
 بيان صحفي

لدول األعضاء ا مغتربي لمراكز تنسيق ورشة العمل القارية األولى مديرية المجتمع المدني والمهجر  تنظم

 االتحاد األفريقيفي 

 

 مع المشاركين في االجتماع.صورة جماعية لمسؤولي مديرية المجتمع المدني والمهجر 

لدول األعضاء ا مغتربي تنسيقلمراكز ثالثة أيام  عمل لمدةرشة ووالمهجر المجتمع المدني  مديرية نظمت

 نحو عملالورشة   . وسخرت جهود، مصر في القاهرة 6132ديسمبر  31إلى  31من االتحاد األفريقي في 

بالموارد الفنية  اد األفريقي في مجال إشراك المغتربين من خالل ربطهمبناء قدرات الدول األعضاء في االتح

ول األعضاء األخرى في االتحاد والد المهجرو عات االقتصادية اإلقليميةالمجموو االتحاد األفريقيمفوضية ل

االقتصادية  الجماعةو إلقليميةالمجموعات االقتصادية او يقيةدولة أفر 13ستقطبت ورشة العمل . إ فريقياأل

 المغتربين.المعنية بشؤون منظمات الو لدول غرب أفريقيا

القائم  ،أ.المدنيالسيد أحمد البشير  وركز

المجتمع المدني مديرية بأعمال إدارة 

في كلمته الترحيبية  والمهجر بالنيابة

قد حان الوقت نه أالفتتاح ورشة العمل، 

 واإلكثار من العمل للتقليل من الكالم

أفريقيا على المدى أهداف لتحقيق 
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 6121رؤية أجندة من التحاد األفريقي التمكين ثمار ملموسة، و حتى تؤتيالتنموية  رؤيتهال يلتحووالطويل، 

ولكن بحلول وخطط  مكالمجرد بوأضاف "نحن ال نريد أن نخرج من هذه الورشة  .تنفذ بشكل كاملالجريئة 

 وأفريقيا ككل". فردياعمل واقعية من شأنها أن تساعد الدول األعضاء 

 

 أسستهاالتي  المعنية بالمهجر داراتاإلوحدات والورؤساء  اتالسياس واضعيقام  كبار  ،خالل ورشة العمل

 معوتفاعلوا  ،إلشراك المغتربينمشاركة النماذج الناجحة باالتحاد االفريقي في حكومات الدول األعضاء 

 ،بناء القدراتنماذج و (D4D) تنميةالمهجر من أجل الابتكارات مبادرات ومختلف المبادرات من بينها 

 .هاتنفيذخطة عمل ل بوضعفي الختام قاموا و

 

 على خلفيةعمل الورشة  نظمتو

االستشاري لالتحاد األفريقي  اإلجراء

 دعوةسيتم " هأنينص على الذي 

على  هموتشجيع المغتربين األفريقيين

هاما جزءا  مباعتباره الكاملةلمشاركة ا

في بناء االتحاد األفريقي".  من قارتنا

العشرية خطة الشيا مع اأيضا تم وجاءت

 أن تبينالتي   2063أجندة تنفيذ ل األولى

مكانات الكاملة للمهجر األفريقي اإل

محرك أساسي للتنمية في القارة كما 

 خبيروقام   .خارطة الطريق تنص عليه

من قسم التخطيط االستراتيجي بمفوضية 

 فيالمشاركين  بمالزمةاالتحاد األفريقي 

 .6121تحقيق أجندة ضمان في  المهجردور ب تعريفهم

. 6136 فيمنذ انعقاد قمة المهجر العالمية  امن نوعه ىولاأل هذه المغتربين مراكز تنسيقعمل كانت ورشة و

والمسائلة  متابعةاللضمان سهولة  اورشة العمل هذه سنويتنظيم  والمهجرالمجتمع المدني  قيادةتعتزم و

 ورشة العمل.كل ألهداف المحددة في اب المتعلقة

 

 

          

 

 


