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 ورشة عمل حول

"العربية المنطقة في والتنمية المستدامة الهجرة"   

  17/7/2018-16 القاهرة،

__ 

 الخلفية

 في المستدامة والتنمية الهجرة" بعنوان عمل ورشة تنظيمب األمانة العامة )إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة( قامت
 لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنةمع  بالتعاون والتنسيق، القاهرةب 2018 تموز /يوليو 17-16 يومي" العربية المنطقة

 في الدولية بالهجرة المعنية العمل مجموعة خطة عمل إطار تنفيذ في ، وذلك(IOM) للهجرة الدولية والمنظمة( اإلسكوا) آسيا
 والمغتربين الالجئين شؤون  إدارة) العربية الدول جامعة تترأسها التي ، وهي المجموعة2019-2018لعامي  العربية المنطقة
 من وكالة 14 وبعضوية ،(IOM) للهجرة الدولية والمنظمة ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة ،(والهجرة
  .المتخصصة المتحدة األمم وكاالت

 -UNالمرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم هيئة: التالية الدولية المنظماتكل من في الورشة  مساه

Women ، العالمية الصحة منظمة WHO،  للسكان المتحدة األمم صندوق UNFPA، للمستوطنات المتحدة األمم برنامج 
 ومنظمة ،ILOومنظمة العمل الدولية  ،OHCHRاإلنسان لحقوق  السامية المتحدة األمم مفوضية ،UN-Habitat البشرية
 /الدكتور تكليف وتم .للهجرة الدولية للمنظمة التابع العالمية الهجرة بيانات تحليل مركز ،FAO  المتحدة لألمم والزراعة األغذية
 .  الورشة جلسات بتيسير القاهرة في األمريكية الجامعة في وأستاذ الهجرة، لدراسات المصرية الجمعية رئيس - زهري  أيمن

 ومساعدة ،2030 لعام المستدامة التنمية خطة في بالهجرة الصلة ذات هدافاأل حول الوعي رفع إلى الورشة هدفت
 التركيز وتم. والتنمية الهجرة مجال في التنفيذية وخططها الوطنية أولوياتها تحديدل الحكومية القدرات تعزيز في األعضاء الدول
 لتعزيز الممكنة والوسائل المستدامة التنمية أهداف تحقيق في األعضاء الدول تقوم بها التي الجيدة والممارسات الجهود على
 .األهداف هذه تحقيق في الحكومة قدرات

 (1)2030خطة التنمية المستدامة لعام 
الدول األعضاء في األمم المتحدة خالل مؤتمر قادة باإلجماع من قبل  2030لتنمية المستدامة لعام ا خطة  تم اعتماد

 عشر المقبلة ةالخمستعمل البلدان خالل السنوات ل 2016ي يناير ف . تم البدء في تنفيذها2015القمة الذي عقد في سبتمبر 
تمثل الهدف األسمى ، حيث ي، مع كفالة اشتمال الجميع بتلك الجهودلتنفيذهاحشد الجهود و واضعة نصب أعينها هذه األهداف 

وتشمل الخطة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر تتضمن . أحد إهمال عدم مبدأفي  2030خطة التنمية المستدامة لعام ل
  .وشاملة وجامعة لكل األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئيةمتكاملة ة غاي 169
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 (2)أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالهجرة
والمتمثل  2030دراج الهجرة ألول مرة في اإلطار اإلنمائي العالمي في هدف صريح ضمن خطة التنمية المستدامة إتم 

في ذلك  األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بماتيسير الهجرة وتنقل  ( بشأن10.7) في الهدف رقم
وذلك اعترافًا بالدور األساسي الذي تؤديه الهجرة في ، من خالل تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة
 اإلسهام اإليجابي في التنمية المستدامة حين يتم إدارتها بشكل جيد. 

