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 االفتتاحية

  نظرة عامةنظرة عامة: : القسرية في المنطقة العربيةالقسرية في المنطقة العربيةالهجرة الهجرة 
  

 األطـول  هي المنطقة العربية الالجئين في  قضية تعد
العربـي  بـالتهجير   بدءاً استمرت والتي العالم فياً عهد

 اللجوء حاالت تفاقم إلى المحتلة األراضي منالفلسطيني 
 أنحاء مختلفة من الـوطن العربـي،    في   وح مؤخراً والنز
 - التي شهدتها بعض الدول العربيـة   أدت األحداث حيث  

 وجـود    إلـى  - سنوات األخيرة خمس   ال خاللوخاصة  
ـ  بـصور مختلفـة   نـزوح   اللجوء و ال حركة من   ة فردي
 .، مما شكل مفصالً متجدداً في المعاناة اإلنسانيةةوجماعي

 في خاصة وبصورة العالم، في الالجئين أعداد تزايد ومع
المصدر وكذلك المستضيف  الذي يعتبر – العربي العالم

ثلث النزاعات التي تقع فيه   حيثاألول للمهجرين قسراً
  بسبب– أسفرت عن النزوح واللجوء على مستوى العالم

 والتغيرات الطبيعية اإلنسانية والكوارث الكوارث
 الطائفية ابيةاإلره واألعمال العراق، وغزو، المناخية

 إلى باإلضافة الصومال، العنف في واستمراروالمذهبية، 
سوريا  من كل في األحداث وتبعات السودانية،األزمة 

 األزمات هذه تفرضه ما تحديات تبرز وليبيا واليمن،
 وهو ما األحيان، أغلب في والمجتمعة الجوانب المتعددة

لما عملية يحتم على المجتمع الدولي البحث عن حلول 
أفرزته هذه األزمات من لجوء ونزوح ألعداد كبيرة من 

  .سكان المنطقة

 مختلـف منـاحي   على كبيرة تداعيات والنزوح وللجوء
 والمـضيفة  المـستقبلة  والدول الجوار بلدان الحياة في

 سياسـية  أعبـاء  فهناك القسريين والالجئين،للمهاجرين 
ـ  أمنية وأخرى األصل، دول مع لتبعاتها  دادتتعلق باألع

 وإدارتها تنظيمها ومسألة الدول هذهتستقبلها  الكبيرة التي
غذائيـة   إغاثات لتأمين تعود واقتصادية معها، والتعامل
 ألسـر  خدميـة  ومراكز وتعليم آمنةومالجئ  وصحية
 حالة تفرضها اجتماعية أعباءوكذلك  الالجئين، وأطفال

 الجديدة ظروفهم مع وتعاطيهماندماجهم  الالجئين وكيفية
 مـن  الجملـة   هـذه .المضيفة والبلدان المناطق وسكان

 قـد  حمايـة  ومسؤولياتكبيرة  تعهدات األعباء تفرض
   .تحملها عن الدول بعض تعجز

كبيرة  تداعيات القسري والتهجير واللجوء للنزوح أن كما
يترتـب   ومـا  واضطهاد، تشريد من األسرة نفسها على
 أحدهما أو نالوالدي فقدان لدى خاصة نفسية أثار من عليه
بعـض  في  أو المالحقة االعتقال للتعنيف أو التعرض أو

 فـي  حتـى  أو آخر بلد إلى اللجوء رحلة خالل األحيان
 عدم ذلك من يتبع وما الواحد، البلد ضمن النزوح حاالت

مخيمـات   فـي  الخـصوصية  إلـى  واالفتقار االستقرار
المتمثلـة فـي    األخرى األعباء إلى باإلضافة ،الالجئين

  .ألسرةل واالجتماعية االقتصادية األوضاعر تدهو

بـالحروب   سـلباً  تتـأثر  المجتمع فئات جميع كانت إنو
للنـساء واألطفـال    فـإن  والكوارث المسلحة والنزاعات
 النـساء  شـريحة  تعـد  حيث ذلك، من ألكبر االنصيب
ضعفاً وهشاشة، فوفقاً للمفوضية  واألكثر األكبر واألطفال

النـساء  تـشكل    UNHCRالسامية لـشؤون الالجئـين      
ئة مـن أي مجموعـة مـن         في الم  50والفتيات حوالي   

يشكل األطفال حـوالي نـصف      و،  الالجئين أو النازحين  
 .األشخاص النازحين قسراً في العالم

 العوامـل  أحـد  لالجئـين  االقتصادية الحالة ويعد تدهور
 بـصورة  الالجئـين  معاناة تفاقم في تساهم التي األساسية

 عرضـة  مما يجعلهـن  خاصة، صورةب والالجئات عامة
 تحرمهن عمل عقود توقيع على اإلجبار أو بهن لإلتجار

  .الحركة حرية في مثل الحق األساسية الحقوقأبسط  من

فالالجئون في محاولتهم للبحث عن مكان آمن للعـيش قـد           
قد يقعـون فـي      التهريب و  يضطرون للتعامل مع عصابات   
الهجرة الراغبين في المهاجرين  أيدي تجار البشر مثلهم مثل      

ـ       تدفقات الهجـرة  "بطرق غير شرعية مما يخلق ما يسمى ب
وتشكل تحركات األعداد المتزايدة من الالجئين      . "المختلطة

 الـذين    غير الشرعيين من المنطقـة العربيـة       والمهاجرين
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يلجؤون إلى الرحالت البحرية الخطيـرة فـي المتوسـط          
وصاً  وخـص  معرضين حياتهم للخطر مصدر قلق متزايـد      

  . بالنسبة لدول االتحاد األوروبي

أحدث اإلحصاءات المتوفرة وفقاً للمفوضية السامية 

  :لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 :ةسورياألزمة ال

تخطى يشكل الوضع اإلنساني في سوريا تحدياً كبيراً؛ حيث         
 فـي العـام      العربيـة  عدد الالجئين السوريين في المنطقة    

ووصل عـدد    ماليين الجئ،    ةاألربع من الصراع    الخامس
ويقدر عدد  . األطفال من الالجئين السوريين إلى مليون طفل      

النازحين داخلياً الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية بـ        
األردن (وتستــضيف دول الجــوار .  مليــون نــازح7.6

 . سوري  مليون الجئ  3.9 )تركياووالعراق ولبنان ومصر    
لجوء فـي   حق ال ى   الجئ للحصول عل   348.540يسعى  و

   .أوروبا

 :يةالعراقاألزمة 
أدى تدهور الوضع األمني إلى موجات جديدة من النـزوح          

 1.8، نزح حـوالي     يةحكومالتقديرات  الوبحسب  . الداخلي
مليون شخص في العراق، رحل الكثيرون منهم إلى إقلـيم          

 فـي   95كردستان العراق الذي يستضيف أيضاً أكثر مـن         
وريين في العراق، باإلضـافة إلـى       المئة من الالجئين الس   

. آالف النازحين داخلياً ومجموعـات الالجئـين اآلخـرين        
 ودة العديد من الالجئين العراقيين، وخاصةً     ويشهد العراق ع  

 وال يتمكن هؤالء العائدون غالباً من العودة إلى         ،من سوريا 
مواطنهم األصلية، مما يؤدي إلى نزوح ثانوي جديد داخـل      

  .العراق

 : ةليبيالاألزمة 

 إلى الماضية الفترة خالل ليبيا في اإلنسانية األزمة أدت
 إلـى مغـادرة   الليبيين باإلضـافة  تزايد أعداد الالجئين

