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 األمانة العامة
 الق�اع االج�اعي

 ش�ون الالج���إدارة 
 وال�غ�"�� واله �ة

 
� �

  
  ورقة معل%مات ح%ل

   وال,1ام2ةوال�,1�ة لله �ة اآلم,ة االتفاق العال�ي ما.عة ت,ف�* 
___________  

  6ل25ة:ال

�رك م� أجل الالج��� وال�هاج���" هت��
ت
ف��ًا ل�ا ��االج'�اع ر+*ع ال�)'�& %$أن ع� ال"ادر  "إعالن ن�
ال'عامل مع ال'A�7ات ال?<��ة لالج��� وال�هاج��� ال�= عق6ته ال;�:*ة العامة لألم8 ال�'67ة على هام1 دورتها العاد/ة 

%ع6 ع�ل*ة  وال
Pام*ة وال�
�Pة اآلم
ة اله;�ة أجل م� عال�ي اتفاق إلى '�صلال ، ت19/9/20168ال�اح6ة وال)Dع�� في 
  .2018ت��ز  /هح'ى ی�ل*واس'��ت  2017 ن*)ان /ت في أب��لت7����ة ب6أ

�مي ال6ولي خالل ت8 اع'�اد االتفاق العال�يZ7مي  ال�]ت�� ال�- 10ال�= عق6 %��اك1 %ال��ل?ة ال�غ�\*ة ی
�رك  أق�ته ، ث11/12/20188�� ع��اً  152%أغل<*ة ، وذلc 19/12/2018ب'ار�خ ال;�:*ة العامة لألم8 ال�'67ة في ن�

م� ب�
ها  ع� ال'"��lدولة  12وام'
اع  أع�اء (ال'$*c، ال�;�، إس�ائ�ل، ب�ل
6ا، ال�ال/ات ال�'67ة) 5ومعارضة 
 .ال;mائ� ول�<*ا

 في لل6ول ال)*اد/ة ال7ق�ق  ال'أك�6 على ال'�ج�ه*ة ملmمة م� ال
اح*ة القان�ن*ة، تع�6 مDادئه واالتفاق ه� وث*قة غ��

*ة س*اساتها ت67ی6n� ج�*ع على ال�$'�ك ال'عاون  وت7فm بلA 6ل اح'*اجات تل<*ة على قادرة م�نة أداة  وه� لله;�ة، ال

ول األاالتفاق ه� ه�ا و�ع6  م� بل6 آلخ� وم� م
rقة ألخ�&. وت67/اتها اله;�ة ت;ارب ال�)'��ات %�ا ی�اعي اخ'الف
�مات ل'غr*ة ج�*ع أ%عاد اله;�ة ال6ول*ة ال�=Z7قة شاملة  ت8 ال'فاوض عل*ه ب�� ال��r% ُلة"َّ فَ وم.  

  له �ة اآلم,ة وال�,1�ة وال,1ام2ةمل6: م9�%ن االتفاق العال�ي م� أجل ا
  : Aال'الي إلى س'ة أجmاء) م�فx(ی
ق)8 االتفاق 

ی<
ي على االل'mامات  إnار لل'عاون غ�� ملmم قان�ناً على أن االتفاق العال�ي ه� Dzارة ع�  ال=ی;اجةت8 ال'أك�6 في  .1
�رك م� أجل الالج��� وال�هاج���، و�عmز ال'عاون ال6ولي ب�� ��ال'ي اتفقl عل�ها ال6ول األع�اء في إعالن ن�

 ج�*ع الفاعل�� في م;ال اله;�ة، و�]�6 س*ادة ال6ول وال'mاماتها %��ج| القان�ن ال6ولي.
وح6ة ، و ال�)��ل*ات ال�$'�Aةو  ،الفه8 ال�$'�كم;��عة م� ال
قا~ ال�'�{لة في:  ال�ؤ?ة وال�;ادئ ال%ج�ه2ة ت'
اول .2

 .ال�Dاد� ال'�ج�ه*ة، و الق"6
 لالتفاق. ال{الثة وع$�ون األه6اف  اإلAار العاوني ی'��� .3
4.  xء ال�'علm;امات.و�ع6 الCوالع$�ون ه� ال;mء األك<� م� االتفاق وال�= ی'
اول األه6اف ال{الثة  األه=اف واالل

�ع م� ال'ف"�ل %��7 ت8 وضع م;��عة م� اإلج�اءات ال'ف"�ل*ة ل?ل ه6ف م� ه�ه األه6اف.
 ب
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على أه�*ة ال'
ف�� الفعال لالتفاق العال�ي م� خالل ت�اف� ال;ه�د ال�<�ولة على  ال,ف�*.و�]6A ال;mء ال�اص  .5

ي وال�7لي، واالل'mام ب'7ق�x األn� ه6اف واالل'mامات ال�اردة في االتفاق العال�ي معال�)'�& العال�ي واإلقل*�ي وال


*ة، ال'
�*ة وم)'��ات والق6رات ال7قائx م�'لف م�اعاةn�
*ة.  واألول��ات ال)*اسات واح'�ام الn� ال
في األم8 ال�'67ة ل6ع8 ال;ه�د ال'ي ت<�لها ال6ول األع�اء ل'
ف��  آل2ة لG,اء الق=راتإن$اء  ت��� ه�ا ال;mءك�ا 

ت��� �Aلc و  .م
"ة عال�*ة لل�عارفو  ،األولي لل'���ل ص
6وق و  ،ت�اصل ت'?�ن م�: م�mA، االتفاق العال�ي
�مة  مع,2ة .اله �ة ش;Lة تا.عة لألمJ ال�I=ة إن$اء%ال'�ح�| P
ل��ان ال6ع8 الفعال وال�'�اسc على نrاق ال�

