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حوار أصحاب المصلحة حول االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  

 والنظامية في المنطقة العربية 

 جدول األعمال 

 

    )بتوقيت القاهرة(  ٢0٢0أكتوبر  تشرين األول/٢٧: الثالثاء  األول حوارال

 االلكتروني  التسجيل 11:00- 10:45

 كلمات الترحيب  11:05- 11:00

 اإلسكوا   -
 المنظمة الدولية للهجرة  -

 الجلسة التمهيدية   11:25- 11:05

عامة عن مبادئ   لمحة تمهيد الطريق للمناقشة من خالل تقديم تهدف الجلسة الى 
 في المنطقة.  واستعراضه االتفاق العالمي وأهدافه ومتابعته 

 دقائق(  5) للهجرة • مبادئ وأهداف االتفاق العالمي 

على المستويات الوطنية واإلقليمية   للهجرة • عملية متابعة ومراجعة االتفاق العالمي 
 دقائق(  5والعالمية ) 

 دقائق(  5دور المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة ومراجعة االتفاق العالمي )• 

 دقائق(  5• أسئلة وأجوبة )

سة: السيدة مونامي موليك، مسؤولة االتصال بالمجتمع المدني، سكرتارية  الجل  ميسّرة
 شبكة األمم المتحدة للهجرة 
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العالمي    لالتفاق الطوعي    االستعراض: تعزيز نهج المجتمع بأكمله في  مفتوح  نقاش 12:20- 11:25
 على المستوى الوطني في المنطقة العربية 

ستوفر هذه الجلسة منصة لنقاش مفتوح بين المشاركين الذين يمثلون مختلف أصحاب  
السبل     من وثيقة االتفاق العالمي. وسيناقشون  44والمحددين في الفقرة المصلحة 
 ليمي. الستعراض اإلقخالل ا ضمان اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره األنسب ل

 اسئلة توجيهية لتأطير المناقشة: 

لالتفاق  الطوعي االستعراض كيف شارك مختلف أصحاب المصلحة في عملية  -
 العالمي على المستوى الوطني؟ 

 كيف ساهموا في وضع خطط العمل الوطنية؟  -

في استعراض االتفاق العالمي   ُرصدت ما هي التحديات والفرص الرئيسية التي  -
 ني؟ على المستوى الوط

ما هي بعض الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من المشاركة على المستوى   -
 الوطني؟ 

، الجامعة األمريكية  ةمساعد   ة أستاذ الجلسة: د. أميرة عبد الرحمن أحمد محمد،    ميّسرة
 بالقاهرة 

 المالحظات الختامية   12:20-12:30

 االسكوا  -

 المنظمة الدولية للهجرة  -

 

 )بتوقيت القاهرة(    ٢0٢0  نوفمبرتشرين الثاني/  ٣الثاني: الثالثاء  حوارال

 االلكتروني  التسجيل 11:00- 10:45

 الترحيب كلمات  11:15- 11:00

 اإلسكوا   -

 المنظمة الدولية للهجرة  -

 سكرتارية شبكة األمم المتحدة -
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مفتوح: ضمان اتباع نهج شامل للمجتمع بأكمله في االستعراض اإلقليمي   حوار 12:20- 11:15
 لالتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية  

لضمان المشاركة الفعالة    ب واألسالي  تبادل األفكار حول الوسائل   الى هذه الجلسة    تهدف
ي  ألصحاب المصلحة في االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي للهجرة ال سيما ف

 . 2020المؤتمر اإلقليمي الذي سيتم تنظيمه نهاية عام 

 اسئلة توجيهية لتأطير المناقشة: 

ما هي أفضل طريقة يمكن ألصحاب المصلحة المشاركة بها في مؤتمر االستعراض    -
 اإلقليمي االفتراضي لالتفاق العالمي؟ 

 ؟ كيف نضمن أوسع تمثيل ومشاركة ألصحاب المصلحة في االستعراض اإلقليمي -

 لمؤتمر االستعراض اإلقليمي؟  المفترضةما هي المدخالت  -

 ( TBCتميراس فاخوري، الجامعة اللبنانية األمريكية )   الجلسة: د. ميّسرة

 األمام  الى والطريقالمالحظات الختامية   12:30- 12:20

 المنظمة الدولية للهجرة  -

 االسكوا  -

 

 


