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خلفية تارخيية
اجلهود اليت تقوم بها األمانة العامة يف جمال اهلجرة واملغرتبني 

أواًل: التنسيق بني الدول العربية ــة  ــام جامع ــرب باهت ــن الع ــوع املغرتب ــي موض حظ

ــة.  ــل الجامع ــرة لعم ــل املبك ــذ املراح ــة من ــدول العربي ال

ــن  ــب املغرتب ــن جان ــادالً م ــام متب ــذا االهت ــد كان ه وق

ــاً  ــدى اهتام ــد أب ــم ق ــث أن بعضه ــك، حي ــرب كذل الع

ــة إنشــائها، إىل  ــذ بداي ــة من ــدول العربي ــة ال ــراً بجامع كب

الحــد الــذي دفــع بعضهــم إىل إرســال برقيــات تعــر عــن 

ــع  ــد لوض ــذي عق ــام ال ــريب الع ــر الع ــاندتهم للمؤمت مس

نظــام جامعــة الــدول العربيــة عــام 1945. ومتثــل االهتام 

ــاالت  ــض االتص ــة يف بع ــاء الجامع ــة األوىل إلنش يف املرحل

املتباعــدة مــع بعــض املنظات االغرتابية شــملت املشــاركة 

ــن  ــدودة م ــة املح ــهامات املالي ــض اإلس ــرات وبع يف املؤمت

قبــل الجامعــة العربيــة واســتقبال بعــض الوفــود املغرتبــة.

وقــد اتضــح اهتــام جامعــة الــدول العربيــة مــن 

خــال العديــد مــن القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس 

ــادي  ــس االقتص ــوزاري واملجل ــتوى ال ــى املس ــة ع الجامع

واالجتاعــي بهــذا الشــأن منــذ عــام 1955. ويف عــام 1979 

ــه  ــت مبوجب ــراراً كلف ــارشة ق ــة الع ــة العربي ــذت القم اتخ

األمانــة العامــة بالعمــل عــى التعــاون مــع املغرتبــن 

عملي��ة التش��اور العربي��ة اإلقليمي��ة ح��ول 
اهلج��رة 

ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــت األمان قام

حــول  إقليميــة  عربيــة  تشــاور  عمليــة  بإنشــاء 

منتــدى  مبثابــة  تعــد  والتــي   )ARCP( الهجــرة 

غــر رســمي وغــر ملــزم للــدول العربيــة األعضــاء 

يتعلــق  فيــا  بينهــم  والتعــاون  الحــوار  لتســهيل 

وذلــك  املشــرتك،  االهتــام  ذات  الهجــرة  بقضايــا 

املســتوى  عــى  الجامعــة  مجلــس  قــرار  مبوجــب 

بتاريــخ 2014/9/7 يف دورتــه  رقــم 7833  الــوزاري 

انعقــاد اجتاعــات  العاديــة )142( بشــأن دوريــة 

املنطقــة  يف  الهجــرة  حــول  اإلقليميــة  التشــاور 

ــذي  ــة«، وال ــة تشــاور إقليمي ــا »عملي ــة بوصفه العربي

ــادر  ــي الص ــان الختام ــه البي ــا تضمن ــتجابًة مل ــاء اس ج

ــرة  ــول الهج ــي ح ــاوري اإلقليم ــاع التش ــن »االجت ع

ــة إنشــاء  ــة« بشــأن أهمي ــة يف املنطقــة العربي والتنمي

ــة. ــدول العربي ــة يف إطــار جامعــة ال ــل هــذه اآللي مث

عمليــة  اختصاصــات  ورقــة  اعتــاد  تــم  وقــد 

يف  الهجــرة  حــول  اإلقليميــة  العربيــة  التشــاور 

ــي 2015/4/28-27.  ــد يوم ــذي عق ــا األول ال اجتاعه

أن  عــى  االتفــاق  االختصاصــات  ورقــة  وتضمنــت 

العربيــة  الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  تكــون 

العــرب واالســتفادة مــن طاقاتهــم يف أقطــار االغــرتاب 

لدعــم الحــق العــريب وتعزيــز عاقاتهــم بالوطــن األم. 

ويف عــام 2002 تــم إنشــاء إدارة للمغرتبــن العرب ضمن 

هيــكل األمانــة العامــة، وذلــك بعــد أحــداث الحــادي عــر 

مــن ســبتمر 2001 ومــا تبعهــا مــن تشــويه لصــورة العــرب 

واملســلمن يف الــدول الغربيــة بصفــة خاصــة، باإلضافــة إىل 

وجــود إدارة السياســات الســكانية والهجــرة. وقــد تــم 

ــمى  ــت مس ــام 2014 تح ــة ع ــذ بداي ــن من ــج اإلدارت دم

والهجــرة«. واملغرتبــن  الســكانية  السياســات  »إدارة 

العربيــة  الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  تــويل 

والهجــرة(  واملغرتبــن  الســكانية  السياســات  )إدارة 

اهتامــاً خاصــاً بالكفــاءات العربيــة املهاجــرة ودورهــا 

الحفــاظ  يف  ودورهــا  املهاجــرة  وباملــرأة  التنميــة،  يف 

ــواة  ــا ن ــرة باعتباره ــأرسة املهاج ــة ل ــة العربي ــى الهوي ع

األرسة، وكذلــك بالشــباب مــن الجيــل الثــاين والثالــث 

ــن  ــل ب ــة الوص ــر حلق ــذي يعت ــن وال ــاء املغرتب ــن أبن م

الجديــد. العربيــة األصليــة وثقافــة مجتمعــه  ثقافتــه 

والهجــرة(  واملغرتبــن  الســكانية  السياســات  )إدارة 

وتتــوىل  التشــاور،  لعمليــة  الفنيــة  األمانــة  هــي 

رئاســة اجتاعاتهــا ومتثلهــا يف الفعاليــات الدوليــة.

