االجتماع التشاوري مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني حول النزوح
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
الوقاية  -االستجابة  -إيجاد الحلول
عمان ،األردن  21 - 20حزيران  /يونيو 2019
اليوم األول :الخميس 20 ،حزيران  /يونيو 2019
أمانة عمان الكبرى وفندق الندمارك
09:45 -09:00

التسجيل في فندق الندمارك

10:30 -10:00

مغادرة فندق الندمارك والتوجه إلى أمانة عمان الكبرى

10:50-10:30

#StepWithRefugees

11:10 -10:50

استراحة أمانة عمان الكبرى – قاعة المجلس

11:20-11:10

إرشادات إدارية

11:50 -11:20

الجلسة األولى :
الجلسة االفتتاحية
كلمة ترحيبية
زينة يازجي

كلمة االفتتاح
فليبو غراندي -المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
13:30 - 12:00

الجلسة الثانية:
االتفاق العالمي لالجئين والشراكات مع الجهات المعنية صاحبة العالقة
رئيس الجلسة:
شادن خالف ،المكتب اإلقليمي لمفوضية الالجئين
المتحدثون:
• عرفات جمال | مفوضية الالجئين ،المقر الرئيسي
• ناصر ياسين | الجامعة األمريكية في بيروت
• ماري نزال بطاينة | فندق النمارك
• وسام جمعة | الهالل األحمر التونسي
مقرر الجلسة:
كارول السيد ،مفوضية الالجئين لبنان
وصف الجلسة:
يدعو الميثاق العالمي بشأن الالجئين إلى اتباع نهج "المجتمع بأكمله" عندما يتعلق األمر باالستجابة ومنع حدوث أو إيجاد
حلول لقضايا الالجئين .هناك حاجة لتقييم كيفية تنفيذه على المستويات الوطنية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية .يوفر المنتدى
العالمي لالجئين فرصة ألصحا المللحة المعنيين ،لإلعالن عن التعهدات والمساهمات الملموسة من أجل تحقيق
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األهداف المرجوة من الميثاق العالمي بشأن الالجئين والنظر إلى الفرص والتحديات والسبل التي يمكن من خاللها تعزيز
تقاسم المسؤوليات.
14:00 -13:30
15:00 -14:00

االنتقال من أمانة عمان الكبرى إلى فندق الندمارك
استراحة الغداء في مطعم فندق الندمارك

16:20 - 15:00

الجلسة الثالثة:
المناهج اإلقليمية لمعالجة األسباب الجذرية لحاالت الصراع وعمليات النزوح | الوقاية
رئيس الجلسة:
ميساء أيو  ،مركز دراسات الهجرة والالجئين ،الجامعة األمريكية بالقاهرة
المتحدثون:
• كريم روشاندلر | معهد غر آسيا وشمال إفريقيا
• آراثي كريشنان | االتحاد الدولي لللليب األحمر والهالل األحمر (سكايب)
• زهرة بَ ّزي | شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
• دالوير عالء الدين | مركز أبحاث الشرق األوسط
مقرر الجلسة:
كارول السيد ،مفوضية الالجئين مكتب لبنان
وصف الجلسة:
بالنظر إلى ازدياد اللراعات على المستوى العالمي ،هناك حاجة إلى اتباع مناهج أكثر شمولية من أجل الوقاية وبناء
السالم .يمكن القيام بذلك من خالل االستثمار في المبادرات التي تساهم في الحد من التعرّض للنزاعات ومنع االنتكاسة في
الحاالت التي يتحقق فيها السالم ولكنه ال يزال هشا .هناك حاجة إلى مزيد من التدخالت المبتكرة من أجل الحفاظ على
االستقرار خالل حاالت النزوح في المنطقة.

16:35 – 16:20

استراحة قهوة

الكلمة
16:45

صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل
18:15 -17:15

الجلسة الرابعة:
دور الثقافة في تشكيل الرأي العام حول النزوح | االستجابة
رئيس الجلسة:
شادن خالف | مفوضية الالجئين ،المكتب اإلقليمي
المتحدثات:
• زينة يازجي | مستشارة إعالمية
• صبحية نجار | صحفية
• زينة برهوم | مغنية أوبرا
• بسمة الحسيني | العمل لألمل
مقرر الجسة:
كارول السيد | مفوضية الالجئين مكتب لبنان
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وصف الجلسة:
هناك حاجة لمزيد من االستثمار لفهم التأثير الثقافي فيما يتعلق بالنزوح .إن دور الثقافة واألفالم والموسيقى واألوساط
األكاديمية والفنون في منع المشكالت التي تنشأ عن حاالت النزوح واالستجابة لها قد تم التعاطي معه .ونظرا ألن هناك
دور كبير للثقافة في تشكيل الرأي العام ،فمن الضروري االستمرار في االعتماد على الثقافة لخلق بيئة أكثر شمولبة في
المنطقة.
20:30 -18:30
21:00 -20:30