 والـشرق  واإلفريقية العربية المهاجرة العمالة وترحيل
 إلى أزمة الجئين أدى مما األراضي الليبية، من آسيوية
 أبعـاد  فمختل على تداعياتخلفت  الليبية، الحدود على

 مـن  تكـدس مئـات اآلالف   إلى وأدت الدولية، الهجرة
 مـساحات فـي   وشيوخ ونساء أطفال فيهم بما الالجئين
 أغلب في معيشية صعبة ومتردية ظروف وفي محدودة
 وسلوكياتاألمراض  بعض انتشار إلى أدى مما األحيان،

. الغـذاء  مـوارد  على وضغط شديد العنف واالعتداءات
 قُدر عدد النازحين داخليـاً فـي        2014وبحلول ديسمبر   

 ألف شخص نتيجة تـصاعد      360مختلف أنحاء ليبيا بـ     
، ويتراوح 2014الصراع المسلح في النصف األخير من     
 420 بين 2015عدد النازحين حالياً في البالد حتى مايو 

 ليبيـا نقطـة العبـور       وتعـد .  ألف شخص  440ألف و 
 طريـق    عـن  النظاميةوالمغادرة األساسية للهجرة غير     
 ألـف شـخص إلـى       54البحر إلى أوروبا، فقد وصل      

 .2015إيطاليا من ليبيا منذ مطلع العام وحتى يونيو 

  :يةاليمناألزمة 

 الحـراك  علـى  مهمة تداعيات اليمن في لألحداث كان
 بعـض  وتدل. المجاورة للدول ناليمنيي وهجرة السكاني

 حدود إلى ناليمنيي من كبيرة أعداد زوح نعلى المؤشرات
 مـن  المئات إلى اإلشارة تجدر هنا و. المجاورة البلدان
 القـرن  منطقـة  مـن  والمهاجرين الالجئين من اآلالف
 يعتبرونه الذي اليمن، إلى طريقهم الذين شقوا األفريقي

 وتـشير  .لخليجي االتعاون مجلس دول إلى العبور نقطة
 إلـى  المهاجرينعدد  أن الدولية الهجرة منظمة بيانات
 وطـالبي  أثيوبيا خاصةً، ومن األفريقي لقرنا من اليمن
 مع الماضية الفترة خالل ارتفع قد الصومال، من اللجوء

 للمهـاجرين  المهربـة  اإلجراميـة  استغالل الـشبكات 
  .نشاطاتها لتكثيف البالد في السياسية االضطرابات

 شـهد عـام   ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون الالجئـين،  
د النازحين داخليـاً نتيجـة       ارتفاعاً هائالً في عد    2014

 ألـف  334الصراعات األخيرة، وقد تم تسجيل أكثر من    
باإلضافة . شخص كنازحين داخلياً في جميع أنحاء البالد      

 ألف الجئ مسجل، يشكل     246إلى ذلك، يستضيف اليمن     
  . في المئة منهم95الصوماليون 

جابة لهذه األزمات، قامـت األطـراف       وفي إطار االست  
ن دول ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمـع        م -لمختلفة  ا
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 اإلغاثة والدعم والتمكين     مجال جهود في  ببذل ال  -مدني  
وفيما يلي نبذة عن    .  والدول المضيفة لهم    الالجئين لهؤالء

 الـدول العربيـة كأحـد       الجهود التي قامت بها جامعـة     
  .األطراف الرئيسية الفاعلة في المنطقة

 :جهود جامعة الدول العربية

 بإداراتهـا  ممثلـة  العربية الدول جامعةمانة العامة لاأل تقوم
 المنظمـات  الحثيث مع والتنسيق أنشطتها بتكثيف 1المعنية

اإلغاثة  ومنظمات المدني المجتمع ومنظمات المعنية لدوليةا
 جريناالمه حول والتقارير الدراسات إلعداد وذلك الدولية،

 زمـة اإلجـراءات الال  التخاذ التعاون وتنسيق الالجئينو
 تـوفير  شأنها من التي والسياسات االستراتيجيات ووضع

 الالجئين الالزمة وحماية اإلنسانية المساعداتو المعونات
 تفعيـل  وكـذلك  العربية، المنطقة في ألزمات لواالستجابة
 التفاقيةا"ودعم وتحديث  إلحياء لمشترك االتعاون اتفاقيات
  .فعيلهاوالعمل على ت" الالجئين وضاع ألتنظيم العربية

 العربية، المنطقة بها تمر التي الهامة التحوالت وفي ضوء
 القرارات من مجموعة بإصدار العربية الدول قامت جامعة

 بمـا  اإلنسان حقوق ضمان شأنها من التي اتخاذ التدابيرو
 بمن القسريين والمهاجرين والنازحين الالجئين فيها حقوق

 الـدول  جامعة عكفت فقد والشباب، واألطفال النساءفيها 
 التدابير من مجموعة على اتخاذ العربية بأجهزتها المختلفة

 : فيها بما ذلك تدعم التي واإلجراءات
مستوى ( بمستوياته المختلفة    مجلس الجامعة أصدر   -

عـدة  ) قمةال  مستوى ،يراوز المستوى ال  مندوبين،ال
قرارات وبيانات بشأن األزمات في المنطقة العربية       

ية لالجئين والنازحين جراء هـذه      واألوضاع اإلنسان 
. الـضرورية لهـم    المـساعدات  األزمات وتقـديم  

 أوضـاع  بـشأن  قرارات عدةباإلضافة إلى صدور  
 .الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة

 مثـل  المجالس الوزارية المتخصـصة  قامت بعض    -
مجلـس وزراء   ومجلس الشؤون االجتماعية العرب     

ب والرياضـة   الصحة العرب ومجلس وزراء الشبا    

                                                 
ا8دارات ا�#%�7//�  �!#6//5 ج�//.د ا4م��//� ا�%�م//� ا�#//3آ.رة 1//0 ج�//.د        1

�//�ة،  وا�#"!//� ��إدارة ا�//�����ت ا�//������ : وه//0�وإدارة ا�#//�أة  وا�
وإدارة ا�#/////��<ات ا�8/////�����، وإدارة ا�!� �/////� وا4�/////�ة وا�=>.�/////�، 
 .وإدارة حF.ق ا��8�ن ،وا�!%?�C وا�AB@ ا�%?0#

العرب بإصدار عدة قرارات بشأن أوضاع الالجئين       
 .السوريين

العمـل  خطة  وللمرأة العربية   إعالن القاهرة   اعتماد   -
 الستراتيجية للنهوض بـالمرأة العربيـة     التنفيذية  

لمـا بعـد    أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية       "
 من قبل مجلس الجامعة على المستوى       "2015عام  

بتـاريخ  ) 144( دورتـه العاديـة      الوزاري فـي  
 ويتضمن إعالن القاهرة فقرة تنص      .13/9/2015
إيالء اهتمام خاص لحماية النساء والفتيـات       : "على

تحت االحتالل والالجئات من كافة أشـكال العنـف     
واالستغالل خالل فترات عدم االستقرار والنزاعات      
 .المسلحة والحروب وخالل دورات النزوح واللجوء

وخطة العمل التنفيذيـة حـول    ستراتيجيةااعتماد  -
مـن قبـل    "والسالم األمن :العربية المرأة حماية"

مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتـه        
، والتي تهدف إلى ضـمان تـوفير        )144(العادية  

