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 االفتتاحية 
 العربية الدول جامعة وجهود والالجئين للهجرة العالميان االتفاقان
 

قيام الجمعية العامة لألمم المتحدة  2016شهد عام 
التحركات  التعامل مع رفيع المستوى بشأنبعقد اجتماعًا 

على هامش دورتها العادية  ، وذلكلمهاجرينوا لالجئين الكبيرة
وقد شاركت . 2016سبتمبر/ أيلول  19الواحدة والسبعين يوم 

الدول والمنظمات الدولية في هذا االجتماع على أعلى مستوى 
 استضافها أعقب هذا االجتماع قمةوهو مستوى القمة. 

 وأثيوبيا وقادة كل من كندا أوباما باراك األمريكي الرئيس
 سبتمبر/ أيلول 20 والسويد يوم والمكسيك واألردن وألمانيا
 . للجوء العالمية األزمة حول

بشأن التعامل  ن االجتماع العام رفيع المستوىصدر ع
من  عالن نيويوركإ" مع التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين

مجموعة ". وقد تضمن اإلعالن أجل الالجئين والمهاجرين
 التزامات تنطبق على الالجئين والمهاجرين على حد سواء

مجموعة أخرى التزامات تخص الالجئين و  ةوكذلك مجموع
ومع أن بعض االلتزامات ينطبق على . المهاجرينتخص 

على  ينطبق أيضاً  مجموعة واحدة بصفة رئيسية، فقد
االلتزامات قد صيغت . فبالرغم من أن هذه موعة األخرىلمجا

تم بحثها في وح الكبرى التي نز في سياق حركات ال جميعها
الهجرة  على منها قد ينطبق أيضاً  ، فإن كثيراً االجتماع
للتعامل  وتضمن المرفق األول لهذا اإلعالن إطاراً  .القانونية

يوجز الخطوات نحو الذي الالجئين و  الشامل مع مسألة
، 2018التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الالجئين في عام 

ن المرفق الثاني الخطوات المتخذة نحو التوصل إلى بي   بينما
في  والنظاميةاتفاق عالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة 

يكون التقدم  أن . وقد نص اإلعالن على ضمان2018عام 
الذي تحرزه الدول األعضاء واألمم المتحدة في تنفيذ 

في االجتماع رفيع المستوى  د بهاااللتزامات التي تم التعه
لتقييمات دورية تعرض على الجمعية العامة، مع  موضوعاً 

 .2030عام اإلشارة حسب االقتضاء إلى خطة التنمية المستدامة ل

العالمي  االتفاق ووفقًا لما ورد في هذا اإلعالن فإن
المزمع التوصل إليه بنهاية  والنظاميةمنظمة المنة و اآلللهجرة 

سيتضمن المبادئ وااللتزامات والتفاهمات ، 2018عام ال هذا
الجوانب  كما سيعالجبشأن الهجرة الدولية في جميع أبعادها، 

وكذلك الجوانب ذات الصلة بحقوق  اإلنسانية والتنموية للهجرة
في مجال لتعاون دولي شامل  يوفر االتفاق إطاراً وس. اإلنسان
مسترشدًا في ذلك بخطة التنمية  ،والتنقل البشري الهجرة

( لتمويل AAAAأديس أبابا )خطة عمل و  2030 المستدامة
المفاوضات الحكومية الدولية بشأن طرائق وبحسب " التنمية.

" ي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاالتفاق العالم
الصادر بشأنها قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة، فقد 

تنظيم العملية التحضيرية المؤدية إلى اعتماد االتفاق  تقرر
، المرحلة األولى )المشاورات( :ثالثة مراحل العالمي على

)المفاوضات المرحلة الثالثة ، المرحلة الثانية )التقييم(
  .الحكومية الدولية(

تمثلت المرحلة األولى لهذه العملية في ستة مشاورات 
اللجان االقتصادية مواضيعية وأربعة مشاورات إقليمية تنظمها 

التابعة لألمم المتحدة )منها المشاورات الخاصة  اإلقليمية
بالمنطقة العربية والتي نظمتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

إسكوا بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول  –ي آسيا لغرب
العربية والمنظمة الدولية للهجرة(. أما المرحلة الثانية فقد بدأت 

 6 إلى 4 من الفترة خاللفي المكسيك  اجتماع تحضيريبعقد 
المشتركة  الرئاسة ، وذلك تحت2017 أول كانون/ديسمبر
 للمكسيك الدائم مثلالم -كاماتشو غوميز خوسيه خوان/ للسيد
 لسويسرا الدائم الممثل -لوبر يورغ والسيد المتحدة، األمم لدى
في تيسير الميسران المشاركان بصفتهما  المتحدة، األمم لدى

العملية المؤدية إلى اعتماد االتفاق العالمي بشأن الهجرة 
وقبيل بدء المرحلة الثالثة  اآلمنة والمنظمة والنظامية.

أصدر األمين العام لألمم المتحدة تقريرًا تحت عنوان واألخيرة، 
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"، والذي يعد إسهام في نحو هجرة تصب في صالح الجميع"
المسودة األولى لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 

الخاص  الممثل والمنظمة والنظامية. هذا باإلضافة إلى تقرير
 السيد/ بيتر بالهجرة المعني السابق لألمين العام لألمم المتحدة

، 2017والذي كان قد تم تقديمه في بداية عام  ساذرالند،
 خالل من الهجرة إدارة تحسين أجل من توصية 16 ويتضمن
 األمم مشاركة بتعزيز كفيلة سبالً  ويقترح الدولي، التعاون
في كما قام الميسران المشاركان  .بالهجرة يتعلق فيما المتحدة

اعتماد االتفاق العالمي بشأن تيسير العملية المؤدية إلى 
بتقديم المسودة األولى  الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية،

 5لالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية يوم 
. ومن المقرر أن يتم اعتماد االتفاق 2018فبراير/شباط 

العالمي للهجرة خالل المؤتمر الحكومي الدولي الذي سيعقد 
ديسمبر/  11-10ي المملكة المغربية يومي لهذا الغرض ف

 الممثلة – أربور لويز/ السيدة ، والذي تقوم2018كانون أول 
 الدولية، بالهجرة المعنية المتحدة لألمم العام لألمين الخاصة

 العام. بدور أمينه

المزمقع  عالمي بشأن الالجئيينالتفاق باال أما فيما يتعلقق 
السقامية لألمققم  ةيمفوضقال ، فقإن2018فقي عقام اعتمقاده أيضقًا 

تتقققققولى مهمقققققة قيقققققادة  (UNHCRلشقققققؤون الالجئقققققين ) المتحقققققدة
إلققى العمليققة المؤديققة لوضققع هققذا االتفققاق. وتسققتند هققذه العمليققة 

( القققذي CRRFإطقققار التعامقققل الشقققامل مقققع مسقققألة الالجئقققين )
 يحققدد كققان ملحقققًا بققإعالن نيويققورك كمققا سققبقت اإلشققارة، والققذي

 كبيقققققققرة حركقققققققة ألي الشقققققققاملة لالسقققققققتجابة الرئيسقققققققية العناصقققققققر
 ودعقققم بالقققدخول  والسقققماح االسقققتقبال: ذلقققك ويشقققمل لالجئقققين،

( والتعليم والصحة الحماية مثل) والمستمرة العاجلة االحتياجات
 البلقدان فقي التنميقة لتمويقل آليات إنشاء في النظر ذلك في بما

 للمؤسسقققققققات والمسققققققاعدة القققققققدعم وتقققققققديم لالجئقققققققين  المضققققققيفة
 وتوسققققيع لالجئققققين  المسققققتقبلة والوطنيققققة المحليققققة والمجتمعققققات

 هقد  علقى تنطقوي والتي) حلول إليجاد المتاحة الفرص نطاق
 تسققاعد أن شققأنها مققن التققي الظققرو  تهيئققة فققي يتمثققل رئيسققي
 وضققققرورة وكرامققققة، بأمققققان بلققققدانهم إلققققى الالجئققققين عققققودة علققققى

 وتنفيقققذ المسقققلحة والنزاعقققات للعنققق  الجذريقققة األسقققباب معالجقققة
 السقلمية، بالوسقائل المنازعات وتسوية الالزمة السياسية الحلول
وقققد قامققت  (.اإلعمققار إعققادة جهققود فققي المسققاعدة عققن فضققالً 

 مجموعقة من خقالل تطبيققه فقي هذا اإلطار المفوضية بتجريب
والمواققق ، مقققنهم  البلققدان مققن عققدد المحققددة فققي السققياقات مققن

كمققققققققا قامققققققققت  .دولتققققققققين عققققققققربيتين همققققققققا جيبققققققققوتي والصققققققققومال
المفوضققققية والمنظمققققات  السققققنوية بققققين المشققققاوراتبتخصققققيص "
كذلك و ، 2017التي عقدت في يونيو/ حزيران  "غير الحكومية

القذي عققد فقي  "الحمايقةتحديات حوار المفوض السامي بشأن "
 وضققعإلطققار وتنفيققذه و مناقشققة ال، 2017ديسققمبر/ كققانون أول 

نيويققورك المفققوض  كمققا دعققا إعققالن العققالمي لالجئققين. االتفققاق
 االتفققاق يققدر  أن إلققى الالجئققين لشققؤون المتحققدة لألمققم السققامي
 سقيقدم القذي السقنوي تقريقره الالجئين في بشأن المقترح العالمي

الجمعيقة  فيقه تنظقر لكقي ،2018 عقام فقي العامقة الجمعية إلى
 السقنوي قرارهقا مقع بقاالقتران والسقبعين الثالثة دورتها في العامة
 وقققد أصققدرت .الالجئققين المتحققدة لشققؤون األمققم مفوضققية بشققأن

 31 بتاريخ لالجئين العالمي لالتفاق األولى المسودة المفوضية
 .2018كانون ثاني /يناير

وتجري المفاوضات الحكومية بشأن االتفاق العالمي 
للهجرة وكذلك المشاورات الرسمية بشأن االتفاق العالمي 

منهما وذلك على لالجئين على المسودتين الصادرتين لكل 
جلسات تعقد في نيويورك )بالنسبة لالتفاق العالمي  6مدار 

للهجرة( وجني  )بالنسبة لالتفاق العالمي لالجئين( بدءًا من 
 .2018حتى يوليو/تموز  2018فبراير/شباط 

ووفقًا لمسودتي االتفاقين، فمن المتوقع أن يتم تتبع 
ي للهجرة اآلمنة ورصد التقدم المحرز في تنفيذ االتفاق العالم

والمنظمة والنظامية من خالل منتدى عالمي يعقد في إطار 
المنتدى سنوات يطلق عليه " 4منظومة األمم المتحدة كل 

 International Migration“" الدولي لمراجعة الهجرة
Review Forum”االقتصادية قيام اللجان جانب ، إلى 

الصلة  ذات اإلقليمية المنظمات مع الوثيق بالتشاور اإلقليمية
 Regional" “الهجرة لمراجعة إقليمي منتدى" لعقد
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Migration Review Forum.”  أما فيما يتعلق بمتابعة
االتفاق العالمي لالجئين، فمن المتوقع أن تقوم المفوضية 

 من مجموعة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بوضع
االتفاق،  لتنفيذ المحرز دمالتق وتقييم لمراقبة الرئيسية المؤشرات
 إلى استناداً  الجيدة الممارسات لتبادل رقمية منصة وتوفير
 .االتفاق لتنفيذ الدوري والتقييم، باإلضافة إلى التقييم األدلة

 جهود األمانة العامة لجامعة الدول العربية:
مققن  2011فققي ظققل مققا شققهدته المنطقققة العربيققة منققذ عققام 

تطقققورات غيقققر مسقققبوقة علقققى صقققعيد تقققدفقات الهجقققرة واللجقققوء، 
بتطققوير طريقققة عملهققا بمققا يققتالءم قامققت جامعققة الققدول العربيققة 

مع هقذه التطقورات الجديقدة والممتقدة األثقر، حيقث تقم اسقتحداث 
ريقققققة عقققدة آليققققات تمكققققن األمانققققة العامقققة مققققن القيققققام بققققدورها بط

متكاملقققققة مقققققن خقققققالل التنسقققققيق مقققققع القققققدول العربيقققققة األعضقققققاء 
والتعققققاون مققققع المنظمققققات الدوليققققة واإلقليميققققة العاملققققة فققققي هققققذا 

 المجال.

