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  االفتتاحية
  جهود إدارة المغتربين والهجرة: من الهجرة إلى التنمية

إن الهجرة الدولية لها أهمية كبيرة في عملية التنمية  
البشرية إذا ما أحسن توظيفها واالستفادة منها، فقد عملت 
الهجرة على تدعيم النمو االقتصادي العالمي وأسهمت في 
تطور الدول والمجتمعات، كما أغنت العديد من الثقافات 
والحضارات، وقد استمرت في لعب دور مهم، سواء على 

ففي العديد من الدول . مستوى الوطني أو القطري أو العالميال
النامية، تمثل تحويالت المهاجرين مصدراً مهماً للدخل أكثر من 

. مساعدات التنمية الرسمية أو االستثمارات األجنبية المباشرة
وفي معظم أنحاء العالم ال يستخدم المهاجرون فقط لتأدية 

األصليون عن تأديتها، وإنما الوظائف التي يمتنع أصحاب البلد 
يستخدمون أيضاً في أنشطة عالية القيمة والتي يفتقد السكان 

  .األصليون المهارات الالزمة لتأديتها

وباإلضافة إلى إسهامات المهاجرين في مجال تحقيق 
الرفاهة في دول المهجر، فإن لهم دوراً مهماً كذلك في تدعيم 

ل، ولذلك يجب أن يتم التنمية والحد من الفقر في دول األص
وضع هذا الدور في االعتبار وتعزيزه، ويجب أن تصبح 
الهجرة الدولية مكمالً لالستراتيجيات الوطنية والقطرية 
والعالمية للنمو االقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد 

  .سواء

وإيماناً من جامعة الدول العربية بأهمية تعزيز الجوانب 
 العربية والتقليل من انعكاساتها السلبية على اإليجابية للهجرة

عمليات التنمية والتطور العلمي والتكنولوجي في الدول 
العربية، ووعياً منها بأهمية ظاهرة الهجرة العربية من حيث 

بما في ذلك هجرة العمالة المؤقتة الحجم وتنوع أشكالها 
ئق  بإزالة العوا1974، فإنها اهتمت منذ عام والطويلة األجل

أمام جذب هذه الكفاءات للمساهمة فـي جهود التنمية العربية ، 
القرارات الصادرة عن مجلس وتمثل هذا فـي العديـد من 

وتحث األمانة العامة . الجامعة بمستوياته المختلفة بهذا الشأن
دائماً على ضرورة إدماج الهجرة في خطط التنمية الوطنية في 

 راك ـى وضع برامج إلشـبلدان األصل والمهجر، والعمل عل

عملية التنمية في الوطن العربي الكفاءات العربية المهاجرة في 
من خالل نقل خبراتهم وتطوير الشراكات وشبكات التواصل 
بينهم وبين نظرائهم في المنطقة العربية، ومساعدتهم للحصول 
على معلومات أفضل عن فرص العمل واالستثمار في 

وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة المنطقة، واالستفادة من 
كما تشجع األمانة العامة المبادرات التي تقوم . في تحقيق ذلك

بها الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية في مجال التواصل مع 
الجاليات المغتربة في سبيل تعزيز جهود التنمية في بلدان 

ي األصل، حيث قامت على سبيل المثال بتثمين المبادرة الت
أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلنشاء 
شراكة مستدامة بين العلماء العرب المغتربين في الخارج، 
وحثت الدول العربية األعضاء على االستفادة من هذه التجربة 
لبناء شبكة للكفاءات العربية في الخارج في مختلف 

  .التخصصات

 الصادرين عن القمة كما جاء في اإلعالن وبرنامج العمل
العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية التي عقدت بالكويت 

 بعض البنود المتعلقة بالهجرة والتي تضمنت النص 2009عام 
 فوائد الهجرة لصالح التنمية والتكامل اإلقليمي تعزيز"على 
  ."العربي

وقد ناقشت العديد من االجتماعات والمؤتمرات التي 
نة العامة أهمية ربط الهجرة بالتنمية، حيث أكد عقدتها األما

السادة الوزراء العرب المعنيون بشؤون الهجرة والمغتربين 
 اللذين عقدتها والجاليات المقيمة بالخارج فـي االجتماعيـن

 على أهمية االستفادة من 2009 و2008األمانة العامة عامي 
لتطوير إمكانات الكفاءات العربية في الخارج لدعم برامج ا

كما تناولت الفقرة الثانية . والتنمية المستدامة في البلدان العربية
من اإلعالن الصادر عن المؤتمر األول للمغتربين العرب الذي 

 2010كانون أول / عقد بمقر األمانة العامة في شهر ديسمبر
دور الكفاءات العربية وتبادل الخبرات بينهم وبين أمتهم "

  فـيمشاركون على أن الكفاءات العربية؛ حيث أكد ال"العربية
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المهجر هي ثروة قومية ودولية يجب االهتمام بها ودعمها 
وإيالئها مكانة متميزة ضمن الخيارات اإلستراتيجية للدول 
العربية، وعلى رأسها بالطبع االستراتيجيات التنموية، حيث 
يمثل المهاجرون من وإلى وبين البلدان العربية، باإلضافة 

ى الهجرة العائدة، عامالً هاماً من عوامل التنمية المستدامة إل
  . في بلدان األصل وبلدان المهجر

 حالياً تجعلها في المنطقة العربيةولعل المرحلة التي تمر بها 
، وإلى التعرف التنميةب الهجرة أشد الحاجة إلى ربط قضايا

على األدوار المحتملة للجاليات المغتربة في التخطيط 
وقد شهدت هذه الفترة اهتمام . مارسة من أجل التنميةوالم

مكثف من جانب الكفاءات العربية المهاجرة نفسها بالمشاركة 
في عملية التنمية في الوطن العربي، حيث تقـدم بعـض 
المغتربيـن العرب بمبـادرات فرديـة تهدف إلى إفـادة 
أوطانهم األصليـة ومساعدتها على عبور المرحلة ودفع 

 التنميـة في مختلف المجاالت، سواء عن طريق عجلة
إرسال التحويالت المالية، أو االستثمار في بلدانهم األصلية، 

وتسعى . أو نقل المعرفة التي اكتسبوها في مختلف المجاالت
األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تنظيم هذه الجهود 

ار الوطن وتعميمها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لمختلف أقط
العربي، وكان آخر هذه الجهود قيـام إدارة المغتربين 

العرب المغتربين تحت والهجرة بتنظيـم مؤتمر العلماء 
 19الذي عقد يومي " عندما تتكامل العقول العربية"شعار 

جمعية التقدم ( بالتعاون مع 2012كانون أول /  ديسمبر20و
يات المتحدة بالوال) العلمي والتكنولوجي في العالم العربي

SASTA مبادرة العلماء العرب "، والذي صدرت عنه
: المتضمنة مشروعات في ثالث مجاالت هي" المغتربين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والعلوم الطبية والصحية، 
والطاقة البديلة، والتي تسعى الجامعة العربية إلى تفعيلها 

  . حالياً

 بإعداد 2012ة عام كما قامت إدارة المغتربين والهجر
تعزيز : ديناميكيات الجاليات العربية المغتربة"دراسة حول 

المساهمات اإليجابية في التنمية االجتماعية واالقتصادية 
 ، وذلك بالتعاون"ة بأوطانهم األصليةـوالتحوالت الديمقراطي

كما تقوم حالياً باالستعانة . IOMمع المنظمة الدولية للهجرة 
لعرب المتخصصين إلعداد العدد الثالث من ببعض الخبراء ا

، "الهجرة والتنمية"تقرير الهجرة العربية والذي يحمل عنوان 
 لتنظيم IOMكما تسعى للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة 

ورشات عمل لتدريب المسئولين الحكوميين واألكاديميين 
والممارسين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من الدول 

 الربط بين موضوعات الهجرة والتنمية بية على كيفيـةالعر
وكيفية إشراك المغتربين في التنمية باستخدام الدليل التدريبي 