الرعاية والحماية للنساء والفتيات في المناطق التـي   
 .تسودها النزاعات والصراعات المسلحة

 الصادر عن المؤتمر العربي   "عالن مراكش إ"اعتماد   -
مـراكش  (الرابع رفيع المستوى لحقـوق الطفـل        

، خالل الدورة العادية الثالثـة والعـشرين        )2010
لمجلس جامعة الدول العربية على مـستوى القمـة         

، كمنهاج عمل تلتـزم بـه الـدول         )2012بغداد  (
األعضاء خالل الخمس سنوات القادمـة لالرتقـاء        

 وقد تـضمن    .لة في المنطقة العربية   بأوضاع الطفو 
مواجهـة التـأثير الـسلبي      اإلعالن جزء خـاص ب    

  .لللنزاعات المسلحة على األطفا
المبادئ التوجيهيـة لـضمان حقـوق    "إعداد وثيقة    -

 بالتعاون مع مؤسـسة     "األطفال في حاالت الطوارئ   
 بهـدف كفالـة حمايـة فعالـة       ،إنقاذ الطفل الدولية  

وخـالل حـاالت    ومستدامة لحقوق الطفـل قبـل       
تنظـيم آليـات التـدخل      والطوارئ ومـا بعـدها،      

لالستجابة اإلنسانية وتنسيقها عبر توضـيح األدوار       
  . والمسؤوليات بين كافة المتدخلين

االستراتيجية العربية للنهـوض    "العمل على إعداد     -
بأوضاع الطفولة في الـوطن العربـي لمـا بعـد           



 6

لتـي   وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها، وا      "2015
تتضمن عدد من القضايا التي تمثل أولويات لقضايا        
حقوق الطفل في المنطقة العربيـة منهـا حقـوق           
األطفال في حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة ،       

 . ووضع األطفال الالجئين
 حـق " عنـوان  تحت العربي اإلقليمي المؤتمر عقد -

في شـهر   "حاالت الطوارئ في التعليم في األطفال
"  الطفـل  إنقـاذ "لتعاون مع مؤسسة    با 2011يونيو  

 .والبنك الدولي
السـتجابة اإلنـسانية    ا"تنظيم مؤتمر تحت عنوان      -

" وتنسيق العمل التعاوني من أجل الشعب الـسوري       
، وذلك بالتعـاون مـع منظمـة        2013 مارس   في

 .التعاون اإلسالمي والمنتدى اإلنساني
 الهجـرة   االجتماع التشاوري اإلقليمي حول   " تنظيم -

، بمقر األمانة العامـة     "مية في المنطقة العربية   والتن
اللجنة ، وذلك بالتعاون مع     2013خالل شهر يونيه    

) اإلسـكوا  (االقتصادية واالجتماعية لغربـي آسـيا     
 وتضمن البيـان    ).IOM (والمنظمة الدولية للهجرة  

الصادر عن االجتماع عدة بنود تخص الالجئـين؛        
ري المشاركون علـى أن اللجـوء القـس       حيث أكد   

ألعداد متزايدة من الالجئين من بعض الدول العربية  
يشكل عبئاً على خطط التنمية مما يستلزم تـضافر         
الجهود الدولية لمواجهة هذه األعبـاء، وأن تنـامي         

الالجئين والنازحين نتيجة الظروف التي تمر      أعداد  
بها بعض بلدان المنطقة العربيـة يعـد مـن أهـم            

العربي فـي موضـوع     التحديات التي تواجه العالم     
وأوصى المشاركون بأهمية التنسيق علـى      . الهجرة

 .المستوى اإلقليمي والدولي لتقديم المساعدة لالجئين
المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية في الدول      "تنظيم   -

، 2013خـالل شـهر يونيـه        الذي عقد    "العربية
فقرة من خمس    هإعالن القاهرة الصادر عن   وتضمن  

ين والالجئين والنازحين داخليـاً،   بنود حول المهاجر  
 بحمايـة ورعايـة   االلتزام" :نص أول بند فيها على 

حقوق جميع المهاجرين، بما فـي ذلـك الالجئـين          
والنازحين، وهو أمر ضروري لتعظيم مـساهمتهم       

 ".في بلدان المنشأ والمهجر على حد سواء

االجتماع الخامس عشر لرؤساء المجـالس      "تنظيم   -
بمقـر   "للسكان في الدول العربية   واللجان الوطنية   
، وذلـك   2014شـهر مـارس     في  األمانة العامة   

 التعاون مـع صـندوق األمـم المتحـدة للـسكان        ب
UNFPA      واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربـي 

ـ ، وتـضمنت    )اإلسكوا(ا  آسي  أولويـات   همخرجات
ثـر التغيـرات    أ":  ومـن ضـمنها    المنطقة العربية 

ة الهجـرة القـسرية   الديمغرافية بصفة عامة وخاص   
الناتجة عن النزاعات والحروب واالحـتالل علـى        

 ."ةالتنمية في المنطقة العربي
 فـي دول    زيارات ميدانية لمخيمات الالجئين    تنظيم -

الجوار السوري قام بها وفد رفيع المـستوى مـن          
األمانة العامة برئاسة األمين العام المساعد رئـيس        

 لوفد بزيـارة قطاع الشؤون االجتماعية؛ حيث قام ا
 األردنيـة  العراق والمملكـة  جمهورية من كل إلى

 2013الهاشمية والجمهورية اللبنانية خالل عـامي       
 النـازحين  أوضاع على لالطالعوذلك ، 2014و

تلك الدول، والتقى الوفد أثناء زيارته  في السوريين
الـسوريين،   النازحين أوضاع تنظيمعن  بالمسئولين

مخيمـات، وتعـرف علـى     وقام بزيارات ميدانية لل   
الجهود التي قامـت بهـا حكومـات دول الجـوار         
السوري والصعوبات التي واجهتها، باإلضافة إلـى       

وقـد قـدم    . التعرف على االحتياجات ذات األولوية    
الوفد توصياته بشأن وضع الالجئين السوريين إلـى      

  .للمانحين الكويت األول والثاني الدوليين مؤتمري
 آل ثاني مبعـوث األمـين       كما قامت الشيخة حصة   

العام لشؤون اإلغاثة اإلنـسانية بزيـارة الالجئـين         
السوريين على الحدود السورية التركية في أكتـوبر      

، وزيارة أخرى إلى األردن ولبنان والعراق       2013
  .2014في يناير 

األمانة العامة  هذا باإلضافة إلى البعثة التي أوفدتها       
 أبريـل ونسية فـي    والت المصرية الليبية الحدود إلى

 لـشؤون   الـسامية  المفوضـية  مع بالتعاون 2011
 أوضـاع  تقيـيم  بهدف وذلك ،UNHCR لالجئينا

 الدوليـة  المنظمـات  واستجابة احتياجاتهم الالجئين
 .لذلك
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كما شارك وفد من األمانة العامة ومكتـب األمـم          
) OCHA(المتحــدة لتنــسيق الــشؤون اإلنــسانية 

حـاد األوروبـي    ومنظمة التعاون اإلسـالمي واالت    
واالتحاد األفريقي بزيارة مراكز لالجئين في كل من      

  . موريتانيا وتشاد
االجتماعـات   مـن  سلـسلة  بعقـد   العامةبادرت األمانة -

والمنظمـات  اإلسـالمي   المؤتمر منظمة مع بالتعاون
 للجهـود الدوليـة   التنسيق بهدف وذلك المعنية الدولية

