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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 تقريـر

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

 موجـز

نّظمت اللجنة االقتصادية ، مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربيةفي إطار 
رئاسة في الشركاء  ،واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية

لبناء القدرات حول حوكمة الهجرة في المنطقة العربية، وذلك في إقليمية شة عمل ور، مجموعة العمل
مجموعة اعضاء المنظمات . نُظمت ورشة العمل بالتعاون مع 2019كانون األول/ديسمبر  5القاهرة، في 

 .العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية

االتفاق العالمي من أجل الهجرة  بأثاراألعضاء  العربية توعية ممثلي الدول إلىورشة العمل  هدفت
ل المشاركة في عمليات التنفيذ بُ في الدول العربية، وسُ على السياسات اآلمنة والمنظمة والنظامية 

فت ورشة العمل دور األمم المتحدة، بما في ذلك شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة، واالستعراض. كما عر  
االتفاق العالمي من مع المدني العاملة في مجال الهجرة، ودعمها للدول األعضاء في تنفيذ ومنظمات المجت

 .أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
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 مقدمة

اللجنة  وهم، مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربيةفي رئاسة  الشركاءنّظم  -1
، ورشة عمل الدولية للهجرة وجامعة الدول العربيةاالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والمنظمة 

كانون األول/ديسمبر  5في القاهرة، في  لبناء القدرات حول حوكمة الهجرة في المنطقة العربية، وذلكإقليمية 
مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة اعضاء  المنظمات . نُظمت ورشة العمل بالتعاون مع2019
 .  العربية

من االتفاق العالمي بشأن استندت ورشة العمل إلى نتائج المناقشات التي جرت خالل "المؤتمر اإلقليمي  -2
ي قد فلمنطقة العربية"، الذي عُ ا فيعلى السياسات  االتفاق وأثرهلهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية: تنفيذ أجل ا

 بأثر االتفاق العالميوعي المشاركين  والذى هدف إلى رفع، 2019كانون األول/ديسمبر  4 و 3 يوميالقاهرة 
 ل المشاركة في عمليات التنفيذ واالستعراض.بُ في الدول العربية، وسُ  السياساتعلى 

المشاركين على استعراض السياسات واالستراتيجيات من منظور قدرات وركزت ورشة العمل على بناء  -3
، وتحديد مجاالت اإلصالح الالزمة لضمان مواءمة االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

لهجرة ة باالمعنيالمشاركين بشبكة األمم المتحدة  تعريفه. كما تمّ ج  ونُهُ العالمي مع متطلبات االتفاق  ةالنظم الوطني
 .دولودورها في دعم ال

فت ورشة العمل دور األمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة، ودعمها كما عر   -4
. ومن خالل التمارين العملية، االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةللدول األعضاء في تنفيذ 

، بما في ذلك آليات التمويل، دولهافي  االتفاق العالميعملية للتعجيل بتنفيذ  خطوات  استطاع المشاركون تحديد 
 والبيانات، وعمليات المتابعة واالستعراض.

ربطت ورشة العمل  يوالتفتتاحية الجلسة ابال بدأتن جدول أعمال ورشة العمل خمس جلسات، وتضم   -5
على وأثره  االتفاق: تنفيذ والنظاميةاالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  بشأنبـ "المؤتمر اإلقليمي 

معالجة الذي يتّبعه االتفاق العالمي في  الشاملهج وركزت الجلسة األولى على النَ لمنطقة العربية".ا فيالسياسات 
 الهجرة، فيما رّكزت الجلستان الثانية والثالثة على مبادئ االتفاق، والجلسة الرابعة على تنفيذه. قضايا 

 جلسات ورشة العمل  -أوالا 

 الجلسة االفتتاحية  -ألف

بالمشاركين في ورشة العمل  مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربيةرئاسة  ترّحب -6
النتائج الرئيسية للمؤتمر اإلقليمي الذي سبق  واستعرضوامة الهجرة في المنطقة العربية. حوك حولبناء القدرات ل

 لمحة عامة عن جدول أعمال ورشة العمل. وورشة العمل 
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: من النظريات إلى االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةالجلسة األولى:   -باء
 الممارسة

المشاركين على استعراض السياسات  قدراتزت الجلسة األولى من ورشة العمل على بناء ركّ  -7
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة ، وتحديد مواءمتها مع شاملواالستراتيجيات من منظور 

ي، رئيسة قسم السكان .  تولّت إدارة الجلسة السيدة كريمة القرّ التي ينبغي إصالحهامجاالت ال، وتحديد والنظامية
 والتنمية االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.