 المشاركون:
الجمهورية الجزائرية ، و الجمهورية التونسيةاألردنية الهاشمية،  المملكة: وهم عربية ةدول 13 العمل ورشة في شارك

دولة الديموقراطية،  جمهورية الصومال، جمهورية السودان، المملكة العربية السعودية، جمهورية جيبوتي، الديمقراطية الشعبية
  .الجمهورية اليمنية، و المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، دولة ليبيا، دولة الكويت، فلسطين

 16/7/8201 األولاليوم 
 الجلسة االفتتاحية

 والهجرة والمغتربين الالجئين شؤون  إدارة مدير -الفرجاني إيناس السيدة/ :تضمنت الجلسة االفتتاحية كلمات لكل من
 ،المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  في المنظمة الدولية للهجرة -كارميال غودو /السيدةو  ،العامة باألمانة
 .اآسي لغربي واالجتماعية االقتصادية االجتماعية باللجنة والتنمية السكان قسم -السكان شؤون  مسؤولة -سلمان سارة /والدكتورة

في تنفيذ خطة التنمية  مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية أنشطة اإلشارة إلىالكلمات االفتتاحية تناولت  -
 ؛بمقر األمانة العامة 2014 سبتمبر حول "الهجرة الدولية والتنمية" فيالتي عقدتها المجموعة ، والورشة 2030المستدامة لعام 

هداف األجهود األمانة العامة )إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة( في مساعدة الدول العربية األعضاء في التعرف على و 
 لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء الثالث جتماعاال، و 2030التنمية المستدامة ذات الصلة بالهجرة في خطة 

مناقشة أهداف التنمية ب خاصالبند البمقر األمانة العامة، و  2017في مايو  والذي عقد مة أمانتها الفنيةالتي تتولى األمانة العا
 2017لعام  الهجرة الدولية في المنطقة العربيةحالة تقرير و  ،في تنفيذها األعضاءوجهود الدول  ذات الصلة بالهجرةالمستدامة 

وذلك تحت إطار مجموعة العمل  ،بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة أعدتهالذي 
 أجل مناالتفاق العالمي و  ،التنمية المستدامةو الهجرة والذي يتضمن فصل خاص ب ،المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية

 مدينة في الدولي الحكومي المؤتمر خالل 2018سوف يتم اعتماده في ديسمبر  والنظامية الذي والمنظمة اآلمنة الهجرة
 .مراكش

 
 والهجرة  المستدامة التنمية أهداف حول مقدمة: األولى العمل جلسة 

 ، وعوامل الهجرةاتجاهات، أنماط •
كريستينا قامت السيدة/ ثم ، جلسة العمل األولىأهداف باستعراض  ميسر الجلسات -زهري  ايمن /الدكتور بدأت الجلسة بقيام  -

 حجم الهجرة والنزوح في المنطقة العربية،حول عرض بتقديم   المنظمة الدولية للهجرةب اإلقليمي االتصال نقطة -ميجو
 المفاوضات حول ملخصبتقديم  عرضهاوختمت  .عن طريق شمال أفريقياهجرة والمحاور لل، األسباب الرئيسية للهجرةو 

                                                           
2 https://unofficeny.iom.int/2030-agenda-sustainable-development 

 

https://unofficeny.iom.int/2030-agenda-sustainable-development


 

   4 
 

التي سوف تؤدي و ، 2018في يوليو  انتهت التي والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي االتفاق بشأن الحكومية
 .مراكش مدينة في الدولي الحكومي المؤتمر خالل 2018في ديسمبر  للهجرة العالمي لى اعتماد االتفاقإ

    

 الهجرةلتنمية المستدامة ول 2030أجندة  نظرة عامة حول •

 لغربي واالجتماعية االقتصادية باللجنة االجتماعية والتنمية السكان قسم -السكان شؤون  مسؤولة -سارة سلمان /الدكتورة قامت  -
التنمية المستدامة لعام  خطةالتي تتضمنها  مؤشرا 231الـو  ،غاية 169الـو ، السبعة عشر فهدااأل حول عرضبتقديم  آسيا

لهجرة في خطة التنمية ل المباشرةاألهداف المباشرة وغير  عرضت كما للخطة. رئيسيةال مكوناتال خمسالو  ،2030
، لتنمية المستدامةالتحقيق أهداف تنفيذية ال وخططهالتنمية اسياسات تضمين الهجرة في يجب  هأن ضافتأو  المستدامة.