 الليبـي  للشعب المساعدات اإلنسانية وتقديم الستجابةا
 خالل اليمني الشعب وكذلك دعم الليبية، األزمة خالل
 مـن  مجموعـة  ذلك عن وقد تمخض .اليمنية األزمة
 امت قوقد .المعنية بين الجهات التنسيق لمتابعة اآلليات

 المـساعدات  من بعثتين بإرسال بالفعل األمانة العامة
 تمحملة بالمساعدا  الليبية داخل األراضي إلى اإلنسانية
تفقـد  ببعثـة  ال الالزم، كمـا قامـت   والدواء واألغذية

 .مخيمات العالقين على الحدود الليبية المصرية
لـدعم    للمانحين ة الثالث  الدولي اتالمؤتمر في   المشاركة -

ا فـي دولـة   ون عقديذل، االوضع اإلنساني في سورية  
 هوخالل هـذ  . 2015 و 2014 و 2013 عاميالكويت  

ام على ضرورة بذل المزيد     ، شدد األمين الع   المؤتمرات
من الجهود لتخفيف معاناة الالجئين السوريين والعبء       

، كما تـم    الذي تتحمله الدول العربية المجاورة لسورية     
 حول الزيارات التي قامت بهـا       هاعرض تقارير خالل  

وفود من األمانة العامة لمخيمات الالجئين الـسوريين        
 . في دول الجوار

اعدة بعض الطلبة السوريين من     قامت األمانة العامة بمس    -
خالل تأمين أماكن لهم في الجامعات العراقية واللبنانية        
والتركية والبرتغالية والليتوانية، وقامت بتفعيل فكـرة       
التعليم عن بعد، والحصول على تفضيالت وإعفـاءات        
من المصروفات الدراسية من عدد مـن المؤسـسات         

 .التعليمية
 ببنـاء قـدرات   مانـة العامـة     هذا باإلضافة إلى اهتمام األ    

إدارة : نظمت كل مـن    ؛ حيث  العربية لدولالمسئولين في ا  
السياسات السكانية والمغتربين والهجـرة، وإدارة حقـوق        
اإلنسان، وإدارة التدريب وتطوير أساليب العمل، بالتعـاون        

 والمنظمة  UNHCRشؤون الالجئين   ل  السامية مفوضيةمع ال 
فـي مجـال      تدريبيتين مل ع تيورش،  IOMالدولية للهجرة   

تعزيز حقوق المهاجرين والالجئين والنازحين داخلياً؛ حيث       

، والثانية خـالل    2013عقدت األولى خالل شهر ديسمبر      
وقد شارك في ورشتي العمل مسئولون      . 2014شهر يونيو   

من الدول العربية األعضاء يمثلـون الـوزارات المعنيـة          
معنيـة بحقـوق    بشؤون الهجرة والمغتربين، والجهـات ال     

  . اإلنسان
تعزيز التنسيق بين الجهات المعنيـة بـشأن         وحرصاً على 

الهجرة الدولية في المنطقة ومنع ازدواجية الجهود وضمان        
علـى نطـاق منظومـة        للهجرة واستراتيجيةوجود رسالة   

إدارة الـسياسات الـسكانية     (قامت األمانة العامـة      ،متسقة
مجموعة العمل  نشاء  بطرح مبادرة إل  ) والمغتربين والهجرة 

 برئاسة كـل    المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية     
اللجنة االقتصادية واالجتماعية   جامعة الدول العربية، و   : من

). IOM(، والمنظمة الدولية للهجـرة      )اإلسكوا (لغربي آسيا 
 مـن وكـاالت األمـم المتحـدة          وكالـة  12ويشارك فيها   

لمفوضـية الـسامية   المتخصصة ذات الصلة وعلى رأسها ا   
وتتـضمن خطـة عمـل      ). UNHCR(لشؤون الالجئـين    
 إعداد تقرير عـن حالـة       2015-2014المجموعة لعامي   

الهجـرة  "الهجرة الدولية في المنطقة العربية يدور حـول         
 "والمهجرين والتنمية في ظل التغيرات في المنطقة العربية       

والذي يلقي الضوء على أوضاع الالجئـين فـي المنطقـة           
قهم وتـأثير وجـودهم علـى التنميـة االجتماعيـة           وحقو

 وقد تم االنتهاء من     .واالقتصادية في الدول التي لجئوا إليها     
 2015إعداد التقرير وسوف يتم إطالقه في شهر ديـسمبر          

  .باللغتين العربية واإلنجليزية
 ينبغي التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود بين كل         ،وختاماً

 حتى نواجه مشكلة الالجئـين      ةاألطراف الفاعلة في المنطق   
واء علـى دول األصـل أو الـدول         وتداعياتها المختلفة س  

ومن هنا تبرز أهمية التعاون     . ضيفة لهم أو دول العبور    الم
بين الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في المنطقة        
وكذلك مؤسسات المجتمع المدني حتى نتمكن من تقلـيص         

ونظراً ألن جامعة   .  عن هذه المشكلة   اآلثار السلبية الناجمة  
الدول العربية هي المنظمة اإلقليمية التي تضم في عضويتها 
دول المنطقة التي تعد أكثر مناطق العالم تضرراً من هـذه           
المشكلة، وحيث أن لديها من اآلليات المستحدثة ما يمكنهـا          
من التنسيق بين الدول العربية األعضاء في مجال الهجـرة          

ل عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجـرة         من خال  –
ARCP –          ويمكنها كذلك من وضع خطط عمـل وتنفيـذ 
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أنشطة مشتركة بالتعاون مع المنظمات الدوليـة األخـرى         
 من خالل مجموعة العمـل المعنيـة        –العاملة في المنطقة    

تحث األمانـة    ولذلك   –بالهجرة الدولية في المنطقة العربية      
علـى  األطـراف المختلفـة     لدول العربية   جامعة ا العامة ل 

عن طريق المشاركة الفعالة في هذه اآلليـات        معها   التعاون
حتى نتمكن من العبور بالمنطقة من هذه األزمة والوصول         

  . بها إلى تحقيق التنمية المنشودة
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   واجتماعاتمنتديات

  المنتدى العالمي للهجرة والتنميةالمنتدى العالمي للهجرة والتنمية

اسات إدارة الـسي  (األمانـة العامـة     شاركت  
 فـي المنتـدى   )السكانية والمغتربين والهجرة 

العالمي للهجرة والتنميـة الـذي عقـد فـي          
 دولـة،   150  مـشارك يمثلـون    900 شارك في المنتدى نحو   . 16/5/2014-14 الفترة من    خاللستوكهولم  

ـ        وقد  . ن، والجمعيات غير الحكومية   باإلضافة إلى المراقبي   م تقـسيم   عقد المنتدى على مدار ثالثة أيام، حيث ت
الوطنيـة   على األجندة    الهجرة والمهاجرين وضع  : اليوم األول إلى ثالث جلسات تناولت الموضوعات التالية       

تمكـين المهـاجرين    ، وتعزيز هجرة العمالة الالئقة والتوظيف المناسب، و       2015بعد عام   الدولية للتنمية ما    و
ثالث موائد متوازيـة    يوم الثاني فقد تم تقسيمه إلى       أما ال . البشريةالتنمية   و من االندماج االجتماعي   الجالياتو

 ، مستقبل المنتدى:تناولت) متوازية(جزأين، في حين تضمن اليوم األخير جلسات خاصة  إلىانقسمت كل منها   
  . تقرير حول الموائد المستديرة والجلسات الخاصة، ثم تم تقديم منصة الشراكاتو