؛ حيث شاركت اإلدارة في الذي تم وضعه بمعرفة المنظمة
اجتماع لجنة خبراء لتقييم وتعديل الدليل التدريبي ليتواءم مع 

  .المنطقة العربية

 ذات العالقة بالهجرة دولية الفعاليات الويعد تعدد
هذه االهتمام الدولي المتزايد بمدى  عن والتنمية تعبيراً

على مثل هذه األنشطة تنظيم والمشاركة في ؤكد ويقضايا، ال
تضافر الجهود الدولية الساعية إلى تطوير المعرفة حول 
العالقة بين الهجرة والتنمية، واستثمار هذه المعرفة في 

  .على المستوى اإلقليمي والدولينموية تطوير السياسات الت

 الحوار رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية ويعتبر
الذي تنظمه الجمعية العامة لألمم المتحدة الحدث األبرز في 

، 2006وقد عقد هذا الحوار ألول مرة عام . هذا المجال
تشرين أول هذا / وعقدت دورته الثانية خالل شهر أكتوبر

الجمعية العامة لألمم المتحدة كذلك المنتدى كما تعقد . العام
العالمي حول الهجرة والتنمية بصورة سنوية منذ عام 

وقد أولت المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في . 2007
اً ـمجال الهجرة وكذلك عمليات التشاور اإلقليمي اهتمام

  الرفيع المستوى حول الهجرة الثانيلحواراً باإلعداد لـبالغ

  .تنميةوال

وقد شاركت األمانة العامة في العديد من الفعاليات التي 
، منها االجتماع التنسيقي لحوارتعقد في إطار التحضير لهذا ا

الحادي عشر الذي نظمه قسم السكان بإدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة حول الهجرة الدولية 

 رك، حيث أعدت  بنيويو2013شباط /  فبراير22 و21يومي 
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 امتـورقة للعرض على االجتماع تضمنت األنشطة التي ق
 في مجال الهجرة والمغتربين العرب 2012بها خالل عام 

  .2013ة التي ستقوم بها خالل عام وكذلك أبرز األنشط

جتماع العالمي الرابع باإلضافة إلى المشاركة في اال
 بشأن الهجرة لرؤساء وأمانات العمليات االستشارية اإلقليمية

، والذي المنظمة الدولية للهجرةوحكومة بيرو نظمته الذي 
، والمؤتمر  بيرو– في ليما 2013أيار / عقد في مايو

-ASROالمشترك لصندوق األمم المتحدة للسكان 
UNFPA ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية OECD 

ق تحقي: حشد الكفاءات المهاجرة لتنمية المنطقة العربية"حول 
، والذي عقد "أقصى استفادة من مهارات المهاجرين الشباب

   .أيار/ بتونس خالل شهر مايو

كما نظمت األمانة العامة بالتعاون مع لجنة الهجرة 
الدولية باإلتحاد العالمي للسكان ومركز دراسات الهجرة 
والالجئين بالجامعة األمريكية بالقاهرة وهيئة التعاون الدولي 

ؤتمر الدولي حول اآلثار طويلة المدى الم"البريطانية 
، وذلك "للتغيرات السياسية في العالم العربي على الهجرة

والذي عرض فيه ، 2013نيسان /  أبريل23 و22يومي 
العديد من  التي تناولت مجموعة قيمة من أوراق العمل

في التنمية المغتربة إشراك الجاليات الموضوعات من بينها 
  .في الوطن العربي

فيذاً للتوصيات الصادرة عن السادة وزراء الدول وتن
العربية المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين والجاليات 
العربية المقيمة بالخارج خالل اجتماعيهما اللذين عقدتهما 

  يـ، وهي التوصيات الت2009 و2008األمانة العامة عامي 
تضمنت التأكيد على أهمية التنسيق العربي في المحافل 

ولية ومتعددة األطراف ذات الصلة بموضوعات الهجرة الد
والتنمية، وإيالء موضوع الهجرة والتنمية االهتمام الالزم 
من النقاش والبحث ومواكبة المنتديات العالمية الخاصة بذلك 

  عقدت إدارة المغتربين والهجرة بالشراكة مع . برؤية موحدة

) اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
اجتماع تشاوري إقليمي ) IOM (والمنظمة الدولية للهجرة

/  يونيو5-4 يومي بشأن الهجرة والتنمية في المنطقة العربية
  بمقرها بالقاهرة، وذلك بهدف المشاركة في2013حزيران 

أعمال الحوار الثاني الرفيع المستوى عن موضوع الهجرة 
بيان ب ذا االجتماعوقد خرج ه. والتنمية برؤية عربية موحدة

 كان "الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية "حول
لمشاركين لبمثابة وثيقة معلومات أساسية ومرجعية مشتركة 

األمانة العامة لجامعة الدول وقد شاركت . من الدول العربية
العربية في أعمال الحوار الثاني رفيع المستوى، حيث تم 

 الختامي الصادر عن االجتماع عرض أهم ما جاء في البيان
التشاوري اإلقليمي حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة 

  . العربية والذي نظمته في إطار التحضير لهذا الحوار

إن جهود األمانة العامة في هذا المجال متواصلة 
ومستمرة، فهي تعمل مع مختلف الكيانات ذات العالقة من 

يمية ومنظمات مجتمع  دولية وإقلحكومات ومنظمات
مدني، من أجل الوصول إلى هدفها المتمثل في إشراك 
الكفاءات العربية المهاجرة في عملية التنمية في الوطن 
العربي، والذي تؤمن أنه سيتم تحقيقه في النهاية طالما 

  .توفرت اإلرادة لدى جميع األطراف
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  مؤتمرات واجتماعات
  

  20132013الحوار الثاني الرفيع المستوى حول الهجرة والتنمية الحوار الثاني الرفيع المستوى حول الهجرة والتنمية 

 بـشأن  المـستوى  رفيـع  حواراً العامة لألمم المتحدة الجمعية نظمت

وذلك  2013أكتوبر/األول تشرين 4 و 3 والتنمية يومي الدولية الهجرة
 العامة الجمعية هاتعقد التي والستين الثامنة للدورة العامة المناقشة عقب

 . بنيويوركهامقر في 

 والتعاون على االتساق لتعزيز ملموسة تدابير تحديد ناقش الحوارقد و

 مـصلحة  فيه لما الدولية ةالهجر فوائد زيادة دفه� المستويات، جميع

 مـن آثارهـا   الحد مع مهماً، أمرا يعد الذي بالتنمية الدولية الهجرة ربط وزيادة السواء والبلدان على المهاجرين

  .السلبية

 الجهـات  بـين  تحاورية مستديرة مائدة اجتماعات وأربعة عامة جلسات أربع من المستوى الرفيع الحوار تألف

 ضوء في اه� األولويات المتصلة وتحديد المستدامة التنمية في الدولية الهجرة آثار تقييم :تتناول المعنية المتعددة

، المهـاجرين وحمايتهـا   لجميع اإلنسان حقوق باحترام الكفيلة ، والتدابير2015 عام بعد لما التنمية إطار إعداد
 بصورة اإلنمائية السياسات في الهجرة بمراعاة واآلليات الكفيلة الدولية الهجرة بشأن والتعاون الشراكات تعزيزو

 واإلقليمـي  الدولي الصعيدين على العاملة األيدي تنقل، إلى جانب كافة المستويات على االتساق فعالة وتعزيز

 .التنمية وتأثيره في

الجمعيـة العامـة    عقدتالمستوى  للحوار الرفيع التحضيرية العملية في المدني تمعلمجا إسهام وإدراكاً ألهمية
 تمعلمجا ومنظمات الحكومية غير ممثلي المنظمات مع واحد يوم لمدة الرأي لتبادل رسمية غير استماع لساتج

  .الخاص والقطاع المدني

 للحـوار بمـشاركة   العام وضوع المعلى  تركز2013يونيه /حزيران 25 في نقاش  تم تنظيم حلقةهوبناء علي