  صناع القرار المعنيين هم المسئولون عن اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق ذلك. وأكدت على أن
 الجلسة الثانية : 

 التدريبية األولى: الهجرة ومبدأ عدم إهمال أحدالوحدة 

 الهجرة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالوحدة التدريبية •

 - يدالإليسا موسلر ف /السيدةقامت ثم  ،والتعريف بالمتحدثين التدريبية أهداف الوحدةباستعراض هري الدكتور/ أيمن ز  قام  -
خطة التنمية المستدامة  عرض حولبتقديم  (GMDACبيانات الهجرة العالمية )مركز تحليل ب مسؤولة األبحاث والبيانات

طة التنمية المستدامة أن مقدمة خب أفادتحيث مبدأ هذا الالربط بين المهاجرين و و ، "أحد إهمالعدم  "خطة لل األساسي والمبدأ
ما ، (3)جميع شرائح المجتمع"ل"سيتم تحقيق األهداف والغايات لجميع األمم والشعوب و  :تضمنت النص على أنه 2030لعام 
 التي تشمل الفئات الضعيفة إدماجتسعى إلى و ، المجتمعفئات و  جميع البلدان واألفراد تشمل ن خطة التنمية المستدامة أيعني 

 .)4("الالجئين والنازحين داخليًا والمهاجرين
 

 وأهداف التنمية المستدامةصحة المهاجرين  •

 جههاايوعوبات التي الص استعرضت خاللهعرض بتقديم  منظمة الصحة العالميةب تقنيةمسؤولة  -تونيا رفاعي /السيدة امتق -

 المتعلقةالمنظمة  أنشطةعرضت كما ، همرسفوأثناء خالل ة على خدمات الصحفي الحصول ين المهاجرين والنازح

 الهدف هذاحقيق تول .وبالرفاهية في جميع األعمار ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحيةن أبش (3رقم )الهدف تنفيذ ب

 والمحلي؛ الوطني المستوى على صحةسياسات اللتخطيط  وإعداد للمهاجرين الصحة خدمات إتاحة( 1): بما يلي أوصت

 Universal Health Coverage.المهاجرين  فيهم بما للجميع الشاملة الصحية التغطية تحقيق علىالعمل ( 2)

 

                                                           
 تسليمنا من وانطالقا. وراءه أحدا ركبال يخلف بأال نتعهد العظيمة، الجماعية الرحلة هذه على نقبل إذ ونحن،: "2030من مقدمة خطة التنمية المستدامة  4: الفقرة 3

 أوال الوصول إلى جاهدين نسعى وسوف. المجتمع شرائح ولجميع والشعوب األمم لجميع تحققت وقد والغايات األهداف نشهد أن نأمل أساسي، أمر اإلنسان كرامة بأن
 ".الركب عن تخلفا أشد هم من إلى

 واألشـــخاص والشـــباب األطفــال جميــع الخطــة في احتياجاتهم تراعــى مــن ويشــمل. الضــعفاء تمكــين مــن بــد والمن خطة التنمية المستدامة: " 23لفقرة : ا4

 وأفــراد والمســنين اإليدز/البشــرية المناعــة نقــص بفــيروس المصــابين واألشــخاص(فقـــر في مـــنهم المائـــة في 80 مـــن أكثـــر يعـــيش الـــذين) اإلعاقـــة ذوي

 وفقــا الفعالــة، واإلجــراءات التـــدابير مـــن مزيـــد اتخـــاذ علـــى العـــزم عقـــدنا وقـــد. والمهـــاجرين داخليـــا والمشـــردين والالجئـــين األصــلية الشــعوب
 طــوارئ حــاالت مــن متضــررة منــاطق في يعيشــون لمــن الخاصــة االحتياجــات وتلبيــة الــدعم ولتعزيــز والمعوقــات العقبــات إلزالــة الــدولي، للقــانون

 .اإلرهاب" متضررة مناطق وفي معقــدة إنســانية
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 الهجرة والمساواة بين الجنسين  •

واة بين اهيئة األمم المتحدة للمسب أخصائية البرامج اإلقليمية المعنية بقضايا المرأة االقتصادية - يلكا جيردوفتشي /السيدةقامت  -
عرضت  كما ،المهاجراتالنساء  اهتواجهالصعوبات التي باستعراض  قامت خالله بتقديم عرض   ،الجنسين وتمكين المرأة

من الهدف  4، و3، 2الفقرات رقم  ،والتمكين لجميع النساء والفتيات ينن المساواة بين الجنسأبش 5الهدف رقم  ملخص عن
فيما يتعلق فضل أإلعداد سياسة  انيدراسة الهجرة من منظور جنسب وأوصت .المساواة بين الجنسين والهجرةب ةخاصال 5رقم 

هيئة األمم أعدته  الذيتقرير الكما ألقت الضوء على  النساء في التنمية. إدماجان لضمو  ،والمساواة بين الجنسينبالهجرة 
حول "تحويل الوعود إلى أعمال: المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة  المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