وفققي هققذا اإلطققار، وفققي ضققوء تزايققد عققدد وأهميققة عمليققات 
التشقققاور اإلقليميقققة حقققول الهجقققرة التقققي أصقققبحت تغطقققي معظقققم 

واحققدة تجمققع كققل  أقققاليم العققالم، بققرزت الحاجققة إلققى إنشققاء آليققة
القدول العربيقة تحقت مظلتهقا. وبنقاًء عليقه، ققام مجلقس الجامعقة 

( بإصقدار 142على المستوى القوزاري فقي دورتقه العاديقة رققم )
بشقققققأن دوريقققققة انعققققققاد  7/9/2014بتقققققاريخ  7833ققققققراره رققققققم 

اجتماعات التشقاور اإلقليميقة حقول الهجقرة فقي المنطققة العربيقة 
يققة". وتعققد عمليققة التشققاور بمثابققة بوصققفها "عمليققة تشققاور إقليم

منتققدى مققرن غيققر رسققمي وغيققر ملققزم للققدول العربيققة األعضققاء 
فققي جامعققة الققدول العربيققة لتسققهيل الحققوار والتعققاون بيققنهم فيمققا 

 يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء ذات االهتمام المشترك.

عمليييية التشييياور العربيييية اوقليميييية حيييول ويقققأتي إنشقققاء 
فقققي مرحلقققة مهمقققة علقققى المسقققتوى ( ARCPالهجيييرة واللجيييو   

القققدولي، حيققققث تعمققققل الققققدول والمنظمققققات الدوليققققة العاملققققة فققققي 
مجققال الهجققرة واللجققوء علققى تنفيققذ مققا ورد فققي اإلعققالن المنبثققق 
عن الحوار الثقاني رفيقع المسقتوى حقول الهجقرة الدوليقة والتنميقة 

، كمقققققا تعمقققققل علقققققى تنفيقققققذ األهقققققدا  2013القققققذي عاققققققد عقققققام 
التققققققي تققققققم  2030خطققققققة التنميققققققة المسققققققتدامة  المدرجققققققة علققققققى

اعتمادهققا مققن قبققل الجمعيققة العامققة لألمققم المتحققدة فققي سققبتمبر 
عققققن  الصققققادراإلعققققالن  تنفيقققذمتابعققققة ، باإلضقققافة إلققققى 2015

االجتمقققاع العقققام رفيقققع المسقققتوى حقققول التعامقققل مقققع التحركقققات 
الذي عقدتقه الجمعيقة العامقة لألمقم  الكبيرة لالجئين والمهاجرين

وكققققذلك  ،بنيويققققورك 2016سققققبتمبر/ أيلققققول  19حققققدة فققققي المت
لوضققققع االتفققققاق العققققالمي للهجققققرة  العمليتققققين الجققققاريتينمتابعققققة 

  .اآلمنة والمنظمة والنظامية واالتفاق العالمي لالجئين

وفققي هققذا اإلطققار، وحرصققًا علققى توحيققد الموققق  العربققي 
مقققن قضقققايا الهجقققرة واللجقققوء المطروحقققة علقققى السقققاحة الدوليقققة، 

بمشققققققاركة الققققققدول العربيققققققة فققققققي الفعاليققققققات العالميققققققة واهتمامققققققًا 
عقدت األمانة العامة لجامعقة القدول المرتبطة بالهجرة واللجوء، 

االجتميياا االسييتينائي األول لعملييية التشيياور العربييية العربيققة 
بمقرهقا بالققاهرة يقومي  ARCPاوقليمية حول الهجرة واللجيو  

 الققققدول تحضققققير ، وذلققققك بهققققد 2016أغسققققطس/ آب  3و 2
 رفيققققع العققققام االجتمققققاع فققققي فعققققال بشققققكل للمشققققاركة األعضققققاء
 لالجئقققققققين الكبيقققققققرة التحركقققققققات مققققققع التعامقققققققل بشقققققققأن المسققققققتوى

تقققققم تنظقققققيم االجتمقققققاع بالتعقققققاون مقققققع المفوضقققققية  .والمهقققققاجرين
( والمنظمة UNHCRالسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

(. افتققتح االجتمققاع معققالي األمققين العققام IOMالدوليققة للهجققرة )
 اإلقليمقققي المكتقققب السقققيد/ أحمقققد أبقققو الغقققيط، إلقققى جانقققب مقققدير

 بمكتققققب الالجئققققين لشققققؤون المتحققققدة لألمققققم السققققامية للمفوضققققية
 لألزمقققققة اإلقليمقققققي والمنسقققققق أفريقيقققققا وشقققققمال األوسقققققط الشقققققرق
 الدوليققة المنظمققة عققام مققدير مكتققب والعراقيققة، ورئققيس السققورية

 بشقأن المتحقدة لألمقم العقام لألمقين الخقاص للهجرة، والمستشقار
 لالجئققققققققققين الكبيققققققققققرة للتحركققققققققققات المسققققققققققتوى رفيققققققققققع االجتمققققققققققاع

مققن  دولققة 18والمهققاجرين. وشققارك فققي االجتمققاع ممثلققين عققن 
نققاط اتصقال الدول األعضاء، حيث تم تمثيل الوفود مقن قبقل: 

عمليققققة التشققققاور العربيققققة اإلقليميققققة حققققول الهجققققرة فققققي الجهققققات 
المعنيققة علققى مسققتوى كبقققار المسققئولين، والجهققات المكلفققة مقققن 
القققققدول األعضقققققاء بالمشقققققاركة فقققققي االجتمقققققاع رفيقققققع المسقققققتوى 
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االت األمقم ، إلى جانب بعض المنظمقات العربيقة ووكقبنيويورك
خقققر  االجتمقققاع المتحقققدة المتخصصقققة والبرلمقققان العربقققي. وققققد 

 االجتمقققاع محقققاور إزاء العربقققي الموقققق ببيقققان ختقققامي يتضقققمن 
 رفعققه إلققى الجمعيققة العامققة لألمققم المتحققدة.رفيققع المسققتوى، تققم 

ببيقان  أشاد ممثلقو األمقم المتحقدة بقالجهود المبذولقة للخقرو  وقد
االجتمققاع العققام، حيققث تعققد  حققول الموققق  العربققي مققن محققاور

المنطقة العربية هي المنطققة الوحيقدة علقى مسقتوى العقالم التقي 
 .قامت بالتحضير لهذا االجتماع على الصعيد اإلقليمي

العام للجمعية  جتماعاالفي أعمال وأثناء مشاركتها 
األمانة العامة لجامعة  قامت، 2016سبتمبر  19العامة في 

خالل الجلسة العامة لالجتماع  ةكلم بإلقاءالدول العربية 
أشارت فيها إلى االجتماع التحضيري الذي عقدته والبيان 
الختامي الصادر عنه والذي تضمن موق  الدول العربية من 

  .محاور االجتماع رفيع المستوى

المفاوضات الحكومية طرائق وبناًء على ما تضمنته "
اآلمنة والمنظمة الدولية بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة 

الدول األعضاء والجهات المعنية  " من دعوةوالنظامية
اإلقليمية ودون اإلقليمية،  التشاور األخرى، من خالل عمليات

 نظمت ،إلى المساهمة في العملية التحضيرية لالتفاق العالمي
التشاور  لعملية الياني ستينائياالجتماا االاألمانة العامة 

 هابمقر  ARCPالعربية اوقليمية حول الهجرة واللجو  
تحضيرًا  2017يوليو/ تموز  26و 25بالقاهرة يومي 

 للمشاورات الجارية حول االتفاق العالمي بشأن الالجئين
(GCR) واالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمة 
(GCM)م المتحدة ، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لألم

 .IOMوالمنظمة الدولية للهجرة  UNHCRلشؤون الالجئين 
هذا االجتماع في إطار الحرص على حث الدول العربية  وجاء

الة في المشاورات الجارية لكل عوتشجيعها على المشاركة الف
من االتفاقين العالميين، وحث البعثات الدبلوماسية للدول 

يق فيما بينها بهذا على التنس وجني  األعضاء في نيويورك
الشأن. وهد  االجتماع إلى توعية الدول األعضاء بالعمليتين 
الجاريتين لوضع االتفاق العالمي لالجئين واالتفاق العالمي 

، والتوصل إلى الرسائل والنظامية للهجرة اآلمنة والمنظمة
أخذها في الرئيسية التي تحرص المنطقة العربية على 

يصالها إلى مختل  ، و االتفاقين العالميين االعتبار عند وضع ا 
شارك وقد الفعاليات التي تنظمها األمم المتحدة لهذا الغرض. 

الدول العربية األعضاء ممثلة دولة من  19في االجتماع 
بنقاط اتصال عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة 
واللجوء والجهات األخرى المعنية وعلى رأسها وزارات 

ارجية، إلى جانب عدد كبير من المنظمات الدولية والعربية الخ
وخر  االجتماع بوثيقتين  واإلقليمية العاملة في هذا المجال.

 العربية التشاور عملية مساهمة"ختاميتين األولى بعنوان 
"، لالجئين العالمي االتفاق في واللجوء الهجرة حول اإلقليمية

 حول اإلقليمية العربية التشاور عملية مساهمةوالثانية بعنوان "
 والنظامية اآلمنة للهجرة العالمي االتفاق في واللجوء الهجرة

 ترى التي الرئيسية ". وتتضمن الوثيقتان الرسائلوالمنظمة
االتفاقين  وضع عند االعتبار في أخذها أهمية العربية الدول

ن الوثيقتين إلى الميسري هاتين وقد تم إرسال العالميين.
، ن للمشاورات الجارية بشأن االتفاق العالمي للهجرةيالمشارك
 المعنية المتحدة لألمم العام لألمين الخاصة الممثلة وكذلك
 .الدولية بالهجرة

هذا إلى جانب قيام األمانة العامة بالمشاركة في تنظيم 
لتحضير لالتفاق العالمي من ل قليمياوتشاوري الجتماا اال

لجنة  ، الذي كالفتوالمنظمة والنظاميةأجل الهجرة اآلمنة 
 األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
بتنظيمه بصفتها اللجنة االقتصادية المعنية بالمنطقة. وقد تم 

المنظمة الدولية للهجرة تنظيم االجتماع بالتعاون أيضًا مع 
معنية وكاالت األمم المتحدة األعضاء في مجموعة العمل الو 

األمم المتحدة  ، وذلك ببيتبالهجرة الدولية في المنطقة العربية
ويختل  . 2017أيلول/سبتمبر  27و 26 يوميفي بيروت 

 السال  ذكره هذا االجتماع عن اجتماع عملية التشاور العربية
منصة حكومية فقط تعكس وجهات نظر الذي كان بمثابة و 

ليكون بمثابة منصة ، بينما جاء هذا االجتماع األعضاء الدول
ممثلون عن  ، فقد شارك في هذا االجتماعتجمع كافة الشركاء
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 ،العربيةالدول حكومات من  الجهات المعنية مختل 
المجتمع المدني،  ومنظمات ،والمنظمات الدولية واإلقليمية

والقطاع الخاص، ومنظمات أرباب العمل والعمال، وخبراء 
 عملية بتمثيل العامة وقد قامت األمانة وأوساط أكاديمية.

