المؤتمر اإلقليمي الستعراض االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة
والنظامية في المنطقة العربية
___
مشروع جدول االعمال

(تحديث  23شباط/فبراير )2021

اليوم األول :األربعاء  24شباط/فبراير ( 2021بتوقيت القاهرة /بيروت)
ميسر اليوم األول:
السيد عثمان البيلبيسي  -المستشار اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،المنظمة الدولية للهجرة
10:00-09:30

تسجيل المشاركين

11:00-10:00

الجلسة االفتتاحية
 −الكلمات الترحيبية :الدكتورة روال دشتى ،وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
واألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا-
االسكوا
 −الكلمات االفتتاحية :السيد انتونيو فيتورينو ،المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ومنسق شبكة األمم المتحدة للهجرة
 −السيد احمد أبو الغيط ،األمين العام ،جامعة الدول العربية
 −معالي السيد ناصر بوريطة ،وزير الشؤون الخارجة والتعاون اإلفريقي
والمغاربة المقيمين بالخارج ،المغرب
معالي السيدة إيفان فائق يعقوب جابرو ،وزيرة الهجرة والمهجرين ،العراق
 −معالي السيد سامح شكرى ،وزير الخارجية (رسالة مسجلة) ،مصر
−

ممثل عن األطفال والشباب

السيدة سارة بدر ،المنسقة اإلقليمية لمجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال
والشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 −مقرر االجتماع التشاوري ألصحاب المصلحة المتعددين حول االستعراض
اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

الدكتور أيمن زهرى ،خبير في دراسات الهجرة ،الجامعة االمريكية بالقاهرة

11:15-11:00

جلسة تمهيدية :تقديم نتائج أولية من التقرير اإلقليمي الستعراض االتفاق العالمي من
أجل الهجرة
شاركت الدول األعضاء بنشاط في االستعراضات الطوعية لالتفاق العالمي للهجرة وقدم
العديد منها تقارير وطنية .وقد تم تجميع وتحليل وتلخيص هذه التقارير في تقرير إقليمي
يسلط الضوء على االتجاهات اإلقليمية والتطورات السياسية الرئيسية والتحديات
والممارسات الواعدة .تعرض هذه الجلسة ملخص أبرز نتائج هذا التقرير.
 -الخبراء معدي التقرير اإلقليمي

الدكتورة تميراس فاخورى ،أستاذة في العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية األميركية
الدكتورة أميرة عبد الرحمن أستاذةبالجامعة االمريكية بالقاهرة

12:15-11:15

الجلسة العامة األولى :التقارير الطوعية للدول العربية
توفر هذه الجلسة الفرصة للدول األعضاء لعرض ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ
االتفاق العالمي للهجرة منذ اعتماده في عام  .2018والدول األعضاء مدعوة لتقديم
تجاربها الوطنية وخالصة تقاريرها الوطنية ،مع التركيز على التحديات التي تواجهها،
وقصص النجاح ،واألولويات الراهنة والناشئة ،والدروس المستفادة في هذا المجال.
رئيس الجلسة :السيد طالل خالد سعد المطيري  ،مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق
االنسان ،دولة الكويت
 −ممثل عن دولة العراق ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة الكويت ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة اليمن ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة مصر ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة لبنان ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة قطر ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة األردن ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة تونس ( 5دقائق)
حوار مفتوح ( 20دقيقة)

13:00-12:15

استراحة ( 45دقيقة)

13:00-14:00

الجلسة العامة الثانية :التقارير الطوعية للبلدان العربية (تابع)
توفر هذه الجلسة الفرصة للدول األعضاء لعرض ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ
االتفاق العالمي للهجرة منذ اعتماده في عام  .2018والدول األعضاء مدعوة لتقديم
تجاربها الوطنية وخالصة تقاريرها الوطنية ،مع التركيز على التحديات التي تواجهها،
وقصص النجاح ،واألولويات الراهنة والناشئة ،والدروس المستفادة في هذا المجال.
ميسر الجلسة :السيدة ايناس الفرجانى ،مديرة إدارة شؤون الالجئين والمغتربين
والهجرة ،جامعة الدول العربية
 −ممثل عن دولة الصومال ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة الجزائر ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة ليبيا ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة موريتانيا ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة المغرب ( 5دقائق)
 −ممثل عن دولة القمر ( 5دقائق)
حوار مفتوح ( 30دقيقة)

14:10-14:00

استراحة ( 10دقائق)

14:20-14:10

الجلسة العامة الثالثة :مالحظات رئيسية للجهات المتعددة األطراف حول االستعراض
اإلقليمي لالتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية
تهدف هذه الجلسة إلى توفير مساحة لمختلف األطراف التي شاركت في عملية
االستعراض اإلقليمي خالل السنة الماضية لمشاركة أبرز الرسائل التي صدرت عن
هذه العملية.
 −المقرر عن االجتماع التشاوري المتعدد األطراف حول االستعراض اإلقليمي
لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.

الدكتور أيمن زهرى ،خبير دراسات الهجرة بالجامعة االمريكية بالقاهرة
14:50-14:20

الجلسة العامة  :4قضايا مواضيعية على ضوء المبادئ اإلرشادية لالتفاق العالمي
للهجرة
التزمت الدول األعضاء بتحقيق أهداف االتفاق العالمي للهجرة واتفقت على مجموعة
من المبادئ اإلرشادية الشاملة والمترابطة التي تؤطر جهودها لتحقيق األهداف ومنها
مبدأ احترام حقوق اإلنسان واعتماد المنظور الجنساني ومراعاة األطفال .توفر هذه
الجلسة فرصة للمشاركين للبحث في بعض القضايا على ضوء المبادئ اإلرشادية
لالتفاق ،ال سيما حقوق اإلنسان والمهاجرين األطفال والشباب والنساء بهدف البحث في
سبل تسريع تنفيذ االتفاق.

ميسر الجلسة :دكتورة مايسة أيوب ،مديرة مساعد ،مركز دراسات الهجرة والالجئين
بالجامعة االمريكية بالقاهرة
 −مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين ( 5دقائق)

السيد فيليب جونزالس موراليس
 −ممثلة عن االجتماع التشاوري حول المهاجرين من النساء واألطفال والشباب
( 5دقائق لكل ممثلة)

السيدة نورهان عبد العزيز ،مستشارة ،جمعية انقاذ الطفل
السيدة سارة الخطيب ،مديرة برنامج ،مركز التضامن
نقاش مفتوح ( 20دقيقة)
15:55-14:50

الطاولة المستديرة األولى :استعراض األهداف  2و 5و 6و 12و18
تركز المائدة المستديرة األولى على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ األهداف  2و 5
و 6و 12و .18وسينظر المشاركون في التحديات والممارسات الجيدة والدروس
المستفادة ومناقشة الحلول المحتملة للعقبات التي تعوق تحقيق تلك األهداف.
ميسر الجلسة :السيد خليل بو هزاع ،مدير شؤون العمالة ،المكتب التنفيذي لدول مجلس
التعاون الخليجي ،البحرين
 −ممثل عن الدول األعضاء ( 5دقائق)

السيدة شيخة محمد الخاطر ،مديرة إدارة عالقات العمل الدولية ،وزارة التنمية
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،قطر
 −ممثل عن االتحادات العمالية ( 5دقائق)

السيد مصطفى التليلي ،السكرتير التنفيذي ،االتحاد العربي للنقابات
 −ممثل عن القطاع الخاص ( 5دقائق)

السيد السيد تركي ،مستشار أول باتحاد الصناعات المصرية
نقاش مفتوح ( 50دقيقة)
16:00-15:55

خالصة أعمال اليوم األول :السيد عثمان البيلبيسي  -المستشار اإلقليمي لمنطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا ،المنظمة الدولية للهجرة

اليوم الثاني :الخميس  25شباط/فبراير ( 2021القاهرة /بيروت)
ميسر اليوم الثاني:
الدكتورة سارة سلمان ،المستشار اإلقليمي لشؤون السكان ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
10:05-10:00

خالصة أعمال اليوم األول

10:05-11:20

الطاولة المستديرة الثانية :استعراض األهداف  4و 8و 9و 10و 11و 13و21

السيدة كريستينا ميجو ،المسؤولة اإلقليمية األولى لالتصال والسياسة ونائبة
المديرة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،،المنظمة الدولية للهجرة

تركز المائدة المستديرة الثانية على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ األهداف  4و8
و 9و 10و 11و 13و .21وسينظر المشاركون في التحديات والممارسات الجيدة
والدروس المستفادة ومناقشة الحلول المحتملة للعقبات التي تعوق تحقيق تلك األهداف
ميسر الجلسة :الدكتورة زينة مهنا ،عضو مجلس إدارة بجمعية عامل الدولية ،واستاذة
بالجامعة االمريكية في بيروت
 −ممثل عن الدول األعضاء ( 5دقائق)

السيد علي عبد الرحمن هادي ،مساعد مدير إدارة االتفاقيات الدولية ومذكرات
التفاهم ،وزارة الداخلية ،العراق
 −ممثل عن المنظمات الدينية ( 5دقائق)

 −حسن صياح ،رئيسة قسم المهاجرين في مركز كاريتاس لبنان للمهاجرين
 −ممثل عن منظمة الهالل األحمر/الصليب األحمر ( 5دقائق)

