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 في المنطقة العربية ورشة عمل لبناء القدرات حول حوكمة الهجرة
 مصر –، القاهرة 2019كانون األول/ ديسمبر  5

 
 برنامج العمل

 
 

 2019كانون األول/ ديسمبر  5اليوم األول: 
 ورشةبأهداف تعريف الالمشاركين والجلسة االفتتاحية: كلمات ترحيب من الرؤساء  9:30 –9:00

 العمل
 ترحيبال ةكلم -
لهجرة من أجل االعالمي  االتفاق بشأنلمؤتمر اإلقليمي لج الرئيسية ئخالصة النتا -

 في المنطقة العربية االتفاق وأثره على السياساتتنفيذ ة: يماظناآلمنة والمنظمة وال
 للفريق العامل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية الرؤساء المشاركين

 شة العملومخطط ورهدف  رضع -
 بالهجرة الدولية في المنطقة العربيةلفريق العامل المعني ل الرؤساء المشاركين

 اآلمنة والمنظمة والنظاميةالجلسة األولى: االتفاق العالمي من أجل الهجرة  11:00–9:30
ً شامالً االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة يقدم  لحوكمة والنظامية نهجا
وهو ضروري لتعظيم الفوائد العامة للهجرة ودرء المخاطر والتحديات التي يمكن  ،الهجرة

تركز هذه الجلسة على بناء قدرات المشاركين على مراجعة السياسات أن تنتج عنها.  
التفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة ل اعتماد النهج الشامل من خاللواالستراتيجيات 

 والمجاالت التي ينبغي إصالحها. والنظامية، وتحديد مدى موائمتها معهوالمنظمة 
لجنة األمم ، رئيسة قسم السكان والتنمية االجتماعيةالسيدة كريمة القري، مدير الجلسة:  

 المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 دقائق( 10) تقديميعرض  

التنمية الهجرة: إدماج الهجرة في خطط  موضوع مقاربةالنهج الشامل في اعتماد  -
 السياسات ضعووالوطنية 

يان، رئيسة وحدة الهجرة والتنمية المستدامة، شعبة تنقل اليد العمالة يالسيدة سيسيل ر
 والتنمية البشرية، المنظمة الدولية للهجرة

 دقيقة( 30) وعاتجمالمتمرين 
مجموعات عمل لمعالجة مجموعة من األسئلة  ةن على ثالثوالمشاركيتوّزع  -

 ها.ل ميسراً ومقرراً  ةعين كل مجموعالتوجيهية.  وت  
 دقيقة( 15)وعات جمالم تمريننتائج  ةناقشمعرض و



-2- 

 ليهايالنتائج الرئيسية لعمل المجموعة، في الجلسة العامة يقدم مقرر كل مجموعة عمل 
 مناقشة عامة.

 دقيقة( 15) والحلول والمقاربات المطروحة األولويات
مركز اتصال آلية بناء : الدعم الذي تقّدمه شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة -

 القدرات ومنصة المعرفة العالمية
 ةالمعنية بالهجر األمانة العامة لشبكة األمم المتحدة السيدة بروين يونس،

الدعم الذي تقّدمه شبكة األمم المتحدة: مكتب الصندوق االئتماني المتعدد الشركاء  -
(MPTF) 

، المعنية بالهجرة ان برنتيس، رئيس األمانة العامة لشبكة األمم المتحدةنثالسيد ج
 لمنظمة الدولية للهجرةا

 دقائق( 15والمناقشة الجماعية )الخالصة 
 استراحة قهوة 11:15–11:00
 مبادئ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية تنفيذالجلسة الثانية:  12:45 –11:15

تقدم وحول اإلنسان.   االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية يتمحور
ً  همبادئ ً  نهجا ً  قائما ل لجعل الهجرة اطفألللنوع االجتماعي ول على حقوق اإلنسان ومراعيا

تتناول  جميع األفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. تصب في صالح 
حقوق جميع المهاجرين، وكذلك قضايا الهجرة مثل مكافحة التهريب  23أهدافه الـ
على تعزيز التعاون والشراكات الوطنية واإلقليمية هداف هذه األيعتمد تحقيق و واالتجار. 
 والعالمية.

االتفاق العالمي  تنفيذ مبادئالمترتبة عن  ثارآلاالمشاركون  سيتناولخالل هذه الجلسة، 
سيستفيدون من تجارب و  .على السياسات من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

والدعم هذه الوكاالت قترحها توكاالت األمم المتحدة المختلفة، ويتعرفون على الحلول التي 
 الذي يمكن أن تقدمه للدول األعضاء.

قسم السكان والتنمية مستشارة إقليمية للشؤون السكانية،  ،سلمان سارةالسيدة مدير الجلسة:  
 اإلسكوا، االجتماعية

 دقائق( 7تقديمي )عرض  
 مدير الجلسةالعرض سيقدم  -

 دقيقة( 20) اتعوجمالمتمرين 
يتوّزع المشاركون على ثالثة مجموعات عمل لمعالجة مجموعة من األسئلة  -

 ها.ميسراً ومقرراً ل ةعين كل مجموعالتوجيهية.  وت  
 

 دقيقة( 15)ات عوجمالم تمرينناقشة نتائج معرض و
 ليهاييقدم مقرر كل مجموعة عمل في الجلسة العامة النتائج الرئيسية لعمل المجموعة، 

 مناقشة عامة.
 (دقيقة 30) األولويات والمقاربات المطروحة والحلول

 فريق )لبنان وشمال أفريقيا(،  رئيسالسيد أولريك هالستين،  -
 مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