واللجوء خالل هذا  الهجرة حول اإلقليمية العربية التشاور
 الوثيقة تضمنتها التي الرسائل أهم االجتماع، وقامت بعرض

 التشاور لعملية االستثنائي االجتماع عن الصادرة الختامية
وقد خر  االجتماع التشاوري بق  .للهجرة العالمي االتفاق بشأن

"ملخص للمناقشات"، وهي وثيقة تضم أهم الرسائل التي 
تضمنتها المناقشات وتعكس وجهات نظر واهتمامات مختل  
األطرا  الفاعلة في المنطقة، وكان بمثابة تعري  األطرا  

 المختلفة بمرئيات بعضها البعض.

عي الدول لرفع و  كما تبذل األمانة العامة جهدًا كبيراً 
األعضاء بكل ما يتعلق بإعالن نيويورك من أجل الالجئين 
والمهاجرين واالتفاقين العالميين للهجرة والالجئين. حيث قامت 

 إعالن حول "متابعة معلومات أوراق األمانة العامة بإعداد
 حول و"المشاورات ،"والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك
 اآلمنة للهجرة العالمي واالتفاق الالجئين بشأن العالمي االتفاق

 اآلمنة للهجرة العالمي والنظامية"، و"االتفاق والمنظمة
الالجئين"،  بشأن العالمي والمنظمة"، و"االتفاق والنظامية
للجميع". كما  والكرامة والسالمة االحترام كفالة: معاً  و"حملة

 نيويورك إعالن لتنفيذ العربية الجهود" حول ورقة قامت بإعداد
باالعتماد على المعلومات " والمهاجرين الالجئين أجل من

 جهودها بشأن الدول من إليها المقدمة األوراق الواردة في
كما أعدت األمانة العامة ملخص  .نيويورك إعالن لتنفيذ

لالتفاقين العالمين وتعميمه  نتيياألولباللغة العربية للمسودتين 
 على الدول األعضاء.

األمانة العامة بالمتابعة بصورة مستمرة من خالل  وتقوم
 لضمان وجني  بنيويورك العربية الجامعة بعثتي مع التواصل

عن عملية التشاور العربية اإلقليمية  الوثائق الصادرة إيصال
 عند بها لالسترشاد العربية المجموعة حول الهجرة واللجوء إلى

 لالجئين العالميين االتفاقين حول المشاورات في المشاركة
 الفعاليات مختل  في والهجرة. كما قامت بعرض هذه الوثائق

 شاركت فيها، وعلى رأسها المشاورات التي والدولية اإلقليمية
 من العالمي لالتفاق عقدت في إطار التحضير التي اإلقليمية

 سبتمبر في بيروت في والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل
العالمي السابع لرؤساء وأمانات عمليات ، واالجتماع 2017

 10يومي  التشاور اإلقليمية حول الهجرة الذي عقد في جني 
. كما تعمل األمانة العامة 2017أكتوبر/ تشرين أول  11و

 الفعالة المشاركة على وتشجيعها الدول حثباستمرار على 
العمليتين المؤديتين العتماد االتفاقين العالميين بمراحلهما  في

 في األعضاء للدول الدبلوماسية البعثات وحث الثالثة،
 .الشأن بهذا بينها فيما التنسيق على وجني  نيويورك

 أن المفترض من والالجئين للهجرة العالميين االتفاقين إن
 حاليًا، الدولي المجتمع يحتاجه الذي التنظيمي اإلطار يوفرا
 في ثغرات وجود العالم يشهدها التي األزمة أوضحت حيث
 لتعزيز معالجتها تتم أن يجب والتي بالفعل الموجودة األطر
وتوفير الحماية الالزمة لالجئين، بطريقة  الدولية الهجرة إدارة

تحافظ على كرامة المهاجرين والالجئين وفي نفس الوقت 
 هناك يكون أن تحفظ أمن الدول وتصون سيادتها. ويجب

 ومختل  واإلقليمية الدولية والمنظمات الدول بين تعاون
للهجرة  نظام إليجاد الدولي المجتمع في الفاعلة األطرا 

المسؤولية  من بالمزيد ووضع ضوابط للجوء بطريقة تتسم
 وتقاسم األعباء، وبحيث تتوفر فيها المرونة الكافية التي

 وهنا. وضع كل دولة أو منطقة إقليمية خصوصية تراعي
 العربية الدول فعالة لجميعال المشاركة أهمية على التأكيد يجب

في المرحلة األخيرة من العملية المؤدية لوضع االتفاقين 
 .العالميين للهجرة والالجئين
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 نتديات واجتماعاتم
 

  2017 أوروبا في والتعاون األمن لمنظمة يالمتوسط المؤتمر
  والفرص التحديات: المتوسط يف والالجئين للمهاجرين الكبيرة التحركات حول

 األمققققن لمنظمققققة المتوسققققطي المققققؤتمر استضققققافت إيطاليققققا
، القققذي تقققم 2017 لعقققام (OSCE)أوروبقققا  فقققي والتعقققاون

 للمهققققققاجرين الكبيققققققرة التحركققققققات" عنققققققوان تنظيمققققققه تحققققققت
 يقققومي المتوسقققط، وذلقققك األبقققيض البحقققر عبقققر والالجئقققين

 باليرمو. بمدينة 2017 تشرين األول/ أكتوبر 24-25
 القققققرار وقققققد جققققاء تنظققققيم هققققذا المققققؤتمر فققققي إطققققار تنفيققققذ

 والتعققاون األمققن منظمققة عققن الصققادر 3/16 رقققم الققوزاري
 الكبيرة التحركات إدارة في المنظمة دور بشأن أوروبا في

 القققققدولي التحضقققققير إطقققققار وفقققققى والالجئقققققين، للمهقققققاجرين
 والمنظمققققققة والنظاميققققققة اآلمنققققققة للهجققققققرة العققققققالمي لالتفققققققاق
علققى موضققوع التحركققات الكبيققرة  -وال سققيما الجققزء السياسققي الرفيققع المسققتوى التققابع لققه  -وركققز المققؤتمر  .لالجئققين العققالمي واالتفققاق

للمهققاجرين والالجئققين عبققر البحققر األبققيض المتوسققط بهققد  تحويققل حققاالت الطققوارئ واألزمققات الناجمققة عققن ذلققك إلققى فققرص للتعققاون 
 والدولي.اإلقليمي 

كثقر مقن ، إلقى جانقب أشارك في المؤتمر وزراء الخارجية ونواب وزراء الخارجية للدول المشاركة في منظمة األمن والتعقاون فقي أوروبقا
 لمقققدني واألوسقققاط األكاديميقققة ووسقققائلمشقققارك مقققن مؤسسقققات منظمقققة األمقققن والتعقققاون فقققي أوروبقققا والمنظمقققات الدوليقققة والمجتمقققع ا 200

وققد  .والمغقربمصقر، و  ،ليبيقاو الجزائقر، و تقونس، األردن، و  :اإلعالم. كما حضر االجتماع من الشركاء المتوسطيين مقن القدول العربيقة
 في هذا المؤتمر. والهجرة( والمغتربين الالجئين شؤون األمانة العامة لجامعة الدول العربية )إدارة شاركت

 
  الهجرة حول اوقليمية التشاورية العمليات وأمانات لرؤسا  السابع العالمي االجتماا

 السقابع العقالمي االجتمقاع (IOM) للهجرة الدولية عقدت المنظمة
بجنيق   الهجرة حول اإلقليمية التشاورية العمليات وأمانات لرؤساء
 حيققققققققث عقققققققققد .2017أكتققققققققوبر/ تشققققققققرين األول  11و 10يققققققققومي 
 للهجققرة العققالمي هققذا العققام فققي إطققار التحضققير لالتفققاق االجتمققاع

 .والنظامية والمنظمة اآلمنة
 التشقققاور عمليقققات مختلقق  عقققن ممثلقققين االجتمققاع هقققذا فقققي شققارك

 المعلومققققات تبققققادل بهققققد  العققققالم منققققاطق مختلقققق  مققققن اإلقليميققققة
 اإلقليميقققة بالمشقققاورات يتعلقققق فيمقققا والتجقققارب الممارسقققات وأفضقققل
كمقققا  .والنظاميقققة والمنظمقققة اآلمنقققة للهجقققرة العقققالمي االتفقققاق حقققول

 شققققققؤون األمانققققققة العامققققققة لجامعققققققة الققققققدول العربيققققققة )إدارة شققققققاركت
األمانقة الفنيقة في االجتماع بصقفتها  والهجرة( والمغتربين الالجئين

 (ARCPلعملية التشقاور العربيقة اإلقليميقة حقول الهجقرة واللجقوء )
 .العملية يف األعضاء الدول عن ممثلة العربية مصر وجمهورية

هذا االجتمقاع المنظمة الدولية للهجرة تعقد وتجدر اإلشارة إلى أن 
بصققققفة دوريققققة بمشققققاركة ممثلققققين عققققن مختلقققق  عمليققققات التشققققاور 

ختلقققق  منققققاطق العققققالم بهققققد  تبققققادل المعلومققققات اإلقليميققققة مققققن م
وأفضققققققل الممارسققققققات والتجققققققارب فيمققققققا بيققققققنهم، كمققققققا تمثققققققل هققققققذه 
االجتماعققققات منبققققرًا للتفكيققققر بشققققأن أوجققققه التعققققاون المحتملققققة مققققع 
عمليات التشاور والمنتديات وغيرها من المحافقل التقي تتعامقل مقع 

األمانققة  استضققافتوقققد الهجققرة علققى الصققعيد العققالمي واإلقليمققي. 
الخقققامس بمقرهقققا أعمقققال االجتمقققاع  لجامعقققة القققدول العربيقققة العامقققة

 .2015بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين األول 
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 للهجرة والتنمية  العاشر المنتدى العالمي

 بقرلين للمنتدى العقالمي للهجقرة والتنميقة فقي العاشرةعقدت الدورة 
تحقققققققت  2017يونيقققققققه/ حزيقققققققران  30إلقققققققى  28مقققققققن  الفتقققققققرة فقققققققي

 الهجققرة بشققأن عققالمي اجتمققاعي عقققد نحققو: "الرئيسققي  الموضققوع
 مصقققققالح وتقققققوازن معالجقققققة ضقققققرورة إلقققققى يشقققققير القققققذي" والتنميقققققة

 فققي المقصققد وبلققدان العبققور وبلققدان األصققلية وبلققدانهم المهققاجرين
برئاسقة المشقتركة  ، وذلقكوالنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة إطار

مشقارك  650شارك في المنتدى نحو  .أللمانيا والمملكة المغربية
دولقققة، باإلضقققافة إلقققى المقققراقبين، والجمعيقققات غيقققر  140يمثلقققون 

، وكانقققت األمانقققة العامقققة والقطقققاع الخقققاص ،والخبقققراء الحكوميقققة،
 لجامعة الدول العربية من ضمن المشاركين. 