 المعنية، الرئيسية المؤسسية للجهات المستوى رفيعو مثلونم وكذلك الهجرة الدولية، مجال في مرموقون خبراء

  .المدني تمعلمجوا والتنمية، بالهجرة المعني العالمي والمنتدى للهجرة الدولية والمنظمة األمم المتحدة ذلك في بما

 األخرى المعنية تالكيانا مع القيام، بالتعاون إلى اإلقليمية دون ومكاتبها اإلقليمية اللجان العامة الجمعية دعت كما

 الجوانـب  لدراسـة  مناقشات بتنظيم لها، التابع لسلمجللهجرة وا الدولية المنظمة ومع المتحدة األمم منظومة في

  .المستوى الرفيع للحوار التحضيرية العملية إلى وتقديم مدخالت والتنمية الدولية للهجرة اإلقليمية

لمغتـربين والهجـرة    وقد شاركت السيدة إيناس الفرجاني مدير إدارة ا       
باألمانة العامة لجامعة الدول العربية في أعمال الحوار الثـاني رفيـع            
المستوى، حيث ألقت كلمة في اليوم الثاني للحوار تضمنت عرض أهم           
ما جاء في البيان الختامي الصادر عن االجتماع التـشاوري اإلقليمـي            

 نظمته في إطار    والذي حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية      
كما تم تنظيم اجتماع تنسيقي للمجموعة العربيـة  . التحضير لهذا الحوار 

بهـدف التنـسيق بـين الـدول          أول تشرين/  أكتوبر 2بنيويورك يوم   
  .األعضاء وتوحيد الموقف العربي بشأن المحاور التي سيتم مناقشتها في الحوار
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االجتماع التـشاوري اإلقليمـي حـول       االجتماع التـشاوري اإلقليمـي حـول       

 والتنمية فـي المنطقـة       والتنمية فـي المنطقـة      الهجرة الدولية الهجرة الدولية 

 العربيةالعربية

عقدت األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

بالشراكة مع ) إدارة المغتربين والهجرة(

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

) IOM (والمنظمة الدولية للهجرة) اإلسكوا(

 بمقرها بالقاهرة، وذلك 5/6/2013-4 يومي بشأن الهجرة والتنمية في المنطقة العربيةاجتماع تشاوري إقليمي 

في إطار التحضير للحوار الثاني الرفيع المستوى عن موضوع الهجرة والتنمية الذي تعقده الجمعية العامة لألمم 

  .2013المتحدة في أكتوبر 

إلى  ،الدول العربية وتعزيز قدرات  الهجرة الدولية والتنميةحول الحوار اإلقليمي بهدف دعماالجتماع عقد هذا 

جانب إبراز التقدم المحرز في مجال الهجرة والتنمية في المنطقة العربية منذ الحوار الرفيع المستوى األول، 

في المنطقة العربية واالتفاق على الخطوات المستقبلية التي من شأنها تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية 

  . مهجراألصل والبلدان على  السلبية المحتملة هاآثاروالتخفيف من 

وشارك في االجتماع ممثلون عن الجهات المعنية بشؤون الهجرة والمغتربين والجاليات المقيمة بالخارج 

والجهات المعنية بالعمل بالدول العربية، والمنظمات الدولية واإلقليمية والعربية، ومنظمات المجتمع المدني، 

وتضمنت الجلسة االفتتاحية لالجتماع . جرة الدوليةوالعديد من الخبراء العرب واألجانب العاملين في مجال اله

 األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، -فائقة سعيد الصالح/ السيدة السفيرة: كلمات لكل من

لوبولي، المدير اإلقليمي  باسكوالي فريديريكو نيتو، مدير شعبة التنمية االجتماعية، اإلسكوا، والسيد/ والسيد

 ختامي حول الهجرة الدولية  االجتماع ببيانوقد خرج. أفريقيا وشمال األوسط  الدولية للهجرة للشرقللمنظمة

  . المستوى الثاني الرفيع للحوار العامة الجلسة خالل لعرضهوالتنمية في المنطقة العربية 
  
  

  لهجرةلهجرةالمؤتمر الدولي حول اآلثار طويلة المدى للتغيرات السياسية في العالم العربي على االمؤتمر الدولي حول اآلثار طويلة المدى للتغيرات السياسية في العالم العربي على ا

إدارة (األمانة العامة لجامعة الدول العربية      نظمت  

بالتعاون مع لجنـة الهجـرة       )المغتربين والهجرة 

الدولية باإلتحاد العالمي للسكان ومركز دراسـات       

الهجرة والالجئين بالجامعة األمريكيـة بالقـاهرة       

المؤتمر الدولي  "وهيئة التعاون الدولي البريطانية     

دى للتغيرات السياسية فـي     حول اآلثار طويلة الم   

، وذلك بمبنى الجامعة    " العالم العربي على الهجرة   

، والذي عقد بهدف دراسة اآلثار طويلة األجل للتغيرات الـسياسية           23/4/2013 و 22األمريكية بالقاهرة يومي    

  .التي يشهدها العالم العربي على تدفقات الهجرة من وإلى وبين بلدان العالم العربي المختلفة



 7

تقييم : وقد شارك في المؤتمر أكاديميين وباحثين من مختلف الدول العربية واألجنبية، وناقش الموضوعات التالية            

الوضع الحالي للهجرة الدولية في المنطقة العربية، وتأثير الثورات العربية على الهجرة في المنطقـة، وتـأثير                 

 في المنطقة، وإدماج الهجرة العائدة وإشراك الجاليات        الهجرة العائدة والمؤقتة، وإحصاءات حول الهجرة الدولية      

 .مستقبل الهجرة الدولية في المنطقة العربية: في التنمية في الوطن العربي، والدروس المستفادة من دول الجوار
  
  

  جتماع العالمي الرابع لرؤساء وأمانات العمليات االستشارية اإلقليمية بشأن الهجرةجتماع العالمي الرابع لرؤساء وأمانات العمليات االستشارية اإلقليمية بشأن الهجرةاالاال

 IOM يـة للهجـرة   المنظمـة الدول   عقدت
جتماع العالمي  االحكومة بيرو   بالتعاون مع   

ــات   ــات العملي ــاء وأمان ــع لرؤس الراب
ــة   Regionalاالستـــشارية اإلقليميـ

Consultative Processes  بشأن الهجرة
تحديد مكان عمليات التـشاور     "تحت شعار   

، " الهجرة الدوليـة   شكلفي تغيير    اإلقليمي
 –  في ليما  23/5/2013 و 22يومي  وذلك  

  . بيرو

تعقـده الجمعيـة   وقد عقد هذا االجتماع على خلفية الحوار الثاني رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية الذي          
 المحتملة مع عمليات    التعاون للتفكير بشأن أوجه     منبراً ، وكان بمثابة  2013 في أكتوبر    العامة لألمم المتحدة  

وقد شارك  . واإلقليمي مع الهجرة على الصعيد العالمي       وغيرها من المحافل التي تتعامل     تالتشاور والمنتديا 
في االجتماع ممثلين عن مختلف عمليات التشاور اإلقليمية من مختلف مناطق العالم ومـن بيـنهم األمانـة                  

  .العامة لجامعة الدول العربية

لعـام   المـدير ا - William Lacy Swing/ السيد: بدأ االجتماع بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات لكل من
.  نائب وزير الخارجية، حكومة بيرو- Claudio de la Puente/ ، والسفيرIOMللمنظمة الدولية للهجرة 

: وتناولت جلسات العمل التي استمرت على مدار يومي االجتماع مناقشة عدة موضوعات؛ حيـث ناقـشت               
ـ    قدراتالتعزيز  في مجال    ة عمليات التشاور اإلقليمي   دورحصر    مـع   شاور اإلقليميـة  ، وإشراك عمليات الت

