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امعة الدول حظي موضوع المغتربين العرب باهتمام ج
العربية منذ المراحل المبكرة لعمل الجامعة واقتصر في المرحلة 
األولى على بعض االتصاالت المتباعدة مع بعض المنظمات 
االغترابية شملت المشاركة في المؤتمرات وبعض اإلسهامات 
المالية المحدودة من قبل الجامعة العربية واستقبال بعض الوفود 

 اتخذت القمة العربية العاشرة قراراً 1979وفي عام  .المغتربة
كلفت بموجبه األمانة العامة بالعمل على التعاون مع المغتربين 
العرب واالستفادة من طاقاتهم في أقطار االغتراب لدعم الحق 

 .العربي وتعزيز عالقاتهم بالوطن األم

 كلف األمين العام آنذاك األمين العام 1984وفي عام 
ية بمهمة متابعة الموضوع وتم وضع المساعد للشؤون العرب

خطة للتحرك الفعلي وبدأ العمل بالقارة األفريقية، كما تم إجراء 
اتصاالت بالجاليات العربية في أمريكا الجنوبية وأسفرت عن 

 صدر عنها العديد من 1988عقد ندوة في البرازيل عام 
 .التوصيات السياسية واالقتصادية والثقافية

 2002الجديد بالمغتربين العرب في عام وقد تمثل االهتمام 
من خالل اإلعالن عن إنشاء إدارة مستقلة تعنى بهذا القطاع 

 ضمن هيكل األمانة - وهي إدارة المغتربين العرب -الهام 
العامة وذلك في ضوء الجهود التي قام بها السيد عمرو موسى 

ا  والتي قام به2001األمين العام السابق لدى توليه منصبه عام 
 .لتحديث منظومة العمل العربي المشترك

وتهدف إدارة المغتربين العرب إلى التعرف على أبناء 
الجاليات العربية المقيمون بالخارج وتوطيد العالقات بهم من 
خالل جمعياتهم ومنظماتهم ونواديهم، والعمل على توثيق الصلة 
برموزهم وقياداتهم، وتعظيم دورهم في المجاالت السياسية 

القتصادية واالجتماعية بما يعود بالفائدة عليهم وعلى وا
كما تعمل على ربط أبناء الجاليات العربية . مجتمعاتهم الجديدة

بالوطن األم، وترسيخ قيم الهوية العربية وتراثها في أنفسهم، 
وتعريفهم بأصولهم وحضارتهم، ومساعدتهم من أجل تنظيم 

هم والدفاع عن وتوحيد صفوفهم وتعظيم إمكانياتهم وقدرات
 .مصالحهم

إلى جانب خدمة القضايا والمصالح العربية إعالمياً وسياسياً 
على المستويين (باالستفادة من دعم المغتربين لهذه القضايا 

، وتوظيف العقول العربية المهاجرة لخدمة )القطري والقومي
 . الجهد التنموي العربي في المجاالت العلمية وتحويل التكنولوجيا

وم األمانة العامة بالعديد من األنشطة والفعاليات لتحقيق وتق
هذه األهداف؛ حيث قامت بتنظيم المنتدى االقتصادي العربي 

، 2003في عام (األمريكي الذي عقد ثالث دورات حتى اآلن 
، كما عقدت المؤتمر األول التحاد )2008، وعام 2006وعام 

، 2006 في عام )فياراب أمريكا(المؤسسات العربية األمريكية 
وتشترك مع جهات أكاديمية في تنظيم ندوات لمناقشة موضوعات 
تتعلق بالمغتربين العرب في المهجر، باإلضافة إلى قيامها 

 من كل عام، إلى  ديسمبر4باالحتفال بيوم المغترب العربي يوم 
جانب قيام وفد من األمانة العامة بزيارات لدول المهجر بهدف 

ين العرب في المهجر والتعرف على واقع التواصل مع المغترب
ومشاكل وطموحات الجالية العربية هناك وتعريفهم كذلك برؤية 
جامعة الدول العربية بشأن أوضاع المغتربين العرب والدور الذي 
يمكن أن يلعبوه سواء في مجتمعاتهم الجديدة أو في تنمية 

افية ونظمت األمانة العامة سبع رحالت ثق. مجتمعاتهم األصلية
استطالعية ألبناء المغتربين العرب بالتعاون مع الدول العربية 

في  – عن طريق بعثاتها في الخارج -  تشارككما . األعضاء
التحادات والجمعيات والروابط االجتماعية األنشطة التي تنظمها ا

وغيرها من األنشطة التي تقوم بها . لعربية في المهجروالمهنية ا
 .ا المجالاألمانة العامة في هذ

اإلنجليزية و باللغتين العربيةوقد تم إنشاء موقع إليكتروني 
)www.arabexpatriates.org ( لتمكين المغتربين العرب من

االستفادة من قاعدة البيانات المعدة من قبل اإلدارة والموجودة 
 فيما بينهم وبين الجامعة على الموقع والتواصل والتعارف

 . العربية
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لمـؤتمر األول   عقدت األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة ا        

 بمقرها بالقاهرة في الفترة مـن       جسر للتواصل : للمغتربين العرب 

، بحضور السادة الوزراء العرب المعنيين بشؤون       4-6/12/2010

الهجرة والمغتربين والجاليات العربية المقيمة بالخـارج والوفـود         

الرسمية للدول األعضاء، ومشاركة عدد كبير من ممثلي الجاليات         

جر، ومجموعة من الشباب العربـي      العربية في مختلف دول المه    

المغترب، إلى جانب منظمات المجتمع المدني التي تمثل الجاليات         

العربية في الخارج، وممثلي بعـض سـفارات الـدول األجنبيـة            

المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية، باإلضافة إلى بعض رؤساء         

