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 تمهيد

 

ه الدوليَّ على مدار منتدى الدوحة  أثبت         (ة)ست عشر حضور 
 
 القضايا السياسي   دورة

ُ
ة له، تمَّ فيها مناقشة

ِّ ة والدولي  ة واإلقليمي  واالقتصادي  
التي تجمع أكبر عدٍد من الخبراء واألكاديميين، ة الدولي  نتديات املة؛ فصار من أهم 

ين، ورجال األعمال ومنظمات املجتمع املدني من مختلف دول العالم؛ ملناقشة ُسبل ص  اع القرار واملختوالسياسيين وصن  

 يات التي تقف عائقة مواجهة التحد  تحقيق االستقرار واالزدهار اإلقليمي والعالمي، وكيفي  
 
تجاه ذلك االستقرار في العالم  ا

 .اليوم

 

 وان: ملنتدى الدوحة يحمل عنالسابعة عشر وموضوع هذه الدورة      

 

 )التنمية واالستقرار وقضايا الالجئين(

    

مات األنجع ملواجهة تأز   بيلة لتطوير الدول واملجتمعات، وهما السال شكَّ أن التنمية واالستقرار هما الدعامة األساسي      

الصراعات املتفاقمة أسباب ذلك الواقع املأساوي و  من أهم   - في حال انعدامهما - يات املستقبل، وهما كذلكالواقع وتحد  

 في الشرق األوسط.حول العالم وعلى وجه الخصوص 

على الجانب  ينسحب ف تحقيق التنمية واالستقرار على الجانب السياس ي واالقتصادي فحسب؛ وإنماتوقولعله ال ي      

 اإلنساني والفكري والديني واالجتماعي.

 

  وتعد        
 
بشكٍل  اواستقراره ة املجتمعاتتنمي علىفي عاملنا اليوم؛ والتي تؤثر  أزمة الالجئين من أكثر القضايا إلحاحا

 سياسي   جوهري 
 
 واقتصادي   ا

 
 وإنساني   ا

 
 و  ،ا

 
  تترك أثرا

 
ى غير  فة؛ في ضمير اإلنساني   أكثر إيالما املجتمُع الدوليُّ اليوم يشهد مستو 

عام ة العليا لشؤون الالجئين باألمم املتحدة لفوضي  امل  فحسب تقارير؛ ةة أو القسري  االختياري   مسبوٍق من اللجوء والهجرة

بو لجوء؛ هرب مليون( 20)منهم  مليون شخص(، 244)م بلغ عدد املهاجرين الدوليين 2015  الجئ وطالِّ
 
من العنف  ا

 ها بلدانهم، أو االضطهاد، أو بحثوالحروب التي تشهد
 
 عدد النازحين داخلي  ، هذا بخالف عن العمل والسالمة ا

 
ي بلغ والذ ا

 .نازحمليون  (34)

 

في دورته السابعة عشر ليناقش قضايا التنمية واالستقرار على املستوى  هذا العام منتدى الدوحة فيأتيوعليه          

 الدولي واإلقليمي
 
زا ِّ

 
 ة الالجئين.على أخطر القضايا املؤثرة في الوقت الراهن وهي قضي   ، ُمرك
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 املحاور: من خالل هذه طروحة على مدار جلسات املنتدىمناقشة القضايا امل وسيتم           

 الجلسة االفتتاحي  ة للمنتدى :التعاون الدولي وأهم  ية االستقرار السياس ي واالقتصادي 

ثون: ضيوف الشرف املتحد    

 

:ةاملحاور الرئيسي    

 

 الت املشهد السياس ي العامليتحو   ل:ر األو  و املح

 

  ةيراني  ة ال رات العالقة الخليجي  تطو   -1

 أمن الخليج: الحوار والتقارب -

 ةيراني  تجاه السياسة اإل الخليجي ت مجلس التعاون خيارا -

 وسوريا واليمن العراقاإليراني في التواجد العسكري  -

 الشرق األوسطفي ومستقبل السالم  ةي  يرانالسياسات اإل  -
 

 ألوسطفي الشرق ا ة جديدةبي وروسيا ومرحلة سياسي  و أمريكا واالتحاد األور  -2

 ة الجديدة وأثرها على السالم العالميهات السياسة األمريكي  توج   -

 على الشرق األوسطبي و أثر خروج بريطانيا من االتحاد األور  -

 التواجد الروس ي العسكري في الشرق األوسط وتداعياته -

 ةالدولي   تراجع دور مجلس األمن في حسم النزاعات -

 

ةوشبه القارة الهندي   لشرق األقص ىة في ايات السياسي  التحد   -3  

  قص ىهن وقضايا الصراع في الشرق األالوضع السياس ي الرا -

 ة في بعض الدول ة والطائفي  تفاقم النزاعات العرقي   -

 ة في الشرق األقص ى القوى السياسي  بعض تصاعد  -

 ة في أفغانستان املعضلة األمني   -

 ةسياسة الخارجي  وأثره في ال)طريق الحرير الصيني( حزام طريق الحرير االقتصادي  -

  ةشمالي  تهديدات كوريا ال -
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ةرات السياسي  التغي   ات في ظل  األقلي   ةقضي   -  

 

 املحور الثاني: تحد  يات التنمية االقتصادي  ة واال ستثمار في مرحلة التغي  رات العاملي  ة )قضايا النفط والطاقة(

 

 دةنفط والطاقة املتجد  ال ...الوضع االقتصادي العاملي -1

 ات املنطقةفط الجديدة واقتصادي  أسعار الن -

 سعار النفط الحفاظ على استقرار أ علىوبك ظمة أمنقدرة  -

 ةة والدولي  قليمي  كات اإلي التحر  ات التعامل مع بدائل الطاقة وأثرها فاستراتيجي   -

 ةالت االقتصادي  سياسات الطاقة الجديدة والتحو   -

 سيوي ومستقبل الطاقة الجديدةاالقتصاد ال  -

 راتها وأثرها على االقتصادقة البديلة وتغي  أنماط الطا -

 

 ستثمارواال  ةة الدولي  ات التجاري  مستقبل االتفاقي   -2

  ةلتي تواجه منظمة التجارة الدولي  يات اتحد  ال -

 أمام نمو االقتصاد العالمي .. العائق األهم  التدابير الحمائية -

 فرص االستثمار ونقل التكنولوجيا -

 ة وواقع االقتصاد العالميالتجارة الحر  ات اتفاقي   -

 ة وبنك النقد الدولي وفرص التنمية واالستثمارة الدولي  سات املالي  املؤس   -

 

 بل بناء اقتصاد عاملي قوي  االقتصاد العاملي وس   نكماشا - 3

 منظومة االقتصاد الدولي وأثرها  -
ُ
 ستدامةعلى التنمية امل

 تقييم األداء االقتصادي العالمي واستشراف املستقبل -

 ة والشباب لدور التنموي للمرأا -

 ةاملجتمع املدني والقطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية االقتصادي   -

 يات املصاحبة لهاسياسات أسواق العمل والتحد   -
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الالجئين الدور السياس ي واالقتصادي في قضايااملحور الثالث:   

 

قضية اللجوء وسياسات الدول  - 1  

 الالجئين تجاه الحروب وقضاياة ألفعال الدولي  ردود ا تباين -

 ة اتها االقتصادي  اختالف طبيعة استقبال الالجئين بحسب أهداف وسياسات الدول املستقبلة، وإمكاني   -

 رادع ةإجراءات أحادي   -
 
 الجئينال قة ملواجهة تصاعد موجة تدف

 ةاللجوء على العالقات الدولي   أثر قضايا -

 االتحاد األوروبي تجاه قضايا اللجوء انقسام -

 تداعيات تقاعس بعض الدول عن استقبال الالجئين -

 ةة على الالجئين في بعض الدول وعدم إدماجهم في املجتمعات املحلي  فرض عزلة اجتماعي   -
 

