Regional Consultation on International Migration in the Arab Region

االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية

ESCWA, the International Organization for Migration (IOM) and the League of Arab States (LAS)
have joined hands to organize the Regional Consultation on International Migration in the Arab
Region on 26-27 September 2017 at the UN House, Riad el-Solh Square, Beirut.
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(صدى البلد) :بيروت تستضيف غدا االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية
يشارك السفير محمد غنيم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة والالجئين ومكافحة اإلتجار بالبشر في االجتماع
التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية والذي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت غدا/الثالثاء /لمد يومين
وتنظمه اإلسكوا والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية.
كما يشارك في االجتماع العديد من الشخصيات اإلقليمية والدولية على رأسها الدكتور محمد علي الحكيم وكيل األمين العام
لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا والسفير وليام السي سوينج المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ولويز أربور ممثل
األمين العام الخاص المعني بالهجرة الدولية واألمين العام للمؤتمر الحكومي حول الهجرة الدولية ويورج لوبر الممثل الدائم
لسويسرا لدى األمم المتحدة والسيدة إيناس الفرجاني مدير إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة في جامعة الدول العربية.
ويهدف االجتماع التشاوري اإلقليمي إلى زيادة وعي الدول األعضاء ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية األخرى
بالعملية العالمية المؤدية إلى اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ومناقشة أبرز ما تنطوي عليه
الهجرة من قضايا وأولويات وتحديات في المنطقة العربية تود الدول األعضاء تناولها في مفاوضات االتفاق العالمي وبناء فهم
مشترك ألهمية االتفاق العالمي  ،بوصفه إطارا يتناول أولويات المنطقة العربية وبلدانها في مجال الهجرة الدولية.
وتدور المشاورات على مدى يومي االجتماع حول المواضيع الستة التي يتم التركيز عليها عالميا من خالل أربع جلسات رئيسية
حول العمل الالئق وتنقل اليد العاملة وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر والهجرة والتنمية والتحويالت والروابط مع أهداف
التنمية المستدامة والتعاون الدولي وحوكمة الهجرة.
وتناقش الجلسة األولى التي تعقد تحت عنوان(السياق العام التفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
والمشاورات) هو تقديم السياق العام حول التعاون اإلقليمي والدولي وإرساء أرضية للنقاش من خالل عرض ألهم دوافع وأنماط
الهجرة في المنطقة العربية وسيجرى العمل على تحديد سبل لتعزيز الحوار والشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع
المدني.

(الوفد) :الخارجية :مشاورات دولية لصياغة اتفاق عالمي للهجرة
قال مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة والالجئين ومكافحة االتجار بالبشر ،السفير محمد غنيم ،إن االجتماع التشاوري
اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية ،والذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت على مدى اليومين الماضيين،
يعد أحد االجتماعات التشاورية التي تتم على أساس إقليمي في مجموعة من األقاليم المختلفة في العالم استعدادًا لصياغة العهد
الدولي للهجرة أو االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة .
وأضاف "غنيم" في تصريحات اليوم الخميس ،أن االجتماع امتداد للمؤتمر رفيع المستوى الذي عقد خالل  19سبتمبر 2016
في األمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة العالمية ،وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وألقى خالله كلمة
قوية عبرت عن موقف مصر.
ولفت إلى أنه تم االتفاق  -عقب هذا المؤتمر رفيع المستوى  -على بدء العمل من أجل صياغة عهدين دوليين أحدهما خاص
بالهجرة واآلخر خاص بالالجئين ،حيث إنه تقرر أن يمضي العهد الخاص بالهجرة قدما في مجموعة من المسارات التشاورية
الهادفة إلى إيجاد المدخالت المهمة التي يتم بناء عليها صياغة العهد الدولي ،وتشمل مسارات موضوعية ومسارات إقليمية
تتناول عددا من األقاليم ،منها الدول العربية .
وتابع :أن الجامعة العربية عقدت عدة لقاءات ومشاورات وخرجت بموقف موحد ،وفى نفس اإلطار بذلت لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) مجهودا مماثال للوصول إلى صياغة المعطيات الخاصة بالمنطقة في إطار العهد
الدولي للهجرة.
وأضاف أن العهد الدولي للهجرة يمثل أول دستور يتناول ويتعامل مع موضوع الهجرة في الفترة المقبلة ،لذا يجب على من يقوم
بصياغة هذا العهد أن يكون على مستوى المسئولية وأن تشمل مشاورات صياغته الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات
الدولية واإلقليمية ،مؤكدا ضرورة التكامل في اإلعداد حتى يخرج بالصورة المالئمة والمتكاملة.
وأدف قائال :إن الهدف من االجتماع التشاوري اإلقليمي هو زيادة وعي الدول األعضاء ومنظمات المجتمع المدني والجهات
المعنية األخرى بالعملية العالمية المؤدية إلى اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ومناقشة أبرز
ما تنطوي عليه الهجرة من قضايا وأولويات وتحديات في المنطقة العربية تود الدول األعضاء تناولها في مفاوضات االتفاق
العالمي وبناء فهم مشترك ألهمية االتفاق العالمي بوصفه إطارا يتناول أولويات المنطقة العربية وبلدانها في مجال الهجرة
الدولية.
وأوضح أن المشاورات  -على مدى يومي االجتماع  -تركزت حول ستة موضوعات ،يتم التركيز عليها عالميا من خالل أربع
جلسات رئيسية حول العمل الالئق وتنقل اليد العاملة وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر والهجرة والتنمية والتحويالت
والروابط مع أهداف التنمية المستدامة والتعاون الدولي وحوكمة الهجرة.
ولفت إلى أن تحويالت المهاجرين في الخارج ليست بديال عن المساعدات التنموية سواء الثنائية أو اإلقليمية ألن هناك بعض
التوجهات بعمل إحالل لتلك التحويالت ،مشيرا إلى أن من أبرز التوصيات التي صدرت عن االجتماع التشاوري ،التنسيق بين
األطراف والجهات المختلفة وإعطاء االهتمام واألولوية للمهاجرين خاصة األطفال والنساء.
وتحدث مساعد وزير الخارجية عن أن التوصيات تضمنت  -أيضا  -ضرورة توافر المعلومات والبيانات عن المهاجرين
وخاصة المهاجرين غير الشرعيين حتى يتم العمل بطريقة منضبطة ،مضيفا أن هناك مدخلين أساسين للتعامل مع الهجرة غير
الشرعية عن طريق التنمية وإيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة وإيجاد فرص مواتية ومالئمة للمواطن ،وكذلك تفادى
النزاعات اإلقليمية والتوتر والحروب التي تؤدى إلى الهجرة وكذلك االستعداد لتفادي آثار الكوارث الطبيعية التي تؤدى إلى
الهجرة.

وأوضح أن المدخل الثاني للتعامل مع الهجرة غير الشرعية هو إجراءات يجب أن تتخذها الدول للحفاظ على وحدها من تسلل
المهاجرين غير الشرعيين اليها ،مشيرا إلى أنه ال يوجد دولة في العالم لديها سيطرة بنسبة  100في المائة على حدودها ،حيث
إن جميع دول العالم يحدث فيها نوع من التسلل بطريقة أو بأخرى ،الفتا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من أكثر الفئات في
العالم التي تتعرض لالتجار في البشر.
وشارك في هذا االجتماع التشاوري  -الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) والمنظمة
الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية واختتم أعماله الليلة الماضية  -شخصيات إقليمية ودولية على رأسها الدكتور محمد علي
الحكيم وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا والسفير وليام السي سوينج المدير العام للمنظمة الدولية
للهجرة والسيدة لويز أربور ممثل األمين العام الخاص المعني بالهجرة الدولية واألمين العام للمؤتمر الحكومي حول الهجرة
الدولية والسيديورج لوبر الممثل الدائم لسويسرا لدى األمم المتحدة والسيدة إيناس الفرجاني مدير إدارة شؤون الالجئين
والمغتربين والهجرة في جامعة الدول العربي.

