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  المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية:
 تنفيذ االتفاق وأثره على السياسات في المنطقة العربية   

 2019 ديسمبراألول/ كانون 4-3، القاهرة
 

 العمل برنامجمسودة 

 2019 ديسمبراألول/ كانون 3 اليوم األول:

  التسجيل 08:00-09:00

 الرؤساء المشاركينترحيب من  الجلسة االفتتاحية: كلمات 09:00-10:00

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( •

 اإلسكوا، التنمية االجتماعيةالسكان و قسم رئيسةالسيدة كريمة القري، 

 جامعة الدول العربية •

جامعة ، شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة إدارةمدير ، إيناس الفرجانيالسيدة 
 العربيةالدول 

 المنظمة الدولية للهجرة •

لمنظمة ا ،المدير االقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا، السيدة كرميال غودو
 الدولية للهجرة

 زارة الخارجية المصريةو •

مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة األطراف واألمن  السيد إيهاب فوزي،
 الدولي، مصر

 الهجرة والمنطقة العربية عنموجزة لمحة  • 

قسم السكان والتنمية  السكان،لشؤون السيدة سارة سلمان، مستشارة إقليمية 
  اإلسكوا، االجتماعية

 صورة جماعية 

 استراحة قهوة 10:00-10:30

  



2 
 

 آليات التعاون العالمي لتحسين حوكمة الهجرة - جلسة تمهيديةالجلسة األولى:  10:30-11:30

االتفاق العالمي من أجل الهجرة  ستعرض هذه الجلسة العملية التي أفضت إلى اعتماد
، والتطورات الرئيسية منذ ذلك الحين. كذلك ستناقش اآلمنة والمنظمة والنظامية

 .ه وتسلّط الضوء على أهميته للمنطقة العربيةوأهدافاالتفاق العالمي  الجلسة مبادئ
: من إعالن العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية التفاقا •

الجديدة شبكة األمم المتحدة نيويورك إلى االعتماد في مؤتمر مراكش، و
  المعنية بالهجرة

 للهجرة، المنظمة الدولية راكاتوالش الدولي التعاون مديرة هيلك، جيل السيدة

: المبادئ واألهداف العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية التفاقا •

 لمنطقة العربيةابالنسبة إلى واألولويات 

 اإلسكوا، التنمية االجتماعيةالسكان و قسم رئيسةالسيدة كريمة القري، 

 مناقشة عامة 

 الهجرة حوكمةلتحسين  ةوالوطني ةالجلسة الثانية: آليات التعاون اإلقليمي 11:30-13:00

 ةالرشيد ةكمولتعزيز الح ةوالوطني ةالجلسة الثانية دور آليات التعاون اإلقليمي تعالج
ستحدد الجلسة سبل تعزيز الحوار والشراكات بين الحكومات كذلك للهجرة. 

ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والعمال 
 .الدولية واإلقليميةوالمنظمات 

السيد إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة، الجامعة األمريكية الجلسة:  مدير 
 في القاهرة، مصر

 المتحدثون: 

 : إطار سياسة الهجرة في أفريقيا2063خطة االتحاد األفريقي لعام  •

إلى جامعة  فريقيلالتحاد اإلالبعثة الدائمة عبدالحميد بوزهر، رئيس السيد 
  ةالدول العربي

شؤون الهجرة لنتائج الرئيسية لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول ا •
 (ARCPوالالجئين )

، إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة، األمانة علي مايالسيدة 
 العامة لجامعة الدول العربية

 نهج المجتمع بأكمله: دور المجتمع المدني في تحسين حوكمة الهجرة •

لالجئين  األقاليمي، المركز الرا إبراهيم، أخصائية برامجالسيدة 
 (CCRMوالمهاجرين )

 مناقشة عامة 

 استراحة غذاء 13:00-14:00
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بشأن االتفاق العالمي من أجل  هاالدول العربية ومبادرات مواقفالجلسة الثالثة:  14:00-15:30
 الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

تفعيل االتفاق حول  في تجاربها للبحثستتيح هذه الجلسة الفرصة للدول األعضاء 
الدول األعضاء مدعوة لعرض والعالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. 