بالمساواة بين  المتعلقةلفرص والتحديات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتقديم تقييم شامل حول بهدف  ،"2030لعام 
 (5).الجنسين

 
 : ةالجلسة الثالث

 )تابع( الوحدة التدريبية األولى: الهجرة ومبدأ عدم إهمال أحد
 وحدة تدريبية وتمرين جماعي

 وذلك على النحو التالي: مجموعات عمل، أربعإلى  تم تقسيم الجلسة

  .المملكة المغربية، دولة ليبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو ، الجمهورية التونسية :األولى مجموعة العمل -
 .اليمنية والجمهورية الديموقراطية، الصومال جمهورية السودان، جمهورية: الثانية العمل مجموعة -
 جيبوتي. جمهورية، و الهاشمية األردنية المملكة :الثالثة مجموعة العمل -

 .جمهورية مصر العربيةالكويت، و  ، دولةدولة فلسطين: العمل الرابعة مجموعة -

بين الهجرة وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالصحة  ة جهود الدول في دعم العالقالوحدة التدريبية األولى ناقشت وقد 
  تضمن مبدأ عدم إهمال أحد. يوالمساواة بين الجنسين، األطفال والفئات األكثر هشاشة، وذلك في إطار شامل 

قام الدكتور/ ايمن زهري بتقديم ثم ، ها أعالالمواضيع المشار إليهعروض حول األربعة بتقديم المجموعات  وقد قامت
( ضرورة إدماج المساواة بين الجنسين في سياسات 1) :والتي تضمنت ،كافة األفكار التي تم عرضها خالل الجلسةللخص م

خدمات الصحية للفئات الو حماية ال( ضرورة توفير 3) ،تعليم أطفال المهاجرين لتحقيق التنمية المستدامة أهمية( 2التنمية، )
 . هشاشةاألكثر 

 جلسة العمل الرابعة

 ف التنمية المستدامةاالوحدة التدريبية الثانية: الهجرة، العمل، التحويالت وأهد

قامت السيدة/ إليسا موسلر  ثم ،ن خالل الجلسةيحدثتالموالتعريف ب التدريبية أهداف الوحدةباستعراض  الدكتور/ أيمن زهري  قام  -
: الهدف التالية األهدافة في المتضمنالعمل والتحويالت و  بالهجرةالمتعلقة التنمية المستدامة عرض حول أهداف فيدال بتقديم 

                                                           
5 http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-
development-2018#view 

 

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018#view
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018#view
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، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق والشامل للجميع والمستدام بشأن تعزيز النمو االقتصادي المطرد  (8) رقم
نهاء الرق المعاصر واإلتجار بالبشر بشأن ( 7-8)رقم   والفقرةللجميع،  اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وا 

بشأن حماية  (8-8) والفقرة رقم، 2025بحلول عام  وذلكضمان حظر أشكال عمل األطفال، بما في ذلك تجنيدهم ، و 
المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال 

 من بشأن الحد 10الهدف رقم  وهو المتعلق بالتحويالت األساسيكما قدمت عرض حول الهدف  الوظائف غير المستقرة.
 من أقل إلى المهاجرين تحويالت معامالت تكاليف خفض"بشأن ج( -10) ة رقموالفقر  ،بينها وفيما البلدان داخل التباين

لغاء المائة، في 3   ".2030 عام بحلول المائة، في 5 على تكاليفها تربو التي المالية التحويالت قنوات وا 
نوات الرسمية للتحويالت، باستخدام القشجيع المهاجرين تل التحويالت تكاليفعلى ضرورة تخفيض كدت أفي نهاية عرضها و 
 الحقيقي. للتعرف على حجمهمتحويالت المهاجرين و من  ستفادة الل
 

  العربية المنطقة في والعمل الديموغرافي العائد •

أكدت  بتقديم عرض ،صندوق األمم المتحدة للسكان في تنميةالشارة السياسات وبيانات مست  -يوسف هالة /الدكتورةقامت   -
، وا عداد الشباب ار فياالستثممن خالل على أهمية االستثمار في العائد الديموغرافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خالله 

 الديموغرافي العائد ةتركيب في يريللتغ نظراً  في والصحياالثقو  يالتعليمو  االجتماعيو سياسات خاصة بهم في اإلطار السياسي 
 .العمل سن في الشباب ةفئ وزيادةفي المنطقة العربية 

