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  التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية االجتماع

 نظاميةفي إطار التحضير لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة وال

 2017أيلول/سبتمبر  27-26بيروت، بيت األمم المتحدة، 

 األعمالجدول 

  2017أيلول/سبتمبر  26اليوم األول: الثالثاء 

 تسجيل المشاركين 08:30-09:00

  الجلسة االفتتاحية 09:00-09:30

السيد محمد علي الحكيم، وكيل األمين العام واألمين التنفيذي، اللجنة االقتصادية واالجتماعية  ▪

 لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لمنظمة الدولية للهجرة، اسوينج، المدير العام يوليام السالسيد  ▪

جامعة لمدير إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة، األمانة العامة  ،إيناس الفرجانيالسيدة  ▪

 الدول العربية

السيد يورغ لوبر، سفير مفوض فوق العادة، الممثل الدائم لسويسرا لدى منظمة األمم المتحدة،  ▪

للمشاورات الحكومية والمفاوضات حول االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة سر يوالم

 والنظامية

األمين العام للمؤتمر والسيدة لويز أربور، ممثلة األمين العام الخاصة المعنية بالهجرة الدولية  ▪

 الحكومي حول الهجرة الدولية

، الهجرة ةاالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميالجلسة األولى: السياق العام:  09:30-10:45
  المشاورات اإلقليميةنتائج والدولية في المنطقة العربية، 

تهدف الجلسة األولى إلى تقديم السياق العام حول التعاون اإلقليمي والدولي في مجال الهجرة. فتوفر 
لعالمي من أجل الهجرة وعالقته بمبادرات عالمية المداخالت لمحة حول إعالن نيويورك واالتفاق ا

وأهداف التنمية المستدامة. ولضمان التوصل إلى فهم مشترك  2030أخرى على غرار خطة عام 
لسياق المنطقة، سيتخلل الجلسة األولى عرٌض لمحركات الهجرة واتجاهاتها وأنماطها في المنطقة 

عمليات اإلقليمية األخرى على غرار عملية التشاور العربية. كما ستركز الجلسة على التفاعل مع ال
العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء، وحوار أبو ظبي، والمشاورات اإلقليمية لمنظمات المجتمع 

 المدني. 

المنتدبة لدى وزير الوزارة ، مدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي، جــواد الدقيــوقالسيد  ▪ رئيس الجلسة

رة، المقيمين في الخارج وشؤون الهج المكلفة بالمغاربةالشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

 وعضو الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، المغرب



 
 

2017أيلول/سبتمبر  25مسودة                                                                                                                                                            2  

 

 المتدخلون

 

 

 

 

مم األ ،واالجتماعيةإدارة التنمية االقتصادية ، إدارة السكان، ، رئيس قسم الهجرةبيال هوفي السيد ▪

 المتحدة

 الهجرة الدولية والتنمية: الماضي والحاضر والمستقبل 

، المستشار األول اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حسن عبد المنعم مصطفى السيد ▪

 لمنظمة الدولية للهجرة ا

 دوافع الهجرة في المنطقة العربية 

 والتنمية االجتماعية، شعبة التنمية االجتماعية، اإلسكوا  رئيسة قسم السكانلقري، كريمة االسيدة  ▪

 أنماط ووجهات الهجرة الدولية في المنطقة العربية 

 جامعة الدول العربيةل، إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة، األمانة العامة عزام ىلبن السيدة  ▪

 (عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء )ممثلة عن

  عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوءلالرسائل الرئيسية لالجتماع االستثنائي 

 2017الذي عقد في تموز/يوليو 

 حوار أبو ظبيممثالً عن أليكس زلمي، السيد  ▪

  لالتفاق العالمي حول الهجرةأبرز رسائل حوار أبو ظبي إلى عملية التحضير 

المشاورات اإلقليمية لمنظمات المجتمع المدني عن  ممثالً ) مدير منظمة إنسان ،نصرهللا السيد شارل ▪

 (للشرق األوسط وشمال إفريقيا

 التي جرت في آب/أغسطس  الرسائل الرئيسية للمشاورات اإلقليمية لمنظمات المجتمع المدني
2017 

 للمشاركينصورة تذكارية  10:45

 استراحة قهوة 10:45-11:15

11:15-13:15 

 

 

 

  حركة اليد العاملةو العمل الالئق الجلسة الثانية:

 المكتب اإلقليمي للدول العربية، منظمة العمل الدولية()بالتعاون مع 

تتناول الجلسة الثانية قضايا هجرة اليد العاملة في المنطقة العربية بما في ذلك العمل الالئق، وتنقُّل اليد 
العاملة، والتوظيف المنصف واألخالقي، ومسارات الهجرة غير النظامية وهجرة اليد العاملة النظامية، 

التدابير الملموسة التي يمكن واالعتراف بمهارات المهاجرين ومؤهالتهم. وسيركز المشاركون على 
اتخاذها لضمان احترام حقوق اإلنسان والعمل للعمال المهاجرين كافة ومنها توفير المعلومات 
والتوجيهات الدقيقة التي تمّكن المهاجرين من اتخاذ قرارات بالهجرة عن اطالع، وإنشاء بيئات عمل 

واألخالقي. وسيتطّرق المشاركون أيضاً سليمة وآمنة للعمال المهاجرين، وتسهيل التوظيف المنصف 
 إلى الممارسات الواعدة للدول األعضاء في حوكمة هجرة اليد العاملة.