إيجــاد  إىل  اإلقليميــة  التشــاور  عمليــة  وتهــدف 

الدوليــة  الهجــرة  قضايــا  ملناقشــة  عــريب  فضــاء 

بعيــداً عــن التنظيــات الرســمية العاملــة يف هــذا 

املجــال، وذلــك مــن خــال: تعزيــز التعــاون بــن 

ــاً  ــر عمق ــم أك ــو فه ــل نح ــاركة والعم ــدان املش البل

ــم  ــز الفه ــة، وتعزي ــة العربي ــرة باملنطق ــا الهج لقضاي

املشــرتك حــول أســباب وأبعــاد وأمنــاط وآثــار الهجــرة 

إىل  العربيــة،  املنطقــة  يف  املســتقبلية  واتجاهاتهــا 

ــرؤى  ــاركة ب ــى املش ــات ع ــاعدة الحكوم ــب مس جان

موحــدة يف الفعاليــات العامليــة املرتبطــة بالهجــرة 

مثــل املنتــدى العاملــي للهجــرة والتنميــة والحــوار 

رفيــع املســتوى حــول الهجــرة والتنميــة وغرهــا.
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االجتم��اع التش��اوري اإلقليم��ي بش��أن اهلج��رة 
والتنمي��ة يف املنطق��ة العربي��ة

العربيــة  الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  عقــدت 

بالراكــة مــع اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــريب 

 )IOM( للهجــرة  الدوليــة  واملنظمــة  )اإلســكوا(  آســيا 

اجتــاع تشــاوري إقليمــي بشــأن الهجــرة والتنميــة يف 

ــرة،  ــا بالقاه ــي 4-2013/6/5 مبقره ــة يوم ــة العربي املنطق

ــاين الرفيــع املســتوى  وذلــك يف إطــار التحضــر للحــوار الث

ــة  ــده الجمعي ــذي تعق ــة ال عــن موضــوع الهجــرة والتنمي

العامــة لأمــم املتحــدة يف أكتوبــر 2013. وقــد هــدف 

الهجــرة  حــول  اإلقليمــي  الحــوار  دعــم  إىل  االجتــاع 

ــة، إىل  ــدول العربي ــدرات ال ــز ق ــة وتعزي ــة والتنمي الدولي

جانــب إبــراز التقــدم املحــرز يف مجــال الهجــرة والتنميــة 

ــع املســتوى األول،  ــذ الحــوار الرفي ــة من يف املنطقــة العربي

ــأنها  ــن ش ــي م ــتقبلية الت ــوات املس ــى الخط ــاق ع واالتف

تعزيــز مســاهمة الهجــرة يف التنميــة يف املنطقــة العربيــة 

ــدان  ــى بل ــة ع ــلبية املحتمل ــا الس ــن آثاره ــف م والتخفي

األصــل واملهجــر. وقــد خــرج االجتــاع ببيــان ختامــي حول 

ــه  ــة لعرض ــة العربي ــة يف املنطق ــة والتنمي ــرة الدولي الهج

ــتوى.  ــع املس ــاين الرفي ــوار الث ــة للح ــة العام ــال الجلس خ

ويف نفــس اإلطــار، عقــدت األمانــة العامــة اجتــاع 

 2013/10/2 يــوم  بنيويــورك  العربيــة  للمجموعــة 

تواصلهــم فيــا بينهــم ومــع دولهــم العربيــة.

• 	 ،2009 نوفمــر   14 يف  الثــاين  االجتــاع  عقــد 

ــات الصــادرة عــن  ــذ التوصي ــك يف إطــار تنفي وذل

وبرنامــج  اإلعــان  ضــوء  ويف  األول،  االجتــاع 

العربيــة  القمــة  عــن  الصادريــن  العمــل 

التــي  واالجتاعيــة  والتنمويــة  االقتصاديــة 

ــش  ــد ناق ــر 2009. وق ــت يف يناي ــدت بالكوي عق

ــي  ــات الت ــن التوصي ــذه م ــم تنفي ــا ت ــاع م االجت

ــك  ــوزاري األول، وكذل ــاع ال ــن االجت ــدرت ع ص

متابعــة تنفيــذ مــا جــاء يف اإلعــان وبرنامــج 

العمــل الصادريــن عــن قمــة الكويــت االقتصاديــة 

ــرج  ــرة. وخ ــأن الهج ــة بش ــة واالجتاعي والتنموي

ــت:  ــات تضمن ــن التوصي ــاع مبجموعــة م االجت

جمموع��ة العم��ل املعنية باهلج��رة الدولية يف 
العربية املنطقة 

ــة  ــع املنظــات الدولي ــاون م ــل التع ــار تفعي يف إط

واإلقليميــة املعنيــة بالهجــرة يف املنطقــة العربيــة، 

قامــت األمانــة العامــة بطــرح مبــادرة إلنشــاء مجموعة 

العمــل املعنيــة بالهجــرة الدوليــة يف املنطقــة العربيــة 

بهــدف تعزيــز التنســيق بــن الجهــات املعنيــة بالهجرة 

الدوليــة يف املنطقــة ومنــع ازدواجيــة الجهــود وضــان 

نطــاق  عــى  للهجــرة  واســرتاتيجية  رســالة  وجــود 

وتوحيــد  األعضــاء  الــدول  بــن  التنســيق  بهــدف 

ــى  ــم ع ــوار وإطاعه ــاور الح ــأن مح ــريب بش ــف الع املوق

ــه. ــار إلي ــاوري املش ــاع التش ــن االجت ــادر ع ــان الص البي

املعني��ن  العربي��ة  ال��دول  وزراء  اجتماع��ات 
بش��ؤون اهلج��رة واملغرتب��ن واجلالي��ات املقيم��ة 

باخل��ارج

الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  عقــدت 

العربيــة  الــدول  وزراء  للســادة  اجتاعــن  العربيــة 

والجاليــات  واملغرتبــن  الهجــرة  بشــؤون  املعنيــن 

بالقاهــرة: مبقرهــا  الخــارج  بالخــارج  املقيمــة 

• عقــد االجتــاع األول يف 18 فرايــر 2008 وذلــك يف 	

ــة  ــة للشــؤون االقتصادي ــة العربي ــداد للقم ــار اإلع إط

والتنمويــة واالجتاعيــة التــي دعــت إليهــا قمــة 

الريــاض مــارس 2007، ومببــادرة مــن جمهوريــة مــر 

العربيــة. وقــد ناقــش االجتــاع التقييــم العــام لدوافع 

وانعكاســات ظاهــرة الهجــرة وأوضــاع املغرتبــن العرب 

ــارج، باإلضافــة إىل وضــع إســرتاتيجية عربيــة  يف الخ

ــه  ــارك في ــن. وش ــرة واملهاجري ــا الهج ــة قضاي ملعالج

بعــض رمــوز الجاليــات العربيــة املغرتبــة. وأصــدر 

الســادة الــوزراء مجموعــة مــن التوصيــات تضمنــت: 

