مشروع

آليات التشاور بين الدول حول الهجرة
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة وال نظامية
االجتماع العالمي السابع لرؤساء وأمانات العمليات االستشارية بشأن الهجرة :
مشروع جدول األعمال المؤقت
 11 -10تشرين األول /أكتوبر  - 2017جنيف ،سويس را .
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( )1ستعقد مجيع اجللسات العامة يف مركز املؤمترات الدويل جبنيف ،الغرفة  .6-5وسيتم ترتيب الرتمجة الفورية إىل اللغات اإلنكليزية والفرنسية
واإلسبانية والروسية والعربية خالل مجيع اجللسات العامة .وفيما يتعلق باملواقع وتفسري اجللسات املصغرة ،يرجى الرجوع إىل بند جدول األعمال ذي
الصلة.

مشروع
اليوم األول –  10تشرين األول/أكتوبر 2017
10/00-09/0٠
10/15-10/00

التسجيل
الجلسة االفتتاحية
مديرة النقاش :السيدة نيكوليتا جيوردانو ،رئيسة شعبة الشراكات الدولية (املنظمة الدولية للهجرة)
كلمة ترحيب

سعادة السفري ويليام السي سوينغ ،املدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

تقديم إجراءات الدورة
السيدة نيكوليتا جيوردانو ،رئيسة شعبة الشراكات الدولية (املنظمة الدولية للهجرة)
الجلسة األولى :إسهامات العمليات العالمية بشأن الهجرة في االتفاق العالمي
11/30-10/15

مدير النقاش :سعادة السفري أندرو غوليدزينوسكي ،السفري األسرتايل املعين بقضايا هتريب البشر ،وزارة اخلارجية والتجارة يف أسرتاليا،
والرئيس املشارك مباحثات بايل بشأن هتريب األشخاص واالجتار هبم وما يتصل بذلك من جرائم عرب وطنية

المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية حول االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
السيد سونك لورنز ،رئيس فرقة العمل التابعة املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية ،بوزارة اخلارجية االحتادية يف أملانيا

السيد احلبيب ندير ،األمني العام ،الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة باملغرب
الحوار الدولي بشأن الهجرة لعام  :والاتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
السيدة جيل هيلكي ،مديرة التعاون والشراكات الدولية ،املنظمة الدولية للهجرة
أسئلة وأجوبة  -مناقشة
13/00-11/30

الجلسة الثانية :إسهامات وتوصيات آليات التشاور بشأن االتفاق العالمي بحسب األقاليم:
أفرقة فرعية
الفريق  - 1أفريقيا (القاعة 18؛ توفّر الترجمة الفورية باللغتين األنكليزية والفرنسية)
الميسران  :السيدة روزفيدزو ثوكوزيلي ،مديرة شعبة سياسات التنمية االجتماعية ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة،
ّ
والسيد موال ميلومو ،املدير العام للهجرة يف زامبيا ،رئيس املعين بحوار اهلجرة من لَ ُدن الدول األعضاء يف السوق املشرتكة لدول شرق
وجنوب أفريقيا
الفريق  - 2األمريكتان (القاعة 6-5؛ توفّر الترجمة الفورية باللغتين األنكليزية واإلسيانية)
امليسران  :الدكتور خورخي مارتينيز  -بيزارو ،شعبة السكان ،املركز الدميغرايف ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،اللجنة
ّ
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابعة لألمم املتحدة
سعادة السفري خورخي إنريكي مونيو دي كورسو ،املدير العام للشؤون القنصلية والتوعية بوزارة خارجية أوروغواي ،ورئيس مؤمتر أمريكا
اجلنوبية املعين باهلجرة
الفريق  - 3أوروبا (القاعة 19؛ توفّر الترجمة الفورية باللغات األنكليزية والروسية)
السيدة مونيكا لني ،مديرة وحدة التنمية املستدامة والشؤون اجلنسانية ،جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا،
الدكتور رادمي زاك ،املنسق اإلقليمي ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ،حوارات اهلجرة ومديرية التعاون ،املركز الدويل لتطوير سياسات