 العمل الالئق والهجرة  •

تقديم ب ،المكتب اإلقليمي للدول العربيةب منظمة العمل الدوليةفي  الهجرةكبير أخصائي  -ريتشارد تشيلوينسكي /ديالسقام  -

. لتحقيق العمل الالئقالمهاجرين  العمال قوانين المتعلقة بحقوقتحسين المعايير والعلى ضرورة خالله أكد عرض 

لتحقيق  تحويالتالب اليف المتعلقة تكالو رسوم الوظيفة وتخفيض، للجميع الحماية االجتماعية إتاحةيجب   هوأضاف أن

 دقتاص التي الدولية القوانين تطبيق ضرورة علىتم عرضه بالتأكيد تخاو .أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالهجرة

 .العمل والهجرة بتنظيم يتعلق فيما العربية الدول عليها

 

 جلسة العمل الخامسة

 )تابع( التحويالت وأهدف التنمية المستدامة الوحدة التدريبية الثانية: الهجرة، العمل،

 جماعي وتمرين تدريبية وحدة
 :التالي النحو على وذلك عمل، مجموعات أربع إلى الجلسة تقسيم تم

  .المملكة المغربية، دولة ليبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو ، الجمهورية التونسية :األولى مجموعة العمل -
 .اليمنية والجمهورية الديموقراطية، الصومال جمهورية السودان، جمهورية: الثانية العمل مجموعة -
 جيبوتي. جمهورية، و الهاشمية األردنية المملكة :الثالثة مجموعة العمل -

 .جمهورية مصر العربيةالكويت، و  ، دولةدولة فلسطين: مجموعة العمل الرابعة -

وطرق  ،بين الهجرة والتشغيل والعمل الالئق والتحويالت وأهداف التنمية المستدامة الثانية الربط التدريبية الوحدة ناقشت وقد
 .تدعيم تلك العالقات من خالل الخطط واالستراتيجيات والسياسات الوطنية

 



 

   7 
 

قام الدكتور/ ايمن زهري بتقديم ثم ، ها أعالالمواضيييييييييع المشييييييييار إليهعروض حول األربعة بتقديم المجموعات  وقد قامت
لتحويالت لالرســــــمية وات نضــــــرورة تطوير الق( 1): والتي تضييييمنتملخص لكافة األفكار التي تم عرضييييها خالل الجلسيييية 

نوات اســـتخدام القلتشـــجيع التحويالت  تخفيض تكلفة( 2) وعبر اإلنترنت، الهواتف المحمولة ومنهم التحويالت عن طريق
( االعتراف 4) ،فيما يتعلق بالتحويالت واإلقليميةنين الدولية او القو  قوانين الوطنيةالبين  تنســــــــــــيقال أهمية (3) ،رســــــــــــميةال

المدني لتحقيق أفضـــل  المجتمعمنظمات  إدماج( 6) ،قصـــدالمدول ول المنشـــأ و د تنميةللتحويالت في  األســـاســـيبالدور 
 حلول للعمل الالئق.

 17/07/2018اليوم الثانى
  سادسةجلسة العمل ال

 والهجرة المناخ تغير النزاعات، األزمات،ة: لثالوحدة التدريبية الثا

 .الجلسة خالل بالمتحدثين والتعريف التدريبية الوحدة أهداف باستعراض زهري  أيمن /الدكتور قام
  الهجرة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالوحدة التدريبية •

 ألزماتا" حول عرض بتقديم ،لشؤون الطوارئ وبعد النزاع بالمنظمة الدولية للهجرةإقليمي  مسؤولة -نينا ستروم /السيدة قامت  -
عرضت ثم  ،في خطة التنمية المستدامة بتغير المناخ المتعلقة األهداف ، استعرضت خاللها"والهجرة المناخي والتغير والنزاعات
ضرورة ب، النزاعات المسلحة. وأوصت الفيضانات، الجفاف، ندرة المياه :وهي للنزوح في المنطقة العربية الرئيسية األسباب

 التخطيط االستراتيجي الخاص بتغير المناخ. إدماج الهجرة في
 وتغير المناخ ،الهجرة، البيئة •

 هركزت فيبتقديم عرض  ،البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامجب البشرية المستوطنات مسؤولة -شايفر كاتيا السيدة/قامت   -
في خطة التنمية المستدامة بشأن جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة ( 11رقم ) الهدفعلى 

