
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 بطالة الشباب واهلجرة غري الشرعية
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 سعادة السفرية د. / ناصرية بغدادىكلمة 
 ةبيتمع املدنى جبامعة الدول العرمدير إدارة اجمل

 تجار الموت .... في  ستيل ك متمل يا قتتسيا تيااهت ا ليصا الملي ت   تي 
 الادييد سين شبكات األتجار ف  البشر وت ريب الم اجرين خاصي  سيو وجيوه

 . لتمج ول ال اربينالزوارق الغارق  الل  تحمك  ت  ت ح ا لؤالء
وشدهت  ت  حرص اليدول األ اياء لالجاساي   تي  األللمياش لالشيبا  سين 

سلخلل  سن قجك األتلماع ل م وسنح م الفرصي  تلحداث سجالس خالل ا
 للوجي  تاقل م لالرتساء لأوتان م .

ازهات للورة مبيرة مما  2011قن سوجات النزوح سن المن س  سنص  اش وف  توضي  سن تااهت ا قشارت إل  
 اصبحا لاض البتدان ف  المن س  نساتُا لاس  لابور الم اجرين غير الشر يين.



ت جيرة لقوضحا قن لناك ج يوها  سبصولي   تي  جمييو االتجاليات واوفيرت وفسيا  للسيديرات المنلمي  الدوليي  كما 
 55الي  شيخا الاياش الماضي  ليليك ليصا الاياش إلي   112 ن انخفاض  ده الم اجرين غير الشر ين سين 

 ال  شخا فسط .
 متك األوتان.ت اقغت  س بنداء لتشبا  لاللمتك لأوتان م .. فالشبا  لواخللما متمل ا  وقدلصا

           
 كلمة سعادة السفرية  / نائــلة جــــرب   

  رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة اهلجرة غري الشرعية واالجتار بالبشر
 

سؤمدة انه في   " ال رو  إل  المج ول "بدات تياهت ا الكتم  لانوان المؤتمر
 رتال . حد ذاته

 تينيا ان  لشبا  لتمج ول ؟   ت  الرغم سن انيه ججيبسلتائت  لماذا يصلب ا
ننكير قن الشيبا   نلمتك ببالهنا ونحسق ذاتنا  ت  قراضي ا ، فال نتيل يو ان

يواجه الاديد سن الماوقات األقللاهج  واإلجلما اج  الل  تحد سن تموحه .. 
ولكن رغم مك ذلك فالسول ان الحك ف  ال جرة غير صيحي  وبياألخا ال جيرة 

 شر ي  ف   قسل ان لكراس  الفره حيث جالبر شخلي  غير سرغو  في ا ف  سجلمو ينكره .غيرال
 لوصييك الشييبا  لأنفتيي مت بييين الشييبا  جييأت  بمييارة لالنسييا  ليكمييا قوضييحا قن المييؤتمر وس تيي  سيين ستلسيييا
 ي  سن تتك اللالرة .فلمجمو   سن اللوصيات الل  تتالم ف  اللخ

 
 طايع عبد اللطيف   / األستاذ الدكتور سعادةكلمة 

 املشرف العام على معهد إعداد القادة حبلوان ر وزير التعليم العاىل لألنشطة الطالبيةمستشا
 اسي  وخاصي   ف  متم  تياهت  تم تتتيط الاوء  ت  قن سشكت  ال جرة

ف  شخلي  الفره الصي جسيوش  ال جرة غير الشر ي  ل  سشكت  ل ا جصور
 ايالم في  الفليرة التيالس  سين سوجي   يدشحيث  انا ساليم هول ال  ب ا .

قنلميياء الشييبا  الراتييه بييبالهلم وتيياي م وراء االحييالش الغييير المدروتيي  
خدرات ليايش ف   الم غير س ت م ف  ذلك س ك سن جسبك  ت  تاات  الم

وسين لنيا بيداءت لالفايك وزارة اللاتييم الايال  في  تيدار  ليصا  ين الواقو ،
ييي  والليي  تتييا د فيي  بنيياء الشخلييي  تريييق األللميياش لاألنشيي   ال الب

سؤميدا   تي  قن الشيبا  .. الملميزة ، سو اللو يي  لجمييو الساياجا الشيبابي  وفيل  قنيوات الحيوار سيو الشيبا  .
الارب  ف  حاج  إل  ان نلااسك ساه لشفافي  ونزاله، حل  تلا  الرؤي  قساسه ويتل يو ان جتير ف  تريس  

 لخ   بابل  .



 / حسني العطيفى  الدكتور األستاذكلمة معاىل 
 األمني  العام للمجلس العربى للمياه

لييو حييديث   ابييدي تييياته قن سوضييوع المييؤتمر جاييد فيي  الفلييرة الحالييي 
الاييالم وخاصيي  فيي  سن سلنييا الاربييي   لوضييا ا الجغرافيي  ممابيير بييين 

الجنييو  لكييك سييا   الشييمال وسييا جم تيي  سيين نمييو اقلليياهي وبييين هول
اقلليياهي ل ي  ي زيياهة التيكان.. اتييلنزا   تاانيي  سين سشياكك م نميو

المييواره ي تغيييرات سناخييي  حيياهة ، .. ع واجلما ييي  م ل اليي  ي ارلييا  ي 
 زياهة التكان ي....  ع.

سالبرا  قن ال جرة ف  حد ذات ا تيوء مانيا شير ي  وغيير شير ي   لي  
سو ف  الدور المشيلرك بيين مما قكد  ت  قن حك المشكته ج.. حك غير سن س  وسغاسرة غير سحتوب  النواتج .

الحكوسات وسؤتتات المجلمو المدن  للازيز هور الشيبا  في  المجلميو وتيوفير فيرص الاميك سين خيالل ه يم 
المشييرو ات اللييغيرة والملوتيي   سييو تييوفير اللييدريب الكيياف   لتشييبا  إلنجيياح لييصة المشييرو ات ، سييو ه ييم 

 مشكت .األبلكارات واللتت  لالاتم وبصلك نلك لحك جصري ل صة ال
 

 كلمة السيد / أمانويل ميهارى
 ممثل وكالة األمم املتحدة للهجرة  - نسق برنامج اهلجرة املختلطةم
 

لشييكك  تامييك المنلميي  الدولييي  لت جييرة قوضيي  فيي  ستييل ك متملييه قن 
غير الشر ي   وبيق سو التجن  الوتني  اللنتيسي  لمكافح  وسنو ال جرة

  جرة غير النلاسي .واإلتجار لالبشر لتلو ي  لمخاتر ال
وف  الوقا نفته تامك المنلم  سو شرمائ ا  ت  تازيز تيوفير البيدائك 

سايييارض اللووييي  واللييدريب اللسنييي   لمييا فيي  ذليييك بييراسج اللووييي  و
اللي  هاخك المجلماات ورياهة األ مال فاال  ن براسج تازيز الم ارات 

 سادالت  الي  سن الم اجرين غير النلاسيين. لدي ا
سين خييالل سواقيو اللواصيك االجلمييا   اون سيو التييفارات األفريسيي  في  سليير تيم السيياش لحمتيي  تو ويي   وباللاي

 ب د  إتاح  الفرص  لتم اجرين للباهل اآلراء والخبرات.
الحمتي  شياارلا "انشير  جيرة غيير الشير ي  وتلماش  ليصه الحمتي  سيو "االتيلراتيجي  الوتنيي  لمكافحي  وسنيو ال

، وت د  إلي  تو يي  الم ياجرين المحلمتيين لمخياتر ال جيرة غيير النلاسيي   بير الليحراء الكتم .. قنسص حياة"
والبحر الملوتط وتوض  الحمت  المخاتر الحسيسي  سن خالل  دة سساتو فييديو لتم ياجرين اليصين وصيتوا إلي  

 قوروبا لاد تارض م لإلتاءة سن قبك الم ربين وقحيانا الملاجرين  ت  تول ال ريق.



 2010في  توقييا لياش لتغاجي  في  ويك اللمياش الحكوسي  المليري  لمتي  ال جيرة سنيص  ياش ا المؤتمر ويأت  لص
اته لصا المت  وارتبتفا ك سلر سو لتحد سن ت ريب البشر قو االتجار ب م، وقد وضحا هوليا  2016وحل  
 شر.تجار ف  البوالج وه والل  تبصل ا الحكوس  الملري  لمكافح  ال جرة غير الشر ي  واال  2030برؤي  

ا ميان انه سن األفاك قن تليك في  بتيدك، لكين إذم  ...لتم اجر سن سلر وف  ن اج  الكتم  مانا لناك رتال 
 علناك سكان آخر توه قن تصلب إليه قو س لم له فالبد قن تكون ستلادا قبك التفر.

 
 ممدوح رشوان     /كتوردسعادة الكلمة 

 والبيئة  األمني العام لالحتاد العربي للشباب
ال جقي   ف  تأكيد سن تياهته  ت  قن االتحاه الارب  لتشبا  والبيئ  هوره

فسيييط  تييي  الساييياجا البيئيييي  ، ولكييين هوره المجلماييي  يوجيييب  تييييه مأحيييد 
الشيبا   تي  ن ياق التياح  المجلمو الميدن  واللي  تاميك سيو  سؤتتات 

وخاصي  اإلجلما يي   الاربي  ، قوجب  تيي  قن يلفا يك سيو قاياجا الشيبا 
وققول والرة ألننا ماير    -سو والره قصبحا صارخ  ف   المنا الارب  

فلباح مك يوش  –سلاار  اننا سلمتكين لأوتاننا وسن اللاب قن نفارق ا 
تسريبا  قصبحنا نفجو لحاهب  نليج  لصا الامك الغير سشروع ، وبرغم جميو 

، وسين لنيا تييم السيوانين اللي  تيم تين ا اال قن الليالرة تنلشيير لشيكك مبيير 
وضو سوضوع المؤتمر ووضا   ت  تاولي  المناقشي  سيو الشيبا  لنلوصيك سايا  ألفايك التيبك اللي  جمكين قن 
تتييا دلم فيي  قتخيياذ السييرار اللييحي  ، سؤمييدين لجميييو الشييبا  الاربيي  قن جميييو الماوقييات الليي  تقيي  قساسييه 

 .جمكن تخ ي اوالوصول لبر األسان ف  حان األلك واألوتان 
 

 ألستاذة / رحاب صربى     كلمة ا
 اإليسيسكو –ممثل املنظمة األسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
 بد الازيز  بن  يبدقت تياهت ا الكتم  بنسك تحيات ساال  األتلاذ الدملور 

المدير الااش لتمنلم  اإلتيالسي  لتلربيي  والاتيوش وال سافي     مان اللويجري،
  مال لصا المؤتمر الم م.مإجتيتكوع وتمنياته لالنجاح أل

كما قشاهت لاللااون الم مر السائم بين المنلمي  اإلتيالسي  لتلربيي  والاتيوش 
وال سافيي ،  واالتحيياه الاربيي  لتشييبا  والبيئيي ، فيي   سييد لييصا المييؤتمر، وفيي  
تنفيص قنش   قخرى  ديدة، تأكيدا  لتتا  المشيلرك سين قجيك ترتييه قوا يد 

 .المتلداس اللنمي  الشاست  
قدسا الشكر الجزيك لجمييو ألتيرا  الملااوني  في  تنلييم الميؤتمر،  تي  و 



ج وهلييا فيي  اإل ييداه الجيييد واللنليييم الملميييز لييه ،كمييا قييدسا اللسييدير إليي  التيياهة الخبييراء واألتيياتصة البيياح ين  
 وستؤول  سنلمات المجلمو المدن  المشارمين.

سين الميؤتمر التينوي مل الي  الشيبا  وال جيرة  كما اكدتأن  الموضيوع المخليا ل يصه اليدورة التاهتي   شيرة
 غير الشر ي ع، لو اخليار سناتب وف  اللوقيا المناتب.

يي  الليي  تواجييه البتييدان الاربييي ، ليياخلال  ستييلويات     حيييث إن وييالرة الب اليي  تشييكك إحييدى المشييكالت الرئيته
ل  تواجه االقللاهجات الاربي  حاليا ، تسدس ا وقنلمل ا االقللاهج  واالجلما ي ، ف   تاد قحد قكبر اللحدجات ال

 لتيبب تفياقم الليالرة واللزاييد المتيلمر الم يره في   يده األفيراه السياهرين  تي  الاميك واليراغبين فييه والبيياح ين 
  نه هون جدوى.

وحتب تسارير سنلم  الامك الدولي ، جاان  الشبا  الارب  سن قزسي  ل الي  خانسي  سنيص سيا يزييد  تي   شيرين 
اقمييا سييو تياتييات اللحييول إليي  الس يياع الخيياص، وازهاهت حييدة سييو األزسيي  االقلليياهج  الاالمييي  فيي   اسييا، تف

ش، لكين ل الي  الشيبا  ليتيا سسلليرة   تي  2016٪ في   ياش 30التنوات األخيرة، حيث بتغا نتب  الب الي  
 سن ا والناسي . البتدان الاربي ، بك ل  جزء سن قزس   المي ، تاان  سن ا قغتب هول الاالم، الملسدس  

وقساش انتداه األفق لامك الشبا ، تنلشر سشكالت اجلما ي  ال تسيك خ يورة، ميالفسر، والجريمي ، وال جيرة غيير 
 الشر ي ، والمخدرات، الل  ت ده التتم االجلما  ، واألسن اإلنتان  ف  تتك البتدان. 

شير ي  لين جكيون تي ال . وال توجيد  ليا وسن ذلك البد قن نا  قن الحك لمشكت  ل ال  الشبا  وال جرة غير ال
تحري  للحسيق س ك لصا الحك. ولكن سين اللياب تليور الحيك بيدون اتيلااهة هور الدولي  في  إهارة االقللياه 
وتوجي ه، وليس لالارورة لمتكيله. فلدخك الدول  ف  االقللاه، وبأشكال سخلتف ، ليو التيبيك الوحييد إل ياهة 

يز  تي  اللنميي  المتيلداس ، بيدون قن تحيرش اللوازن بين التوق والمجلميو، سين  خيالل تياتيات اجلما يي  ترمع
 الس اع الخاص سن تحسيق األرباح.

لي  نشير السييم اللربويي  والاتميي  إتيالسي  لتلربيي  والاتيوش وال سافي  اليصي ييد و إلوان القا  سن سي اق المنلمي  ا
تاميك ايجتيتيكو، لاللاياون سيو شيرمائ ا،  وال سافي  واإلنتاني  لمواج   سا ج رحه الالر سن تحدجات جتاش،

 ت  ا لماه ن ج شاسك ف  سواج   تحدجات الب ال  وال جرة غير الشر ي ، الل  ت ده التتم الايالم ، وتازييز 
قيم اللااسن واللااون، وبناء سجلماات قك ر و ييا  ودهراكيا  الحليراش حسيوق اإلنتيان والسييم اإلنتياني  واللاياجش 

 المشلرك.
 
 
 
 
 
 
 



 حلقة نقاشية حول جللسة األوىل ا
 اهلجرة غري الشرعيةاحلد من ظاهرة  دور اجملتمع املدني يف
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وباتيا سين ييدت  ويالرة ال جيرة غيير الشير ي  الرازق متمله لأنه ف  الفلرة األخيرة قد تزا اتل ك ه. صالح  بد

الجييرائم الليي  ت ييده اسيين الييدول واتييلسرارلا سمييا هفييو المجلمييو الييدول  لوضييو اتيياليب لمواج ل ييا وذلييك ليي قرار 
المنلميي  سييو وضييو  لالتفاقييي  الدولييي  لمكافحيي  الجريميي   2000الجماييي  الااسيي  لاسييم الملحييدة فيي  نييوفمبر 

 بروتومول خاص لمكافح  ال جرة غير الشر ي   بر البر والبحر .
هول المن س  الاربي   مغيرلا سن الدول لموجات ال جرة غير الشر ي  لا لبارلا هول سابر وان الق  وقد تأبرت

ت ده حياة الم ياجرين لت جرة غير الشر ي  ، ولصلك تبصل الج وها الكبيرة لمواج ل ا ان القا سن سخاترلا الل  
ف  المساش األول حيث تشير االحلائيات اللاهرة  ن المنلمات الدولي  الااستي  في  سجيال ال جيرة الي  ارتفياع 

   سأتاة انتاني  مبيرة .   ا داه الغرق  والمفسوهين ف  البحر وراء حتم الايش الرغيد وال راء التريو ولو سا جاد
 

 األسين الااش لالتحاه  –شوان وف  لصا األتار تحدث ه. سمدوح ر 
 جسيو في  ييد سنلميات المجلميو الميدن ،حيث قن جمييوقن  الدور األتات  لحيك سشيكت  ال جيرة غيير الشير ي  

  وتايو ق لبيار ضييايفُا  لتجانيب اإلجلميا   فيي الحييك األسني إلي  لاألتيا   اللي  ُجاميك ب ييا ترجيو التياتيات 
المغاسرة لإلقداش  ت  تتك  م اجرين ي  ل  المحرك األتات  لتاإلجلما  ل تاات  ت  الرغم سن قن الالساي ، 

تجالك هورلا واتيلبااهلا سين  قنسنلمات المجلمو المدن  الاربي   لصلك يرى الاديدسن، غير سحموهة الاواقب 
غيم ر  ، المتالم  ف  الاديد سن المتفات الرئيتي ، شأن ست  اللااون سو االتحاه األوروبي  في  سجيال ال جيرة

الاالسي  في  في  حيك الادييد سين اإلشيكاليات والمتيالمات اللي  تسيدس ا لرا  الدول  لالدور األتات  اليصي اال 
  ده سن الدول الاربي .



ف  لصه الساي   ت  الرغم سن قن ا ، ت  الرغم سين قن يا  سنلمات المجلمو المدن  لماذا اذا  يلم ت ميش هور
ق الاديد سن الدول، تيواء هول المليدر  ف  سا يلاتق لساي جمكن قن تؤهي هورا  فااال   ال جرة الل  لاتا تؤرع
الشياسك  المجلمو المدن  شيريك في  الحيكفغير مافي  الحتول األسني  حيث قصبحا والابور قو هول االتلسبال،

ات والمفاوضيات الملاتسي  سنلميات المجلميو الميدن  في  جمييو النساشيقشيراك أسين ولصا يوجيب تيل صه الساي  
 .ف  رتم التياتات الماني  لال جرة و ” لال جرة

 
فل  حوار نساش  سو الشبا  المشارك سين الجاسايات والمنلميات الشيبابي  سين اليدول الاربيي  ،وميان قبيرز سيا 

 -تناقشوا حوله الشبا  لو قن التجوء لت جرة غير الشر ي  جاوه إل  :
  دش توافر فرص الامك المناتب  لتشبا . .1
 .سو ال موحات واآلحالش الخاص  ب مالدول الاربي  غير سجدج   المنلوس  اللاتيمي  ف  لاض .2
 األحباط النفت  نليج   دش الشفافي  ف  قااجا الشبا . .3
  دش تواصك الحكوسات سا م  بر سؤتتات المجلمو المدن  المشارمين ب ا. .4

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 توقيع بروتوكول تعاون بني االحتاد واجمللس العربي للمياه
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 لاسش الجتت  االفللاحي  لتمؤتمرفات  

 خالد  يتوى، ملوريدتااهة اله الااش لتكشاف  والمرشدات برئات  قتَّد سجتس إهارة االتحا 
 الارب  لتشبا  والبيئ  األسين الااش لالتحاه -سمدوح رشوان ملوريدتااهة ال

الصى جاد قرفو وتاش مشف  سلرى ُجمن  لا ااء وغير األ ااء ف  الحرم  الكشفي  سمن و 
الارب  قو السوس  لتحرم  واتلحق  تيه الشكر،  قهى واجبا قو قاش لمشروع  ت  المتلوى 

 تسديرا لج وهه مسائد مشف  ف  نشر الو   البيئ  بين قبناء حرم  الكشاف  والمرشدات.
 

ه. رشييوان  يين تييااهته ب ييصا الوتيياش، وشييكره لالتحيياه الايياش لتكشيياف  والمرشييدات وقييد ق يير  
لمرار في  الاميك الل يو   والخيدس  الوتاش الصى جالبره حافزا ليه لالتيالملرى،  ت  سنحه لصا 

لتمجلمو المحت  واإلقتيم ، وواليصى جايد تشيجياا لاجييال الساهسي  في  الل يوع وتسيدجم الخيدسات 
 الااس  وتنمي  المجلمو.

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 اجللسة الثانية حلقة نقاشية حول

 عاملنا العربي اهلجرة كظاهرة مستجدة يف
     

 
 
 

 
 

 املتحدثني :
- – 
- –

- – 

 
 األمني العام لالحتاد العربي للشباب والبيئة  -وان دوح رشد / مم

ميد  تي  قلميي  ؤ نو تحدث تياهته  ت  قنه سين خيالل جمييو قنشي   اآلتحياه نحيث 
الشيييبا   الاميييك الل يييوع  ، وهوره فييي  بنييياء شخليييي  اإلنتيييان، وصيييسك س يييارات

  تي واللواصك  مباهرات م لل وير المجلمو، إضاف  إل  س ارات االتلالاألتلماع لو 
في  إججياه الحتيول المناتيب   حيدةسو   إلي  رؤ يستلوى اأُلترة والمجلمو، واللوصيك 

سما جلب ف  الن اج  ف  المسوسات األنتاني  والشخلي  لتشبا  والل   لتمشكالت
 سن ا األنلماء لآلترة والوتن .

ألرلييا  قو فالامييك الل ييو   ججاييك الشخلييي  ذات لوييي  وانلميياء لتييوتن سمييا ججاييك اللفكييير فيي  قاييي  س ييك ا
 ال جرة غير الشر ي  قسرا  غير واره .

إل  قن قلمي  المؤتمر تأت  لتبب تفاقم سشكت  الب ال  وال جرة غير الشر ي  بين الشبا  الارب ، كما قضا  
وقجاييا تفيياقم وييالرة الانيي  ورفييض اآلخيير بييين الشييبا ، و ييدش وجييوه هور فا ييك لمنلمييات المجلمييو المييدن  

   الللدي للتك المشاكك.والمنلَّمات الشبابي  ف



ت واأللييم سيين مييك ذلييك لييو الامييك  تيي  الحييد سيين تتييك المشيياكك بييين الشييبا  الاربيي ، واللايير   تيي  اللشييرياا
 والسوانين المحتي  واإلقتيمي  للتك اللالرتين.

  ججيب سؤمدُا  ت  قن المنلمات الل  تامك سو الشبا  جسو  تي ا الدور التات  ف  بناء شخلييل م وبالليال
اليي  نسييدش لم ييك لييصه المنلمييات المجلماييي  مييك الييد م المليياح ل ييا حليي  جمكيين قن تسييوش بييدورلا ل ريسيي  فا قن

 وسجدج  جسو سرهوهلا  ت  األوتان ف  صورة سواتن توى سنلم  لوتن 
 

 مني عام مساعد االحتاد العربى للشباب والبيئةاأل -أ. / بثينة احلاجي 

حيث سن الب ال ،  خ ورة األك ر   لاآلف تيات ا ق مال ال جرة غير الشر ي اوصف
قو  إليي  قن م ييرا سين الم يياجرين ليم شيبا  ليتييوا لحاجي  لامييك اإلحلياءات تشيير

ودنمييا إلببييات ذات ييم نليجيي  الل ميييش الييصى ال سيياف  لرفييو ستييلوالم االجلمييا   قو 
  .يلارضون له

لسي  سيو ولي  تت ،زلرة شبابنا، وترتت م لتمج ول سن قن ال جرة تأكك نل  سحصرة
لمناتق اللرا ات والحيرو ، والنليجي  لي  تفرييد لالهنيا سين تاقيات م ليالرغم سين قن يم يرتك ب م اإلرلا  الص 

ال ييروة الحسيسييي ، سمييا جفييرض  تيي  الحكوسييات قن تأخييص بلوصييياتنا وغيرنييا سيين المييؤتمرات الليي  تانيي  لسايياجا 
 الشبا .

 
     العربى للشباب والبيئة دمني عام مساعد االحتااأل -. / عبد الرزاق إمساعيل أ

تجارة لالبشير .. لكيصا بيداء تيياهته الكتمي  اللي  اوضي  سين خالل يا قن سوضيوع 
 اللجارة لالشر ال جرة غير الشر ي  قصب  سوضوع تجاري لحا تسوش له  لالات

سؤميدا   تي  قن لبنيان  تماسا  س ك اللجارة لالمخدرات وتجارة التالح الغير قانوني .
ل  تايان  سين ليصه السايي  حييا قن يا هولي  ترانزييا سيا بيين الدولي  سن الدول ال

 تي  البحير  ل ا سوقو سلميزترابتس مدين  س ك فاألش والدول  المراه الوصول ل ا 
 الدول  التبناني وقن مانا ال جرة مت ا سن ترابتس لسرب ا سن ترميا لالبحر وتوريا لالبر، سما ججاك الملوتط، 

اتلنزافا لت روات الاربي  ل   ال جرة الشر ي  والفانوني  فاال  ن الموضوع جزئيا   لصا ت   تي رت سؤخرا قد 
وتتاءل ستلنكرا لماذا ال نتمو  ن لجرة سن الدول الغربي  إل  الاربي ؟ بم لمياذا ُجخياتر سن الاسول واألسوال،

، في ذا تيم تيوفير فيرص  ، ودذا وصيتوا جليبحوا بوضيو غيير قيانون قك ر سن لجيأ لت جيرة غرقيوا الم اجر بروحه
وتيم اتيلغالل ليصه األسيوال اللي  تيصلب للجيار  ،اللدريب ل ؤالء الشبا   ت  إهارت لاض المشرو ات الليغيرة

 الموت ف  تنفيص تتك المشرو ات تيكون الموقف قد تغير تماسا  
الحسيسيي ، المنيوط وتالب الدول الاربي  واإلفريسي  بوضو تياتات واتلراتيجيات التلياا  شباب ا ف م بروت ا 

 ب م حماج  األوتان.



 اجللسة الثالثة 
 حول دور الشباب فى التخفيف من حدة خماطر البطالة واهلجرة غري الشرعيةحلقة نقاشية 

 جلامعاتعرض أوراق عمل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة اجللسة 
- 

 

- 

- 

 تسدسا الجاساات المشارم   مجاسا  المنلورة ي جاسا  قناة التويس ي سا د النييك الايال ي جاساي  التياهاتع
 أوراق  مك حول المحاور الم روح  تم  رض ا وسناقشل ا سو الشبا  المشارك . ل

قكبير  يده سين نسيط النسيا  وذليك ألن يا قيد غ يا ومان قلم ا ورق   مك جاسا  المنلورة والل  حازت  تي  
 جميو سحاور المتلس  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ستلشار وزير اللاتيم الاال  لانش   ال البي  -ي تاجو  بد الت ي    ه ق.ف  ن اج  الجتت  الس  

جيدا لاروض الشبا  ووج ات نلرلم حول الساي ، ق ر   ن كتم  لتشبا  المشارك لاد قن اتلمو  تياهته 

اسلنانه وتااهته ب صا المتلوى الفكرى الاال  الصى وصك إليه الشبا ، سؤمدا قن الوتن الارب  مته لخير 

 .لما مان قبناؤه ب صا الحب واالنلماء واإلخالصتا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 احللول املقرتحة لظاهرة اهلجرة غري الشرعية 

 األويلل عمالورشة 
 
 
 

 

 

 

 

 

  الورشة األوىلمت تنفيذ 

اس
َّ
 أستاذ العلوم اإلجتماعية فى اجلامعة اللبنانية/  د. ناهد الرو

المجلماات الاربي  لشيكك  ياش تشيكيك لجني   ربيي  سين    ججب  ت دت في ا قناتل تا الورش  لكتم   اك
حيول ليصه  سيؤتمر سوتيو لاسيدوسنلمات المجلمو المدن  اللي  تاميك سيو الشيبا  وت يلم لساياجالم  الخبرا

 حيث قن ا تم ك قاي  قسن قوس . الساي  



لبنك الدول  لاللاياون سيو االتحياه إتالق سباهرة لاللنتيق سو األسم الملحدة وصندوق اسؤمدة  ت  قلمي  
 يه الس اع الخاص لالدول الاربي  لتحد سن اللالرةيئ  إلججاه فرص  مك لتشبا  وسااو الارب  لتشبا  والب

 التوصيات:خمرجات اجللسة و

اللو يييي  فييي  الميييدار  والجاسايييات ودقاسييي   -
 الندوات لتشبا .

 حب االنلماء لتوتن.غر   -
خييدسات تييوفير فييرص  مييك مريميي  وتييوفير  -

 لتشبا .
  مك قروض سيترة لفوائد قتيت . -
زيياهة الااسييك األسنيي  الييصى يييؤهى إليي  زييياهة  -

 االتل مار.
ه يييم اليييدول الغنيييي  المتيييلسرة لتيييدول غيييير  -

 المتلسرة.
 اللرميز  ت  اللاتيم. -
تبن  قفكار الدول الملسدس  وسحاول  تنفيصلا  -

 ف  الدول الاربي .
 تباهل الخبرات بين الباله. -

اللو ييي  فيي  اللييغر، وذلييك  يين البييدء سيين  -
تريييق زييياهة اللو ييي  بليياريه الييباله وزييياهة 

 الوتني  وغر  االنلماء.
إنشيياء البروتومييوالت بييين الييدول الملسدسيي ،  -

 بلت يك ال جرة واللااون بين م.
إهخيييييال سييييين ج حسيييييوق اإلنتيييييان واللربيييييي   -

المدنيييي ، ودججييياه سييين ج سوحيييد بيييين اليييدول 
سين ج الحيد  الاربي  ُيدرَّ  ف  المدار   ين

 سن ال جرة غير الشر ي .
إقاسيي  نييدوات ستييلمرة وبلييورة سلكييررة  يين  -

 سخاتر ال جرة غير الشر ي .
تفايييك هور وتييائك اإل ييالش والخ اليي  لتحييد  -

 سن ال جرة غير الشر ي .

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 الثانيةورشة العمل 
 

 

 

 

 

 

 مت تنفيذ الورشة الثانية

––

–

 -حول:هارت الجتت  
 سف وش الب ال ، قتباب ا، حتول ا، اللوصيات.

  :مفهوم البطالة

تييب سيو سييؤلالت الفيره لتحليول  تيي  الاييش الكيريم، فيي  ويك ضييف  ضيف  وجيوه فييرص  ميك سلكافئي  تلنا
وجوه تياتات واتلراتيجيات تلناتب سو توق الامك بناء  ت  الكفاءة والفا تي  سما جحول الشخا الااتيك 

 إل   ال   ت  المجلمو، وضف  ضمان ستلسبك قفاك لاجيال لتايش ف  قوتان م.
 أسباب البطالة:

 قتبا  اقللاهج . -
 اجلما ي .قتبا   -
 قتبا  تياتي  محرو ع. -
 قتبا  نفتي . -

ضيييف  سنيييالج اللاتييييم األتاتييي  وال يييانوى  -
 والجاسا .

ضيييف  وجيييوه اتيييلراتيجيات واللخ ييييط فييي   -
التياتات الحكوسي  المرتب   بلأسين فيرص 

 الامك.



األنلمييييي  والسيييييوانين واللشيييييرياات اللييييي  ال  -
تلناتييييييب سييييييو حسييييييوق الامييييييك لالنتييييييب  

 لتمؤتتات واألفراه.
وجييوه قييوانين تاييمن حسييوق الايياستين  ييدش  -

 متأسين اجلما  ، صح ، حوافزع.

 ييدش إشييراك الشييبا  فيي  اتخيياذ السييرار فيي   -
 رياهة األ مال.

 ييييييدش االتييييييلفاهة سيييييين الخبييييييرات الاربييييييي   -
 واتلس ا  خبرات قجنبي  بدال  ن ا.

 خمرجات اجللسة والتوصيات:

ك متحتييين جييوهة اللاتيييم فيي  المراحييك تاييديك المنييالج اللربوييي  ودضيياف  سيياهة سلخلليي  لسييانون الاميي -
 األتاتي  وال انوي  والجاساي ع.

سواكب  الل ور الاالم ، وخاص  ف  سجال اللكنولوجيا والماتوساتي  واللاتييم الرقمي ، لميا يلماشي  سيو  -
 الاولم  ودججاه سخلبرات لل وير األلحاث الجاساي .

 ا   لوزارة اللاتيم الاال  والبحث الاتم .إزال  الماوقات الملاتس  بلتجيك براءة االخلراع اللال -
 اللازيز  ت  وجوه تيات  ال وا  والاسا  لمكافح  الفتاه، وتكافؤ الفرص للحسيق التتم االجلما  . -
 إفتاح المجال لتشبا  ف  األساكن الرياهج  ودشراك م ف  وضو التياتات والخ ط لتحكوسات. -
 الباله الاربي  لد م المؤتتات اللغيرة والملوت  . تشجيو هور غر  اللجارة واللنا   والزرا   ف  -
 إقاس  المؤتمرات والندوات وتفايك هور االتحاهات الاربي  الملخلل  للباهل الخبرات الاربي . -
 إزال  قو تت يك اللأشيرات بين الدول الاربي ، والامك  ت  ت بيق فكرة التوق الاربي  المشلرم . -
سيين الايياستين ب ييا سيين  %80ااستيي  فيي  الييوتن الاربيي  قن جكييون ُجفييرض  تيي  المؤتتييات األجنبييي  ال -

 الجنتيات الاربي .
 تشجيو االتل مار ف  االقللاه األخار. -

 

 

 

 

 

 

 



 

 مناقشة خمرجات وتوصيات ورش العمل  
  

 

 

 

  

 

 

 

––

–

–

 
 ت  إفتاح المجال تماسا لتشبا  إلهارة وتتيير ور  الامك تبايا ليرؤيل م، سيو الوضيو  حرصا إهارة االتحاه،

فكرى والحوارى حول الساي ، مك ورش ، لمزيد سن اإلبراء الف  اال لبار تنوعع جنتيات وبسافات المشارمين ف  
 :فكانا

- 

- 

ال في  الوصيول إلي  ن اجي  تيريا  وخرجا الورشلان فاال بنلائج ُسب رة وتوصيات وحتول ققر  إلي  الواقيو، قسي
وقليم شي  حرصيا  تييه ...  لا لباليا قايي  قسين قيوس   ربي لوقف نزيف ال جرة المدسعِّرة ألوتاننيا الاربيي ، 

تحدييد المف يوش وقشيار رة غير الشر ي ، قتيباب ا، حتول يا الورشلان ف  البداج  لو تحديد سف وش الب ال  وال ج
  -:المشارمون إل  قن



ضيف  وجيوه فييرص  ميك سلكافئي  تلناتييب سيو سييؤلالت الفيره لتحليول  تيي  الاييش الكيريم، فيي  ويك ضييف  
وجوه تياتات واتلراتيجيات تلناتب سو توق الامك بناء  ت  الكفاءة والفا تي  سما جحول الشخا الااتيك 

 م.إل   ال   ت  المجلمو، وضف  ضمان ستلسبك قفاك لاجيال لتايش ف  قوتان 

 اجلما ي ، تياتي  محرو ع، نفتي ، ، جهاللقا -
 ضف  سنالج اللاتيم األتات  وال انوى والجاسا ،   -
 غيا  االتلراتيجيات واللخ يط الجيد ف  التياتات الحكوسي  المرتب   بلأسين فرص الامك،  -
 نتب  لتمؤتتات واألفراه. دش تناتب األنلم  والسوانين واللشرياات الملاتس  لحسوق الامك لال -
  دش وجوه قوانين تامن حسوق الااستين متأسين اجلما  ، صح ، حوافزع، -
هش إشراك الشبا  ف  اتخاذ السرار ف  رياهة األ مال، وتجالك االتلفاهة سن الخبرات الاربي  ف  سسابيك  -

 اتلس ا  خبرات قجنبي  بدال  ن ا.
 

بيم اللسي  سشيارمو الورشيلين في  اجلمياع ...  اللوصييات الااسي تم األخص ب يا في  وخرجا الورشلان بلوصيات 
 وقيد ستلشار وزير اللاتيم الاال ، المشر   تي  األنشي   ال البيي  لالجاسايات، - تاجو  بدالت ي  يهق. اش 

قجماوا  ت  قن سناخ األسن واالتلسرار الصى تايشه سلر، واحلاان الشياب المليرى الماييا  لكيك األشيساء 
 ججات ا "قِّْبته " الار  ف  مك األوقات،  الار  لو سا

سشيييرين إليي  قنييه ال وجييوه لتايير  بييدون سليير، وليي  تسييوى ب ييم، لييصا فيي ن اإلتييراع ل قاسيي  التييوق الاربييي  
ف يا في  الوقيا اليرالن ودنميا ليو ضيرورة حيياة ووجيوه لتاير  جميايا، واليصى جمتيك قيراره ليو  المشلرم  لم جاد تره

 .الشاو  الاربي  ماف 

 
 

 

 

 
 
 
 



 جتارب من بعض الدول حول اهلجرة الغري شرعية  
 

 
 

 

 

 

 

 

 حتادلال العامة األمانة مستشار  –املستشار / حممد إبراهيم عبد اهلل  ملتحدثا
اسرى   تي  هول المن سي  وميان لتبنيان النلييب األكبير سن يا حييث ختفيا الحر  التوري .... تبيدو ومأن يا سيؤ 

لصه الحر  وراءلا ساليين سن الم اجرين ميان نلييب لبنيان سين م ستييون وخمتيمائ  قلي  س ياجر وذليك قلي  
جانب خمتمائ  قل  سن الفتت نين ، وسن لنا لنا قن نلخيك حجم المشكت  في  لبنيان حييث بتيد تايداه تيكانه 

 يين جتلسبك ستيونين سن الم اجرين.اربا  سال

فدول  سحدوهة األسكانيات ولدي ا سشاكك  ديدة الماءي الك رباءي اللر  اللح  ي اللاتييم ي الغيصاء .. ليك ان 
 .تلخيك الوضو اللاب الصي جايش  النازحون 

ك تغييرا  هجموغرافيا  وجوه ستيون  سالجر ف  بتد  ده تكانه اربا  ساليين ، جحدث ذل -اوال  : الباد التكان   :
  .وتائفيا  يلباه توتر قسن  جمكن قن يؤهي إل  نشؤ تجماات قو خالجا قرلابي 

حييدبا ختييائر مبيييرة فيي  جميييو الس ا ييات األقلليياهج   الملييرف  ي التييياح ي  -بانيييا  : الباييد األقلليياهى :
 اللح ي اللربوى .... 

مد  ت  زياهة سادل الجريم  نليج  انخراط النيازحين لأنشي   جميو الدراتات واللسارير تو   -بال ُا الباد األسن :
 .قجراسي  لشكك مبير،لاللال  ججب قن نسر ان الحك لو وهة النازحين إل  اراضي م ف  المناتق األسن  



 لمكافح  ال جرة غير الشر ي . رب للياغ  نيال   اس  بيئي   ربي  سوحدة، ووضو سشروع قانون   

 

المجلماات الاربي  خاص ، والدولي   اس ، لارورة إججاه وختق فيرص  ميك لتحيد سين لجيرة الشيبا  لا لبيار 
تييق سيو الحكوسيات قن لصا قسين قيوس ، ُساتني   ين اإل يداه إلقاسي  سيؤتمر هولي  لبحيث و يال  المشيكت  لاللن

الاربييي  وصييندوق البنييك الييدول  لختييق ودقاسيي  سشيياريو قوسييي  للشييغيك الشييبا ، تييواء لالس يياع الحكييوس  قو 
 الخاص، ومصا إتالق سباهرة لتفنانين الار  لد م ق مال الشبا  ستالم  إججابي 

 

 مدير مكتب االحتاد باخلليج العربى  -رىاملتحدث / أ . فيصل بندر الشم
ف  هول  الكويا،  تم قتالق سباهرة لتلوويي  ليد م الشيبا  ومانيا سين اللجيار  الناجي  بر اجي  قسيير اليباله ، 
وسن سن تق نجاح لصه اللجرب  نحن ند و إل   سد  يدة فاالييات ليد م الشيبا  ودتيالق سبياهرة لتلوويي  ميك 

تحا سلت  االتحياه لمشيارم  سنلميات المجلميو الميدن  ورجيال األ ميال لوضيو ف  هولله، و سد سؤتمر  رب  
اتلراتيجي   ربي  للووي  الشبا  ودقاس  ستالسات الخليار الشبا  حتيب اللخلليات، وفي  الكوييا نميد ييد 

 اللااون لكاف  الج ات الماني  لتحفاظ  ت  الشبا  والحد سن سخاتر ال جرة.

اسي  لتحفياظ  تي  فتيصة قكباهنيا سين الشيبا  الاربي ، ف يم ال يروة الحسيسيي  وواجبنيا فنحن ند م ماف  السرارات الر 
الحفيياظ  تييي م سيين تباييات بييورات الخريييف الاربيي ، وال نييدخر الج ييد فيي  تييبيك الحفيياظ  تييي م وحمييايل م سيين 

 سخاتر ال جرة.

 

 

 

 

 

  



 ؟ هل أضرت تكنولوجيا اإلتصاالت احلديثة بالبيئة وصحة األنسان
 األثار الصحية والبيئية لشبكات احملمول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ويكلى األهرام جبريدة األعالمي –املتحدث : د. حممود بكر 

ف  تنوات قتيت  قصب  اتلخداش التلتيفون المحمول سن الحاجات اليوسي  األتاتي  لك ير سن النا  حييث قن 
 التلاالت ذات اللغ ي  الواتا  .الستم األكبر سن المواتنين جتلفيدون سن سيزة ا

إن زيياهة االتلياالت  بير االلتيفونيات المحمولي  قهى لشيكك إجبياري إلي  بنياء شيبكات وقبيرا  . ومنليجي  ليصلك 
توجب بناء قبرا  جديدة ف  قسكن  م يرة وف  نفس الوقا قصب  لدينا التؤال الصي ج رح نفتيه حيول األضيرار 

الناتجي  قجايا  ين اللتيفونيات إن لنياك ققتياسا مبييرة سين الميواتنين ليدي م اللحي  الناتج   ن  تتك األبرا  و 
 غموض مبير حول لصا الموضوع ولصا يوجد حاج  ستح  للسدجم ساتوسات مافي  حوله.

قوض  تياهته قن لناك جدل مبير بين الاتماء حول سخاتر شبكات المحمول، فباللأكيد توجد سخياترولكن  ال 
تو إلببات ا، لم تلدر قي سنشورات قو تسارير سن الج ات الليحي  المحتيي  قو الدوليي  يوجد إل  األن هليك قا

 .حاليا قو سن قبك تشير الحلمال وجوه قضرار سن اقاس  لصه المح ات



حيييث تييلم  متييي  انشيياء سح ييات اللتيفييون المحمييول بنيياء  تيي  بروتومييول سوقييو سيين وزارات ليي  اللييح   
مما تخاو قي سح ي  جدييدة قبيك تشيغيت ا لمراقبي  هقيسي  سين الج يات  ,ون البيئ وشئ ,واالتلاالت ,والتكان

، وج يياز تنليييم سرفييق ،و الما ييد السييوس  لالتليياالتوزارة البيئيي  :الفنييي  الوحيييدة المخلليي  ب ييصا الشييأن وليي 
 .االتلاالت

للجنعيب اإلشياا ات اللي  تليدر سين ال يات   دش اللحدث لتا ات تويت  في  ال يات  المحميول وذليك  -
 إل  شبكات المحمول قدر اإلسكان.

 اتلخداش لاض المنلجات الل  تخف  سن اإلشاا ات س ك تما ات األذن. -
 إلااه ال وات  المحمول   ن األتفال قدر اإلسكان.  -
دع ليصه سلير وقك ير  ين المنياتق التيكني ، حييث تاي 400ينل  ل لااه قبرا  شبكات المحميول ستياف   -

 المتاف  آسن   حتب هراتات م يرة قجريا لخلوص لصا الموضوع، 
تنليملرا   ن األذن، ولصا جخف  نتب  اللارعض لاشا  اللياهر سين ال يات   20إلااه ال ات  ستاف   -

 لشكك مبير جدا   ند إجراء المكالمات ودرتال واتلسبال الرتائك وغيرلا
 .تييي  وفيييق احيييدث المرجاييييات الاالميييي  وستيييلجدات اا لمييياها  تييي  سواصيييفات وتاتيميييات هوليييي  و  -

 وي سح ات الختشروط ترميب 
 
 

  



 "بطالة الشباب واهلجرة غري الشرعيةاملنتدى الشبابى العربى "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممثل وزارة الداخلية - الشرعية غري اهلجرة مكافحة إدارة مدير –حممد عوض  /اللواء

رئيس إهارة سكافح  ال جرة غير الشير ي  والمخيدرات واإلتجيار في  البشير، بيوزارة  -وق ر  التواء سحمد  وض
  ف  سؤتمر يناقش قاي  لالغ  الخ ورة واأللميي ، سوضيحا قن  ن تااهته البالغ  لمشارم  الشبا -الداختي 

 بيارة  ين قتيم هاخيك الميديريات، لكين لايد  -2008سنيص  -اإلهارة تم إنشاؤلا سنص  ياش فسيط ومانيا قبيك ذليك
فروع، ابنان تم تفايت ما لالفاك  4تباه إهارة سلخلل ، ل ا  2016صدور السانون الُمجرعِّش لنشاط ال جرة ف  

 والتتوش، والباقيان تحا اإل داه ولما سرت   تم وقتوان.ف  رشيد 

قكد التواء " وض" قن الملداقي  وال س  بين المواتن والمتئول لي  اللي  تحسيق النجياح والوصيول إلي  حتيول 
إلي  سنيو خيرو  قى قيوار  قو  -سو تشديد ودحكياش الرقالي  والتيي رة  تي  حيدوهنا -ألى سشكت ، وقد قهى لصا

را سن خ ورة تالح اللشكيك ف  ميك شي ، س البيا سراكب ف  رحال ت لجرة غير شر ي  سنص  اسين تسريبا، سحصعِّ
لأال ينجر  وراء الشائاات ألن يا تيالح سيدسعِّر يرسي  إلتيساط ليبي  وسكاني  الدولي   -وخاص  الشبا  -الجميو



سيي ال لشييا   وز ز يي  االنلميياء وحييب الييوتن فيي  نفييو  الشييبا  وبييث روح ال زيميي  واإلحبيياط واليييأ ، وضيير 
صغير مان غير راٍض  ن لاض األوضاع لكنه لاد تفره لمدة ش ر واحد خار  سلر  اه ليسول: "بتدنا سلر 
حتييوة قييوى، وسشييكتلنا إننييا سييش  ارفين ييا "، ستييل رها: إذن، الحييك فيي  ضييرورة اللو ييي  وتحييصير قبنائنييا سيين 

 لبتدلم فسط ينسل م الو   والمارف . المخاتر الل  يلارضون ل ا، وُلم لخير لدي م حب وانلماء قوى جدا

وقيَّد التواء سحمد  وض، اقلراح اليمين  "ليت  ال ور" لارورة وضيو اتيلراتيجي  قسنيي   ربيي  لمكافحي  ال جيرة 
غير الشر ي ، لكنه قحال ذلك إل  وزراء الخارجي  الاير ، ألن ميك هولي  ذات تيياهة، ول يا اللليديق  تي  قى 

 ت قانوني  تكفك حماج  قبنائ ا.بروتوموالت قو وضو تشرياا

  الطالبية لألنشطة العايل التعليم وزير مستشار - طايع عبد اللطيف /دأ.  ممثل وزارة التعليم العايل

ستلشييار وزييير اللاتيييم الاييال ، المشيير   تيي  األنشيي   ال البييي   -سيين جانبييه، ق تيين ه. تيياجو  بييدالت ي  
 ن اتلراتيجي  وزاري  سلكاست  سو الداختي ، اللاياسن، ال سافي ،  -لالجاساات، سدير سرمز إ داه الساهة لحتوان

الشبا ، لبدء حمالت تو ي  سك َّف  سيو الشيبا  في  ميك سواقيو وقسياكن تواجيدلم، لتلحيصير سين سخياتر ال جيرة 
غير الشر ي  ومش  سخ  ات الحرو  الجديدة لكك قجيال يا، إلنسياذ بروتنيا وزليرة شيبابنا سين الوقيوع ضيحاجا 

مال  ضيد اليوتن،  لالا ت ال جرة غير الشر ي  ووجول ا الملادهة سن إرلا  قو سخدرات قو خيان  وتجنيد و ِّ
 سؤمدا قن سلر والوتن الارب  تيحيا لشباله وشاوبه جمياا.

 أمني عام نقابة احملامني بدمياط، -أ.  ناصر عبداحلق العمرى              ممثل حمافظة دمياط 

 -، رئيس لجن  الدفاع  ن الحريات، رئيس المجتيس الشياب  المحتي  ليدسياط تيالسا  ناصر  بدالحق  ق.وقكد 
قن ال جرة غيير الشير ي  تتسي  للالل يا الساتمي   تي  الجمييو ألن ضيحاجالا سين خييرة الشيبا ، سشييرا إلي  قن 

وق المواتني  هون سلر تللك ل  الستب النالض لكك الار  واألشساء حييث يلملايون  تي  قرضي ا لكاسيك حسي
 انلساص قو تفرق  قو وضا م ف  سخيمات قو ساتكرات  ت  الحدوه.

وتالب الشبا  الملرى لالامك ل خالص واجل اه والاميك في  قى س ني  قو حرفي  حلي  جليتوا لميا يرييدون وقال 
إذا يلاالوا  ت  الامك، فكما قن قشيساءلم فلحيوا ألنفتي م سجياالت  ميك  تي  قرض سلير، ليم قجايا قياهرون 

 قختلوا وتنازلوا قتيال.

  



 
لمرمييز اللاتيييم المييدن  لمدينيي  هسييياط الجديييدة، بلوجيييه  16اخلييلم االتحيياه الاربيي  لتشييبا  والبيئيي  سييؤتمره الييي 

الشييكر لتشيياب الملييرى، قييياهة وشييابا، ولتييرئيس  بييدالفل  التيتيي ، تحديييدا لج ييوهه وسواقفييه تجيياه الشييبا  
    ييده سيين إجييراءات لتسايياء  تيي  قتييبا  ال جييرة غييير الشيير ي  وتجفييي  سنالا ييا، وقايياجالم، وسييا اُتخييص فيي

 لمحارب  الب ال  والل  تالبر سن قلم قتبا  ال جرة.

 تازيز اللااون الارب  والدول  ف  سجال سكافح  ال جرة غير الشر ي  .1
جييرات غييير المشييرو  ، وتبيياهل الماتوسييات لشييأن ا سلالايي  الالييالات واللنليمييات الليي  تسييوش بلنليييم ال  .2

 وتشديد الاسوبات  ت  قفراهلا،
ه وة وزراء هاختيي  اليدول الاربيي  إلنشياء إهارات ستيلست  خاصي  لمحاربي  ال جيرة غيير الشير ي ،  تي   .3

 غرار اإلهارة الملري .
 سحارب  الب ال  وتوفير وختق فرص  مك لتشبا . .4
ر  .5  ة إلقاس  المشرو ات اللغيرة وسلنالي  اللغر.تيتير تمويك لالسروض الُميتَّ
تكتي  تفارات الدول الاربي  ل براش اتفاقيات سو الدول المتلسبِّته  لت جرة غير الشر ي  للتبي  احلياجات ا  .6

سن الامال ، وتنفيص االتفاقيات المبرس  ماتفاقيات سنلم  الاميك الاربيي ، وحماجي  حسيوق الاميال الشيبا  
 اللحاق الشبا  لالامك لكك شفافي ، الم اجرين، وتيتير

اتلفاهة الدول الاربي  سن خبرات الجاليات المسيم  لالخيار  في  إ يداه تياتي  النميو، ووضيو تياتيات  .7
فااليي  تامييك  تيي  تنفيييص األلييدا  الملاتسيي  لييال جرة فيي  خ ييط اللنمييي  المتييلداس ، وتشييجيا م  تييي  

   بتدان م.االتل مار ف  قنش   تتالم ف  ختق فرص  مك الئس  ف
قلميي  قيياش الييدول الناسيي  بلنفيييص خ يط تنمييي  لختيق فييرص  ميك لمواتني ييا، و ميك بييراسج لرفيو الييو    .8

 لخ ورة ال جرة غير المشرو  .
وه ا المشارمون وزراء اللربي  واللاتيم واللاتيم الاال  إلهخال سن ج سوحد في  الميدار  جاني  لاللو يي   .9

ق سبيياهرات لمشييارم  الفنييانين والم سفييين الايير  وسنلمييات سيين سخيياتر ال جييرة غييير الشيير ي ، ودتييال 
 المجلمو المدن  للوفير فرص  مك حسيسي ، 

 سد بروتوميول تاياون سيو السنيوات الفايائي  لتاناجي  لالشيبا  وتيو يل م وتحيصيرلم سين سخياتر ال جيرة  .10
 غير الشر ي .



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  