 تقار?� ل'
ف�� وم'ا%عة واس'ع�اض االتفاق العال�ي. وت��� ه�ا ال;mء الrل| م� األم�� العام لألم8 ال�'67ة تق8/6
   العال�ي. االتفاق ت
ف�� ع� س
'�� Aل العامة ال;�:*ة إلى

6. xء األخ�� ف�'علm;اض. أما ال�ع ال�7ل*ة ال�)'��ات على ال��7ز ال'ق6م س�'8 اس'ع�اض ح��؛ ال�ا.عة واالس

*ةn� ال6ول تق�ده نهج خالل م� ال�'67ة األم8 إnار في العال�ي االتفاق ت
ف�� في والعال�*ة واإلقل*�*ة وال

وق6 تق�ر تغ��� م)�ى وه6ف ال7�ار ر+*ع ال�)'�& %$أن اله;�ة . ال�ع
��� ال�"ل7ة أص7اب ج�*ع و\�$ارAة
، ”International Migration Review Forum“" م,=P اسع�اض اله �ة ال=ول2ةوال'
�*ة ل*"Dح " ال6ول*ة

�ات ب6ءًا م� عام  4وال�= /عقA 6ل 
�ن %�{ا%ة ال�
<� .2022سZ*مي ال6ولي ال�ئ*)ي العال�ي وس�Z7لل6ول ال 
وتDادل ال�عل�مات %$أنه، %�ا في ذلc العال�ي  االتفاق ج�ان| ج�*ع ت
ف�� ال��7ز في ال'ق6م ل�
اق$ة األع�اء

، و\�$ارAة ج�*ع ال;هات ال�ع
*ة صاحDة ال�"ل7ة. وس*"6ر 2030ج�انDه ال�'علقة %�rة ال'
�*ة ال�)'6امة 
 &�ع� Aل اج'�اع ل�
'6& اس'ع�اض اله;�ة ال6ول*ة إعالن ح�ل ال'ق6م ال��7ز ی'8 االتفاق عل*ه على ال�)'

�مي ال6ولي، وال�= /��Z أنZ7ة  ال*�
ی'8 أخ�ه في االع'Dار في ال�
'6& ال)*اسي ال�+*ع ال�)'�& ال�ع
ي %ال'
 ال�)'6امة.

  ش;Lة األمJ ال�I=ة ح%ل اله �ة 

�مي ال6ولي الع'�اد االتفاق العال�ي لله;�ة ال�]ت�� خالل اله;�ة ح�ل ال�'67ة لألم8 ج6ی6ة شZDة ت8 إnالقZ7ال 
 لالتفاق ت
ف��ها أث
اء األع�اء ال6ول دع8 به6ف ، وذل11/12/2018c- 10 ال�= عق6 %��اك1 %ال��ل?ة ال�غ�\*ة ی�مي

�مةP

اء الق6راتلآل*ة م� خالل إن$اء ، %�ا في ذلc األم8 ال�'67ة دع�ًا فعاًال وم')قًا على نrاق م>  �
ال'ي ت8 ال
ت�mA و  .اح'*اجات ال6ول األع�اءم'ا%عة االتفاق العال�ي واس'ع�اضه ل'ل<*ة  ، إضافة إلىعل�ها في االتفاق العال�ي

�ع واالنف'اح على الع�ل مع ج�*ع و  ال$ZDة على ال'عاون 
ت')8 %ال��ونة وال$��ل*ة، وت;)6 ¡*8 األم8 ال�'67ة، م{ل ال'
  .ال$�Aاء على ج�*ع ال�)'��ات

 ال�ارج��� ال$�Aاء مع ب
$ا~ وس'ع�ل ،ح�ل ت
ف�� االتفاق العال�ي لله;�ة وس'ق�م ال$ZDة ب�فع تقار�� لألم�� العام
   أخ�&. وجهات ال�اص والقrاع ال�6ني وال�;'�ع ��ال�هاج�  ذلc في %�ا

س')'ف��A 6ا  .م
ّ)x ال$ZDة وأمان'ها ، ح�� تق�م ب6ورZةال$Dه�ه في  م��mAاً  تلع| ال�
�Pة ال6ول*ة لله;�ة دوراً 
�مة األم8 ال�'67ةال$ZDة %ال?امل م� ال�<�ة ال'ق
*ة وال';�\ة ال'ي ت'�'ع بها ال?*انات P
س�'�اءم ع�ل ، و ذات ال"لة في م

�مة األم8 ال�'67ة اإلن�ائ*ةP
  .ال$ZDة %ال?امل مع آل*ات ال'
)�x القائ�ة ومع إعادة ت
P*8 م
  :ال
قا~ ال'ال*ة في أه=اف الL;Qةت'�{ل ، )م�فx(األم8 ال�'67ة ح�ل اله;�ة  ووفقًا ل�رقة اخ'"اصات شZDة
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�مة األم8 ال�'67ة لل6ول األع�اء في ض�ان تق8/6 دع8 فعال  .1P
وم
)x في ال�قl ال�
اس| على نrاق م
، م� أجل حق�ق ورفا£*ة ج�*ع ال�هاج��� وم;'�عاته8 لالتفاق العال�ي لله;�ة ت
ف��ها وم'ا%ع'ها واس'ع�اضها

 ؛ال�ق"6 واألصل والع<�رفي دول ال�7ل*ة 
�مة األم8 ال�'67د .2P
ة على ال�)'��ات الق��rة واإلقل*�*ة والعال�*ة ل6ع8 ت
ف�� ع8 اإلج�اءات ال�')قة م� جان| م

  االتفاق العال�ي لله;�ة؛
ال'7ل�ل وت�ج*ه ال)*اسات %$أن ق�ا/ا ت�ف�� الع�ل �A"6ر لألف?ار واألدوات وال<*انات وال�عل�مات ال��ث�قة و  .3