علـى هـامش    السياسات السكانية والمغتربين والهجرة عدة لقاءات        مدير إدارة     إيناس الفرجاني  السيدةعقدت  
 الدول العربية المشاركة، ورئيسة الدورة القادمة للمنتدى، والمدير العام للمنظمـة             ممثلي  عدد من   مع المنتدى

ل  مجا في العاملين   المدني منظمات المجتمع    وممثليعدد من الخبراء والباحثين     الدولية للهجرة، باإلضافة إلى     
  .الهجرة

 هو المحفل األكبر الذي يتناول قضايا الهجـرة    يعتبر المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية الذي ينعقد سنوياً        و
مفتوح لجميع الدول األعضاء والمراقبين في األمـم        والتنمية في العالم، وهو منبر دولي استشاري غير ملزم          

وقد تم إنشاء هذا    . ة عالقة دعم متبادل بين الهجرة والتنمي      مةوإقاتعزيز التفاهم والتعاون    وذلك بهدف   المتحدة،  
 في أعقاب الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة والتنمية، وقد تم اعتماد طريقة العمـل           2006المنتدى في عام    
  .2015 وتُعقد الدورة الثامنة للمنتدى باسطنبول في شهر أكتوبر .2007الخاصة به عام 

  ول الهجرة الدولية ول الهجرة الدولية  ح حةة التنسيقي التنسيقياتاتاالجتماعاالجتماع

  الثاني عـشر ين التنسيقيينفي االجتماع) إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة    (األمانة العامة   شاركت  
 شعبة السكان بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة حول الهجرة           ما نظمته نذيل ال والثالث عشر 

 والذي أتاح الفرصـة للجهـات       21/2/2014 و 20ع الثاني عشر يومي     ؛ حيث عقد االجتما   بنيويورك الدولية
المعنية في منظومة األمم المتحدة والجهات األخرى ذات الصلة لعرض أنشطتهم في مجال الهجرة ومتابعـة                

 Second Highتنفيذ ما ورد في اإلعالن الصادر عن الحوار الثاني رفيع المستوى حول الهجرة والتنميـة  

Level Dialogue on Migration and Development،  علـى هـامش   2013 الذي عقد في أكتـوبر 
وقد تم خالل االجتماع استعراض اإلعالن المذكور، ومناقشة وسائل         . اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة    

، إلـى جانـب التحـضير       2015  عام دمج الهجرة في التصور اإلطاري ألجندة األمم المتحدة للتنمية ما بعد          
 . 2014للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لعام 
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 في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الثاني رفيـع        13/2/2015 و 12أما االجتماع الثالث عشر فعقد يومي       
. 2015 لما بعد عام ة، وكذلك اإلعداد ألجندة التنمي2013المستوى حول الهجرة والتنمية الذي عقد في أكتوبر  

تعميم الهجـرة    ،2015الهجرة في أجندة التنمية لما بعد عام        :ع خمس محاور رئيسية وهى    وقد ناقش االجتما  
دور الحوار والتعاون والشراكة، االستفادة من الهجرة في إطار تمويل عمليه التنمية، تقيـيم  : في عمليه التنمية 

ثـاني حـول الهجـرة الدوليـة        الغايات المتصلة بالهجرة في أجندة التنمية، متابعة الحوار الرفيع المستوى ال          
 . والتنمية

 2014خالل عـام  وما سيتم القيام به  2013عام خالل وقد قامت اإلدارة بإعداد ورقة تلخص ما تم القيام به    
 الـسيدة مـدير     كما قامت  .في هذا االجتماع  وتم توزيعها على السادة المشاركين      من أنشطة في مجال الهجرة      

ما تقوم به األمانة العامة من جهود في إطار متابعة مخرجات الحوار الثاني              بتقديم عرض موجز حول      اإلدارة
  . الرفيع المستوى

 فبراير  13 بتاريخ 58/208 رقم    لقرار الجمعية العامة    استجابةً ة بصورة سنوية  وتُعقد هذه االجتماعات التنسيقي   
 لتنـسيق األنـشطة      بـشكل دوري   اجتماعات  عقد يتم أن    لألمم المتحدة   األمين العام  وبناء على طلب  ،  2004

   .الهجرة الدوليةالمتعلقة ب
  

 MMEEDD--HHIIMMSSورشة العمل اإلقليمية لمشروع المسح اإلحصائي المتوسطي حول الهجرة الدولية ورشة العمل اإلقليمية لمشروع المسح اإلحصائي المتوسطي حول الهجرة الدولية 

في إطار مشاركة األمانـة العامـة       
فـي اللجنـة    لجامعة الدول العربية    

ــسح    ــشروع الم ــة لم التوجيهي
اإلحصائي المتوسطي حول الهجرة    

السياسات السكانية والمغتربين    كإحدى المنظمات المانحة والداعمة له، شاركت إدارة         MED-HIMSالدولية  
في االجتماع الثاني لمجموعة العمل األورومتوسطية حول إحصاءات الهجرة، وورشة العمل اإلقليمية والهجرة  

-1تـرة مـن      وذلك خـالل الف     MED-HIMS لمشروع المسح اإلحصائي المتوسطي حول الهجرة الدولية      
  . وعلى هامش هذا االجتماع، عقدت اللجنة التوجيهية للمشروع اجتماعها الثاني. في أثينا5/12/2014

المملكـة  :  وقد شارك في االجتماعات ممثلين عن الدول العربية المتوسطية المشاركة في المـشروع وهـي              
 – دولـة فلـسطين      - مقراطية الشعبية لجمهورية الجزائرية الدي   ا – الجمهورية التونسية    –األردنية الهاشمية   
الدولية  كما شارك ممثلين عن المنظمات    .   المملكة المغربية  – جمهورية مصر العربية     -الجمهورية اللبنانية   

، والمفوضـية العليـا لـشؤون الالجئـين         )EUROSTAT(شعبة اإلحصاء بالمفوضية األوروبيـة       :التالية
)UNHCR(     ومنظمة العمل الدولية ،)ILO( لمنظمة الدوليـة للهجـرة      ، وا)IOM (    والمركـز اإلحـصائي

  ). CAS(بالجمهورية اللبنانية 

 الخاصة بـه  وبعض األمور الفنية     لمشروعاتم االتفاق خالل االجتماعات على الهيكل التنظيمي لوحدة تنفيذ          و
رر أن تعقد ورشة     ومن المق  .والخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في سبيل تنفيذه من قبل الدول المشاركة فيه            

 .2015 خالل شهر سبتمبر لمشروعالثامنة لالعمل اإلقليمية 
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  برامج بناء القدرات

في مجـال تعزيـز حقـوق المهـاجرين         في مجـال تعزيـز حقـوق المهـاجرين         لدول األعضاء   لدول األعضاء   اا  لبناء قدرات لبناء قدرات    التدريبية الثانية   التدريبية الثانية  عملعملالالورشة  ورشة  

  والالجئين والنازحين داخلياًوالالجئين والنازحين داخلياً

تنظم األمانة العامـة لجامعـة الـدول        
ــة  ــسيا(العربي ــسكانية إدارة ال سات ال

والمغتــربين والهجــرة وإدارة حقــوق 
اإلنسان وإدارة التدريب وتطوير أساليب     

ورشات عمل تدريبية بهدف بناء     ) العمل
لدول األعـضاء   المسئولين في ا   قدرات
، وذلـك فـي     معة الدول العربية  في جا 

إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول      
خصصة؛ حيث قامت األمانة العامة بالتعاون مع المنظمة الدوليـة          العربية واألمم المتحدة ومنظماتهما المت    

ـ  بتنظـيم      UNHCRشؤون الالجئين   لألمم المتحدة ل    السامية مفوضية وال IOMللهجرة     عمـل  تيورش
  .في مجال تعزيز حقوق المهاجرين والالجئين والنازحين داخلياً تدريبيتين

 بمشاركة 12/12/2013-9مة بالقاهرة خالل الفترة من فقد تم تنظيم ورشة العمل األولى بمقر األمانة العا      
 - جمهورية الصومال    - جمهورية السودان    -المملكة األردنية الهاشمية    :  دول عربية هي   8مسئولين من   

 جمهورية الـيمن،    - جمهورية مصر العربية     - الجمهورية اللبنانية    - دولة فلسطين    -جمهورية العراق   
الوزارات المعنية بشؤون الهجرة    : ث جهات معنية بموضوع التدريب وهي     وتم تمثيل كل دولة من قبل ثال      

كما عقدت ورشة   . والمغتربين، والجهات المعنية بإدارة المنافذ الحدودية، والجهات المعنية بحقوق اإلنسان         
، والتي شارك فيها مسئولون من باقي الـدول األعـضاء   26/6/2014-23العمل الثانية خالل الفترة من  

اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهوريـة التونـسية، والجمهوريـة الجزائريـة             : وهي
الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمـان، ودولـة قطـر،              

إلسـالمية  وجمهورية القمر المتحدة، ودولة الكويت، ودولة ليبيـا، والمملكة المغربيـة، والجمهوريـة ا            
  .الموريتانية، إلى جانب اإلدارات المعنية باألمانة العامة

مع احتفال األمانة العامة بيوم الالجئ العالمي والـذي يقـام           الثانية  وتزامن افتتاح ورشة العمل التدريبية      
، حيث أن الجلسة االفتتاحية لورشـة العمـل         UNHCRبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين       

وقد قام  السادة المشاركون من الـدول العربيـة فـي            . ريبية تمثلت في االحتفال بيوم الالجئ العالمي      التد
عام المين  األنبيل العربي   / الدكتور: ورشة العمل التدريبية بحضور االحتفال والذي تضمن كلمات لكل من         

/ غاثة اإلنسانية، والـسفير   لجامعة الدول العربية، والشيخة حصة آل ثاني مبعوث األمين العام لشؤون اإل           
 . بالقاهرةللمفوضية السامية لشئون الالجئينالسابق  اإلقليميمحمد الدايرى الممثل 
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  برامج بناء القدرات
  

اهتماماً خاصـاً ببنـاء قـدرات       ) إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة    (تولي األمانة العامة لجامعة الدول العربية       
عربية األعضاء، ولذلك تحرص علـى تقـديم دورات تدريبيـة    المسئولين المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين في الدول ال       

 واإلدارات المعنية باألمانـة     للعاملين بالجهات المعنية المختلفة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة           
 .، وباالستعانة بالخبراء واألكاديميين العرب واألجانب، وباستخدام كتيبات مختلفة للتدريبالعامة

  

    التنميةالتنميةووورشة عمل تدريبية حول الهجرة الدولية ورشة عمل تدريبية حول الهجرة الدولية 

 ورشـة عمـل      األمانة العامـة   نظمت
لبناء قدرات صانعي القرار في      تدريبية

الدول العربية المرسلة للمهاجرين على     
ية إدماج الهجـرة فـي سياسـات        كيف

-15التنمية، وذلك خالل الفترة مـن       
18/9/2014.  

 لمجموعة العمل المعنيـة بـالهجرة الدوليـة فـي     2014يأتي هذا النشاط في إطار تنفيذ خطة عمل عام          
) إسـكوا (المنطقة العربية التي ترأسها جامعة الدول العربية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا             

  . منظمة دولية متخصصة12المنظمة الدولية للهجرة وتضم في عضويتها و

حول الهجرة والتنمية الذي أعدته المنظمة الدولية للهجـرة   الدليل التدريبي اعتمدت ورشة العمل على    وقد
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي     وقامت   GMGإلى جانب الدليل الذي أعدته اللجنة الدولية للهجرة         

 العالقة بين   :عدد من المواضيع الهامة، مثل    وقد ناقشت الندوة    . بترجمته إلى اللغة العربية   ) اإلسكوا(ا  آسي
المختلفـة لتعزيـز     واألبعاد،والممارسة والتنمية الهجرة لسياسة الصحيح السياق الهجرة والتنمية، ووضع

 والهجـرة  ،والتنمية للهجرة الثقافيةو االجتماعية األبعاد  وفهم،التعاون بين صانعي السياسات والمهاجرين
مناقـشات أنـشطة الهيئـات    ، كما شملت الوالتخطيط والتنمية  وسياسات الهجرة،ورأس المال االجتماعي

 والتحويالت واالستثمار   ، والتجارب العملية في مجال الهجرة والتنمية      ،اإلقليمية في مجال الهجرة والتنمية    
وقد تم تخصيص جلستين خالل أيام الندوة       . كفاءات في جهود التنمية    وتعزيز دور ال   ،وآثارها على التنمية  

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني     : للمنظمات المتخصصة أعضاء مجموعة العمل، حيث قام كل من        
، ومنظمـة العمـل   WHO ومنظمة الصحة العالميـة  UNAIDSاإليدز /بفيروس نقص المناعة البشرية   

برنامج األمـم المتحـدة     ، و UNODC المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة   مكتب األمم   ، و ILOالدولية  
  . ، بعمل عروض خالل هاتين الجلستينUN-HABITAT للمستوطنات البشرية
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  آليات التنسيق

 اإلقليمية حول  اإلقليمية حول  العربية العربيةعملية التشاورعملية التشاوراالجتماع األول لاالجتماع األول ل

  الهجرة الهجرة 

حول الهجرة قد االجتماع األول لعملية التشاور العربية اإلقليمية        ع 
(ARCP)     بالقـاهرة  لجامعة الدول العربيـة      بمقر األمانة العامة

، بمشاركة الـسادة المـسئولين ممثلـي        28/4/2015 و 27يومي  
الجهات المعنية بشؤون الهجرة والمغتربين والجاليات المقيمة بالخارج والمسئولين عن ملـف الهجـرة فـي                

 مجلـس الجامعـة علـى المـستوى         ية التشاور بموجب قرار   وتم إنشاء عمل  . الجهات المعنية بالدول العربية   
بشأن دورية انعقاد اجتماعات التشاور اإلقليمية حول الهجرة في المنطقـة            )142(الوزاري في دورته العادية     

   ".عملية تشاور إقليمية"بوصفها  العربية
مين العام المـساعد رئـيس قطـاع         األ -بدر الدين عاللي    /  السيد السفير الدكتور   تح االجتماع بكلمة ألقاها   افتُ

جهود األمانة العامة المتواصلة للتنسيق بين سياسات الدول العربية فيمـا يتعلـق             ، تناولت   الشؤون االجتماعية 
بقضايا الهجرة والمغتربين، واألهمية المتزايدة لعمليات التشاور اإلقليمية حول الهجرة التي أصـبحت تغطـي     

