
نظرة عامة:
 يعد العا  العر� ثا� أك� املناطق تّرضًرا جّراء الهجرة القرسية يف العا ، إذ يستضيف أيًضا 23 مليون عامل مهاجر. ما تزال الجهود املبذولة لح�ية هذه 
الفئة قارصة عن مواجهة ديناميات االستغالل والتهميش التي يتعرضون لها. يعا� العديد من الالجئ� والع�ل املهاجرين من املنطقة العربية وفيها، 
وأولئك الذين يواصلون رحلتهم مضطرين إىل أوروبا من التمييز بأشكاله ودرجاته املختلفة. يعد هذا املؤ¬ر اإلقليمي األول مللتقى الهجرة والالجئ� يف 
العا  العر� (مرفأ)، والذي يسعى إىل الربط ب� الخرباء يف شؤون الهجرة والالجئ� يف العا  العر� وإتاحة الفرص للتوعية والحوار والبحث، وطرح حلول 

للم�رسات التمييزية التي تؤثر عىل املهاجرين والالجئ�، وذلك انطالقاً من االستث�ر يف جهود لجنة الع�ل املهاجرين يف األردن. 

11:00 – 10:00

12:15 – 11:00

12:30 – 12:15

تدير الجلسة: د. عروب العابد، مركز الدراسات اللبنانية

التمييز كقضية ينبغي فهمها وتبديدها: من صوت الع�ل املهاجرين والالجئ� إىل مرفأ

- أ. ليندا  الكلش، مركز ¬ك� لحقوق اإلنسان

- د. سامية آدم، لجنة الع�ل املهاجرين

الهجرة باعتبارها قضية القرن: إضفاء الطابع اإلنسا� عىل الع�ل املهاجرين والالجئ� ونزعه 

عنهم ودور السياسة والسياسات يف ذلك

- أ.د. عيل أومليل، املغرب

تجربة النساء املهاجرات والالجئات يف املنطقة العربية: التحول إىل "زوجات Êكن التخلص منهن"

 من خالل التمييز واالتجار بالبرش

- د. أمÎة أحمد، الجامعة األمريكية يف القاهرة

حوار 

الرتحيب والتسجيل

اسرتاحة

كل�ت االفتتاح وعرض تقدÊي عن شبكة مرفأ 

- أ. سمر محارب، املديرة التنفيذية ملنظمة النهضة العربية للدÊقراطية والتنمية (أرض)

- أ. فرانشيسكا ألبانيز، املستشارة الرئيسة لشؤون الهجرة والتهجÎ وانعدام الجنسية

 يف مركز النهضة الفكري يف منظمة النهضة العربية (أرض) 

- ترحيب بالحارضين من مؤسسة هي×ش بُل -فلسط� واألردن 

الكلمة الرئيسة يقدمها صاحب السمو امللÙ األمÎ الحسن بن طالل 

حفل االفتتاح
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الوقتالفعالية 

13:15 – 12:30

14:00 – 13:15

14:30 – 14:00 اسرتاحة الغداء

الجلسة األوىل- هل يعد التمييز ضد املهاجرين والالجئ� يف املنطقة العربية ومنها ظاهرة؟ 



15:15 – 14:30

16:00 – 15:15

16:00– 16:15

تدير الجلسة: د. مريم أبو سمرة، منظمة النهضة العربية (أرض)

القضايا القانونية املتعلقة بح�ية املهاجرين والالجئ�: الخطوط الحمراء واملسائل الزائفة

- أ.د. عاصم خليل، جامعة بÎ زيت

ح�ية الالجئ� يف األردن: دراسة حالة من املنطقة العربية

- أ. إيغور إيفانسيك، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�

اإلطار القانو� لطالبي اللجوء: الحقوق واالنتهاكات، حالة مرص

-أ. أحمد بدوي، املؤسسة املرصية لحقوق الالجئ�

الرحلة بال عودة وامليض قدًما: البقاء عىل قيد الحياة يف ليبيا كأجنبي

- أ. عبد املنعم الحر، املنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 حوار 

- أ. أحمد موىس ،مركز كولومبيا - عّ�ن

- أ. فرانشيسكا ألبانيز، منظمة النهضة العربية (أرض)

الوقت الفعالية 

اسرتاحة

17:00 – 16:15

18:15 – 17:45

الجلسة الثانية -الجهات الفاعلة السياسية، واألطر املؤسسية، والسبل القانونية ملنع التمييز والتصدي له يف منطقة الرشق األوسط 

تدير الجلسة: أ. دينا باسالن، ساويان

نهج العصا والجزرة للهجرة عرب البحر األبيض املتوسط

- د. أÊن زهري، الجامعة األمريكية بالقاهرة

تدفقات مختلطة من الالجئ� واملهاجرين يف طريقهم إىل أوروبا

- أ. يارا حسن، املركز اإلقليمي لالجئ� واملهاجرين 

 معاملة املهاجرين كرصاص متطاير: كيف يقع االتحاد األورو� يف فخ األمن القومي

- أ. إميليجا أفوبايتو، مجموعة سينوس لالجئ� -ليتوانيا

نحو إعادة تصور اللقاء مع املهاجرين والالجئ� 

- أ.د. عبد الله السيد ولد أباه، موريتانيا

17:00 – 17:45 حوار 

واجبات أوروبا ومسؤولياتها: نحو رشاكة جديدة

الجلسة الختامية 
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