(النهار) :ملف أخطر قضية عالمية جاء إلى بيروت فغاب لبنان عنها! "شو قصتنا؟"
يتحضر العالم إلنجاز اتفاق حول الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية وهو يعني لبنان كثيراً باعتباره البلد األول في العالم من
حيث المساحة وعدد السكان المضيف لالجئين ،ومثالنا مئات األلوف من النازحين السوريين في ديارنا .لكن المنطقة العربية
التي كانت مهتمة من خالل وجود ممثليها في بيروت قبل أيام بهذه القضية االخطر واألهم عالمياً ،حضرت وناقشت وقررت ثم
سافرت لكن صاحب الدار كان شبه غائب .فماذا جرى؟
على مدى يومين بين  26و 27أيلول الماضي ،عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) في مقرها بوسط
بيروت االجتماع التشاوري االقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية تحضيراً لالتفاق العالمي حول هذا الموضوع،
وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين على المستويين الرسمي والديبلوماسي في المنطقة وفي االمم المتحدة .وقد أتيح لـ "النهار"
متابعة القسم العلني من هذا االجتماع وسجلت مقابلة مع مدير "منظمة إنسان" في لبنان والذي تولى تمثيل المشاورات االقليمية
لمنظمات المجتمع المدني في الشرق االوسط وشمال أفريقيا شارل نصرهللا في اجتماع االسكوا .في البداية ،قال":يجب أن
نعترف أننا تعبنا كمجتمع مدني من اللقاءات والمشاورات واالحاديث التي ال توصل الى أية نتيجة عملية .لكن ما يميّز اللقاء
الحالي أن المشاورات ستؤدي الى إصدار وثيقة دولية يمكن أن تغيّر السياسات الدولية ،وتاليا ً السياسات االقليمية ،بشكل يضمن
أكثر حقوق الالجئين والمهاجرين وفي الوقت نفسه يضمن حقوق المجتمعات المضيفة .ولئن لبنان هو البلد الصغير جداً الذي
يستقبل حاليا ً العدد االكبر من الالجئين في العالم ،فال يمكن للمجتمعين الدولي والعربي ان ال يم ّرا على ذكر الهجرة في لبنان
فهو المثال االوضح على حجم مشكلة غياب معالجة ومقاربة حقوقية لمشكلة اللجوء والهجرة في العالم ".
وعن جدية تعامل المسؤولين اللبنانيين على المستوى الديبلوماسي وكذلك في إطار الهيئات الممثلة في االمم المتحدة ،قال" :اآلن
نحن في بيروت ،لكن تمثيل لبنان كان خجوالً جداً مقارنة بما قامت به الدول االخرى .فبقدر ما يكون لبنان ج ّديا ً في مقاربة
الموضوع إلثبات وجوده في هذه النقاشات بقدر ما يستطيع أن ينتزع نتائج مفيدة .لكن ،ويا لألسف ،فإن للمجتمع المدني وجهة
نظر لكن ليست لديه سلطة تقريرية ".
وما هي األسباب لهذا التقاعس اللبناني؟ أجاب نصرهللا" :لدى لبنان تاريخ في قلة الثقة بجدوى الديبلوماسية ،هذه هي المشكلة!
كان بإمكان لبنان في الماضي ،وكذلك اليوم ،أن يستفيد كثيراً من وضعه الجغرافي ومن دوره ،لكن ،ويا لالسف ،فقلة جديّة
التعامل لدى المسؤولين عندنا هي التي تضعفنا" .وخلص الى القول" :نحن نسعى الى عقد لقاء للمجتمع المدني العربي في
بيروت ألن وضع لبنان ال يزال يتميّز إيجابيا ً عن الوضع العربي ،ويمكن ان تكون هذه فرصة للبنان الرسمي ان يسمع كلمة
المجتمع المدني بينما كان المفروض ان يكون االمر بالعكس فيقول لبنان الرسمي كلمته ".
ما هي الصورة الشاملة للقضية التي لم يكترث بها المعنيون في لبنان في رؤيتها؟
في اوراق العمل التي جرى توزيعها في اجتماع االسكوا نقرأ :أن الهجرة تنتشر بين الدول العربية لكن القسم االكبر من
التحركات السكانية هو نزوح بفعل الصراع في سوريا...غير ان النازحين يأتون أيضا ً بمهارات ورأس المال .فمثالً تملّك
النازحون السوريون أو استثمروا في نحو  26في المئة من االعمال التجارية الجديدة في تركيا عام  . 2014أما في مصر
فاستثمر النازحون السوريون نحو  800مليون دوالر ".
أما الذين يهاجرون أوطانهم ،ومن بينها لبنان ،فال يجدون ما يسرّ هم عندما يقررون العودة الى ديارهم لكي يسهموا في نهضتها.
ففي ورقة حملت عنوان "ترابط الهجرة والتنمية في المنطقة العربية" نقرأ االتي" :أفادت دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة
عن المهاجرين من تونس ولبنان ومصر والمغرب أن  68في المئة من المجيبين واجهوا عقبات أثناء محاولتهم لالستثمار في
بلدان المنشأ ،منها البيروقراطية ( 36في المئة) ،وبطء االجراءات ( 27في المئة) ،واالفتقار الى الشركاء الجديرين بالثقة (24
في المئة) " ،مع العلم ان لبنان يعقد مؤتمرات منتظمة مع المهاجرين منذ عام  2014بعنوان "الطاقة االغترابية اللبنانية" تناقش
فيها مؤسسات حكومية مختلفة كيف يمكن أن يساهم المهاجرون في قضايا تقع ضمن الوالية المنوطة بها .وقد شارك في آخر
مؤتمر عقد في أيار  2017أكثر من  2000مهاجر من جميع أنحاء العالم .وثبت أن الحوارات مع المغتربين التي تشمل
مسؤولين حكوميين ورابطات المغتربين واعضائها "مفيدة جداً في بناء الثقة في العديد من البلدان خالل السنوات االخيرة ".
في جانب آخر ،استقبلت البلدان العربية عام  2015نحو  35مليون مهاجر دولي (منهم الجئون) معظهم توجهوا الى بلدان
مجلس التعاون الخليجي حيث تجاوز عددهم  25مليون مهاجر .
هذا غيض من فيض األوراق التي جرى توزيعها في االسكوا قبل أيام .فهل قرأها مسؤول في البلد المضيف لهذه المنظمة
الدولية؟ نرجو ان يكون الجواب بـ "نعم" ،على ان يكون هناك اهتمام يوازي ما جرى قراءته.