 االتفاق العال�ي؛ اله;�ة، %�ا في ذلc م� خالل آل*ة ب
اء الق6رات ال'ي ت8 وضعها في
ال$ZDة تعmز تx�>r الق�اع6 وال�عای�� ال6ول*ة واإلقل*�*ة ذات ال"لة  ال'ي تق�م بها ج�اءاتاإلال'أك6 م� أن  .4

 ؛%اله;�ة وح�ا/ة حق�ق اإلن)ان لل�هاج���
�مة األم8 ال�'67ة، وفقًا ل��{اق ا .5P
ألم8 ت�ف�� ال¥*ادة ل'ع<�ة الع�ل ال�
)x وال'عاون ح�ل اله;�ة م� ق<ل م

�مة األم8 ال�'67ةP
 ؛ال�'67ة والقان�ن ال6ولي وال�ال/ة وال�<�ات الف
*ة لله��ات ذات ال"لة في م
�مة األم8 ال�'67ة وال'ي تعالج الق�ا/ا  .6P
ض�ان ال'عاون ال�ث�x مع آل*ات ال'
)�x األخ�& ال��ج�دة في م

 ة؛ال�'علقة %اله;�ة، وال�7D ب
$ا~ ع� ال'آزر وت;
| االزدواج*
 إن$اء وتق8/6 ال6ع8 آلل*ة ب
اء الق6رات؛ .7
م
�Pات ال�هاج��� و ال�;'�ع ال�6ني و ، %�ا في ذلc ال�هاج�ون آخ���مع ش�Aاء  ال6خ�ل في ش�اكات .8

م
�Pات أر\اب الع�ل والع�ال و القrاع ال�اص و ال)لrات ال�7ل*ة وال�;'�عات ال�7ل*ة و ال�
�Pات ال6ی
*ة و 

*ة ل7ق�ق اإلن)ان واألوسا~ األكاد/�*ة ووسائ§ اإلعالم وغ��ها و ال<�ل�ان��� و ال
قا%ات الع�ال*ة و n�ال�]س)ات ال


*ةn� ؛م� أص7اب ال�"ل7ة ال�ع
��� على ال�)'��ات العال�*ة واإلقل*�*ة وال
�مة األم8 ال�'67ة في ه�ا  االتفاق العال�ي%$أن ت
ف��  لألم8 ال�'67ة إلى األم�� العام رفع ال'قار�� .9P
وأن$rة م

Aل س
'�� إلى ال�= س*ق6م ودع8 تق��� األم�� العام  ،س�� الع�ل في ال'�ت�Dات ال�]س)*ة إلى جان|، ال$أن
 ال;�:*ة العامة.

%$أن ال$Zل وال;�ان| ال'
P*�*ة ل�
'6/ات  326/73رق8 ق�ار ال;�:*ة العامة لألم8 ال�'67ة وق6 ت��� 
�Pة ال6ول*ة لله;�ة، %"ف'ه م
)x شZDة األم8 إلى ال�6ی� العام لل�
الrل| ) م�فx( اس'ع�اض اله;�ة ال6ول*ة

في إع6اد وت
P*8 اس'ع�اضات إقل*�*ة  - على nل<ها ب
اءً  -ال�'67ة ال�ع
*ة %اله;�ة، م)اع6ة ال6ول األع�اء 
ل�
'6/ات، أن ت;�ع Aل لال'7��� ¡*امها %في إnار . �Aا ت��� الق�ار الrل| م� ال$ZDة ل'
ف�� االتفاق العال�ي


ي واإلقل*�ي والعال�ي، وأن ت"�8 م�قعاً ال�)اه�ات n�/�8  م�""اً  شZD*اً  ال�اردة م� ال�)'�& ال�7لي وال
m;Aء م� م
<� عال�ي  ، وذلcال�
'6/ات ال�)اه�ات ال�ق6مة م� ال6ول األع�اء وال;هات ال�ع
*ة األخ�& إلى

  .لل�عارف
وق6 وضعl ال$ZDة خارnة x��n ل�
'6/ات االس'ع�اض اإلقل*�*ة؛ ح�� تق�م في ال
"ف األول م� عام 

اف'�اض*ة (ع<� اإلن'�نl) لل6ول األع�اء ت�ف�� م
"ات ح�ار %ال'7��� له�ه ال�
'6/ات م� خالل  2020
انعقاد ال�
'6/ات اإلقل*�*ة وال;هات األخ�& ذات ال"لة، �Aا س'ع�ل على ت*)�� م$اورات م'ع6دة األ�nاف ق<ل 

ال�
'6/ات اإلقل*�*ة، �Aا س'ق�م ال$ZDة ب';�*ع Aل ال�)اه�ات ، وت)ه�ل م$ارAة األ�nاف ال��'لفة في مDاش�ةً 

*ة واإلقل*�*ة والعال�*ة ووضعها على n� لل�عارف �
"ة العال�*ةالال'ي ت'لقاها م� ال�)'��ات ال�7ل*ة وال
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Global Knowledge Platformف ال{اني م� عام . وخ"
، س'ق�م ال$ZDة %الع�ل مع الل;ان 2020الل ال
�مة األم8 ال�'67ة االق'"اد/ة األم8 ال�'67ة ل��انP
  .ال6ع8 الفعال وال�
)x على نrاق م

  م,=P اسع�اض اله �ة ال=ول2ة

�ات ب6ءًا م� عام  A4ل م
'6& اس'ع�اض اله;�ة ال6ول*ة /عق6 وفقًا ل
� االتفاق العال�ي، س�ف 
. 2022س
�مي ال6ولي ال�ئ*)ي لل6ول األع�اء ل�
اق$ة ال'ق6م ال��7ز في ت
ف�� ج�*ع ج�ان| Z7العال�ي ال �>
�ن %�{ا%ة ال�Z*وس