تجاربها الوطنية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، وقصص النجاح، 
 واألولويات الحالية والناشئة، والدروس المستفادة.

 )يؤكد الحقاً(: الجلسة رئيس 

 المتحدثون: 

مدير الجنسية والشؤون الخارجية واالستثمار، وزارة ، باسم الدهامشهالسيد  •
 ، األردنالداخلية

 )يؤكد الحقاً( – تونسممثل عن  •

وزارة نقطة اتصال لشؤون الهجرة، الدائم، علي عبدو، مساعد األمين السيد  •
  جزر القمرالداخلية، 

 العدل، السودان كر، وزارةاأب هجوةالسيدة  •

  مجلس الشباب الصومالي، الصومالالسيد أمير عدن،  •

 مناقشة عامة 

 استراحة قهوة 15:30-16:00

بشأن االتفاق العالمي من أجل  هاالدول العربية ومبادرات مواقف: الرابعةالجلسة  16:00-17:30
 )تابع( الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

تفعيل االتفاق حول  في تجاربها للبحثستتيح هذه الجلسة الفرصة للدول األعضاء 
الدول األعضاء مدعوة لعرض والعالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. 

تجاربها الوطنية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، وقصص النجاح، 
 واألولويات الحالية والناشئة، والدروس المستفادة.

 )يؤكد الحقاً( :رئيس الجلسة 

 المتحدثون: 

، وزارة الهجرة والمهجرين، مدير قسم الهجرة الخارجية، السيد أحمد العالق •
 العراق

 ، ليبياوزارة الخارجية، نائب مدير إدارة المنظمات الدولية، عصام القفهالسيد  •

الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة السيد أحمد سكيم، مدير شؤون الهجرة،  •
 ، المغربالمقيمين بالخارج

نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة ، عمرو الشربيني الوزير المفوض السيد •
 ، مصرتجار بالبشروالالجئين ومكافحة اال

 العديل، نائب وزير الخارجية، اليمن محمدالسيد  •
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 مناقشة عامة 

  

 2019 ديسمبراألول/ كانون 4، اليوم الثاني

09:00-10:30 
 الوطني: الهجرة والتخطيط التنموي الخامسةالجلسة 

الحكم الرشيد للهجرة على قدرة الحكومات على دمج الهجرة في خطط التنمية.  يعتمد
د على الرؤية في هذه الجلسة الفرصة للتفكير الجماعي في النُُهج التي تعتم   ستتيح

التخطيط التنموي وسياسات الهجرة وتحقيق أهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة 
ية. كما ستبرز الروابط بين حوكمة الهجرة والجهود المبذولة اآلمنة والمنظمة والنظام

 وأهدافها. 2030لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

السيد أيمن الزهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، وأستاذ  :الجلسة مدير 
 في الجامعة األمريكية في القاهرة

 ون:حاورالم 

وأهداف  أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاالتفاق العالمي من الهجرة و •
 التنمية المستدامة

 ، المنظمة الدولية للهجرةوالشراكات الدولي التعاون مديرة هيلك، جيل السيدة

الوزارة المنتدبة السيد طارق سيسو، رئيس قسم التعاون متعدد األطراف،  •
 ، المغربالمكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

للهجرة وشؤون وزارة الدولة سليمان، مساعد وزير دولة، السيد صابر  •
 المصريين بالخارج

 )يؤكد الحقاً( - تونسممثل عن  •

 مناقشة عامة 

 استراحة قهوة 10:30-11:00

11:00-12:30 
 نحو هجرة تصب في صالح الجميع: السادسةالجلسة 

تصب بعض المجاالت ذات األولوية لجعل الهجرة  استعراضتركز هذه الجلسة على 
 واالستقبالالمصدر صالح الجميع في المنطقة العربية. وتتيح الفرصة أمام بلدان في 

