المؤتمر االستعراضي اإلقليمي األفريقي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة
والنظامية
الفعاليات الجانبية

الخميس 26 ,أغسطس 2021
 10:00صباحا 16:00 -مساء (المغرب بالتوقيت المحلي [غرينتش )]1 +

البرنامج المؤقت
الوقت المخصص1h30 :

الوقت (الرباط،
المغرب)1

عنوان الحدث الجانبي
.1

قابلية المهاجرين للتوظيف كأداة لالندماج :المبادرات والممارسات الجيدة في حالة أفريقيا والمغرب

المتدخلون:

 10:00صباحا -
 11:30صباحا
الفقرة األولى





السيد عزيز وهابي  ،رئيس قسم الشراكة والتعاون في إنترايد ناشيونال
السيدة دالل حمان ،مديرة مشروع بالجمعية المغربية لتنشيط االعمال الصغرى
السيدة سميرة الفايد  ،رئيسة قسم خدمات الباحثين عن عمل بالوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والمهارات



السيد ألفا كامارا ،وكيل المجتمع بالوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والمهارات  ،أكاري مشروع امودو (الوكالة البلجيكية
للتنمية)



السيدة جيهان أوهاجو  ،مدير وحدة اإلنتاجAFD.TECH



السيد مارفيس أكافو فانيس آدو FTTH ،مدير مشروع نشر )'7( AFD.TECH



السيدة أوشاني  ،رئيسة قسم التأهيل والتكامل االقتصادي بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

رابط :سيتم تنظيم هذه الدورة الخاصة عبر Zoom
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a9B3gXjzRbS3XqZYxkMOrA
الترجمة ستكون متاحة باالنڨليزية  ،الفرنسية  ،العربية و البرتغالية
المنظمون :إينابيل ،وكالة التنمية البلجيكية

1

 1مالحظة  :ستكون هناك جلستان للحدث الجانبي في كل فترة زمنية

وقت البدء 10:00 :صبا ًحا الرباط  ،المغرب  12:00 ،صبا ًحا أديس أبابا  ،إثيوبيا

 .2تهريب المهاجرين واالتجار باألشخاص في القارة األفريقية :نُهج متعددة التخصصات لمنع الجرائم ومقاضاة مرتكبيها
ودعم حقوق اإلنسان
الميسرة :السيدة كلير هيلي ،مسؤولة األبحاث ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،النمسا والسيدة بهدجا سيهلي،
مساعدة بحوث ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،النمسا







المتدخلون:السيدة غوغي مايمونا غازيبو ،قاضية اتصال النيجر في إيطاليا ،مديرة عامة سابقة ل  ،ANLTP/TIPبالنيجر
السيد أوالتوندي أواليمي ،مسؤول البرامج ،الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  ،نيجيريا
السيدة بهجة جمال ،أستاذة ،جامعة حسن الثاني عين شوك في الدار البيضاء ،المغرب
السيدة كلير هيلي ،مسؤولة البحوث ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،النمسا
السيدة جوليا سيريو ،خبيرة مساعدة  ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،النمسا

الرابط :سيتم تاكيده الحقا

المنظمون :مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

.3

دور المدن الثانوية في تعزيز اندماج المهاجرين وإدماجهم
الميسرة :السيدة فلورانس لوزيت ،محللة حضرية ،تحالف المدن ،بلجيكا

المتدخلون







السيد ستيفن بوغيري ،كبير علماء االجتماع ،وزارة األراضي واإلسكان والتنمية الحضرية ،أوغندا
السيدة هيبو حسن هاروم  ،رئيسة بلدية جابيلي  ،ممثل الصومال
السيدة هودان عمر إسماعيل ،رئيسة إ دارة حماية المفوضية الوطنية للتشرد والالجئين ،الصومال




السيد ودري سام نياكوا ،عمدة أروا ،أوغندا السيد سانيا ويلسون ،عمدة كوبوكو ،أوغندا
السيد أمدوورك يهواالورك ولدماريان ،وكالة شؤون الالجئين والعائدين ،أسوسا ،إثيوبيا

السيدة فتحية أبو بكر علوان ،مديرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الصحية واالجتماعية

رابط:
https://us06web.zoom.us/j/83650195110?pwd=NHlBRzZzSjQ2RzlXM1JnK2RmdmVCdz09
المنظمون :تحالفات المدن

 11:30صباحا -
 13:00مساء
الفقرة الثانية

.4

تعزيز بيانات الهجرة وصنع السياسات القائمة على األدلة في أفريقيا :المبادرات األخيرة والخطوات التالية
الميسر :السيد محمد مغاري ،خبير إحصائي  -ديمغرافي ،المغرب

المتدخلون::








السيدة ليلى بن علي ،رئيسة شعبة اإلحصاء باالتحاد األفريقي
السيد فرانك الزكو ،مدير مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية ،المنظمة الدولية للهجرة
السيد دييغو إيتورالدي ،المدير الرئيسي :الديموغرافيا واإلحصاءات السكانية ،اإلحصاء جنوب أفريقيا
السيدة تشارلز أوغوال ،خبيرة إحصائية ،شعبة الصحة والتنمية االجتماعية ،أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
السيد نوغبودوهو سامسون بيل أوبي؛ خبير إحصائي أول ،ستاتافريك ،االتحاد األفريقي
السيد جوناثان برينتيس ،منسق ،شبكة االمم المتحدة للهجرة