ــة،  ــا الهجــرة والتنمي ــة لقضاي دعــم املعالجــات العربي

والتنســيق العــريب يف املحافــل الدوليــة ومتعــددة 

ــة،  األطــراف ذات الصلــة مبوضوعــات الهجــرة والتنمي

وتعزيــز دور املهاجريــن والجاليــات العربيــة وتشــجيع 

ــة يف مجــال الهجــرة  ــدول العربي ــن ال التنســيق ب

واالغــرتاب والجاليــات العربيــة يف الخــارج وتبــادل 

الخــرات، ودعــم حقــوق املغرتبــن والجاليــات 

ــم  ــح املفاهي ــارج، وتصحي ــة بالخ ــة املقيم العربي

ــن  ــاع ع ــن العــرب يف الخــارج والدف املغلوطــة ع

إمكانــات  مــن  واالســتفادة  العربيــة،  القضايــا 

برامــج  لدعــم  الخــارج  العربيــة يف  الكفــاءات 

التطويــر والتنميــة املســتدامة يف البلــدان العربية. 

العــريب  املغــرتب  بيــوم  االحتفــال  ومبناســبة 

اجتاعهــم  ختــام  يف  الــوزراء  الســادة  أصــدر 

للــدور  تقديرهــم  عــن  فيــه  يعــرون  بيانــاً 

ــارج. ــة يف الخ ــات العربي ــه الجالي ــوم ب ــذي تق ال

ــل  ــة العم ــام مجموع ــمل مه ــقة. وتش ــة متس منظوم

املجــاالت  وتحديــد  املعلومــات،  تبــادل  اإلقليميــة: 

ذات األولويــة للتعــاون واســتجابة برنامجيــة مشــرتكة، 

والجيــدة. املبتكــرة  والــدروس  املارســات  ونــر 

ــدول  ــرتأس مجموعــة العمــل كل مــن: جامعــة ال ت

العربيــة، واللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــريب 

 .IOM آســيا اإلســكوا، واملنظمــة الدوليــة للهجــرة

ثانيًا: التعاون مع املنظمات الدولية العاملة يف جمال اهلجرة
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ويشــارك فيهــا 12 وكالــة مــن وكاالت األمــم املتحــدة 

 ،)ILO( الدوليــة  العمــل  منظمــة  وهــي:  املتخصصــة 

بفــروس  املعنــي  املشــرتك  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج 

نقــص املناعــة البريــة )UNAIDS(، وصنــدوق األمــم 

املتحــدة للســكان )UNFPA(، وهيئــة األمــم املتحــدة 

 ،)UN-Women( للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة

واملفوضيــة   ،)WHO( العامليــة  الصحــة  ومنظمــة 

واملفوضيــة   ،)UNHCR( الاجئــن  لشــؤون  الســامية 

 ،)OHCHR( ــوق اإلنســان ــم املتحــدة لحق الســامية لأم

ومكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة 

للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج   ،)UNODC(

البريــة )UN-Habitat(، وبرنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة 

)UNEP(، لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة ألفريقيــا 

.)UNDP( وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،)UNECA(

عملهــا  خطــة  بتنفيــذ  العمــل  مجموعــة  وتقــوم 

هــذا  يف  قامــت  حيــث  2014-2015؛  لعامــي  األوىل 

اإلطــار بتنظيــم ورشــة عمــل تدريبيــة ملســئولن مــن 

الــدول العربيــة، كــا تقــوم بإعــداد العــدد األول مــن 

العربيــة. املنطقــة  يف  الدوليــة  الهجــرة  حالــة  تقريــر 

العربيــة األوروبيــة، يتــم التنســيق بــن الجانبــن يف 

ــا  ــام املشــرتك ومــن بينه ــا ذات االهت ــف القضاي مختل

ــرة. الهج

وقــد قامــت األمانــة العامــة بعقــد جلســة ملجموعة 

ــوم 2015/4/28 عــى  ــة ي دول الجــوار األورويب العربي

هامــش االجتــاع األول لعمليــة التشــاور العربيــة 

ــم إصــدار  ــث ت ــة حــول الهجــرة ARCP، حي اإلقليمي

ــوار  ــة الج ــال سياس ــريب حي ــف الع ــول املوق ــة ح ورق

اللجن��ة األفريقي��ة العربي��ة الفني��ة التنس��يقية 
املعني��ة باهلجرة 

أصــدرت القمــة العربيــة األفريقيــة الثالثــة التــي عقدت 

ــم )4( بشــأن  ــرار رق ــت يف شــهر نوفمــر 2013 الق بالكوي

تعزيــز الراكــة العربيــة األفريقيــة يف مجــال الهجــرة، 

واملتضمــن املوافقــة عــى إنشــاء لجنــة أفريقية عربيــة فنية 

تنســيقية مكونــة مــن مفوضيــة االتحــاد األفريقــي واألمانــة 

العامــة لجامعــة الــدول العربيــة للنظر يف موضــوع الهجرة. 

تهــدف اللجنــة إىل مســاعدة االتحــاد األفريقــي وجامعــة 

الــدول العربيــة عــى تقويــة التعــاون بينهــا فيــا يتعلــق 

بــإدارة الهجــرة، وتعزيــز وحايــة حقــوق املهاجريــن، 

بشــأن  األعضــاء  للــدول  الســليمة  املشــورة  وتقديــم 

القضايــا املتعلقــة بالهجــرة مبــا يتفــق مــع املعاهــدات 

ــى  ــاء ع ــة بالبن ــوم اللجن ــوف تق ــة. وس ــة والدولي اإلقليمي

املبــادرات القامئــة لتقديــم مخرجــات محــددة مــن شــأنها 

ــة  ــذ الشــامل ألحــكام إســرتاتيجية الراك ــم التنفي أن تدع

-2011 املشــرتك  العمــل  وخطــة  العربيــة  اإلفريقيــة 

2016 فضــاً عــن معاهــدات وبرامــج كل مــن االتحــاد 

األفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة املتعلقــة بالهجــرة. 