(اخبار ليبيا) :حكومة الوفاق تشارك في االجتماع التشاوري المعني بالهجرة في المنطقة العربية
ليبيا – شارك المرشح لحقيبة شؤون النازحين بحكومة الوفاق يوسف أبوبكر جاللة خالل اليومين الماضيين في االجتماع
التشاوري االقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية.
ويأتي اإلجتماع بحسب إدارة التواصل و اإلعالم التابعة للمجلس الرئاسي في إطار التحضير لإلتفاق العالمي حول الهجرة
اآلمنة والمنظمة الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت خالل اليومين الماضين على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين و الذي
نظمته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا “االسكوا” وجامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة و وكالة األمم
المتحدة للهجرة التي ترأس فيها جالله الجلسة الثالثة.
جاللة كان قد التقى القائم باألعمال بالسفارة الليبية في القاهرة و المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير صالح الشماخي
و الملحق المعني بشؤون المهجرين حسن الشفشفة وعدداً من المهجرين الليبيين على الساحة المصرية وتباحث العديد من
القضايا التي تعترضهم من أجل العمل على وضع حلول لمعالجتها ودراسة وإمكانية عودتهم إلى أرض الوطن.

(بوابة األهرام) :وزارة الهجرة تشارك باالجتماع اإلقليمي للهجرة الدولية ببيروت
شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة
العربية ،في إطار التحضير لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والنظامية ،حيث تم عقده ببيت األمم المتحدة في العاصمة
اللبنانية بيروت في الفترة من  27-26سبتمبر الجاري ،بتنظيم من األمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمة الدولية
للهجرة.
جاء ذلك خالل بيان أصدرته وزارة الهجرة اليوم الخميس ،ومن جانبه صرح الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة
لشئون التطوير المؤسسي والمصريين بالخارج ،بأن الوزارة قامت بعرض توضيحي شمل أهم إنجازاتها ومشروعها لحوكمة
الهجرة حول إشراك المصريين بالخارج وتسهيل مساهماتهم في أجندة التنمية وفقاً لرؤية مصر .2030
وخالل العرض تم توضيح جهود الوزارة واألليات المستحدثة التي أقرتها وزيرة الهجرة في التعامل مع المصريين بالخارج،
وقضايا الهجرة ،ويأتي على رأسها إرثاء مؤتمرات مصر تستطيع األول والثاني ،وكذلك مبدأ الشباك الواحد ذات التعامل مع
المصريين بالخارج ،بوزارات الدفاع والداخلية واإلسكان واالستثمار.
ضا أنه تم عرض مبادرة الوزارة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ،والترويج للهجرة اآلمنة ،وبروتوكوالت
وذكر البيان أي ً
التعاون لتدريب وتأهيل الشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ،باإلضافة لإلشارة لشهادة بالدي الدوالرية
وإعداد مشروعات في الخريطة االستثمارية الخاصة بالمصريين بالخارج ،وعقد دورات تثقيفية في األمن القومي المصري
للجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج ،للعمل على دمجهم وتواصلهم مع وطنهم األم ،وكذا جهود الوزيرة في
التواصل مع المصريين المغتربين بشكل مباشر من خالل عدد من الزيارات لمجموعة الدول حول العالم ،هذا باإلضافة للتعاون
مع وزارات الحكومة لخدمة المصريين بالخارج ،وإطالق البوابة اإللكترونية للتواصل السريع معهم.
وأكد سليمان ،أن هذه األطروحات واإلنجازات الخاصة بوزارة الهجرة قد القت استحسانا كبيرا من قبل الحضور بالمؤتمر ،وتم
تضمينها داخل التقرير النهائي له ،والذي سيرفع لألمم المتحدة إلعداد االتفاق الدولي للهجرة ،ويتضمن التقرير النهائي إشارة
لكل هذه األنشطة الخاصة بالوزارة كونها ستمثل إضافة كبيرة في منهاج التعامل الدولي مع ملفات الهجرة والمهاجرين.

(وكالة األنباء الكويتية) :مسؤول كويتي يدعو لتقريب المسافات بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة

(صدى البلد) :وفد مصرى يغادر إلى لبنان لبحث الهجرة الدولية بالمنطقة
غادر القاهرة "محمد غنيم" نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة والالجئين ومكافحة االتجار بالبشر متوجها على رأس
وفد إلى لبنان للمشاركة فى االجتماع التشاورى اإلقليمى المعنى بالهجرة الدولية فى المنطقة العربية والذى يبدأ اليوم الثالثاء.
قالت مصادر مطلعة شاركت فى وداع الوفد :ينظم االجتماع منظمة اإلسكوا والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية
بمشاركة الدكتور" محمد على الحكيم" وكيل األمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذى لإلسكوا والسفير "وليام السى سوينج
"المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة و"لويز أربور "ممثل األمين العام الخاص المعنى بالهجرة الدولية واألمين العام للمؤتمر
الحكومي حول الهجرة الدولية.
ويهدف االجتماع التشاورى اإلقليمى إلى زيادة وعي الدول األعضاء ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية األخرى
بالعملية العالمية المؤدية إلى اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ومناقشة أبرز ما تنطوي عليه
الهجرة من قضايا وأولويات وتحديات في المنطقة العربية تود الدول األعضاء تناولها في مفاوضات االتفاق العالمي وبناء فهم
مشترك ألهمية االتفاق العالمي  ،بوصفه إطارا يتناول أولويات المنطقة العربية وبلدانها في مجال الهجرة الدولية.

(الحرة نيوز) :أخبار مصر  -وفد من الجامعة العربية يغادر إلى لبنان لبحث الهجرة الدولية
جريدة الحرة  -غادر القاهرة ،اليوم الثالثاء ،وفد من جامعة الدول العربية برئاسة " إيناس الفرجانى" مدير إدارة شئون
الالجئين والمغتربين والهجرة بالجامعة متوجها إلى بيروت فى زيارة للبنان للمشاركة فى فعاليات اإلجتماع التشاورى اإلقليمى
المعنى بالهجرة الدولية فى المنطقة العربية والذى تنظمه اإلسكوا والمنظمة الدولية للهجرة والجامعة اليوم.
صرحت مصادر مطلعة شاركت فى وداع وفد الجامعة  :تأتى مشاركة الجامعة فى فعاليات اإلجتماع بصفتها إحدى منظمات
الفعاليات ومن منطلق حرصها على المشاركة فى مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة العربية حيث تتناول الفعاليات على
مدى يومين ستة قضايا يتم التركيز عليها عالميا من خالل أربع جلسات رئيسية حول العمل الالئق وتنقل اليد العاملة وحماية
المهاجرين المعرضين للمخاطر والهجرة والتنمية والتحويالت والروابط مع أهداف التنمية المستدامة والتعاون الدولى وحوكمة
الهجرة .