،  وفيما بين األقـاليم بـشأن الهجـرة        ةآليات التشاور اإلقليمي  و  وعبر اإلقليمية،  الهيئات والمنتديات اإلقليمية  
اإلنجازات التي تم تحقيقها ودوره المتوقع فـي المـستقبل،          : )GFMD(المنتدى العالمي للهجرة والتنمية     و

تعزيز عملية المدخالت اإلقليمية    (نتدى العالمي للهجرة والتنمية     والتفاعل بين عمليات التشاور اإلقليمية والم     
، ومساهمة االجتماع العالمي الرابع     )GFMDالمساهمة في المتابعة اإلقليمية لنتائج       و GFMDفي مداوالت   

 .HLDلعمليات التشاور اإلقليمية في الحوار الثاني رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية 

ظمة الدولية للهجرة تعقد بصفة دورية اجتماعات لرؤساء وأمانات عمليـات التـشاور          وجدير بالذكر أن المن   
اإلقليمية حول الهجرة بهدف تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والتجارب فيما بينهم؛ حيث عقد االجتماع              

 2011عام   في بانكوك بتايالند، والثالث      2009 في جنيف بسويسرا، والثاني عام       2005العالمي األول عام    
  .في جابورون ببتسوانا
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تعبئة مهارات المهاجرين ألغراض التنمية فـي منطقـة         تعبئة مهارات المهاجرين ألغراض التنمية فـي منطقـة         ""مؤتمر  مؤتمر  

  ""الشرق األوسطالشرق األوسط

  

  

  

  

  

 من خالل البحـث والتعـرف   Brain Gainوقد هدف المؤتمر إلى العمل على كسب العقول المهاجرة 
ـ  تأثير الحراك الدولي من المهارات داخل المنطقـة وخارجهـا          مدىعلى   ى التنميـة، والـسياسات      عل

في التنمية سـواء    تهم  مساهمضمان   و  عالياً الشباب المتعلم تعليماً  المثلى من    االستفادة لضمان   الضرورية
مـن  كيفية التوفيق بين العرض والطلب على المهارات        و في حال الهجرة،  من خالل البقاء في بلدهم أو       

ى وجه الخصوص في قطاعات مثـل الـصحة         المهاجرين في كل من بلدان المقصد وبلدان المنشأ وعل        
من شأنها  التي  و البلدان األصلية وبلدان المقصد      التي يجب أن تضعها   االستراتيجيات الرئيسية   ، و والتعليم

  .االستفادة منهاتعزيز وتعبئة المهارات والمعارف والكفاءات المساعدة على 

 االتجاهات الجديدة للهجرة في المنطقـة       :وتناول المؤتمر خالل جلسات عمله وموائده المستديرة مناقشة       
العربية، وتنمية المهارات واالستفادة منها، وتماشي الهجرة مـع احتياجـات سـوق العمـل، وتـوفير                 
اإلحصاءات وجودتها، باإلضافة إلى التوصل إلى بدائل  لكيفية تعزيز االستفادة من الكفاءات المهـاجرة               

 فـي   رجاني مدير إدارة المغتربين والهجرة باألمانـة العامـة        إيناس الف / السيدة وقد شاركت    .في التنمية 
  .المؤتمر

  نتائج هذا المؤتمر خالل المناقشات حول الهجرة الدولية في المـؤتمر اإلقليمـي للـسكان               تعرضوقد  
 )إدارة السياسات الـسكانية   ( نظمته األمانة العامة لجامعة الدول العربية      الذي   والتنمية في الدول العربية   

) UNECA(واللجنة االقتـصادية ألفريقيـا      ) اإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا     ون مع بالتعا
 .26/6/2013-24بالقاهرة في الفترة من  )UNFPA(وصندوق األمم المتحدة للسكان 

-ASROن  نظم صندوق األمم المتحـدة للـسكا      
UNFPA       بالتعاون مع منظمة التعاون والتنميـة 

 " مؤتمراً مـشتركاً حـول       OECDاالقتصادية  
تعبئة مهارات المهاجرين ألغراض التنمية فـي       

تحقيق أقصى استفادة من    : منطقة الشرق األوسط  
 13، وذلـك يـومي      "مهارات المهاجرين الشباب  

 . بتونس14/5/2013و
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  مبادرات
  العلماء العرب المغتربينالعلماء العرب المغتربينمبادرة مبادرة 

لمغتـربين  إدارة ا (لجامعة الدول العربية     األمانة العامة    عقدت

عندما " تحت شعار    لعلماء العرب المغتربين  امؤتمر  ) والهجرة

 20-19بالقاهرة يومي   ها  بمقروذلك   ،"تتكامل العقول العربية  

، وبمـشاركة وزيـري التعلـيم       2012كانون األول   / ديسمبر

العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، وعدد مـن         

 نية من الدول العربيـة  والهيئات المعرؤساء الجامعات العربية 

واألكاديميين والباحثين والعلمـاء العـرب، باإلضـافة إلـى          

 .مجموعة متميزة من العلماء العرب المقيمين بالخارج

منظمـة  ، وهي   SASTA في العالم العربي     ا والتكنولوجي ومبالتنسيق مع جمعية تقدم العل    وتم تنظيم هذا المؤتمر     

 ،)AES(العلماء العـرب المغتـربين      ومؤسسة من قبل مجموعة     مريكية  غير ربحية مقرها الواليات المتحدة األ     

حشد وإشراك مجتمع العلماء واألكاديميين العرب المغتربين للتعاون والشراكة مع نظرائهم العرب وصناع          بهدف  

 .القرار في المنطقة للعمل نحو تعزيز التعليم العالي والبحوث والعلوم والتكنولوجيا في البلدان العربية

العلـوم  : لتنفيذ مشروعات في مجـاالت    " العلماء العرب المغتربين  "في ختام أعمال المؤتمر تم إطالق مبادرة        و

إنشاء شـبكات   : وتهدف هذه المبادرة إلى   . الطبية والصحية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والطاقة البديلة      

تحديث وتطـوير قاعـدة     ، و ي مختلف الدول العربية   للتعاون بين العلماء العرب المغتربين والمؤسسات العلمية ف       

بيانات العلماء العرب المغتربين الموجودة لدى كل من الجامعة العربية وجمعية تقدم العلوم والتكنولوجيـا فـي                 

 فيالعمل على تكوين مجموعات عمل متخصصة للمساهمة        ، و العالم العربي وإتاحتها للعلماء في الوطن العربي      

تحديد أولويات البحث العلمي في الوطن والمنطقة في مجـاالت العلـوم الـصحية              ، و  العربي  الوطن فيالتنمية  

الدعوة إلى االلتزام بحقوق الملكية الفكريـة   ، و والطبية وموارد الطاقة البديلة وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات      

 لتنمية القدرات البشرية والبنيـة      السعي، و  االختراع لبراءاتواإلسراع في الجهود المبذولة إلنشاء مكتب إقليمي        

  .السعي إليجاد آليات لتسيير تسويق النماذج األولية، والتحتية للبحث العلمي في الوطن العربي

، أصدر المجلس قراره    )139(مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية         وبعرض المبادرة على    

يذاً لهذا القرار تم عرض الموضوع على المجـالس الوزاريـة           وتنف . بهذا الشأن  6/3/2013 بتاريخ   7622رقم  

 بتـاريخ   179أصدر المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته العاشرة القـرار رقـم              المعنية، وبناء عليه  

 بشأن المشروعات الواردة في المبادرة والمتعلقة بالطاقة البديلة، كما أصدر مجلس وزراء الصحة              30/4/2013

 بـشأن المـشروعات الـواردة       20/5/2013-19المنعقدة بجنيف يومي    ) 40(راً في دورته العادية     العرب قرا 

 .بالمبادرة والمتعلقة بالعلوم الطبية والصحية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات العالقة بالمجال الـصحي            

 .محددمتابعة تنفيذ هذه المشروعات وفق جدول زمني ل يتم تشكيل لجنةمن المقرر أن و
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  مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية 

