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األم ــم المتح ـ ــدة

المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي
من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
مراكش ( 11-10كانون األول/ديسمبر )2018

الجلســات الرسمية
الثالثاء  11كانون األول/ديسمبر 2018

الجمعية العامة

المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

13:00-9:00

اجللسة العامة اخلامسة

[بث شبكي]

مناقشة عامة [البند ( ]8تابع)
ليسوتو
غامبيا
ليربيا
موريتانيا
إكوادور
النرويج
اليابان
مجهورية مولدوفا
أفغانستان
فييت نام
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
إثيوبيا
)18-20793 (A

*)*18-20793(A
مراعاة البيئة واجبنا!

قاعة اجللسات العامة

يومية مؤمتر اهلجرة  -العدد 2
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سلوفينيا
كازاخستان
مصر
كمبوديا
جزر سليمان
كوبا
جامايكا
بيالروس
إريرتيا
األردن
تايلند
أذربيجان
بريو
آيسلندا
الصني
إيران (مجهورية  -اإلسالمية)
ليبيا
ليختنشتاين
نيوزيلندا
اجلمهورية الدومينيكية
سري النكا
االحتاد الروسي
تركمانستان
أرمينيا
جزر مارشال
مجهورية كوريا
أوروغواي
جورجيا
مجهورية تنزانيا املتحدة
2
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فيجي
جزر البهاما
أندورا
البوسنة واهلرسك
البحرين
غرينادا
توفالو
سنغافورة
مدغشقر
باكستان
كوستاريكا
األرجنتني
أوغندا
غابون
بنن
غانا
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
فرنسا
سانت كيتس ونيفيس
املنظمة الدولية للهجرة
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر
دولة السيد ألربخيت فرايهر فون بوسليغر ،املستشار األعظم ووزير اخلارجية يف نظام
مالطة ذي السيادة املستقلة
ا ملركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة
ا جلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط
اللجنة الدولية للصليب األمحر
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
االحتاد الربملاين الدويل
3
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املنظمة الدولية للفرنكوفونية
جامعة الدول العربية
جملس أوروبا
صندوق تنمية الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
منظمة العمل الدولية
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
برنامج األمم املتحدة للبيئة
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
منظ مة األمم املتحدة للطفولة
منظمة الصحة العاملية
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة
معهد الصحة العاملية ،يونيفريسييت كوليدج ،لندن
مركز التضامن
الدولية للتعليم (احتاد نقايب)
راهبات مارينول للقديس دومينيك
اجمللس األكادميي املعين مبنظومة األمم املتحدة
مؤسسة العلوم والسياسة ( )STIFTUNG WISSENSCHAFT UND POLITIK

نود تذكري الوفود بأن مدة املداخالت يف اجللس ا ا ا ا ااات العامة ينبغي أن تكون حمصا ا ا ا ااورة يف س
دقائق ،على أن يكون مفهوما أن هذا اإلجراء ال حيول دون توزيع نصوص أكثر إسهابا.
يُرجى من مجيع الوفود أن ترساال نسااخة من بياناقا ،قبل اإلدالء عا ،عن طريق الربيد اإللكرتوين
إىل  ،GCmigration@un.orgعلى أن يُكتب يف خانة املوضا ا ا ا ا ا اوإل من الرسا ا ا ا ا ا ااالة اإللكرتونية -
ب اااإلنكليزي ااة ” -بي ااان البل ااد الفالين أو املنظم ااة الفالني ااة“ (ياُ اذكر اس ا ا ا ا ا اام البل ااد أو املنظم ااة)
(  .)Statement and name of country or organizationوينبغي ،حيثما أمكن ،أن تقدم البيانات
يوما واحدا قبل موعد اإلدالء عا أو  3ساعات على األقل قبل اإلدالء بالبيان.
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[بث شبكي]

غرفة جلسات احلوار

()Dialogue Room

”الشراكات واملبادرات االبتكارية للمضي قدما“
رئاسة مشرتكة:
السيد حممد شهيد احلق ،وكيل وزارة اخلارجية ،بنغالديش
سعادة السيد إ .كورتين راتراي ،املمثل الدائم جلامايكا لدى األمم املتحدة

املتكلمة الرئيسية:
السيدة إلني جونسون سورليف ،رئيسة الفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة يف أفريقيا

أعضاء حلقة املناقشة:
السيدة مانويال كارمينا كسرتيو ،عمدة مدريد
السيدة جوان ليو ،رئيسة منظمة أطباء بال حدود
السيد طريق يوسف ،مدير مركز بروكنجز الدوحة

