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يُنظم فريق العمل املعني بالهجرة التابع لشبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان، والذى يرأسه املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف 

املغرب ويضم ىف عضويته املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ىف كل من: كينيا، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وزميبابوي، والنيجر، بالتعاون 

مع املجلس القومي لحقوق اإلنسان ىف مرص، هذا اللقاء حول املتابعة واالستعراض اإلقليمي لالتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة 

واملنتظمة عىل هامش الدورة العادية الـ 64 للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وذلك يوم 23 أبريل 2019 ىف مدينة رشم الشيخ 

ىف مرص.

ومكتب  اإلفريقية،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  وممثلو  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  اللجنة  رئيسة  اللقاء  هذا  ويشارك ىف 

اللجوء واملهاجرين والنازحني، واملركز  بالالجئني وطالبي  املعنية  الخاصة  الدولية، واملقررة  الهجرة  السامي لحقوق اإلنسان، ومنظمة  املفوض 

األفريقي للدميقراطية ودراسات حقوق اإلنسان. 

يهدف هذا اللقاء إىل تحديد كيفية التعاون املتعدد األطراف لتنفيد االتفاق العاملي من أجل الهجرة ومتلكه عىل مستوى القارة، وكذلك تعزيز 

التفاعل بني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مع النظام اإلقليمي لحقوق اإلنسان فيام يتعلق بتنفيد االتفاق العاملي من أجل الهجرة.  

لقد اعتمدت إفريقيا، وهي القارة التي تقع يف قلب التحديات املتعلقة بالهجرة، يف يناير2018 املوقف اإلفريقي املوحد حول االتفاق العاملي 

من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة وآلية تنفيذه عىل املستوى اإلقليمي، وهو املوقف الذي تم التعبري عنه ىف وثيقة مرجعية تتوافق 

أولوياتها مع الجوانب الرئيسية التى نص عليها االتفاق العاملي من أجل الهجرة ، وهو ما يجعل من إفريقيا القارة الوحيدة التي قدمت رؤية 

مشرتكة حول أوجه وتحديات التنفيذ.

 وتم اتخاذ هذا املوقف املوحد اسرتشادا بحقيقة مفادها أن سهولة الحركة وحرية التنقل لكل األشخاص عىل مستوى القارة اإلفريقية ميثالن أحد 

أسس التكامل األفريقي وفق ما تهدف إليه اتفاقية أبوجا )1991(، وأجندة االتحاد االفريقي للتنمية 2063. وميثل هذا املوقف املوحد مرجعية 

هامة لخطاب املستقبل عىل املستوى الوطني، واإلقليمي، والعاملي، حول اإلدارة والتعاون ىف مسألة الهجرة مع األخذ بعني االعتبار الخصائص 

الوطنية واإلقليمية، ومع الرتكيز عىل متلك الدول اإلفريقية لعمليات الهجرة من خالل دعم القدرات ونظام تبادل املعلومات. وهو دعم يبدو 

رضوريا من أجل متكني دول العبور/ املقصد من التعامل مع مشكلة تدبري الهجرة.

ويجدر التنويه إىل أن االتفاق العاملي من أجل الهجرة يُقر بأن معظم الهجرات الدولية تتم داخل األقاليم نفسها، ومن ثّم ينص عىل أن يتم  

استعراض مدى التقدم الذي تم إحرازه عىل املستوى اإلقليمي بالنسبة لتنفيذه وفقا للضوابط التى تحددها الدول مبشاركة جميع األطراف 

املعنية. ويؤكد اإلعالن الصادر عن التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ىف جنيف ىف مارس2019 أن متابعة واستعراض االتفاق 

العاملي من أجل الهجرة يجب أن يتسام بالتناغم، والشفافية، واملشاركة، والتفرد كأسس لتنفيذه عىل كل املستويات. 
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ورقة مفاهيم

لذلك يُشجع االتفاق كًل من املنصات، واملنظامت واآلليات اإلقليمية، ودون اإلقليمية عىل بحث تنفيذه كل يف منطقته وبصفة خاصة من أجل 

اإلعداد لالستعراض اإلقليمي األول ىف 2020. كام ينبغي للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بصفتها آلية إفريقية لحامية حقوق اإلنسان، 

وكذلك املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان سواء منفردة أو من خالل شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان أن تنخرط يف هذه 

العملية.

وعىل املستوى اإلقليمي، ولحني اعتامد القرار بشأن الطرائق، والذي من شأنه توضيح آليات وإجراءات التنفيذ، فإن املتابعة والتملك لالتفاق 

العاملي من أجل الهجرة يجب أن تتم ترجمتها من خالل مشاركة آليات وأجهزة االتحاد اإلفريقي، والدول األعضاء، والتجمعات االقتصادية 

اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، واملجتمع املدين، والتنسيق فيام بينها، وكذلك من خالل التبادل املثمر مع اللجان االقتصادية 

اإلقليمية لألمم املتحدة واملنظامت الدولية املعنية بالهجرة املتواجدة يف إفريقيا.

ويجب أن يظل هؤالء الفاعلون منخرطني بشكل كبري يف طرائق املتابعة واالستعراض لالتفاق العاملي من أجل الهجرة الذي ينص عىل عقد 

»منتدى دويل الستعراض الهجرات الدولية« كل أربع سنوات اعتباًرا من عام 2022، يكون مبثابة فضاء رئييس فيام بني الحكومات، مُيكن - ىف 

إطاره - للدول األعضاء مناقشة وتبادل املعرفة بشأن التقدم الذي تم إحرازه فيام يخص تنفيذ جميع جوانب االتفاق العاملي، مبا يف ذلك الجوانب 

املتعلقة بخطة التنمية املستدامة لعام 2030. 
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15.20 - 15.00

الجلسة االفتتاحية

 السيد/ محمد فايق، رئيس املجلس القومى لحقوق اإلنسان - مرص

 ممثل وزارة الخارجية املرصية

 السيدة/ آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطنى لحقوق اإلنسان- املغرب

 السيدة/ سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

15.20 - 15.50: تنفيذ امليثاق العاملي للهجرة: بني االلتزام العاملي واألجرأة عىل املستوى اإلقليمي

 السيدة/ مايا سهيل فاضل، املقررة الخاصة املعنية بالالجئني وطالبي اللجوء  واملهاجرين والنازحني، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 السيد/ لورالن دى بووك، رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة - مرص 

مناقشات

15.50 - 17.00: دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظامت غري الحكومية يف التعاون بشأن متابعة وتنفيذ امليثاق العاملي للهجرة 

عىل املستوى  اإلقليمي 

 السيد/ محمد العمريت، عضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان – املغرب

 السيد/ خالد إخريي، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان – النيجر 

 السيد/ إالستو هيالرينز موغوادي، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان - زميبابوي 

 السيدة جاكلني إنغوتيا ،اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان - كينيا      

 السيدة/هانا فورسرت، املدير التنفيذي، املركز األفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسان

مناقشات

17.10 - 17.00

الجلسة الختامية

 السيد/ محمد فايق، رئيس املجلس القومي لحقوق اإلنسان - مرص

 السيدة/ آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان -  املغرب

 18.00 - 17.10

مناقشة الوثيقة الختامية )فقط ألعضاء مجموعة العمل: كينيا واملغرب وجمهورية الكونغو الدميقراطية والنيجر وزميبابوي(
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