منظمـة العمـل العربيـة
مكتب العمل العربى

وزارة الخارجية

ندوة إقليمية حول
واقع وآفاق هجرة العمالة ال عربية فى ضوء
الشراكة األورو متوسطية
القاهرة 2006 / 11 / 1 – 10 / 30 ،

البرنامج الزمنى

منظمـة العمـل العربيـة
مكتب العمل العربى

وزارة الخارجية

ندوة إقليمية حول
واقع وآفاق هجرة العمالة العربية
فى ضوء الشراكة األورو متوسطية
القاهرة 2006 / 11 / 1 – 10 / 30 ،

البرنامج الزمنى
التاريخ

التوقيت

الـبـيـــــان

اليوم األول
االثنين

10.00 – 9.30
11.00 –10.00

** تسجيل
** الجلسة االفتتاحية
 كلمة وزارة الخارجية كلمة منظمة العمل العربية -كلمة وزارة القوى العاملة والهجرة

11.30 –11.00

** حفل استقبال

13.00 –11.30

** جلسة العمل األولى ( قضايا الهجرة فى
المحافل الدولية واإلقليمية )
رئيس الجلسة  :وزارة القوى العاملة
والهجرة
عرض ومناقشة الموضوعات التالية :
 قضايا الهجرة فى المحافل الدوليةمتعددة األطراف
 قضايا الهجرة فى إطار سياساتاالتحاد األوروبى
 قضايا الهجرة فى إطار السياساتالعربية

2006/10/30

 -مناقشة عامة
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اسـم المحاضـر

د.محمد شوقى العنانى
 وزارة الخارجية وزارة الخارجية منظمة العمل العربيةد.مصطفى عبد العزيز
مدير المركز
االستشاري لدراسات
الهجرة

منظمـة العمـل العربيـة
مكتب العمل العربى

التاريخ

وزارة الخارجية

التوقيت

14.30 –13.00

اليوم الثانى

11.30 –9.30

الثالثاء
2006/10/31

الـبـيـــــان

** جلسة العمل الثانية
( الهجرة والمشاركة األورو متوسطية )
رئيس الجلسة  :منظمة العمل العربية
عرض ومناقشة الموضوعات التالية :
 التعاون األورو متوسطى فى مجالالهجرة
 -عملية برشلونه واتفاقات المشاركة

اسـم المحاضـر

أ /رضا قيسومه
 ممثل جامعة الدولالعربية
 السفير /نهاد عبداللطيف وزارة
الخارجية المصرية

 مناقشة عامة** جلسة العمل الثالثة (التجارب العربية
مع االتحاد األوربى فى مجال الهجرة) ()1
رئيس الجلسة  :وزارة الخارجية
عرض ومناقشة تجارب قطرية لكل من :
* المغرب
السيدة /ماجدة عبد
* مصر
الرحمن  /رئيس قطاع
شئون الهجرة وزارة
القوى العاملة
* األردن
* فلسطين
-

مناقشة عامة

12.00 – 11.30

** استراحة شاى

13.00 –12.00

** جلسة العمل الرابعة
(التجارب العربية مع االتحاد األوربى) ()2

رئيس الجلسة  :الجامعة العربية
عرض ومناقشة تجارب قطرية لكل من :
 تونس لبنان-

الجزائر

 -مناقشة عامة
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منظمـة العمـل العربيـة
مكتب العمل العربى

التاريخ

وزارة الخارجية

التوقيت

14.30 – 13.00

اليوم الثالث

11.00 –9.30

األربعاء
2006/11/1

12.00 –11.00

1.00 –12.00
1.00

الـبـيـــــان

** جلسة العمل الخامسة
(قضايا مرتبطة بالهجرة) ()1
رئيس الجلسة  :المغرب
عرض ومناقشة الموضوعات المرتبطة
بما يلى :
 هجرة العقول قضايا االندماج مناقشة عامة** جلسة العمل السادسة
(قضايا مرتبطة بالهجرة) ()2
رئيس الجلسة  :تونس
عرض ومناقشة الموضوعات التالية :
 تحويالت المهاجرين دور اإلحصاءات وقواعد البياناتفى تنظيم الهجرة
 مناقشة عامة** جلسة العمل السابعة
رئيس الجلسة  :السفير /نهاد عبد
اللطيف وزارة الخارجية
 نظرة مستقبلية لهجرة العمالةالعربية لالتحاد األوروبى
** استراحة شاى
** عرض ومناقشة التقرير الختامى

عماد
ط /هدى
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اسـم المحاضـر

 منظمة العمل العربية/وزارة القوى العاملة
والهجرة المصرية
 -وزارة الخارجية

 د .هبة نصار وزارة القوى العاملةوالهجرة

 منظمة العمل العربيةاألستاذ الدكتور سليمان
أحميه كلية الحقوق
جامعة الجزائر