، و\�$ارAة ج�*ع 2030االتفاق العال�ي وتDادل ال�عل�مات %$أنه، %�ا في ذلc ج�انDه ال�'علقة %�rة ال'
�*ة ال�)'6امة 
. وس*"6ر ع� Aل اج'�اع ل�
'6& اس'ع�اض اله;�ة ال6ول*ة إعالن ح�ل ال'ق6م ال�"ل7ة ل�ع
*ة صاحDةال;هات ا

�مي ال6ولي، وال�= /��Z أن ی'8 أخ�ه في االع'Dار في ال�
'6& ال)*اسي Z7ال &�ال��7ز ی'8 االتفاق عل*ه على ال�)'
  ال�+*ع ال�)'�& ال�ع
ي %ال'
�*ة ال�)'6امة.

ال$Zل وال;�ان| ال'
P*�*ة ل�
'6/ات اس'ع�اض اله;�ة %$أن  326/73رق8 ة العامة لألم8 ال�'67ة ووفقًا لق�ار ال;�:*
لل
Pام  أن تع�ل وفقاً ، و تl7 رعا/ة ال;�:*ة العامة و\�ئاسة رئ*)ة ال;�:*ة العامةال�
'6/ات تق�ر أن ت
عق6 فق6 ، ال6ول*ة

�ات %ع6 ذلc( 2022خالل ال
"ف األول م� العام  ، وأن /عق6 ال�
'6& األولال6اخلي لل;�:*ة العامة
في  )وAل أر\ع س
�رك���مات مق� األم8 ال�'67ة في ن�Z7ا /$�ل رؤساء ال6ول أو ال�% ،�Zس*اسي م� &�  .ل�6ة أر\عة أ/ام على أعلى م)'

وج�*ع األع�اء  أمام ج�*ع ال6ول األع�اء في األم8 ال�'67ةمف'�ح %اب ال�$ارAة في ال�
'6/ات  ووفقًا للق�ار فإن
�م*ة ال6ول*ة  �Aا ی'8 دع�ة في ال�Aاالت ال�'�""ة ال'ي لها م�mA ال��اق| ل6& ال;�:*ة العامة.Z7ات ال�P
ال�

وال?*انات األخ�& ال'ي تلقl دع�ة دائ�ة لل�$ارAة %"فة م�اق| في أع�ال ال;�:*ة العامة وال�
�Pات واله��ات ال'ا%عة 
  .ج�*ع أص7اب ال�"ل7ة ال�ع
���، %اإلضافة إلى ة م�اق| في ال�
'6/اتلألم8 ال�'67ة إلى ال�$ارAة %"ف

�م*ة ذات ال"لة، وال�]س)ات األكاد/�*ة ارئ*)ة ال;�:*ة العامة قائ�ة %أس�اء م�{لي وتع6 Z7ات غ�� ال�P
ل�
والعل�*ة وال�ع�+*ة، والقrاع ال�اص، وال
قا%ات، وال�
�Pات ال6ی
*ة وم
�Pات ال�هاج��� وال$Dاب، وجال*ات ال�غ'�\��، 

�ن +*ه، مع م�اعاة م<6أ= ال$فا+* وAافةA6& و�$ار'
ة وال'�{�ل أص7اب ال�"ل7ة ذو= ال"لة، ال�ی� ق6 /7��ون Aل م
 �P
ال;غ�افي العادل، ̄ویالء االع'Dار ال�اج| ل�$ارAة ال��أة %"�رة م;6/ة، وأن تق6م تلc القائ�ة إلى ال6ول األع�اء لل

   .ف�ها على أساس م<6أ ع6م االع'�اض، في م�ع6 أق"اه ثالثة أشه� ق<ل انعقاد ال�
'6/ات

*ة ل7ق�ق اإلن)ان إلى ال' ك�ا ی'8 دع�ةn�);�ل ل6& األمانة العامة م� أجل ال�$ارAة في ال�
'6/ات، ال�]س)ات ال

  .تق8/6 م)اه�اتها ق<ل انعقاد ال�
'6/اتو 
�مة األم8 ال�'67ة ZAل، %�ا في ذلc ال�Aاالت ال�'�""ة وال"
ادیx  و�ZفلP
األم�� العام ت
)�x خ<�ات م

وال<�امج وال�
�Pات ذات ال"لة والل;ان االق'"اد/ة اإلقل*�*ة، م� أجل دع8 ال�
'6/ات ال�
عق6ة %¥*ادة ال6ول وت*)�� 
  .ال�$ارAة ف�ها

�مة %أس�ها وال�;'�ع %أس�ه  -ق6ر اإلمZان- Dار $;ع ال6ول األع�اء على أن تأخ� في االع'تُ و Z7هج /$�ل ال
ب
  .ل�$ارAة في ال�
'6/اتاع
6 ت?��� وف�دها 
ال"لة، %�ا في  الع�ل*ات وال�
'6/ات وال�
�Pات دون اإلقل*�*ة واإلقل*�*ة واألقال*�*ة ذاتال�$ار إل*ه  ك�ا دعا الق�ار

ذلc الل;ان االق'"اد/ة اإلقل*�*ة ال'ا%عة لألم8 ال�'67ة والع�ل*ات ال'$اور�ة اإلقل*�*ة %$أن اله;�ة، إلى اس'ع�اض ت
ف�� 
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االتفاق العال�ي، داخل ال�
اxn ال�اصة %Zل م
ها، واإلسهام في أع�ال ال�
'6/ات، مع إش�اك ج�*ع أص7اب ال�"ل7ة 
  .ذو= ال"لة