مناقشة حتاورية
تكون جلسات احلوار تفاعلية وتشارك فيها جهات متعددة من أصحاب املصلحة .ولن تُعد قائمة
باملتكلمني .وحيدد ترتيب املتكلمني يف احلوار التفاعلي لكل جلس ا ا ا ا ا ااة من جلس ا ا ا ا ا ااات احلوار على
أساس األولوية ملن يسبق ،مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل وإتاحة قدر من املرونة وإعطاء األولوية
للدول وفقا ملس ا ا ا ا ا ااتوى التمثيل ،تليها املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى ،واألعض ا ا ا ا ا اااء
املنتسا اابون للجان اإلقليمية ،ووكاالت األمم املتحدة املتخص ا اصا ااة وصا ااناديقها وبراجمها ،واملنظمات
غري احلكومية ،واجلهات الفاعلية األخرى ذات الصاالة .وإلفسااا اجملال ألكرب عدد من املشاااركني،
ينبغي أال تتجاوز مدة التدخالت ثالث دقائق.
وممثلو الدول مدعوون إىل إبالغ األمانة يف ش ا ا ااخ الس ا ا اايدة س ا ا ااانغيتا ش ا ا ااارما (الربيد اإللكرتوين
 ،) sharma7@un.orgمع توجيه نس ا ا ا ا ا ااخة إىل الس ا ا ا ا ا اايد فنس ا ا ا ا ا اانت ويلكنس ا ا ا ا ا اان (الربيد اإللكرتوين
 ،)wilkinsonv@un.orgهل سا ا ا اايكون متثيلهم يف جلسا ا ا ااات احلوار على مسا ا ا ااتوى رلسا ا ا اااء الدول
أو رلساء احلكومات أو على املستوى الوزاري.
تُت ا ا ااا م ا ا ااذكرات مف ا ا اااهيمي ا ا ااة بشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااأن جلسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات احلوار يف املوقع الشا ا ا ا ا ا اابكي للمؤمتر
()http://www.un.org/en/conf/migration/about-conference.shtml
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15:00-13:00

اجللسة العامة السادسة
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[بث شبكي]

قاعة اجللسات العامة

مناقشة عامة [البند ( ]8تابع)
18:00-15:00

جلسة الحوار الثانية

اجللسة العامة السابعة

[بث شبكي]

مناقشة عامة [البند ( ]8تابع)

قاعة اجللسات العامة

[بث شبكي]

غرفة جلسات احلوار

18:00-15:00

’’الشراكات واملبادرات االبتكارية للمضي قدما‘‘ (تابع)
رئاسة مشرتكة:
السيد حممد شهيد احلق ،وكيل وزارة اخلارجية ،بنغالديش
سعادة السيد إ .كورتين راتراي ،املمثل الدائم جلامايكا لدى األمم املتحدة

املتكلمة الرئيسية:
السيدة إلني جونسون سورليف ،رئيسة الفريق الرفيع املستوى املعين باهلجرة يف أفريقيا

أعضاء حلقة املناقشة:
السيدة مانويال كارمينا كسرتيو ،عمدة مدريد
السيدة جوان ليو ،رئيسة منظمة أطباء بال حدود
السيد طريق يوسف ،مدير مركز بروكنجز الدوحة

مناقشة حتاورية
20:00-18:00

اجللسة العامة الثامنة

[بث شبكي]

قاعة اجللسات العامة

 - 1مناقشة عامة [البند ( ]8تابع)
 - 2وث ا ااائق تفويض املمثلني املوف ا اادين إىل املؤمتر :تقرير جلن ا ااة وث ا ااائق التفويض ()A/CONF.231/5
[البند ( ٧ب)]
 - 3اعتماد تقرير املؤمتر ( A/CONF.231/L.2و [ )A/CONF.231/L.3البند ]11
 - 4اختتام املؤمتر [البند ]12
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[مالحظ ااة :موجزات وق ااائع اجللس ا ا ا ا ا ا ا ااات الع ااام ااة  5و  6و  ٧و  8وجلس ا ا ا ا ا ا ا ااة احلوار الث اااني ااة
املعنونة ”الشاراكات واملبادرات االبتكارية للمضاي قدما“ ،املعقودة يف إطار املؤمتر احلكومي الدويل
العتماد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،س ا ا ا ااتُنش ا ا ا اار يف املوقع الش ا ا ا اابكي
للمؤمتر (انقر هنا) ،مع إتاحة رابط يوصل إليها من يومية األمم املتحدة اليت تصدر باملقر].

المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
( 11-10كانون األول/ديسمرب )2018
يُرجى من الوفود أن تبلغ األمانة العامة ،يف أقرب وقت ممكن  ،بأي تغيريات حتصل يف مستوى
مشاركتها يف املؤمتر (الربيد اإللكرتوين .)muturi@un.org

المؤتمرات الصحفية
الثالثاء  11كانون األول/ديسمبر 2018
غرفة المؤتمرات الصحفية
مقر املؤمتر

[بث شبكي]

12:00

مؤمتر صحفي للمتحدث(ة) الرمسي(ة) باسم املؤمتر

18:00

املؤمتر الصحفي اخلتامي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باهلجرة الدولية

[ميكن االطالإل على اجلدول الزمين الكامل للمؤمترات الصحفية بالنقر هنا]
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إعــالنـات
انتخاب نواب رئيس المؤتمر
ُوجهت رس ااالة مؤرخة  9تشا ارين األول/أكتوبر  2018من األمانة العامة إىل رلس اااء اجملموعات
اإلقليمية تطلب تسمية مرشحني من الراغبني (ثالثة مرشحني من كل جمموعة إقليمية ،باستثناء
جمموعة الدول األفريقية اليت تسا ا ا ا اامي مرشا ا ا ا ااحني) النتخاب نواب رئيس املؤمتر احلكومي الدويل
العتماد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية .ويُرجى من رلساء اجملموعات
اإلقليمية الذين مل يبلغوا بعد برتش ا ا ا ا ا اايحاقم أن يبادروا إىل القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن.
وميكن توجيه املراس ا ا ا ا ااالت واالس ا ا ا ا ااتفس ا ا ا ا ااارات إىل املكلفة بالتنس ا ا ا ا اايق ،الس ا ا ا ا اايدة ماري موتوري
(الربيد اإللكرتوين .)muturi@un.org
وثائق تفويض الممثلين

نود ت ااذكري الوفود ب ااأن ااه وفق ااا للم ااادة  3من النظ ااام ال ااداخلي املؤق اات للمؤمتر احلكومي ال اادويل
العتماد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،تُوجه وثائق تفويض املمثلني
وأمساء املمثلني املناوبني واملس ا ا ا ااتش ا ا ا ااارين إىل األمني العام لألمم املتحدة وتُقدم إىل مكتب األمم
املتحادة للش ا ا ا ا ا ااؤون القاانونيااة ،الكاائن مبب األمااناة العااماة ،الغرفاة  ،S-01يف أقرب وقات ممكن.
وينبغي أن تكون وثائق التفويض ص ا ا ا ا ااادرة عن رئيس(ة) الدولة أو رئيس(ة) احلكومة أو وزير(ة)
اخلارجية ،ويف حالة االحتاد األورويب عن رئيس املفوضية األوروبية.

معلومات عامة
يرد املزيد من التفاصيل بشأن املعلومات التالية يف الوثيقة

A/CONF.231/INF.1

التفتيش األمني
س ا ا ا ا ا اايُبذل كل جهد ممكن حىت تكون إجراءات التفتيش األمين قبل الدخول إىل مكان انعقااد
املؤمتر س االس ااة وسا اريعة ،ورغم ذلك فمنه من املمكن أن حيص اال بعض التأخري الذي ال مفر منه.
ونود تشا ا ا ااجيع مجيع املشا ا ا اااركني على الوصا ا ا ااول مبكرا ،وعلى تفادي محل أغرا كبرية احلجم،
واالستعداد للتفتيش عند االقرتاب من جهاز الكشف اإللكرتوين.
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معلومات للمشاركين
لقد أصدرت األمانة العامة مذكرة تتضمن معلومات للمشاركني (الوثيقة .)A/CONF.231/INF/1
الوثائق

لالطالإل على أي وثيقااة من وثااائق املؤمتر ،مبااا يف ذلااك اليوميااة ،يُرجى زيااارة املوقع الش ا ا ا ا ا اابكي
للمؤمتر (انقر هنا).

توزيع الوثائق الرمسية
تصاادر الوثائق الرمسية للمؤمتر باإلساابانية واإلنكليزية والروسااية والصااينية والعربية والفرنسااية .توجد
طاولة الوثائق األساااسااية املعدة للوفود يف اجلانب اخللفي من قاعدة اجللسااات العامة مبقر املؤمتر.
ويقتص ا ا ا ا ا اار توزيع الوثائق الرمسية على جمموعة واحدة لكل وفد ،وأعضا ا ا ا ا ا اااء الوفود مدعوون إىل
اصااطحاب أجهزقم اإللكرتونية احملمولة وفيها الوثائق اجلاهزة قبل اجللسااات .وسااتقدم خدمات
الطباعة بناء على الطلب إىل أعضاء الوفود الذين حيتاجون إىل نُسخ مطبوعة إضافية.