ل اليد العاملة والتنمية بدأت السيدة سيسيل رياالنت، رئيسة وحدة الهجرة والتنمية المستدامة، شعبة تنق   -8
بين الهجرة والتنمية، حيث تؤثران على  حول الروابط المعقّدة البشرية في المنظمة الدولية للهجرة، بعرض  

بعضهما البعض. وشّددت قائلةً إّن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة يحتوي على نقاط دخول للهجرة، حيث 
)تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو آمن ومنظم ومتسم و هو  10.7ال تنحصر هذه األخيرة بالهدف 

الهجرة،  تؤثر بشكل كبير علىاالستشهاد به. وبالمثل، فإن جميع السياسات القطاعية الذي غالباً ما يتم بالمسؤولية( 
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة على جميع المستويات لتحقيق أهداف  المطلوبالتعاون كما أَن 

في السياسات للحرص على وأّكدت على أهمية االتساق شامل من جانب الحكومات.  هج  يستلزم اتباع نَوالنظامية 
أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعكس بالعكس،  االتفاق العالميأن يساهم االستثمار في بلوغ أهداف 

 .شامل للمنظومة برّمتها هج  وذلك وفقاً لنَ

 وفي التمرين الجماعي التالي، ناقش المشاركون في مجموعات صغيرة سلسلة األسئلة التالية: -9

 ؟ ولتكمدمن خالل استخدام منظور أهداف التنمية المستدامة، كيف تسهم الهجرة في التنمية في  •
ذات األولوية االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ما هي برأيكم أهداف 

 والتي تسمح باالستفادة من الهجرة من أجل التنمية؟  

والتي ينبغي استعراضها من  ولتكمدات الصلة الموجودة في ما هي برأيكم السياسات القطاعية ذ •
 منظور الهجرة؟

االتفاق العالمي من أجل الهجرة ن من تنفيذ إضافي للتمك   تدعيمما هي القدرات التي تحتاج إلى  •
 )مثل تحليل السياسات وآليات التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة(؟ اآلمنة والمنظمة والنظامية 

لتنفيذ  ولتكمدستخدمها تلتمويل الرئيسية الحالية )الحكومية وغير الحكومية( التي ما هي موارد ا •
 ؟ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

ممثلو الدول األعضاء على مساهمة الهجرة في التنمية من خالل التحويالت أكد في تقارير المجموعات،  -10
والمهارات، واستثمارات المواطنين المقيمين في الخارج، وكذلك من خالل اليد العاملة المالية، ونقل الخبرات 

من االتفاق  6ين عن وجود المهاجرين والمهاجرين العابرين. وذُكر من بين األولويات الهدف والطلب الناتجَ 
تبادل بالمهارات، المتعلقة باالعتراف الم 20و 19و 18واألهداف  ،األخالقي والمتعلّق بالتوظيفالعالمي 

التشديد على ضرورة جمع بيانات جيدة النوعية قبل  وتموبالمغتربين، وبتخفيض سعر التحويالت المالية. 
سات االجتماعية المتصلة فهي السيا ،استعراض السياسات. أما أهم مجاالت السياسة العامة التي يتعين استعراضها

بر بناء القدرات في مجال البيانات والتنسيق بين أصحاب المصلحة والصحة والمساعدة االجتماعية. واعتُ  بالتعليم
. وتمت اإلشارة الى أن ميزانية الدولة، والمنظمات الدولية واإلقليمية والتعاون الثنائي، كلها بالغ األهميةأمراً 

 .االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةمصادر رئيسية لتمويل عملية تنفيذ 
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معلومات عن الدعم الذي يمكن أن تقدمه منظومة  تم تقديمللمسائل التي طرحها المشاركون،  واستجابةً  -11
 التمويل، وعن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاألمم المتحدة للدول األعضاء في تنفيذ 
أمانة شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة، كبيرة مسؤولي السياسات في المتاح. وقّدمت السيدة بيروين يونس، 

، بينها االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةعناصر آلية بناء القدرات للمساعدة في تنفيذ 
عالمية وإقامة اتصاالت بين األقران، فضالً عن منصة  يهدف إلى تحديد الشركاء، وتبادل الحلول، تواصلمركز 
التي ستصبح مصدراً للبيانات وللمعارف المشتركة عبر شبكة اإلنترنت. وكال العنصرين مدرجان في  للمعرفة

 خطة العمل العالمية لشبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة. 