التعاون مع االحتاد األوروبي

يف إطــار الحــوار العــريب – األورويب لتنشــيط وتنظيــم 

التعــاون الســيايس واالقتصــادي والتكنولوجــي بــن الجانبــن 

بهياكلــه املختلفــة وعــى رأســها االجتاعــات الوزاريــة 

األوروبيــة املجــددة فيــا يتعلــق بقضايــا الهجــرة، 

وتــم رفــع هــذه الوثيقــة إىل االتحــاد األورويب يف إطــار 

املشــاورات التــي أجراهــا االتحــاد بشــأن “سياســة 

الجــوار األوروبيــة املجــددة” التــي تســعى إىل تعزيــز 

البلــدان  وبــن  واإلقليمية بينــه  العاقات الثنائيــة 

املجــاورة لــه، والتــي مــن ضمنهــا املشــاورات بــن 

ــة  ــة ومفوضي ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام األمان

االتحــاد األورويب.

ثالثًا: التواصل مع املغرتبني العرب

جس��ر  الع��رب:  للمغرتب��ن  األول  املؤمت��ر 
للتواص��ل

ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــت األمان نظم

للتواصــل  جــر  العــرب:  للمغرتبــن  األول  املؤمتــر 

أول  كانــون  مــن 4-6 ديســمر/  الفــرتة  مبقرهــا يف 

املعنيــن  العــرب  الــوزراء  الســادة  بحضــور   ،2010

العربيــة  والجاليــات  واملغرتبــن  الهجــرة  بشــؤون 

املقيمــة بالخــارج والوفــود الرســمية للــدول األعضــاء، 

الجاليــات  ممثــي  مــن  كبــر  عــدد  ومشــاركة 

العربيــة يف مختلــف دول املهجــر، ومجموعــة مــن 

منظــات  جانــب  إىل  املغــرتب،  العــريب  الشــباب 

املجتمــع املــدين التــي متثــل الجاليــات العربيــة يف 

ــة  ــدول األجنبي ــفارات ال ــض س ــي بع ــارج، وممث الخ

ــة  ــة، باإلضاف ــر العربي ــة م ــدى جمهوري ــدة ل املعتم

يف  العربيــة  الجامعــة  بعثــات  رؤســاء  بعــض  إىل 

الــدول التــي توجــد بهــا جاليــات عربيــة كبــرة.
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وقــد ناقــش املؤمتــر قضايــا الجاليــات العربيــة بالخــارج 

ــال  ــن خ ــريب م ــامل الع ــع الع ــم م ــز تواصله ــبل تعزي وس

ــام  ــة أي ــدار ثاث ــى م ــت ع ــية نوقش ــاور رئيس ــة مح ثاث

مــن خــال ســبع جلســات عمــل تناولــت: دور مؤسســات 

ــات  ــة للجالي املجتمــع املــدين يف النهــوض باألوضــاع العام

وتعزيــز  التنميــة  يف  العــرب  املغرتبــن  ودور  العربيــة، 

الحــوار بــن الحضــارات والثقافــات واألديــان، باإلضافــة إىل 

البحــث يف ســبل إيجــاد إطــار تنظيمــي للمغرتبــن العــرب.

وقــد أصــدر املجتمعــون يف ختــام املؤمتــر “إعــان 

ــد  ــذي تضمــن العدي املؤمتــر األول للمغرتبــن العــرب” وال

مــن املقرتحــات فيــا يخــص دور منظــات املجتمــع 

املــدين العربيــة باملهجــر، ودور الكفــاءات العربيــة وتبــادل 

ــة، والثقافــة والفكــر  ــن أمتهــم العربي الخــرات بينهــم وب

واالنفتــاح عــى اآلخــر، واملشــاركة السياســية واملجتمعيــة 

األجيــال  بــن  التواصــل  وتعميــق  العــرب،  للمغرتبــن 

الناشــئة مــن املغرتبــن العــرب يف املهجــر وحضارتهــم 

التواصــل  يف  وأهميتهــا  العربيــة  واللغــة  األصليــة، 

العربيــة،  وأمتهــم  املهجــر  العربيــة يف  الجاليــات  بــن 

باإلضافــة إىل خلــق إطــار تنظيمــي للمغرتبــن العــرب. 

