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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 تقريــر

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

 2019كانون األول/ديسمبر  4-3القاهرة، 

 موجـز

 العربية، وهيبالهجرة الدولية في المنطقة  ةالعمل المعني مجموعةالمشاِركة في رئاسة  الجهات نّظمت
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية، 

، المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة العمل مجموعةأعضاء المنظمات وبالشراكة مع 
ة: تنفيذ االتفاق وأثره على السياسات في المنطقة العربية، وذلك في القاهرة، يوَمي اآلمنة والمنظمة والنظامي

 . 2019كانون األول/ديسمبر  4و 3

هذا المؤتمر إلى توفير منبر للدول األعضاء لتحديد األولويات الوطنية واإلقليمية؛ وتبادل أفضل  فَ دَ وهَ 
الممارسات واإلنجازات الرئيسية المحَرزة في تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية؛ 

المشاركين بوسائل وأدوات تفعيل أيضاً إلى تعزيز معرفة  فَ دَ والبحث في أولويات العمل في المستقبل. وهَ 
هذا االتفاق، وإلى إطالعهم على اآلليات الرئيسية لعملية المتابعة واالستعراض على الصعيَدين اإلقليمي 

لتنفيذ  ؛ واالستعراض اإلقليمي2022وأهمها منتدى استعراض الهجرة الدولية المقرر عقده في عام والعالمي، 
 .2020جرى قبل انعقاد المنتدى، في عام آلمنة والمنظمة والنظامية، الذي سي  االتفاق العالمي من أجل الهجرة ا

جهات بالمشاركة في عملية االستعراض اإلقليمي وتبادلت و   اعلى التزامه الدولوفي المؤتمر، أكدت 
عن التزامها بقيادة العمل  مجموعةنظر أولية بشأن كيفية تنفيذها، كما أعربت المنظمات المشاركة في رئاسة 

 .هذه العملية ودعم الدول األعضاء في تنفيذها، حسب االقتضاء
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 مقدمة

بالهجرة الدولية في المنطقة العربية، وهي  ةالمعنيالعمل  مجموعةنظمت الهيئات المشاِركة في رئاسة  -1
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية، 

، المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة مجموعة العمل أعضاءوبالشراكة مع 
 3االتفاق وأثره على السياسات في المنطقة العربية، وذلك في القاهرة، يوَمي والمنظمة والنظامية: تنفيذ 

 . 2019كانون األول/ديسمبر  4و

للدول األعضاء لتحديد األولويات الوطنية واإلقليمية؛ وتبادل أفضل  هذا المؤتمر إلى توفير منبر   فَ دَ وهَ  -2
الممارسات واإلنجازات الرئيسية المحَرزة في تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية؛ 

ً إلى تعزيز معرفة المشاركين بوسائل وأدوات  فَ دَ والبحث في أولويات العمل في المستقبل. وهَ  أيضا
يل االتفاق العالمي، وإلى إطالعهم على آليات وعمليات المتابعة واالستعراض على الصعيَدين اإلقليمي تفع

؛ واالستعراض اإلقليمي 2022ده في عام ق  والعالمي، وأهمها منتدى استعراض الهجرة الدولية، المقرر عَ 
ً لقرار ال2020لتنفيذ االتفاق العالمي، الذي سي جرى في عام  جمعية العامة بشأن الشكل ، وذلك وفقا

 .)A/RES/73/326(والجوانب التنظيمية لمنتديات استعراض الهجرة الدولية 

ثماني جلسات. في الجلسة التمهيدية، ق دمت لمحة عامة عن مبادئ االتفاق العالمي  إلىالمؤتمر تم تقسيم   -3
إلى اعتماده، مع التركيز على آثاره على السياسات العامة في المنطقة المؤدية  العمليةوأهدافه وعن 

العربية. وفي الجلسة الثانية، ركز المشاركون على آليات التعاون اإلقليمي والوطني، ودورها في تحسين 
ة الهجرة، وناقشت إدارة الهجرة. وفي الجلستين الثالثة والرابعة، تحدثت الدول عن تجاربها في مجال إدار

هذا المسار. وفي الجلسة في ما تواجهه من تحديات وقضايا مستجدة وما تحرزه من قصص نجاح 
الخامسة، ناقش المشاركون أهمية إدراج قضايا الهجرة في التخطيط اإلنمائي الوطني، مع التركيز على 

العمل من أجل تعميم فوائد الهجرة  بين الهجرة والتنمية. ثم بحثوا، في الجلسة السادسة، أولويات الترابط
ب ل تفعيل االتفاق العالمي ورصد التقدم المحرز في السابعة على س  الجلسة  على الجميع، وركزوا في

ل المضي قدماً في تنفيذ االتفاق ب  ن س  ومت حلقة نقاش تناول فيها المشاركتنفيذه. وفي الجلسة الختامية، ن ظِّ 
 إلقليمي.   العالمي وفي عملية االستعراض ا

 جلسات المؤتمر  -أوالا 

 الجلسة االفتتاحية  -ألف

بالهجرة  ةالمعنيالعمل  مجموعةاست هلّت الجلسة االفتتاحية بكلمات ترحيبية للمنظمات المشاِركة في رئاسة  -4
الدولية في المنطقة العربية، أدلت بها السيدة كريمة القري، رئيسة قسم السكان والتنمية االجتماعية في 
اإلسكوا؛ والسيدة إيناس الفرجاني، مديرة إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة في األمانة العامة 

قليمية للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق ، المديرة اإلجودولجامعة الدول العربية؛ والسيدة كارميال 
األوسط وشمال أفريقيا. وأكدت الرئيسات الثالث على أهمية التعاون اإلقليمي، ال سيما تنفيذاً لالتفاق 
العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية الذي يدعو إلى النهوض بالتنسيق والتعاون على 

 لدولية. الوطنية واإلقليمية وااألصعدة 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
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ونيابةً عن مصر، البلد المضيف، رحب مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة األطراف واألمن  -5
الدولي، السيد إيهاب فوزي، بالمشاركين، مشدداً على التزام بلده بتنفيذ االتفاق العالمي والعمل على تحقيق 

قليمية لشؤون السكان في اإلسكوا، أنماط أهدافه. وبعد االفتتاح، تناولت السيدة سارة سلمان، المستشارة اإل
من الهجرة في المنطقة واتجاهاتها ودوافعها، وأطلعت الحضور على أحدث البيانات المتعلّقة بالهجرة 

 لة من المنطقة وإليها.  والتحويالت المالية المرسَ ، النتائج على المستوى دون اإلقليميو، إلى المنطقةو

 آليات التعاون العالمي  - مهيديةالجلسة األولى: جلسة ت  -باء
 تحسين حوكمة الهجرةل

، مديرة التعاون الدولي والشراكات في المنظمة الدولية للهجرة، مسار العمل لكيجيل ه عرضت السيدة -6
اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة  حتى منذ صدور إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين،

. وسلطت الضوء على 2018اآلمنة والمنظمة والنظامية في مؤتمر مراكش، في كانون األول/ديسمبر 
 الجهود التي بذلتها األمم المتحدة لتنفيذ االتفاق، ومن أهمها إنشاء شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة.  

عند مبادئه وأهدافه. وسلّطت الضوء على الروابط بين  متوقّفةً االتفاق، وقّدمت السيدة القري عرضاً عن  -7
ددت في المشاورات اإلقليمية بشأن الهجرة لعام التي  أهدافه وأولويات الهجرة اإلقليمية ، وعلى 2017ح 

 بعض التدابير الواعدة التي اتخذتها البلدان تماشياً مع االتفاق.  