حقققول ته تمحقققورت جلسقققاعققققد المنتقققدى علقققى مقققدار ثالثقققة أيقققام، و 
الهجققرة والتنميققة مققن خققالل االسققتراتيجيات  الموضققوعات التاليققة:

 مققن والتنميققة ، والهجققرةالوطنيققة: تعزيققز فعاليققة السياسققات المحليققة
 نظقر وجهقات خلقق: والثنائيقة ألطقرا ا المتعقددة الشقراكات خالل
 اسققتراتيجيات إيجققاد: والتنميققة الشققاملة، والهجققرة التنميققة أجققل مققن

الدولققة. تققم مناقشققة هققذه المحققاور فققي سققتة موائققد مسققتديرة  خققار 
إيجققققاد المققققزيج  -أدوات وضققققمانات تماسققققك السياسققققات تناولققققت: 

المناسب من السياسات لتحقيقق التقوازن بقين المصقالح واألهقدا  
خطققققط  -تنفيققققذ الخطققققة العالميققققة للتنميققققة المسققققتدامة ، و المختلفققققة

العمققققل الوطنيقققققة المتعلقققققة بأهقققققدا  التنميققققة المسقققققتدامة المتعلققققققة 
إيجققاد حلققول  -، واالنتقققال إلققى مققا بعققد حققاالت الطققوارئ بققالهجرة

إنمائيقققققة للمنفعقققققة المشقققققتركة للمجتمعقققققات المستضقققققيفة واألصقققققلية 
 للمهقققققققاجرين اإلنمققققققائي األثققققققر ولألشققققققخاص النققققققازحين، وتعزيققققققز

 إمكانقققات تسقققخير - العالميقققة المهقققارات مسقققتوى العائقققدين، ورفقققع
 - التعققاون المهقارات العالميقة، وتعزيقز لشقراكات الخقاص القطقاع
 .المهاجرين إدما  في المدني المجتمع مساهمات تمكين

وفقي ضقوء إيقالء عمليقة التشقاور وفقي إطقار التحضقير للمنتقدى، 
اهتمامققققًا خاصقققققًا بالققققدورتين الققققققادمتين للمنتققققدى، لكقققققون المملكقققققة 
المغربيققة رئيسققًا مشققاركًا فيهمققا وهققي أول دولققة عربيققة تتققولى هققذه 

االجتمققاع الثالققث لعمليققة التشققاور تضققمن جققدول أعمققال المهمققة، 
 عققققد القققذي – ARCPالعربيقققة اإلقليميقققة حقققول الهجقققرة واللجقققوء 

مققايو/  9و 8األمانققة العامققة لجامعققة الققدول العربيققة يققومي  بمقققر
مناقشققققة الموققققق  العربققققي مققققن محققققاور المنتققققدى  - 2017أيققققار 

صقدر العالمي للهجرة والتنمية خالل اليقوم األول لالجتمقاع. وققد 
موق  العربقققققي مقققققن محقققققاور المنتقققققدى بقققققالورققققققة عقققققن االجتمقققققاع 

رئاسققة الرقققة إلققى تققم إرسققال هققذه الو و  الموائققد المسققتديرة،وموضققوعات 
 لمنتدى لنشرها على الموقع الخاص به على شبكة اإلنترنت.المشتركة ل

ويعتبر المنتدى العقالمي حقول الهجقرة والتنميقة القذي ينعققد سقنويًا 
هققققو المحفققققل األكبققققر الققققذي يتنققققاول قضققققايا الهجققققرة والتنميققققة فققققي 

مفتقوح لجميقع القدول العالم، وهو منبر دولي استشاري غيقر ملقزم 
تعزيققققز وذلققققك بهققققد  األعضققققاء والمققققراقبين فققققي األمققققم المتحققققدة، 

قامةالتفاهم والتعاون  ة. عالققة دعقم متبقادل بقين الهجقرة والتنميق وا 
فققي أعقققاب الحققوار  2006وقققد تققم إنشققاء هققذا المنتققدى فققي عققام 

رفيققققع المسققققتوى بشققققأن الهجققققرة والتنميققققة، وقققققد تققققم اعتمققققاد طريقققققة 
 . 2007عام  العمل الخاصة به

 
 والتنمية  الهجرة حول عشر الخامس التنسيقي االجتماا

عقققدت شققعبة السققكان بققإدارة الشققؤون االقتصققادية واالجتماعيققة بققاألمم المتحققدة االجتمققاع التنسققيقي الخققامس عشققر حققول الهجققرة والتنميققة 
فقي أعمقال االجتمقاع وكقاالت األمقم المتحقدة  شقاركبنيويقورك.  2017فبرايقر/ شقباط  17و 16الذي تنظمه بصورة سنوية، وذلك يقومي 

حكوميققة المعنيققة بققالهجرة، باإلضققافة إلققى العديققد مققن الجهققات المعنيققة فققي مقققدمتها المجموعققة العالميققة المتخصصققة والمنظمققات غيققر ال
للجمعيقققة العامقققة لألمقققم المتحقققدة، والميسقققران المشقققاركان  71(، ورئقققيس القققدورة القققق IOM( والمنظمقققة الدوليقققة للهجقققرة )GMGللهجقققرة )

ميقققة والمنظمقققة، والقققوزير المكلققق  بالجاليقققة المغربيقققة المقيمقققة بالخقققار  )القققرئيس للمشقققاورات بشقققأن االتفقققاق العقققالمي للهجقققرة اآلمنقققة والنظا
 (.2018-2017المشارك للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 

 ققققام ، كمقققا2030 لعقققام المسقققتدامة التنميقققة خطقققة فقققي بقققالهجرة المتعلققققة االلتزامقققات تنفيقققذ فقققي المحقققرز التققققدم تقيقققيمتقققم خقققالل االجتمقققاع 
 الموضققوعية التحضققيرية األعمققال اسققتعراض خققالل مققن وذلققك والمهققاجرين الالجئققين مققن أجققل نيويققورك إعققالن تنفيققذ بمتابعققة االجتمققاع
 اآلمنققة الهجققرة أجققل مققن العققالمي االتفققاق علققى خققاص بوجققه التركيققز مققع الدوليققة، الهجققرة بشققأن 2018 لعققام الققدولي الحكققومي للمققؤتمر

  .والمنظمةوالنظامية 
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 العالمي االتفاق التحضيري للمؤتمر الحكومي الدولي العتمادجتماا اال
 والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من

في إطار العملية المؤدية العتماد االتفاق العقالمي للهجقرة اآلمنقة والمنظمقة 
خقالل الفتقرة مقن المكسقيك  استضقافتهعقد اجتمقاع تحضقيري  والنظامية، تم

هقو بدايقة مرحلقة  . ويعد هذا االجتمقاع2017ديسمبر/كانون أول  6إلى  4
تحضققيرًا للمقققؤتمر الحكقققومي الققدولي المزمقققع عققققده خقققالل  التقيققيم، كمقققا يعقققد

بالمملكقققققة المغربيقققققة العتمقققققاد االتفقققققاق  2018شقققققهر ديسقققققمبر/ كقققققانون أول 
 العالمي بصيغته النهائية.

/ خققققوان خوسققققيه غققققوميز المشققققتركة للسققققفيرعقققققد االجتمققققاع تحققققت الرئاسققققة 
يققققورغ  والسققققفير/الممثققققل القققدائم للمكسققققيك لقققدى األمققققم المتحقققدة،  -كاماتشقققو

الممثل الدائم لسويسرا لدى األمم المتحدة، بصفتهما ميسقرين لعمليقة  -لوبر
ووكقققاالت األمقققم المتحقققدة القققدول األعضقققاء بقققاألمم المتحقققدة ومنظمقققات المجتمقققع المقققدني  هشقققارك فيقققو  وضقققع االتفقققاق العقققالمي للهجقققرة.

الممثلققة الخاصققة لألمققين العققام لألمققم المتحققدة المعنيققة  –السققيدة/ لققويز أربققور بحضققور والجهققات األخققرى ذات الصققلة، المتخصصققة 
رئققيس الجمعيققة العامققة لألمققم  –الجققاك  ڤلسققيد/ ميروسققالوابققالهجرة الدوليققة، واألمققين العققام للمققؤتمر الحكققومي حققول الهجققرة الدوليققة، 

 المتحدة.

مراجعة وتحليل البيانات والتوصيات التي تم جمعها خالل مرحلقة المشقاورات المواضقيعية واإلقليميقة التقي انتهقت االجتماع إلى هد   
أيققام االجتمقاع الثالثققة ومقا تققم  والققذي تضقمن ملخقص علققى مقدار ئيس"وققد صققدر عنقه "ملخققص القر  .2017فقي نوفمبر/تشقرين الثققاني 

 .خالل الجلسات ومجموعات العمل المختلفة
 

 

 

  



11 

 

 آليات التنسيق

  واللجو  لعملية التشاور العربية اوقليمية حول الهجرة اليالثاالجتماا 

 حققققول اإلقليميقققة العربيقققة االجتمقققاع الثالقققث لعمليققققة التشقققاور عاققققد
األمانقققة العامقققة لجامعقققة القققدول  بمققققر (ARCP) واللجقققوء الهجقققرة

، وبمشقققققاركة 2017مقققققايو/ أيقققققار  9و 8بالققققققاهرة يقققققومي العربيقققققة 
السققققققادة المسققققققئولون ممثلققققققو الجهققققققات المعنيققققققة بشققققققؤون الهجققققققرة 
والمغتققققربين والجاليققققات المقيمققققة بالخققققار  والمسققققئولون عققققن ملقققق  

قامقت السقيدة/ حيقث  دول العربيقة.الهجرة في الجهات المعنيقة بالق
مققققققدير إدارة شققققققؤون الالجئققققققين والمغتققققققربين  –إينققققققاس الفرجققققققاني 

لققققققاء كلمقققققة األمانقققققة العامقققققة التقققققي والهجقققققرة بافتتقققققاح االج تمقققققاع وا 
بهققققا خققققالل العققققام  تققققم القيققققامالجهققققود التققققي  استعرضققققت خاللهققققا

الماضققي تنفيققذًا لخطققة العمققل التققي تققم اعتمادهققا مققن قبققل الققدول 
، كمققققققا ألقققققققت الضققققققوء علققققققى 2017-2016لعققققققامي األعضققققققاء 

الموضققققوعات المدرجققققة علققققى جققققدول أعمققققال االجتمققققاع وأهميققققة 
 مناقشتها والتوافق بشأنها. 

نقققاقش االجتمقققاع خقققالل جلسقققاته المختلفقققة الموضقققوعات التاليقققة: 
 بققالهجرة، والهجققرة الصققلة ذات 2030 المسققتدامة التنميققة أهققدا 
 للمنتققققدى العاشققققرة والققققدورةالعربيققققة،  المنطقققققة فققققي النظاميققققة غيققققر

والتنميققة. كمققا تققم تخصققيص جلسققة لقيققام الققدول  للهجققرة العققالمي
متابعة إعقالن نيويقورك ل هاحول جهودبعمل مداخالت  األعضاء

 ورقققققةوقققققد اعتمققققد االجتمققققاع  .مققققن أجققققل الالجئققققين والمهققققاجرين
 العققققالمي للمنتققققدى العاشققققرة الققققدورة محققققاور مققققن العربققققي الموققققق 
 (.2017 يونيو برلين،) والتنمية للهجرة

رئقققيس  -وخقققالل االجتمقققاع، قامقققت السقققيدة السقققفيرة/ نائلقققة جبقققر 
اللجنقققة الوطنيقققة التنسقققيقية لمكافحقققة ومنقققع الهجقققرة غيقققر الشقققرعية 

، بإلقاء كلمقة حقول األهميقة التقي يحتلهقا جمهورية مصر العربيةب

موضققققوع الهجققققرة غيققققر الشققققرعية حاليققققًا واإلجققققراءات التققققي قامققققت 
ي هذا الشأن. جاء ذلك خقالل الجلسقة التقي تقم مصر باتخاذها ف

 المنطققة فقي النظاميقة غيقر تخصيصها لمناقشة موضوع والهجرة
العربية، وذلك في إطار الحرص على التعر  على جهود الدول 

 األعضاء في مختل  المجاالت ذات الصلة بالهجرة.

وكانققت عمليققة التشققاور قققد أانشققئت بموجققب قققرار مجلققس الجامعققة 
( بشقققأن دوريقققة 142توى القققوزاري فقققي دورتقققه العاديقققة )علقققى المسققق

انعققققاد اجتماعقققات التشقققاور اإلقليميقققة حقققول الهجقققرة فقققي المنطققققة 
العربيقققة بوصقققفها "عمليقققة تشقققاور إقليميقققة". وتعقققد عمليقققة التشقققاور 
العربيققة اإلقليميققة حققول الهجققرة هققي اآلليققة اإلقليميققة الوحيققدة التققي 

لعديقققد مقققن العمليقققات تضقققم كقققل القققدول العربيقققة  حيقققث أن هنقققاك ا
اإلقليميققة األخققرى حققول الهجققرة التققي تضققم فققي عضققويتها بعققض 
القققدول العربيقققة األعضقققاء. وتعقققد عمليقققة التشقققاور العربيقققة بمثابقققة 
منتدى لتسهيل الحوار والتعاون بقين القدول األعضقاء فيمقا يتعلقق 
بقضايا الهجرة ذات االهتمام المشترك، وتهد  إلى إيجاد فضقاء 

ضققايا الهجققرة الدوليققة، وذلققك مققن خققالل: تعزيققز عربققي لمناقشققة ق
التعققققاون بققققين البلققققدان المشققققاركة والعمققققل نحققققو فهققققم أكثققققر عمقققققًا 

حقققول وتعزيققز الفهقققم المشقققترك لقضققايا الهجقققرة بالمنطققققة العربيقققة، 
فقققي  يةالمسقققتقبل هقققاأبعقققاد وأنمقققاط وآثقققار الهجقققرة واتجاهاتو أسقققباب 
العربيققة، إلققى جانققب مسققاعدة الحكومققات علققى المشققاركة المنطقققة 

بققققرؤى موحققققدة فققققي الفعاليققققات العالميققققة المرتبطققققة بققققالهجرة مثققققل 
المنتقققدى العقققالمي للهجقققرة والتنميقققة والحقققوار رفيقققع المسقققتوى حقققول 

 الهجرة والتنمية وغيرها. 
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 : ARCPئي لعملية التشاور العربية اوقليمية حول الهجرة االجتماا االستينا

 التحضير للمشاورات الجارية لالتفاق العالمي للهجرة واالتفاق العالمي لالجئين

ن األمانقققققة العامقققققة لجامعقققققة القققققدول العربيقققققة )إدارة شقققققؤو  نظمقققققت
اجتماعققًا اسققتثنائيًا لعمليققة التشققاور  والهجققرة(الالجئققين والمغتققربين 

 2017يوليو/ تموز  26و 25بمقر األمانة العامة بالقاهرة يومي 
 تحضيرًا للمشاورات الجارية حول االتفاق العالمي بشأن الالجئين

(GCR) واالتفقققاق العقققالمي للهجقققرة اآلمنقققة والنظاميقققة والمنظمقققة 
(GCM)ية لألمقم المتحقدة ، وذلك بالتعاون مقع المفوضقية السقام

 .IOMوالمنظمة الدولية للهجرة  UNHCRلشؤون الالجئين 
 الختقققققامي البيقققققان عليقققققه نقققققص عاققققققد هقققققذا االجتمقققققاع تنفيقققققذًا لمقققققا

فققي أغسققطس/  عقققد الققذي التشققاور لعمليققة االسققتثنائي لالجتمققاع
 حقققققققول المسقققققققتوى رفيقققققققع العقققققققام لالجتمقققققققاع تحضقققققققيراً  2016آب 

والمهققققاجرين الققققذي نظمتققققه الجمعيققققة  لالجئققققين الكبيققققرة التحركققققات
 . وققققققد تقققققم71العامقققققة لألمقققققم المتحقققققدة علقققققى هقققققامش دورتهقققققا القققققق

 العققققققالمي لالجتمققققققاع لمناقشققققققة االتفققققققاق األول اليققققققوم تخصققققققيص
 للهجقققرة العقققالمي االتفققاق الثقققاني فقققي حقققين نققاقش اليقققوم لالجئققين،

 والمنظمة. والنظامية اآلمنة
القدول العربيقة يأتي هذا االجتماع في إطار الحقرص علقى حقث و 

وتشققجيعها علقققى المشققاركة الفاعلقققة فقققي المشققاورات الجاريقققة لكقققل 
مقققققن االتفقققققاقين العقققققالميين، وحقققققث البعثقققققات الدبلوماسقققققية للقققققدول 

لتنسقققيق فيمقققا بينهقققا بهقققذا علقققى ا وجنيققق  األعضقققاء فقققي نيويقققورك
هققققققد  االجتمققققققاع إلققققققى توعيققققققة الققققققدول األعضققققققاء قققققققد الشققققققأن. و 

بقققالعمليتين الجقققاريتين لوضقققع االتفقققاق العقققالمي لالجئقققين واالتفقققاق 
العقققققالمي للهجقققققرة اآلمنقققققة والنظاميقققققة والمنظمقققققة، والتوصقققققل إلقققققى 

أخققذها فققي الرسقائل الرئيسققية التقي تحققرص المنطققة العربيققة علقى 

يصققالها إلققى، و االتفققاقين العققالميين االعتبققار عنققد وضققع مختلقق   ا 
الفعاليقققققات التقققققي تنظمهقققققا األمقققققم المتحقققققدة لهقققققذا الغقققققرض وأولهقققققا 
المشاورات اإلقليمية التي تنظمها اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

 . في بيروت 2017لغربي آسيا )إسكوا( في سبتمبر 
الققدول العربيققة األعضققاء دولققة مققن  19شققارك فققي االجتمققاع وقققد 

عربية اإلقليمية حول الهجرة ممثلة بنقاط اتصال عملية التشاور ال
واللجوء والجهات األخرى المعنية وعلى رأسقها وزارات الخارجيقة، 
إلققى جانققب عققدد كبيققر مققن المنظمققات الدوليققة والعربيققة واإلقليميققة 

 العاملة في هذا المجال.
 منفصلتين  ختاميتين بوثيقتين االستثنائي االجتماع خر 
 العالمي االتفاق في التشاور عملية مساهمة حول األولى

 اإلقليمية العربية التشاور عملية مساهمة حول والثانية لالجئين،
والمنظمة  اآلمنة للهجرة العالمي االتفاق في واللجوء الهجرة حول

 األعضاء الدول ترى التي الرئيسية الرسائل تتضمنان والنظامية،
ن وقد تم إرسال الوثيقتيالعالميين.  االتفاقين في إدراجها أهمية

إلى الميسران المشاركان للمشاورات الجارية بشأن االتفاق 
العالمي للهجرة، وبعثتي الجامعة العربية في نيويورك وجني  

 العربية والمجموعة المتحدة، األمم مع االتصال نقاط باعتبارهما
 الوثيقتين بعرض العامة . كما قامت األمانةوجني  نيويورك في

 ناقشت التي والدولية اإلقليمية الفعاليات بعض في الختاميتين
 في تم تنظيمها التي اإلقليمية المشاورات وأولها الموضوع

 واالجتماعية االقتصادية بمقر اللجنة 2017 سبتمبر/ أيلول
 ببيروت.( إسكوا) آسيا لغربي
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 العربية المنطقة في الدولية بالهجرة المعني اوقليمي التشاوري االجتماا
لجنة األمم المتحدة االقتصادية  نظمت

واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، بالشراكة مع 
جامعة األمانة العامة لالمنظمة الدولية للهجرة، و 

الدول العربية، وبالتعاون مع وكاالت األمم 
المتحدة األعضاء في مجموعة العمل المعنية 

الدولية في المنطقة العربية، اجتماعًا بالهجرة 
تشاوريًا إقليميًا في إطار التحضير لالتفاق العالمي 

، وذلك من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
 27و 26 يومياألمم المتحدة في بيروت  ببيت

 .2017أيلول  /سبتمبر
 من العالمي االتفاق اعتماد إلى المؤدية العالمية بالعملية ىاألخر  المعنية والجهات األعضاء الدول وعي زيادة هد  االجتماع إلى:

 العربية، المنطقة في وتحديات وأولويات قضايا من الهجرة عليه تنطوي ما أبرز والنظامية  ومناقشة والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل
 .العالمي االتفاق مفاوضات في تناولها األعضاء في الدول والتي ترغب

 ومنظمات ،والمنظمات الدولية واإلقليمية ،العربيةالدول حكومات من  الجهات المعنية ممثلون عن مختل  شارك في االجتماع
 المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومنظمات أرباب العمل والعمال، وخبراء وأوساط أكاديمية.

طرائق المفاوضات الحكومية الدولية بشأن االتفاق "تناول االجتماع المجاالت المواضيعية الستة المبينة في قرار الجمعية العامة بشأن 
حقوق اإلنسان للمهاجرين كافة، واإلدما  االجتماعي، ( 1"، والمتمثلة في: )العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

دارة الهجرة ( 3، )معالجة أسباب الهجرة (2، )جميع أشكال التمييزو والتماسك،  مساهمات ( 4، )بجميع أبعادهاالتعاون الدولي وا 
( 6، )تهريب المهاجرين واإلتجار باألشخاص واألشكال المعاصرة للرق( 5، )المهاجرين والمغتربين في جميع أبعاد التنمية المستدامة

 .الهجرة غير النظامية ومسارات الهجرة النظامية
سائل التي تضمنتها المناقشات وتعكس وجهات نظر خر  االجتماع التشاوري بق "ملخص للمناقشات"، وهي وثيقة تضم أهم الر 

 واهتمامات مختل  األطرا  الفاعلة في المنطقة.
 

 االجتماا اليالث للجنة العربية األفريقية الفنية التنسيقية المعنية بالهجرة
يناير/  18و 17الثالث للجنة العربية األفريقية الفنية التنسيقية المعنية بالهجرة يومي  االجتماععاقد 

بمقر االتحاد األفريقي بأديس أبابا، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية  2018 كانون ثاني
التنفيذية إلنشاء المركز  اإلجراءات ناقش االجتماع على مدى يومين .ومفوضية االتحاد األفريقي

العربية األفريقية  لشراكةاتعديل خطة عمل ، و العربي األفريقي في إحدى الدول العربية األفريقية
إعداد ورقة معلومات حول حالة  ، إلى جانب مناقشة2019-2017في مجال الهجرة للفترة 

المزمع  الهجرة الدولية في المنطقتين العربية واألفريقية والتي سو  تكون ورقة مرجعية للمؤتمر
عقد إلى بحث إمكانية ، باإلضافة حول الهجرة 2019األفريقي خالل عام و العربي  اإلقليمين بين عقده

 .دورة تدريبية للمسؤولين المعنيين بشؤون الهجرة في الدول العربية والدول األفريقية
 شهر في بالكويت عقدت التي الثالثة األفريقية العربية القمة عن الصادر القرار بموجب اللجنة قد أانشئت وتجدر اإلشارة إلى أن هذه

 تنسيقية فنية عربية أفريقية لجنة إنشاء على الموافقة والمتضمن الهجرة، مجال في األفريقية العربية الشراكة تعزيز بشأن 2013 نوفمبر
 الجامعة مجلس قرار وكذلك الهجرة، موضوع في للنظر العربية الدول لجامعة العامة واألمانة األفريقي االتحاد مفوضية من مكونة
 .الشأن بهذا 9/3/2014 بتاريخ 7768 رقم قراره 141 رقم العادية دورته في الصادر الوزاري المستوى على
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 مذكرات تفاهم
 توقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
مع  تفاهم مذكرة العربية الدول جامعةاألمين العام ل –وقع السيد/ أحمد أبو الغيط 

 خالل المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين –فيليبو جراندي السيد/ 
 الثانية الدورة أعمال هامش على نيويورك في المتحدة األمم بمقر أاقيم حفل

 بهد ، وذلك 2017في سبتمبر/ أيلول  لألمم المتحدة العامة للجمعية والسبعين
 في الالجئين الحتياجات الفعالة االستجابة أجل من للتعاون عام إطار وضع

 في اإلنسانية واالستجابة اإلنسانية المساعدات وصول وتسهيل العربية المنطقة
 .الطوارئ حاالت

ون القائم بين الجانبين منذ عقود، وفي هذا اإلطار تعزيزًا للتعاوتعد مذكرة التفاهم 
. وتعتبر مذكرة التفاهم الجديدة 2000اتفاق تعاون بين الجانبين عام تم توقيع 

ترسم الخطوط العريضة للمجاالت كما  ،تحديث المجاالت ذات االهتمام المشترك بين الطرفين بهد  السابقمكملة التفاق التعاون 
 لمفوضية.ذات األولوية الحالية والمستقبلية للتعاون في سبيل التوصل إلى األدوار والقدرات والخبرات األمثل لكل من الجامعة وا