"األجندة  أهداف حولبتقديم عرض تفصيلي  وقد قامت .لتحقيقهالبرنامج أنشطة استعرضت و  ،ومستدامة على الصمود
 (.6)بتطوير المدن فيما يتعلق  التقليدية اتر ااإلط تجاوز إلى تسعى التيو الجديدة" التي أعدتها المنظمة الحضرية 

 حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين في الحاالت المستضعفة •

مفوضية األمم المتحدة السامية بالممثل اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -قام السيد/ عبد السالم سيد أحمد  -
حترام ا . وأكد على أهميةفي صميم التنمية المستدامة هيأن حقوق اإلنسان خالله إلى أشار بتقديم عرض   ،لحقوق اإلنسان

هاجرين مللية حقوق اإلنسان اإعداد وتنفيذ قوانين وطنية لحم بجي هف أناوحماية حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين. وأض
 .في خطة التنمية المستدامة األساسي المتعلق بالهجرةالذي يعتبر الهدف  (10.7رقم )الهدف لتحقيق 

 
 سابعةجلسة العمل ال

 )تابع( ، النزاعات، تغير المناخ والهجرةاألزماتة: لثالوحدة التدريبية الثا

 وحدة تدريبية وتمرين جماعي

                                                           
6 http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Arabic.pdf 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Arabic.pdf
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 :التالي النحو على وذلك عمل، مجموعات أربع إلى الجلسة تقسيم تم
  .المملكة المغربية، دولة ليبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو ، الجمهورية التونسية :األولى مجموعة العمل -
 .اليمنية والجمهورية الديموقراطية، الصومال جمهورية السودان، جمهورية: الثانية العمل مجموعة -
 جيبوتي. جمهورية، و الهاشمية األردنية المملكة :الثالثة مجموعة العمل -

 .جمهورية مصر العربيةالكويت، و  ، دولةفلسطيندولة : الرابعة العمل مجموعة -

اف التنمية المستدامة بما في أوقات األزمات وأهدذات الصلة بالمهاجرين  المواضيع الثالثةالتدريبية  الوحدة ناقشت وقد
 اإلتجارالحضرية ومكافحة و ، البيئة وتغيير المناخ والهجرة الريفية واألزماتدلة بين الهجرة والنزاعات االمتب ةالعالق مافيه

 وتهريب المهاجرين والتغيرات المناخية والهجرة. بالبشر
قام الدكتور/ ايمن زهري بتقديم ملخص ثم ، ها أعالالمواضيع المشار إليهعروض حول  األربعة بتقديم المجموعات وقد قامت

تحقيق أهداف التنمية ل المسلحة النزاعات أسباب معالجة (1) :والتي تضمنت ،لكافة األفكار التي تم عرضها خالل الجلسة
 باإلتجارفيما يتعلق  يةالتعاون بين البلدان الجنوب وخاصةً  اإلقليميالتعاون  تعزيز (2) ؛عن طريق تحقيق السالم المستدامة

بالبشر ومكافحة الهجرة غير  باإلتجار ةتعلقالمقليمية تطبيق االتفاقيات اإلأهمية  (3)؛ المهاجرينالبشر ومكافحة تهريب ب
  ؛حو تغير المناخ والجفاف التي تؤدي إلى النز  االمختلطة ومنهللهجرة  األخرى  األسبابتبار عفي اال األخذ (4) ؛النظامية

ضرورة  (6) ؛إلى المدن الكبيرة بضرورة تطوير المناطق الريفية  والعمل الزراعي لمكافحة الهجرة الداخلية للشبا( 5)
دارة الحدود. اإلتجارحة في مكاف ةالعاملتدريب السلطات   بالبشر وا 

 

  جلسة العمل الثامنة

 إدماج الهجرة في تخطيط التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: رابعةالوحدة التدريبية ال

 إدماج الهجرة في التخطيط اإلنمائي •

حول إدماج الهجرة  السيدة/ إليسا موسلر فيدال بتقديم عرضقامت  ثم ،التدريبية أهداف الوحدةبتقديم الدكتور/ أيمن زهري  قام    -
الهجرة بين  ربط ال تضمنة معتمدة تعالمي خطةأول تعتبر طة التنمية المستدامة خ أن وأوضحت، اإلنمائيفي التخطيط 