لتي استحدثتها األمانة العامة بهدف التنسيق والتعاون مع المنظمـات الدوليـة   مختلف مناطق العالم، واآلليات ا 
العاملة في مجال الهجرة، كما أشار إلى المشاورات الجارية حالياً بين األمانـة العامـة ومفوضـية االتحـاد               

وروبـي  األوروبي بشأن سياسة الجوار األوروبية المجددة التي تسعى إلى تعزيز العالقات بـين االتحـاد األ               
  .والبلدان المجاورة له والتي تتضمن جزء خاص بالهجرة

ناقش االجتماع مشروع ورقة اختصاصات عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة التي أعدتها األمانـة               
 العامة، إلى جانب مناقشة محاور الدورة الثامنة من المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي سيعقد باسطنبول في          

وأصدر المشاركون بياناً بشأن ضحايا الهجرة غير       .  وتوحيد الموقف العربي بشأن هذه المحاور      2015أكتوبر  
النظامية عبر المتوسط، وذلك في ضوء الحوادث األخيرة التي أودت بحياة عدد كبير من المهـاجرين غيـر                  

  .النظاميين عبر البحر المتوسط
 بهدف  28/4/2015ة لمجموعة دول الجوار األوروبي العربية يوم        وبعد انتهاء أعمال االجتماع، تم عقد جلس      

التنسيق إلعداد رؤية الجانب العربي للجزء الخاص بالهجرة في هذه السياسة الجديدة، وتم الخروج بوثيقة عن                
  .الموقف العربي بشأن سياسة الجوار األوروبية المجددة

قليميـة حـول    اإل  العربيـة  تشاورال عملية   وتعد
هي اآللية اإلقليمية الوحيدة التي تضم كل        الهجرة

الدول العربية؛ حيث أن هناك العديد من العمليات        
اإلقليمية األخرى حول الهجرة التي تـضم فـي         

وتعـد  . عضويتها بعض الدول العربية األعضاء    
لتـسهيل   بمثابـة منتـدى      عملية التشاور العربية  

 فيما يتعلق   الحوار والتعاون بين الدول األعضاء    
وتهـدف   ايا الهجرة ذات االهتمام المشترك،    بقض

تعزيز التعاون بين البلدان المـشاركة      : ، وذلك من خالل   بي لمناقشة قضايا الهجرة الدولية    إلى إيجاد فضاء عر   
أبعـاد  وأسـباب   حـول   وتعزيز الفهم المشترك    والعمل نحو فهم أكثر عمقاً لقضايا الهجرة بالمنطقة العربية،          

العربية، إلى جانب مساعدة الحكومات على المشاركة        في المنطقة    ية المستقبل هاتجاهاتوأنماط وآثار الهجرة وا   
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  آليات التنسيق المستحدثة 
  

تـصب فـي    في المنطقة، وحرصاً على خلق شراكات قويـة       ة الجهود بين مختلف األطراف الفاعل     تنسيقإيماناً بضرورة   
) إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة( األمانة العامة لجامعة الدول العربية تسعىمصلحة العمل العربي المشترك، 

دفعها إلى استحداث اآلليات التـي تـساعدها        ربين والهجرة بصورة مستمرة، مما      ها في مجال شؤون المغت    إلى تطوير عمل  
على التنسيق والتعاون مع مختلف األطراف ذات الصلة بمجال عملها ووضع خطط عمل قابلة للتنفيذ بالتعاون مع هـؤالء                   

 .الشركاء

برؤى موحدة في الفعاليات العالمية المرتبطة بالهجرة مثل المنتدى العالمي للهجرة والتنمية والحـوار رفيـع                
   .المستوى حول الهجرة والتنمية وغيرها

 

  TTCCCCMM  تنسيقية المعنية بالهجرةتنسيقية المعنية بالهجرةإنشاء اللجنة األفريقية العربية الفنية والإنشاء اللجنة األفريقية العربية الفنية وال

بشأن ) 4( القرار رقم    2013أصدرت القمة العربية األفريقية الثالثة التي عقدت بالكويت في شهر نوفمبر            
تعزيز الشراكة العربية األفريقية في مجال الهجرة، والمتضمن الموافقة على إنشاء لجنة أفريقية عربيـة               

األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية للنظر في موضوع    فنية تنسيقية مكونة من مفوضية االتحاد       
 7768 قراره رقم 141كما أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم       . الهجرة
 . بهذا الشأن بعد موافقته على ورقة الشروط المرجعية للجنة9/3/2014بتاريخ 

 األفريقي وجامعة الـدول     االتحاد  بين تعزيز التعاون  في الهجرة   الغرض األساسي للجنة في مجال    ويتمثل  
العربية في إدارة شئون الهجرة وال سيما بتقديم المشورة إلي الدول األعضاء حـول األمـور المتعلقـة                  

 اللجنة سـوف تـساعد       كما أن  .بالهجرة في كل من المنطقتين وفق االتفاقات واآلليات اإلقليمية والدولية         
 ريقي وجامعة الدول العربية علي تقديم المساندة التحليلية والفنيـة واالستـشارية مـن أجـل               اإلتحاد األف 

المساعدة علي التطبيق الفعلي لالتفاقات الخاصة بسياسات الهجرة وغيرها مـن الـسياسات والمواقـف               
، العربية ذات الصلة علي  مستوى الدولي واإلقليمي والوطني سواء في أفريقيا أو الدول               واالستراتيجيات

 مفوضـية االتحـاد   تعزيز الموائمة بين كافة المبادرات المتعلقة بالهجرة التي تتخذها مختلـف إدارات             و
إشراك األطراف الفاعلة علـي المـستويين       ، و جامعة الدول العربية وشركائهما   ل األمانة العامة األفريقي و 

يم الوضع الراهن للمنهجيـات المتعلقـة       تقي، و  في حماية حقوق المهاجرين     وثيقاً الوطني واإلقليمي إشراكاً  
الدعوة إلي إصالح القـوانين والـسياسات       ، و مدى االستجابة لها   المستويات و  فبشئون الهجرة علي مختل   

البيانـات العامـة   الندوات و ذلك من خالل عقد ورش العمل و    ىالسعي إل المتعلقة بالمهاجرين والالجئين و   
اون مع وكاالت األمم المتحدة وغيرها من الجهات العاملة فـي           تسهيل التع ، و برامج التوعية بهذا الشأن   و

 والمعلومـات  النظر وجهات تبادل، و متعدد األطراف علي المستوى الثنائي و    مجاالت لها صلة بالهجرة،   
  .المنطقتين من كل في بالهجرة المتعلقة األنشطة حول
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  تقارير ودراسات

   الدولية والتنمية الدولية والتنميةالهجرةالهجرة: : 20142014تقرير الهجرة العربية لعام تقرير الهجرة العربية لعام إطالق إطالق 

إدارة الـسياسات الـسكانية     (قامت األمانة العامة لجامعة الدول العربية       
بإطالق العدد الثالث من تقرير الهجرة العربية لعام        ) والمغتربين والهجرة 

، حيث نظمت حفـل     "الهجرة الدولية والتنمية  " الذي يصدر بعنوان     2014
ـ        أغـسطس   27اء الموافـق    إطالق للتقرير بمقرها بالقاهرة يوم األربع

2014.   