إلى ت�ف�� ح�m لل'Dادل غ�� ال�س�ي لآلراء %$أن ت
ف�� االتفاق  '6& العال�ي ال�ع
ي %اله;�ة وال'
�*ةال�
ك�ا دعا 
ال�7افل ال�ع
*ة %اله;�ة ودعا  .العال�ي، واإلبالغ ع� ال
'ائج وأف�ل ال��ارسات وال
هج ال�<'?�ة +*�ا ی'علx %ال�
'6/ات

)�P
وال;هات األخ�& إلى اإلسهام في Aل م
'6& ع�  )ة ال6ول*ة لله;�ةم{ل ال7�ار ال6ولي %$أن اله;�ة ال�= ت¥*�ه ال�
   .x��n تق8/6 ال<*انات واألدلة وأف�ل ال��ارسات وال
هج ال�<'?�ة وال'�ص*ات ال�'علقة ب'
ف�� االتفاق العال�ي

األم�� العام في إnار ال'ق��� ال�= /ق6م Aل س
'�� ق<ل Aل م
'6&، إرشادات لل�6اوالت ال'ي ت;�= خالل  و�ق6م
م$ارAة ب'*)�� األم�� العام  /ق�م�Aا  .ال�
'6&، %�ا في ذلc اج'�اعات ال�ائ6ة ال�)'6ی�ة وجل)ات م
اق$ة ال)*اسات

  .ال;هات ذات ال"لة في أع�ال ال�
'6/ات وم�'لفم�{لي ال<ل6ان ال
ام*ة 
وت�أس جل)ات اس'�اع غ�� رس�*ة ل�6ة ی�م واح6 ل'Dادل اآلراء ب�� أص7اب  ب'
P*8رئ*)ة ال;�:*ة العامة  تق�مو

���
  .ال�"ل7ة ال�'ع6دی� ق<ل ی�م م� انعقاد Aل م
'6&، ت�8 ج�*ع أص7اب ال�"ل7ة ال�ع
&6'
=ی�ة أر"عة اج�اعات مائ=ةم�  ی'ألف Aل مSم األول  م�تفاعل*ة ألص7اب ال�"ل7ة ال�'ع6دی� خالل ال�

%ع6 ³ه� ال��م ال{اني، ُتع�ض في ب6ای'ها ال��جmات ال'ق
*ة لل��ائ6 ال�)'6ی�ة. وُتعق6  م,اقQةوصDاح ال��م ال{اني، تل�ها 
احيتق)8 ال;ل)ة العامة إلى . و خالل ال��م�� ال{ال� وال�ا%ع ال لSة العامةح��  ؛وم,اقQة عامة وجCء خامي جCء اف

ی'��� ال;mء االف''احي م� ال;ل)ة العامة ب*انات یلق�ها Aل م� رئ*)ة ال;�:*ة العامة واألم�� العام وال�6ی� العام 
رئ*)ة ال;�:*ة  تق�م، و وم�{ل ألوسا~ ال�هاج��� وم�{ل لل�;'�ع ال�6ني )%"ف'ه م
)x ال$ZDة(لل�
�Pة ال6ول*ة لله;�ة 

، وت$;ع ال6ول األع�اء على تق8/6 ن'ائج اس'ع�اضاتها لل'ق6م ال��7ز /8 مالحPات في أث
اء ال;mء ال�'امي'ق6بالعامة 

*ةn��عي m;Aء م� ب*اناتها الn ف�� االتفاق العال�ي على أساس
   .في ت

%µ*ة  23الـ  ت'*ح اج'�اعات ال�ائ6ة ال�)'6ی�ة األر\عة ال�;ال إلج�اء م
اق$ات ت$�ل ج�*ع أه6اف االتفاق العال�ي
اس'ع�اض ال'ق6م ال��7ز في ت
ف��ه على ج�*ع ال�)'��ات، مع م�اعاة أن االتفاق العال�ي /)'
6 إلى م;��عة م� ال�Dاد� 

�لى رئاسة Aل اج'�اع م� اج'�اعات ال�ائ6ة ال�)'6ی�ة اث
ان م� م�{لي ال6ول و  .ال'�ج�ه*ة ال$املة وال�'�ا%rة'�
 .العامة %ال'$اور مع ال�;��عات اإلقل*�*ة، مع م�اعاة ال'�ازن ال;غ�افي وال;
)اني األع�اء، تع�
ه�ا رئ*)ة ال;�:*ة

�م��� وم�{لي ال)لrات و Z7ة أص7اب ال�"ل7ة غ�� الAل اج'�اع مائ6ة م)'6ی�ة ل�$ارA اف فيA mح� �"��
م)'6ی�ة ع� م�جm /ع6ه ُ�)ف� Aل اج'�اع مائ6ة و  .ع� الع�ل*ات وال�
'6/ات وال�
�Pات اإلقل*�*ة ال�7ل*ة، ف�الً 

  .ال�ئ*)ان ال�'$ارAان
مع ال'�m�A على  م,اقQة ال2Sاساتت*)��  - %"ف'ه م
)x ال$ZDة -ل�
�Pة ال6ول*ة لله;�ة ام6ی� عام و�ق�م 

�مة األم8  ال'67/ات ال'ي تع'�ض ت
ف�� االتفاق العال�ي. وس'
�P جل)ة م
اق$ة ال)*اسات أ/�اً P
في إمZان*ة ت�ج*ه م
�مة، وفي دع8 ال6ول األع�اء في ت
ف�� ال�'67ة ب'P
عm�m جه�دها ال�ام*ة إلى ت7)�� الفعال*ة واالت)اق على نrاق ال�

  .االتفاق العال�ي
ت?�ن اج'�اعات ال�ائ6ة ال�)'6ی�ة وجل)ة م
اق$ة ال)*اسات تفاعل*ة وم)'
6ة إلى األدلة وع�ل*ة ال�
7ى في nا%عها، 