بعثات الجامعة العربية في الدول التي توجد بها جاليـات عربيـة            

  .بيرةك

وتضمنت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر كلمات رمـوز الجاليـات         

الدكتور نبيل الحجار نائب رئيس جامعة      : العربية ألقاها كل من   

ليل المكلف بشؤون الثقافة واالتصاالت، والسير مجدي يعقـوب         

جراح القلب العالمي، إلى جانب كلمة لشباب الجالية العربية التي 

دي مسئولة التنظيم في اإلتحاد الـوطني       قامت بإلقاءها ريمى الفن   

لطلبة سورية في روسيا، كما قام السيد عمرو موسـى األمـين            

  .العام السابق للجامعة العربية بإلقاء كلمة في نهاية الجلسة

كما ترأس السيد عمرو موسى في اليوم األول للمـؤتمر لقـاء            

مفتوح للسادة الـوزراء العـرب المعنيـين بـشؤون الهجـرة            

بين والجاليات المقيمة بالخارج مـع ممثلـي الجاليـات          والمغتر

العربية بالخارج، وتضمن اللقاء مناقشات بين السادة الـوزراء         

وممثلي الجاليات المشاركين في المؤتمر والذين قدموا العديد من         

األفكار والمقترحات في مجال التعامل مع الجاليـات العربيـة          

  .واالستفادة من قدراتهاالمقيمة بالخارج وكيفية التواصل معها 
 

وتضمنت جلسة العمل األولى للمـؤتمر عـرض حـاالت          

الجاليات العربية في شتى أنحاء العالم؛ حيث تم عرض حـاالت           

أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكـا     : الجاليات العربية في كل من    

كما قامـت جامعـة الـدول       . الجنوبية وأفريقيا وأسيا وأستراليا   

بعرض عن اهتمام الجامعة منذ     ) غتربين العرب إدارة الم (العربية  

إنشائها بالمغتربين العرب وأهم القرارات الصادرة عن مجلـس         

الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بهذا الـشأن   

  .وكذلك األنشطة التي تقوم بها في هذا الخصوص

وقد ناقش المؤتمر قضايا الجاليات العربية بالخارج وسـبل         

اصلهم مع العالم العربي من خالل ثالثة محاور رئيسية         تعزيز تو 

دور مؤسسات المجتمع المدني في النهوض باألوضـاع        : تناولت

العامة للجاليات العربية، ودور المغتربين العـرب فـي التنميـة           

وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات واألديان، باإلضافة إلى        

  .ربين العربالبحث في سبل إيجاد إطار تنظيمي للمغت

إعـالن المـؤتمر    "وقد أصدر المجتمعون في ختام المؤتمر       

والذي تضمن العديد من المقترحات فيما      " األول للمغتربين العرب  

يخص دور منظمات المجتمع المدني العربيـة بـالمهجر، ودور          

  ة، هم العربيـادل الخبرات بينهم وبين أمتـاءات العربية وتبـالكف
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اركة الـسياسية   ـوالمـش نفتاح على اآلخر،    واالافة والفكر   والثق

وتعميق التواصل بين األجيال الناشئة من       ،والمجتمعية للمغتربين 

المغتربين العرب في المهجر وحـضارتهم األصـلية، واللغـة          

العربية وأهميتها في التواصل بين الجاليات العربية في المهجر         

غتـربين  وأمتهم العربية، باإلضافة إلى خلق إطار تنظيمـي للم        

  . العرب

وعلى هامش المؤتمر قامت بعض الدول العربية بعـرض         

مطويات تحتوي على تجربتها في مجال التعامل مع المغتـربين          

العرب في الخارج، كما تم تنظيم أمسية ثقافية وسهرة سـياحية           

على هامش المؤتمر؛ حيث قامت وزارة الثقافة بتنظيم أمسية في          

 الثاني للمؤتمر، في حين نظمـت       في نهاية اليوم  " بيت السحيمي "

في آخر أيام   " الباخرة كريستال "وزارة السياحة سهرة على متن      

   .المؤتمر

ويمكنكم اإلطالع على كافة الوثائق الخاصة بالمؤتمر عـن         

ــرب    ــربين الع ــي إلدارة المغت ــع اإللكترون ــق الموق طري

www.arabexpatriates.org.  
 

 وقد شُكلت لجنة .2013 عام النصف األول من المغتربين العرب خاللمن المقرر أن تعقد الدورة الثانية لمؤتمر 

المملكة األردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، : تحضيرية لإلعداد والتنظيم لهذه الدورة من كل من

هورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر وجم

  . العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية

بعض األمور   بمقر األمانة العامة بالقاهرة وذلك لالتفاق على2011 سبتمبر 27 و26يومي وتعقد اللجنة اجتماعها األول 

  . أعمالهعلى جدولالتنظيمية الخاصة بالمؤتمر واختيار عنوانه والموضوعات التي سيتم مناقشتها 
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المؤتمر الدولي للمغتربين اللبنانيين " بعنوان 2010 بالنيت ليبانون  العالمي السادسهلمجلس االغترابي اللبناني لألعمال مؤتمرانظم 
وذلك تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال ، 2010 يوليو 1 يونيو حتى 29 في بيروت في الفترة من "والعرب
 وبمشاركة عدد من المغتربين اللبنانيين والوزراء والمسئولين الحكوميين باإلضافة إلى مجموعة - الذي قام بافتتاح المؤتمر -سيلمان 

  .من كبار رجال األعمال والخبراء
فرصة أمام رجال األعمال في كل من الز التوظيف واالستثمار والتجارة عبر إتاحة  إلى تسليط الضوء على كيفية تعزيوهدف المؤتمر

