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ي فإطار سياسة الهجرة تقييم ب الخاص تقريرال جتماع من أجل التحقق من صحةا

إلطار لشرية لهجرة في أفريقيا، وخطة العمل الع  ا ةح لسياسقناإلطار الم  فريقيا، ا

 فريقيافي االهجرة  لسياسة المنقح
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 المقدمة  .0
 

والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة والدول األعضاء إرشادات بشأن لدى أفریقیا عدة صکوك وسیاسات قانونیة للھجرة توفر للقارة 

لالتحاد األفریقي. وعلى الرغم من أن اطار سیاسة ( التابع MPFAإدارة الھجرة، بما في ذلك إطار سیاسة الھجرة في أفریقیا )

ة االتحاد الصدد، شرعت مفوضی لم یتم تقییم تنفیذه. وفي ھذااال انه الھجرة في افریقیا كان موجودا منذ العشر سنوات الماضیة، 

. ویتمثل الغرض من التقییم في تحدید المدى الذي قدم فیه اإلطار م6102األفریقي في تقییم اطار سیاسة الھجرة في افریقیا في عام 

یات الھجرة ماإلرشاد إلی المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة والدول األعضاء في إدارة الھجرة، تقییم أھمیته المستمرة في سیاق دینا

الحالیة، وتقدیم األدلة التي من شأنھا أن تساعد في تنقیح اإلطار واستراتیجیة تنفیذه. وعلى ضوء ھذه الخلفیة، قامت مفوضیة 

، وُعرض التقریر على الدول األعضاء م6102االتحاد األفریقي بتقییم اطار سیاسة الھجرة في افریقیا بین شھري سبتمبر و نوفمبر 

في زنجبار بجمھوریة  م6102نوفمبر  62إلى  62القتصادیة اإلقلیمیة في زنجبار حیث تم مناقشته في الفترة من والمجموعات ا

 تنزانیا المتحدة. وحضر االجتماع الدول األعضاء في االتحاد األفریقي والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة.

 

 وقدم االجتماع عددا من التوصیات، منھا ما یلي:

a) االستشاریین ادراج التعلیقات التي أدلى بھا االجتماع في تقریر التقییم؛ ینبغي للخبراء 

b)  للسماح للمزید من الدول األعضاء  م6102دیسمبر  02ینبغي تمدید الموعد النھائي الستكمال االستبیان اإللكتروني إلى

 والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة بالمشاركة في التقییم؛

c) م6102الُمنقح على الدول األعضاء والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة بحلول نھایة فبرایر  ینبغي تعمیم تقریر التقییم 

للتعلیق علیه قبل وضعه في صیغته النھائیة لعرضه على الدول األعضاء والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة في حلقة 

 1.م6102عقد خالل الربع الثاني من عام تُ سعمل 

                                                 
 ةنتیجة للظروف غیر المتوقعة، حدثت تأخیرات في وضع اللمسات األخیرة على التقییم، وسیُعقد اجتماع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادی 1 

 .م6102اإلقلیمیة في أغسطس 
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d) في القارة الواقع الحالي للھجرة األفریقي تنقیح اطار سیاسة الھجرة في افریقیا على أساس ینبغي على مفوضیة االتحاد ،

 على النحو الوارد في تقریر التقییم.

e)  ُنقح لسیاسة الھجرة في افریقیا بإطار تنفیذي، وینبغي تقدیم الوثیقتان إلى الدول األعضاء یجب أن یقترن االطار الم

 .م6102یمیة في حلقة عمل ستُعقد خالل الربع الثاني من عام والمجموعات االقتصادیة اإلقل

f)  ُلى نقح لسیاسة الھجرة في افریقیا وخطة تنفیذه قبل عرضه عینبغي أن تقوم مفوضیة االتحاد األفریقي بتعمیم االطار الم

 اللجنة الفنیة المتخصصة المعنیة بالھجرة والالجئین واألشخاص النازحین داخلیا العتماده. 

 
خطة العمل و نقح لسیاسة الھجرة في افریقیاالخاص باطار سیاسة الھجرة في افریقیا، االطار المُ تمل اآلن تقریر التقییم وقد اك

وي في الفترة من زمبابباالقتصادیة اإلقلیمیة في شالالت فیكتوریا  والمجموعاتعرض على الدول األعضاء ، وستُ شریة لتنفیذهالعُ 

 .م6102أغسطس  62إلى  62

 

 

 األهداف  .4
 

 :ما یليستكون أھداف حلقة عمل االجتماع 

 

 تقدیم الوثائق التالیة إلى الدول األعضاء والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة للنظر فیھا واعتمادھا: (0

a.  ؛فریقیا التابع لالتحاد األفریقيا تقییم إطار سیاسة الھجرة فيتقریر 

b.  (6162 - 6102العمل )فریقیا وخطة ا اإلطار الُمنقح لسیاسة الھجرة فيمسودة. 

