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 عمل حولورشة 

 الهجرة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية

8201 يوليوتموز/  17و 16  

 فندق سميراميس إنتركنتنتال، القاهرة
 

          جدول األعمال
 

 (TEEBA)قاعة المؤتمرات  :16/7/2018اليوم األول: االثنين 

  التسجيل        09.00 -08.30

 يةاالفتتـــاحالجلسة        09:30 – 00:90

من قبل رئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة  االفتتاحية كلماتلا •
 العربية

مدير إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة، األمانة العامة  السيدة إيناس الفرجاني، -
 لجامعة الدول العربية 

اللجنة السيدة سارة سلمان، مسؤولة شؤون السكان، قسم السكان والتنمية االجتماعية،  -
 االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا

المنظمة ، جودو، المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كارميال السيدة -
  الدولية للهجرة

 

 أهداف التنمية المستدامة والهجرةمقدمة حول  :جلسة العمل األولى       09.30-10.30

 اتجاهات، أنماط، وعوامل الهجرة •

  السيدة كريستينا ميجو، المنظمة الدولية للهجرة -

 والهجرةالمستدامة للتنمية  2030أجندة نظرة عامة حول  •

 السيدة سارة سلمان، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا -
 

 استراحة         10:30-11:00
 

 

 

 



2 

 

 

 

  جلسة العمل الثانية          11:00-12:00

 الوحدة التدريبية األولى: الهجرة ومبدأ عدم إهمال أحد

 مقدمة حول الوحدة التدريبية •

السيد أيمن الزهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، وأستاذ في الجامعة  -
 األمريكية في القاهرة 

 بالوحدة التدريبية المتعلقةالهجرة وأهداف التنمية المستدامة  •

مركز  -المنظمة الدولية للهجرةالسيدة إليسا موسلر فيدال، مسؤولة األبحاث والبيانات،  -
 (GMDACتحليل بيانات الهجرة العالمية )

 صحة المهاجرين وأهداف التنمية المستدامة •

 ، منظمة الصحة العالميةتقنيةالسيدة تونيا رفاعي، مسؤولة  -

 الهجرة والمساواة بين الجنسين  •

السيدة يلكا جيردوفتشي، أخصائية البرامج اإلقليمية المعنية بقضايا المرأة االقتصادية،  -
 هيئة األمم المتحدة للمسواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 نقاش عام •
 

 جلسة العمل الثالثة        13:40 - 12:00

 )تابع( عدم إهمال أحدالوحدة التدريبية األولى: الهجرة ومبدأ 

 وحدة تدريبية وتمرين جماعي •

السيد أيمن الزهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، وأستاذ في الجامعة  -
 األمريكية في القاهرة 

 

 اءذغ        13:40-14:40
 

 جلسة العمل الرابعة         15:40-:4014

 التحويالت وأهدف التنمية المستدامةالوحدة التدريبية الثانية: الهجرة، العمل، 

 مقدمة حول الوحدة التدريبية  •

السيد أيمن الزهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، وأستاذ في الجامعة  -
 األمريكية في القاهرة 

 التدريبية الهجرة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالوحدة •

مركز -المنظمة الدولية للهجرةفيدال، مسؤولة األبحاث والبيانات،  السيدة إليسا موسلر -
 (GMDACتحليل بيانات الهجرة العالمية )
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 العائد الديمغرافي والعمل في المنطقة العربية  •

صندوق األمم المتحدة السيدة هال يوسف، مستشارة السياسات والبيانات للتنمية، 
 للسكان

 العمل الالئق والهجرة  •

د ريتشارد تشيلوينسكي، كبير أخصائي الهجرة، المكتب اإلقليمي للدول العربية، يالس -
 منظمة العمل الدولية

 نقاش عام •
 

 استراحة         15.40-16:00
 

 جلسة العمل الخامسة        16:00-17:30

 )تابع( الوحدة التدريبية الثانية: الهجرة، العمل، التحويالت وأهدف التنمية المستدامة

 وحدة تدريبية وتمرين جماعي •

السيد أيمن الزهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، وأستاذ في الجامعة  -
 األمريكية في القاهرة 

-  

 (TEEBA )قاعة المؤتمرات 17/7/2018اليوم الثاني: الثالثاء 

 

 السادسةجلسة العمل          009:0-10:00

 النزاعات، تغير المناخ والهجرةالوحدة التدريبية الثالثة: األزمات، 

 مقدمة حول الوحدة التدريبية  •

السيد أيمن الزهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، وأستاذ في الجامعة  -
 األمريكية في القاهرة 

 المتعلقة بالوحدة التدريبيةالهجرة وأهداف التنمية المستدامة  •

المنظمة الدولية ، الطوارئ وما بعد النزاعمسؤول إقليمي لشؤون  ،نينا سترومالسيدة  -
 للهجرة

 الهجرة، البيئة، وتغير المناخ •

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات السيدة كاتيا شايفر، مسؤولة المستوطنات البشرية،   -
 البشرية

 حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين في الحاالت المستضعفة •

 لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، السيد عبد السالم سيد أحمد، الممثل اإلقليمي -
 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
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 نقاش عام •

 استراحة          10:00-10:30

 

 السابعةجلسة العمل    03:01-12:10

 )تابع( الوحدة التدريبية الثالثة: األزمات، النزاعات، تغير المناخ والهجرة

 تدريبية وتمرين جماعي وحدة •

السيد أيمن الزهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، وأستاذ في الجامعة  -
 األمريكية في القاهرة 

 

 غداء       12.10-13:20
 

 جلسة العمل الثامنة   02:31-15:10

 الوحدة التدريبية الرابعة 

 إدماج الهجرة في التخطيط اإلنمائي •

 وحدة تدريبية وتمرين جماعي •

الزهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، وأستاذ في الجامعة السيد أيمن  -
 األمريكية في القاهرة

مركز المنظمة الدولية للهجرة، السيدة إليسا موسلر فيدال، مسؤولة األبحاث والبيانات،  -
 تحليل بيانات الهجرة العالمية  

 

 لجلسة(اخالل انعقاد ستتوفر للمشاركين شاي )استراحة     13:20-15:10
 

  ختاميةال جلسةال    15:10-15:30

من قبل رئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في الختامية  الكلمات •
 المنطقة العربية

  جامعة الدول العربية -

  المنظمة الدولية للهجرة -

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا -


