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تنظم اإلدارة العامة للعالقة مع املجتمع املدني برئاسة الحكومة والهالل االحمر التونس ي 

ندوة دولية بعنوان" بالشراكة مع هيئة االمم املتحدة للمرأة و املساواة بين الجنسين 

 . ةرة : مقاربة شاملة لتنمية مستدامالهج

 

 االطار -1

سواء كانت في هذا القرن الواحد والعشرين تتزايد ظاهرة الهجرة والتنقل في العالم 

 واالجتماعية االقتصاديةنظامية أو غير نظامية، طوعية او قسرية، ألسباب متعددة منها 

  .والسياسية واملناخية والتعليمية والنفسية وغيرها

في تنامي مستمر وسريع  ،تمثل تدفقات الهجرة التي تؤثر على القارة اإلفريقية ظاهرة

بلد في سواء كان  اوأمني واجتماعيا اقتصاديال في بعض مظاهرها مشكال وأصبحت تشك

املغادرة أو العبور أو االستقبال  وأصبحت الهجرة داخل القارات وخارجها والنزوح من 

 إلنقاذهاجرين والنازحين من الجنسين املدينة وسيلة حسب البعض من امل إليالريف 

وهكذا تفرغ القرى من شبابها لصالح املدن ونجد  أفضلللبحث عن فرص  أو أنفسهم 

وهو مشكل هشاشة البنية السكانية مما يولد مشاكل أخرى  أخر أنفسنا أمام مشكل 

 .بها كالبنية التحتية وظواهر اجتماعية واقتصادية وعواقب ال يمكن التنبؤ 

 

 إليالعودة  عليناسرية والجماعية قمن أجل العمل على قضايا الهجرة التطوعية وال

كشريك واليابان  اإلفريقيةالتدابير املناسبة في إطار التعاون بين الدول  واتخاذأسبابها 

  ايافريقللتنمية في وكل الشركاء في قمة طوكيو الدولية  جي في عملية التنميةياسترات

فرص عمل  في مجتمع شامل لدفع التنمية وخلقبين الحكومات واملجتمع املدني  وكذلك

حول أهداف التنمية  وتحسسيهمللمهاجرين من الجنسين مما يستوجب تكوينهم 

 .املستدامة في املجتمعات املحلية 
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 االهداف -2

كل هذه التدابير تندرج في مفهوم األمن البشري الذي هو من بين األهداف الرئيسية 

بين أهم ة" من مستداممقاربة شاملة لتنمية  ولذا يعتبر موضوع "الهجرة: . قمةهذه الل

املواضيع التي تعبر عن هذا الهدف والتي من خاللها سنطرح رؤية شاملة لالستفادة من 

البشرية لتعزيز السالم ودفع التنمية في إفريقيا بالتعاون مع اليابان عبر جعل  اإلمكانيات

 .حل إليالهجرة رافد من روافد التنمية وتحويلها من مشكل 

 

 النتائج املنتظرة -3

دول االفريقية واليابان إلنشاء لتنمية في إفريقيا فرصة للطوكيو الدولية لستكون قمة 

تدخل سريع  ةا وضع استراتجيهى "بالهجرة والتنمية املستدامة" من بين أهدافمنظمة تعن

وفعال على جميع املستويات، التدريب، التعليم، الصحة، الدعم النفس ي، والتكوين 

 وغيرها

جديدة تراعي  إنسانيةحليين واملهاجرين في إطار مقاربة السكان امل املنظمة وتستهدف

اليابان و  الدول االفريقية من خالل  بين وحقوق اإلنسان وذلك بالتنسيق والتعاون  نوعال

الحكومات والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر بصفتها جمعيات معاضدة 

الجمعيات العاملة في نفس  ها منو غير لجهود الدولة معنية مباشرة بموضوع الهجرة 

 املجال.

 

 املشاركين -4

 :العديد من الضيوف منهم   استضافةهذه الندوة سيقع  إلثراء

 الهياكل العمومية التونسيةممثلي  -

 و املستشارين و الباحثين في املجالالخبراء -
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 سفير اليابان بتونس-

 سفراء البلدان املعنية-

 ممثلي املجتمع املدني الوطني و العالمي -

 ممثلي البلدان املشاركة في القمة-

 ممثلي االتحاد الدولي لجمعيات الصليب االحمر و الهالل االحمر -

 .ممثلي االعالم الوطني و العالمي -