تحدة المعنية بالهجرة، لمحة عامة عن الصندوق م السيد جوناثان برنتيس، رئيس أمانة شبكة األمم الموقدّ  -12
أنشأته الدول األعضاء في األمم المتحدة  تمويل جماعياالستئماني المتعدد الشركاء المعني بالهجرة، وهو صندوق 

شخصاً، برئاسة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة،  12مؤلفة من )وتحكمه بصورة جماعية لجنة توجيهية 
لشبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة؛ ثالثة أعضاء في منظومة األمم المتحدة: منظمة العمل الدولية، بصفته منسقاً 

؛ ثالث دول أعضاء: إكوادور،  وهيئة االمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةومنظمة الصحة العالمية، 
المصلحة(. هو صندوق تكميلي يهدف ألن يكون  ؛ ثالثة مانحين وثالثة من أصحابيةالمغربوالمملكة الفلبين، 

محركاً إلنشاء المشاريع التعاونية المبتكرة وتوسيع نطاقها. وليس الغرض منه أن يكون مصدراً رئيسياً لتمويل 
ز التعاون واالتساق من خالل تمويل المبادرات التي تجمع يحفتالقضايا المتصلة بالهجرة. يهدف الصندوق إلى 

عداً أساسياً في حة بُ د أصحاب المصلمة األمم المتحدة، وتدعمها الدول األعضاء، حيث يشّكل تعد  بين هيئات منظو
ً  من مرحلتَي كّل   الصندوق، كما ستوضع قريباً مجموعة  تفعيلمناقشة حول عملية  التخطيط والتنفيذ. وتجري حاليا

  في الوقت المناسب.من المشاريع المحتملة. وستوف ر للدول األعضاء معلومات أكثر تفصيالً 

 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةالجلستان الثانية والثالثة: تنفيذ مبادئ   -جيم

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة زت الجلسة الثانية من ورشة العمل على مبادئ ركّ  -13
الطفل حقوق و الجنسانيهجه الذي يتمحور حول حقوق اإلنسان، ويراعي المنظور وعلى كيفية إدماج نَوالنظامية 

تولّت إدارة الجلسة السيدة كريمة القّري، رئيسة قسم السكان وفي السياسات المتصلة بالهجرة في الدول األعضاء. 
االتفاق العالمي من ز ددت في مالحظاتها االفتتاحية على الطابع الذي يميّ  وشّ  ،ة االجتماعية في اإلسكواوالتنمي

ً يراعي المنظور حيث أن محوره األساسي هو االنسان ويعتمد نَ ،أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية هجا
 الطفل.حقوق و الجنساني

 ركون في مجموعات صغيرة سلسلة األسئلة التالية:وفي التمرين الجماعي التالي، ناقش المشا -14

. تفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةلال تشّكل حقوق اإلنسان المبدأ التوجيهي •
لضمان حماية حقوق اإلنسان لجميع  لرئيسية التي تواجهونها في سعيكمما هي بعض التحديات ا

 المهاجرين؟ 

الى معالجة أوجه االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية من  7يدعو الهدف  •
منها. هل اعتمدتم برامج أو سياسات هادفة لتلبية احتياجات مجموعات  الضعف في الهجرة والحدّ 

والمهاجرون الضعفاء، وما إلى ذلك(؟ ما هي التدابير دة من المهاجرين )المرأة، والطفل، محد  
 اإلضافية التي ينبغي اتخاذها؟  

يستقّر معظم المهاجرين الدوليين في المناطق الحضرية. كيف تصفون الدور الذي تضطلع به  •
 لهجرة؟ كيف يمكن تطوير هذا الدور؟لقضايا االحكومات المحلية في االستجابة 
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أبرز التحديات التي تحول دون حماية حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين أن رأي المشاركين، تبين من  -15
دة، وإمكانية الحصول على الخدمات، والتوازن بين مصالح هي: النزاع، واألمن، والتمييز، والتشريعات المقي ّ 

بينهم النساء  منن الضعفاء، المأوى والمساعدة اإلنسانية للمهاجريالدول ن معظم المواطنين والمهاجرين. تؤّم  
ط المشاركون الضوء على دور الحكومات على الصعيد المحلي في تسجيل المهاجرين في قواعد واألطفال. وسل  

البيانات وإدماجهم من خالل برامج العمل واألنشطة الثقافية والرياضية. واتُفق على أن إدماج المهاجرين هو 
على دور منظمات المجتمع المدني على الصعيد  التأكيدالتنمية. كما تّم  شرط مسبق لجني فوائد الهجرة من أجل

 المحلي. 