طالع بشكل األسواق في لبنان والشرق األدنى والخليج وإفريقيا، لتمتين روابطهم مع رجال األعمال المغتربين اللبنانيين والعرب ولإل
  . األزمة االقتصادية والمالية العالميةفي محاولة لمواجهة أثاروذلك مستمر على االستراتيجيات والمتغيرات االقتصادية األساسية 

وقد ترأس . بتنظيم من وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية" االغتراب والتنمية: "وتضمن اليوم الثاني للمؤتمر ورشة عمل بعنوان
 وألقت السيدة سميحة محي الدين مدير إدارة ورشة العمل الدكتور علي الشامي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية،

  . خالل هذه الورشة" االغتراب العربي وتطلعات جامعة الدول العربية"المغتربين العرب بجامعة الدول العربية محاضرة حول 
 

الصحة والهجرة لتحقيق االندماج والتعاون "نظم اتحاد أطباء الجراحة واألسنان بمدينة ميسينا اإليطالية لقاء متوسطياً بعنوان 
، وذلك بهدف لفت االنتباه إلى موضوع طب الهجرة والبدء بالتعاون وتبادل 2011 يونيو 18-17خالل الفترة من " الصحي

وقد شارك في اللقاء وفداً من األمانة العامة لجامعة الدول . ض المتوسط في هذا الشأنالخبرات بين دول حوض البحر األبي
  . العربية

وتضمن اللقاء عقد مجموعة من ورش العمل التي خصصت لألطباء والعاملين في قطاع الصحة من إيطاليا والمنطقة 
عقد أربع جلسات عمل على مدى يومين؛ تناولت ثم تم . العربية ومجموعة من األطباء المهاجرين في أوروبا وحوض المتوسط

جلسة العمل األولى موضوع حقوق المهاجرين واحتياجاتهم، وجلسة العمل الثانية تحليل األوضاع االجتماعية والصحية 
الرابعة ما للمهاجرين، أما جلسة العمل الثالثة فتناولت تحليل حاالت الطوارئ اإلنسانية وكيفية التخطيط لها، وناقشت جلسة العمل 

  .وقد أعقب اللقاء عقد مؤتمر صحفي عرض فيه أهم نتائجه. يجب القيام به الستقبال المهاجرين في جزيرة المبيدوزا اإليطالية

وفي ختام أعمال اللقاء قدم المنظمون مشروع إعالن نوايا من أجل تعزيز التعاون الصحي في المنطقة األورومتوسطية 
  .عاون مع جامعة الدول العربيةوإنشاء بيت صحة مشترك بالت
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إدارة المغتربين (قامت األمانة العامة لجامعة الدول العربية   

بالشراكة مع رابطة الصداقة العربية األلمانية ببرلين بتنفيذ ) العرب
حدة واالتحاد األوروبي لتمويل مشروع في إطار مبادرة األمم المت

دور "مشروعات  تتعلق بالهجرة والتنمية من خالل مشروع بعنوان 
المرأة األلمانية من أصل عربي في نقل مهارات إدارة المشروعات 

، وهو المشروع الذي تم تنفيذه في "الصغيرة إلى المرأة المصرية
 مصر بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل وهى إحدى منظمات
  .المجتمع المدني ذات الخبرة الواسعة في مجال تمكين المرأة المصرية

تعزيز معرفة صاحبات األعمال : وتمثلت أهداف المشروع في
المصريات عن المشروعات صغيرة الحجم من خالل نقل خبرة 
األعمال إليهن من سيدات األعمال العرب المهاجرات، تطوير شبكات 

عرب المهاجرات في ألمانيا وشراكات بين سيدات األعمال ال
ونظرائهن في المنطقة العربية  والسيما في مصر، مساعدة سيدات 
األعمال العرب المهاجرات في ألمانيا للحصول على معلومات أفضل 
عن فرص العمل واالستثمار والوضع الراهن في بالدهن األصلية 

  .بصفة عامة  وفي مصر بصفة خاصة
 قيام مجموعة من السيدات وقد تم تنفيذ المشروع من خالل

األلمانيات من أصل عربي بزيارتين إلى جمهورية مصر العربية 
) Training of Trainers ) TOT مدرباً مصريا120ًلتدريب نحو 
تنمية المشروعات الصغيرة، إدارة المشروع الناجح، : في مجاالت

م التسويق الجيد للمنتجات، والتفاعل مع البيئة المحيطة علي نحو يسه
في االرتقاء بمهارات إدارة الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه 

  . صاحبات المشروعات الصغيرة في مصر
 500وقام بعض من شاركوا في التدريب بنقل خبراتهم إلى نحو 

سيدة مصرية ممن يرغبن في بدء مشروع صغير، أو ممن لديهن 
 20ل عقد بالفعل مشروعاً صغيراً ويسعين إلي تطويره، وذلك من خال
  .ورشة عمل في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية

وفي إطار المشروع، تم تنظيم ندوة بمكتبة اإلسكندرية عن فرص 
  روعات ـي، كما قاموا بزيارة بعض المشـاالستثمار في الوطن العرب

 

الصغيرة التي تديرها سيدات مصريات في القاهرة والجيزة 
ف تبادل الخبرات والمعلومات واإلسكندرية والفيوم وذلك بهد
  .  في مجال المشروعات الصغيرة

وقد تم تغطية المشروع إعالمياًَ من خالل نشرات دورية وفيلم 
وثائقي وموقع على االنترنت، مما سوف يساعد على دعم 

  . تأثيره والمحافظة عليه
 بمقر 2011 مارس 31وعقدت الندوة الختامية للمشروع في 

وقد تضمنت الندوة أربع . معة الدول العربيةاألمانة العامة لجا
جلسات؛ حيث ألقى كل من السفير مارك فرانكو رئيس الوفد 
الدائم لالتحاد األوروبي والسيد باسكوالي لوبولي المدير 