(كل أخبارك) :مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة والالجئين :مشاورات دولية لصياغة اتفاق عالمي
للهجرة
ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة والالجئين ومكافحة االتجار بالبشر السفير محمد غنيم إن االجتماع التشاوري
اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية والذي استضافته العاصمة اللبنانية (بيروت) على مدى اليومين الماضيين
يعد أحد االجتماعات التشاورية التي تتم على أساس إقليمي في مجموعة من األقاليم المختلفة في العالم استعدادا لصياغة العهد
الدولي للهجرة أو االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة.
وأشار السفير غنيم  -في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق األوسط فى بيروت اليوم /الخميس - /إلى أن
االجتماع امتداد للمؤتمر رفيع المستوى الذي عقد خالل  19سبتمبر  2016في األمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة
للمنظمة العالمية وحضره الرئيس عبد الفتاح #السيسي وألقى خالله كلمة قوية عبرت عن موقف #مصر.
ولفت إلى أنه تم االتفاق  -عقب هذا المؤتمر رفيع المستوى  -على بدء العمل من أجل صياغة عهدين دوليين أحدهما خاص
بالهجرة واآلخر خاص بالالجئين حيث أنه تقرر أن يمضي العهد الخاص بالهجرة قدما في مجموعة من المسارات التشاورية
الهادفة إلى إيجاد المدخالت المهمة التي يتم بناء عليها صياغة العهد الدولي وتشمل مسارات موضوعية ومسارات إقليمية
تتناول عددا من األقاليم منها الدول العربية.
وتابع :إن الجامعة العربية عقدت عدة لقاءات ومشاورات وخرجت بموقف موحد وفى نفس اإلطار بذلت لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) مجهودا مماثال للوصول إلى صياغة المعطيات الخاصة بالمنطقة في إطار العهد
الدولي للهجرة
وأشار أن العهد الدولي للهجرة يمثل أول دستور يتناول ويتعامل مع موضوع الهجرة في الفترة المقبلة لذا يجب على من يقوم
بصياغة هذا العهد أن يكون على مستوى المسئولية وأن تشمل مشاورات صياغته الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات
الدولية واإلقليمية مؤكدا ضرورة التكامل في اإلعداد حتى يخرج بالصورة المالئمة والمتكاملة.
وأدف قائال :إن الهدف من االجتماع التشاوري اإلقليمي هو زيادة وعي الدول األعضاء ومنظمات المجتمع المدني والجهات
المعنية األخرى بالعملية العالمية المؤدية إلى اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ومناقشة أبرز
ما تنطوي عليه الهجرة من قضايا وأولويات وتحديات في المنطقة العربية تود الدول األعضاء تناولها في مفاوضات االتفاق
العالمي وبناء فهم مشترك ألهمية االتفاق العالمي بوصفه إطارا يتناول أولويات المنطقة العربية وبلدانها في مجال الهجرة
الدولية.
وأوضح أن المشاورات  -على مدى يومي االجتماع  -تركزت حول ستة موضوعات يتم التركيز عليها عالميا من خالل أربع
جلسات رئيسية حول العمل الالئق وتنقل اليد العاملة وحماية المهاجرين المعرضين للمخاطر والهجرة والتنمية والتحويالت
والروابط مع أهداف التنمية المستدامة والتعاون الدولي وحوكمة الهجرة.
ولفت إلى أن تحويالت المهاجرين في الخارج ليست بديال عن المساعدات التنموية سواء الثنائية أو اإلقليمية ألن هناك بعض
التوجهات بعمل إحالل لتلك التحويالت ملمحا إلى أن من أبرز التوصيات التي صدرت عن االجتماع التشاوري التنسيق بين
األطراف والجهات المختلفة وإعطاء االهتمام واألولوية للمهاجرين خاصة األطفال والنساء.
وتحدث مساعد وزير الخارجية عن أن التوصيات تضمنت  -أيضا  -ضرورة توافر المعلومات والبيانات عن المهاجرين
وخاصة المهاجرين غير الشرعيين حتى يتم العمل بطريقة منضبطة مضيفا أن هناك مدخلين أساسين للتعامل مع الهجرة غير
الشرعية عن طريق التنمية وإيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة وإيجاد فرص مواتية ومالئمة للمواطن وكذلك تفادى
النزاعات اإلقليمية والتوتر والحروب التي تؤدى إلى الهجرة وكذلك االستعداد لتفادي آثار الكوارث الطبيعية التي تؤدى إلى
الهجرة.
وأوضح أن المدخل الثاني للتعامل مع الهجرة غير الشرعية هو إجراءات يجب أن تتخذها الدول للحفاظ على وحدها من تسلل
المهاجرين غير الشرعيين اليها ملمحا إلى أنه ال يوجد دولة في العالم لديها سيطرة بنسبة  100في المائة على حدودها حيث إن
جميع دول العالم يحدث فيها نوع من التسلل بطريقة أو بأخرى الفتا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من أكثر الفئات في العالم
التي تتعرض لالتجار في البشر.

وشارك في هذا االجتماع التشاوري  -الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) والمنظمة
الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية واختتم أعماله الليلة الماضية  -شخصيات إقليمية ودولية على رأسها الدكتور محمد علي
الحكيم وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا والسفير وليام السي سوينج المدير العام للمنظمة الدولية
للهجرة والسيدة لويز أربور ممثل األمين العام الخاص المعني بالهجرة الدولية واألمين العام للمؤتمر الحكومي حول الهجرة
الدولية والسيديورج لوبر الممثل الدائم لسويسرا لدى األمم المتحدة والسيدة إيناس الفرجاني مدير إدارة شؤون الالجئين
والمغتربين والهجرة في جامعة الدول العربية.

(وكالة أنباء البحرين) :العبسي يستعرض في اجتماع "االسكوا" مشروع تصريح العمل المرن
بيروت في  26سبتمبر/بنا /ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص
أسامة بن عبد هللا العبسي ،وفد مملكة البحرين الرسمي المشارك في اجتماع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا (اإلسكوا) الذي انطلق في بيروت اليوم .
وقدم الرئيس التنفيذي عرضا ً ومداخلة سلط فيها الضوء على مشروع تصريح العمل المرن الذي طرحته الهيئة كأول مشروع
نموذجي من نوعه على مستوى الشرق االوسط.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لالرتقاء بسوق العمل ،متطرقًا إلى حزمة من التشريعات
والقرارات ا لتي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة ،ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي
مركز شام ٍل لتقديم الخدمات الوقائية واإلرشادية للعمالة الوافدة ،ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو األشخاص المحتمل
يع ّد أول
ٍ
ً
ً
ً
تعرضهم لعمليات اتجار ،كما قدم شرحا وافيا عن تصريح العمل المرن دشنته الهيئة أخيرا لترتيب أوضاع العمالة غير النظامية
وفق األنظمة.
وأشار إلى أن عملية اإلعداد لتصريح العمل المرن الذي يطبق للمرة األولى في المنطقة ،تمت خاللها مراعاة جميع االعتبارات
القانونية واالنسانية واالجتماعية للنظام الجديد ،وتمت دراسة الشروط والمتطلبات الكفيلة بتحقيقه ألهدافه دون اإلخالل بالنظام
العام في المملكة ،مشيرً ا إلى ان النظام يخدم االقتصاد و العامل و التاجر.
ولفت إلى أن تصريح العمل المرن من شأنه أن يسهم في تحقيق مجموعة من اآلثار اإليجابية على سوق العمل وعلى أكثر من
صعيد ،فمن ناحية يسهم في إدخال فئة "خارجة" حاليًا عن سوق العمل المنظم ،ويسهم في احتوائها وتشريع عملها ،ويسهم في
معالجة ملف العمالة غير النظامية الذي بات مطلبًا ملحا من قبل جميع إفراد المجتمع البحريني ،وعلى صعيد آخر يسهم في خلق
المرونة الكافية لسوق العمل ،ويوفر ألصحاب العمل احتياجاتهم من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة تسهل على كل
صا احترافيًا لمزاولتها .
قطاع أو ربّ منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته ،في أية مهنة ال تتطلب ترخي ً
وكانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،قد نظمت بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة،
وجامعة الدول العربية ،وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األعضاء في الفريق العامل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة
العربية ،اجتماعا ً تشاوريا ً إقليميا ً في إطار التحضير لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.
وشارك في االجتماع الذي يستمر يومين نخبة واسعة من الجهات المعنية ،تشمل ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات
العربية ،والمنظمات الدولية واإلقليمية ،وممثلين عن شبكات المجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،ومنظمات أرباب العمل
والعمال ،وخبراء وأوساط أكاديمية.
وأوضح العبسي أن االجتماع استعرض تجربة البحرين في إصالح سوق العمل ،وأشاد المؤتمرون بالتجربة اشادة كبيرة ،حيث
يمثل نموذجا ً يحتذى به للحفاظ على حقوق أطراف العمل وباألخص ضمان حماية العمالة الوافدة.
وأضاف أن االجتماع ناقش أبرز ما تنطوي عليه الهجرة من قضايا وأولويات وتحديات في المنطقة العربية ،كما بحث بناء فهم
مشترك ألهمية االتفاق العالمي بوصفه إطاراً يتناول أولويات المنطقة العربية وبلدانها في مجال الهجرة الدولية.

