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  .في األسبوع العالمي األول للشتات العام الماضي

DO ( في جميع أنحاء العالم في األحداث

، باإلضافة إلى ذلك.  ألمم المتحدةالرئيسية مثل القمة العالمية للشتات ومنتدى مراجعة الهجرة الدولية والحدث الجانبي للجمعية العامة ل

نظمنا المنتدى اإلنساني العالمي للشتات بشأن االستجابة األوكرانية والمشاورات لتطوير 

  .وقد تم كل ذلك بدعم هائل من المنظمة الدولية للهجرة

لما يمكن أن تقدمه توقعاتكم ، بل استمعنا أيًضا إلى 

من خالل األنشطة الرئيسية التي ستشكل بشكل 

 ١٧و١١بين  Zoomبواسطةعن بُعد 

األنشطة المثيرة وذات المغزى .  هذه هي الفرصة لمشاركة مدخالتك المباشرة حول األنشطة التي تهم جميع منظمات ومجتمعات الشتات

األيام .  نتطلع أيًضا إلى تشكيل لجان لكل نشاط

GDWeek أو ) بتوقيت جرينتش(ديسمبر  ١٧، أي

التسجيل لالنضمام عبر الرابط أدناه ويرجى 

أو اجتماع المساعدة / يرجى التسجيل لالنضمام إلى جمعية الشتات العالمية و 

 
 ملفال تتردد في التحقق من .  في أقرب وقت
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  ،عزائي قادة وداعمي منظمات الشتات

في األسبوع العالمي األول للشتات العام الماضي عن بُعدشكًرا جزيالً على كل دعمكم الكريم منذ أن اجتمعنا 

DO(الفرصة لرفع صوتنا الجماعي حول مساهمات منظمات الشتات 

الرئيسية مثل القمة العالمية للشتات ومنتدى مراجعة الهجرة الدولية والحدث الجانبي للجمعية العامة ل

نظمنا المنتدى اإلنساني العالمي للشتات بشأن االستجابة األوكرانية والمشاورات لتطوير  ،منظمة مغتربة

وقد تم كل ذلك بدعم هائل من المنظمة الدولية للهجرة. ٢٠٢٣بدًءا من عام  للشتات،

، بل استمعنا أيًضا إلى فحسب يق أهداف التنمية المستدامة، لم نستمع إلى مساهماتك في تحق

من خالل األنشطة الرئيسية التي ستشكل بشكل  GDC، حددنا أخيًرا مستقبل شاف العديد من األفكار والتوجهات

  

عن بُعد الذي سيعقد ) GDWeek22(تات ، يسعدنا أن نعلن إطالق األسبوع العالمي الثاني للش

  ).بتوقيت نيوزيلندا( ديسمبر ١٨و١٢

هذه هي الفرصة لمشاركة مدخالتك المباشرة حول األنشطة التي تهم جميع منظمات ومجتمعات الشتات

 .، والجوائزالعالمية، التنسيق، المعرض، المنتدى، المهرجان

نتطلع أيًضا إلى تشكيل لجان لكل نشاط).  ديسمبر ١٦- ١١(نود أن نسمع عن أفكارك وخبراتك الرائعة خالل أي من األيام الستة 

 .DOsمفتوحة فقط أمام 

GDWeekعقد جمعية الشتات العالمي في اليوم األخير من ، ستُ 

  .٢٠٢٢معًا باليوم الدولي للمهاجرين  احتفالنا

GDWeek بنا اص الجديد الخ)globaldiasporaweek.org(  ويرجى

https://forms.gle/6Ax4kBNHkjbswepTA
 )انسخ الرابط والصقه

يرجى التسجيل لالنضمام إلى جمعية الشتات العالمية و ، فتربة ولكن من منظمة داعمة للشتات

https://forms.gle/joATgFPbxmZCc8ww9
 )انسخ الرابط والصقه

في أقرب وقت GDCإلكتروني للتذكير من  رسالة بريدوZoom، ستتلقى تفاصيل اجتماع 

  .البريد العشوائي الخاص بك في حال لم تتمكن من العثور على تفاصيل االنضمام

٢٠٢٢GDWeek .نراكم قريبًا.  
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عزائي قادة وداعمي منظمات الشتاتأ

شكًرا جزيالً على كل دعمكم الكريم منذ أن اجتمعنا  

الفرصة لرفع صوتنا الجماعي حول مساهمات منظمات الشتات  GDC، أتيحت لـ بعد ذلك 

الرئيسية مثل القمة العالمية للشتات ومنتدى مراجعة الهجرة الدولية والحدث الجانبي للجمعية العامة ل

منظمة مغتربة ١٠٠وبفضل مساهمة أكثر من 

للشتات،مركزنا اإلنساني العالمي 

، لم نستمع إلى مساهماتك في تحقفي العام الماضي

GDC شاف العديد من األفكار والتوجهاتبعد استك.  ملك

  .العالمي لدينا DOمباشر قطاع 

، يسعدنا أن نعلن إطالق األسبوع العالمي الثاني للشومن ثم 

١٢) / بتوقيت جرينتش( ديسمبر

هذه هي الفرصة لمشاركة مدخالتك المباشرة حول األنشطة التي تهم جميع منظمات ومجتمعات الشتات 

العالمية، التنسيق، المعرض، المنتدى، المهرجانأكاديمية الشتات : هي

نود أن نسمع عن أفكارك وخبراتك الرائعة خالل أي من األيام الستة 

مفتوحة فقط أمام  الستة المذكورة اعاله

، ستُ الحال في العام الماضي كانكما 

احتفالنا، عند )نيوزيلندا(ديسمبر  ١٨

GDWeekلقد أطلقنا أيًضا موقع  

  :إذا كنت من منظمات الشتات

https://forms.gle/6Ax4kBNHkjbswepTA 
انسخ الرابط والصقه(
 

تربة ولكن من منظمة داعمة للشتاتإذا لم تكن منظمة مغ 

  :اإلنسانية السنوي

https://forms.gle/joATgFPbxmZCc8ww9 
انسخ الرابط والصقه(

، ستتلقى تفاصيل اجتماع بمجرد التسجيل 

البريد العشوائي الخاص بك في حال لم تتمكن من العثور على تفاصيل االنضمام

٢٠٢٢نتطلع إلى الترحيب بك في   

  

  أطيب التمنيات، 

  كبيتر كو 

 رئيس االتحاد العالمي للشتات 