م�جmات ال;ل)ة العامة واج'�اعات ب'ع�*8 رئ*)ة ال;�:*ة العامة . وتق�م ال"لة%�$ارAة ج�*ع أص7اب ال�"ل7ة ذو= 
ُم*)َ�ْ�� اث
�� ق<ل انعقاد Aل م
'6&  ب'ع���رئ*)ة ال;�:*ة العامة . �Aا تق�م ال�ائ6ة ال�)'6ی�ة وجل)ة م
اق$ة ال)*اسات
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�م*ة دول*ة شفافة وشاملة به6ف االتفاق على إعالن %$أن Z6  ال'ق6م ال��7زإلج�اء م$اورات ح
إلى ج�*ع /)'
�ن ال�)اه�ات ال�ق6مة ل?ل م
'6& إلى جان| تقار�� األم�� العامZاً ، و�mج� .على األدلة وع�لي ال�
7ى وقائ�اً  ود¡*قاً  م

  .في أث
اء ال;mء ال�'امي ل?ل م
'6&و�'8 اع'�اد اإلعالن 

  م,=Vات االسع�اض اإلقل2�2ة

 فرصة للسماح للدول األعضاء بإجراء تقييم أول للتقدم المحرز في تنفيذ 2020اإلقليمية لعام  منتديات االستعراض ت'*ح

تسليط الضوء على التحديات والفرص و ،بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين اإلقليم التابعة لهداخل  االتفاق العالمي
وتسليط الضوء على الموارد المطلوبة  ،األولويات اإلقليمية، ومناقشة داخل كل منطقة إقليميةوالممارسات الواعدة المشتركة 

توفير منصة مشتركة للتفاعل بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتبادل الدروس المستفادة وأفضل االتفاق، و تنفيذل
لكل منطقة إقليمية والتي سيتم عرضها خالل صياغة النتائج والتوصيات الرئيسية  تيسير ، إلى جانبالممارسات فيما بينهم

  .2022عام منتدى استعراض الهجرة الدولية 

  وقد اقترحت شبكة األمم المتحدة للهجرة تصوراً لتنظيم منتديات االستعراض اإلقليمية، تضمن النقاط التالية: 

خالل طرق التشاور المناسبة،  من االستعراضاتفي إعداد  فعالبشكل الجهات المعنية صاحبة المصلحة يجب أن يشارك  -
ائم المشاركين والمنسقين، وقإعداد تنظيم العمل وإشراكهم في ثائق خلفية، وكو عرض مساهماتهمبما في ذلك عن طريق 

  االستعراضات. خالل يتم تنظيمهاتوفير مساحة للفعاليات الجانبية واألنشطة األخرى التي  إلى جانب

 واأل�nاف األخ�& /��Z دع�ة الع�ل*ات وال�
"ات وال�
�Pات دون اإلقل*�*ة واإلقل*�*ة واألقال*�*ة ذات ال"لة  - 
  .م)اه�اته8 في ال�
'6/ات اإلقل*�*ةال
اش��r على ال�)'�& اإلقل*�ي ل'ق8/6 

م�اجعة ال'ق6م ال��7ز  به6ف ،23الـ االتفاق العال�ي م)احة لل
قاش تغrي ج�*ع أه6اف  ال�
'6/اتت�ف� م� ال�ه8 أن  - 
أس�ًة  23في ت
ف��ه على ج�*ع ال�)'��ات. و���Z ت7ق�x ذلc ب'
P*8 أر\ع م�ائ6 م)'6ی�ة تغrي ج�*ع األه6اف الـ 

  ، مع م�اعاة ال�"ائ� واألول��ات اإلقل*�*ة.%ال$Zل ال'
P*�ي ال�اص %�
'6& اس'ع�اض اله;�ة ال6ول*ة
�مة %أك�لها وال�;'�ع  اع'�اد نهجع�  �افي وال'�ازن ب�� ال;
)��، ف�الً لل'�ازن ال;غ الالزماالع'Dار  ی'8 إیالء - Z7ال

  في اخ'*ار ال�'67ث�� ال�ئ*)��� وأع�اء حلقة ال
قاش وال�$�ف��. %أك�له
 .action oriented م
اق$ات تفاعل*ة قائ�ة على األدلة وم�جهة ن7� الع�لال�
'6/ات اإلقل*�*ة ت'��� /;| أن  - 
، %�ا في ذلc م� ع
6 االق'�اء م
'6/ات االس'ع�اض/��Z دع�ة أع�اء شZDة األم8 ال�'67ة لل�)اه�ة في إع6اد  - 

ال�$ارAة خالل تق8/6 أوراق ال�عل�مات األساس*ة وال���Aات ال�فا£*�*ة وت
P*8 الع�ل وال'�اصل مع أص7اب ال�"ل7ة و 
 .ال�
6و\�� م� أقل ال<ل6ان ن��اً قائ�ة ال�6ع��� وت)ه�ل سف� و إع6اد ج6ول األع�ال في 

ً  اإلقليمية االستعراض منتدياتيمكن أن تنظم  - ً  نقاشا  يركز على التحديات اإلقليمية في تنفيذ Policy Debate سياسيا

، واألطر اإلقليمية األخرى، والقضايا 2030، بما في ذلك الروابط مع خطة التنمية المستدامة لعام االتفاق العالمي
 .منطقةال لناشئة المتعلقة بديناميكيات الهجرة فيالمعاصرة وا

جمع جميع المدخالت التي تم تلقيها لطرح القضايا واألولويات ذات ت ةرير شاملاتقباإلقليمية  المنتديات تخرجيمكن أن  -
 ً وستكون هذه  .االتفاق العالميفي تنفيذ  األهمية اإلقليمية واقتراح خارطة طريق للتعاون والعمل اإلقليميين للمضي قدما