منظمة الهجرة الدولية -اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا
 كلمة في الجلسة االفتتاحية، وتناولت الجلسة األولى عرض
موجز عن المشروع، أما الجلسة الثانية فتناولت تجارب 

نحو "المستفيدين من المشروع، وكانت الجلسة الختامية بعنوان 
  ".  دروس مستفادة-آفاق جديدة للتنمية

ويمكنكم اإلطالع على كافة الوثائق الخاصة بالمشروع عن 
طريق الموقع اإللكتروني إلدارة المغتربين العرب 

www.arabexpatriates.org .  
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إدارة (تعمل األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
على إعداد دراسة بالتعاون مع المنظمة ) المغتربين العرب
 تتناول أوضاع المهاجرين والمغتربين IOMالدولية للهجرة 

العرب بمختلف بلدان اإلقامة في ظل المتغيرات التي 
فقرة الثامنة بند رقم تشهدها هذه البلدان، وذلك استناداً إلى ال

من اإلعالن الصادر عن المؤتمر األول للمغتربين ) 4(
 6/12/2011-4العرب الذي عقد بمقر األمانة العامة في 

دعوة الجامعة العربية إلجراء دراسة : "والتي نصت على
معمقة حول أوضاع الجاليات العربية المغتربة في مختلف 

اعية والثقافية بلدان اإلقامة تتناول األوضاع االجتم
، وتفعيالًً للفقرة "واالقتصادية والسياسية للمغتربين العرب

من التوصيات الصادرة عن االجتماع ) 1(الثانية بند رقم 
الثاني للسادة وزراء الدول العربية المعنيين بشؤون الهجرة 
والمغتربين العرب والذي عقد بمقر األمانة العامة في 

الدعوة إلى دراسة ":  والتي نصت على14/11/2009
أوضاع المهاجرين والمغتربين العرب بمختلف بلدان اإلقامة 
في ظل المتغيرات التي تشهدها هذه البلدان، بالتعاون بين 
األمانة العامة والمراكز البحثية المتخصصة في مختلف 
الدول العربية وبالتعاون مع بعثات الجامعة العربية في 

 للدول العربية ومجالس الخارج  والبعثات الدبلوماسية
الجاليات بغية توحيد المواقف لحماية حقوق هؤالء 
المهاجرين بما يتماشى مع ما تكفله المواثيق اإلقليمية 

  ".والدولية
وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم نظرة عامة على 

ة ـائصهم وظروفهم الحاليـن العرب وخصـالمغتربي
اًـوفق

الزاوية في أي مشروع لمناطق تواجدهم، وهو ما يعد حجر 
يهدف إلى إشراك هؤالء المغتربين في عملية التنمية في 

وسوف يتم تكليف مجموعة من الخبراء . العالم العربي
  . المتخصصين بإعداد هذه الدراسة

وضع تصور للمغتربين العرب : وتركز الدراسة على
في سياق ديناميات الهجرة العربية، وتتبع الهجرة العربية 

ة مختصرة عن العرب في الخارج، واستكشاف وعرض لمح
خصائص وظروف المغتربين العرب حسب مناطق 
تواجدهم، باإلضافة إلى تقييم إمكانات المغتربين ومدى 
استعدادهم للمشاركة في جهود التنمية في الوطن العربي 

ومن . خاصةً بعد األحداث األخيرة التي تمر بها المنطقة
 إعداد الدراسة منتصف شهر المفترض أن يتم االنتهاء من

، وبعد االنتهاء من إعدادها ستعقد األمانة 2011ديسمبر 
العامة ندوة يتم فيها إطالق الدراسة وعرض أهم النتائج التي 

  .توصلت لها
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ف على مذكرة تفاهم بهد) متحف بال حدود (ورابطةوقعت جامعة الدول العربية 
المساهمة في الحوار والتحالف بين الحضارات من خالل معرفة أفضل لتاريخ وتراث 

 مجال فيالثقافي للعالم العربي، وذلك إدراكاً من جامعة الدول العربية لقيمة البرنامج 
توفير فهم أفضل للدول العربية وتعميق الفهم بمجتمعاتها وهويتها الحالية، وبناء على 

 .2010 شانغهاى في العالميهما في معرض اكسبو التعاون الناجح بين
 

 العام لجامعة الدول العربية والسيدة إيفا شوبرت األمين نائب -حمد بن حليأقام بالتوقيع على المذكرة السيد السفير 
وجرى حفل . الرئيس والمدير التنفيذي لمتحف بال حدود ، وذلك للتعاون في مجاالت االتصاالت والتعليم والثقافة والسياحة

 واالتفاق على للرابطةالتوقيع في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وتبعه اجتماع التنسيق الثنائي لتحديد المبادئ التوجيهية 
  .2011أنشطة عام 

 http://www.museumwnf.org: التاليلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة بوابة برنامج متحف بال حدود على العنوان 

 

اعترافـاً بأهميـة    " يوم المغترب العربي  "سنوياً بـ   ) إدارة المغتربين العرب  (تحتفل األمانة العامة لجامعة الدول العربية       
  .واصل معهمالدور الذي يقوم به المغتربون العرب ودعماً لجهودهم وإنجازاتهم العلمية والعملية وترسيخاً للت

، كانت األمانة العامة تحتفـل      14/9/2004 بتاريخ   6454واستناداً إلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم          
تشرين ثاني من كل عام، ولكن بناء على طلب من الجمهورية اللبنانية أصدر مجلس الجامعـة                /  نوفمبر 22بهذه المناسبة يوم    

 بشأن تغيير تاريخ االحتفـال بيـوم     13/9/2011 بتاريخ   7411القرار رقم   ) 136(العادية  على المستوى الوزاري في دورته      
وقد تم . كانون أول من كل عام وذلك حتى ال يقع تضارب بينه وبين ذكرى استقالل لبنان            /  ديسمبر 4المغترب العربي ليصبح    