8-  ً   وافياً تناولوا فيه مسائل متعّددة. وأشار ممثلو المجتمع المدني إلى أنّ وبعد ذلك، أجرى المشاركون نقاشا

في اإليجابية ول دون مساهمتهم عملية وضع السياسات المتعلقة بالهجرة والمهاجرين يح  في إشراكهم عدم 
انات حوكمة الهجرة وتنفيذ االتفاق العالمي، وإلى أنّهم يواجهون تحدياً يتمثل في صعوبة الوصول إلى بي

 الهجرة. 

ولفت المشاركون إلى أن تجزئة سياسات الهجرة هي من أهم التحديات التي تواجهها مختلف بلدان  -9
إزاء حوكمة الهجرة، وبضرورة إطالع شامل  هج  المنطقة، مسلِّمين بضرورة إعطاء األولوية العتماد نَ

اعتمدت سياسات متكاملة للهجرة في اآلونة األخيرة أو  هذه البلدان على الدروس التي اكتسبتها بلدان  
تعمل حالياً على وضع مثل هذه السياسات. وأجمعوا على الحاجة إلى إتاحة بيانات مصنّفة يسهل  بلدان  

، وذلك لالستجابة على نحو أفضل الحتياجات المهاجرين، وال سيما المهاجرون البيئيون، الوصول إليها
تلبّي االحتياجات وتكون شاملة للجميع. وشدد المشاركون على أهمية األخذ ولوضع سياسات للهجرة 

، إذ ليس بإمكان أي وزارة أو حتى أي حكومة أن الشامل للحكومة بأكملها ونهج المجتمع بأكملههج نَالب
 . بمفردها تحّسن حوكمة الهجرة

  والوطنيالجلسة الثانية: آليات التعاون اإلقليمي   -جيم
 ة الهجرةتحسين حوكمل

ة إدارتناولت الجلسة الثانية دور آليات التعاون اإلقليمي والوطني في تحسين حوكمة الهجرة. وتولّى  -10
 إبراهيم عوض، أستاذ العالقات الدولية والسياسة العامة في الجامعة األمريكية في القاهرة.  السيد الجلسة

وفي هذه الجلسة، أكد رئيس الوفد الدائم لالتحاد األفريقي لدى جامعة الدول العربية، السيد عبد الحميد  -11
ائه، وأّن هذه األهمية في صميم جدول أعمال االتحاد األفريقي منذ إنشكانت دائما ، أّن الهجرة بوزاهر
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تتعّزز في ظّل النزاعات المسلحة، وانعدام األمن، وكثرة األعباء البيئية. وأشار إلى أّن خطة االتحاد 
، التي تتّسم بالطموح والرؤية، تتطرق بشكل غير مباشر إلى الهجرة وحوكمتها في 2063األفريقي لعام 

ً وثيقاً (*)تجميع تطلعاتها الرئيسية البالغ عددها سبعة تطلعا . وتوقّف عند مبادرتين ترتبطان ارتباطا
بمسألة الهجرة، هما إنشاء المرصد األفريقي للهجرة في الرباط، المغرب، الرامي إلى جمع بيانات الهجرة 
ودعم وضع السياسات المرتكزة على األدلة؛ واعتماد بروتوكول االتحاد األفريقي بشأن حرية تنقّل 

 لذي لم يتم التصديق عليه بعد.األشخاص في أفريقيا، ا

وأشارت السيدة مي علي، من إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة في األمانة العامة لجامعة الدول  -12
العربية، إلى دور الجامعة في تيسير المشاورات بين البلدان العربية بشأن القضايا المتصلة بالهجرة، وفي 

لى المحافل الدولية. وتؤدي الجامعة مهام أمانة عملية التشاور نقل الموقف الموّحد للدول األعضاء إ
، وتوفّر هذه العملية منبراً للبلدان العربية لمناقشة قضايا الهجرة واللجوءالهجرة  حولالعربية اإلقليمية 

الدولية وتعزيز فهمها المشترك، وتعزيز التعاون ودعم تبادل الخبرات. وقّدمت جامعة الدول العربية 
العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  م إلى دولها األعضاء طوال عملية التحضير لالتفاقالدع

 ، من خالل عقد مشاورات للتوصل إلى رؤية مشتركة للهجرة تعكس أولويات البلدان العربية.والنظامية

 المهمين، الدور وتناولت السيدة الرا إبراهيم، أخصائية البرامج في المركز اإلقليمي لالجئين والمهاجر -13
يكمن في صميم  بأكملههج إشراك المجتمع للمجتمع المدني في تحسين حوكمة الهجرة، مشددة على أن نَ

االتفاق. فمنظمات المجتمع المدني شاركت بفعالية في مرحلة إعداد االتفاق العالمي من أجل الهجرة 
، شرعت في العمل على زيادة 2018مبر اآلمنة والمنّظمة والنظامية. وبعد اعتماده في كانون األول/ديس

الوعي حوله، وعلى جمع المعلومات من أجل تغيير المفاهيم الخاطئة بشأن الهجرة وتعزيز التماسك 
االجتماعي بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة. وشددت السيدة ابراهيم على ضرورة إشراك الجهات 

ض تنفيذ االتفاق على المستويات الوطنية واإلقليمية في استعرا بشكل مباشرالفاعلة في المجتمع المدني 
 والعالمية أيضاً.

ط ممثلو الدول األعضاء الضوء على عدد من المسائل الرئيسية التي تتعلق وفي المناقشة التي تلت، سل   -14
الهجرة، بالهجرة وال تحظى باالهتمام الكافي، ومنها الهجرة البينية ودور البرلمانات الوطنية في إدارة 

الرأي القائل بأن للمجتمع المدني دوراً رئيسياً في تعظيم الفوائد اإلنمائية للهجرة. وتبادلت عدة  واكما أيد
بلدان خبراتها في إنشاء آليات تنسيق وطنية تهدف إلى تنفيذ االتفاق وتحسين حوكمة الهجرة. وتتضمن 

ذ االتفاق ضّمت عدة هيئات حكومية؛ ، التي أنشأت لجنة لتنفيالعربيةمصرجمهورية هذه البلدان 
هيئة تنسيق برئاسة رئيس الوزراء، ت عنى بتيسير التنسيق بين  توضع التي  ، الجمهورية اليمنيةو

 جمهورية اإلسالمية الموريتانيةال الوزارات والتعاون مع المغتربين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني؛ و

ر الهجرة، بالتعاون مع االتحاد األوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، ، التي وضعت إطاراً استراتيجياً لتيسي
وأنشأت لجنة وطنية برئاسة رئيس الوزراء ضمت وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتعليم والصحة 

 ت لجنة وطنية للحماية من االتجار بالبشر.أالتي أنش لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةاوغيرها؛ و

                                                
(*)  ً ث ل العليا للوحدوية  أفريقيا مزدهرة، تقوم على النمو الشامل والتنمية المستدامة؛ قاّرة متكاملة موّحدة سياسيا ومرتكزة على الم 

ريقيا يسودها األفريقية والنهضة األفريقية؛ أفريقيا قوامها الحوكمة الرشيدة، والديمقراطية، واحترام حقوق اإلنسان، والعدالة، وسيادة القانون؛ أف
تمحور تنميتها حول الناس؛ وتقوم على اإلمكانات التي السالم واألمن؛ أفريقيا ذات هوية ثقافية راسخة، وتراث وقيم وأخالق مشتركة؛ أفريقيا ت

 تكون جهة فاعلة وشريكة عالمية قوية، وموحدة، ومرنة، ونافذة.وتزخر بها شعوبها، وال سيما نساؤها وشبابها؛ وترعى أطفالها؛ 
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 االتفاق العالمي  ومبادراتها بشأنالدول العربية  مواقفالجلستان الثالثة والرابعة:   -دال
  من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 أتاحت الجلستان الثالثة والرابعة للدول األعضاء فرصةً للبحث في حوكمة الهجرة، وتبادل الخبرات  -15
 عملية التحضيرفي هذ الشأن، وتقديم تقارير ق طرية. وشّكلتا لقاًء تمهيدياً لممثلي الدول األعضاء قبل بدء 