وثائق ختامية  ويمكن أن تتضمن هذه التقارير .2022منتدى استعراض الهجرة الدولية عام  التقارير بمثابة مدخالت إلى
 ،هرين بعد االجتماعويتم االنتهاء من إعداد هذه التقارير خالل ش االتفاق العالمي.األبعاد اإلقليمية لتنفيذ  توضح لالستعراض

 اإلنترنت.ألمم المتحدة على تنشر من قبل شبكة او
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  اآلم,ة وال�,1�ة وال,1ام2ة االتفاق العال�ي لله �ةل�ا.عة ت,ف�* جه%د األمانة العامة 

االتفاق اس'?�اًال ل;ه�د األمانة العامة ل;امعة ال6ول الع�\*ة ال'ي ب6أت م
� ب6ا/ة ال�$اورات ال'ي ج�ت ل�ضع  - 
ال��ت�� اإلقل2�ي .Qأن االتفاق العال�ي م� أجل اله �ة ت8 ت
P*8 "، فق6 العال�ي لله;�ة اآلم
ة وال�
�Pة وال
Pام*ة

 4/12/2019-3" ی�مي اآلم,ة وال�,1�ة وال,1ام2ة: ت,ف�* االتفاق وأث�ه على ال2Sاسات في ال�,�قة الع�"2ة
د/ة واالج'�اz*ة لغ�\ي ل;
ة األم8 ال�'67ة االق'"او %القاه�ة، وذلc %ال$�اكة ب�� األمانة العامة ل;امعة ال6ول الع�\*ة 

�ا) وال�
�Pة ال6ول*ة لله;�ة، و\ال'عاون مع Zاالت األم8 ال�'67ة آس*ا (اإلسAعة الع�ل و�اله;�ة % ال�ع
*ةأع�اء م;�

*ة واإلقل*�*ة،  ال6ول*ة في ال�
rقة الع�\*ة.n�ه6ف ال�]ت�� إلى ت�ف�� م
ّ"ة لل6ول األع�اء ل'67ی6 األول��ات ال

سات واإلن;ازات ال�ئ*)*ة في ت
ف�� االتفاق العال�ي م� أجل اله;�ة اآلم
ة وال�
�Pة وال
Pام*ة، وتDادل أف�ل ال��ار 
رفع وعي ال�$ار��A ب�سائل وأدوات تفع�ل االتفاق العال�ي  و�Aلc ،وال�7D في اإلج�اءات ذات األول��ة لل�)'ق<ل

ي والعال�ي، ال س*�ا م
'6& اس'ع�اض اله;�ة له;�ة وآل*ات وع�ل*ات ال�'ا%عة واالس'ع�اض على ال�)'���� اإلقل*�ل
ال�mمع عق6ه في نها/ة ، وم
'6& اس'ع�اض اله;�ة ال6ول*ة في ال�
rقة الع�\*ة 2022ال6ول*ة ال�= سُ*عق6 في عام 

 )م�فx تق��� االج'�اع( .2020 عام
 5/12/2019عق6ت ی�م  وال'ي، ورشة ع�ل لG,اء الق=رات ح%ل ح%]�ة اله �ة في ال�,�قة الع�"2ةت
P*8 ت8 ك�ا  - 

ل;
ة األم8 ال�'67ة االق'"اد/ة واالج'�اz*ة لغ�\ي وذلc %ال$�اكة ب�� األمانة العامة ل;امعة ال6ول الع�\*ة و %القاه�ة، 
�ا) وال�
�Pة ال6ول*ة لله;�ة، و\ال'عاون مع Zاالت األم8 ال�'67ة آس*ا (اإلسAعة الع�ل و�اله;�ة % ال�ع
*ةأع�اء م;�

إلى ن'ائج م
اق$ات ال�]ت�� اإلقل*�ي %$أن االتفاق العال�ي م� ورشة الع�ل اس'
6ت  في ال�
rقة الع�\*ة.ال6ول*ة 
على  االتفاق العال�ي إلى رفع وعي ال�$ار��A %أث� ه6فlو  ال)الف ذ�Aه، أجل اله;�ة اآلم
ة وال�
�Pة وال
Pام*ة

على دور شZDة األم8  ه8واnالع ،�� واالس'ع�اضال)*اسات في ال6ول الع�\*ة، وس<ل ال�$ارAة في ع�ل*ات ال'
ف
شارك في ورشة الع�ل واضع� ال)*اسات م� ع6د وق6  .ال�'67ة ال�ع
*ة %اله;�ة وال6ع8 ال�= تق6مه لل6ول األع�اء

 (م�فx تق��� ورشة الع�ل) .م� ال�زارات ال�ع
*ة %ق�ا/ا اله;�ة
لل��اجعة اإلقل2�2ة األولى لالتفاق العال�ي م� أجل اله �ة اآلم,ة وال�,1�ة  ال�9I�.األمانة العامة  تق�م - 

�ا) %ال$�اكة مع وذلc  ،وال,1ام2ةZة لغ�\ي آس*ا (اإلس*zة األم8 ال�'67ة االق'"اد/ة واالج'�ا
ال�
�Pة ال6ول*ة و ل;
 :ال$�Aاء %�ا یلي/ق�م وفي ه�ا اإلnار  لله;�ة، و\ال'عاون مع وAاالت األم8 ال�'67ة ال�ع
*ة.

