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طالب 

الطالب يعتصمون أمام الكلية

املشاركون في الدورة

متوقفة في الكلية، وإدارة اجلامعة عاجزة عن ايجاد حل لها، إذ جن
رئيس اجلامعة لتعيني مدير اصيل للكلية وفقا لالصول والقانون وروح امليثاقية التي 
يجب مراعاتها وإفساحا في املجال امام استئناف الدروس بأسرع وقت، أما اذا بقيت 
االوضاع متأرجحة بني التسويف واملماطلة من ِقبل املعنيني وهم طالب  هذه اجلامعة 

فسوف يصّعدون حتّركهم«.

ومركز   )FLPS( السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية  نّظمت 
دراسات االنتشار اللبناني )LERC( في جامعة سيدة اللويزة 
في لبنان بالتعاون مع منّظمة الهجرة الدولية )IOM( دورة 
مقّسم  البرنامج  »الهجرة والتنمية الدولية«.  بعنوان  تدريبية 
إلى سبع وحــدات تدريب مترابطة: قام خبراء في هذا املجال، 
حيث  التدريب،  بإجراء  الدولية،  من منظمة الهجرة  باألخص 
حصل املــشــاركــون فــي خــتــام الــــدورة التدريبية على شهادة 
مشاركة.  إن نشر هذه الوحدات ُبعيد تبني اجلمعية العمومية 
لألمم املتحدة باإلجماع إعالن حوار رفيع املستوى حول الهجرة 
حتقيق  في  الهجرة  مشاركة  أهمية  لتؤكد  الدولية والتنمية، 
أهداف تنمية القرن والنظر إلى التنقل اإلنساني على أنه عامل 
رئيس في التنمية املستدامة. أتى املشاركون في هذه الدورة 
من مصر، الــســودان، اليمن، إيطاليا ولبنان، ومــن مؤسسات 
حكومية ودولية محلية وأكادميية مثل وزارة املالية واالقتصاد 
الوطني في السودان، وزارة العالقات الوزارية في السودان، 

وزارة الشؤون االجتماعية في لبنان واملؤسسة العامة لتشجيع 
االســتــثــمــارات فــي لبنان، منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة، ليبانون 

سبورت، جامعة احلكمة، وجامعة سيدة اللويزة، وغيرها.
افتتحت الــــدورة بحضور نــائــب رئــيــس اجلــامــعــة لشؤون 
الثقافة والــعــالقــات الــعــامــة سهيل مطر ممــثــاًل جامعة سيدة 
اللويزة، رئيس املنظمة الدولية للهجرة فوزي الزيود، وبحضور 
سعاد محمد مساعدة مدير وزارة املالية واالقتصاد الوطني في 
السودان، ود. خليل عبد املجيد مدير مركز الهجرة في  وزارة 
العالقات الوزارية في السودان، وعميد كلية احلقوق والعلوم 
السياسية د. معن بو صابر، ومديرة مركز دراســات االنتشار 
اللبناني د. غيتا حوراني.  أما االختتام، فكان بحضور سفير 
الــســودان في لبنان د. أحمد حسن، وبحضور رئيس املنظمة 
الدولية للهجرة، فــوزي الزيود، وعميد كلية احلقوق والعلوم 
السياسية د. معن بو صابر، ومديرة مركز دراســات االنتشار 

اللبناني د. غيتا حوراني.

واختتم برفع راي
الشاحنة ومت تسليمها.

دورة تدريبية حول »الهجرة والتنمية الدولية« 

يف اللويزة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية

ريفا