(األيام) :الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يترأس وفد البحرين إلى اجتماع «اإلسكوا»
ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص أسامة بن عبد هللا العبسي،
وفد المملكة مملكة البحرين الرسمي المشارك في اجتماع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)،
الذي ينعقد في بيروت وذلك من  27-26سبتمبر الجاري  .2017حيث قدم الرئيس التنفيذي عرضا ً تقديمياً ومداخلة ممثلة
للمملكة سلط فيها الضوء على مشروع تصريح العمل المرن الذي طرحته الهيئة كأول مشروع نموذجي من نوعه على مستوى
الشرق االوسط.
ً
وأشار الرئيس التنفيذي إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لالرتقاء بسوق العمل ،متطرقا إلى حزمة من التشريعات
والقرارات التي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة ،ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي
مركز شام ٍل لتقديم الخدمات الوقائية واإلرشادية للعمالة الوافدة ،ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو األشخاص المحتمل
يع ّد أول
ٍ
ً
ً
ً
تعرضهم لعمليات اتجار ،كما قدم شرحا وافيا عن تصريح العمل المرن دشنته الهيئة أخيرا لترتيب أوضاع العمالة غير النظامية
وفق األنظمة.
وأشار إلى أن عملية اإلعداد لتصريح العمل المرن الذي يطبق للمرة األولى في المنطقة ،تمت خاللها مراعاة جميع االعتبارات
القانونية واالنسانية واالجتماعية للنظام الجديد ،وتمت دراسة الشروط والمتطلبات الكفيلة بتحقيقه ألهدافه دون اإلخالل بالنظام
العام في المملكة ،مشيرً ا إلى ان النظام يخدم االقتصاد و العامل و التاجر.
ولفت إلى أن تصريح العمل المرن من شأنه أن يسهم في تحقيق مجموعة من اآلثار اإليجابية على سوق العمل وعلى أكثر من
صعيد ،فمن ناحية يسهم في إدخال فئة “خارجة” حاليًا عن سوق العمل المنظم ،ويسهم في احتوائها وتشريع عملها ،ويسهم في
معالجة ملف العمالة غير النظامية الذي بات مطلبًا مل ًحا من قبل جميع إفراد المجتمع البحريني ،وعلى صعيد آخر يسهم في خلق
المرونة الكافية لسوق العمل ،ويوفر ألصحاب العمل احتياجاتهم من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة تسهل على كل
صا احترافيًا لمزاولتها.
قطاع أو ربّ منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته ،في أية مهنة ال تتطلب ترخي ً
وكانت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،قد نظمت بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة،
وجامعة الدول العربية ،وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األعضاء في الفريق العامل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة
العربية ،اجتماعاً تشاورياً إقليميا ً في إطار التحضير لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.
وشارك في االجتماع نخبة واسعة من الجهات المعنية ،تشمل ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات العربية ،والمنظمات
الدولية واإلقليمية ،وممثلين عن شبكات المجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،ومنظمات أرباب العمل والعمال ،وخبراء وأوساط
أكاديمية.
و أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص أسامة بن عبد هللا العبسي
أن االجتماع استعرض تجربة البحرين في إصالح سوق العمل ،وأشاد المؤتمرون بالتجربة اشادة كبيرة ،حيث يمثل نموذجاً
يحتذى به للحفاظ على حقوق أطراف العمل وباألخص ضمان حماية العمالة الوافدة.
وأضاف أن االجتماع ناقش أبرز ما تنطوي عليه الهجرة من قضايا وأولويات وتحديات في المنطقة العربية ،كما بحث بناء فهم
مشترك ألهمية االتفاق العالمي بوصفه إطاراً يتناول أولويات المنطقة العربية وبلدانها في مجال الهجرة الدولية.

(هيئة تنظيم سوق العمل):
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل :عقد عمل ثالثي إلزامي لخدم المنازل في اكتوبر و إصدار رخص
عمل الخدم الكترونيا ً
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص أسامة بن عبد هللا العبسي أن
الهيئة ستعتمد العقد الثالثي النموذجي الجديد االلزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العالقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب
التوظيف والعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم) ،اعتبارا من اكتوبر المقبل  2017وذلك بعد اعتماد مرئيات اصحاب
مكاتب التوظيف المرخصة ،ومخرجات ورشة العمل الخاصة بمكاتب التوظيف ،مؤكداً أن الهيئة حرصت على التشاور مع
جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة قبل إقرار وإنفاذ العقد الجديد.
وكانت الهيئة قد عقدت ورشة عمل يوم االثنين  18سبتمبر  2017بفندق كراون بالزا ،وتضمنت فعاليات الورشة التي انعقدت
لمدة يوم واحد على فترتين من  8:00صباحا ً –  6:00مساء ،حيث استعرضت وناقشت الهيئة مع الحضور والمدعوين بنود
العقد الثالثي النموذجي الجديد ،تضمنت ورشة العمل استشارة مرئيات المكاتب حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة
العمالة الوافدة ، EMSكما تضمنت شرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة االتجار باألشخاص ،وشرح وتوزيع نظام اإلحالة
الوطني لمكافحة االتجار باألشخاص.
وكشف العبسي أنه يطبق للمرة األولى في البحرين عقد عمل رسمي للعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم مثل السائق
المنزلي والطباخ) ينص على جميع الشروط واألحكام التي يجب أن يعرفها ويوافق عليها الطرفان قبل أن يتم استقدام العامل من
بلده األصلي ،موضحا ً إن المرحلة األولى من تطبيق العقد الجديد سوف تشمل العمالة المنزلية المستقدمة عبر مكاتب التوظيف
المرخصة (مكاتب الخدم)  ،فيما تغطي المرحلة الثانية التوظيف المباشر للعمالة المنزلية من قبل صاحب العمل (أرباب األسر).
و شارك في الورشة جميع اصحاب مكاتب التوظيف المرخصة ( 152مكتباً) ومؤسسات المجتمع المدني المعنية مثل المؤسسة
الوطنية لحقوق االنسان ،جمعية حماية المستهلك ،واالدارات الحكومية ذات العالقة :إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة والسياحة ،وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وفيما ناقشت الهيئة مع أصحاب مكاتب التوظيف بنود العقد بنداً بنداً حيث سُجلت مرئيات أصحاب مكاتب بالتوظيف وتم االتفاق
على استالم المرئيات مكتوبة من قبل جمعية البحرين لمكاتب االستقدام خالل اسبوع ،أوضح العبسي ان العقد الجديد الثالثي
يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثالثة اطراف هم صاحب العمل (رب األسرة) ،ومكتب التوظيف ،والعامل أو العاملة المنزلية،
وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ او أية خالفات ،وكذلك لمنع سوء االستغالل من قبل أي طرف من أطراف العمل لآلخر،
ويقدم حأل جذريا ً ومرجعية قانونية لحل االشكاالت في قطاع العمل المنزلي ،حيث يتضمن العقد الوصف الوظيفي للعامل
المنزلي والشروط المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل المنزلي ،مما يسهم فى الحد من حاالت ترك العمالة المنزلية للعمل
(هروب الخدم) التى غالبا ما تنتهى فى ممارسة انشطة غير قانونية ،وتحمي أصحاب األعمال من شبهات اإلتجار باألشخاص.
إلى ذلك تضمنت ورشة العمل استشارة مكاتب التوظيف حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة العمالة الوافدة، EMS
كما تضمنت شرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة االتجار باألشخاص ،وشرح وتوزيع نظام اإلحالة الوطني لمكافحة االتجار
باألشخاص.
وبالنسبة الى مكاتب التوظيف يشمل العقد تعهد المكتب بضمان صحة نقل عرض العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي ونقل
موافقة العامل عليها تمهيداً لتوقيع عقد العمل بمجرد وصوله البحرين ،كما يقر مكتب التوظيف بمسئوليته بحال عدم صحة نقل
عرض فرصة العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي.
ويتضمن العقد إلتزامات مكتب التوظيف تجاه صاحب العمل بالبحث عن عامل منزلي مناسب ومطابق للمواصفات المطلوبة
بعرض العمل المقدم من قبل الطرف الثاني وتيسير استقدامه وإبرام عقد العمل إللحاقه بالعمل لدى الطرف الثاني خالل مدة
معينة.