 :ة: أوًال�ز في ت,ف�* االتفاق العال�ي لله �I�ق=م ال  دع%ة ال=ول الع�"2ة إلع=اد تقار?� وA,2ة ح%ل ال

*ة n�ح�ل ال'ق6م ال��7ز في ت
ف�� االتفاق العال�ي ت8 م�اسلة ال6ول األع�اء ل6ع�تها لل<6ء في إع6اد تقار��ها ال

�z*ة  ، ح��م� أجل اله;�ةn ة*
nع'�6 إج�اء ال��اجعة اإلقل*�*ة على ¡*ام ال6ول األع�اء ب'7��� تقار�� و/

*ة ر��ا'قالوس*ق�م ال$�Aاء ب6ع8 جه�د ال6ول وم'ا%عة ت7���  .به�ا ال$أنn�%إع6اد تق���  ، ت�ه�6ًا ل¥*امه8ال

و�لقي  ،تها في ال�
rقة الع�\*ةإقل*�ي یل�� ما جاء في تقار�� ال6ول و�<�� أول��ات اله;�ة وأن�اnها وت67/ا
 &6'
ال��ء على %ع¹ ال��ارسات ال�اع6ة في دول ال�
rقة. وس�'8 ع�ض ن'ائج تق��� ال��اجعة اإلقل*�ي في م

  اس'ع�اض اله;�ة ال6ول*ة في ال�
rقة الع�\*ة.
 :اءورشة ع�ل  ثان2ًا,Gق=رات نقا` ات_ال ال=ول األع9اء: ل  

ل<
اء ق6رات نقا~ ات"ال ال6ول  2020خالل شه� ی�ن��/ ح��mان على م�حل'�� تعق6 ورشة ع�ل اف'�اض*ة 

ي. وته6ف ورشة الع�ل إلى n�تق8/6 خ*ارات األع�اء ال�Zلف�� ب'
)�x ع�ل*ة م�اجعة االتفاق على ال�)'�& ال
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، درجة 360م�اجعة شاملة ت'<
ى نهج  ال'ي ت���وم
اق$ة ال�سائل  االتفاق م�'لفة في ال'عامل مع م�اجعة
ح�� س'ق�م ورشة الع�ل ب'7��� ال6ول األع�اء لل�$ارAة الفعالة في م
'6& االس'ع�اض اإلقل*�ي األول 

 لالتفاق العال�ي لله;�ة. 
  ًاaاض : ثال�ع :في ال�,�قة الع�"2ة ال=ول2ةاله �ة م,=P اس

، 2020د/)�<�/ Aان�ن أول  2- 1ی�مي  م
'6& اس'ع�اض اله;�ة ال6ول*ة في ال�
rقة الع�\*ةم� ال�mمع عق6 
وذلc ت
ف��ًا ل�ا ت��
ه االتفاق العال�ي لله;�ة م� دع�ة للع�ل*ات وال�
'6/ات وال�
�Pات دون اإلقل*�*ة واإلقل*�*ة 

إلى  –%�ا في ذلc الل;ان االق'"اد/ة اإلقل*�*ة ال'ا%عة لألم8 ال�'67ة أو ع�ل*ات ال'$اور اإلقل*�*ة  -واألقال*�*ة 
�ات اع'Dارًا م� عام  4ت
ف�� االتفاق العال�ي داخل Aل م
rقة م� ال�
اxn اإلقل*�*ة Aل اس'ع�اض حالة 
س

 ، %ال'
اوب مع ال�
اق$ات ال'ي ت;�= على ال"ع�6 العال�ي.2020
�مات إج�اء تق�*8 أول لل'ق6م ال��7ز في ت
ف�� االتفاق العال�ي لله;�ة داخل 1: (ال�
'6& اإلقل*�ي'*ح �سZ7لل (

) ت)ل*§ ال��ء على ال'67/ات والف�ص 2الع�\*ة، وذلc %�$ارAة ج�*ع أص7اب ال�"ل7ة ال�ع
���؛ (ال�
rقة 
) ت�ف�� 3وت67ی6 ال{غ�ات وم
اق$ة األول��ات اإلقل*�*ة وت)ل*§ ال��ء على ال��ارد ال�rل�\ة ل'
ف�� االتفاق؛ (

ال�)'فادة وال��ارسات ال;�6ة؛ م
"ة م$'�Aة لل'فاعل ب�� ج�*ع أص7اب ال�"ل7ة ال�ع
��� وتDادل ال6روس 
) تق�*8 ال�6خالت م� م�'لف ع�ل*ات ال��اجعة اإلقل*�*ة األخ�&، %�ا في ذلc تلc ال'ي ن�P'ها ع�ل*ات 4(

ال'$اور اإلقل*�*ة (وم
ها ع�ل*ة ال'$اور الع�\*ة اإلقل*�*ة ح�ل اله;�ة والل;�ء ال'ي ت'�لى األمانة العامة مه�ة 
) ت)ه�ل ص*اغة ال
'ائج وال'�ص*ات ال�ئ*)*ة ل�فعها ل�
'6& اس'ع�اض 5ال�6ني؛ ( أمان'ها الف
*ة) وال�;'�ع

 .2022اله;�ة ال6ول*ة عام 
س�'8 إnالع ال6ول األع�اء على ال�)';6ات %$أن ت
ف�� االتفاق العال�ي لله;�ة وتفاص�ل ع�ل*ة ال��اجعة على  - 

 cاإلقل*�ي والعال�ي، وذل &� لع�ل2ة الQاور الع�"2ة اإلقل2�2ة ح%ل اله �ة والل %ء الSادساالج�اع خالل ال�)'
 �  .2020في ی�ل�

االتفاق العال�ي لله;�ة ح�ل  أوراق معل%مات وملفات وثائ2cة ومل6_ات مI=ثة%إع6اد األمانة العامة �Aلc  تق�م - 
6ول األع�اء ل6& '8 تع�*8 ه�ه ال�ثائx على م
6و\*ات ال6ول األع�اء و�Aلc نقا~ ات"ال ال�، و وم'ا%عة ت
ف��ه

  .ARCPع�ل*ة ال'$اور الع�\*ة اإلقل*�*ة ح�ل اله;�ة والل;�ء 
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