في إطار تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بالهجرة في المنطقة العربية، قامت األمانـة                
زيـز  تعبهـدف     في المنطقة العربيـة    المعنية بالهجرة الدولية  العامة بطرح مبادرة إلنشاء مجموعة العمل       

التنسيق بين الجهات المعنية بشأن الهجرة الدولية في المنطقة ومنع ازدواجية الجهود وضمان وجود رسـالة           
عرض الموضوع على اجتماع آلية      وقد   . على نطاق منظومة متسقة     في المنطقة العربية    للهجرة وإستراتيجية

 15ذي عقد في بيـروت فـي   حدة وال بين جامعة الدول العربية ووكاالت األمم المت    RCMالتعاون اإلقليمي   
  .2013مارس 

تبادل المعلومات، وتحديد المجاالت ذات األولوية للتعاون واسـتجابة         : وتشمل مهام مجموعة العمل اإلقليمية    
 .الجيدةوبرنامجية مشتركة، ونشر الممارسات والدروس المبتكرة 

 اإلسكوا،  صادية واالجتماعية لغربي آسيا   اللجنة االقت جامعة الدول العربية، و   : تترأس مجموعة العمل كل من    
منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل     : ويشارك فيها بصفة أساسية كل من      .IOMوالمنظمة الدولية للهجرة    

، )UNAIDS ( المعني بفيروس نقص المناعـة البـشرية       كبرنامج األمم المتحدة المشتر   ، و )ILO (الدولية
 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة         ، و (UNFPA)وصندوق األمم المتحدة للسكان     

(UN-Women)     ومنظمة الصحة العالمية ،(WHO)      والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،)UNHCR( ،
، وبرنامج األمـم المتحـدة للمـستوطنات        )UNODC(ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة       

، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا      )UNEP(ج األمم المتحدة للبيئة     ، وبرنام )UN-Habitat(البشرية  
)UNECA( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،)UNDP(. 

/ نـوفمبر  25بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة يـوم     األول   هااجتماعمجموعة العمل    وقد عقدت  
 بين جامعة الدول العربيـة ووكـاالت   RCM اإلقليمي   على هامش اجتماع آلية التعاون     2013 تشرين ثاني 

 .2013تشرين ثاني /  نوفمبر27-26األمم المتحدة والذي عقد يومي 
 

  عملية التشاور اإلقليمية حول الهجرة في المنطقة العربيةعملية التشاور اإلقليمية حول الهجرة في المنطقة العربية

لمنطقة  الهجرة والتنمية في ا    االجتماع التشاوري اإلقليمي حول   " البيان الختامي الصادر عن      هتضمنتنفيذاً لما   
 اللجنـة    بالتعاون مـع   )إدارة المغتربين والهجرة  (الذي نظمته األمانة العامة لجامعة الدول العربية        " العربية

-4بالقـاهرة يـومي     ) IOM (والمنظمة الدوليـة للهجـرة    ) اإلسكوا (االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
على إنشاء عمليـة تـشاور إقليميـة حـول          ، تعتزم األمانة العامة لجامعة الدول العربية العمل         5/6/2013

 .الهجرة

 عن التنظيمـات    تهدف عملية التشاور اإلقليمية إلى إيجاد فضاء عربي لمناقشة قضايا الهجرة الدولية بعيداً            و
تعزيز التعاون بين البلدان المشاركة والعمل نحو فهم أكثر         : الرسمية العاملة في هذا المجال، وذلك من خالل       

أبعاد وأنماط وآثـار الهجـرة      وأسباب  حول  وتعزيز الفهم المشترك    هجرة بالمنطقة العربية،     لقضايا ال  عمقاً
العربية، إلى جانب مساعدة الحكومات على المشاركة برؤى موحدة فـي            في المنطقة    ية المستقبل هاواتجاهات

 المـستوى حـول   فيـع ية والحوار رالفعاليات العالمية المرتبطة بالهجرة مثل المنتدى العالمي للهجرة والتنم  
  .الهجرة والتنمية وغيرها
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  تقارير ودراسات
  ""الهجرة الدولية والتنميةالهجرة الدولية والتنمية"": : تقرير الهجرة العربيةتقرير الهجرة العربية

بإعداد تقرير الهجرة العربية الثالث     ) إدارة المغتربين والهجرة  (تقوم األمانة العامة لجامعة الدول العربية       
متخصصين في مجـال    الخبراء  ال انة بمجموعة من  وذلك باالستع ،  "الهجرة الدولية والتنمية  "تحت عنوان   

 العالقة بين الهجـرة الدوليـة   : ويتكون التقرير من خمسة فصول تتناول  .الهجرة إلعداد محتوى التقرير   
الجاليـات العربيـة    ، و تحويالت المهاجرين وأثرها علـى التنميـة      ، و حجم وتيارات الهجرة  ، و والتنمية

 وتقوم نخبة متميزة من األكاديميين المتخصصين فـي هـذا         .والتنميةالهجرة العائدة   ، و المغتربة والتنمية 
 ومن المقرر أن يتم توزيع التقرير بعد االنتهاء منه في حفـل إطـالق   .المجال بمراجعة محتوى التقرير 

 .2014في بداية عام  تنظمه األمانة العامة 

إدارة الـسياسات  (  األمانة العامـة كانتاستكماالً لسلسلة التقارير التي يعد  هذا التقرير جدير بالذكر أن  و
حيـث   ؛2008 و2006يرين بهذا الـشأن عـامي   قد بدأتها بقيامها بإصدار تقر  ) السكانية والهجرة سابقاً  

ــر األول ــاول التقري ــرة تن ــر   هج ــاول التقري ــين تن ــي ح ــة، ف ــصفة عام ــة ب ــل العربي العم
 العربية الكفاءات هجرة الثاني

  

  ""ابات الرئاسة األمريكيةابات الرئاسة األمريكيةالعرب األمريكيون وانتخالعرب األمريكيون وانتخ""تقرير تقرير 

قبيل موعد إجـراء االنتخابـات      ) إدارة المغتربين والهجرة  (أعدت األمانة العامة لجامعة الدول العربية       
، "العرب األمريكيون وانتخابات الرئاسـة األمريكيـة      " تقريراً بعنوان    31/2012 ش��1 �01/�'�       األمريكية  

 العرب في الواليات المتحدة والتي يتراوح عـددها         بهدف دراسة تأثير وجود جالية كبيرة من المغتربين       
 مليون نسمة وفقاً لتقديرات منظمـات       3.7 مليون نسمة وفقاً لإلحصاءات األمريكية الرسمية، و       1.8بين  

وقد تم تحديث هذا التقريـر      . العرب األمريكيين، وهي كتلة تصويتية يمكنها التأثير في نتائج االنتخابات         
نتائج ألمريكية، والتي كان ألصوات العرب األمريكيين فيها تأثير وخصوصاً على           بعد نتائج االنتخابات ا   

  . المحليةاالنتخابات

وقد رصد التقرير بعض المحاوالت والجهود المبذولة من قبل الجاليات العربية المقيمة فـي الواليـات                
المصوتون العـرب   : ات مثل المتحدة لتنظيم الكتلة التصويتية للعرب األمريكيين والمتمثل في إنشاء كيان         

، بهدف تشجيع الناخبين Yalla Vote، وهيا نصوت Arab American Voters (AAV) األمريكيون
  .العرب على المشاركة في الحياة السياسية واإلدالء بأصواتهم في االنتخابات

 فـي   العربـي االنتخـابي التي تمثل الثقـل   - في ديربورن وديربورن هايتس االقتراع سجلت صناديق
الساحقة وهـو    في شرق المدينة ذات األغلبية العربية%50إقباالً غير مسبوق بلغ أكثر من  - ناميشيغ

  . المحلية على نطاق المدينةاالنتخاباتما انعكس بشكل واضح على نتائج 
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  أخبار الجاليات العربية
  وم المغترب العربيوم المغترب العربيييببحتفال حتفال االاال