السيدة رانيا أحمد ،نائبة المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا،
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
نقاش مفتوح ( 60دقيقة)
11:30-11:20

استراحة ( 10دقائق)

12:45-11:30

الطاولة المستديرة الثالثة :استعراض األهداف  14و 15و 16و 19و 20و22
تركز المائدة المستديرة الثالثة على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ األهداف 14
و 15و 16و 19و 20و .22وسينظر المشاركون في التحديات والممارسات الجيدة
والدروس المستفادة ومناقشة الحلول المحتملة للعقبات التي تعوق تحقيق تلك األهداف
ميسر الجلسة :الدكتور بول طبر ،مدير معهد دراسات الهجرة وأستاذ علم االجتماع
واألنثروبولوجيا ،الجامعة اللبنانية األمريكية ،لبنان
 −ممثل عن الدول األعضاء ( 5دقائق)

السيد شريف اوليد ،مدير الشؤون القنصلية ،وزارة الخارجية ،الجزائر

 −ممثل عن السلطات والمجتمعات المحلية ( 5دقائق)

السيد سليم كوركماز ،منظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية فرع الشرق
األوسط وغرب آسيا
 −ممثل عن منظمات المجتمع المدني ( 5دقائق)

يحدد الحقا
نقاش مفتوح ( 60دقيقة)
12:45-13:30

استراحة ( 5دقائق)

14:45-13:30

الطاولة المستديرة الرابعة :استعراض األهداف  1و 3و 7و 17و23
تركز المائدة المستديرة الرابعة على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ األهداف  1و3
و 7و 17و .23وسينظر المشاركون في التحديات والممارسات الجيدة والدروس
المستفادة ومناقشة الحلول المحتملة للعقبات التي تعوق تحقيق تلك األهداف
ميسر الجلسة :الدكتورة أمانى الجاك  -جامعة مساتشوستس ،بوسطن
 −ممثل عن الدول األعضاء ( 5دقائق)

السيدة سهام مرابط ،رئيس قسم حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية واالجتماعية
بمديرية االتحاد األفريقي ،وزارة الخارجية ،المغرب
 −ممثل عن مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ( 5دقائق)

السيد عصام يونس ،المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق االنسان في فلسطين
 −ممثل عن اإلعالم ( 5دقائق)

السيدة خديجة الباب ،راديو المغرب الوطني
نقاش مفتوح ( 60دقيقة)
14:55-14:45

استراحة ( 10دقائق)

15:35-14:55

الجلسة العامة  :5وسائل تسريع تنفيذ االتفاق وبناء القدرات
سيناقش المشاركون في هذه الجلسة وسائل تسريع تنفيذ االتفاق وبناء القدرات في
المنطقة العربية.
ميسر الجلسة :السيد ،وليم جويس ،المنسق اإلقليمي ،منتدى المهاجرين في آسيا
 −ممثل عن الدول األعضاء ( 5دقائق)

السيدة حميدة الرايس ،المديرة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة ،وزارة
الشؤون االجتماعية ،تونس

 −ممثل عن شبكة األمم المتحدة حول الهجرة وآلية بناء القدرات ( 5دقائق)

السيد ،جوناثان برينتس ،رئيس سكرتارية شبكة األمم المتحدة للهجرة
 −ممثل عن القطاع األكاديمي ( 5دقائق)

الدكتور إبراهيم عوض ،أستاذ الشؤون العالمية ومدير مركز دراسات الهجرة
والالجئين بالجامعة االمريكية بالقاهرة
نقاش مفتوح ( 25دقيقة)
15:45-15:35

تقديم الرسائل الرئيسية الصادرة عن مؤتمر االستعراض اإلقليمي لالتفاق
العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمن َّ
ظمة والنظامية في المنطقة العربية
سيتم تقديم خالل هذه الجلسة الرسائل الرئيسية الصادرة عن مؤتمر
َّ
والمنظمة
االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة
والنظامية في المنطقة العربية .وسيتم رفع هذه الرسائل إلى منتدى استعراض
الهجرة الدولية والذي سوف يعقد في عام .2022
 −عرض الرسائل الرئيسية الصادرة عن المؤتمر ( 10دقائق)

16:00-15:45

الجلسة الختامية
 −السيدة السفيرة هيفاء أبو غزالة ،األمين العام المساعد لقطاع الشؤون االجتماعية،
جامعة الدول العربية
 −السيدة كرميال حودو ،المديرة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،المنظمة
الدولية للهجرة
 −الدكتورة مهريناز العوضى ،مديرة قطاع العدالة االجتماعية والسكان والتنمية
الشاملة