DRAFT

اهلجرة ،منسق عملية براغ
الفريق  - 4آسيا وأستراليا والشرق األوسط (القاعة 15؛ توفّر الترجمة الفورية باللغتين األنكليزية والعربية)
امليسران  :السيدة كرمية القري ،رئيسة قسم السكان والتنمية االجتماعية ،ورئيسة وحدة خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030شعبة
ّ
التنمية االجتماعية ،جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،
السيد ناجيش كومار ،مدير شعبة التنمية االجتماعية ،جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
سعادة السيدة ثاالثا أتوكورال ،وزيرة النهوض بالعمالة األجنبية ورعايتها ،سري النكا ،واملشاورة الوزارية بشأن العمالة يف اخلارج والعمل
التعاقدي لبلدان املنشأ واملقصد يف آسيا (حوار أبو ظيب)

اسرتاحة الغذاء

14/30-13/00

الجلسة الثانية :إسهامات وتوصيات :عروض الجلسات العامة ومناقشات
مدير النقاش :السيد تشارلز كوينني ،املستشار اإلقليمي األول للمنظمة الدولية للهجرة يف أفريقيا ورئيس األمانة التقنية ملنتدى البلدان
األفريقية املعين باهلجرة

17/30-14/30

مقرر عن أفريقيا
مقرر عن األميريكتين
مقرر عن أوروبا
مقرر عن آسيا و أستراليا و الشرق األوسط
تبادل المعلومات على النطاق عبر اإلقليمي ،والتوصيات الشاملة يشأن االتفاق العالمي .مناقشة
التقاط صورة مجاعية

17/45-17/30
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اليوم الثاني 11 ،تشرين األول/أكتوبر 2017
11/45-10/00

تؤديه العمليات االستشارية وغيرها في متابعة االتفاق العالمي واستعراضه
الدورة الثالثة :مناقشة الدور الذي ّ
مدير النقاش :الدكتور خافيري بالومو ،مدير هيئة البحوث وإدارة املعلومات ،معهد السياسات العامة حلقوق اإلنسان ،السوق
املشرتكة اجلنوبية (مريكوسور)

تؤديه العمليات االستشارية وغيرها في متابعة االتفاق العالمي واستعراضه
الدور الذي ّ
السيدة ميشيل كالين  -سولومان ،مديرة الوحدة املكلّفة باالتفاق العاملي ،املنظمة الدولية للهجرة
الشراكات حنو االتفاق العاملي والعمل مع اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واجملتمع
املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية .تبادالت موجزة ومناقشة.
13/00-12/00

ضي قدما
االختتام الرسمي لألعمال  :الموجز وسبل الم ّ
الموجز

)(2

سيتم التقاط الصورة اجلماعية أمام مركز املؤمترات الدويل يف جنيف.
3

DRAFT

املقررة :السيدة نيكوليتا جيوردانو ،رئيسة شعبة الشراكات الدولية ،املنظمة الدولية للهجرة
ضي قدما
أفكار بشأن عملية االتفاق العالمي ،اإلسهامات وسبل الم ّ

• سعادة السيد يورغ لوبر ،املمثل الدائم لسويسرا لدى األمم املتحدة يف نيويورك ،امليسر املشارك الذي قاد املشاورات واملفاوضات
احلكومية الدولية بشأن املسائل املتصلة باالتفاق العاملي
• سعادة السيد خوان خوسيه غوميز كاماتشو ،املمثل الدائم للمكسيك لدى األمم املتحدة يف نيويورك ،امليسر املشارك الذي قاد
املشاورات واملفاوضات احلكومية الدولية بشأن املسائل املتصلة باالتفاق العاملي
مالحظات ختامية
سعادة السفرية لورا طومسون تشاكون ،نائبة املدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
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