من وكاالت األمم المتحدة الضوء على بعض التحديات  ط عدد  وعقب تقديم تقارير المجموعات، سل   -16
وق تقوم مفوضية األمم المتحدة السامية لحقحيث . الدولالمتصلة بالهجرة وعرضت لجهودها اآليلة الى دعم 

لة في ورشة العمل بالسيد أولريك هاليستين، بأنشطة الدعوة، والتوجيه في مجال السياسات، اإلنسان، والممثَ 
والرصد، واإلبالغ، وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك أنشطة محددة ذات صلة بحقوق اإلنسان 

يلي من منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( للمهاجرين وللعمال المهاجرين. وشددت السيدة تيونا أسالنيف
دة التي يواجهها األطفال المهاجرون، مثل انفصالهم عن أسرهم أو فقدانهم لفرص التعليم على المخاطر المحد  

م ظُ طت الضوء على مبدأ عدم التمييز وأوصت بعدم وضع نُ وللفرص المتاحة لتحسين ظروفهم المعيشية. وسلّ 
م الوطنية القائمة لتلبية احتياجات األطفال المهاجرين. ظُ العامة للمهاجرين، بل بتوسيع نطاق النُ موازية للخدمات 

على ضرورة تكييف هيئة االمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة دت السيدة جان دكونها من وشد  
الً عن وضع إجراءات تشغيلية موّحدة أدوات مثل نظام حماية األجور وأنظمة التوظيف مع احتياجات المرأة، فض

هيئة االمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قّدمه ي. وبشأن الدعم الذي الجنسانيتراعي المنظور 
سهم في وضع المعايير اإلقليمية والعالمية، وتوليد المعارف ونشرها، ي ضحت على أنهأوو، للدول األعضاء

على تطبيق منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على السياسات والقوانين. الدول ساعد يو
( الضوء دةموئل األمم المتحالسيدة سهى فاروق من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )سلّطت أخيراً، 

على آثار الهجرة على المدن التي تواجه تحديات تتعلق بتسجيل المهاجرين وإدماجهم في المجتمعات المحلية، 
الدعم في هذه  للمستوطنات البشريةاألمم المتحدة  برنامجم وبالتخطيط الحضري، وبحقوق األرض والملكية. ويقدّ 
 ةالحضري وإعداد المالمحيط الحضري القائم على المشاركة المجاالت، بما في ذلك المشاريع التي تستهدف التخط

 هدف تقييم قدرات المدن على االستجابة للهجرة.ب

االتفاق العالمي من في الجلسة الثالثة، واصل المشاركون التمارين العملية التي رّكزت على تنفيذ مبادئ  -17
المنظمة الدولية للهجرة.  منيدة سيسيل رياالنت، ت إدارة الجلسة الس. وتولّ أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

  :عمل المشاركون في مجموعات لإلجابة على األسئلة التالية

دولتكم  تلى تيسير حصول جميع المهاجرين على الخدمات األساسية. هل اتخذإ 15يدعو الهدف  •
هي بعض مبادرات لضمان حصول المهاجرين على الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم؟ ما 

 أبرز التحديات في هذا المجال؟   

وإليه؟ هل اتخذتم أي تدابير للتصدي للدوافع  دولتكمما هي بعض أبرز دوافع الهجرة الدولية من  •
 السلبية للهجرة؟ 

إلى منع تهريب المهاجرين ومكافحة االتجار باألشخاص. هل هذه أولوية في  10و 9يدعو الهدفان  •
 ؟ ما هي بعض أبرز التحديات في هذا المجال؟ دولتكم
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سمح بالتخطيط يال  ، األمر الذيكة التي ذكرها المشاركون االفتقار إلى البياناتمن بين التحديات المشترَ  -18
ً غير النظاميين الذين البيانية للمهاجرين قيدات التع بسببالفعال للخدمات وتقديمها، ال سيما  . احتسابهمما ال يتم  غالبا