تعظيم فوائد الهجرة، والحّد من  حولتجارب النظر والوالمهاجرين لتبادل وجهات 
 العامة. اتخل الستجابات السياسادمتحّدياتها، وتحديد ال

 )يؤكد الحقاً( :الجلسة مدير 

 :المتحدثون 

 حدى الدول األعضاءإلتوسيع مسارات الهجرة المنتظمة: تجربة ناجحة  •

السيد أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي، هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، 
 البحرين
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 والتدخالت ذات األولويةالمهاجرون المعرضون للمخاطر  •

التنفيذي لمركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان، المدير عاصم ربابعه، السيد 
 األردن

 نظم حماية األجور وتوظيف العمالة المهاجرة •

 جريديني، أستاذ في جامعة حمد بن خليفة، قطر راي رجائي 

 مناقشة عامة 

 استراحة غذاء 12:30-13:30

13:30-15:00 
االتفاق العالمي من : توفير وسائل التنفيذ ورصد التقدم المحرز في السابعةالجلسة 

 أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

صالح تصب في جعل الهجرة على العمل تاريخيًا بالتزاماً التزمت الحكومات العربية 
الجميع من خالل تبني االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. 

 المقرر ىاألول ةاإلقليمي المراجعة عمليةوالسؤال المطروح هو كيفية التأكد أنه بحلول 
تكون الدول ساإلقليمية والعالمية،  للمراجعات، والدورات الالحقة 2020في عام  عقدها

العربية قد قطعت خطوات كبيرة في مواءمة سياساتها المتعلقة بالهجرة مع االتفاق 
وء على العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. تسلط هذه الجلسة الض

أطر الرصد والشراكات كعوامل تمكين لتسريع تنفيذ االتفاق العالمي والبيانات أهمية 
 من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.

لجمعية المغربية للدراسات واألبحاث رئيس االسيد محمد خشاني،  الجلسة: مدير 

 المغرب ،، الرباطحول الهجرة، أستاذ في جامعة محمد الخامس

 المتحدثون: 

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية: الطريق  تفعيل •
 (MGI)إلى التنفيذ من خالل مؤشرات حوكمة الهجرة 

مؤشرات حوكمة الهجرة،  -السيد دايفد مارتينو، مسؤول سياسات الهجرة 
 المنظمة الدولية للهجرة

 تجربة العراق •

 الدولية، وزارة الخارجية، العراق السيدة فوز صالح، مديرة الهجرة

 مناقشة عامة 

 استراحة قهوة 15:00-15:30

 حلقة حوار: الطريق إلى األمام 15:30-17:00

ستتيح حلقة الحوار الفرصة أمام المشاركين لمناقشة العملية العالمية التي أفضت إلى 
. وستركز 2022( الذي سيعقد في عام IMRF)األول منتدى استعراض الهجرة الدولية 

ودور الحكومات وأصحاب  2020اإلقليمي لعام  المراجعةالمناقشة على منتدى 
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المصلحة غير الحكوميين، وشبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة، والشركاء اآلخرين 
 ودعمها. المراجعةفي المشاركة في عملية 

لمنظمة الدولية ، اغودوكرميال والسيدة  اإلسكواالسيدة كريمة القري، : الجلسة إدارة 
 العربيةالدول جامعة ، إيناس الفرجانيالسيدة و، للهجرة

 :المتحدث 

اإلقليمية  المراجعةمنتدى استعراض الهجرة الدولية وعملية عرض حول  •
المعنية  السيد جونتان برنتيس، رئيس األمانة العامة لشبكة األمم المتحدة

 بالهجرة

 حلقة حوار 

 2019لعام  تقرير حالة الهجرة الدوليةإطالق  17:00-17:30

 الجلسة الختامية 17:30-18:00

 جامعة الدول العربية •

 المنظمة الدولية للهجرة •

 اإلسكوا •
 