 . 2020الستعراض اإلقليمي لعام ل

جوة ه ، إدارة الجلسة الثالثة، في حين تولّت السيدةلدول العربيةمن جامعة افرجاني، الوتولت السيدة  -16
 السودان، إدارة الجلسة الرابعة. جمهورية أبكر، من وزارة العدل في بخيت أزرق 

طة الضوء على التحديات التي تواجهها، وعلى الدول األعضاء تجاربها الوطنية، مسلِ بعض وعرضت  -17
 األردنية الهاشمية لمملكةاقصص نجاحها، وأولوياتها القائمة والمستجدة، والدروس التي اكتسبتها. وهي: 

جمهورية و وجمهورية القمر المتحدة لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةاو الجمهورية التونسيةو
جمهورية الو يةالمغربالمملكة ليبيا ودولة واللبنانية الجمهورية قطر وولة دالعراق وجمهورية و السودان

 . الجمهورية اليمنيةو اإلسالمية الموريتانية

وأبرزت العروض بعض التحديات المشتركة في مختلف أنحاء المنطقة العربية، ومنها النقص في  -18
عها على ؛ وتجزئة البيانات وتوز  البيانات المصنفة، الذي يحول دون وضع سياسات مرتكزة على األدلة

إمكانية  د  عقِّ مختلف المؤسسات والهيئات، مما يقلل من إمكانية الحصول على بيانات قابلة للمقارنة وي  
الهجرة غير النظامية من بين تلك التحديات المشتركة. فهي تفرض معضالت  تّم تحديدوالوصول إليها. 

موقف معقّد يتطلّب منها االستجابة للحالة اإلنسانية للمهاجرين على البلدان المضيفة، إذ تضعها في 
غير النظاميين من ناحية، والتعاطي مع تداعيات وضعهم غير النظامي الذي يحد من قدرة الحكومات 

 . أخرى على تزويدهم بالخدمات والحماية التي يحتاجون إليها، من ناحية

صراعات، أو التي تتأثر بموجات الهجرة الناجمة عن ولفت المشاركون من ممثلي البلدان التي تشهد  -19
المضيفة التي يتعين عليها استيعاب موجات كبيرة وغالباً مفاجئة من المهاجرين  أّن البلدانصراعات، إلى 

ً إضافيةً على  تواجه تحديات خاصة بها. فحماية حقوق المهاجرين وتلبية احتياجاتهم يضعان ضغوطا
رة التمييز بين الالجئين والمهاجرين. و. وأكد ممثلو الدول األعضاء على ضرمواردها المنهكة في األصل

فهم يتطلبون استجابات مختلفة من حيث النطاق والنوع، كما يتطلبون من الحكومات تدخالت ومسؤوليات 
 مختلفة. 

ة، كإنشاء على بعض الممارسات الواعدة في المنطقفي الجلستين الثالثة والرابعة اّطلع المشاركون ، كذلك -20
المملكة كل من: الوطنية المعنية بالهجرة في مثل مجموعات العمل هيئات تنسيق شاملة لعدة قطاعات، 

العراق. ومن الممارسات الواعدة جمهورية و ةالعربي مصرجمهورية قطر ودولة و ية الهاشميةاألردن
قطر، التي أصدرت قانون العاملين دولة في بلدان مثل جديدة  األخرى اعتماد قوانين وسياسات ت

التي  جمهورية اإلسالمية الموريتانيةالوغي لنظام الكفالة؛ ل  الم   21والقانون رقم  2017المنزليين لعام 
أصدرت مرسوماً لتمكين المهاجرين من الحصول على الخدمات الصحية. وتناول عدد من المشاركين 

المملكة والجمهورية التونسية ت متكاملة للهجرة، مثل الجهود التي تبذلها بلدانهم لوضع استراتيجيا
نشئت هيئات في بعض البلدان، أ  و. العربية مصرجمهورية و اإلسالمية الموريتانية والجمهوريةية المغرب

اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في متخصصة بقضايا الهجرة، مثل 
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لجمهورية او الجمهورية التونسية كل من جان الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر فياللالمملكة المغربية، و
 وجمهورية مصر العربية، ،والمملكة المغربية السودانجمهورية و الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قطر، على إنشاء لجان لتسوية دولة . وركزت بلدان أخرى، مثل الجمهورية التونسيةومرصد الهجرة في 
، وهي البلد ليبيادولة  ازعات العمالية ولزيادة فرص وصول المهاجرين إلى آليات العدالة. وأشارتالمن

ً رئيسياً للهجرة العابرة، إلى جهودها الرامية إلى حماية المهاجرين غير النظاميين  الذي يشكل مسرحا
 والتي تؤدي إلى إنقاذ حياتهم في كثير من األحيان.  

على الدور الهام لخطاب الحكومات في مكافحة خطاب الكراهية المملكة األردنية الهاشمية وشدد ممثل  -21
أيضاً عن جهودها الرامية إلى إبرام مزيد من االتفاقات الدول وكراهية األجانب والحد منهما. وتحدثت 

 ً تقبلة على حد سواء. لة والمسوتنظيماً، ولخدمة المهاجرين والدول المرسِ  الثنائية لجعل الهجرة أكثر أمانا
، على إشراك المغتربين في عملية المملكة المغربيةوالجمهورية اللبنانية ، مثل بعض الدولكما ركزت 

التنمية من أجل تسريع التقدم على هذا المسار. وأعرب العديد من ممثلي الدول األعضاء عن الحاجة 
 سياسات متكاملة للهجرة. إلى بناء القدرات، وال سيما في مجالي بيانات الهجرة ووضع 

 الوطنيالتنموي الجلسة الخامسة: الهجرة والتخطيط   -هاء

بحثت الجلسة الخامسة في أوجه الترابط بين الهجرة والتنمية المستدامة؛ واستعرضت بصورة نقدية  -22
الهجرة في السياسات والخطط اإلنمائية؛ وتناولت التحديات وأوجه التآزر  تضمينتجارب الدول في 

أيمن زهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات  حتملة في هذه التجارب. وتولى إدارة الجلسة السيدالم
 في القاهرة.الهجرة واألستاذ المساعد في الجامعة األمريكية 

، من المنظمة الدولية للهجرة، عن الروابط بين الهجرة والتنمية المستدامة، جيل هيلك وتحدثت السيدة -23
، وهي خطة ال تهمل أحداً، 2030في خطة التنمية المستدامة لعام  متجذرق العالمي مشيرة إلى أن االتفا

ً المهاجرين. وتوقفت عند المؤشر  من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبط  2-7-10وخصوصا
 وتنقل األشخاصر الهجرة سياسات للهجرة تيسِّ  اعتمدتارتباطاً مباشراً بالهجرة، وهو عدد البلدان التي 

. وتتشارك إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في يةمسؤولمتّسم بالو ومنتظمم وآمن على نحو منظ  
وتعمل المنظمة  ،2-7-10لمؤشر اا الوالية على صاحبتيكجهتين لدولية للهجرة األمم المتحدة والمنظمة ا

أن  هيلكعلى وضع إطار لقياس هذا المؤشر ي سمى إطار حوكمة الهجرة. وأكدت السيدة الدولية للهجرة 
 العديد من غايات أهداف التنمية المستدامة األخرى تتناول قضايا تتعلق بالهجرة، مثل العمل القسري

 . رك/تنقل الطلبةوتح

األطراف في الوزارة المسؤولة عن شؤون  وأكد السيد طارق سيسو، رئيس شعبة التعاون المتعدد -24
الهجرة في جميع الخطط والسياسات القطاعية  تضمين أنعلى ، يةالمغربالمملكة المغتربين والهجرة في 

وضعت المملكة المغربية استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء كذلك . 2013ذات الصلة قد بدأ منذ عام 
 1999وفيما يتعلق باإلطار المؤسسي، شكلت الحكومة في عام واستراتيجية وطنية لفائدة مغاربة العالم.  