 دولر المناخ )ال سيما في وبشأن تحديد الدوافع للهجرة، أشار المشاركون إلى عدة دوافع سلبية للهجرة، بينها تغي  
والفقر.  النزاعسية في المناطق الريفية، وشمال أفريقيا(، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات األسا

ولالستجابة لهذه التحديات، اقترح المشاركون تركيز الجهود على وضع سياسات تدمج المهاجرين في مجتمعاتهم 
وعلى وضع سياسات تكفل التنمية والسالم واألمن على نحو منصف. ومن التحديات األخرى التي تم  ،المضيفة

ح المشاركون حلوالً ترّكز على عدم تجريم الضحايا تحديدها تهريب المهاجرين واالتجار باألشخاص. واقتر
شامل لمكافحة تهريب  هج  وعلى تحسين مراقبة الحدود. وعالوة على ذلك، ُسل ّط الضوء على ضرورة اتباع نَ

المهاجرين. وبناًء على ذلك، يتعين على الدول التصديق على مختلف المعاهدات ذات الصلة، ووضع تشريعات 
بين.  وطنية تتماشى معها،  فضالً عن تنفيذ تدابير لحماية المهاجرين المهر 

من وكاالت األمم المتحدة الضوء على بعض التحديات  ط عدد  وعقب تقديم تقارير المجموعات، سل   -19
. ولهذا الغرض، عرض السيد سامر عبد الجابر عمل برنامج الدولدعم لالمتصلة بالهجرة وعرضت جهودها 

األغذية العالمي في ليبيا لتوضيح التحديات العديدة التي تحول دون تلبية احتياجات المهاجرين، وال سيما 
من مكتب األمم  ،. وأشارت السيدة أسباسيا بالكانتوناكيغير نظاميةفي حالة والمهاجرين الذين هم في حالة عبور 

تهريب المهاجرين واالتجار إلى عدة أولويات وتدابير الزمة لمكافحة  ،تحدة المعني بالمخدرات والجريمةالم
تخصيص الموارد الالزمة، والمشاركة في التنسيق االقليمي ال سيما بشأن إنفاذ القانون وآليات  تشملبالبشر 

من منظمة األمم المتحدة  ،ة داليا أبو الفتوحالعدالة، وتعزيز نظام العدالة الجنائية في المنطقة. ورّكزت السيد
على أن فوائد الهجرة  على الهجرة الدولية، وأّكدت على أثر الهجرة من الريف إلى الحضر ،لألغذية والزراعة

من منظمة الصحة  ،ليست دائما تلقائية بالنسبة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية. وشدد السيد علي أردالن
لى الحاجة إلى ضمان التغطية الصحية الشاملة التي تشمل المهاجرين، واعتبر أن تعميم الحماية ع ،العالمية

ط الضوء على أهمية دمج منظور الهجرة في الصحية سيكون فعاالً من حيث التكلفة على المدى الطويل. كما سل  
 السياسات الصحية والتخطيط والبيانات.  

 فاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاالتالجلسة الرابعة: تنفيذ   -دال

االتفاق العالمي من أجل ن الدول األعضاء من تنفيذ ناقشت الجلسة الرابعة الخطوات العملية التي تمّك   -20
ورصده. استكشف المشاركون اإلجراءات الفورية الممكنة التي يمكن اتخاذها الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 

، بما في ذلك البيانات الالزمة ومصادر البيانات المتاحة، وآليات االتفاق العالميرصد السليم لتنفيذ لضمان ال
االستعراض الوطنية، وآليات التنسيق، ووسائل التعامل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وتولت إدارة الجلسة 

لدولية للهجرة. وتناول المشاركون ضمن السيدة جيل هلكه، مديرة التعاون الدولي والشراكات في المنظمة ا
 مجموعات صغيرة سلسلة األسئلة التالية:

وضع من البرنامج العالمي بشأن الهجرة الحاجة الى بيانات دقيقة ومصنّفة ل 1برز الهدف يُ  •
لسياسات القائمة على األدلة. ما هو نوع البيانات التي تستخدمونها لتحديد المالمح االجتماعية ا

)العمر، ونوع الجنس، والموقع الجغرافي، دولكم للسكان المهاجرين في  الديمغرافيةة وواالقتصادي
 وحالة الهجرة وما إلى ذلك(؟

االتفاق العالمي من ما هي بعض اإلجراءات الفورية التي ستتخذونها لضمان الرصد السليم لتنفيذ  •
 ؟أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
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االتفاق العالمي من أجل نيون الذين ستتشاركون معهم في تنفيذ من هم أصحاب المصلحة المع •
إشراك  يُعمل على؟  ما هي آليات التنسيق التي ستضعونها؟ كيف الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 المجتمع المدني والقطاع الخاص؟ ما هي التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك؟ 