 
 دورات تدريبية

 لالجئين الدولي القانون حول تدريبية دورة

 حول تدريبية دورة اإلنساني الدولي للقانون ريمو سان معهد نظم
 إلى 2017/7/30 من الفترة خالل لالجئين الدولي القانون
 لألمم السامية المفوضية، وذلك بالتعاون مع بالقاهرة 2017/8/1
انة العامة لجامعة الدول واألم UNHCR الالجئين لشؤون المتحدة

 الدول لجامعة العامة األمانة موظفي الدورة هذه استهدفتالعربية. 
 اللجوء ملفات ومسئولي المتخصصة العربية والمنظمات العربية

 ممن العربية الدول جامعة في األعضاء للدول الدائمة بالمندوبيات
 وحماية باللجوء المتعلقة والسياسات القوانين بمتابعة عملهم يختص

 وضع في مهاراتهم وتعزيز الحماية، إلى يحتاجون الذين األشخاص بحماية المتعلقة والسياسات بالمبادئ تعريفهم بهد  الالجئين،
 .الدولي القانون لمبادئ وفقاً  والمعايير السياسات وتطبيق

 الدول في المسئولين قدرات بناء على العامة باألمانة والهجرة والمغتربين الالجئين شؤون إدارة حرص إطار وتأتي هذه الدورة في
 المنظمات مع بالتعاون المجال هذا في نظمتها التي التدريبية الدورات لسلسلة واستكماالً  واللجوء، الهجرة بملفات والمختصين العربية
 . الصلة ذات واإلقليمية الدولية
 عام منذ لالجئين الدولي القانون في سنوية دورات بعقد( بإيطاليا ريمو سان مدينة في الواقع) اإلنساني للقانون الدولي المعهد يقوم

 بالقانون الخاصة الدورة من العربية النسخة وتعقد .الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية مع بالتعاون وذلك ،1982
 باالشتراك وتنفيذها الدورة لهذه بالتحضير المختصين المفوضية موظفي من عدد يقوم حيث العربية، الدول إحدى في لالجئين الدولي

 المعهد يتعاون التي األولى التدريبية الدورة هي هذه وتعد. والقانون الحقوق في الدكتوراه شهادة حملة من عربية جامعات في محاضرين مع
 .الماضية الفترة خالل التدريبية الدورات منموظفي األمانة العامة قد شاركوا في عدد  أن إال العربية، الدول لجامعة العامة األمانة مع تنظيمها في

 وتطوير الحماية، إلى يحتاجون الذين األشخاص بحماية المتعلقة والسياسات والمبادئ القانون على التعر  إلى الدورات هذه تهد 
 وضع في المشاركين مهارات وتعزيز الوطني، المستوى على وتنفيذها والسياسات التشريعات هذه تعزيز كيفية حول المشاركين فهم

 الالجئين حماية أجل من المشاركين بين إيجابي موق  تطوير إلى باإلضافة الدولي، القانون لمبادئ وفقاً  والمعايير السياسات وتطبيق
 .النازحين األشخاص من وغيرهم
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 : مغتربون والجئونأخبار الجاليات العربية

 2017 لعام العربي المغترب يوم بمناسبة بيانا   تصدر العربية للجامعة العامة األمانة

 لجهقودهم وتققديراً  المهجر، دول في العرب المغتربون به يقوم الذي والفعال الهام بالدور اعترافاً 
يجقققاد والقوميقققة الوطنيقققة هقققويتهم علقققى الحفقققاظ أجقققل مقققن المبذولقققة  الثققققافي للتواصقققل وسقققائل وا 

 العربيققة الققدول جامعققة سققعي إطققار وفققي الوقققت، نفققس فققي الجديققدة مجتمعققاتهم مققع والحضققاري
 األجيقال أبنقاء وتعريق  معهقم الجسقور ومقد بالخقار  المقيمقين العربقي القوطن أبنقاء مع للتواصل
 المسققتوى علققى الجامعققة مجلققس قققراري إلققى واسققتناداً  األم، أوطققانهم وتققراث بثقافققة مققنهم الجديققدة
 كققل العربققي المغتققرب بيققوم العربيققة الققدول جامعققة تحتفققل ،13/9/2011 بتققاريخ 7411 ورقققم 14/9/2004 بتققاريخ 6454 رقققم  الققوزاري

  .ديسمبر من الرابع في عام
 الكفققاءات اهتمقامتضقمن اإلشققادة ب وققد أصقدرت األمانققة العامقة لجامعققة القدول العربيققة بيانقًا بهققذه المناسقبة بققاللغتين العربيقة واإلنجليزيققة،

حققداث األصليققة أوطقانهم إفققادة بهقد  العربقي القوطن فقي التنمية عملية في بالمشاركة المهاجرة العربية  مختلق  فقي والنهضقة التنميققة وا 
 مققن وذلققك العربققي الققوطن أقطققار لمختلقق  ممكنققة اسققتفادة أقصققى لتحقيققق وتعميمهققا الجهققود هققذه تنظققيم أهميققة علققى، والتأكيققد المجققاالت

 الثقققافي بتراثهققا تحتفققي فعاليققات إلقامققة بالخققار  المقيمققة العربيققة الجاليققات العامققة األمانققة . كمققا دعققتالعربيققة الققدول مققع التنسققيق خققالل
 دولهقا وفقي المهجقر دول فقي اإليجقابي دورهقا إبقراز علقى تعمقل كمقا وجقذورها، بأصقولها واعتزازهقا ووحقدتها تماسكها وتؤكد والحضاري،

  .كذلك األصلية
 

العربية في واشنطن تقيم احتفالية "اليوم بعية الجامعة 
 العربي األمريكي"

 12فقققي أقامقققت بعثقققة الجامعقققة العربيقققة فقققي واشقققنطن احتفقققااًل 
للعقققام  بقققاليوم العربققي األمريكققي 2017ديسققمبر/ كققانون األول 

السادس على التوالي، وذلك في إطار االحتفال بيوم المغتقرب 
تم تنظيم االحتفاليقة بالتنسقيق مقع مجلقس السقفراء  العربي. وقد

العققققرب وبرعايققققة الغرفققققة العربيققققة األمريكيققققة الوطنيققققة للتجققققارة، 
وخاصصت لموضوع "حماية اآلثقار والتقراث مقن االتجقار غيقر 

 المشروع والمخاطر التي تتعرض لها".
نقققب، والمسقققئولين األمقققريكيين، ومنظمقققات شقققخص، مقققن بيقققنهم عقققدد مقققن السقققفراء العقققرب واألجا 400حضقققر االحتفقققال مقققا يققققرب مقققن 

أمريكية، وممثلي المنظمات العربيقة األمريكيقة بالواليقات المتحقدة، ومراكقز الفكقر، والجامعقات، ورجقال أعمقال. كمقا –وشخصيات عربية 
ألثريقة فقي شاركت وزارة الخارجية األمريكية بقركن خقاص لهقا، حيقث عرضقت فيقه مجموعقة مقن المطبوعقات والكتيبقات تشقمل األمقاكن ا

الوطن العربي. كما شاركت مؤسسة كريستي )وهي مقن أكبقر دور المقزادات فقي العقالم( بقركن خقاص كقذلك عرضقت فيقه صقور لمواققع 
 أثرية في الوطن العربي أيضًا.

ثقار تم تخصيص أماكن في قاعة االحتفال للعروض الثقافية لمعظم السفارات العربية، وكذلك عرض بعقض المققاطع المسقجلة ألهقم اآل
 الموجودة في الدول العربية.

وخالل الحفل تم تكريم السيد/ هقاني أبقو أسقعد، المخقر  الفلسقطيني الشقهير، القذي أكقد فقي كلمتقه التقي ألقاهقا بالحفقل علقى دور التقراث 
 والثقافة في إنهاء القمع وتحقيق الحرية وكسر الحواجز بين الثقافات واألمم المختلفة.
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  اليوم العالمي لالجئين

 العقالم منقاطق أكثقر مقن تعقد العربيقة المنطققة أن وحيقث لالجئقين، العالمي اليوم إحياء إطار في
 وتيرتهققا وازدادت الماضققي القققرن أربعينيققات  منققذ منهققا عانققت التققي الالجئققين أزمققة مققن تضققرراً 
عمليقققة التشقققاور العربيقققة قامقققت  بالمنطققققة، دول عقققدة فقققي وانتشقققرت األخيقققر العققققد خقققالل وحقققدتها

بإصقققدار بيقققان  - أمانتهقققا الفنيقققة األمانقققة العامقققةتتقققولى  والتقققي -واللجقققوء اإلقليميقققة حقققول الهجقققرة 
 المشاركون خقالل االجتمقاعحيث قام  ،2017يونيو  20بمناسبة اليوم العالمي لالجئين الموافق 

االتفققاق ب 9/5/2017-8الققذي عقققد بمقققر األمانققة العامققة بالقققاهرة يققومي لعمليققة التشققاور  الثالققث
 . إلصداره بهذه المناسبة على محتوى هذا البيان

 لمعالجققة متكاملققة رؤيققة وضققع ضققرورة علققى مجققدداً  ممثلققو الققدول األعضققاء فققي هققذا البيققان أكققد
 لألزمقات سقلمية حلقول إيجقاد علقى والتركيقز لهقا، الجذريقة األسقباب حقل علقى تعمقل اللجوء أزمة
 آمنققة حيقاة وتقوفير األزمقات مقن يفقرون القذين األشقخاص مسقاعدة علقى تعمقل الوققت نفقس وفقي المنطققة، دول بعقض منهقا تعقاني التقي

 .بلدانهم إلى لعودتهم تمهيداً  وسيادتها الدول أمن على تحافظ بطريقة وألسرهم لهم وكريمة
 العقدد استضقافة خقالل مقن سقواء األزمقة بقدء منقذ تققديمها فقي اسقتمرت التقي واإلسقهامات العربيقة القدول تبذلها التي بالجهودكما أشادوا 

وأكققدوا علققى  .المختلفققة المققانحين مققؤتمرات خققالل مققن لهققم الالزمققة اإلنسققانية المسققاعدات لتقققديم التمويققل تققوفير أو الالجئققين مققن األكبققر
 تحمققل علققى ومسققاعدتها اللجققوء، موجققات مقن تضققرراً  األكثققر والمجتمعققات البلققدان مققع القدولي والتضققامن والققدعم التعققاون تعزيققز ضقرورة
 . قدراتها يفوق أصبح الذي اإلنساني الوضع واحتواء عاتقها على الملقاة األعباء

 لوكالققة الققالزم القدعم تقققديم لمواصقلة الققدولي المجتمققع ودعقوا الفلسققطينيين، الالجئقين معانققاة اسققتمرار بسقبب إلسققرائيل إدانقتهم كمقا جققددوا
 بموجقب تجقاههم الكاملقة مسقئولياتها بتحمقل القيقام مواصقلة مقن يمكنهقا بمقا( أونقروا) الفلسقطينيين الالجئقين وتشغيل لغوث المتحدة األمم
 .الصلة ذات المتحدة األمم قرارات

 
 اللقا  التحضيري التحاد الفيدراليات الفلسطينية في أمريكا الالتينية والكاريبي

الفيقققدراليات والمؤسسقققات والجمعيقققات الفلسقققطينية فقققي دول أمريكقققا الالتينيقققة والكقققاريبي  عققققدت
أكتققوبر/ تشققرين األول  31-29خققالل الفتققرة مققن اجتماعهققا التحضققيري الموسققع الققذي نظمتققه 

بمقر النادي الفلسطيني بالعاصمة التشيلية سانتياغو، بمشاركة ممثلين ومنقدوبين عقن  2017
ية ومؤسسة ناشطة من إحقدى عشقرة دولقة فقي الققارة الالتينيقة، وبحضقور سبعة وثالثين فيدرال