ع نطاق عملها وأصبحت ت عنى بجميع شؤون الهجرة في مغاربة؛ ثم توس  لجنة وزارية ت عنى بالمغتربين ال
هجاً تشاركياً في عملها. كما أنها تضم لجنة . ويترأس رئيس الوزراء هذه الهيئة، وهي تعتمد ن2015َعام 

كية لكفالة إدماج قضايا الهجرة في الخطط اإلنمائية، وذلك على جميع فرعية فنية تعتمد آليات تشار  
 . ةكموات الحمستوي
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وقّدم السيد صابر سليمان، مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عرضاً تناول فيه  -25
. 2030الركائز الثالث الرئيسية لسياسة حوكمة الهجرة في مصر، التي تشكل جزءاً من رؤية مصر 

رة بالتنمية، ودعم المصريين وتعمل الوزارة على تعزيز عملها في مجاالت الهجرة النظامية، وربط الهج
ب يعملون على توعية  500، شرعت مصر في تنفيذ برنامج مع أكثر من 2016. وفي عام الخارج في مدّرِ

الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية، ويطلعونهم على بدائل لهذا النوع من الهجرة. وتتركز هذه األنشطة 
ير النظامية. وت نف ذ الدورات التدريبية بالشراكة مع في المحافظات التي ترتفع فيها معدالت الهجرة غ

المجتمع المدني، ويهدف بعضها إلى تعزيز المهارات الفنية للمشاركين لتشجيعهم على العمل الحر وريادة 
لمغتربين المصريين، وتتضمن حمالت للتوعية الثقافية ودورات لتعليم لاألعمال. وتستهدف برامج أخرى 

أيضاً على دعم االستثمارات ونقل معرفة المغتربين إلى  العربية مصرجمهورية عمل اللغة العربية. وت
 الوطن. 

في مجال الهجرة في وزارة التنمية المديرة العامة للتعاون الدولي ، رايسالوتحدثت السيدة حميدة  -26
ي الخارج، مشروع االستراتيجية الوطنية للهجرة والتونسيين ف، عن يةتونسالجمهورية الفي االجتماعية 

الثقافية ببلدهم األم وتشجيعهم على االستثمار  التونسيين المقيمين في الخارج إلى تمتين روابطرمي ي والذي
. وتوقفت عند المرصد الوطني للبالد لتعزيز مساهمة الهجرة في التنمية االجتماعية واالقتصادية فيه

التونسي للهجرة، الذي يضطلع بدور هام في جمع البيانات عن الهجرة وتيسير وضع سياسات للهجرة 
تعزيز حوكمة الهجرة، لمرتكزة على األدلة. وشددت على اإلمكانات التي تحملها التكنولوجيا الجديدة 

للتونسيين المقيمين في الخارج والتي يّطلعون من البوابة اإللكترونية المتاحة  ذلك، وقدمت مثاالً على
 على المستوى المحلييتم تنفيذها تطرقت إلى مشاريع ومبادرات خاللها على فرص االستثمار. كذلك 

بالشراكة مع منظمات دولية وفقاً لمقاربة تشاركية تجمع المؤسسات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع 
تحسيس  ترمي هذه المبادرة إلىوالمحرص.  بلديةالتي استفادت منها  كالمبادرة النموذجية ،المدني

 . في التنميةالمغتربين  ةمساهمتعزيز و المحلية بأهمية إدراج الهجرة في التنمية المحليةالسلطات 

وفي المناقشة التي تلت، ط رحت تساؤالت بشأن تمثيل المغتربين ومشاركتهم في الحياة السياسية، وأيضاً  -27
ل اجتذاب المهاجرين والمغتربين ذوي المؤهالت الرفيعة. صلة بين الهجرة وبناء السالم، وس ب  بشأن ال

المملكة و العربية مصرجمهورية و يةتونسالجمهورية الوقد اتخذت جميع البلدان المشاِركة، والسيما 
، تدابير لضمان المشاركة السياسية لمواطنيها في الخارج وتمثيلهم. ولفت المشاركون إلى يةالمغرب

ضرورة اعتماد استراتيجيات تواصل مختلفة من أجل اجتذاب المغتربين المقيمين في مناطق مختلفة، 
ً إلىوإلى ضرورة بناء ثقتهم ببلدهم بعد غيابهم عنه لفترة طويلة. وتطرقوا  السالم  الروابط بين أيضا

البيئة أّما  .من المحّركات الرئيسية للهجرةيعد غياب األمن والسالم  واألمن والهجرة، وأّكدوا على أنّ 
ب االستثمارات والمهاجرين ذوي المهارات العالية، الفتين استقطا ، فهي تساعد علىالسلمية والتمكينية

 يم النتائج اإلنمائية اإليجابية للهجرة.إلى أّن التشريعات المتعلقة بالجنسية المزدوجة من شأنها تعظ

 الجميع تصب في صالحهجرة  نحوالجلسة السادسة:   -واو

في الجلسة السادسة، التي تولّت إدارتها السيدة أميرة أحمد، األستاذة في الجامعة األمريكية في القاهرة،  -28
 .ئد الهجرة على الجميعفواتعميم بهدف بحث المشاركون في المجاالت التي ينبغي إيالؤها األولوية 

البحرين، عرضاً عن  مملكة وقدم السيد أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في -29
نظام "تصريح العمل المرن" المتاح للمهاجرين في البحرين، والذي بدأ العمل به قبل سنتين ونصف. 
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يمنح سلطة كبيرة ألصحاب العمل، ما ويعالج هذا النظام بعض أوجه القصور في نظام الكفالة الذي 
يضع المهاجرين في موضع الضعفاء المعرضين للخطر. وفي هذا اإلطار، اتّخذت البحرين إجراءات 

 الدولةسمح تعديدة، منها إلغاء تأشيرة الخروج والقوائم السوداء. وبموجب نظام تصريح العمل المرن، 
للعامل المهاجر برعاية نفسه وبالعمل لدى أي شخص كان، بدوام كامل أو جزئي، سواء كان ذلك على 
المدى القصير أو الطويل. وقد استهدف هذا النظام في البداية العمال والمستثمرين والمهاجرين من 

أصبح متاحاً و 2018ذوي المهارات العالية الذين ال يحملون تأشيرة صالحة، ثم اتسع نطاقه في عام 
 للمهاجرين النظاميين. وقد ثبتت فعالية هذا النظام في الحد من الهجرة غير النظامية.

بالمملكة األردنية وتحدث السيد عاصم مقداد، المدير التنفيذي لمركز العدالة لدراسات حقوق اإلنسان،  -30
لمدني في تقديم ، من منظور المجتمع المدني، وسلط الضوء على دور منظمات المجتمع االهاشمية

ً ما تقدم  توصيات بشأن كيفية التصدي للتمييز ضد المهاجرين وللمفاهيم الخاطئة بشأن الهجرة. وغالبا
منظمات المجتمع المدني المساعدة القانونية للمهاجرين، وتتابع حالة التصديق على الصكوك الدولية 

جيدة تتمثل في منح عفو عام وفترة سماح المتصلة بالهجرة وترصد تنفيذها. ونّوه السيد مقداد بممارسة 
إقامتهم. وقد جاءت نتائج هذه  شرعنةللعاملين المنزليين والعمال المهاجرين في األردن، ليتسنى لهم 

 الممارسة إيجابية للغاية. 