المغادرة إلى حفل االستقبال والعروض الثقافية في أمانة عمان الكبرى
العودة إلى فندق الندمارك
االجتماع التشاوري مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني حول االستجابة للنزوح
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
الوقاية  -االستجابة  -إيجاد الحلول
اليوم الثاني :الجمعة 21 ،حزيران  /يونيو 2019
فندق الندمارك

11:15 – 10:00

الجلسة الخامسة
جلستان متوازيتان حول االستجابة للنزوح
الجلسة الخامسة أ:
النهج التعاوني للبيانات والتحليل
رئيس الجلسة:
إيرينا كونوفالي  ،مفوضية الالجئين ،المكتب اإلقليمي
المتحدثون:
• دانيال نوالن | أي ما
• النا ستاد | منلة الحلول الدائمة
• مظهر الحمداني | مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
• الورا ثيستيد | مبادرة رييتش
مقرر الجلسة:
مفوضية الالجئين في األردن
وصف الجلسة:
تعتبر البيانات بمثابة الركيزة األساسية لالستجابات الفعالة وفي الوقت المناسب لمعالجة حاالت النزوح القسري .توفر
قاعدة البيانات األدلة لمدى فعالية االستجابات والحلول ،كما أنها تساعد بدقة استهداف الفئات المعرضة ،باإلضافة إلى
أناها تدعم عمليات التقييم والمتابعة .تكمن أهمية البيانات ،كما اكدها الميثاق العالمي بشأن الالجئين ،في أنها حفزت
عددا من المبادرات في السنوات األخيرة  ،سواء عبر وكاالت األمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية ،من أجل
تعزيز جمع البيانات وتحليلها واستخدامها.
الجلسة الخامسة ب:
التحركات المختلطة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
رئيس الجلسة:
عبد الرحمن عرار من ريسو ندا
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المتحدثون:
• الرجو بوبكر | المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان
• سارة صادق | المجلس الدنماركي لالجئين | مركز الهجرة المختلطة
• ناصر باجنو | جمعية التضامن اإلنساني ،اليمن
• جوناثان برينتيس | المنظمة الدولية للهجرة
مقرر الجلسة:
مفوضية شؤون الالجئين
وصف الجلسة:
ستبحث هذه الجلسة في الطرق التي يقدم بها الميثاق العالمي بشأن الالجئين والميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية
والمنتظمة عناصر قد تكون ذات صلة ببناء استراتيجيات الحماية والحلول التي تلبي احتياجات الالجئين والمهاجرين
على حد سواء ،عبر حلول "مختلطة" .كما ستستكشف الجلسة ،على وجه الخلوص ،الطرق الملموسة التي يمكن
من خاللها تطبيق االتفاقين على حاالت الحركة المختلطة فيما يتعلق بجمع البيانات وتحليلها من أجل استنتاج
االستجابات العملية المعتمدة على المباديء المتعلقة بتحديد الالجئين والمهاجرين وتسجيلهم وإحالتهم إلى مقدمي
الخدمات.
11:30 – 11:15