والشــباب العــريب األمريــي، والعاقــات االقتصاديــة 

يف  العربيــة  الجاليــات  ودور  األمريكيــة،  العربيــة 

ــدة  ــه مبائ ــر أعال ــم املؤمت ــا. واختت ــا وتعزيزه تفعيله

ــات.  ــن التوصي ــة م ــا مجموع ــدرت عنه ــتديرة ص مس

يوم املغرتب العربي

ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــل األمان تحتف

بيــوم املغــرتب العــريب بصــورة ســنوية اســتناداً لقــراري 

مجلــس الجامعــة رقــم 6454 بتاريــخ 2004/9/14، 

بتاريــخ 2011/9/13 بشــأن االحتفــال  ورقــم 7411 

بيــوم املغــرتب العــريب يف 4 ديســمر/ كانــون أول مــن 

كل عــام، واللــذان جــاءا مبثابــة اعــرتاف بأهميــة الــدور 

الــذي يقــوم بــه املغرتبــون العــرب ودعــاً لجهودهــم 

العلميــة والعمليــة وإرصاراً عــى مــد  وإنجازاتهــم 

جســور قويــة للتواصــل معهــم. وتقــوم األمانــة العامــة 

ــات  ــم احتفالي ــق تنظي ــن طري ــوم ع ــذا الي ــاء ه بإحي

الخــارج  يف  بعثاتهــا  خــال  مــن  املناســبة  بهــذه 

وبالتنســيق مــع مجالــس الســفراء العــرب، ويتــم 

املنتدى االقتصادي العربي األمريكي

العربيــة  الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  قامــت 

بالتعــاون والتنســيق مــع رمــوز الجاليــات العربيــة يف 

الواليــات املتحــدة ولجنــة الواليــات املتحــدة والــرق 

ــاث دورات مــن  ــم ث ــة بتنظي األوســط للشــئون االقتصادي

املنتــدى االقتصــادي العــريب األمريــي، حيــث عقــدت 

ــن  ــة بهيوس ــام 2003، والثاني ــت ع ــدورة األوىل بديرتوي ال

عــام 2006، والثالثــة بواشــنطن عــام 2008. وقــد جــاء 

املصالــح  تفعيــل  أهميــة  عــى  تأكيــداً  املنتــدى  هــذا 

وكذلــك  الجانبــن،  بــن  بالتعــاون  األمريكيــة  العربيــة 

إلقامــة  املــدين  املجتمــع  دور  أهميــة  عــى  التأكيــد 

للغــرف  الفكــر  منتديــات  وتنظيــم  املشــرتكة  الرامــج 

الهــدف. لتحقيــق هــذا  العربيــة األمريكيــة  التجاريــة 

مؤمت��ر احت��اد املؤسس��ات العربي��ة األمريكي��ة 
)في��اراب أمري��كا( 

العربيــة  املؤسســات  التحــاد  األول  املؤمتــر  ُعقــد 

األمريكيــة )فيــاراب أمريــكا( مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة 

ــد  ــوز 2006. وق ــو/ مت ــهر يولي ــال ش ــة خ ــدول العربي ال

ــن  ــاور حــول األمريكي ــن املح ــة م ــر مجموع ــش املؤمت ناق

مــن أصــل عــريب يف املجتمعــات املســتقبلة واألصليــة، 

الثقافــة  مجــايل  يف  العربيــة  واملبــادئ  القيــم  وتأثــر 

والتعليــم يف أمريــكا الاتينيــة، وحــوار الحضــارات، وصــورة 

ــن  ــات ب ــم العاق ــبل دع ــام، وس ــائل اإلع ــرب يف وس الع

الجامعــة العربيــة وفيــاراب، وتنميــة ومســتقبل املــرأة 

ــات  ــادات ومنظ ــاء وقي ــوز ورؤس ــم رم ــا تكري خاله

املغرتبــن العــرب يف املهجــر عــى اإلنجــازات التــي 

ــت  ــث أقام ــة؛ حي ــة العربي ــة الجالي ــا لخدم حققوه

احتفــاالً يف بعثــة الرازيــل عــام 2007، وآخــر يف بعثــة 

ــن يف  ــم احتفال ــة إىل تنظي ــام 2008، باإلضاف ــن ع برل

ــام 2009،  ــبة ع ــذه املناس ــد به ــن ومدري ــي برل بعثت

واحتفــال يف واشــنطن عــام 2012، ويف بكــن عــام 

ــض  ــادرت بع ــا ب ــام 2014. ك ــي ع 2013، ويف نيودله

بعثــات الجامعــة يف الخــارج بتنظيــم احتفــاالت بهــذه 

املناســبة؛ حيــث تــم تنظيــم احتفالــن يف برلــن وبــون 

عــام 2007، ويف مدريــد عــام 2008، ويف نيودلهــي 

عــام 2009، ويف نيودلهــي ومدريــد عــام 2011، ويف 

مدريــد عــام 2012، ويف واشــنطن ومدريــد عــام 2013. 

جوالت التواصل مع املغرتبن العرب يف املهجر

ــدول  ــة ال ــة لجامع ــة العام ــن األمان ــد م ــوم وف يق

العربيــة بزيــارات لــدول املهجــر بهــدف التواصــل 

عــى  والتعــرف  املهجــر  العــرب يف  املغرتبــن  مــع 

العربيــة  الجاليــة  وطموحــات  ومشــاكل  واقــع 

الــدول  جامعــة  برؤيــة  كذلــك  وتعريفهــم  هنــاك 

العربيــة بشــأن أوضــاع املغرتبــن العــرب والــدور 

مجتمعاتهــم  يف  ســواء  يلعبــوه  أن  ميكــن  الــذي 
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ــام  ــد ق ــة. وق ــم األصلي ــة مجتمعاته ــدة أو يف تنمي الجدي

الوفــد بزيــارة كل مــن باريــس ورومــا عــام 2007، و 

ــدن  ــع م ــارة أرب ــام بزي ــا ق ــام 2008، ك ــن ع ــا وبرل فيين

غرناطــة(   – أشــبيلية   – برشــلونة   – )مدريــد  أســبانية 

.2010 عــام  بروكســل  بزيــارة  قــام  كــا   ،2009 عــام 

ويعقــد الوفــد خــال هــذه الزيــارات لقــاءات مــع رموز 

ــم  ــي اتحاداته ــدول وممث ــذه ال ــة يف ه ــات العربي الجالي

ومنظاتهــم، إىل جانــب عقــد لقــاءات مــع املســئولن 

والــوزراء للتعــرف عــى سياســات دول املهجــر تجــاه 

املغرتبــن العــرب واملشــكات التــي تواجههــم يف التعامــل 

مــع هــؤالء املغرتبــن، باإلضافــة إىل االجتــاع مبجالــس 

الســفراء العــرب يف مقــار بعثــات الجامعــة العربيــة. 