وقّدم السيد راي جريديني رجائي، األستاذ في جامعة حمد بن خليفة، قطر، عرضاً ركز فيه على الهدف  -31
ف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، الذي يدعو إلى تسهيل التوظيف من أهدا 6

العادل واألخالقي، وإلى تهيئة ظروف تضمن إتاحة فرص العمل الالئق. وعلى الرغم من أّن اتفاقية 
يف ومبادئ دكا تنص على عدم فرض رسوم من جانب وكاالت التوظ 181منظمة العمل الدولية رقم 

على العمال عند توظيفهم، فهذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع. وأشار إلى أّن ثقافة الفساد المستشرية 
لفرض تلك الرسوم، وأنها تسفر عن تشوهات في سوق العمل  الكامنفي مجال التوظيف هي السبب 

 وعن زيادة ضعف العمال المهاجرين. 

سألة الضمان االجتماعي للعمال المهاجرين. وشددوا على وفي المناقشة التي تلت، تناول المشاركون م -32
ضرورة زيادة التنسيق فيما بين البلدان األفريقية لحماية حقوق مواطنيها العاملين في الخارج، وهو ما 
يستدعي تعزيز الحضور القنصلي في بلدان المقصد. وختاماً، تطرقوا إلى الصلة بين العمال المهاجرين 

صفوف المواطنين، مؤكدين على أّن التخفيف من سلطة أصحاب العمل على العمال  ومعدالت البطالة في
سلطة أصحاب العمل القوية على  ، النّ المهاجرين يجعل القوى العاملة الوطنية أكثر قدرةً على المنافسة

 .العمال المهاجرين قد تدفعهم الى تفضيل العمالة المهاجرة

 االتفاق العالمي ورصد التقدم المحرز في توفير وسائل التنفيذ الجلسة السابعة:   -زاي
 والنظاميةمن أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة 

عوامل تمكينية للتعجيل بتنفيذ االتفاق. ك طر الرصد والشراكاتأبرزت الجلسة السابعة أهمية البيانات وأ   -33
، األمين العام للجمعية المغربية للدراسات والبحوث المتعلقة الخشانىوأدار هذه الجلسة السيد محمد 

 . يةالمغربالمملكة بالهجرة، واألستاذ في جامعة محمد الخامس، أكدال، 

 حول مؤشراتدولية للهجرة، عرضاً وقدم السيد ديفيد مارتينو، مسؤول سياسات الهجرة في المنظمة ال -34
مؤشراً تغطي ستة أبعاد للحوكمة الرشيدة للهجرة، على  90مجموعة من  يوهدليل حوكمة الهجرة، 
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حوكمة الهجرة الذي وضعته المنظمة الدولية للهجرة. ويهدف هذا اإلطار  النحو المنصوص عليه في إطار
اسات الهجرة، ويشّكل األساس لقياس مؤشر أهداف ل تعزيز كفاءة سيب  إلى اإلجابة على السؤال حول س  

. الهجرةحوكمة  اتمؤشر تطويربلداً في عملية  67اليوم، يشارك  حتى. و2-7-10التنمية المستدامة 
وتستغرق العملية برمتها عاماً واحداً تقريباً، ويمكن االستعانة بنتائجها إلجراء حوارات بشأن الهجرة، 

ع التقدم ، ووضع استراتيجيات شاملة للهجرة، ووضع خطوط أساس لتتب  وتحديد الثغرات في مساراتها
 المحرز في تنفيذها.

جمهورية العراقية، تجربة  التخطيطوزارة في  رئيسة قسم السياسات السكانيةوتناولت السيدة فوز صالح،  -35
حالياً العراق جمهورية عمل حيث ت حوكمة الهجرة.  اتمؤشرتطوير عملية المشاركة في العراق في 

على وضع قاعدة بيانات عن الهجرة من شأنها أن تساعد على التصدي للتحدي المتمثل في نقص البيانات، 
 وعلى تحديد الثغرات التي تشوب سياسات الهجرة.

ل تنفيذها. ولذلك، ب  م سياسات الهجرة، من دون تقييم س  قيِّ ت الهجرةحوكمة  اتواشارت إلى أن مؤشر -36
إذا  فيماا المؤشر هو خطوة أولى ليس أكثر، وأن األمر يتطلّب وضع مؤشرات أخرى للبحث فوضع هذ

كانت السياسات القائمة تحقق األهداف المرجّوة منها. وشّجع الخبراء إجراء مشاورات مع قاعدة عريضة 
من أصحاب المصلحة في إطار عملية وضع مؤشرات حوكمة الهجرة، ومن المفض ل أن تشمل هذه 

 قاعدة المهاجرين، إذ إنهم يساعدون في إثراء المناقشات وفي التوصل إلى نتائج أكثر شموالً. ال

 : الطريق إلى األمامحوارحلقة   -حاء

شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة، لمحة عامة موجزة العامة لمانة األقدم السيد جوناثان برنتيس، رئيس  -37
ستعراض الهجرة الدولية واالستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة العالمي المنتدى العن 

المتعدد  الستئمانيااآلمنة والمنظمة والنظامية. وتناول الجهود الجارية لضمان أن يكون الصندوق 
 تشجيع على تطوير مشاريع ابتكارية.الشركاء آلية فعالة لل

بالهجرة الدولية في المنطقة  ةالمعنيالعمل  مجموعةالمشاِركة في رئاسة الجهات وأعربت الممثالت عن  -38
العربية، وهي اإلسكوا والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية، عن التزامها بمواصلة دعم عملية 

 . العمل مجموعة أعضاء، وذلك بالتعاون مع 2020في نهاية عام  االستعراض اإلقليمي المقرر إجراؤها

ب ل التقّدم في تنفيذ االتفاق العالمي. ونّوهوا بدور وشارك الحضور في حلقة نقاش، وتبادلوا اآلراء بشأن س   -39
المنظمة الدولية للهجرة في تقديم الدعم الفني على الصعيد الق طري، وتشجيع مختلف الجهات الفاعلة، 

لتزام بتعزيز السياسات المرتكزة على األدلة. وتساءل بعض المشاركين عن طرق االستعراض، ال واال
سيما عن كيفية ضمان إجراء استعراض شامل لالتفاق؛ وعن ضرورة تجميع أهداف هذا االتفاق إلتاحة 

. وأشار بعض للدول ب ل مواءمة االستعراض مع األولويات الوطنية المختلفةإجراء االستعراض؛ وعن س  
هدفاً، ال سيما في  23المشاركين إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لتقييم األهداف البالغ عددها 

 ظل محدودية البيانات وغياب المؤشرات الواضحة. واقترحوا إعداد دليل عن كيفية تقييم االتفاق العالمي
في اآلراء بشأن ضرورة أن يسترشد  . وتوّصلوا إلى توافقمن أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
االتفاق أيضاً، وليس فقط بأهدافه. وشددوا على ضرورة هذا االستعراض بالمبادئ التي ينطوي عليها 

في إجراء االستعراض، من خالل إشراك جميع بأكملها ونهج المجتمع بأكمله الشامل للحكومة هج نَال اتباع
 مصرجمهورية نظمات المجتمع المدني. وقد أشارت أصحاب المصلحة، بما في ذلك البرلمانات وم
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إلى دور جامعة الدول العربية في التحضير لالستعراض اإلقليمي. وختاماً، شدد ممثل االتحاد  العربية
 العربي في التخطيط للعمل المستقبلي. -األفريقي على ضرورة تعزيز التعاون األفريقي 

مصلحة اآلخرون عن التزامهم بالمشاركة في العملية وأعرب ممثلو الدول األعضاء وكذلك أصحاب ال -40
، من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةالعالمي  التحضيرية لالستعراض اإلقليمي األول لالتفاق

 .2020المقرر تنفيذها في عام 

 الجلسة الختامية  -طاء

المنظمة والنظامية: تنفيذ االتفاق اخت تم المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة و -41
وأثره على السياسات في المنطقة العربية بكلمات أدلت بها ممثالت جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية 

المشاركين على حضورهم، وشددن على التزام منظماتهن المتحدثات  تللهجرة واإلسكوا. وشكر
وتحقيق أهدافه وضمان تعميم فوائد الهجرة على الجميع  بمواصلة دعم البلدان العربية في تنفيذ االتفاق

في المنطقة العربية. وأكدن على دعم منظماتهن المستمر للدول األعضاء في عملية االستعراض اإلقليمي 
 .من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةالعالمي  لالتفاق

ا   الحضور  -ثانيا

دولة عربية، وممثلون رفيعو المستوى  18مشارك، من بينهم ممثلون عن  200حضر المؤتمر حوالي  -42
عن الحكومات العربية وعن منظمات المجتمع المدني، والمنظمات اإلقليمية، وهيئات األمم المتحدة، 

 والقطاع الخاص، إضافةً إلى أكاديميين وخبراء إقليميين ودوليين. 