 من كل   تشرين ثاني /  نوفمبر 22يوم   باعتبار 14/9/2004اريخ   بت 6454رقم  تفعيالً لقراري مجلس الجامعة     
 بشأن تغيير تاريخ االحتفال بيـوم المغتـرب         13/9/2011 بتاريخ   7411عام يوماً للمغترب العربي، ورقم      

بإقامـة  ) إدارة المغتربين والهجـرة   ( تقوم األمانة العامة     كانون أول من كل عام،    /  ديسمبر 4العربي ليصبح   
  .ية بهذه المناسبة في بلدان المهجراحتفاالت سنو

  ::33201201عام عام 

 بكـين بالتنسيق مع بعثة الجامعـة العربيـة فـي          األمانة العامة   تقوم  
تكـريم  ، و 2013كانون أول   /  ديسمبر 4يوم  باالحتفال بهذه المناسبة    

مجلس الجالية في مدينة ايوو، ومجلس الجالية في مدينـة جوانجـو،            
مة للجاليات العربية في ايوو وكذلك      وأحد الشخصيات أو الهيئات الداع    
مصطفى السفاريني رئيس المجلس    / في جوانجو، باإلضافة إلى السيد    

 كما أن بعثة الجامعة في مدريد تقوم بتنظيم حفـل           .العربي للمعلومات 
كذلك بالتنسيق مع مجلس السفراء العرب وبالتعاون مع البيت العربي،          

فل آخر تحت رعاية مجلس     وتقوم بعثة الجامعة في واشنطن بتنظيم ح      
  .السفراء العرب

  ::20122012عام عام 

، وذلـك   4/12/2012قامت األمانة العامة بالتنسيق مع بعثة الجامعة العربية في واشنطن إلقامة احتفالية يـوم               
ريتشارد شميرير نائب / وقد شارك في الحفل السفير.  األمريكيةNational Geographicبالتعاون مع مؤسسة 

خوسيه فرنانديز مساعد وزيرة الخارجيـة  / رجية للشؤون العامة والشؤون الدبلوماسية، والسيد     مساعد وزير الخا  
األمريكية للشؤون االقتصادية والطاقة واألعمال، والسفراء العرب في الواليات المتحدة األمريكية، إلى جانـب              

جيمس زغبي رئيس   / من بينهم الدكتور  عدد كبير من أبناء الجاليات العربية المقيمة بالواليات المتحدة األمريكية           
وأقيم الحفل مـع    ".  اختراع 1001"أحمد سالم المنتج والمدير التنفيذي لمعرض       / المعهد العربي األمريكي والسيد   

، كما تم عرض فيلم قـصير مـصاحب للمعـرض،           "ألف اختراع واختراع  "تواجد فعاليات معرض فني بعنوان      
  .همة الحضارتين العربية واإلسالمية في تقدم البشرية ونهضتهاويوثق المعرض والفيلم مدى إبداع ومسا

 بمقر  2012 ديسمبر   19وفي نفس اإلطار، قامت بعثة الجامعة العربية في مدريد بإقامة حفل بهذه المناسبة يوم               
 مشاركاً، معظمهم من رموز الجاليات العربية المقيمة بأسبانيا، إلـى جانـب      120البيت العربي بحضور حوالي     

دد كبير من السفراء العرب وممثلين عن السفارات العربية، ومسئولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون               ع
وقد تم تكريم ثالثة شخصيات من      . ومن اإلدارات اإلقليمية والمحلية المكلفة بالهجرة وممثلين عن وسائل اإلعالم         

الجمعية التـضامنية لإلدمـاج     "مع مدني مغربية وهي     أبناء الجاليات العربية المقيمة بأسبانيا، وكذلك منظمة مجت       
  ".االجتماعي والعملي للمهاجر
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  ))DDCC--PPFFAAFF((مهرجان األفالم والفنون الفلسطينية مهرجان األفالم والفنون الفلسطينية 

 28يقام مهرجان األفالم والفنون الفلسطينية في واشنطن دي سي فـي الفتـرة مـن                

. ، وهو مشروع سنوي تطوعي غير هـادف للـربح         2013 أكتوبر   5سبتمبر وحتى   

يعقد المهرجان دورته الثالثة هذا العام لعرض أعمال صـانعي األفـالم والفنـانين              و

  .الفلسطينيين على المقيمين في واشنطن والمناطق المحيطة بها

واألعمال التي تعرض في هذا المهرجان ال تتناول بالضرورة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وال تناقش قصص الفلسطينيين،                

.  بشكل عام  والجاليات المهاجرة ديناميكية تشكيل الهوية العابرة للحدود المشتركة بين الفلسطينيين         ص تعكس   ولكنها تتناول قص  

وحيث أن واشنطن دي سي مدينة مليئة بالجاليات المغتربة من كل أنحاء العالم، وهي مكان صنع القرار األمريكي، فقـد رأى                    

  .نة التي قد يتوفر فيها جمهور مهتم بمشاهدة هذا النوع من الفنالقائمين على المهرجان أهمية إقامته في هذه المدي
 
  

   معدنية معدنيةاتاتمماالبناني يفتح شرايين القلب دون دعلبناني يفتح شرايين القلب دون دعمن أصل من أصل طبيب طبيب 

 عمليـة فـتح     إجـراء  في كندا سامر منصور من        المقيم تمكن طبيب القلب اللبناني   

 نوعها منالعملية األولى وتعد هذه  . حديددعاماتدون ببطريقة جديدة  شريان تاجي

 مـن مـادة تـسمى   القلب  في شريان دعامات  بتثبيتمنصور  قام ، حيثفي كندا

BIORESORBABLE   توهـذه الـدعامات  .  حديد تقليديةدعاماتبدل أن يثب 

وقال الدكتور .  شهرا24ً و18خالل فترة ما بين   ومن ثم تبدأ بالذوباناالنسدادتعالج 

  الحديد التي تستعمل حالياً هيالدعاماتريقة حياة المريض، ألن المشكلة في تدريجاً ط منصور إن وصول هذا الداعم يطور

المريض على تناول أدوية دائمة لمنع  أنها تالزم جسم المريض مدى الحياة مع ما يصاحبه من خطر التجلّط الدموي الذي يجبر

  .تجلّط الدم

، لمدة سنة واحدة للتدرب على اختصاص لتفوقه العلمي منحة دراسية من المركز الثقافي الفرنسي في بيروتمنصور تلقى وقد 

 حظي عن جدارة بمنحة لمدة سنتين الستكمال دراسته في    السنةوفي هذه   . األمراض القلبية في كلية الطب في جامعة مونتريال       

 الخاليـا   ثم سافر إلى فرنسا وبلجيكا للتخصص فيها وإجراء أبحاث وتطبيقات طبية علـى عـالج              . أمراض القلب والشرايين  

 في كلية الطب بجامعة مونتريال، وباحثاً في أمراض القلـب         أستاذاً عاد إلى كندا وعين      2004وعام   .الجذعية ألمراض القلب  

 عن األبحاث السريرية، ومديراً لعالج الخاليا الجذعية في مركز االستشفاء التابع لجامعة مونتريال          ومسئوالًواألوعية الدموية،   

وما زال يشغل هذه الوظائف إلى اليوم إضافة إلى انتخابه عضواً في اللجنـة العلميـة                ). CHUM(باسم  المعروف اختصاراً   

لمركز البحوث في كيبك وعضواً في المجلس االستشاري لتمويل البحوث في مؤسسة صحة كيبك، ولـه أبحـاث ودراسـات             

السنوي الثالث ألمراض القلب فـي مونتريـال،   منشورة في مجالت طبية كندية وعالمية وفي مؤتمرات دولية آخرها المؤتمر      

  . غير المعدنية لتوسيع الشرايينالدعاماتوالذي قدم فيه شرحاً مسهباً عن تكنولوجيا 
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  ""مسارات وتحدياتمسارات وتحديات: : مغربيات إفريقيا جنوب الصحراءمغربيات إفريقيا جنوب الصحراء""لقاء بعنوان لقاء بعنوان 