بدائرة شؤون المغتربين يرأسه عضقو اللجنقة التنفيذيقة لمنظمقة التحريقر  فلسطيني رسمي ممثالً 
 .ورئيس الدائرة السيد تيسير خالد الفلسطينية
ت والمواضقيع لجان متخصصة ناقشت العديد مقن القضقايا واآلليقاتشكيل االجتماع تم وخالل 

( الفيقدراليات )كقوبالك التحقادالمرتبطة بالجالية الفلسطينية في القارة، أبرزها الدسقتور المقنظم 
بمقا  لالتحقادوالمهام والمسؤوليات التي يضطلع بهقا، وتوسقيع قاعقدة العمقل الجمقاهيري، وتحديقد موعقد ومكقان وآليقة عققد المقؤتمر الرابقع 

يضمن ويكفل مشاركة كافة المؤسسات والفيدراليات والجمعيات الفلسطينية في القارة الالتينية، من أجل إعادة استنهاض القدور القوطني 
تحاد كمظلة جماهيرية جامعة وموحدة لكل أبناء الجالية الفلسطينية العريقة والكبيرة في الققارة الالتينيقة، وتعزيقز الواالجتماعي والثقافي ل

 .عاماً  25لم يقم بأي نشاط منذ ما يقارب ، خاصًة وأن االتحاد حضورها وتأثيرها في القارة لصالح قضية شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة
 والديمقراطيقة القانونيقة األسقس يعتمقد أن يجقب لالتحقاد الرابقع المقؤتمر انعققاد أكد علقى أن صدر عن االجتماع التحضيري بيان ختامي

 لمنظمقة التابعقة الشقعبية المنظمقات مقن جقزء أن االتحاد هو واعتبر البيان. باالستقالل يتمتعون الجاليات عن حقيقيين ممثلين بمشاركة
كمققا تضققمن  .والمنظمققة االتحققاد بققين الرسققمية التواصققل قنققاة هققي التحريققر منظمققة فققي" المغتققربين شققؤون دائققرة" وأن الفلسققطينية، التحريققر

المجتمقع ، ودعقوة الجاليات الفلسطينية في القارة حقها وحق كل الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم األصقلية البيان كذلك تأكيد
 الشعب الفلسطيني. الدولي إلى التضامن مع
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 يمانية مغاربة في البرلمان الفرنسي ووزير مغربي في الحكومة الفرنسية

 يققوم جققرت التققي أسققفرت نتققائج االنتخابققات التشققريعية الفرنسققية
عققن صققعود أكثققر مققن عشققرة نققواب  2017 يونيققو/ حزيققران 18

مققققن أصققققول مغاربيققققة إلققققى الجمعيققققة الوطنيققققة )غرفققققة النققققواب(، 
للمقققرة يقققدخلون المعتقققرك السياسقققي القققذين معظمهققم مقققن الشقققباب 

 .في الحكومة الفرنسيةحقيبة وزير مغربي  كما تولى، األولى

ويعقود الفضقل لقدخول معظقم هققذه األسقماء للبرلمقان إلقى حركققة 
، والتقققققي "الجمهوريقققققة إلقققققى األمقققققام"القققققرئيس إيمانويقققققل مقققققاكرون 

 اسققققتطاعت أن تققققؤمن الغالبيققققة المطلقققققة فققققي الجمعيققققة الوطنيققققة
 .577مقاعد من أصل  308بحصولها على 

الوصقققول إلقققى  مقققن كقققن ثمانيقققة مرشقققحين مقققن أصقققل مغربقققيوتم
وأمققل  ،%61أكثر مققن بققسققارة الحققايري    حيققث فققازتالبرلمققان

أكثر مققققن بققققونعيمققققة موتشققققو  ،%71أكثر مققققن بققققأميليققققا لقرافققققي 
أكثر مققققن بققققومنيققققر محجققققوبي  ،%60بققققق وفيونققققا لزعققققر  ،59%
بققققق ومجيقققد الكققققراب  ،%50أكثر مققققن بقققومحمقققد لكحيلققققة  ،51%
، فيما تقولى منيقر المحجقوبي %59بق ومصطفى العبيد  ،60%

 .حقيبة وزارة الرقمنة

تمكقققن ثالثقققة مرشقققحين مقققن أصقققل جزائقققري الوصقققول إلقققى كمقققا 
بلخيقققققققر بلحقققققققداد رئقققققققيس مؤسسقققققققة رياضقققققققية  ، وهقققققققم:البرلمقققققققان

 وبققققققراهيم حمققققققوش %(،65,3) وفضققققققيلة خطققققققابي ،(59,9%)
 %(. 58)أكثر من 

 

 مزاهر صالح بمقعد في مجلس مدينة أيوا األمريكيةفوز 

فققي انتخابققات بمقعققد  مزاهققر صققالحالمهندسققة فققازت األمريكيققة مققن أصققول سققودانية 
% من مجموع األصوات، لتقدخل بقذلك 77محققة نسبة بلغت ، والية آيوا األمريكية

  ز.ل سودانية مسلمة تحقق هذا اإلنجاالمدينة كأو مجلس 
هي األولى لصالح التي تسعى إلى الدخول إلى مجلس الوالية، ومن  وهذه المحطة

 .ثم تحقيق حلمها بالوصول إلى الكونغرس األمريكي
وقد حظيت صالح، وهي رئيس مركقز قضقاء العمقال فقي واليقة آيقوا الشقرقية، بقدعم 

س المدينة، وتأييد من سكان المدينة بحكم األنشقطة التطوعيقة واألعمقال الخيريقة التقي تققوم بهقا، والثققة فقي من الحزب الديمقراطي لمجل
شقراك جميقع المقيمقين  برنامجها االنتخابي الذي تضمن توفير اإلسكان بأسعار معقولة، وتحسين وسائل النقل العام، ودعقم الوظقائ ، وا 

 .في تنمية المجتمع
متوجهة إلى الواليات المتحدة األمريكية، وحصقلت هنقاك  1979يجة الهندسة المدنية، موطنها السودان عام وغادرت مزاهر صالح، خر 

علقى شققهادة "فنققي طبقي" مققن "كيركققوود"، وتنقلققت فقي عققدة أعمققال بواليقة فيرجينيققا قبققل أن يسققتقر بهقا المقققام فققي واليقة آيققوا، وتنخققرط فققي 
ا التطوعية في دعم الطبقة الضعيفة ذات الحقوق المهدورة في بروزهقا كقائقدة، ونيلهقا النشاطين االجتماعي والسياسي، وساهمت أعماله

صقرار  4الحب والمساندة بعد قرار ترشحها النتخابات آيوا التي تقام كل  سنوات، وقد تمك نت من حسقم النتيجقة لصقالحها بكقل عزيمقة وا 
ابهقا عضقوًا فقي نفسقها وبمهقارة، لتصقبح أول سقودانية أمريكيقة يقتم انتخبعقد أشقهر طويلقة مقن العمقل فقي حملتهقا االنتخابيقة التقي قادتهقا ب

 .ةمجلس مدينة أمريكي
 
 
 
 



18 

 

  أول عربية تفوز بعضوية مجلس أكبر بلديات أسترالياناديا صالح 

ناديققققا صققققالح بانتخابققققات مجلققققس مدينققققة  لبنانيققققةفققققازت األسققققترالية مققققن أصققققول 
 2017فققي سققبتمبر )جنققوب غربققي سققيدني( التققي أجريققت  كققانتربري بانكسققتاون

لتكقققون أول مسقققلمة تقققدخل مجقققالس الحكومقققات المحليقققة المنتخبقققة وهقققي ترتقققدي 
الحجقققاب وسقققط دعقققوات مقققن برلمقققانيين ومجموعقققات أسقققترالية لحظقققر الحجقققاب 

 .ومنع دخول المحجبات والمنقبات إلى المؤسسات والمراكز العامة

صققالح الققذي شققغل منصققب نائققب رئققيس  وانتخبققت صققالح خلفققًا لزوجهققا خضققر
عامققًا، والقذي كققان  13مجلقس بلديققة كقانتربري ثققالث دورات متتاليقة ألكثققر مقن 

يفقققوز باالنتخابقققات فقققي هقققذه القققدائرة، وتقققولى قيقققادة   وعربقققي  بقققدوره أول مسقققلم
الحملققة االنتخابيققة لحققزب العمققال األسققترالي الحققاكم بالئحققة كققل أعضققائها مققن 

 .المسلمين

لمركققز اجتمققاعي لخققدمات العائلققة فققي المدينققة قبققل فوزهققا فققي االنتخابققات األخيققرة، لتكققون واحققدة مققن ثالثققة   عمققل مققديرةوكانققت صققالح ت
مرشحين مسلمين انتخبوا في المجلس البلدي لمدينة كانتربري بانكستاون التقي تعتبقر مقن أكبقر البلقديات فقي أسقتراليا ويبلقا عقدد سقكانها 

 .ة األكبر منهمنص  مليون يشكل المسلمون النسب

وقققال خضققر صققالح الققذي قققاد الحملققة االنتخابيققة لحققزب العمققال فققي هققذه الققدائرة: إن فققوز المرشققحين المسققلمين جققاء بعققد الحملققة التققي 
يخوضها عدد من النواب والبرلمانين واألحزاب األسترالية ضقد المسقلمين والتقي كقان يفتقرض أن تشقكل تهديقدًا كقي ال يشقارك المسقلمون 

ن األسقتراليين لك مفعقول عكسقي بفعقل وعقي المقواطنيابات وكقي ال يعتبقرون أنفسقهم جقزءًا مقن النظقام األسقترالي، لكقن كقان لقذفي االنتخ
 .اإلسالمورفضهم لحملة التخوي  من 

 

  "عزوتنا"خدمة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية تطلق 

أطلققت وزارة الخارجيققة وشققؤون المغتققربين خدمققة "عزوتنققا" بهققد  البقققاء علققى اتصققال مسققتمر وفعنققال مققع المغتققربين األردنيققين، وتسققهيل  
التقققي سقققتوفر  بيانقققاتالعمليقققة تققققديم المسقققاعدة الالزمقققة لهقققم فقققي الظقققرو  الطارئقققة. وتعتمقققد خدمقققة "عزوتنقققا" فقققي نجاحهقققا علقققى تسقققجيل 

 .للمغتربينوير خطط وبرامج لالرتقاء بالخدمات المقدمة معلومات إحصائية تسهم في تط

إدارة شققؤون المغتققربين بقققوزارة الخارجيققة األردنيقققة بشققكل أساسقققي بمهمققة تعزيقققز  تعنققى 
األم وتلمقققس آمققالهم وطموحققاتهم واطققالق المبقققادرات  وتوثيققق صققلة المغتققربين بققوطنهم

الخدمات المقدمة لهم، تأكيدا علقى تحقيق تطلعاتهم واالرتقاء في  والمشاريع الهادفة إلى
والحيقققوي فقققي خدمقققة وطقققنهم، واعترافقققًا بكقققونهم ثقققروة وطنيقققة وشقققركاء فقققي  دورهقققم الهقققام

تنفيققذ اسققتراتيجيات وبققرامج   وسققتعمل اإلدارة علققى تنفيققذ مهمتهققا مققن خققالل: التنميققة.
 والعمقل علقى مأسسقة وتعميقق عمليقة التواصقل وخطط عمل الوزارة المتعلقة بالمغتربين،

واالتصال بين المغتربين ووطنهم األم، وتشجيع إسهامات المغتربين ومشاركتهم في عملية التنمية الشاملة في المملكة، والتحضقير لعققد 
مقؤتمرات دوريققة للمغتققربين فققي األردن ومتابعققة تنفيقذ توصققياتها، واالهتمققام بمطالققب ومقترحققات وأفكقار المغتققربين ومتابعتهققا مققع الجهققات 

والعمققل علققى إنشققاء قاعققدة بيانققات محدثققة عققن المغتققربين، والمسققاهمة فققي الحفققاظ علققى الهويققة الوطنيققة والثقافيققة األردنيققة  ذات العالقققة،
 للمغتربين.