ا   الوثائق  -ثالثا

  . اإللكتروني لإلسكوا الموقعلك جدول األعمال والعروض والتقرير، متاحة على وثائق المؤتمر، بما في ذ -43

  

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-2019
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 )*(المرفق
 

 قائمة المشاركين

 العربية الدول  -ألف
 

 األردنية الهاشميةالمملكة 
 

 السيد باسم الدهامشه
 واالستثمار األجانبشؤون و مدير الجنسية
 وزارة الداخلية

 962-797444405هاتف: 
 bdahamshah@gmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيد خالد شوبكة

 مدير إدارة العالقات الدولية والمنظمات
 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

 
 الجمهورية التونسية

 
 مجدي الظاهريالسيد 

 كاتب الشؤون الخارجية
 وزارة الشؤون الخارجية 

 216-21375014هاتف: 
 m.dhahri@diplomatie.gov.tn بريد إلكتروني:

 
 السيدة هلّى باش طبجي

 العالمية للتعاون متعدد األطراف والقضايا المدير العام
 216-98616703هاتف: 

 a.gharbi@diplomatie.gov.tnبريد إلكتروني: 
 

 حميدة الرايس  السيدة
 المديرة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة

 االجتماعيةوزارة الشؤون 
 216-94217828: هاتف

 social.gov.tnrais@.hamida  بريد إلكتروني: 
 

 الجزائر
 

 السيد محمد زرقط
 مساعد مدير

 وزارة الشؤون الخارجية
 213-21504545هاتف: 

 m.zergot@mae.dzبريد إلكتروني: 
 

 السيد جمال الدين قرين
 سفير/مستشار

 وزارة الشؤون الخارجية

 213-21504545هاتف: 
 djam_el2003@yahoo.frبريد إلكتروني: 

 
 جمهورية السودان

 
 السيدة نجالء أحمد محمد حمد

 إدارة المنظمات الدولية 
 وزارة الصناعة والتجارة

 249-92424400هاتف: 
 nagla1919@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 أبكربخيت أزرق السيدة هجوة 

 مستشار قانوني
 وزارة العدل 

 hajwa2000@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد فتح الرحمن حموده
 وزارة الداخلية
 Fatehe25@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد نزار أحمد
 للسكان يالقومممثل المجلس 
 nizareltayeb@yahoo.com بريد إلكتروني:

 
 سعادة السيدة نادية محمد خير عثمان

 سفيرة
 وزارة الشؤون الخارجية 

 nadia.osman@mofa.gov.sdبريد إلكتروني: 
 

 السيد عصام عوض
 سفير، أمين عام األمانة السودانية العاملة في الخارج

 

 الصومال

 السيد أمير أحمد آدم
 المجلس القومي للشباب

 201-018085560 هاتف:
 johnindhoos6@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 الفتاح ضاهر علمي إبراهيم السيد عبد

 المجلس القومي للشباب

_________________ 

 صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني. )*( 

mailto:bdahamshah@gmail.com
mailto:m.dhahri@diplomatie.gov.tn
mailto:a.gharbi@diplomatie.gov.tn
mailto:hamidarais@yahoo.fr
mailto:m.zergot@mae.dz
mailto:djam_el2003@yahoo.fr
mailto:nagla1919@gmail.com
mailto:hajwa2000@gmail.com
mailto:Fatehe25@gmail.com
mailto:nizareltayeb@yahoo.com
mailto:nadia.osman@mofa.gov.sd
mailto:johnindhoos6@gmail.com
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 العراقجمهورية 

 
 السيدة فوز صالح

 قسم السياسات السكانية ةرئيس
 وزارة التخطيط

 964-7712900909هاتف: 
 fawz.saleh@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد أحمد العالق

 مدير إدارة الهجرة األجنبية
 وزارة الهجرة والمهجرين

 964-7715180266هاتف: 
 Contactmomd@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 دولة فلسطين

 
 السيد عماد شنان

 مدير عام مديرية الشؤون المدنية
 وزارة الداخلية 

 970-599184444: هاتف
 imad.shanan@moi.pna.psبريد إلكتروني: 

 
 السيدة هناء البخاري

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 970-2-2982700هاتف: 

 HANA@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 

 دولة قطر
 

 صقر المهندي السيد عبدهللا
 مدير إدارة حقوق اإلنسان

 وزارة الداخلية
 

 السيد عبدالرحمن عيد المهندي
 مساعد مدير

 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
 

 السيد حمد علي عقيقة
 موظف قانوني، إدارة العالقات الدولية

 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
 

 السيد يوسف الدوسري
 خبير في اللجنة الدائمة للسكان

 هيئة التخطيط واإلحصاء
 974-55815995هاتف: 

 yaldosari@psa.qaبريد إلكتروني: 
 
 
 

 جابر جمال الهاجريالسيد 
 موظف سياسي، مديرية المنظمات الدولية

 وزارة الخارجية
 

 مر المتحدةجمهورية الق  

 السيد علي عبده
 منسق للهجرة، مساعد األمين الدائم

 وزارة الداخلية
 269-3353491هاتف: 

 aliabdou832@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 رحاب أبوزينالسيدة 
 مستشار دبلوماسي
 القاهرة اللبنانية فيسفارة الجمهورية 
 rihab_abu_zein@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 
 ليبيا
 

 السيد صالح الدين أبوعبود
 مدير إدارة المنظمات الدولية

 وزارة الخارجية
 abudsalah@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد عصام القفه

  نائب مدير إدارة المنظمات الدولية
 وزارة الخارجية

 218-926541392: هاتف
 elgoffa@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد ضياء أبو بكر

 سكرتير أول
 وزارة الخارجية

 218-914651981: هاتف
 dia.alhutmany@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 جمهورية مصر العربية

 
 سعادة السيد إيهاب فوزي

 سفير
 المتعددة األطراف واألمنن ؤوللشساعد وزير الخارجية م

 الدولي
 وزارة الخارجية

 
 السيدة نيفين الحسيني

 وزير مفوض
 مدير الهجرة والالجئين واالتجار بالبشر

mailto:fawz.saleh@yahoo.com
mailto:Contactmomd@gmail.com
mailto:imad.shanan@moi.pna.ps
mailto:HANA@pcbs.gov.ps
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mailto:dia.alhutmany@gmail.com
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 )تابع( جمهورية مصر العربية

 
 وزارة الخارجية
 neveen.elhusseiny@mfa.gov.egبريد إلكتروني: 

 
 السيد عمرو الشربيني

 وزير مفوض
 وزير الخارجيةنائب مساعد 

 والالجئين واالتجار بالبشرلهجرة ل
 وزارة الخارجية
 amr.elsherbini@mfa.gov.eg: بريد إلكتروني

 
 السيد صابر سليمان

 وزير الدولة لتطوير المؤسساتمساعد 
 وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

 20-1006852333هاتف: 
 solimansaber@yahoo.com: بريد إلكتروني

 
 السيدة هبة إسماعيل

 سكرتير أول
 وزارة الخارجية

 
 السيد كريم عواد
 سكرتير ثاني

 وزارة الخارجية
 

 السيدة منار الشيخ
 سكرتير ثاني

 وزارة الخارجية
 

 مأمونالسيدة سارة 
 وزارة الداخلية

 المملكة المغربية

 السيد أحمد إسكيم
 مدير شؤون الهجرة

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون 
 الهجرة
 216-661315599: هاتف