  . لمغتربين العرباختيار هذا التاريخ ألنه يوافق تاريخ أول مؤتمر عقدته األمانة العامة ل

 احتفاليات بهذه   - بالتنسيق مع بعثات الجامعة بالخارج       -وتقوم األمانة العامة بإصدار بياناً سنوياً بهذه المناسبة، كما تنظم           
  .المناسبة بحضور ممثلين عن الجاليات العربية في هذه الدول

وسيتم خالل الحفل تكريم شخصية عربية مغتربة وكذلك   ومن المقرر أن يتم االحتفال بهذه المناسبة هذا العام في برازيليا،            
  .مؤسسة مجتمع مدني عربية برازيلية ممن حققوا نجاحاً في مجال عملهم وأثروا إيجاباً في مجتمعهم الجديد
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حرصاً من األمانة العامة لجامعة الدول العربية على 
التواصل مع المغتربين العرب في المهجر والتعرف على 

 واستكماالً  وطموحات الجالية العربية هناك،واقع ومشاكل
لجوالت التواصل مع المغتربين العرب المقيمين في مختلف 

السيد :  قام وفد من الجامعة العربية ممثالً فيبلدان المهجر،
السفير الشاذلي النفاتي األمين العام المساعد رئيس مركز 

رة الجامعة العربية بتونس، والسيدة سميحة محي الدين مدي
إدارة المغتربين العرب، بزيارة الجاليات العربية المقيمة في 

  .2010 مايو 20 إلى 16بلجيكا في الفترة من 
وقد عقد الوفد لقاءات مع عدد من رؤساء الروابط 

رئيس : والجمعيات التي تضم جنسيات عربية مختلفة، وهم
رابطة السوريين في بلجيكا ولوكسمبورج، رئيس الجالية 

 ببروكسل، رئيس الجامعة اللبنانية، ورئيس السودانية
وقد رحب أبناء . اللبنانيين المغتربين في الخارج، وغيرهم

المؤتمر األول "الجاليات العربية بعقد األمانة العامة لـ 
وطالبوا بضرورة تمثيل " جسر للتواصل: للمغتربين العرب

/ كما التقى الوفد بالسيد. المجتمع المدني في المؤتمر
Gaëtan Van Goidsenhoven رئيس بلدية أندرلخت 

Anderlechtحمزة الفاسي /  من الحزب الليبرالي، والسيد
عضو المجلس البلدي المكلف بالسجل المدني والثقافة 
والتأهيل، وهو من أصل مغربي واستقر في بلجيكا منذ كان 

وختم الوفد جولته بلقاء مع مجلس السفراء .  عاما12ًعمره 
  .كاالعرب في بلجي

 

وقد أعرب أبناء الجاليات العربية عن سعادتهم بهذه 
الزيارة لما رأوا فيها من اهتمام من قبل الجامعة العربية 

كما عبروا . بقضاياهم وحرصها على التواصل معهم
عن استعدادهم ألي شكل من أشكال التعاون مع 

  .الجامعة
وجدير بالذكر أن وفد األمانة العامة كان قد قام 

ت مماثلة على مدار السنوات الماضية للتعرف بزيارا
على الجاليات العربية بالمهجر، حيث زار الوفد كل من 

، والنمسا وألمانيا عام 2007فرنسا وإيطاليا عام 
 –مدريد (، كما قام بزيارة أربع مدن أسبانية 2008

  .2009عام )  غرناطة– أشبيلية –برشلونة 
 العامة بزيارةومن المقرر أن يقوم وفد من األمانة 
 خالل شهر المنظمات العربية األمريكية في واشنطن

  .2011 نوفمبر
 



 9  2011أآ
"	�       إدارة ا���
�	�� ا���ب       

  

  أخبار الجاليات العربية
��ت"8�  �ا �8��Wا���	�� و ا�Z=6 ا��W :�4: ا��ول 

_________________________________________________________________________  

  

  

  
  
  
  

  

    

  

  

  ا����ر	� W: ه"�.�ا �*>4"ن ا�*>�\��ت ا���	�� 4L] ا�8."ات ا��=��4
_________________________________________________________________________  

ألكاديمية العلمية  في جامعة إيرلنغن األلمانية الندوة ا2011 و يولي17- 15أقيمت في الفترة ما بين 
طباء العرب في األالمشتركة ما بين الشبكة األلمانية العربية لخريجي كليات الطب األلمانية وإتحاد 

 حيث ،"مقومات البحث العلمي وكيفية تطويره في الدول العربية واإلفريقية" :أوروبا تحت عنوان
  ، دولة12ة من أكثر من ـبي وأورةـعربين من جامعات ـ فيها أساتذة ومحاضرين وممثليركـاشت

 

 وممثلي ، واإلماراتوأيرلندا ممثلي رؤساء فروع اإلتحاد في كل من النمسا ، إلى جانب مشاركين من جامعة إيرلنغنباإلضافة إلى
  . ورقة علمية33الشبكة لكل من مصر والسودان وسوريا واألردن حيث قدمت أكثر من 

ة سيمنس لإلطالع على التقنيات الجديدة في المجال الطبي واإلطالع على مركز البحوث وبعد اإلفتتاح قام المشاركون بزيارة شرك

في الشركة وكيفية دعم هذه الشركة الخاصة في دعم األبحاث العلمية كنموذج يقتدى بها في دول الشرق األوسط وفي أفريقيا حيث إن 

 .يا بمفاهيمها الشعبية والعملية للتقنية، أو للتكنولوج بات أسيراًوإنماالعلم ليس بحثاً وحسب، 
 

ويرى معظمهم أن أجهزة اإلعالم الهولندية لديها أحكام مسبقة 
ومتحيزة ضد قضايا العرب والمسلمين، لذلك يلجأون للفضائيات 
العربية لمتابعة تطورات قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي مثالً، 