/ سبتمبر 20نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج يوم       

 بالعاصمة السنغالية دكـار لقـاء حـول         2013 أيلول

مسارات : مغربيات إفريقيا جنوب الصحراء   : "موضوع

وجاء هذا الملتقى الذي خصص لمغربيات      ". وتحديات

 للقاء المنظم فـي   دول إفريقيا جنوب الصحراء، تكميالً    

، على  2012 وفي األمريكيتين سنة     2010أوروبا سنة   

  .  بلقاء في العالم العربياتالمجموعة من اللقاءأن تختتم هذه 

وعـرف مـشاركة    ). االلتزام بصيغة المؤنث والولوج إلى الحقوق     (تمحور ملتقى دكار حول ورشتين أساسيتين       

باحثين وبرلمانيات من مختلف التوجهات، وكذا فاعلين جمعويين ومسؤولي المديريات الوزارية المعنيـة بهـذه               

  .القضية

معالجة اإلشكاليات المشتركة والخـصوصيات     " االلتزام بصيغة المؤنث   "قد حاولت الورشة المخصصة لقضية    و

  .التي تميز المهاجرات المغربيات، وبالتالي اإلشكاليات المشتركة مع النساء السنغاليات

أما على مستوى االستثمار فسواء تعلق األمر بالمغرب أو بالسنغال، فإن اإلشكالية المطروحة هي كون النـساء                 

ويواجهن صعوبات فـي خلـق   . اس في المقاوالت الصغرى، أو ما يسمى باألنشطة المدرة للدخل         يرتكزن باألس 

  .للعملمقاوالت متوسطة أو كبرى مستديمة وقادرة على خلق فرص 

 األول ذو طـابع فـردي، مـرتبط أساسـاً         : وتوصل المشاركون خالل هذا النقاش إلى تحديد نوعين من القيود         

عالوة على ذلك،   . والثاني نتاج للسياسات العمومية الموجودة أو الغائبة      .  باألسرة أوفة  بالمجتمع وبالتقاليد وبالثقا  

 أمـام   فإن صعوبة االنتظام الجماعي في شبكات مهيكلة وغياب إشراك النساء في الشبكات القائمة يشكل عائقـاً               

  .تطور األنشطة االقتصادية لهؤالء النساء
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  دن للبروفيسور عبد العظيم السبتيدن للبروفيسور عبد العظيم السبتيحفل استقبال السفارة العراقية في لنحفل استقبال السفارة العراقية في لن

الكفاءات والعلماء من  في مبادرة لمد وتمتين الجسور مع

 فـي المملكـة المتحـدة،       المقيمـة أبناء الجالية العراقية    

شباط /  فبراير 12 يوم    جمهورية العراق  سفارةاستضافت  

 عبـد   / عالم الفلك العراقي والدولي البروفيـسور      2013

 الفلك والباحث فـي مرصـد       العظيم السبتي  رئيس قسم    

 ،جمعية هواة الفلك في لنـدن  جامعة لندن، وبقية أعضاء

  عبد الكريم الجواهري  المحاضر األسبق/برئاسة األستاذ

في مركز الرعاية العلمية والقبة الفلكية في بغداد، حيـث          

العلمية ودوراتها التدريبية  تمارس هذه الجمعية نشاطاتها

 .العراقية من خالل المركز الثقافي العراقي في لندن لفلك من أبناء الجاليةللهواة والمهتمين بعلوم ا

 استعدادالكفاءات، وعن  تسليط الضوء على اإلنجازات العلمية المتحققة للعراق من خالل هذهوقد تم خالل اللقاء 

 مـسيرتها   ودفعالجمعية  في تقديم التسهيالت المطلوبة لعمل      ي  السفارة بدورها للتعاون مع المركز الثقافي العراق      

لمتقدم من حقول المعرفة الحديثة، والتواصل بينها وبين الكفاءات والمؤسـسات العلميـة              ا العلمية في هذا الحقل   

 وتقـديرهم لهـذه     امتنـانهم ن   ع وعبر الدكتور عبد العظيم السبتي وبقية أعضاء الجمعية       . العراقية ذات العالقة  

 عالياً في هـذا المـضمار   اسمهفي بلدهم العراق لرفع  المسئولةمع الجهات  للتعاون استعدادهمالمبادرة، مبينين 

 .المهم

، والباحـث  )دكتوراه في علوم الفلك من جامعة مانشـستر ( العظيم السبتي  ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عبد

فـوق   ي العراقي،جامعة لندن حالياً، كان من مؤسسي القبة الفلكية في بغداد، والمرصد الوطن العلمي في مرصد

 المملكـة  إلـى الماضي، وهـاجر   قمة جبل كورك في أربيل، في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن

المتقدمة لتطوير مشاريع اإلتحاد الفلكي  المتحدة خالل فترة التسعينيات، حيث حصل فيها على عضوية المجموعة

لالتحاد الفلكي الدولي في واشنطن أن كرم الدكتور السبتي، وسبق  .الدولي، وعضوية المرصد الفضائي العالمي

على إحدى الكويكبات التي تدور في السماء بين مداري المـريخ والمـشتري،    )Alsabti( اسمهوذلك بإطالق 

 .الفلك يكمل دورته حول الشمس كل خمس سنوات، وذلك تكريماً له وتثميناً إلنجازاته في علم والذي
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  ربيةشخصيات اغترابية ع
 

   PPiieerrrree  DDee  BBaanneeلسيناتور بطرس دبانة لسيناتور بطرس دبانة اا

  

  ألبـوين لبنـانيين، حيـث   1938ولد السيناتور دبانة في فلسطين عام      

  .  ليستقر في كيبيك1947 إلى كندا في عام تههاجرت عائل

 أول شخص من أصـول  وهو.  في القانون في جامعة الفال دبانةدرس  

عضو سابق في مجلـس      كما أنه عربية ينتخب لمجلس العموم الكندي،      

 مجلس العموم الكنـدي     فيتم انتخابه ألول مرة      وقد   .الوزراء الكندي 

  .1968في االنتخابات العامة عام 

لتوسع االقتـصادي   ا وزير   كما تولى منصب   ،لتموين والخدمات ل اًوزيردبانة  عين  1978في عام   و

الخارجية، وبعد ثمانيـة     وزير الدولة للعالقات      تولى منصب  1982في عام    و .1980اإلقليمي عام   

  . لثروة السمكية والمحيطاتل اًأشهر، أصبح وزير

مـصايد  ب المعنيـة  العديد من لجان مجلس الـشيوخ، وخاصـة تلـك            دبانة عضواً نشطاً في   وكان  

قـضية الالجئـين    ب  ذات العالقـة   الحياة العامة واألسماك، والشؤون الخارجية، والشؤون القانونية،      

  .2013 في أغسطس عاممن مجلس الشيوخ السيناتور دبانة   تقاعدوقد .الفلسطينيين

السيناتور دبانة في المؤتمر األول للمغتربين العرب الذي عقد بمقر األمانة العامـة فـي             وقد شارك   

، وذلك بناء على دعوة     "جسر للتواصل " تحت شعار    2010كانون أول   /  ديسمبر 6 إلى   4الفترة من   

 وقد ألقـى الـسيناتور      .ين العام السابق لجامعة الدول العربية     عمرو موسى األم  /  السيد موجهة من 

دبانة كلمة في مجلس العموم الكندي حول مشاركته في المؤتمر والجهود التي تقـوم بهـا األمانـة                  

 .العامة في مجال التواصل مع الجاليات العربية المقيمة بالخارج
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  جاليات عربية

  11))ملف خاصملف خاص ( (الالجئون السوريونالالجئون السوريون

  

حداث التي شهدتها الجمهورية العربية السورية خالل العامين الماضيين إلى فرار أعداد كبيرة أدت األ
وعلى الرغم من قيام دول الجوار بفتح أبوابها . من الالجئين وبصفة خاصة إلى دول الجوار السوري