بيانات الهجرة والوصول إليها. وأعرب  جمعزت المناقشة خالل هذه الجلسة على الصعوبات في ركّ  -21
لموقع مصنّفة حسب نوع الجنس، والعمر، واالالهجرة الى وضع بيانات  الدولالمشاركون عن الحاجة الملحة لدى 

، فضالً عن تحسين إمكانية مقارنة هذه البيانات وإمكانية الوصول وغيرهاالجغرافي، والصحة، والتعليم، والعمل، 
عن أهمية إشراك مختلف أصحاب  إليها. وشددوا على ضرورة وضع مؤشرات أفضل خاصة بالهجرة، فضالً 

الخارجية، ومقدمي الخدمات، ات زارالوطنية، والجامعات، وو األجهزة اإلحصائيةالمصلحة، بما في ذلك 
تحليل إجراء بعن تنسيق البيانات للسماح  في البيانات، فضالً  لسد الفجوةوالوطنية واإلقليمية والمنظمات الدولية 

الحاجة إلى إنشاء هيئات ألصحاب المصلحة المتعددين لتنسيق عملية  هيأفضل.  وأبرز أحد الحلول المقترحة 
 ورصده. من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  االتفاق العالميتنفيذ 

المملكة أستاذ في جامعة محمد الخامس في أكدال، ، يالخشانجماعي، قام السيد محمد وعقب التمرين ال -22
، بتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه المنظمات غير الحكومية في تحقيق معظم أهداف ةيالمغرب

، وعرض نتائج بحثه بشأن إشراك المنظمات غير الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية االتفاق العالمي من أجل
الحكومية في حوكمة الهجرة. وعرض السيد ديفيد مارتينو، موظف سياسات الهجرة، المنظمة الدولية للهجرة، 

ي قياس حوكمة لفوائد مؤشرات حوكمة الهجرة واألطر الخاصة بجمع البيانات، ولكيفية دعمها للدول األعضاء ف
رات المفاجئة في أنماط الهجرة وتدفقاتها ط الضوء على الحاجة إلى السرعة في االستجابة للتغي  الهجرة. وسل  
 ورصدها.

 الخالصة واآلفاق المستقبليةالجلسة الختامية:   -هاء

حوكمة الهجرة في المنطقة العربية ببيانات أدلى بها ممثلو  حولبناء القدرات لتمت ورشة العمل اختُ  -23
جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. شكروا المشاركين 

ن االتفاق العالمي مالعربية في تحقيق أهداف  الدولعلى حضورهم، وشددوا على التزام منظماتهم بمواصلة دعم 
 ودعم عملية استعراضه في المنطقة العربية. أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 

ا   المشاركون   -ثانيا

دولة عربية، ومسؤولون على مستوى  13مشارك، من بينهم ممثلون عن  45حوالي  ورشة العملحضر  -24
الحكومات، وممثلون عن المنظمات اإلقليمية، وهيئات األمم المتحدة، إضافةً إلى أكاديميين وخبراء إقليميين 

 ودوليين. 

ا   الوثائق  -ثالثا

 وثائق المؤتمر، بما في ذلك جدول األعمال والعروض والتقرير، متاحة على الموقع اإللكتروني -25
2019-governance-migration-workshop-building-https://www.unescwa.org/events/capacity. 

  

https://www.unescwa.org/events/capacity-building-workshop-migration-governance-2019
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 )*(المرفق

 قائمة المشاركين
 

 العربية دولال  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد باسم الدهامشه
 واالستثمار األجانبالشؤون و مدير الجنسية
 وزارة الداخلية

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

 
 الجمهورية التونسية

 
 السيد مجدي الظاهري
 كاتب الشؤون الخارجية

 وزارة الشؤون الخارجية 
 216-21375014هاتف: 

 m.dhahri@diplomatie.gov.tnبريد إلكتروني:
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 السيد محمد زرقط
 مساعد مدير

 وزارة الشؤون الخارجية
 213-21504545هاتف: 

 m.zergot@mae.dzبريد 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
 ممثل المجلس القومى للسكان

 nizareltayeb@yahoo.com بريد إلكتروني:
 