 ية لالجئينة والصح  والتعليمي  ة مشكالت اللجوء واألوضاع االقتصادي   - 2

 ماتة واملياه الصالحة للشرب في املخي  نقص املواد الغذائي   -

ر العالج واألدوية الضروري   -
ُّ
 ة لالجئينعدم توف

 صعوبة الحصول على اإلقامة -

ه النحراف والتوج  لي قد يؤد   امم  معاناة الحصول على وظائف مناسبة و تدهور الوضع االقتصادي لالجئين  -

 للجريمة

 ةالقانوني   دون السن   همة وتشغيلحرمان األطفال من أبسط حقوقهم التعليمي   -

 شات واالعتداءات والخطف واملتاجرة(االنتهاكات الواقعة على بعض الالجئين من نساء وأطفال )مثل التحر   -
 

 للجوء على الدول املستقبلة لالجئينآثار ا - 3

 انتعاش أسواقها  نمو اقتصاد بعض الدول املستضيفة لالجئين نتيجة -

 ها االقتصاديعيق نمو  ا يُ الالجئون عبء كبير على املوازنة العامة للدول النامية مم   -

 ة استقبال الالجئينل مسؤولي  تحم  من بعض الدول الفقيرة  على ضغوطاتالزيادة  -

 ل ألعداد الالجئينة استيعاب بعض الدو محدودي   -

 ستقبلة لهممنافسة الالجئين في سوق العمل ألبناء الدول امل -

http://www.emaratalyoum.com/politics/issues/syria-latest/2015-09-08-1.819136
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 املحور الرابع: البعد القانوني والحقوقي والنساني في التعامل مع قضايا الالجئين

 

 دور املجتمع الدولي ومنظمات حقوق النسان في التعامل مع أزمة الالجئين -1

 الجئينة العليا لألمم املتحدة لشؤون الوتعزيز عمل املفوضي  الالجئين ة مع قضايا ت الدولي  تعامل املنظما -

 عدم تطبيق قرارات األمم املتحدة لعودة الالجئين ألوطانهمحق عودة الالجئين ألوطانهم و  -

 ة مقاضاة املسؤولين عن أزمة الالجئينمطالبة املحاكم الدولي   -

 تعديل القانون الدولي وموانع عبور الحدود بما يتالءم مع حجم األزمة  -

 الدعم املادي للدول املستقبلة لالجئين -

 ة واملجتمع املدني في مساعدة الالجئيننظمات الخيري  امل دور  -2

 ة )الصليب األحمر والهالل األحمر(تدخل منظمات اإلغاثة الدولي   -

 عالجة تفاقم أوضاع املخي  م -
 
 مة فيهااملقد   ي مستوى الخدماتمات وعدم كفاية أو تدن

-  
 
 الوصول إلى مناطق الصراع ن املنظمات من عدم تمك

 ة في تنفيذ مهامهاة ملساعدة املنظمات الخيري  ات الدولي  الحاجة لدعم املنظم -

 وذوي االحتياجات الخاصة النساء واألطفال وكبار السن  الفئات الضعيفة ك ن نظم وتدابير حمايةتحسي -

 التعليم والتدريب ألبناء الالجئينوفير ت -

 واملصابين ة لعالج الجرحى واملرض ىميداني  توفير خدمات  -

 

 لتنمية واالستقرار وأزمة الالجئينالعالم وقضايا ا -3

 عالمي في إرساء دعائم التنمية واالستقراردور اإل ال -

 عالمييات العمل اإل عالمية وتحد  القيود اإل  -

 ياتة والحر  خالقي  ومة القيم األ منظالفضاء املعلوماتي وأثره على  -

 ة وتنامي أثرهما على التنميةاإلعالم االقتصادي والتجارة اإللكتروني   -

 ةة السياسي  ة والتبعي  م العربي بين املهني  اإلعال  -

 ض لها الالجئون تعريف املجتمع الدولي بانتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعر   -

 الالجئين ئل التواصل االجتماعي وقضاياوسا -