 Skimahmed@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد طارق صيصو
 التعاون المتعدد األطرافرئيس قسم 

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون 
 الهجرة
 212-682484877: هاتف

 tariksissou@yahoo.frبريد إلكتروني: 
 

 المملكة العربية السعودية
 

 السيدة سارة تركي
 سكرتير أول

 القاهرةالسعودية في سفارة المملكة العربية 
 sara.r.turki@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد زياد اليوسف

 رئيس قسم الموارد البشرية
 وزارة الداخلية
 z.alyousef@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 

 موريتانيا

 السيدة اطفيلة حادن
 مدير التعاون والدراسات والبرمجة

 وزارة الداخلية والالمركزية
 222-44715990هاتف: 

 tfeilahaden@yahoo.frبريد إلكتروني: 
 

 الجمهورية اليمنية

 السيد محمد العديل
 نائب وزير شؤون المغتربين

 وزارة شؤون المغتربين
 967-775050907: هاتف

 maseelf@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد مثنى العامري
 مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات

 وزارة الخارجية
 967-737061753: هاتف

 muthana_saeed@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 السقافالسيد هشام 
 مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي/لحج

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 967-775232727: هاتف

 hshamalsqaf207@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد أحمد عجروم
الممثل الدائم لجمهورية اليمن في جامعة الدول العربية في 

 القاهرة
 agroam52@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد إبراهيم الجهمي

 القاهرةفي لجمهورية اليمنية سفارة ا
 jahmy2010@gmail.comبريد إلكتروني: 
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  المتحدة األمم في األعضاء العربية غير الدول  -باء
 
 

 المكسيك
 

 سعادة السيد خوسيه أدريان
 سفير 

 دولة المكسيك في القاهرة
 jrosiles@sre.gob.mxبريد إلكتروني: 

 
 

 
 سويسرا

 
 السيدة ريتا عبود

 مسؤولي البرامجكبير 
 سفارة سويسرا في القاهرة

 rita.abboud@eda.admin.chبريد إلكتروني: 
 
 

 األمم المتحدة األمانة العامة  -جيم
 

  وتمكين المرأة الجنسينهيئه األمم المتحدة للمساواة بين 
 

 جين د. كنها السيدة
 هجرة الدولية،الكبير المستشارين الدوليين في شؤون 

 المكتب اإلقليمي للدول العربية
 القاهرة

 jean.dcunha@unwomen.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيدة راشيل ميجنا
 الجنسين والهجرة واالتجارمحلل برنامج بين 

 المكتب اإلقليمي للدول العربية
 القاهرة

 rachele.megna@unwomen.orgبريد إلكتروني: 
 

  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 السيد شريف عرفة
 محلل الشؤون اإلنسانية

 القاهرة
 sherif.arafa@un.orgبريد إلكتروني: 

 
  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 
 السيدة كريستينا ألبرتين

 الممثل اإلقليمي
 القاهرة

 cristina.albertina@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيد مصطفى عواد

مستشار الرصد والتقييم، مكافحة االتجار بالبشر وتهريب 
 المهاجرين
 القاهرة

 Moustafa.awad@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيدة أسبازيا بالكنتوناكي
 المستشار اإلقليمي لمكافحة االتجار بالبشر

 منسق البرنامج
 القاهرة

 aspasia.plakantonaki@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيدة ساسكيا رامينغ
 ألمم المتحدة التابع لجامعة الدولارئيس مكتب اتصال 

 العربية
 القاهرة 

 org.un@rammingبريد إلكتروني: 
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 منظمات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  -دال
 

 المنظمة الدولية للهجرة
 

 السيد أندريا ميالن
 ضابط البيانات

 الهجرة العالميةمركز تحليل بيانات 
 القاهرة

 amilan@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيد عثمان بلبيسي
كبير المستشارين اإلقليميين لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 فريقياأ
 جنيف

 obelbeisi@iom.intبريد إلكتروني: 
 
 

 السيدة بروين يونس
 كبير مسؤولي السياسات

  شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة
 جنيف

 byounes@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيد جوناثان برنتيس
 المتحدة المعنية بالهجرةمنسق شبكة األمم 

 جنيف
 byounes@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيد دافيد مارتينو

 مؤشرات حوكمة الهجرة -موظف سياسة الهجرة 
 إدارة التعاون الدولي والشراكة

 نيويورك
 dmartineau@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة جيل هيلكي

 إدارة التعاون الدولي والشراكةمدير 
 جنيف

 jhelke@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيد حسن عبدالمنعم مصطفى
 المبعوث الخاص للمدير العام لدول الخليج

 جنيف
 habdelmeneim@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة سيسيل رياالنت

 ي الهجرة والتنميةيكبير أخصائ
 جنيف

criallant@iom.intبريد إلكتروني: 

 السيد هوغو أوغوستو تافاريس
 البرامجمدير 

 المكتب القطري، هجرة اليد العاملة والتنقل البشري
 القاهرة

 haugusto@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيد مبروك غازي
 موظف اتصاالت

 القاهرة
 GMABROUK@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة ميلين إيمانويل

 منسق برامج
 القاهرة

 memmanuel@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيدة إيريما جيماج
 استشاري إعالم ومطبوعات

 القاهرة
 IGJINAJ@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة شيهو مياكي

 متدرب، الهجرة الصحية اإلقليمية
 القاهرة

 CMIYAKE@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيد إسالم رزق
 مساعد قاعدة بيانات أقدم

 القاهرة
 ERIZK@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيد محمد السايح

 مساعد باحث
 القاهرة

 melsayeh@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيدة رشدة خان
 ICP/MPDمسؤول عن المشروع 

 جنيف
 rkhan@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة أميرة أبوزيد

 مستشار االتصال اإلقليمي والسياسات
 القاهرة

 AABOUZEID@iom.intبريد إلكتروني: 
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 )تابع( المنظمة الدولية للهجرة

 
 السيدة ماريا نيكولوفسكا

 مشروعالمسؤول 
 القاهرة

 mnikolovska@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيدة هبة فؤاد
 مساعد االتصال )الرسومات والوسائط المتعددة(

 القاهرة
 HFOUAD@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيد محمود سليما

 مستشار وسائل إعالم اجتماعية
 القاهرة

 MSELIMA@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 منظمة العمل الدولية
 

 السيدة سارة صبري 
 ضابط برنامج

 القاهرة
 sabri@ilo.orgبريد إلكتروني: 

 
 لألمم المتحدة والزراعةمنظمة األغذية 

 
 السيدة داليا أبوالفتوح
 مسؤول التنمية الريفية

 القاهرة
 dalia.abulfotuh@fao.orgبريد إلكتروني: 

 
  منظمة الصحة العالمية

 
 السيد علي أرضالن

م الصحية في ظ  مستشار إقليمي وقائد فريق، مختبر الن  
 حاالت الطوارئ

 القاهرة
 ardalana@who.intبريد إلكتروني: 

 
برنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة 

  البشرية/اإليدز
 

 السيدة ندى رياض
 فريق الدعم اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 القاهرة
 riadn@unaids.orgبريد إلكتروني: 

 
 صندوق األمم المتحدة للسكان

 
 السيدة رينيه سورتشيك

 أخصائي تقنية/بيانات في اإلعدادات اإلنسانية
 القاهرة

 sorchik@unfpa.orgبريد إلكتروني: 
 

  منظمة األمم المتحدة للطفولة
 

 السيدة تيونا أسالنيشفيلي
 أخصائي حماية الطفل

 القاهرة
 taslanishvili@unicef.orgبريد إلكتروني: 

 
 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

 السيد روحي أفغاني
اإلقليمي للدول  رئيس فريق حوكمة وبناء السالم في المركز

 العربية في عّمان
 rawhi.afaghani@undp.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيدة فرح شقير

