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أصوات القواعد الشعبية :تسليط الضوء عىل وجهات نظر املهاجرين
حيال منتدى استع راض الهجرة الدولية
يسعد التحالف العاملي للهجرة ومؤسسة فريدريش إيربت اإلعالن عن إطالق تقرير تسليط الضوء عىل الهجرة العاملية.
ندعوكم لالنضامم إىل فعالية اإلطالق املصحوبة بجلسة نقاش عىل منصة زوم وذلك يوم:

الخميس  28أبريل/نيسان  2022من الساعة  8.30إىل  10.00صباحا بتوقيت نيويورك 16.00-14.30/بتوقيت جنيف  21.00-19.30/بتوقيت بانكوك.
سنتقاسم معكم ال رابط عند اق رتاب املوعد .يرجى التسجيل هنا.
ستجري هذه الفعالية باللغة اإلنجليزية مع توفري الرتجمة الفورية إىل اللغات العربية ،والفرنسية ،والروسية واإلسبانية.
يشكل هذا الحدث فرصة هامة بالنسبة للدول األعضاء وأصحاب املصلحة من أجل اإلصغاء لوجهات نظر املهاجرين من القواعد الشعبية بشأن التقدم
املحرز والتحديات املرتبطة مبختلف أشكال الواقع الذي يعيشه املهاجرون يف الفرتة التي تسبق انعقاد منتدى استع راض الهجرة الدولية.

ويدعو تقرير تسليط الضوء عىل الهجرة العاملية إىل تنفيذ للميثاق العاملي روال الصغري

()Roula Seghaier

للهجرة يستند إىل الحقوق ،ويستجيب للنوع االجتامعي ويركز عىل املهاجرين.
إن هذا التقرير ،من خالل الرتكيز عىل القضايا الرئيسية التي تؤثر عىل
املهاجرين عىل مستوى القواعد الشعبية وعىل الصعيدين الوطني واإلقليمي،
يجلب أصوات املنظامت الشعبية والنشطاء واملجتمعات املعنية إىل الواجهة
للتحدث إىل صانعي الق رار عىل مستوى السياسات.
وسيوفر إطالق التقرير فضاء للحوار بني منظامت املهاجرين الشعبية وحلفائهم
من املجتمع املدين والدول األعضاء حول القضايا العاجلة للمهاجرين.

منسقة ال ربامج االس رتاتيجية لدى االتحاد الدويل للعامل املنزليني
تقود روال جهود املنارصة لدى االتحاد الدويل للعامل املنزليني وفقا لخطة
اس رتاتيجية من إعداد العامل املنزليني عرب العامل .حاصلة عىل شهادة يف العلوم
السياسية والعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان ولديها تجربة تفوق  10سنوات
يف التنظيم املجتمعي يف سياقات مرتبطة باملهاجرين والعمل العابر للحدود
الوطنية والسياق النسوي .كام أنها كاتبة نسوية وعضو مؤسس ملنصة
“منشورات املعرفة التقاطعية” (.)Intersectional Knowledge Publishers

املتحدثون:

املستجيبون:

أملا ماكيتكو ()Alma Maquitico

مساعدة مدير الشبكة الوطنية لحقوق املهاجرين والالجئني ()NNIRR
تعمل “أملا” عىل النهوض باملنارصة االس رتاتيجية لحقوق اإلنسان يف الشبكة
الوطنية لحقوق املهاجرين والالجئني ( )NNIRRوالتنظيم عىل الحدود .وتركز
عملها عىل تطوير مبادرات ملعالجة التنمية الريفية/القروية ،وتغري املناخ،
وحقوق اإلنسان .وقد ساعدت يف بناء شبكات شعبية لرصد وتوثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان الناتجة عن إنفاذ قوانني الهجرة يف مجتمعات محلية عىل
امتداد الحدود بني الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك.

ميشكا بيالي ()Mishka Pillay

منارص للهجرة وصاحب تجربة معاشة ومن ظِّ م لحمالت
“ميشكا” مدافع عن حقوق اإلنسان وطالب لجوء وزعيم يف مجتمع الالجئني.
يعمل يف حمالت مع مجموعة الحمالت “حلفاء من أجل العدالة” و”مناهضة
احتجاز املهاجرين” ،وهو عضو يف منظمة “فريدوم فروم تورترش”/ال للتعذيب
( ،)Freedom from Tortureومتحدث رسمي باسم منظمة “وان سرتونغ
فويس”/صوت واحد قوي ( ،)One Strong Voiceوعضو يف مجموعة التنسيق
التابعة ملنتدى االحتجاز .كام أنه عضو يف مجموعة عمل الكلية امللكية لألطباء
النفسيني املعنية بصحة الالجئني وطالبي اللجوء.

ممثلون حكوميون من دولتني (سيتم تحديدهام الحقا).

يرجى التسجيل هنا .إذا كانت لديكم أي أسئلة بشأن هذه الفعالية ،يرجى
االتصال بالربيد اإللكرتوين التايل srgm@mediacompany.com :نتطلع
ملشاركتكم.
ال ترتددوا يف إرسال هذه الدعوة إىل زمالء آخرين أو أي أشخاص مهتمني باملوضوع.

بخصوص التقرير

هذا التقرير مثرة جهود مشرتكة للتحالف العاملي للهجرة ومؤسسة فريدريش
إبريت ( )Friedrich-Ebert-Stiftungمن أجل توليد زخم يدفع بتنفيذ
االتفاق العاملي للهجرة بشكل قائم عىل الحقوق ،ومتمحور حول املهاجرين
ومستجيب للنوع االجتامعي .وبالنسبة لهاتني املنظمتني ،يشكل منتدى األمم
املتحدة الستع راض الهجرة الدولية لحظة أساسية وفرصة سانحة من أجل أن
تجدد الدول التزامها بأجندة هذه الحقوق من خالل تعهدات ملموسة ومعايري
وطرق جديدة للتعامل مع سياسة الهجرة.

للمزيد من املعلومات وللحصول عىل نسختكم من التقرير ،يرجى زيارة املوقع التايل:
www.spotlightreportmigration.org

()IDWF