م الهولندية لكن أبناء الجيل الثالث يعتمدون على أجهزة اإلعال
  .العالمية ألنهم ال يحسنون اللغة العربية بما يكفي

والحظ الباحثون الذين أنجزوا الدراسة أن مفهومي الهوية 
والمواطنة مفهومان مستقالن إلى حد كبير لدى عينة البحث، فلدى 
الغالبية العظمى من المستطلعين إحساس واضح ومؤكد بأنهم 

ا للهولنديين األصليين من حقوق مواطنون هولنديون يتمتعون بكل م
وواجبات قانونياً وفعلياً وإنهم اكتسبوا قدراً كبيراً من الثقافة الهولندية 
ويقدرون الفرص الكبيرة التي يتيحها لهم هذا المجتمع، لكن األكثرية 

 يشعرون بأنهم مزدوجو الهوية - ولدوا في هولندا  بمن فيهم الذي-
أكثر منها هولندية خاصة لدى الذين هولندية أو حتى مغربية /مغربية

  .تجاوزوا الثالثين
 

خلصت دراسة شارك فيها عدد من الباحثين الدوليين بإشراف 
" اإلعالم والمواطنة"جامعة أوترخت الهولندية ضمن إطار مشروع 
من العرب % 90الذي يرعاه االتحاد األوروبي إلى أن أكثر من 

ئية تليفزيونية عربية بجانب المقيمين في هولندا يشاهدون قنوات فضا
متابعة أجهزة اإلعالم الهولندية، مع تباين كبير في عدد الساعات 
يتناسب مع أعمار عينة الدراسة، إذ يزداد عدد الساعات والمرات التي 

  .يشاهد فيها الفضائيات العربية مع تزايد أعمار أفراد عينة الدراسة
عون باهتمام النقاش وأشارت نتائج الدراسة ذاتها أن العرب يتاب

العام حول االندماج ويعتقدون أن غالبيتهم مندمجون إلى حد كاف 
ومعقول، وأن الصور النمطية السلبية التي تقدمها وسائل اإلعالم عن 

  .جالمهاجرين وخاصة المغاربة هي التي تضخم الحاجة لفكرة االندما
اسة هو ويالحظ مهتمون بقضايا الهجرة أن المثير حقاً في هذه الدر

أن غالبية من استطلعت آراؤهم من الجيلين األول والثاني من 
المهاجرين المغاربة قالوا أنهم يعتقدون أن الفضائيات العربية أكثر 
موضوعية ومهنية من نظيرتها الهولندية في عرض وجهات النظر 

  .المختلفة في القضايا العربية واإلسالمية
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في الحفل  2011 ملكة جمال المغتربين اللبنانيين لعام ماريا فرحانتُخبت 
 . 2011 يوليو 17الذي نظمته بلدية ضهور الشوير يوم 

 انتُخبتكانت قد و  كندا،ب أونتاريو  هي فتاة لبنانية األصل مقيمة فيماريا فرحو
ضي في حفل مميز نظمه فرع الجامعة  المايونيوملكة جمال أونتاريو في 

 كندا، حضره رئيس مجلس قارة أميركا –اللبنانية الثقافية في العالم في تورونتو 
ممثلين عن الحكومة الكندية و الجامعة مسئوليالشمالية الياس كساب وعدد من 

   . شخص من أبناء الجالية اللبنانية هناك300وأكثر من 
 

 مارس 29 يوم العاصمة األمريكية واشنطن، ندوةاستضافت مكتبة الكونجرس في 
، أول كتاب باللغة "خالد" خصصت لالحتفال بمرور مائة عام على صدور رواية 2011

اإلنجليزية للكاتب العربي من أصل لبناني أمين الريحاني والتي نشرت في نيويورك عام 
1911 .  

ة وبريطانيا وكندا ولبنان شارك في الندوة باحثون من عدة جامعات من الواليات المتحد
والسعودية، إلى جانب عدد كبير من المتابعين والمهتمين بأدب المهجر في الواليات المتحدة، 
لبحث كافة جوانب الرواية وأثرها على أدب المهجر، وتحليل شخصياتها، وعرض الصورة 

  . التي قدمتها للمجتمع األمريكي قبل قرن من الزمان
 

قصة شابين من بعلبك في لبنان، هاجرا إلى مدينة نيويورك، وتعرفا على الواليات المتحدة قبل أن " خالد"وتحكي رواية 
  . يعودا إلى العالم العربي

أول رواية باللغة اإلنجليزية لكاتب "إن هذه القصة هي ": خالد"وقال تود فاين، الباحث األدبي ومدير مشروع كتاب 
أعمق من رواية وأبعد من سرد "بأنها " خالد"ووصف فاين رواية ".  هذه المئويةعربي، وهذا وحده يستحق االعتراف به في

مغامرة شابين مهاجرين من عالم إلى آخر، بل هي رؤية فلسفية تدعو إلى الديمقراطية الصحيحة ومد جسور التواصل بين 
  ". الشرق والغرب، إضافة إلى المقارنة والنقد للشرق والغرب في واحد

 على القيم األمريكية سرد مغامرة شابين عربيين في بلد أجنبي في أوائل القرن الماضي تضمن تركيزاًإن : وقال فاين
 في الطريقة التي يمكن أن تلهم بها القيم األمريكية واألفكار ومدى تأثيرها في العالم العربي البعيد للشابين اللذين فكراً

  .  من حكم اإلمبراطورية العثمانيةالمتعلقة بالتسامح الديني العرب في مساعيهم للتحرر
وأجمع المشاركون على أن أمين الريحاني الذي هاجر إلى الواليات المتحدة في أوائل القرن الماضي هو الكاتب العربي 