(العرب) :قطر تؤكد :القضاء على الصراعات أفضل عالج وقائي لظاهرة الالجئين والمهاجرين
أكدت دولة قطر أن أفضل عالج وقائي لظاهرة الالجئين والمهاجرين ،هو القضاء على مسبباتها الجذرية ،من صراعات
وتهميش وضعف اقتصادي واجتماعي وعدم استقرار ،يضطر معه البشر إلى ترك دولهم سعيا إلى حياة أفضل.
جاء ذلك خالل مداخلة دولة قطر أمام الجلسة االفتتاحية " لالجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة
العربية" في إطار التحضير لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية الذي عقد في مقر لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا /اإلسكوا /بالعاصمة اللبنانية بيروت ،والتي ألقاها سعادة السيد علي بن حمد المري سفير
دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية .
ونوه سعادته خالل المداخلة إلى أن دولة قطر ستدعم وبشكل إيجابي مسار العملية التفاوضية ،وجهود كل من اإلسكوا وجامعة
الدول العربية ومنظمة الهجرة الدولية ،وصوال لتوافق عالمي حول هذه القضايا ،يصب في مصلحة األسرة الدولية.
وقدم سعادته الشكر والتقدير للجهود المشتركة لكل من اإلسكوا والجامعة العربية ومنظمة الهجرة الدولية لتنظيم هذا االجتماع
اإلقليمي حول تنفيذ المسار التفاوضي إلعالن نيويورك بشأن الالجئين والمهاجرين ،وهو أحد االستحقاقات المتوافق عليها في
أول قرار توافقي تعتمده الجمعية العامة في شهر سبتمبر  2016على مستوى قادة الدول والحكومات ،مما يعبر عن أهمية هذه
األجندة الدولية وعالقتها بتحقيق التنمية المستدامة وفق األجندة العالمية للتنمية.
وذكر سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية ،بأن إعالن الدوحة الصادر في شهر ديسمبر  2016عن الدورة الوزارية
"لإلسكوا" قد أوصى كذلك الدول األعضاء باإلسكوا بمتابعة هذه البنود الهامة المتعلقة بتحقيق التنمية في المنطقة ،والتي تدعمها
دولة قطر ،وخاصة مع تشرفها برئاسة الدورة الوزارية الحالية الـ .29
وبين سعادته أن التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين باتت تشكل تحديا جسيما للمنطقة بسبب تداعيات الصراعات وتهديد
السلم واألمن الدوليين ،مما حدا بالماليين من البشر إلى السعي نحو مستقبل أفضل لتأمين سالمتهم وحماية ذويهم.
وأضاف " :في الوقت الذي نرحب فيه بجهود دول الجوار ودول حوض البحر المتوسط الستيعاب الماليين من المهاجرين
والالجئين ،نالحظ مع القلق المخاطر التي يتعرض لها هؤالء الضحايا ومنها تعرضهم للنبذ والتمييز أو صعوبة تكيفهم مع
بيئتهم الجديدة ،وخاصة لتوافدهم في وضع طارئ وغير منظم ،وهو ما استدعى التفكير في اعتماد صك عالمي منظم لمثل هذه
الحاالت .كما يبلغ قلقنا أشده بسبب استغاللهم من قبل تجار زوارق الموت".
وشدد السفير المري على أن صيانة حقوق البشر وفقا ألحكام القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي البد أن يكون حجر
الزاوية في التعاطي مع هذه الظاهرة  ..مشيرا سعادته إلى أن التعاون الدولي هو خير سبيل لذلك .فنحن في دولة قطر نؤمن بأنه
يمكن للوافدين غير المواطنين أن يكون لهم دور في تنمية دولهم األصلية.
واستطرد قائال "باإلضافة للدول المستقبلة ،فيساهم أكثر من مليوني وافد لدينا في تنمية بالدهم من خالل تحويالت مالية لدولهم
قدرتها إحصائيات منظمة الهجرة الدولية بما يربو عن  12مليار دوالر سنويا .كما يساهم أصدقاؤنا الوافدون في عجلة التنمية
من خالل انخراطهم في مجاالت متخصصة كالتعليم والصحة والبنية التحتية".
وأوضح سعادته أن هذه العالقة التكميلية القائمة على االحترام المتبادل وصون حقوق اإلنسان يمكن أن تساهم في النظر
للوافدين بإيجابية ومساعدتهم على االندماج في بيئتهم كالمواطنين ..مبينا سعادته أن هذه العالقة التكميلية تحتاج لإلرادة السياسية
الالزمة ،وهو ما قامت به دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
المفدى ،ووفقا لخطتها التنموية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية  2030والتي يدعمها قطاع التعاون الدولي كاستراتيجية
قطاعية صارت جزءا ال يتجزأ من هذه الرؤية.
ولفت سعادته إلى أن عام  2018سيمثل نقلة نوعية في منظور المجتمع الدولي لظاهرتي الهجرة واللجوء ،حيث سيحين موعد
االستحقاق الذي قطعناه على عاتقنا في اعتماد صك دولي لتنظيم الهجرة وآخر لمسألة اللجوء.