 السيدة نادية محمد خير عثمان
 وزارة الشؤون الخارجية 

 
 الصومالجمهورية 

 
 السيد أمير أحمد آدم

 المجلس القومي للشباب
 201-018085560 هاتف:

 johnindhoos6@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 العراقجمهورية 
 

 السيدة فوز صالح
 قسم السياسات السكانية ةرئيس

 وزارة التخطيط
 964-7712900909هاتف: 

 fawz.saleh@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 دولة قطر
 

 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: 
 

 جمهورية القمر المتحدة
 

 السيد علي عبده
 منسق للهجرة، مساعد األمين الدائم

 وزارة الداخلية
 269-3353491هاتف: 

 aliabdou832@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

_________________ 

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

 السيد عصام القفه
  نائب مدير إدارة المنظمات الدولية

 وزارة الخارجية
 218-926541392خليوي: 

 elgoffa@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيدة نيفين الحسيني
 وزير مفوض

 مدير الهجرة والالجئين واالتجار بالبشر
 وزارة الخارجية
 neveen.elhusseiny@mfa.gov.egبريد إلكتروني: 

 
 المملكة المغربية

 
 السيد أحمد إسكيم

 مدير شؤون الهجرة

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

 Skimahmed@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
  

 السيدة اطفيلة حادن
 مدير التعاون والدراسات والبرمجة

 وزارة الداخلية والالمركزية
 222-44715990هاتف: 

 tfeilahaden@yahoo.frبريد إلكتروني: 
 

 الجمهورية اليمنية
 

 السيد هشام السقاف
 مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي/لحج

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 967-775232727خليوي: 

 hshamalsqaf207@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 

 األعضاء في األمم المتحدة غير العربية الدول  -باء
 

 سويسرا
 

 السيدة ريتا عبود
 كبير مسؤولي البرامج

 سفارة سويسرا في القاهرة
 rita.abboud@eda.admin.chبريد إلكتروني: 

 
 

 األمم المتحدة األمانة العامة  -جيم
 

 هيئه األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 

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

 اإلقليمي للدول العربية
 القاهرة

 jean.dcunha@unwomen.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيدة راشيل ميجنا
 محلل برنامج بين الجنسين والهجرة واالتجار

 العربيةالمكتب اإلقليمي للدول 
 القاهرة

 rachele.megna@unwomen.orgبريد إلكتروني: 
 

  مكتب األمم المتحدة للتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 السيد شريف عرفة
 محلل الشؤون اإلنسانية

 القاهرة
 sherif.arafa@un.orgبريد إلكتروني: 

 
  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 
 السيد مصطفى عواد

مستشار الرصد والتقييم، مكافحة االتجار بالبشر وتهريب 
 المهاجرين

 القاهرة
 Moustafa.awad@un.orgبريد إلكتروني: 
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 )تابع( مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
 

 السيدة أسبازيا بالكنتوناكي
 المستشار اإلقليمي لمكافحة االتجار بالبشر

 منسق البرنامج
 القاهرة

 aspasia.plakantonaki@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ها المتخصصةمنظمات األمم المتحدة ووكاالت  -دال
 

 المنظمة الدولية للهجرة
 

 السيد أندريا ميالن
 البياناتضابط 

 مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية
 برلين

 amilan@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيدة بروين يونس
 كبير مسؤولي السياسات

  شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة
 جنيف

 byounes@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيد جوناثان برنتيس
 منسق شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة

 جنيف
 byounes@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيد دافيد مارتينو

 موظف سياسة الهجرة 
 والشراكةإدارة التعاون الدولي 

 نيويورك
 dmartineau@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة جيل هيلكي

 إدارة التعاون الدولي والشراكةمدير 
 جنيف

 jhelke@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيدة سيسيل رياالنت
 جرة والتنميةكبير أخصائي اله

 جنيف
 criallant@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 

 السيد مبروك غازي
 موظف اتصاالت
 المكتب االقليمي

 القاهرة
 GMABROUK@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة شيهو مياكي

 الهجرة الصحية اإلقليميةمتدرب، 
 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: 
 

 السيدة ماريا نيكولوفسكا
 مشروعالمسؤول 
 القاهرة

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

 سليماالسيد محمود 
 مستشار وسائل إعالم اجتماعية

 القاهرة
 MSELIMA@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 منظمة األغذية والزراعةمنظمة 

 
 السيدة داليا أبوالفتوح
 مسؤول التنمية الريفية

 القاهرة
 dalia.abulfotuh@fao.orgبريد إلكتروني: 