  .تمرةالستقبال تلك األفواج المتالحقة من الالجئين إال أن معاناة هؤالء الالجئين مازالت مس
  : وقد خلقت هذه األزمة عدة تحديات تمثلت في

األثر على البلدان المضيفة؛ حيث أن حكومات ومجتمعات الدول المضيفة تتحمل نصيباً هائالً  -
  .من تكلفة استضافة الالجئين

 .الحاجة إلى تمويل؛ وذلك من أجل االستمرار في أنشطة الحماية وإنقاذ الحياة الضرورية -

؛ حيث أن استجابة كل بلد تتسم بطابعها الخاص بها، وهناك حداً أدنى من االتساق اإلقليمي -
 .المعايير اإلقليمية الواجب توافرها لتحقيق االتساق ورفاهة الالجئين

وضع الالجئين غير السوريين؛ حيث يجب أن تتاح لالجئين اآلخرين الفارين من سوريا  -
  .إمكانية الوصول إلى األراضي والحصول على الحماية

  
 وكالـة تابعـة     12 وكالة إنسانية على تنفيذ خطة االستجابة لالجئين، من ضمنها           55وتعمل نحو   
 شركاء محليين، بقيادة وتنسيق المفـوض الـسامي         9 منظمة دولية غير حكومية و     34لألمم المتحدة و  

ـ              ي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، بهدف ضمان تمكين الالجئين السوريين من الوصول إلى األراض
المجاورة، وضمان تلبية احتياجاتهم األساسية، واتخاذ إجراءات الطوارئ الحتمال حدوث تدفق مفاجئ            

  .بأعداد غفيرة إلى البلدان المجاورة
  

 أجبـروا  الذين السوريين عددووفقاً لبيانات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فإن 

 أيلـول  /وحتى سبتمبر 2011 آذار /مارس اية األحداث في بد منذ بالدهم خارج مأوى عن البحث على

 سوريا من يفرون  شخص 5000حيث أن هناك، طفل شخص من بينهم مليون مليون 2 تجاوز 2013

 المسجلين السوريين عدد بلغ عام فقبل شهراً، 12 خالل شخص مليون 1.8 تناهز قفزة يمثل يومياً، مما

لـسوريا   المجاورة مباشـرة  تستضيف الدولو. شخصاً 230.671 التسجيل ينتظرون الذين أو كالجئين
  .والمجتمعات واالقتصاديات التحتية البنى على جسيمة أعباء يلقي السوريين مما الالجئين من% 97

  

  :الالجئون السوريون في دول الجوار

 يديز ما التسجيل ينتظرون الذين أو كالجئين حالياً المسجلين السوريين عدد يساوي - لبنان �
 يخلف وبلدية 1400 في الالجئين مجموعات تنتشر و ،البالد نسكا تعداد من بالمائة 18 عن

                                                 
  .تم االعتماد على البيانات المنشورة من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 1
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 والـصرف  والمياه الصحة والتعليم منظومة من كل فاقت كما خطيرة، أمنية آثاراً وجودهم
 .القصوى تشغيلها طاقات الصحي

 التحتيـة  والبنية اتوالخدم المجهد، واالقتصاد المحدودة، الموارد من الرغم على – األردن �
 11 بنـسبة  الـسكان  تعـداد  زيادة إلى السوريين الالجئين تدفق أدى طاقاتها، فوق المحملة
 فقد .األردنية والبنية التحتية والخدمات الموارد على هائلة بضغوط يلقي الذي األمر بالمائة؛

 والميـاه،  ،بالكهربـاء  يتعلق فيما وحده 2013 عام خالل الالجئين استضافة تكلفة تجاوزت
 .اآلن إلى دوالر مليار 2 واالستقبال والحماية المدعمة، والسلع والبلديات، والتعليم، والصحة،

. دوالر مليـار  2 قـدره  بـدعم  السوريين الالجئين لتدفق التركية الحكومة تستجيب – تركيا �
 واألمـن  الصحية، والرعاية المأوى، على يحصلون حيث  مخيماً 21 في الالجئون تشروين

 خارج المخيمات، يعيشون  سوري250.000 نحو  وجود توثيق تم وقد .األخرى والخدمات
 .األخرى المعلقة التسجيل عمليات من الكثير عن فضالً

 على داخلي ونزوح أمنية مشكالت من لديه لما السورية األزمة بدء قبل يكافح كان – قاالعر �
 40.000 من ألكثر األخير بالتدفق راألم ازداد وقد شخص، مليون من يقرب لما واسع نطاق

 لتعداد كبيراًً عدداً بذلك سوريا مضيفين شرق وشمال شمال في الصراع مناطق من شخص
  .الجئ 160.000 البالغ السوريين الالجئين

  
  :جامعة الدول العربية والالجئون السوريون

 تقـديم  بـشأن  13/1/2013خ بتـاري  ( 7578 ) رقم قراره  العربية الدول جامعة أصدر مجلس

 األزمـة  خطـورة  ضـوء  في والعراق لبنان واألردن إلى السوريين للنازحين الضرورية المساعدات

 العامة األمانة تكليف" على الخامسة فقرته نصت الجوار، والذي دول على اإلنسانية وتداعياتها السورية

 النـازحين  أوضاع على رضاأل على للوقوف )العراق – األردن– لبنان( الجوار دول إلى بعثة بإيفاد

 المطلوبـة  المساعدات حجم لتقرير الدول تلك في المعنية الجهات مع واحتياجاتهم، والتنسيق السوريين

 لتلبية المناسبة اإلجراءات التخاذ السوري للشعب للمانحين الدولي الكويت مؤتمر األمر على وعرض

 ."تلك االحتياجات

 سـعيد  فائقة السفيرة برئاسة العامة مسئولي األمانة من المستوى رفيع وفد قام، قرارهذا الل وتنفيذًا

 جمهوريـة  من كل إلى بزيارة للقيام الشؤون االجتماعية، قطاع رئيس المساعد العام األمين – الصالح

،  27/1/2013-24اللبنانيـة خـالل الفتـرة مـن      الجمهورية - الهاشمية األردنية المملكة – العراق
  .الدول تلك في السوريين لنازحينا أوضاع على لإلطالع

السوريين، وقـام بزيـارات    النازحين أوضاع تنظيم عن بالمسئولينوقد التقى الوفد أثناء زيارته 
ميدانية للمخيمات، وتعرف على الجهود التي قامت بها حكومات دول الجوار السوري والـصعوبات              

  .ألولويةالتي واجهتها، باإلضافة إلى التعرف على االحتياجات ذات ا
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للمانحين، حيث  الدولي الكويت وقد قدم الوفد توصياته بشأن وضع الالجئين السوريين إلى مؤتمر
  :تضمنت التوصية بما يلي

 .للنازحين اإلنساني بالوضع االهتمام من بمزيد الدولي المجتمع مطالبة -

 التنسيق ضرورة االعتبار في األخذ مع السوريين النازحين لصالح الموجهة المساعدات زيادة  -

 تحسين في فاعل بشكل ويسهم إيجابا ينعكس بما المساعدات لهذه المانحة الجهات كافة بين

 السوريين لنازحين اجميع بين المساعدات لتلك العادل والتوزيع السوريين، النازحين أوضاع

 .كانوا أينما

 قبـل  مـن  وتحديده صدهر تم ما حسب العربية الدول كافة في األولوية ذات االحتياجات تلبية  -

 لإلنـسان  المناسب المأوى توفير مجال في وخاصة الدول، تلك في والمسئولة المعنية الجهات

 العمليـات  إلجـراء  الموازنـات  وتـوفير  واألدوية األولية الصحية الرعاية وتقديم السوري،

 والتدفئة ائيةالكهرب والطاقة والمياه الغذاء وتوفير ،)السرطانية واألمراض كالقلب (المستعصية

 .منهم األطفال وخاصة المعاقين ورعاية والتعليم،
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