  . واألكثر شهرةاألمريكي األكثر تأثيراً
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اجر العالمية للفكر واآلداب والفنون عن أسماء الفائزين في دورة  األمانة العامة لجائزة المهأعلنت
 البحث العلمي، المؤلف ،الشعر، القصة، الصحافةالفنون، فروع على ت تملشا والتي ،)2011(موسم 
   .الشاب

من ": ألبومها الذي شاركت بهعن لسوبرانو المغربية سميرة القادري حيث تم منح جائزة الفنون ل
المترجم محمد حلمي الباحث وو لشاعر أما جائزة الشعر فمنحت ل،"ى جبال البشراتإل جبال عرفات

القاص لـ مسيرته الشعرية خصوصاً واألدبية عموماً، وتم منح جائزة القصة مناصفة بين الريشة 
 ،" عام الثورة2011" عن مجموعته القصصية والباحث والمترجم المغربي محمد سعيد الريحاني

 نيلس هاو الذي حاول من خالل كتاباته القصصية إرساء أسس إبداعية الدانماركي الشاعر والقاصو
في فلسفة تحتويه بهمومها الوجودية التي ظل ينشدها ، مكبلة بسالسل األبجديتين العربية والالتينية

  . عبر العالم
لحر عبر لها لما قدمته لإلعالم اقديراً ت) نيويورك تايمز( صحيفة ومنحت جائزة الصحافة إلى

جامعة القاهرة الدكتور عماد علي عبد في للباحث المصري  وتم منح جائزة البحث العلمي العالم،
دراسة في  البالغة األبوية في الخطاب السياسي العربي،" اللطيف علي، عن بحثه المقدم للجائزة

 والناقد المصري للقاص ، وجائزة المؤلف الشاب"في خطب السادات" كبير العائلة المصرية"استعارة 
 فيليينجماليات السرد في القصة التراثية، أخبار الطُّ" عن بحثه الدكتور عالء عبد المنعم إبراهيم غنيم

  "نموذجا
منظمة "عن تي تصدر العالمية ال) المهاجر(  تشرف عليها جريدةوجدير بالذكر هذه الجائزة

 لألدباء والباحثين زة مستقلة تمنح سنوياً مدينة ملبورن في أستراليا، وهي جائفي" المهاجر الثقافية
 والمساهمة ، واإلبداع، والنشر، والبحث، إلسهاماتهم في مجاالت التأليفوالفنانين عبر العالم، تكريماً

 .في تالقح الحضارات والثقافات على نطاق عالمي واسع
  

 إلى بزيارة اإلنسان لحماية أفريقيا من رابطة شمال وأعضاء والصيادلة العرب النمساويين األطباء من اتحاد أعضاء قام وفد يضم

 وتجهيز إقامةجل أ التونسيين وذلك من واألطباء المسئولين حيث قابل الوفد بعض ،2011\6\5-2من في الفترة العاصمة التونسية وذلك 

  .ت للثورات العربيةون في منطقة الشهيد البوعزيزي لما يحمله هذا االسم من معاني ومدلوال العيأمراضمستوصف لتشخيص وعالج 

 والصيادلة العرب األطباء هذا المشروع حيث سيزود اتحاد إلنجاح والعامة األساسية المباحثات تم وضع المبادئ أثناءوفي 

 أمراض لتشخيص وعالج األساسيةة التونسية بالمعدات الطبية  وبناؤه من قبل الجهات المختصتأسيسهالنمساويين المستوصف المزمع 

كبر من أ  عدداً  اكبر من المستوصفات التخصصية ليعم النفع ويشمل توسيع هذا المشروع ليضم عدداً كما تمت مناقشة. العيون

  .المرضى
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 م، وامتهن 1949  فبراير25 في بيروت ولد في لبناني وصحافي أديب
 البيروتية لجريدة النهارصادي الصحافة بعد تخرجه فعمل في الملحق االقت

 .لتي تعتبر من أهم الصحف اللبنانيةالشهيرة ا

 االقتصادية، إيكونوميا حيث عمل في مجلة فرنسا م انتقل إلى 1976في عام 
، "جين أفريك"أو " إفريقيا الفتاة"واستمر في عمله الصحفي فرأس تحرير مجلة 

مع جريدة النهار اللبنانية وفي ربيبتها المسماة النهار وكذلك استمر في العمل 
 .العربي والدولي

 

التيس التي صارت دار النشر م عن دار النشـر 1983أصدر أول رواياته الحروب الصليبية كما رآها العرب عام 
 .المتخصصة في أعماله

 م عن روايته 1986 عام جائزة الصداقة الفرنسية العربيةعماله إلى لغات عديدة ونال عدة جوائز أدبية فرنسية منها ترجمت أ
 .  عن روايته صخرة طانيوس1993ى الجوائز األدبية الفرنسية، عام ليون اإلفريقي، وحاز على جائزة الجونكور، كبر

 نتاجه الذي ترجم إلى أكثر من إن"وقالت اللجنة في بيانها . 2010منح مؤخراً جائزة امير استورياس األسبانية لآلداب للعام 
الثقافة المتوسطية كمساحة رمزية عشرين لغة يجعل من معلوف احد الكتاب المعاصرين الذين احتفلوا باكبر قدر من العمق ب

 ".للتعايش والتسامح

  :من أهم أعماله
  »1984« رواية -ليون األفريقي  -
  «1986»  رواية-سمرقند  -
  »1991« رواية -حدائق النور  -
  «1992»  رواية-القرن األول بعد بياتريس  -
  »1993« رواية -صخرة طانيوس  -
  «1996»  رواية-ساللم الشرق أو موانئ المشرق  -
  »2000« رواية - بالداسار رحلة -
  «2001»  مسرحية شعرية-الحب عن بعد  -
  »2002 و 1998« مقاالت سياسية -الهويات القاتلة  -
  «2004»  سيرة عائلية-بدايات  -
  »2006« مسرحية شعرية -األم أدريانا  -
 .«2009»  مقاالت سياسية-خلل العالم  -
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   بريطانيافيالسجالت القديمة للتواجد العربي   