دراس��ة ح��ول ديناميكي��ات اجلالي��ات العربي��ة 
يف  اإلجيابي��ة  املس��اهمات  تعزي��ز  املغرتب��ة: 
التنمية االجتماعية واالقتصادية والتحوالت 

الدميقراطي��ة بأوطانه��م األصلي��ة

ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــت األمان قام

الدوليــة  املنظمــة  مــع  بالتعــاون  دراســة  بإعــداد 

ــن  ــن واملغرتب ــاول أوضــاع املهاجري للهجــرة IOM تتن

ــرات  ــل املتغ ــة يف ظ ــدان اإلقام ــف بل ــرب مبختل الع

التــي تشــهدها هــذه البلــدان، وذلــك بهــدف تقديــم 

نظــرة عامــة عــى املغرتبــن العــرب وخصائصهــم 

وظروفهــم الحاليــة وفقــاً ملناطــق تواجدهــم، وهــو مــا 

ــدف إىل إرشاك  ــة يف أي مــروع يه ــد حجــر الزاوي يع

الرحلة الثقافية االس��تطالعية ألبناء املغرتبن 
العرب

يف إطــار اهتــام األمانــة العامــة بالشــباب مــن الجيــل 

تنظــم  العــرب،  املغرتبــن  أبنــاء  مــن  والثالــث  الثــاين 

ــة  ــة رحــات ثقافي ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام األمان

اســتطاعية بالتعــاون مــع الــدول العربيــة األعضــاء؛ حيــث 

تســتضيف إحــدى هــذه الــدول يف كل عــام مجموعــة 

مــن الطلبــة العــرب املغرتبــن بهــدف تعريفهــم بأصولهــم 

وحضارتهــم األصليــة وترســيخ قيــم الهويــة العربيــة وتراثهــا 

يف أنفســهم. وقــد تــم تنظيــم ســبع رحــات يف ســبع دول 

ــد  ــر وف ــتضافت م ــام 2003 اس ــي ع ــة مختلفة.فف عربي

أبنــاء املغرتبــن العــرب، ثــم اســتضافته لبنــان عــام 2004، 

والســعودية عــام 2005، والجزائــر عــام 2006، وقطــر 

عــام 2007، واألردن عــام 2008، واملغــرب عــام 2009.

هــؤالء املغرتبــن يف عمليــة التنميــة يف العــامل العــريب. 

وتركــز الدراســة عــى: وضــع تصــور للمغرتبــن 

العــرب يف ســياق ديناميكيــات الهجــرة العربيــة، وتتبــع 

الهجــرة العربيــة وعــرض ملحــة مختــرة عــن العــرب 

يف الخــارج، واستكشــاف خصائــص وظــروف املغرتبــن 

إىل  باإلضافــة  تواجدهــم،  مناطــق  العــرب حســب 

اســتعدادهم  ومــدى  املغرتبــن  إمكانــات  تقييــم 

العــريب  الوطــن  يف  التنميــة  جهــود  يف  للمشــاركة 

خاصــًة بعــد األحــداث األخــرة التــي متــر بهــا املنطقــة. 

تقرير اهلجرة العربية

تقــوم األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 

بإصــدار تقريــر حــول الهجــرة العربيــة باالســتعانة  

مبجموعــة مــن الخــراء املتخصصــن يف مجــال الهجــرة؛ 

رابعًا: التقارير والدراسات
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ــذي  حيــث قامــت عــام 2006 بإصــدار تقريرهــا األول وال

الثــاين  التقريــر  أمــا  العربيــة”،  “هجرة العمــل  تنــاول 

وتناول “هجرة الكفاءات العربيــة”،   2008 عــام  فصــدر 

والتقريــر الثالــث صــدر عــام 2014 تحــت عنــوان “الهجــرة 

الدوليــة والتنميــة”. وتصــدر األمانــة العامــة تقريرهــا 

الرابــع عــام 2016 تحــت عنــوان “الهجــرة غــر النظاميــة 

ــا”. ــال أفريقي يف ش

تقري��ر ع��ن حال��ة اهلج��رة الدولي��ة يف املنطق��ة 
لعربية ا

العربيــة  الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  تقــوم 

بالراكــة مــع املنظــات أعضــاء مجموعــة العمــل املعنيــة 

بالهجــرة الدوليــة يف املنطقــة العربيــة بإعــداد تقريــر 

مشــرتك كل ســنتن عــن حالــة الهجــرة الدوليــة يف املنطقــة 

العربيــة يهــدف إىل معالجــة نقــص املعرفــة بشــأن الهجــرة 

ــم  ــن خــال تقدي ــك م ــة، وذل ــة العربي ــة يف املنطق الدولي

ملحــة متعــددة التخصصــات وشــاملة لصانعــي السياســات 

والباحثــن واملارســن حــول اتجاهــات الهجــرة املعــارصة 

يف  عليهــا  املرتتبــة  واالجتاعيــة  االقتصاديــة  واآلثــار 

املنطقــة العربيــة. ويعتمــد التقريــر يف إعــداده عــى خــرة 

املنظــات األعضــاء يف مجموعــة العمــل، ويقــوم بتســليط 

منســقة  اســتجابات  وجــود  إىل  الحاجــة  عــى  الضــوء 

ــة. ــرة الدولي ــات الهج ــاملة لتحدي وش

ثــاث نــدوات بالتنســيق مــع برنامــج الدراســات  -

االقتصــاد  لكليــة  التابــع  األفريقيــة  املريــة 

والعلــوم السياســية – جامعــة القاهــرة؛ األوىل 

العــرب يف  “املغرتبــون  بعنــوان  عــام 2005  يف 

املهجــر األفريقــي”، والثانيــة بعنــوان: “املغرتبــون 

ــا يف املهجــر األورويب”  العــرب مــن شــال أفريقي

ــة  ــرة العربي ــوان “الهج ــة بعن ــام 2007، والثالث ع

ــام  ــول” ع ــكات وحل ــارج: مش ــة إىل الخ األفريقي

.2008

املغرتب��ن:  الع��رب  العلم��اء  مؤمت��ر 
“عندم��ا تتكام��ل العق��ول العربي��ة”

عقــدت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

العربية )إدارة السياســات الســكانية واملغرتبن 

ــن  ــرب املغرتب ــاء الع ــر العل ــرة( مؤمت والهج

العقــول  تتكامــل  »عندمــا  شــعار  تحــت 

العربيــة«، وذلــك مبقرهــا بالقاهــرة خــال 

شــهر ديســمر/ كانــون األول 2012، بالتنســيق 

ــا يف  ــوم والتكنولوجي ــدم العل ــة تق ــع جمعي م

العــامل العــريب SASTA ومبشــاركة وزيــري التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بجمهوريــة مــر العربيــة، وعــدد مــن 

رؤســاء الجامعــات العربيــة والهيئــات املعنيــة مــن الــدول العربيــة واألكادمييــن والباحثــن والعلــاء العــرب، باإلضافــة 

ــارج. ــن بالخ ــرب املقيم ــاء الع ــن العل ــزة م ــة متمي إىل مجموع

ويف ختــام أعــال املؤمتــر تــم إطــاق مبــادرة “العلــاء العــرب املغرتبــن” لتنفيــذ مروعــات 

يف مجــاالت: العلــوم الطبيــة والصحيــة، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، والطاقــة البديلــة. 

