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التحديات واآلفاق المستقبلية تعليم الالجئين في المنطقة العربية:  
 جدول األعمال

 
 2017مايو 18: الخميس اليوم األول

 التوقيت الجلسة المقدمين
 09:30-09:00 تسجيل المشاركين

 باإلنابة لأللكسو المدير العام/ محمد عبد الباري القدسي، لدكتورا -
/ كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون دكتورال -

 لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربيةالالجئين 
 األمين العام المساعد لجامعة الدول العربيةعبد اللطيف عبيد، / يدالس -
 ية باإلنابةوالترب البحث العلميو  العالي، وزير التعليم لبوسخ/ سليم السيد -

 
 تاحيةاإلفت الجلسة

 
 

09:30-10:00 

  استعراض فيلم قصير حول التعليم في حاالت اللجوء
 10:30-10:00 استراحة قهوة/ مؤتمر صحفي مشترك

 12:00-10:30 : عامةالجلسة األولى
 
 
 
 

لورا رئيسة الجلسة: أنا 
المفوضية السامية ساكو )

لألمم المتحدة لشؤون 
 (الالجئين

ة لألمم المتحدة لشؤون المفوضية السامي
المسؤول األول -فيك إيكوبوا) الالجئين

 (اإلقليمي للتعليم
  -فليتشك يايوي سيجياليونسكو )و 

 (عن البرامج  األول مسؤول

 عليملتاإلطار التوجيهي الدولي واإلقليمي 
الرابع من أهداف الهدف  -الالجئين

 التنمية المستدامة بشأن التعليم

 

 - الدكتور/ محمد مدبولي) األلكسو
 (مدير إدارة التربية

مبادرة األلكسو حول تعليم األطفال في 
 النزاعات المسلحة

المستشار  - دينا كريساتي) اليونيسيف
 (اإلقليمي لشؤون التعليم

عليم الالجئين في الوضع السوري )التقدم ت
 والتحديات(

األمانة /ة التعليممدير إدار  –دعاء خليفة 
 العامة لجامعة الدول العربية

 مبعوث األمين العام – الشيخة حصة آل ثاني
 انيةللشؤون اإلنس

جهود جامعة الدول العربية لتوفير التعليم 
 للطلبة الالجئين

لمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم ا مدير بالمنظمة  –بن عرفة له عبد اإل 
يسيسكو(اإل) والثقافة  
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 13:30-12:00 والتعليم العالي( األساسي)التعليم ما بعد وازية تمجلسات  2الجلسة الثانية: 

 العاليالتعليم 
كو اليونسو  ،(مارين كروجر/ فيك إيكوبوا)المفوضية 

حدى الدول األعضاء على ( و يايوي سيجي فليتشك) ا 
 أساس طوعي )مصر(

 عرض موجز يقدمه ميسر الجلسة-
نظرة عامة على االتجاهات العالمية واإلقليمية في -

السياق العربي وسياق الالجئين، والثغرات والسياسات 
 المقترحة في ضوء الممارسات الجيدة.

تيسير المناقشات بشأن الممارسات الجيدة -
 واالحتياجات والثغرات.

 األساسي ما بعد التعليم
 ومنظمة العمل الدولية ،دينا كريساتي(اليونيسيف )

حدى الدول األعضاء على  (الدكتورة/ مها قطاع) وا 
 لبنان( /أساس طوعي )األردن

 عرض موجز يقدمه ميسر الجلسة-
نظرة عامة على االتجاهات العالمية واإلقليمية في -

السياق العربي وسياق الالجئين، والثغرات والسياسات 
 المقترحة في ضوء الممارسات الجيدة.

تيسير المناقشات بشأن الممارسات الجيدة -
 واالحتياجات والثغرات.

 

 14:30-13:30 غداءاستراحة 
 : عامةالثالثةالجلسة 

 خالصة واستعراض التوصيات
14:30-16:30 

المفوضية السامية لألمم الجلسة: أنا لورا ساكو ) يرئيس
الدكتور/ محمد مدبولي و  (المتحدة لشؤون الالجئين

 )األلكسو(

 قضايا السياسات العامة-
 قضايا القدرات-
 قضايا المعرفة والبحوث-
 قضايا الدعوة / الموارد والشراكات-

 

 17:30-16:30 اجتماع لجنة الصياغة
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 2017مايو  19: الجمعة اليوم الثاني

 التوقيت الجلسة المقدمين الميسرين
 الرابعةالجلسة   

 االحتياجات التعليمية لالجئيندراج حول االستراتيجيات الرامية إلى إعامة جلسة 
 
 
 

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
 فيكالسيد/) لشؤون الالجئين

وجامعة الدول العربية  (إيكوبوا
 )السيدة/ دعاء خليفة(

رية )جمهو  مسؤولو وزارة التربية والتعليم
 بية(ر عمصر ال

 11:00-09:00 طة قطاع التعليمخ

 يايوي -األمم المتحدة )اليونسكو وكالة 
مسؤولو وزارة التربية و  (سيجي فليتشك

 )األردن( والتعليم

 ُنُظم إدارة معلومات البيانات والتعليم

هناء عضام  )السيدة/ المنظمات البحثية
الجامعة  -أو السيدة/ باساك يافكان 

 األمريكية ببيروت(

 البحث

 –البنك الدولي )السيد/ مايكل درابل 
 ول التعليم(ول أسؤ م

 عبئة المواردت

 مفتوحة مع الدول األعضاءشة مناق
 11:30-11:00 استراحة قهوة

 الجلسة الخامسة
 قضايا اعتماد الشهادات، واللغات، والمناهج الدراسيةعامة حول جلسة 

 
 

البنك الدولي )السيد/ مجموعة 
 )للتأكيد الحقًا( مايكل درابل

ازاك بالسيدة/ ) الجامعة األمريكية ببيروت
يافكان( ومنظمة العمل الدولية )الدكتورة/ 

 مها قطاع(

 13:30-11:30 اللغاتو  اعتماد الشهادات

دان( دة أبو فريالسيدة/ اليونيسيف )
والمفوضية السامية لألمم المتحدة 
 لشؤون الالجئين )السيدة/ مارن كروجر(

  الدراسيةلمناهج ا

 مفتوحة مع الدول األعضاءشة مناق
 14:30-13:30 غداء استراحة
 15:30-14:30 النتائج النهائية – اجتماع لجنة الصياغة

 16:00-15:30 لمؤتمرلتوصيات النهائية الاليومين و  موضوعاتألهم عرض ية: مالختاالجلسة 
 