) :(Green Areaافتتاح مؤتمر تقييم أثر تغير المناخ في المنطقة العربية والكلمات اكدت اهمية القدرة على
التصدي لهذه الظاهرة

افتتح الثلثاء “مؤتمر تقييم أثر تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة العربية” في فندق “هيلتون” – سن الفيل ،برعاية رئيس
مجلس الوزراء سعد الحريري ممثال بالنائب أمين وهبة ،ويستمر المؤتمر حتى الخميس  28الجاري.
الحكيم
وتوقع وكيل األمين العام واألمين التنفيذي لالسكوا محمد علي الحكيم في كلمته ،أن “تشهد المنطقة العربية ارتفاعا مستمرا في
متوسط درجات الحرارة مع ارتفاع تواتر األيام الحارة ،ترافقها تغيرات في معدالت تساقط األمطار الشهرية” .وشدد على
“تعزيز قدرة المنطقة العربية على التصدي لتحديات تغير المناخ ،من خالل العمل على بناء القدرات ونقل المعرفة
والتكنولوجيات وتأمين الدعم المؤسسي والمالي الالزم”.
شارف
وكانت الجلسة االفتتاحية بدأت بكلمة لرئيسة شعبة التعاون التنموي في سفارة ألمانيا في بيروت ستيفاني شارف ،رأت فيها أن
“لتغير المناخ تأثيرا كبيرا في قطاع المياه وللجفاف والفيضانات عواقب سلبية على البشر والطبيعة” .واشارت الى أن “اإلدارة
المستدامة لألنظمة اإليكولوجية أساسية للتنمية االقتصادية ،ولذلك تدعم ألمانيا مشروع التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا “أكوام” والمبادرة اإلقليمية لتقييم تغير المناخ على الموارد المائية ،وقابلية تأثر
القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية”.
شاف
وشدد نائب رئيس سفارة مملكة السويد في دمشق وبيروت ميكايل شاف على “الحاجة القوية إلى الحوار واإلجراءات العابرة
للحدود ،لمكافحة اآلثار السلبية التي نواجهها ونتوقعها .وتفخر السويد بأن تكون جزءا من “مبادرة ريكار” اإلقليمية التي تدعم
الشراكات واإلجراءات اإلقليمية ألجل منطقة مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في ما يتعلق بتغير المناخ والموارد المائية”.
وأضاف أن “الهدف العام الستراتيجية السويد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو المساهمة في تعزيز الديمقراطية وزيادة
االحترام لحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة ،ما يحسن آفاق السالم واالستقرار والحرية في المنطقة”.
علي صالح

ثم كانت كلمة المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة رفيق علي صالح أشار فيها إلى أن
“المنطقة العربية شهدت تزايدا في درجات الحرارة ،بقيمة متوسطة مقدارها  1.25درجة مئوية خالل السنوات الخمسين
الماضية”.
أضاف“ :أما بالنسبة إلى الهطول المطري ،فقد دل تحليل البيانات المسجلة ،أن إقليم المشرق العربي سيشهد تناقصا في
الهطوالت المطرية وكذلك األمر في المناطق الغربية من إقليم جبال األطلس”.
جاب هللا
وألقى جمال الدين جاب هللا كلمة األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي شدد على أن “التغيرات المناخية
كاألمن الغذائي واألمن المائي واألمن في شكل عام ،هي في األصل تحديات ذات طبيعة عالمية وإقليمية ،وبالتالي فال ينفع
التعامل معها بمنهجية غير إقليمية أو قطرية” .كذلك شدد على “العمل معا في شكل منسجم ومنفتح لتعظيم االستفادة مما هو
متاح من خبرات وفرص تمويل ،وتجنبا لتوازي المشاريع والبناء على مصادر القوة في كل المنظمات الشريكة”.
وبعد الجلسة االفتتاحية أطلق التقرير عن تقييم تغير المناخ حيث قدمت “رئيسة قسم الموارد المائية في اإلسكوا” كارول
شوشاني شرفان ،لمحة عامة عن التقرير.
ومن ثم ركزت الجلسة الثانية على أثر تغير المناخ على المنطقة العربية قبل المناقشات الرفيعة المستوى في هذا الشأن.

( :)Lebanon 24وصول وكيلة االمين العام لالمم المتحدة لشؤون الهجرة الى بيروت
وصلت إلى بيروت بعد ظهر اليوم وكيلة األمين العام لالمم المتحدة الممثل الخاص لشؤون الهجرة لويز اربور ،آتية عن طريق
باريس ،في زيارة للبنان تستمر يومين تشارك خاللها في اجتماعات تعقد في مقر لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسيا (االسكوا) في بيروت في  26و 27ايلول للبحث في امور تتعلق بالهجرة .كما سيكون لها لقاءات مع كل من وزيري
الشؤون االجتماعية بيار بو عاصي والمهجرين طالل أرسالن.
وفي المطار ،أعلنت اربور أنّها "ستشارك في االجتماع االقليمي الذي سيعقد في األسكوا والمخصص لمناقشة االتفاق العالمي
للهجرة الذي سيعتمد من قبل الدول األعضاء في االمم المتحدة في مثل هذا الوقت من العام المقبل ،لذلك ّ
فإن هذا االجتماع سوف
يكون تحضيريا ً للمفاوضات من اجل االتفاق العالمي للهجرة".

(صدى البلد) :وفد مصرى يغادر إلى لبنان لبحث الهجرة الدولية بالمنطقة
غادر القاهرة "محمد غنيم" نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة والالجئين ومكافحة االتجار بالبشر متوجها على رأس
وفد إلى لبنان للمشاركة فى االجتماع التشاورى اإلقليمى المعنى بالهجرة الدولية فى المنطقة العربية والذى يبدأ اليوم الثالثاء.
قالت مصادر مطلعة شاركت فى وداع الوفد :ينظم االجتماع منظمة اإلسكوا والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية
بمشاركة الدكتور" محمد على الحكيم" وكيل األمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذى لإلسكوا والسفير "وليام السى سوينج
"المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة و"لويز أربور "ممثل األمين العام الخاص المعنى بالهجرة الدولية واألمين العام للمؤتمر
الحكومي حول الهجرة الدولية.
ويهدف االجتماع التشاورى اإلقليمى إلى زيادة وعي الدول األعضاء ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية األخرى
بالعملية العالمية المؤدية إلى اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ومناقشة أبرز ما تنطوي عليه
الهجرة من قضايا وأولويات وتحديات في المنطقة العربية تود الدول األعضاء تناولها في مفاوضات االتفاق العالمي وبناء فهم
مشترك ألهمية االتفاق العالمي  ،بوصفه إطارا يتناول أولويات المنطقة العربية وبلدانها في مجال الهجرة الدولية.

(فيتو) :نائب مساعد وزير الخارجية يغادر مطار القاهرة متوجها إلى بيروت
غادر مطار القاهرة الدولي ،اليوم الثالثاء ،محمد غنيم ،نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة والالجئين واالتجار بالبشر،
متوجهًا إلى العاصمة اللبنانية بيروت ،في زيارة تستغرق عدة أيام.
ومن المنتظر أن يشارك غنيم خالل زيارته للبنان في فعاليات االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في الدول
العربية ،والذي تنظمه اإلسكوا ومنظمة الهجرة الدولية وجامعة الدول العربية ،وينطلق اليوم الثالثاء.