ــذي يصــدر يف  ــر – ال ــن التقري ــاول العــدد األول م ويتن

ديســمر 2015 - موضــوع: »الهجــرة واملهجريــن والتنميــة 

يف ظــل التغــرات يف املنطقــة العربيــة«، حيــث يقــوم 

بإلقــاء الضــوء عــى أوضــاع الاجئــن يف املنطقــة وحقوقهــم 

وتأثــر وجودهــم عــى التنميــة االجتاعيــة واالقتصاديــة يف 

الــدول التــي لجئــوا إليهــا. 

نشرة املغرتب العربي

تقــوم األمانــة العامــة بإصــدار نــرة غــر دوريــة تحمــل 

اســم “املغــرتب العــريب” يتــم تعميمعهــا عــى مندوبيــات 

ــارج،  ــة يف الخ ــة العربي ــات الجامع ــاء وبعث ــدول األعض ال

وإرســالها إىل الجاليــات العربيــة املقيمــة بالخــارج.  وتضــم 

نظمتهــا  التــي  والفعاليــات  األنشــطة  أحــدث  النــرة 

األمانــة العامــة يف مجــال الهجــرة والتواصــل مــع املغرتبــن 

ــة إىل  ــا، باإلضاف ــاركت فيه ــي ش ــك الت ــك تل ــرب، وكذل الع

ــة املقيمــة بالخــارج،  ــات العربي ــار الجالي ــرز أخب بعــض أب

ــة. ــة مغرتب ــات عــن شــخصيات عربي ومعلوم

واملؤمت��رات  الن��دوات  إىل  املقدم��ة  الدراس��ات 
األكادميي��ة

ومؤمتــرات  نــدوات  بتنظيــم  العامــة  األمانــة  تقــوم 

علميــة بالتعــاون مــع جهــات أكادمييــة ومنظــات دوليــة 

ــم إعــداد دراســات  ــث يت ــة بالهجــرة واالغــرتاب؛ حي معني

حــول موضوعــات ذات عاقــة بالهجــرة واملغرتبــن وعرضها 

يف هــذه الفعاليــات. وقــد قامــت األمانــة العامــة بتنظيــم 

ــة: ــات اآلتي الفعالي

“املؤمتــر الــدويل حــول اآلثــار طويلــة املــدى  -

عــى  العــريب  العــامل  يف  السياســية  للتغــرات 

الهجــرة” الــذي تــم تنظيمــه عــام 2013 بالتعــاون 

مــع لجنــة الهجــرة الدوليــة باإلتحــاد العاملــي 

والاجئــن  الهجــرة  دراســات  ومركــز  للســكان 

ــاون  ــة التع ــرة وهيئ ــة بالقاه ــة األمريكي بالجامع

الــدويل الريطانيــة.

خامسًا: إشراك املغرتبني العرب يف عملية التنمية يف املنطقة العربية
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مشروع دور املرأة األملانية من أصل عربي يف نقل 
مهارات إدارة املشروعات الصغرية إىل املرأة املصرية

العربيــة،  الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  قامــت 

ــن  ــة برل ــة األملاني ــة العربي ــة الصداق ــع رابط ــة م بالراك

DAFG وبالتعــاون مــع جمعيــة حــواء املســتقبل، بتنفيــذ 

ــل  ــريب يف نق ــل ع ــن أص ــة م ــرأة األملاني ــروع “دور امل م

• ــة، 	 ــع املنظــات الدولي ــاون املســتمر م ــار التع يف إط

املفوضيــة  مــع  بالتعــاون  العامــة  األمانــة  تنظــم 

ــل  ــة عم ــن UNHCR ورش ــؤون الاجئ ــامية لش الس

تدريبيــة للمســئولن مــن الــدول العربيــة املتوســطية 

حــول تدفقــات الهجــرة املختلطــة والهجــرة غــر 

الرشعيــة خــال شــهر نوفمــر/ تريــن الثــاين 2015. 

واالقتصاديــة لغــريب آســيا )اإلســكوا( لتدريــب 

املســئولن يف الــدول العربيــة عــى كيفيــة الربــط 

بــن موضوعــات الهجــرة والتنميــة وكيفيــة إرشاك 

املغرتبــن يف التنميــة خــال شــهر ســبتمر/ أيلــول 

التدريبــي  الدليــل  باســتخدام  وذلــك   ،2014

ــة  ــه املنظم ــذي أعدت ــة ال ــرة والتنمي ــول الهج ح

الدوليــة للهجــرة إىل جانــب الدليــل الــذي أعدتــه 

وقامــت   GMG للهجــرة  العامليــة  املجموعــة 

ــة. ــة العربي ــه إىل اللغ ــكوا برتجمت اإلس

• ــادرة 	 ــة الص ــة الختامي ــاء يف الوثيق ــا ج ــذاً مل تنفي

بــن  للتعــاون  عــر  الحــادي  االجتــاع  عــن 

املتحــدة  واألمــم  العربيــة  الــدول  جامعــة 

ــة  ــة العام ــم األمان ــة، تنظ ــا املتخصص ومنظاته

ــة”،  ــرأة املري ــرة إىل امل ــات الصغ ــارات إدارة املروع مه

ــة  ــدة واملفوضي ــم املتح ــادرة األم ــن مب ــل م ــك بتموي وذل

ــة. ــل التنمي ــن أج ــرة م ــة للهج األوروبي

ومتثلــت أهــداف املــروع يف: تعزيــز معرفــة صاحبــات 

األعــال املريــات عــن املروعــات صغــرة الحجــم مــن 

خــال نقــل خــرة األعــال إليهــن مــن ســيدات األعــال 

بــن  ورشاكات  شــبكات  وتطويــر  املهاجــرات،  العــرب 

ــا ونظرائهــن  ســيدات األعــال العــرب املهاجــرات يف أملاني

يف املنطقــة العربيــة، إىل جانــب مســاعدة ســيدات األعــال 

ــول عــى معلومــات  ــا للحص العــرب املهاجــرات يف أملاني

أفضــل عــن فــرص العمــل واالســتثار يف املنطقــة العربيــة.