السيد ناصر عبدهللا الهين، الوزير المفوض، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية،  ▪ رئيس الجلسة

 الكويت

هجرة، المكتب اإلقليمي للدول العربية، منظمة العمل الأخصائي كبير ريتشارد تشيلوينسكي، السيد  ▪ مداخلة

 الدولية

  هجرة اليد العاملة في المنطقة العربيةوفرص وتحديات  قضاياأبرز 

 ، لبنانصحافيةالسيدة آن ماري الحاج،  ▪ ميسرة الجلسة

 المحاورون

 

 

 اإلمارات العربية المتحدةوزارة الموارد البشرية والتوطين،  السيد أليكس زلمي، مستشار الوزير، ▪

 التنسيق في مجال هجرة اليد العاملة بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد 

 العمل، البحرين هيئة تنظيم سوق ،السيد أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي ▪

 التأشيرة المرنة وتنقل العمالة 
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 نقاش

 ريا لحرش، رئيسة لجنة المرأة، االتحاد العربي للنقاباتثالسيدة  ▪

   حماية العاملين المهاجرين وفرص التقدمتحديات 

 ، األردنرئيس جمعية مصدرين المنسوجات واإلكسسوارات والمالبس السيدة دينا خياط، نائب ▪

 ضمان التوظيف العادل للعمال المهاجرين العاملين في قطاع المالبس في األردن 

 استراحة غذاء 13:15-14:30

  المهاجرين في ظل األوضاع الهشةالجلسة الثالثة: حماية  14:30-16:00

المنطقة العربية وخارجها،  تركز الجلسة الثالثة على موضوع المهاجرين المعرضين للمخاطر في
ش القضايا الرئيسية ذات الصلة بحقوق اإلنسان لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم وتناق

التمييز، بما في ذلك العنصرية وكره في الهجرة، واإلدماج والتماسك االجتماعيين، وجميع أشكال 
األجانب والتعصب. وسيعمل المشاركون على تحديد المخاطر، واستعراض نُظم الحماية المتاحة في 

المنطقة العربية، والثغرات واالحتياجات في مجال تأمين الحماية. ويكمن الهدف من مناقشة هذا 
السياسات لمواجهة المخاطر قبل الهجرة  الموضوع في تسليط الضوء على االستجابات المالئمة في

 وأثناءها وبعدها.

 ، ليبياوزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، يوسف أبو بكر بشيرالسيد  ▪ رئيس الجلسة

  المتدخلون

 

 

 نقاش

 سولومون، مستشارة السياسات للمدير العام، المنظمة الدولية للهجرة-ميشيل كلين السيدة ▪

 الهشة، بما في ذلك األزمات المهاجرون في األوضاع 

 السيدة جمالت األغبري، مدير عام دائرة المعلومات، وزارة المياه والبيئة، اليمن  ▪

 المهاجرون في وضعية صعبة في اليمن 

 
 

 2017أيلول/سبتمبر  27اليوم الثاني: األربعاء 

09:00-10:30 

 

 

 

  التنمية المستدامة الجلسة الرابعة: الهجرة والتنمية والتحويالت والصلة بأهداف

تتناول هذه الجلسة أهمية التنقُّل البشري ألغراض التنمية في المنطقة العربية، من خالل دراسة العالقات 
وأهداف التنمية المستدامة.  2030 المركبة بين الهجرة والتنمية في إطار خطة التنمية المستدامة لعام

ك المغتربين وتمكين المهاجرين وإدماجهم، وستُطرح خالل المناقشة أمثلة لسياسات حول إشرا
لالسترشاد بها في صياغة توصيات تدعو إلى تحقيق فوائد إنمائية قصوى من الهجرة. وسيركز النقاش 
على ديناميات التحويالت وآثارها على التخفيف من وطأة الفقر من منظوري االقتصاد الكلي واالقتصاد 

يا المطروحة في هذه الجلسة بالنقاش الذي يتناول العمل الالئق الجزئي في بلدان المنشأ. وترتبط القضا
 وتنقُّل اليد العاملة، وال سيما قضية الحماية االجتماعية للعمال المهاجرين وقابلية تحويل الفوائد المكتسبة.

