
 

 

 

 

االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل  بناء القدرات حول عمل لورشة الدورة الثانية من 

 الهجرة اآلمنة  
 والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية 

  جدول األعمالمشروع 
 

 2020 أغسطسآب /  13الخميس، 

 مساًء بتوقيت القاهرة   12:30صباًحا حتى  9:30من الساعة  

 يرجى العلم أن لغة العمل هي العربية والفرنسية واإلنجليزية. •

 (.Interprefyسيتم توفير الترجمة الفورية من خالل منصة على اإلنترنت ) •

 التسجيل االلكتروني  9:30-10.00
 العمل منهجية ورشة وكلمات الترحيب  10:00-10:15

  ،مستشار إقليمي أول لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  بلبيسي،عثمان   /السيد −
 المنظمة الدولية للهجرة 

والهجرة، جامعة   والمغتربينشؤون الالجئين إيناس الفرجاني، مديرة إدارة   /السيدة −
 الدول العربية

 سارة سلمان، مستشارة إقليمية لشؤون السكان، اإلسكوا  /السيدة −

   حول تحضيرات الدول األعضاء لالستعراض اإلقليمي المشاركين عروض - 10:1511:00
 لعروض الدول األعضاء: أسئلة إرشادية

الطوعي لمراجعة االتفاق  الوطني التقرير يرجى وصف التقدم المحرز في إعداد   −
 اآلمنة والمنظمة والنظامية. العالمي من أجل الهجرة 

  بأكملها استخدام النهج الشامل للحكومة  فيالموقرة دولتكم  تجربة تقديميرجى  −
الحكومية المشاركة في إعداد الجهات لعملية المراجعة / التشاور الوطنية: ما هي 

 التقرير؟ 

  لعملية بأكملهالنهج الشامل للمجتمع   تجربة دولتكم الموقرة في استخدام تقديميرجى  −
عملية   غير الحكومية المشاركة فيال الجهاتالمراجعة / التشاور الوطنية: ما هي  

 إعداد التقرير؟ و  المراجعة

الستعراض  المقترح التوجيهيللنموذج في االستجابة  تحدياتأي مواجهة   تمهل  −
يرجى تحديد   .اآلمنة والمنظمة والنظامية ةاالتفاق العالمي من أجل الهجرتنفيذ 

 ؟ الوطني  المراجعة والتقرير إعداد الدعم المطلوب في عملية

االتفاق  ما هي النتائج الرئيسية التي تم تحديدها بشأن التقدم المحرز في تنفيذ  −
 ؟ الموقرة لتكمدوفي  العالمي للهجرة

خطة  في  من قبل دولتكم الموقرة العالمي للهجرةاالتفاق  مبادئتم إدراج كيف  −
دولتكم الموقرة   فيروس كورونا المستجد، وكيف ساهمت استجابةل ستجابةاال

 ؟ العالمي للهجرة  قلالتفا  23لفيروس كورونا المستجد في تحقيق األهداف الـ 
 

عثمان بلبيسي، المستشار اإلقليمي األول لمنطقة الشرق األوسط   السيد/  :ميسر الجلسة
 المنظمة الدولية للهجرة    -وشمال إفريقيا 

 استراحة  فاصل 11:00-11:15



-2- 

 

 متابعة(  اإلقليميحول تحضيرات الدول األعضاء لالستعراض  المشاركين عروض 11:15-12:00
 الجلسة بعد الفاصل( 

 المذكورة أعاله األسئلة اإلرشادية نفسها 

 إقليمية لشؤون السكان، اإلسكوا   مستشارة سلمانسارة  / السيدةميسر الجلسة:  

 نقاش عام   12:00-12:20
والمغتربين  شؤون الالجئين إيناس الفرجاني، مديرة إدارة  / ميسر الجلسة: السيدة

 والهجرة، جامعة الدول العربية 
 الطريق إلى االمام  :  الختام 12:30 – 12:20

  لالتصال والسياسةلى  و األاإلقليمية  ةالمسؤولكريستينا ميجو،   / السيدة ميسر الجلسة:
 المنظمة الدولية للهجرة  ،في الشرق األوسط وشمال إفريقيا نائبة المديرة اإلقليميةو

 