 منظمة األمم المتحدة للطفولةالنيشفيلي، أخصائية حماية الطفل، ستيونا أالسيدة  -
 (اليونيسيف)
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لهجرة الدولية، هيئة ؤون افي ش ينعالميال ينمستشاركبيرة الن دكونها، يالسيدة ج -
 األمم المتحدة للمرأة

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية السيدة سهى فاروق، مسؤولة برامج، -
 ة(موئل األمم المتحد)

 (دقيقة 15الخالصة والمناقشة الجماعية )
 استراحة غذاء 12:45-13:45
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  : تنفيذ مبادئلثةالثاالجلسة  13:45-15:15

 )تابع(
تقدم حول اإلنسان.  و والنظاميةاالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  يتمحور
ً  همبادئ ً  نهجا ً  قائما ل لجعل الهجرة اطفألللنوع االجتماعي ول على حقوق اإلنسان ومراعيا

تتناول  جميع األفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. تصب في صالح 
حقوق جميع المهاجرين، وكذلك قضايا الهجرة مثل مكافحة التهريب  23أهدافه الـ
هداف على تعزيز التعاون والشراكات الوطنية واإلقليمية هذه األيعتمد تحقيق و واالتجار. 
 والعالمية.

االتفاق العالمي تنفيذ مبادئ المترتبة عن  ثارآلاالمشاركون  سيتناولخالل هذه الجلسة، 
وسيستفيدون من تجارب   على السياسات. اآلمنة والمنظمة والنظاميةمن أجل الهجرة 

قترحها هذه الوكاالت والدعم ت وكاالت األمم المتحدة المختلفة، ويتعرفون على الحلول التي
 الذي يمكن أن تقدمه للدول األعضاء.

المستدامة، شعبة تنقل يان، رئيسة وحدة الهجرة والتنمية يسيسيل رالسيدة  مدير الجلسة: 
 لمنظمة الدولية للهجرة، االيد العمالة والتنمية البشرية

 دقائق( 7) عرض تقديمي 
 سيقدم العرض مدير الجلسة -

 دقيقة( 20)ات عوجمالمتمرين 
يتوّزع المشاركون على ثالثة مجموعات عمل لمعالجة مجموعة من األسئلة  -

 ها.ومقرراً لميسراً  ةعين كل مجموعالتوجيهية.  وت  
 دقيقة( 15)ات عوجمالم تمرينناقشة نتائج معرض و

 ليهاييقدم مقرر كل مجموعة عمل في الجلسة العامة النتائج الرئيسية لعمل المجموعة، 
 مناقشة عامة.

 (دقيقة 30)والحلول  األولويات والمقاربات المطروحة
 برنامج األغذية العالميالسيد سامر عبد الجابر، المدير القطري في ليبيا،  -
، مسؤولة منع الجريمة والعدالة الجنائية، مكتب األمم يا بالكانتوناكياسأسبالسيدة  - -

 المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
لألمم  السيدة داليا أبو الفتوح، مسؤولة التنمية الريفية، منظمة األغذية والزراعة - -

 المتحدة
، منظمة ، أنظمة الصحة في حاالت الطوارئمستشار إقليميالسيد علي أردالن،  -

 ، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسطالصحة العالمية
 (دقيقة 15الخالصة والمناقشة الجماعية )

 استراحة قهوة 15:15-15:30
 تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة :رابعةالجلسة ال 15:30-17:00

تنفيذ الدول األعضاء من  نالعملية التي تمكّ ستركز هذه الجلسة على مناقشة الخطوات  
 عرضسيستو  .تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية رصدو
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االتفاق العالمي من أجل الهجرة تنفيذ  درصلالتي يمكن اتخاذها المشاركون اإلجراءات 
ومصادر البيانات المتاحة، وآليات  الالزمة، بما في ذلك البيانات اآلمنة والمنظمة والنظامية

 المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة. أساليب، و، إلخالمراجعة الوطنية، وآليات التنسيق
، المنظمة الدولية والشراكات الدولي التعاون مديرة هيلك، جيل السيدة مدير الجلسة: 

 للهجرة
 دقائق( 7) عرض تقديمي 

 .سيقدم العرض مدير الجلسة -
 دقيقة( 35) وعاتجمالمتمرين 

يتوّزع المشاركون على ثالثة مجموعات عمل لمعالجة مجموعة من األسئلة  -
 ها.ميسراً ومقرراً ل ةعين كل مجموعالتوجيهية.  وت  

تنفيذ  رصدلسيتيح هذا التمرين للمشاركين التفكير في اإلجراءات التي يمكن اتخاذها 
، بما في ذلك بشكل سليم االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 ،وآليات التنسيق ،وآليات المراجعة الوطنية ،ومصادر البيانات المتاحة ،الالزمةالبيانات 
 .إلخ

 دقيقة( 15) تمرين المجموعاتناقشة نتائج معرض و
 ليهاييقدم مقرر كل مجموعة عمل في الجلسة العامة النتائج الرئيسية لعمل المجموعة، 

 مناقشة عامة.
 (دقيقة 15)والحلول  األولويات والمقاربات المطروحة

 ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في تخطيط التنمية الوطنية -
رئيس الجمعية المغربية للدراسات واألبحاث حول الهجرة،  السيد محمد الخشاني

 أكدال، المغرب -أستاذ في جامعة محمد الخامس 
نقص البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية في المنطقة: عرض مؤشرات حوكمة  معالجة -

 ( وغيرها من أطر جمع البياناتMGIالهجرة )
مؤشرات حوكمة الهجرة، المنظمة  -مسؤول سياسات الهجرة السيد دايفد مارتينو، 

 الدولية للهجرة
 (دقيقة 15الخالصة والمناقشة الجماعية )

 واآلفاق المستقبلية الخالصة الجلسة الختامية: 17:00-17:15
 الرؤساء المشاركين مالحظات ختامية من -

 