 

 

 النتائج المتوقعة  .3
 

 :صادیة اإلقلیمیة الوثائق التالیةفي نھایة االجتماع، من الُمتوقع أن تعتمد الدول األعضاء والمجموعات االقت

a.  فریقیا التابع لالتحاد االفریقي.اتقییم إطار سیاسة الھجرة في تقریر 

b.  (.6162 - 6102وخطة العمل ) فریقیاااإلطار الُمنقح لسیاسة الھجرة في مسودة 

 

 

 الصيغة  .2
 

 عقد االجتماع باللغة االنجلیزیة، وستكون ھناك ترجمة فوریة إلى اللغات العربیة، الفرنسیة والبرتغالیة.: سیُ اللغة 

 یومین عمل.المدة : 

 
 فين هد  ست  المشاركين الم   .2

 

 الھجرة. في شؤون المجموعة المستھدفة لھذا االجتماع ھم خبراء
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  التواريخ  .2
 

 ؛م6102أغسطس  62تاریخ البدایة: • 

 .م6102أغسطس  62تاریخ االنتھاء: • 

 

 

 المكان  .2
 

 ، شالالت فیكتوریا، زیمبابوي.عنهسیتم التشاور • 

 

 

 التواصل معهم:ب لينو  خ  الم  األشخاص  .1
 

بالتواصل لُمخّول ا التالي في مفوضیة االتحاد األفریقي الشخصالتمثیل في االجتماع إلى بشأن  والتواصلینبغي إرسال الترشیحات 

 :معه
 

 :السفیر/ أوالوال مایغون، مدیر الشؤون االجتماعیة 
 

 union.org-MaiyegunO@africa;البرید االلكتروني:  

 

 

 لكل من:  من التواصالت ارسال نسخ
 

 إدارة الشؤون االجتماعیة الھجرة في شؤون ، مستشار بیتر مودونغوي /السید ، 
 

  pmudungwe@gmail.com: إلى  (CC)نسخة   ؛union.org-MudungweP@africaالبرید االلكتروني: 

 + 620 422 462 122تلفون: 

 

 /إدارة الشؤون االجتماعیة خبیر في شؤون الھجرة ، بیترام أوكالني السید ، 
 

 union.org-OkalanyB@africa ;البرید االلكتروني: 

 + 620 402 222 222تلفون: 

 

 

 .م6102أغسطس  2ینبغي أن تصل الترشیحات إلى مفوضیة االتحاد األفریقي في موعد أقصاه 

 

 

 

-oOo- 
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 مشروع جدول األعمال
 

 

قدم : األنشطةم4102أغسطس  42   الم 
 رئاسة

 الجلسة
2::1-

4:11 
  تسجیل المشاركین 

مفوضیة 

االتحاد 

 االفریقي

4:11-

4:02 
 االتحاد االفریقيمفوضیة  خلفیة وغرض االجتماع

4:02-

01::1 

 (MPFAعرض تقریر التقییم الخاص بإطار سیاسة الھجرة في أفریقیا )

 والمناقشة في الجلسة العامة
 مفوضیة االتحاد االفریقي

01::1-

00:11 
   استراحة الشاي / القهوة

00:11-

06::1 

عرض مسودة االطار الُمنقح لسیاسة الھجرة في افریقیا ومناقشته في 

 الجلسة العامة
 مفوضیة االتحاد االفریقي

مفوضیة 

االتحاد 

 االفریقي

06::1-

02:11 
   الغداءاستراحة 

02:11-

02::1 

عرض مسودة االطار الُمنقح لسیاسة الھجرة في افریقیا ومناقشته في 

 الجلسة العامة
 مفضویة االتحاد االفریقي

الدولة العضو/ 

المجموعة 

االقتصادیة 

 االقلیمیة

02::1-

02:11 
   استراحة القهوة/ الشاي/ المغادرة

02:11-

02:11 

عرض مسودة االطار الُمنقح لسیاسة الھجرة في افریقیا ومناقشته في 

 الجلسة العامة
 مفضویة االتحاد االفریقي

الدولة العضو/ 

المجموعة 

االقتصادیة 

 االقلیمیة

 

 

قدم : األنشطةم4102أغسطس  42   الم 
 رئاسة

 الجلسة

4:11-

4:22 

خطة عمل اإلطار الُمنقح لسیاسة الھجرة في افریقیا عرض مشروع 
 ومناقشته في الجلسة العامة (6162 - 6102)

 مفوضیة االتحاد االفریقي

الدولة العضو/ 

المجموعة 

االقتصادیة 

 االقلیمیة

01::1-

00:11 
   استراحة الشاي / القهوة

00:11-

0::11 

الُمنقح لسیاسة الھجرة في افریقیا خطة عمل اإلطار عرض مشروع 
 ومناقشته في الجلسة العامة (6162 - 6102)

 مفوضیة االتحاد االفریقي

الدولة العضو/ 

المجموعة 

االقتصادیة 

 االقلیمیة

0::11-

02:11 
   استراحة الغداء
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02:11-

02:11 

خطة عمل اإلطار الُمنقح لسیاسة الھجرة في افریقیا عرض مشروع 
 ومناقشته في الجلسة العامة (6162 - 6102)

 مفضویة االتحاد االفریقي

الدولة العضو/ 

المجموعة 

االقتصادیة 

 االقلیمیة

02:11-

02:62 

  العمل الخاصةوخطة  نقح لسیاسة الھجرة في افریقیااالطار المُ اعتماد 

 به

  الخطوات التالیةمناقشة 

مفضویة  مفوضیة االتحاد االفریقي

االتحاد 

-02:62 االفریقي

02::1 
 االتحاد االفریقيمفوضیة  ختامیةالمالحظات ال

 

 