مدير المشروع والمكتب الفني التخصصي اإلقليمي في 
 بيروت

 farah.choucair@undp.orgبريد إلكتروني: 
 

 مكتب األمم المتحدة السامي مفوض حقوق اإلنسان 
 

 السيدة أورليك هالستين
 رئيس فريق )لبنان وشمال أفريقيا(

 المكتب اإلقليمي
 القاهرة

 uhalsteen@ohchr.orgبريد إلكتروني: 
 

 برنامج األغذية العالمي 
 

 ريتشاردسونالسيد جيمي 
  مستشار إقليمي للحماية والمساءلة أمام السكان

 المتضررين  
 القاهرة

 jimi.Richardson.wfp.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيد سايمون هوليما
 رئيس برنامج الخبرة

 القاهرة
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 Siemon.Hollema@wfp.orgبريد إلكتروني: 
 )تابع( برنامج األغذية العالمي

 
 السيد سيدهارت كريشناسوامي
 رئيس أداء البرنامج والقياس

 القاهرة
 siddharth.kishnaswamy@wfp.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيدة هيلين بيكيل

 موظف شراكات خارجية
 القاهرة

 Helen.Bekele@wfp.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيدة ريبيكا الماد
فريقيا أنائب المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية
 القاهرة

 rebecca.lamade@wfp.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيدة أيين كيم
 لنائب اإلقليميامساعد 
 القاهرة

yein.kim@wfp.orgبريد إلكتروني: 

 السيد سامر عبدالجابر
 طري في ليبياطري للمكتب الق  المدير الق  
 طرابلس

 flavia.brunetti@wfp.orgبريد إلكتروني: 
 

  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 

 السيد عرفان علي
 مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية

 القاهرة
 erfan.ali@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيدة سها فاروق

 ضابط برامج
 القاهرة

 soha.farouk@un.orgبريد إلكتروني: 
 
 
 
 
 

 
 المنظمات الحكومية الدولية  -هاء

 
 االتحاد األفريقي

 
 هراالسيد عبد الحميد بوز

 رئيس الوفد الدائم لالتحاد األفريقي إلى جامعة 
 الدول العربية  

 القاهرة
 

 السيد نادر الفهيم
 موظف سياسي أقدم

 الوفد الدائم لالتحاد األفريقي إلى جامعة الدول العربية
 القاهرة

 
 

 الحكومية والغير الحكومية المنظمات  -واو
 

 بيت العمال
 

 السيد حمادة أبونجمه
 مؤسس مشارك، الرئيس التنفيذي

 عّمان
 hhnijmeh@yahoo.frبريد إلكتروني: 

 
 الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان

 
 فالح العجمي السيد عبدهللا

 عضو مجلس اإلدارة
 الكويت

 alajmi.tv@hotmail.com بريد إلكتروني:
 abdullah@kuwaithr.org
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 مركز تفوق االستشاري للتنمية
 السيدة مريم الرويعي

 مدير المركز
 المنامة

 mariamalrowaie@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان
 

 السيد عاصم مقداد
 الرئيس التنفيذي

 عّمان
center.org-asem.rababa@adalehبريد إلكتروني: 

  Fondation Orient Occident مؤسسة الشرق والغرب
 

 السيدة ناديا طاري
 منسق البرنامج

 الرباط
 n.tari@foo.maبريد إلكتروني: 

 
 مؤسسة جذور

 
 السيدة الرا إبراهيم
 أخصائي برامج

 القاهرة
 mena.com-librahim@cdsبريد إلكتروني: 

 
 السيدة هند أحمد

 أخصائي برامج أقدم
 mena.com-hahmed@cds بريد إلكتروني:
           hend@gozour.org
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 مركز دراسات الهجرة والالجئين
 

 أيوب ايسةالسيدة م
 مدير، باحث رئيسي

 القاهرة
 maysa@aucegypt.eduبريد إلكتروني: 

 

 مجلة القاهرة للشؤون العالمية
 

 شون هوبزالسيد 
 كبير المحررين

 القاهرة
 sdhobbs@aucegypt.eduبريد إلكتروني: 

 
 خبراء ومستشارون  -زاي

 
 السيد محمد الخشاني

 األمين العام
 والبحوث في مجال الهجرةالجمعية المغربية للدراسات 

 الرباط
 mohamedkhachani@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد رجائي جريديني

 ، كلية الدراسات اإلسالميةيجامعدكتور 
 جامعة حمد بن خليفة

 الدوحة
 ray.jureidini@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد أيمن زهري

في  لدراسات الهجرة، وأستاذرئيس الجمعية المصرية 
 الجامعة األمريكية في القاهرة 

 azohry@zohry.comبريد إلكتروني: 
 

 إبراهيم عوضالسيد 
 السياسات العامةالعالقات الدولية واستاذ 

 الجامعة األمريكية في القاهرة
 iawad@aucegypt.eduبريد إلكتروني: 

 
 السيد أسامة العبسي 

 الرئيس التنفيذي
 هيئة تنظيم سوق العمل

 المنامة
 Ausamah.Alabsi@lmra.gov.bhبريد إلكتروني: 

 
 السيدة أميرة أحمد

 أستاذ جامعي
 الجامعة األمريكية في القاهرة

 amiraa@aucegypt.eduبريد إلكتروني: 
 

الجهات المنظمة  -ءحا  

 
 المنظمة الدولية للهجرة

 
 السيدة كارميال جودو

 المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 القاهرة

 cgodeau@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيدة كريستينا ميجو
 االتصال والسياسة اإلقليميةمسؤول 
 القاهرة

 kmejo@iom.intبريد إلكتروني: 
 السيدة هند كناني

 مسؤول البحوث اإلقليمي
 القاهرة

 hkinani@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيدة فرح عبد الساتر
 مسؤول اإلعالم اإلقليمي والمعلومات العامة

 القاهرة
FABDULSATER@iom.intبريد إلكتروني: 

 )تابع( المنظمة الدولية للهجرة
 

 السيدة سلمى السعيد
 مساعد برامج إقليمي

 القاهرة
 selsaid@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة شيفا شيك

 متدرب السياسات واالرتباط اإلقليمي
 القاهرة

  sshaik@iom.intبريد إلكتروني:
 

 سلمى دهب
 مستشار اإلنتاج المساعد

 القاهرة
 SDAHAB@iom.int بريد اإللكتروني:

 
 السيدة ميرفت الشافعي

 مساعد إداري
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 القاهرة
 melshafiey@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 جامعة الدول العربية

 
 السيدة إيناس الفرجاني

 وزير مفّوض
 والمغتربين والهجرةمدير إدارة شؤون الالجئين 

 القاهرة
 enas.fergany@las.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة أمينة الشيباني

  إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة
 القاهرة

aemigrant.dept@las.intبريد إلكتروني: 

 السيدة مي حسن
  الالجئين والمغتربين والهجرةإدارة شؤون 

 القاهرة
 aemigrant.dept@las.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة كوثر برمضان

  إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة
 القاهرة 

 aemigrant.dept@las.intبريد إلكتروني: 
 

 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 

 السيدة كريمة القري
 رئيسة قسم السكان والتنمية االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية
 بيروت

 elkorri@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيدة سارة سلمان
 موظف شؤون السكان

 قسم السكان والتنمية االجتماعية
 شعبة التنمية االجتماعية

 بيروت
 salmans@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيدة فاليريا بانكوفا

 للشؤون االجتماعيةموظف معاون 
 قسم السكان والتنمية االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية
 بيروت

 valeria.bankoova@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيدة تيريز بريـر
 مساعد إداري

 قسم السكان والتنمية االجتماعية
 االجتماعيةشعبة التنمية 

 بيروت
 therese.breir@un.orgبريد إلكتروني: 
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