تعميم البيانات الكتابية
وزإل البيانات بنسااختها املطبوعة .وينبغي للوفود أن تُقدم  20نسااخة من بياناقا إىل مكتب
لن تُ ّ
مس ا اااعدي خدمات االجتماعات يف غرفة االجتماعات .ويُرجى من الوفود الراغبة يف أن تُنش ا اار
بياناقا على املوقع الش ا اابكي للمؤمتر أن توايف األمانة يوما واحدا ،إن أمكن ،أو ثالث س ا اااعات
على األق ا اال قب ا اال إدالئه ا ااا ببي ا ااان ا اااقا ا ااا ،بواسا ا ا ا ا ا اط ا ااة الربي ا ااد اإللكرتوين على العنوان الت ا ااايل:
 ،GCmigration@un.orgعلى أن تكتب يف خانة املوضوإل من الرسالة اإللكرتونية  -باإلنكليزية
 ”بيان الوفد الفالين“ (يُذكر اسم الوفد) (.)Statement and name of delegationترتيبات االجتماعات الثنائية
ُُتصا ا ا  10غرف ،لكل غرفة منها قدرة على اس ا ااتيعاب  14مش ا اااركا كحد أقص ا ااى ،يف مب
اجللس ا ا ا ا ا ا ااات العااامااة ،لعقااد االجتماااعااات الثنااائيااة بني الاادول على مس ا ا ا ا ا ااتوى رلس ا ا ا ا ا ا اااء الاادول
أو احلكومات أو على املسا ااتوى الوزاري .يبدأ العمل يف  3كانون األول/ديسا اامرب  2018بنظام
للحجز اإللكرتوين من خالل نظ ااام  gMeetsإلدارة االجتم اااع ااات ()https://icms.un.org/uc/
حىت يتسا ا ا ا للوفود القيام رجز الغرف إلكرتونيا .والوفود اليت تود أن تس ا ا ااتفس ا ا اار عن إجراءات
احلجز لالجتماااعااات الثنااائيااة وعن مفاااتيظ الاادخول إىل النظااام اإللكرتوين ينبغي هلااا أن توجااه
رسااالة بالربيد اإللكرتوين إىل  ،emeetsm@un.orgمع إرسااال نسااخة إىل العنوانني abes@un.org
و  ،manalilik@un.orgوكتابة ” “BILATS-GCMيف خانة املوضوإل.
وينبغي أن حيدد يف الطلب املقدم من خالل نظام احلجز تاريخ االجتماإل الثنائي وتوقيته واسا ا ا اام
الوفد اآلخر املش ا ا ا ا ا ااارك يف االجتماإل .وتقبل احلجوزات لفرتات مدقا  20دقيقة تبدأ على رأس
كل س اااعة ونص ااف الس اااعة .ومنعا إلجراء أكثر من حجز واحد للغرفة نفس ااها ،ال ياُقدم طلب
احلجز إال عن طريق الوفد الداعي إىل عقد االجتماإل الثنائي.
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الثالثاء  11كانون األول/ديسمرب 2018

ويُقدم التأكيد النهائي لتخص ا ا ا ا ا ااي الغرف احملجوزة يوما واحدا قبل االجتماإل .و ُسا ا ا ا ا ا اتبذل كل
اجلهود املمكنة لتمكني الوفود من عقد اجتماعاقا املتتابعة يف الغرفة نفسااها ،حساابما يساامظ به
الربنااامج .وس ا ا ا ا ا ااوف تكون اخلاادمااة متاااحااة من  8:00إىل  20:00يومي  10و  11كااانون
األول/ديساامرب  ،2018باسااتثناء الفرتة االفتتاحية للمؤمتر ،أي من  9:00إىل  10:30من يوم
 10كانون األول/ديسمرب.
التغطية بالبث الشبكي المباشر
س ا ااتوفر خدمات البث الش ا اابكي باألمم املتحدة تغطية مباش ا اارة وعند الطلب للجلس ا ااات العامة
وجلس ا ا ا ا ا ااات احلوار واملؤمترات الص ا ا ا ا ا ااحافية على املوقع  ،http://webtv.un.orgباإلنكليزية وباللغة
األصلية للشخ املتكلم.

تعدها وتصدرها يف مراكش
إدارة شؤون اجلمعياة العامة واملؤمتارات.
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