وُعقــدت النــدوة الختاميــة للمــروع يف 31 مــارس/ آذار 

2011 مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية. 

ــم العــروض خــال جلســات ورشــة  ويشــارك يف تقدي

 IOM العمــل كل مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة

ومفوضيــة االتحــاد األورويب ملــا لهــا مــن خــرة بهــذا 

ــوع. املوض

• ــة 	 ــة بالهجــرة الدولي يف إطــار مجموعــة العمــل املعني

يف املنطقــة العربيــة نظمــت األمانــة العامــة لجامعــة 

مــع  بالتعــاون  عمــل  ورشــات  العربيــة  الــدول 

املنظمــة الدوليــة للهجــرة IOM واللجنــة االجتاعيــة 

لجامعــة الــدول العربيــة ورشــات عمــل تدريبيــة 

ــاء قــدرات الــدول األعضــاء يف مجــال تعزيــز  لبن

حقــوق املهاجريــن والالجئــن والنازحــن داخليــاً، 

وذلــك بالتعــاون بــن الجامعــة العربيــة واملنظمــة 

الســامية  واملفوضيــة   IOM للهجــرة  الدوليــة 

ــم  ــم تنظي لشــؤون الاجئــن UNHCR؛ حيــث ت

كانــون  ديســمر/  شــهر  خــال  األوىل  الــدورة 

ــو/  ــة خــال شــهر يوني ــدورة الثاني أول 2013، وال

ورشــات  يف  املشــاركون  مثــل   .2014 حزيــران 

املعنيــة بشــؤون  الــوزارات  التدريبيــة  العمــل 

الهجــرة واملغرتبــن ووزارات الخارجيــة ووزارات 

الداخليــة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

سادسًا: برامج بناء القدرات
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مش��روع املسح اإلحصائي املتوسطي حول اهلجرة 
MED-HIMS الدولية

• تشــارك األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 	

اإلحصــايئ  املســح  ملــروع  التوجيهيــة  اللجنــة  يف 

 MED-HIMS املتوســطي حــول الهجــرة الدوليــة

كإحــدى املنظــات املانحــة والداعمــة لــه )باإلضافــة 

إىل بعــض الجهــات األخــرى منهــا: املــروع اإلحصــايئ 

اإلحصــايئ  واملــروع   ،MEDSTAT املتوســطي 

األورويب EUROSTAT، وصنــدوق األمــم املتحــدة 

ــاد األورويب،  ــن االتح ــن ع ــكان UNFPA، وممثل للس

 ،ILO ومنظمــة العمــل الدوليــة ،WB والبنــك الــدويل

.)IOM واملنظمــة الدوليــة للهجــرة

ويعــد مــروع املســح اإلحصــايئ املتوســطي حــول الهجرة 

الدوليــة برنامــج إقليمــي لتصميــم وتنفيــذ مســوح منســقة 

حــول الهجــرة الدوليــة وضعــت بناًء عــى طلب مــن املكاتب 

اإلحصائيــة الوطنيــة يف البلــدان الثانيــة املشــاركة يف برنامــج 

MEDSTAT املمــول مــن قبــل املفوضيــة األوروبيــة، وهــذه 

ــطن  ــوريا وفلس ــر وس ــس والجزائ ــي: األردن وتون ــدول ه ال

ولبنــان ومــر واملغــرب. ويهــدف الرنامــج إىل تطويــر 

واســتخدام مجموعــة مشــرتكة مــن األدوات لجمــع وتحليــل 

بيانــات حــول املوضوعــات املتعلقــة بالهجــرة.

املســتوى  عــى   MED-HIMSالـــ برنامــج  ويعمــل 

ــة مــن  اإلقليمــي يف إطــار التنســيق بــن املنظــات الدولي

ــا  ــرتكة وتطويره ــة واألدوات املش ــة املنهجي خــال مناقش

كــا  تنفيذهــا،  املزمــع  األنشــطة  وتقييــم  ومراجعتهــا 

يعمــل عــى املســتوى الوطنــي حيــث يتــم تنفيــذ املســوح 

ــة. ــة الوطني ــد اإلحصائي ــؤولية املعاه ــت مس ــة تح األرسي

ــئون  ــد لش ــريب موح ــات ع ــام معلوم ــاء نظ إنش
الهجــرة واملغرتبــن العــرب

• ــة إىل 	 ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام تســعى األمان

إنشــاء نظــام معلومــات عــريب موحــد لشــئون الهجــرة 

ــم  ــن نظ ــل ب ــي التكام ــوم ع ــرب يق ــن الع واملغرتب

ويتضمــن  العربيــة.  الــدول  الهجــرة يف  معلومــات 

ــات: ــد بيان ــة قواع ــام ثاث النظ

األوىل خاصــة بالكفــاءات العربية املهاجرة والشــخصيات  -

السياســية والعامــة املغرتبة، 

والثانيــة خاصــة بالجمعيــات والروابــط واالتحــادات  -

الخاصــة بالجاليــات العربيــة يف بلــدان االغــرتاب،

أمــا الثالثــة فهي خاصــة بالقوانــن والتريعــات واللوائح  -

الخاصــة بشــؤون الهجــرة واملغرتبن.

ــاد  ــهم يف إيج ــأنه أن يس ــن ش ــام م ــذا النظ ــاء ه وإنش

اآلليــات الازمــة لتحقيــق االســتفادة مــن معرفــة األوضــاع 

الجاريــة للهجــرة العربيــة يف ظــل الظــروف واملســتجدات 

الدوليــة وتعظيــم إيجابياتهــا والحــد مــن ســلبياتها لخدمــة 

التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة يف الوطــن العــريب.

سابعًا: قواعد بيانات اهلجرة