علي  اإلنمائيةفرصه رئيسيه إلدماج الهجرة عبر القطاعات  انها تعتبرأضافت و . (10.7الهدف رقم ) من خاللالتنمية و 
  .مدي السنوات الخمس عشره القادمة

 واالجتماعية االقتصادية االجتماعية باللجنة والتنمية السكان قسم -السكان شؤون  مسؤولة -سلمان سارة /الدكتورةقامت ثم   -
وأكدت ، عداد أفضل سياسات للهجرة وأكثرها فاعليةإلالالزمة  والمراحلالسياسات  بتقديم عرض حول تطوير آسيا، لغربي

 والقدرات الوعي رفع برامج تحديدو  بالتنفيذ، المعنية الجهات ديتحدو  للسياسة تنفيذية خطة وضعخالل العرض على أهمية 
. وختمت عرضها بالتأكيد على ضرورة التعاون مع الجهات األكاديمية والمجتمع المدني لجمع أحدث ةسالسيا لتنفيذ المستحقة

 وافضل معلومات حول الهجرة لضمان نجاح السياسة. 
  

 جلسة العمل التاسعة

 إدماج الهجرة في تخطيط التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة )تابع(: رابعةالوحدة التدريبية ال

 تدريبية وتمرين جماعيوحدة 
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 :التالي النحو على وذلك عمل، مجموعات أربع إلى الجلسة تقسيم تم
  .المملكة المغربية، دولة ليبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو ، الجمهورية التونسية :األولى مجموعة العمل -
 .اليمنية والجمهورية الديموقراطية، الصومال جمهورية السودان، جمهورية: الثانية العمل مجموعة -
 جيبوتي. جمهورية، و الهاشمية األردنية المملكة :الثالثة مجموعة العمل -

 .جمهورية مصر العربيةالكويت، و  ، دولةدولة فلسطين: الرابعة العمل مجموعة -

 
 

الوطني من أجل المساهمة في على المستوى  للتنمية تخطيطال في الهجرة إدماج طرق  الرابعة الوحدة التدريبيةوقد ناقشت 
 .تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قام الدكتور/ ايمن زهري بتقديم ملخص ثم ، ها أعالالمواضيع المشار إليهعروض حول األربعة بتقديم المجموعات  قامت
االعتراف بالدور األساسي للجاليات المغتربة في التنمية  (1): ، والتي تضمنتلكافة األفكار التي تم عرضها خالل الجلسة

 (2) ؛المتعلقة بالهجرة لتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامةالتخطيط لبالمغتربين في  ةوضرورة إدماج سياسة خاص
ضرورة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير حكومية فيما  (3) المغتربة؛ الجاليات عن دقيقة ضرورة جمع معلومات

 استفادة الدولة بخبرات الجاليات المقيمة بالخارج في إعداد سياسة النمو. (4) ؛يتعلق بالجاليات المقيمة بالخارج
 

 الجلسة الختامية: 

 واللجنة ،(والهجرة والمغتربين الالجئين شـــــؤون  إدارة) العربية الدول جامعةبين  مشـــــتركة عقدت الجلســـــة الختامية برئاســـــة
، وبعد ما شكروا المشاركين والخبراء من (IOM) للهجرة الدولية والمنظمة ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

خطة التنمية لالمنظمات اإلقليمية  والدولية المتخصــــصــــة على مســــاهمتهم في الورشــــة، تم التأكيد على الدور األســــاســــي 
األبعاد  ، وفي إدماجوالتنمية للهجرة أفضــــــل ســــــياســــــاتإعداد  ســــــاعدة الدول األعضــــــاء فيمفي  2030المســــــتدامة لعام 
وأعربوا عن أملهم في أن تســــهم هذه الورشــــة في وضــــع ســــياســــات . في التخطيط الوطني للهجرة والتنمية المختلفة للهجرة

لهجرة في خطة التنمية المســــــــتدامة، وأن تتضــــــــمن االجتماعات القادمة لعملية فعالة تعمل على تنفيذ األهداف المتعلقة با
كما تمت اإلشـــــــارة إلى الدليل  ،التشـــــــاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء اســـــــتعراضـــــــًا لجهود الدول في هذا المجال
يتم ترجمته حاليًا باللغة العربية،  التدريبي الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة حول التنمية المســــــــــــــتدامة والهجرة، والذي

 والذي سوف يتم استخدامه خالل الدورة القادمة لورشة العمل حول التنمية المستدامة والهجرة.
 

 