ت تاريخية ترجع إلى زمن اإلمبراطورية الرومانية تدل على صالت ما بين بريطانيا والعالم العربي، فقد توجد سجال
كان الرومان يوظفون جنود تنحدر من أنحاء العالم العربي في جيوشهم ، مثل رماة السهام السوريين وجنود من مناطق 

، ونتيجة لذلك انصهر واندمج ناالسكتلندييلقمع الثوريين  اسكتلندا،  وتم توظيف هؤالء الجنود العرب في. عربية أخرى
  . هؤالء الجنود العرب في المجتمع البريطاني

  التاريخ الحديث
 البريطانية على مستوى العالم توظيف البحرية التجارية البريطانية بحارة يمنيين في اإلمبراطوريةلقد نتج عن امتداد 

لبحارة يستقرون في المواني البريطانية مثل ميناء لندن على نهر التيمز منتصف القرن التاسع عشر ، واخذ هؤالء ا
ومواني أخرى في مدن بريطانية مثل مواني ليفربول وكاردف وساوث شييلد، واقترن هؤالء البحارة في كثير من األحيان 

طون بالحكم البريطاني في وهاجر بعض العراقيون المسيحيون المرتب. بزوجات بريطانيات واندمجوا مع الشعب البريطاني
العراق إلى بريطانيا في الثالثينات من القرن الماضي، كما هاجر بعض أصحاب المهارات والمهن العراقيون إلى 
بريطانيا في األربعينات والخمسينات، وهاجر بعض األقباط المصريين إلى بريطانيا في نفس الفترة وبدأت الهجرة 

 بعد إنشاء دولة 1948والتجأ كثير من الفلسطينيون إلى بريطانيا في . لقبطية فيما بعدالمصرية تمتد وتتجاوز الجالية ا
 وأدى ارتفاع  إسرائيل ، كما أخذ المغاربة يهاجرون إلى بريطانيا في الخمسينات والستينات لتحسين وضعهم المعيشي،

، بريطانيا واالستقرار في بريطانياعديدة في أسعار النفط في السبعينات إلى قيام رجال األعمال الخليجيين بتأسيس شركات 
وشملت الهجرة العربية في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي مهاجرين صوماليين ولبنانيين وسودانيين 

 لحالي لعدد من األسباب منهاواستمرت الهجرة العربية إلى بريطانيا في التسعينات وفي القرن ا. وعراقيين وغيرهم
  . ن الوضع المعيشي واالستثمار وأسباب عديدة أخرىتحسي

  تنقل رؤوس األموال
 انتقال رؤوس أموال بعض رجال األعمال العرب إلى بريطانيا 2001نتج عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

  . وأدت هذه الخطوة إلى تزايد عدد العرب في بريطانيا. بغرض االستثمار

  عالم لوسائل اإل بريطانيا مركزاً
منذ أن أصبحت لندن من عواصم البث الفضائي العربي في السنوات األخيرة حيث أخذت مبادرات افتتاح فضائيات 

وقنوات عربية أخرى عبر السنوات مثل شبكة األخبار العربية ، ) إم بي سي(عربية في لندن مثل قناة الشرق األوسط 
    قناة فضائية عربية) بي بي سي(ة ، وفتحت مؤسسة البث البريطانية اة الجزيرة بفتح دار للبث باللغة اإلنجليزيـقامت قن
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ة في لندن إلدارة ـة عربيـادرات اإلعالمية إلى تواجد مواهب إعالميـوأدت هذه المب. 2008ذت تبث في عام ـأخ
البريطانية -بيةوقبل عهد الفضائيات تم افتتاح أكثر من صحيفة عربية في لندن ووزعت دور النشر العر. القنواتهذه 

 الثقافة العربية 2008ونتيجة لذلك الثقل جعل معرض لندن للكتاب . صحفها العربية في أنحاء العالم العربي والعالم
  .ضيف شرف للمعرض

  السكان العرب
 1,000,000 إالّ أنه في الغالب قد يصل عدد العرب إلى   المتعلقة بعدد الجالية العربية في بريطانيااإلحصائياتاختلفت 

ومن المدن البريطانية . وتُعتَبر مدينة لندن أكبر المدن البريطانية كثافة عربية في بريطانيا. نسمة حسب بعض التقديرات
األخرى التي تتواجد فيها جاليات عربية كبيرة هي برمنغهام ومانشستر وشيفيلد وغالسغو وكاردف ونيوكاسل أبون تاين ولييدز 

بر الجاليات المصرية والمغربية والفلسطينية واليمنية واللبنانية والعراقية والخليجية من الجاليات التي وتُعتَ. وداربي البريطانية
  .لديها تواجد كبير

  : كالتالي وتبين أن الجاليات العربية المتواجدة في المملكة المتحدة موزعة
   

  ا���د  ا������
 ��� 250,000 ا���ا
 200,000 ا�� ����� 

 150,000 ا��"�!� 
 ����
 70,000 ا��
 60,000 ا������ 

 60,000 ا��&ا%�!� 
 40,000 ا�	��'�� 

 11,000 ا�'�دا��� 
 10,000 ا(رد��� 

 6,000 ا�'��د!� 
 143,000 ا������ت ا������ ا(+�ى 

 1,000,000 إ.���� 
 

 3965 -3915 -3913:    داخلي25750511 (00202): تليفون

    )00202(   25776977: تليفون مباشر

   )00202 (  27735559: فاكس
    aemigrant.dept@las.int  :عنوان البريد اإللكتروني

    www.arabexpatriates.org     : الموقع اإللكتروني
  