الرابطhttps://zoom.us/webinar/register/WN_qwMRcL3UQ6WLBsvEjQV58w :
المنظمون :ستاتافريك

.5

إدارة الهجرة في أفريقيا :التفكير في سياسات الهجرة
الميسر :السيد إبراهيما كين ،كبير المستشارين ،المكتب اإلقليمي ألفريقيا ،مؤسسة المجتمع المفتوح

المتدخلون:

 13:00مساء -
 14:30مساء
الفقرة الثالثة







السيد أمادو فرانسوا غاي ،مدير السينغاليين بالخارج  ،السنغال
السيدة نديورو ندياي ،رئيسة  ،AMLDالسنغال
السيدة سيلي بي إيه ،منسقة برنامج الديمقراطية ،مؤسسة هاينريش بول السنغال
السيدة فاليريا فاالشي ،رئيسة المكاتب القطرية للبعثة المنظمة الدولية للهجرة
الدكتور أوليفييه باكويل ،محاضر في دراسات الهجرة في معهد التنمية العالمية  ،جامعة مانشستر



السيد الشيخ عمر با ،المدير التنفيذي  ، IPARالسنغال

الرابطhttps://zoom.us/j/91412401520?pwd=THkreUV3V2 :
المنظمون :مؤسسة المجتمع المفتوح
.6

تنقل البشر في سياق الكوارث وتغير المناخ في أفريقيا

المتدخلون:







السيدة فتحية أبو بكر علوان ،مديرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الصحية واالجتماعية
البروفيسور والتر كايلين  ،مبعوث رئيس البرنامج المعني بالنزوح بسبب الكوارث السيد تشارلز أوينو ،مدير المركز
الوطني للكوارث والعمليات ،وزارة الداخلية ،حكومة كينيا
السيدة فلورنس بوب ،كبيرة مسؤولي السياسات  ،قسم شرق إفريقيا  ،الوزارة الفيدرالية األلمانية للتعاون االقتصادي
والتنمية
السيدة سيسيليا أيبيرا  ،رئيسة فريق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للحد من مخاطر الكوارث بأفريقيا
المدير كمال أمكران  ،رئيس مبادرة الهجرة المناخية بافريقيا
السيدة إيكال أنجيلي  ،المديرة التنفيذية ألصدقاء منطقة بحيرة توركانا

الرابطhttps://bit.ly/3mkwK8Q :

المنظمون :الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)  ،ومركز الخدمات اإلقليمي ألفريقيا التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،
والمنتدى المعني بالتشرد بسبب الكوارث

.7

المشاورة اإلقليمية للمؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان بشأن االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة
اآلمنة والمنظمة والنظامية في أفريقيا

الميسر :السيد محمد أمارتي ،المجلس الوطني للحقوق و الحريات ،المغرب
المتحدثون:

 14:30مساء -
 16:00مساء
الفقرة الرابعة



السيدة أمينة بويح ،رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب والفريق العامل المعني بالهجرة في الشبكة
الوطنية لحقوق اإلنسان ( 5دقائق)
السيد محمد فايق ،رئيس الشبكة الوطنية لحقوق اإلنسان
ممثل وزارة الخارجية والتعاون األفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثال للمرصد األفريقي للهجرة
السيد ريمي نغوي لومبو ،نائب رئيس مجلس ACHPR
السيدة هانا فورستر ،ممثلة المركز األفريقي للديمقراطية وحقوق اإلنسان




ممثل المنظمة الدولية للهجرة
ممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من المناطق الفرعية األفريقية ال 5
 NHRI oمن زيمبابوي (أو  NHRIمن نفس المنطقة الفرعية)
 oالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المغرب (أو المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من نفس المنطقة الفرعية)
 oالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في كينيا (أو المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المنطقة الفرعية نفسها)
 oالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في النيجر (أو المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المنطقة الفرعية نفسها)








جمهورية الكونغو الديمقراطية (أو المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المنطقة الفرعية نفسها السيد .جيلبرت سي بيهوغو،
المدير التنفيذي للنانيهري

الرابطhttps://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ioNkQftkTrW6d2YbilXEhQ :

المنظمون :المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب
.8

8التعامل مع القطاع الخاص في أفريقيا :وصفة لتنفيذ االتفاق العالمي للهجرة بنجاح الميسر  :عيساتا كين  ،كبيرة مستشاري
إفريقيا  ،المنظمة الدولية للهجرة

المتدخلون:
 روبرتو سواريز سانتوس  ،األمين العام  ،المنظمة الدولية الصحاب العملكارميال غودو  ،مديرة المكتب االقليمي للشرق
األوسط وشمال أفريقيا  ،المنظمة الدولية للهجرة
 ستيفن أوبيرو  ،رئيس البحوث والمناصرة والشراكات  ،اتحاد أرباب العمل في كينيا
 باتريسيا فيرينجا جيسكس  ،الرئيس التنفيذي لشركة The Job Factory
 غادة حمودة  ،رئيسة قسم االستدامة والتسويق  ،القلعة القابضة  ،مصر
 آن بورتا  ،المستشارة االستراتيجية بمكتب المنسق المقيم لالمم المتحدة  ،مصر
 لونغا ماني ،شريك ب Fragomen
الرابطhttps://zoom.us/j/97780689626?pwd=M1g3NUh5dVZXWkgrRFNFTW9lc2dGdz09 :
المنظمون :المنظمة الدولية ألصحاب العمل