 
  منظمة الصحة العالمية

 
 السيد علي أرضالن

مستشار إقليمي وقائد فريق، مختبر النظم الصحية في حاالت 
 الطوارئ

 القاهرة
 ardalana@who.intبريد إلكتروني: 

 
 وق األمم المتحدة للسكانصند
 

 السيدة رينيه سورتشيك
 أخصائي تقنية / بيانات في اإلعدادات اإلنسانية

 القاهرة
 sorchik@unfpa.orgبريد إلكتروني: 

 
  منظمة األمم المتحدة للطفولة

 
 السيدة تيونا أسالنيشفيلي

 حماية الطفلأخصائي 
 القاهرة

 taslanishvili@unicef.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 
 

 السيد جيمي ريتشاردسون
 مستشار إقليمي للحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين

 القاهرة
 jimi.Richardson.wfp.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيدة ريبيكا الماد

نائب المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية

 القاهرة
 wfp.orgrebecca.lamade@بريد إلكتروني: 

 
 السيدة أيين كيم

 لنائب اإلقليميامساعد 
 القاهرة

 yein.kim@wfp.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيد سامر عبدالجابر
 المدير القطري للمكتب القطري في ليبيا

 طرابلس
 flavia.brunetti@wfp.orgبريد إلكتروني: 

 
  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 
 السيدة سها فاروق

 ضابط برامج
 القاهرة

 soha.farouk@un.orgبريد إلكتروني: 
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 المنظمات الحكومية والغير الحكومية  - هاء
 

 الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان
 

 السيد عبدهللا فالح العجمي
 عضو مجلس اإلدارة

 الكويت
 alajmi.tv@hotmail.com بريد إلكتروني:

  abdullah@kuwaithr.org 

 مركز دراسات الهجرة والالجئين
 

 أيوب ايسةالسيدة م
 مدير، باحث رئيسي

 القاهرة
maysa@aucegypt.eduبريد إلكتروني: 

 
 خبراء ومستشارون  -واو

 
 السيد محمد الخشاني

 األمين العام
 الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في مجال الهجرة

 الرباط
 mohamedkhachani@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 الجهات المنظمة  - زاي

 
 المنظمة الدولية للهجرة

 
 السيدة كريستينا ميجو

 االتصال والسياسة اإلقليميةمسؤول 
 القاهرة

 kmejo@iom.intبريد إلكتروني: 
 

 السيدة هند كناني
 مسؤول البحوث اإلقليمي

 القاهرة
 hkinani@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة سلمى السعيد
 مساعد برامج إقليمي

 القاهرة
 selsaid@iom.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة شيفا شيك

 متدرب السياسات واالرتباط اإلقليمي
 القاهرة

  sshaik@iom.intبريد إلكتروني:
 

 السيدة ميرفت الشافعي
 مساعد إداري

 القاهرة
 melshafiey@iom.intبريد إلكتروني: 

 

 جامعة الدول العربية
 

 السيدة إيناس الفرجاني
 مدير إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة

 القاهرة
 enas.fergany@las.intبريد إلكتروني: 

 
 الشيبانيالسيدة أمينة 

  إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة
 القاهرة

 aemigrant.dept@las.intبريد إلكتروني: 
 

 السيدة مي حسن
  إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة

 القاهرة
 aemigrant.dept@las.intبريد إلكتروني: 

 
 السيدة كوثر برمضان

  إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة
 القاهرة 

 aemigrant.dept@las.intبريد إلكتروني: 
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 )اإلسكوا( اواالجتماعية لغربي آسياللجنة االقتصادية 
 

 السيدة كريمة القري
 رئيسة قسم السكان والتنمية االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية
 بيروت

 elkorri@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيدة سارة سلمان
 موظف شؤون السكان
 االجتماعيةقسم السكان والتنمية 

 شعبة التنمية االجتماعية
 بيروت

 salmans@un.orgبريد إلكتروني: 

 السيدة فاليريا بانكووفا
 موظف معاون للشؤون االجتماعية
 قسم السكان والتنمية االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية
 بيروت

 valeria.bankoova@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيدة تيريز بريـر
 مساعد إداري

 قسم السكان والتنمية االجتماعية
 شعبة التنمية االجتماعية

 بيروت
therese.breir@un.orgبريد إلكتروني: 
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