
  
 

 مشروع جدول ألاعمال

 التنقلحركة ندوة عبر إلانترنت حول الهجرة و 

 2020أًاز/ماًى  22
 

ت التىلل، دوزة مً املىاكشاث لا  ُجلُم ً وخٍس فتراضُت "مجاالث"، في فترة الحجس املفسوض، وبالىظس إلى التغُيراث املحتملت أو الحتمُت في وضع املهاجٍس

 .12-دمً ساعتين إلى ساعتين وهصف الساعت في سُاق اوعلاد املىتدي املدوي إلشسان املجتمع املدوي في املىاكشاث خٌى الهجسة وفيروس وىفُ

 جلترح "مجاالث" في هره الجلست إجساء مىاكشت، بدعٍم مً خبراء في املجاٌ، خٌى جالجت مداوز:

 

والتغُيراث الجُىستراجُجُت في املىطلت: إلى أًً جتجه أوزوبا؟ ما هي املىاكف والتدابير التي جتخرها دٌو الجىاز الجىىبي؟  12-فيروس وىفُد .1

 ًيبغي أن ٌعتمدها املجتمع املدوي في فترة ما بعد الحجس الصحي؟ما هي التدابير لاستراجُجُت التي 

 

ً وخسهت الهجسة؟ ما هي التأجيراث على دٌو الجىاز الجىىبي بسبب اللُىد املفسوضت  12-فيروس وىفُد .2 وجأجير ألاشمت لاكتصادًت على املهاجٍس

 على املىازد الىاججت عً الهجسة؟

 

ً في الصحت والحم في الحُاة والحماًت لاجتماعُت  12-فيروس وىفُد .3 ً: ما هي التدابير التي ًيبغي وضعها لالعتراف بدلىق املهاجٍس للمهاجٍس

 وفي التغطُت لاجتماعُت الشاملت؟

 

 مساز الجلست:

 دكُلت ليل متددث 11عسوض بدد أكص ى  .1

 دكائم ليل مدىز  1مداخلت مً خبير أو هاشط مُداوي ملدة  .2

 لى ساعت واخدةمىاكشاث مفتىخت مع املشازهين: خىا .3

 لتىضُذ املحىت التي ٌعاهيها املهاجسون في فترة الحجس:  .4
ً
 شهاداث، دكُلتان ليل شهادة 3جلدًم إّما شهاداث أو ملاطع فُدًى مسّجلت مسبلا

: 10مىذ امللّسز  .5 ت، وبخاصٍت خٌى ُّ  دكائم مخصصت لالستيتاجاث العمل

 

  لاجداد ألاوزوبي وخيىماث الجىاز الجىىبي واملجتمع املدوي املستلل في املىطلت )بما هُفُت إعادة إطالق خىازاث ألاوزومتىسطُت الثالجُت بين

ً  .في ذلً الىلاباث املستللت( الخترام خلىق املهاجٍس

 وإهلاذهم. هُفُت التماس ً م التضامً مع املهاجٍس  مساعدة الدٌو إللغاء ججٍس

 وأفساد أسسهم )ما هي لاستراجُجُاث الىطىُت لجعل الحيىماث جىضّم إلى لاج ً  (CRMWفاكُت الدولُت لحماًت خلىق جمُع العماٌ املهاجٍس

عت عليها دولتان أوزوبِتان فلط.
ّ
 التي وك

  عت ومتياملت ً والىاشخين على أساس وسائل سَس  الدٌو على إوشاء صىدوق استئماوي لحماًت املهاجٍس
ّ
ما هي استراجُجُت املجتمع املدوي لحث

لُا أو صىدوق "مدد".ومسهت وكصيرة ألاجل،   وبالتالي ًختلف عً الىهج الحالي للصىادًم اللائمت مثل صىدوق أفٍس

  هُفُت إكامت خىاز خلُلي خٌى الدوز الري ًيبغي أن ًضطلع به لاجداد ألاوزوبي في فتذ الحدود وجبسُط إجساءاث الحصٌى على التأشيرة

 للدٌو ألاعضاء.

 ٌى اجفاكاث التجازة الحسة )غير املتيافئت( بين لاجداد ألاوزوبي وبلدان الجىاز الجىىبي؟هُفُت فتذ هلاش عالمي للمجتمع املدوي خ 

 ت ومالُت ًمىً إكامت هظام لتلُُم هتائج اجفاكاث التعاون في مجاٌ الهجسة؟  هُف وبأي وسائل بشٍس

  ،ملساكبت جىفُر التىصُاث املعتمدة في هرا املجاٌ؟هُف ًمىً إوشاء لجىت إكلُمُت معىُت بسُاساث الهجسة، بما في ذلً املجتمع املدوي 