وستركز اإلدارة في عملها بالمرحلة األولى على تحقيق أهدا  استراتيجية المغتربين وخطتها التنفيذية التي تتضمن وص  عام للبرامج 
 كاء في التنفيذ واالطار الزمني للمشاريع.والمشاريع والشر 

 



19 

 

  رموز المغتربين العرب
 منجد المدرس
مققن  أسقترالي ومؤلق  حققوقي وناشقط جقامعي وأسققتاذ عظقام جقرناح هقو منجقد المقدرس
حصقل منهققا حيقث  التحقق بكليققة بغقداد،، و 1972عقام  العقراقفققي  ولقد أصقل عراققي.

تعليمقققه فقققي كليقققة الطقققب بجامعقققة وبعقققدها أكمقققل  ،1991علقققى الثانويقققة العامقققة عقققام 
 .1997وتخر  منها في عام  بغداد،

بعققد وصققوله إلققى  .أسققتراليا إلققى بققالالجئين اً مزدحمقق اً قاربقق اسققتقل ثققم إندونيسققيا إلققى الً أو  سققافر، حيققث 1999تققرك المققدرس العققراق عققام 
 إلقى انتققل ثقم ميلقدورا، قاعقدة بمستشقفى العظقام وجراحقة الطقوارئ بقسقمي مققيم طبيقب وظيفقة علقى الحصقول في المدرس نجحأستراليا، 
 عققام فقيو  .كقانبرا مستشقفى فقي آخققر عامقاً  يعمقل أن قبقل عقام لمققدة عمقل حيقث ولونغونقا بمستشقفى عمققل ثقم أشقهر، أربعقة بعقد ملبقورن
 جراحققات فققي التخصصققية دراسققاته بققدأ ثققم العظققام، جراحققة فققي يةاألسققترال الملكيققة الجققراحين كليققة زمالققة علققى المققدرس حصققل ،2008
 برلين. في ثم سيدني في المفاصل استبدال
ابتكقر المنجقد طريققة للحقم األطقرا  االصقطناعية المصقنوعة مقن    حيثمن أشهر جراحين العظام في العالم حالياً  منجد المدرسويعد 
 لالنقدما  األسقترالية المجموعقة رئقيسفهقو   ويشقغل عقدة مناصقب فقي أسقتراليا .التي يركبها للمصابين مقع العظقم البشقري التيتانيوممادة 

يعمقل أيضقًا كمقا  ،سقيدني مدينقة فقي جراحة العظقام بمدرسقة الطقب بجامعقة نقوترادم أسقتراليافي أستاذ مشارك متخصص  ، وهوالعظمي
 .والمدرسة األسترالية للطب المتقدم كمحاضر إكلينيكي بجامعة ماكواري،
 ، وتوضقيحأسقتراليا فقي الالجئقين مسقاهمةب " بهقد  التعريق I came by boat بفي حملة بعنوان "جئت على متن قار شارك المدرس 

وهقو عبقارة عقن سقيرة ذاتيقة شقاركه بهقا " السقير حقراً " كتقاب ومقن ضقمن مؤلفاتقه .األسقترالي المجتمقع فقي ققدرتهم علقى اإلسقهام اإليجقابي
 .2014  وتم نشرها عام باتريك ويفر

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
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 جاليات عربية

 العرب في أمريكا الجنوبيةالمغتربون 
كقا يتشير المراجقع التاريخيقة إلقى وجقود عربقي ومسقلم فقي ققارة أمر  

الجنوبيقققة يضقققرب فققققي الققققدم إلقققى بققققدايات التقققوطن األوروبقققي فققققي 
غيققر أن موجققات الهجققرة الحديثققة  .األميققركتين الشققمالية والجنوبيققة

هي الموجات التي وثقت، والتي ما زالت آثارها قائمة حتقى اليقوم، 
عقرب »المئقات بقل واأللقو  مقن  فقي نجقاحفققط وهي تتجلنى لقيس 

مواقققع قياديققة فققي مجققاالت السياسققة  احققتاللفققي « كققا الجنوبيققةيأمر 
واالقتصقققاد والفكقققر والرياضقققة والفقققن، بقققل فقققي احتفقققاظ كثيقققرين مقققن 

التققي  الققدولهققؤالء بأواصققر القربققى وااللتققزام بالقضققايا التققي تشققغل 
رون هاجروا منها. وبالفعل، اهتمت القدول العربيقة التقي هقاجر كثيق

خقالل الققرون الثالثقة األخيقرة فقي « العالم الجديقد»من أبنائها إلى 
ويذكر أنقه  .السعي إلى ربط األجيال الجديدة بشتى السبل المتاحة

من الصعب فصل الهجرة إلى الدول الناطققة باللغقة اإلسقبانية فقي 
المكسققيك عققن الهجققرة إلققى دول و  أميركققا الوسققطى وجققزر الكققاريبي

 والظرو  ذاتها.  ألنها كانت لها الصفات ذاتهابية أميركا الجنو 
األسقفار األولقى إلقى األميقركتين ذات طبيعقة فرديقة، إال  وقد كانت

أنهققققا مققققا لبثققققت أن غققققدت موجققققات هجققققرة جماعيققققة، نمققققت بصققققورة 
، وال سقققيما فقققي اً العشقققرات إلقققى المئقققات فقققاآلال  سقققنويمطقققردة مقققن 

ام، أبنققققاء بققققالد الشقققق وكققققان  . ظققققل أحققققداث دافعققققة أو مسققققاعدة
اجتققذبتهم  وبالتحديققد مققن سققوريا ولبنققان وفلسققطين، فققي طليعققة مققن

. وكانت البدايقة الفعليقة لهجقرات بقالد الشقام الهجرة إلى األميركتين
عنقققدما إلققى األميقققركتين فقققي أواخققر الققققرن المقققيالدي التاسققع عشقققر 

مقن الدولقة العثمانيقة، ولقذا عاقر  الماهقاجرون  اً كانت المنطققة جقزء
أي األتقراك، كقونهم  "توركقو"غربتهم الجديقد بلققب األوائل في ديار 

 –السقققققققوريون " را  اسقققققققم اً ن رعايقققققققا الدولقققققققة العثمانيقققققققة، والحققققققققمققققققق
وبقققاألخص فقققي البرازيقققل واألرجنتقققين، فقققي حقققين أثبقققت  "اللبنقققانيون

 .المهاجرون من فلسطين حضورهم في تشيلي بصورة خاصة
 المصقادروفقًا لقبعض كا الجنوبية يهجرة العرب إلى أمر وقد بدأت 

وكانقققت البدايقققة إلقققى  ،فقققي الربقققع األخيقققر مقققن الققققرن التاسقققع عشقققر
وارتفعقت أعقداد المهقاجرين إلقى البرازيقل  ،1870البرازيل بعد عقام 

العثمانيققة والبرازيليققة  بعققد توقيققع معاهققدة المهققاجرة بققين الحكققومتين
فقققي أعققققاب زيقققارة إمبراطقققور البرازيقققل )القققدون بيقققدرو  1906عقققام 

أمقققا أوائقققل المغتقققربين إلقققى  .ين وسقققوريا ولبنقققانالثقققاني( إلقققى فلسقققط
 .1882جاءوا من غرب سوريا منذ عام األرجنتين فقد 

نجققاحهم األكبققر فققي فققي أمريكققا الجنوبيققة حقققق المغتربققون العققرب 
ميداني التجارة والصناعة، حتى إن الجالية العربية في مدينة ساو 

ن يكونقان باولو، كبرى مدن البرازيقل، تمتلقك وحقدها شقارعين كبيقري

قلققب المدينققة التجققاري. ولققم يقتصققر المغتربققون فققي نشققاطهم علققى 
ميقادين الحيقاة الفكريقة واألدبيقة  اً أيضقالمجاالت المادية، بل دخلوا 

واالجتماعيقققة وأصقققدروا الصقققح  والمجقققالت باللغقققة العربيقققة ولغقققة 
الققققبالد نفسققققها كمققققا أنشققققأوا دور الرعايققققة االجتماعيققققة والمصققققحات 

ائس. واهققققتم المغتربققققون العققققرب منققققذ سققققنواتهم والمستشققققفيات والكنقققق
األولى بالصحافة فأصدروا الصح  والمجالت ليعبروا عن آرائهم 

فكانققت الصققحافة العربيققة  ،اصققلوا فيمققا بيققنهم ومققع الققوطن األمويتو 
ثقافققققة والمققققدارس األدبيقققققة ، وسققققيلة لنشققققر الفققققي البرازيققققل خاصققققةً و 

ت مع األيقام إال أن معظم هذه الصح  والمجالت توقف .والشعرية
ألسباب مختلفة ولم يبقق  مقن مائقة صقحيفة ومجلقة كانقت تصقدرها 

 .الجالية العربية هناك سوى عدد قليل
لقققققد واجققققه المهققققاجرون إلققققى األميققققركتين، وبققققاألخص إلققققى أميركققققا 

نجحوا  جياًل بعد جيل الجنوبية، مشكالت كثيرة في التأقلم، ولكنهم
وأخذت جهودهم تثمر،  في ترسيخ أقدامهم، ومن ثم بعدما استقروا

ويبنققون ألنفسققهم مكانققة اجتماعيققة مقبولققة، وأحياًنققا كثيققًرا مرموقققة، 
انطلقققق الجيقققل الثقققاني، للمشقققاركة أكثقققر فقققأكثر فقققي الحيقققاة الثقافيقققة 

ساسققة كبققار شققغلوا  سققية وخققر  مققن الجاليققات العربيققةوالفنيققة والسيا
أسسوا أنديقة وروابقط ومؤسسقات نشقطت فقي  كماأعلى المناصب. 

لقققق  المجققققاالت منهققققا الثقققققافي واألدبققققي واإلعالمققققي واإلغققققاثي مخت
أول رابطققة أدبيققة أنشققئت فققي « رواق المعققري»والرياضققي. وكانققت 
التققي مققا زالققت نشققطة حتققى « جمعيققة الخققريجين»سققاو بققاولو تلتهققا 

التققققي « العصققققبة األندلسققققية»اليققققوم. أمققققا الجمعيققققة األشققققهر فهققققي 
عرائه ومقققن وضقققمت كبقققار أدبقققاء المهجقققر وشققق 1933أاسسقققت عقققام 

ليققققاس فرحققققات  أبققققرزهم رشققققيد سققققليم الخققققوري )الشققققاعر القققققروي( وا 
، وظلققت تصققدر مجلتهققا وغيققرهموشققفيق معلققو  معلققو  وريققاض 
. كققذلك 1953عقققدين إلققى أن احتجبققت عققام  علققى مققدىالشققهيرة 

رابطققققة أدبيققققة جديققققدة أطلققققق عليهققققا اسققققم  1965أانشققققئت فققققي عققققام 
وهققي تضققم معظققم حملققة األقققالم العربيققة فققي سققاو « جامعققة القلققم»

فققققققي « نققققققدوة األدب العربققققققي»بققققققاولو وتسققققققعى إلققققققى التعققققققاون مققققققع 
 .األرجنتين

( فققي وفققي عققالم الرياضققة يعققد نققادي بالسققتينو )النققادي الفلسققطيني
تشيلي أحقد أنجقح األنديقة الرياضقية فقي القبالد وسقبق لقه غيقر مقرة 
أن انتزع لقب بطولة تشيبي لكرة القدم وخر  منه عقدد مقن النجقوم 
الكبار، كما اشتهر النادي السوري اللبنقاني فقي عقدة رياضقات فقي 

لبنققانيون رئاسققة أنديققة برازيليققة شققهيرة  -البرازيققل، وتققولى سققوريون 
 .دم بينها فالمينغو وآتلتيكو مينيروفي عالم كرة الق
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