KUNA: Official wants further convergence between Labor-exporting, importing
countries

(India Blooms): World has 'every interest' in better managed migration – senior
UN official
New York, Sept 29(Just Earth News): The world has every interest in managing migration better,
given the expanding global population and the huge increase in people on the move.
This message was underlined by Louise Arbour, the United Nations Special Representative for
International Migration, who was in Beirut, Lebanon, to address pressing issues related to the
movement of people in the Arab region.
Experts gathered midweek at the UN Economic and Social Commission for Western Asia
(ESCWA) to identify ways of supporting the most vulnerable migrants.
This information will feed into a new compact for migration to improve the situation of millions
who have chosen – or felt forced – to leave their homes.
“We know there are a lot of differences around the world but when you see such striking
differences even within a region it brings home the idea that the compact is going to have to be
very smart to have appeal and to be implementable,” Arbour underlined.
As the world continues to experience unprecedented waves of migration, United Nations experts
are highlighting the importance of regional solutions to ensure that people and societies can
benefit from this global phenomenon.
“Migration is a reality that crosses walls and barbed wire,” said Mohamed Ali Alhakim, the
Executive Secretary of the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA).
Speaking at its headquarters in Beirut, Lebanon at the opening of a two-day meeting on
international migration, Alhakim stressed that to manage this transboundary reality, “regional
and international cooperation must also cross borders.”
As one of the five regional commissions of the United Nations, ESCWA serves as a think tank
for its 18 Member States; it brings together experts who work at the regional level to tackle
global challenges, while still considering different national realities. Helping countries achieve
the 2030 Agenda for Sustainable Development has been at the heart of its focus.
“Is immigration not the oldest poverty reduction plan?” continued Mr Alhakim, noting that
remittances in the Arab region amount to more than $50 billion a year, more than four times the
official development assistance (ODA) received by Arab countries.
Alongside its partners such as the International Organization for Migration (IOM), ESCWA is
facilitating discussions on what should be prioritized for the Arab region in the Global Compact
for Migration. This agreement, the first of its kind, is expected to offer solutions to better manage
human mobility.

“The Arab region is particularly important because it's at the centre of much of the conflict, it's a
major labour migration area, and it's also an area that has sent a lot of people elsewhere in the
world particularly to Europe, many of whom encountered difficulties along the way,” explained
William Lacy Swing, the Director General of IOM.
In his address to the forum, he recalled that 3.5 per cent of the world population are international
migrants who produce 9 per cent of the world's global domestic product. That's reportedly 4 per
cent more than they would have produced if they had stayed at home.
Meanwhile, Louise Arbour, the UN Special Representative for International Migration,
highlighted how much of a challenge it will be for the global compact on migration to be
relevant to everyone; in the Arab region alone, countries have very different economic, social
and environmental profiles.
“We know there are a lot of differences around the world but when you see such striking
differences even within a region it brings home the idea that the compact is going to have to be
very smart to have appeal and to be implementable,” she underlined.
The next regional consultations on the global compact will be held in October in Addis Abba at
the Economic Commission for Africa (ECA), and then in November in Bangkok at the
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP).

(MENAFN): Kuwait- Official wants further convergence between laborexporting, importing countries
MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) BEIRUT, Sept 26 (KUNA) -- A Kuwaiti senior
official on Tuesday emphasized the significance of the Abu Dhabi Dialogue mechanism for
further convergence and stronger partnership between the labor exporting and importing nations.
Addressing a regional consultation meeting on international migration in the Arab region,
Assistant Foreign Minister for International Organizations Nasser Al-Hayyen called for
developing mechanisms for enabling the Arab countries to enhance the necessary arrangements
for securing the human rights of migrant labor, and fair recognition of their skills and
qualifications through providing them with a safe environment.
Leading the Kuwaiti delegation to the event held in Beirut, Al-Hayyen voiced his country's pride
of being a member in the Abu Dhabi Dialogue. The Kuwaiti senior diplomat today presided over
a session on "proper work and the movement of manpower." The consultation meeting was
organized by the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) in
cooperation with the Arab League and the International Organization for Migration (IOM) as
part of the preparations for the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)
to be concluded in 2018.
Established in 2008, the Abu Dhabi Dialogue launched a collaborative approach to address
development in temporary labor mobility in Asia. It was initiated to broaden the base for
common understanding of issues and to influence practices and policies in the area of contractual
labor for the region.

(The Peninsula Qatar): Qatar supports ESCWA efforts on migration issues
Beirut: The State of Qatar stressed that the best preventive solution for the issue of refugees and
migrants is to uproot its causes in terms of conflicts, marginalisation, economic and social
weaknesses, and instability that all force people to leave their countries in search for better lives.
The remarks came during the State of Qatar’s address before the opening session of the regional
consultative meeting on international migration in the Arab region as part of preparation for the
international agreement on safe, organised and systematic migration, which was held at the
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia’s (ESCWA) headquarters in
Beirut. The speech was given by the State of Qatar’s Ambassador to the Republic of Lebanon,
Ali bin Hamad Al Marri.
The Ambassador said the State of Qatar will continue to positively support the negotiations as
well as the efforts of ESCWA, the Arab League and International Organization for Migration
(IOM) in order to reach global consensus in this matter in favour of the international community.
Al Marri extended thanks and recognition for the joint efforts of ESCWA, the Arab League and
IOM to organise the meeting on the negotiations of New York Declaration for Refugees and
Migrants, which is ratified as a consensual resolution by the UN General Assembly in September
2016 at the level of heads of states and governments, which shows the importance of the
international agenda and its relation to the achievement of sustainable development in line with
the international agenda for development.
The Qatari Ambassador pointed to the Doha declaration issued by ESCWA’s ministerial session
in December 2016, which recommended that member states follow on the important articles
related to the achievement of development in the region, which Qatar supports as it chairs the
current ministerial session.
The wide movements of refugees and migrants has become a serious challenge to the region
because of the repercussions of conflicts and the threat to international peace and security, which
led millions of people to seek a better future to ensure their safety and the protection of their
families, Al Marri said.
“While we welcome the efforts of neighboring countries and Mediterranean countries to absorb
millions of migrants and refugees,” Al Marri said, “we note with concern the dangers facing
these victims, including exclusion, discrimination and the difficulty to adapt to their new
environment, especially as they arrive in an urgent and unorganized manner.”
The Ambassador added that this situation “called for the adoption of a global regulatory
instrument for such cases,” highlighting the extreme concern due to “their exploitation” by
illegal migration mobs.
Al Marri said that protecting human rights according to international law and humanitarian law
should be the cornerstone in handling this phenomenon, noting that international cooperation is
the best way for that. “We in the state of Qatar believe that non-citizen residents can play a role
in the development of their home countries.”
He said that more than two million residents in Qatar contribute to the development of their
home nations through financial transfers estimated by IOM at $12bn every year, while they have

a share in the development of the country through their contributions to the fields of education,
health and infrastructure.
Qatar’s ambassador to Lebanon added that such complementary relationship based on mutual
respect and the preservation of human rights can contribute to a positive view towards
expatriates and helping them to integrate into their environment the same way as citizens. He
noted that this complementary relationship requires political will, which the State of Qatar has
done under the wise leadership of Emir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and according
to its development plan stipulated in Qatar National Vision 2030.
Al Marri said that 2018 will be a quantitative leap in the international community’s
understanding of migration and refuge because it will be the time for adopting an international
instrument to regulate migration and another to the issue of refuge.

(UN News Centre): World has 'every interest' in better managed migration –
senior UN official
28 September 2017 – The world has every interest in managing migration better, given the
expanding global population and the huge increase in people on the move.
This message was underlined by Louise Arbour, the United Nations Special Representative for
International Migration, who was in Beirut, Lebanon, to address pressing issues related to the
movement of people in the Arab region.
Experts gathered midweek at the UN Economic and Social Commission for Western Asia
(ESCWA) to identify ways of supporting the most vulnerable migrants.
This information will feed into a new compact for migration to improve the situation of millions
who have chosen – or felt forced – to leave their homes.
“We know there are a lot of differences around the world but when you see such striking
differences even within a region it brings home the idea that the compact is going to have to be
very smart to have appeal and to be implementable,” Ms. Arbour underlined.