استراحة

12:45 – 11:30

الجلسة السادسة
بناء الشراكات من أجل الحماية في البيئات الممتدة والحضرية | الحلول
الجلسة السادسة أ:
المدن والمجتمعات المضيفة
رئيس الجلسة:
هاي شيلو | مفوضية الالجئين ،المكتب اإلقليمي
المتحدثون:
• محمد ميالد الشكري | الهالل األحمر الليبي
• دانة دجاني | مؤسسة عبد هللا الغرير
• وائل األشهب | برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،اليمن
• أحمد موسى | جامعة كولومبيا ،المركز العالمي -عمان
• نسرين األعرج | أمانة عمان الكبرى
مقرر الجلسة:
مفوضية الالجئين ،العراق
وصف الجلسة:
تتأثر المدن والبلديات بشكل متزايد بأوضاع الالجئين والنازحين داخليا .يدعو الميثاق العالمي بشأن الالجئين إلى
تعزيز الدعم للبلدان المضيفة ألنها توفر الحماية والدعم لالجئين والمجتمعات المحلية .كما يتعتبر دور المدن
والبلديات أساسيا في الوصول إلى أطر سياسية شاملة .ستسلط الجلسة الضوء على الممارسات الجيدة في التعاضد
االجتماعي حتى يتم إيجاد الحلول.
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الجلسة السادسة ب:
مبادئ الشراكات التشغيلية للمنظمات الغير الحكومية
رئيس الجلسة:
مايكل هايدن | مدير برامج إيكفا
المتحدثون:
• فيرجيني ليفيفر | مؤسسة عامل الدولية
• سوزان محار | النهضة العربية للديمقراطية والتنمية
• نسرين مترى | كاريتاس ملر
مقرر الجلسة:
زينة جدعان | مفوضية الالجئين األردن
وصف الجلسة:
بالنظر إلى الدور الحيوي للشراكة بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات الغير حكومية
في الميدان ،يعد تحليل الممارسات الجيدة في المنطقة أمرا هاما ،فضال عن الفرص والتحديات المتعلقة بوجود
شراكات أكثر فعالية تعكس المساءلة أمام النازحين ودعم المجتمعات المضيفة بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن
الالجئين.
14:00 – 12:45

استراحة غذاء

15:15 -14:00

الجلسة السابعة
جلسات متوازيتان حول بناء االستدامة في الحلول | الحلول
الجلسة السابعة أ :
أهداف التنمية المستدامة وإشراك الالجئين
رئيس الجلسة:
دورسي لوكارت  ،معهد وانا
المتحدثون:
• نهى زايده | المجلس الوطني األردني للمرأة
• لبنى الوائلي | شبكة العيادات القانونية
• فاطمة إبراهيم | الجمعية االقتلادية اللبنانية
• سوسن سعادة | كير
مقرر الجلسة:
مفوضية الالجئين ملر
وصف الجلسة:
يعتمد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ونجاحها إلى حد كبير ،وإن لم يكن ملزما قانونيا ،على الخطط الوطنية لكل بلد
بما يتماشى مع سياسات وبرامج التنمية المستدامة لكل منها .تعتبر أهداف التنمية المستدامة بمثابة بوصلة لمواءمة
خطط البلدان مع التزاماتها العالمية.
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الجلسة السابعة ب:
شراكات القطاع الخاص والتمكين االقتلادي المبتكر
رئيس الجلسة:
حسام شاهين  ،شراكات القطاع الخاص بمفوضية الالجئين
المتحدثات:
• فداء طاهر | سيدات أعمال العالم العربي
• رانيا شماس | مجموعة الطاير
• روز أليسي | غرفة التجارة األمريكية
• عالية فرحات | الجموعة
• ليلى توبليك | ال لضياع جيل
مقرر الجلسة:
مفوضية الالجئين اإلمارات
وصف الجلسة:
لعب القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا دورا محوريا في سد فجوات التمويل في المنطقة .لقد
أصبح من الضروري وضع إطار لفهم دور القطاع الخاص ،إلى جانب جمع التبرعات ،في توفير الخدمات األساسية
والمناصرة لالجئين والمجتمعات المضيفة .لقد تم تطوير مبادرات مبتكرة لزيادة الكفاءة وتعزيز االستدامة .يمكن
للمجتمع المدني والجهات اإلنسانية الفاعلة الشراكة بشكل ابتكاري مع القطاع الخاص لتحقيق أقلى قدر من التأثير.
15:30 -15:15

استراحة

16:30 -15:30

الجلسة الثامنة
الجلسة الختامية :اإللهام والقدرة على مواجهة األزمات
رئيس الجلسة :
شادن خالف ،مفوضية الالجئين – المكتب اإلقليمي
المتحدثون:
• سناء ملطفى | الشبكة العالمية لالجئين
• ماري نزال البطاينة | فندق الندمارك
• رائدة أعمال الجئة
المقرر:
مفوضية الالجئين
وصف الجلسة:
أمثلة لالجئين تغلبوا على صعوباتهم وااكتشفوا شغفهم وحققوا أهدافهم .كيف يمكننا أن نعمل بشكل أفضل من أجل إشراك
جميع الالجئين ،من خالل تمثيل سليم في صنع القرار؟
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