 ، السودانمين العام للمجلس القومي للسكاناأل، مياء عبد الغفار خلف هللالالسيدة  ▪ رئيس الجلسة

 تدخلونالم

 
 
 
 
 
 

، المكتب السيد روبيرتو جل كانسل كوماس، أخصائي إقليمي في حركة اليد العاملة والتنمية البشرية ▪

 ، المنظمة الدولية للهجرةسط وشمال إفريقياللشرق األواإلقليمي 

 روابط الهجرة والتنمية في المنطقة العربية 

وزارة الدولة ، والمصريين بالخارج يالتطوير المؤسسون ؤمساعد الوزير لشالسيد صابر سليمان،  ▪

 مصر، ون المصريين بالخارجؤللهجرة وش

 (صبا) جمعية رجال األعمال السوريين الدولية اإلدارة،السيد ناصر يوسف، عضو مجلس  ▪
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 المهاجرين السوريين في بلدان المقصدفي دعم  جمعية رجال األعمال السوريين الدولية دور  نقاش

 استراحة قهوة 10:30-11:00

  الجلسة الخامسة: التعاون الدولي واإلقليمي وحوكمة الهجرة 11:00-12:30

 تهدف الجلسة الخامسة إلى إلقاء الضوء على العالقة بين التعاون اإلقليمي والدولي وتعزيز الحوكمة
الرشيدة للهجرة. وسيجرى العمل على تحديد ُسبل لتعزيز الحوار والشراكات بين الحكومات، ومنظمات 
المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومنظمات أرباب العمل والعمال، والمنظمات الدولية واإلقليمية. 

الذي يمكن أن  وستناقش كيفية مساهمة التعاون الدولي في بناء القدرة على حوكمة الهجرة، والدور
يؤديه المجتمع المدني والقطاع الخاص، وال سيما في جمع بيانات الهجرة وتحليلها ونشرها، وتشجيع 
االستثمارات في بلدان المنشأ، وإشراك مجتمعات المغتربين. ويمكن االستناد إلى الممارسات الواعدة 

 لحوار والتعاون.في البلدان العربية وخارج المنطقة في تحديد ُسبٍل للحفاظ على ا

ير الخارجية لشؤون الهجرة والالجئين ومكافحة اإلتجار بالبشر، زمحمد غنيم، مساعد و السيد ▪ رئيس الجلسة

 مصروزارة الخارجية، 

 تدخلونالم

 

 

 

 

 نقاش

والالجئين، كلية العالقات الدولية والسياسة  الهجرة مدير مركز دراساتالسيد إبراهيم عوض،  ▪

 األمريكية بالقاهرة، مصرالجامعة العامة، 

 حوكمة الهجرة: البعد الدولي واإلقليمي والوطني 

، وزارة الخارجية والمغتربين، رئيس دائرة الهجرة، مستشار دبلوماسي، جيمي زخيا الدويهيالسيد  ▪

 لبنان

  كآلية إقليمية حكومية لدعم حوار  عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء

 السياسات حول الهجرة الدولية في المنطقة العربية

 استراحة غذاء 12:30-14:30

14:30-16:30 

 

 لالجتماع التشاوري اإلقليمي الرسائل الرئيسية حول نقاش مفتوح

وثيقة ختامية المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية التشاوري اإلقليمي جتماع ستصدر عن اال

كون بمثابة إسهام في يتسترشد بها النقاشات العالمية و لما تمت مناقشته خالل اليومينموجز عبارة عن 

العملية التحضيرية لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. وتحدد هذه الوثيقة 

في االتفاق العالمي، وتسلّط الضوء على  أولويات المنطقة العربية وتقترح توصيات ألخذها في االعتبار

إلى اجتماع المكسيك ثم إلى األخرى الدول األعضاء والجهات المعنية  ستحملهاالرسائل الرئيسية التي 

 .المفاوضات

ً  ▪ رئاسة الجلسة  يتم تحديده الحقا

 الجلسة الختامية 16:30-17:00

لوبر، سفير مفوض فوق العادة، الممثل الدائم لسويسرا لدى منظمة األمم المتحدة،  السيد يورغ ▪

سر للمشاورات الحكومية والمفاوضات حول االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة يوالم

 والنظامية

 منظمة الدولية للهجرة الفريقيا، إوسط وشمال قليمي للشرق األالسيدة كارميال جودو، المدير اإل ▪

األمانة العامة، جامعة  ،المغتربين والهجرةشؤون الالجئين ومدير إدارة  ،إيناس الفرجانيالسيدة  ▪

 الدول العربية
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األمين التنفيذي، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي وكيل األمين العام والسيد محمد علي الحكيم،  ▪

 آسيا )اإلسكوا(

 