وتتمثل أهمية هذا التقرير في أنه يقوم بإلقاء الضوء على العالقـة بـين              
الهجرة والتنمية من خالل استعراض بعض الجوانـب المرتبطـة بتلـك           
العالقة، وذلك من أجل العمل على تعزيزها في البلدان العربية، وتفعيـل            

  . ، وبلورة سياسات أكثر فعالية لتوظيف الهجرة لصالح التنميةالدور التنموي الذي يمكن للهجرة أن تلعبه

 2000 مليون نسمة عـام      17.1وقد أوضح التقرير ارتفاع عدد المهاجرين الـدوليين في العالم العربي من            
العمالـة   (الدوليةم الجاذبة للهجرة    يهم األقال ٔوتعد بلدان الخليج من بين ا     . 2013 مليون نسمة عام     28.8 إلى
 حيث تحتل الـسعودية واإلمـارات المـرتبتين         ،على مستوى الوطن العربي والعالم على حد سواء       ) فدةالوا

كمـا أوضـح التقريـر أن       . الرابعة والخامسة على مستوى العالم من حيث أعداد المهاجرين الدوليين بهما          
ة فـي بلـدان المـشرق       ص أعداد الالجئين خا   ارتفاعاألحداث السياسية التي يشهدها العالم العربي أدت إلى         

 حيث تعد المنطقة    االقتصادية،شدد التقرير على أهمية التحويالت المالية للمهاجرين في التنمية          وقد  . العربي
الي علـى مـستوى     م الناتج المحلى اإلج   كنسبة من فية المستقبلة للتحويالت    االمناطق الجغر  كبرٔالعربية من ا  

 وأن  االسـتهالكية  أن نسبة كبيرة من التحويالت توجه لألغـراض          إلى  أشار أيضاً   قد ن التقرير أ إال   ،العالم
 مـن   االسـتفادة  على أهميـة     كذلكأكد التقرير   وقد  . االستثماريةنسبة صغيرة منها يتم توجيهها لألغراض       

الكفاءات العربية في التنمية في الوطن العربي من خالل برامج عربية لربط تلك الكفاءات ببرامج التنمية في    
 من خبـراتهم    االستفادة من الهجرة العائدة وتعظيم      االستفادة على أهمية    ، باإلضافة إلى التأكيد    العربي العالم
 . أثناء إقامتهم في الخارج في جهود التنمية في المنطقة العربيةاكتسبوهاالتي 

هجـرة،  وقد شارك في حفل اإلطالق عدد كبير من الخبراء واألكاديميين والباحثين العاملين فـي مجـال ال                
وممثلي بعض المنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني، باإلضافة إلى ممثلي الدول العربيـة              

 قام السادة الخبراء الذين قاموا بإعداد ومراجعة فصول التقرير بالتعريف بمحتواه وأهـم مـا       وقد. األعضاء
   .توصل إليه، وأعقب ذلك مناقشات شارك فيها السادة الحضور

دير بالذكر أن هذا التقرير يعد استكماالً لسلسلة من التقارير التي قامت األمانة العامة بإصدارها بهـدف                 وج
رصد التطورات الخاصة بالهجرة العربية؛ حيث أصدرت التقرير اإلقليمي لهجـرة العمـل العربيـة عـام               

مام الدولي بالهجرة والتنمية، تم     ونظراً لتزايد االهت  . 2008، ثم التقرير اإلقليمي لهجرة الكفاءات عام        2006
وقد ساهم في إعداد ومراجعة محتوى التقرير المـشار         . اختيار هذا الموضوع ليكون عنوان التقرير الثالث      

  . إليه نخبة متميزة من الخبراء العاملين في مجال الهجرة
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ل التغيرات فـي المنطقـة      ل التغيرات فـي المنطقـة      الهجرة والمهجرين والتنمية في ظ    الهجرة والمهجرين والتنمية في ظ    ""تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية        تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية        

  ""العربيةالعربية

 لمجموعة العمل المعنيـة بـالهجرة       2014في إطار تنفيذ خطة عمل عام       
 لجامعـة الـدول      والتي تترأسها األمانة العامة     في المنطقة العربية   الدولية
) إسـكوا ( إلى جانب اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا          العربية

 وكالة متخصـصة مـن      12وعضوية  ) IOM(والمنظمة الدولية للهجرة    
عن حالة  كل عامين   وكاالت األمم المتحدة، يعتزم الشركاء إصدار تقرير        

الهجرة الدولية في المنطقة العربية، حيث أن المنظمات أعضاء مجموعـة    
العمل قد قرروا أن يكون إصدار تقرير دوري عن حالة الهجرة الدوليـة             

 يقـدم التقريـر   . في المنطقة العربية أحد المهـام الرئيـسية للمجموعـة         
ومناقـشة  معلومات مفصلة عن اتجاهات الهجرة في المنطقـة العربيـة           

  والمطروحة على الـساحة حاليـاً،       الهامة المتعلقة بالهجرة   الموضوعات
سيأخذ كل تقرير نهج متعدد التخصصات لقضية ذات أهميـة معاصـرة       و

  . الوكاالت األعضاء في مجموعة العملومجاالت اختصاصفي المنطقة العربية على أساس خبرة 
الهجـرة والمهجـرين    "االتفاق على أن يدور العدد األول من التقرير حـول           ونظراً للظروف التي تشهدها المنطقة العربية حالياً، تم         

، حيث أن الهجرة القسرية وأثرها على التنمية سواء في الدول المرسلة أو في الـدول                "والتنمية في ظل التغيرات في المنطقة العربية      
مختلفـة  ال األشكالإلى تقديم فهم لطبيعة وآثار       من التقرير    العدديهدف هذا   و. المستقبلة تعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه اإلقليم       

 : أن تعمـل علـى  التي يمكـن و المناسبة لهذه الظواهر  حول االستجابات من الهجرة القسرية في المنطقة العربية، وتوفير نظرة ثاقبة          
 الالجئـين ، واحتـرام حقـوق       الرشيد لحكم وإعادة اإلعمار، وتشجيع ا    ، وتعزيز بناء السالم   ،تنميةعلى ال  السلبية   هاالتخفيف من آثار  

 .جتمعات المستقبلة لهموالم
  

  إطالق الدليل التدريبي حول الهجرة الدولية والتنميةإطالق الدليل التدريبي حول الهجرة الدولية والتنمية

إدارة الـسياسات الـسكانية والمغتـربين       (نظمت األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة         
ة الـشرق األوسـط     لمنظمة الدولية للهجرة لمنطق   لالمكتب اإلقليمي    بالتعاون مع    ،)والهجرة

الدليل التدريبي حـول     "إطالق حفل   ،)والتنمية البشرية شعبة هجرة العمالة    (وشمال أفريقيا   
، وذلك يوم الثالثـاء     )IOM(الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة      " الهجرة الدولية والتنمية  

  . بمقر األمانة العامة2014 فبراير 25الموافق 
 الهجـرة الدوليـة     حـول شامل  التدريبي  الدليل   هذا ال  إعدادبرة  المنظمة الدولية للهج  وقد قامت    

مـصر والمغـرب   : مـن بينهـا  ( دول شمال وغرب أفريقيـا    على طلب عدد من    بناء والتنمية
 أداة تدريبيـة    إلى تقديم  ويهدف الدليل  ".صندوق المنظمة الدولية للهجرة   "، وبتمويل من    )وتونس
 مـن   المعنيين في دول المنطقـة     سئولينياسات والم  على بناء قدرات صانعي الس     تساعد متكاملة
  .والسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنميةالموضوعات  تناقش دورات تدريبية تنظيمخالل 

  الـذين   في مجـال الهجـرة والتنميـة       العاملين مع الممارسين واألكاديميين     الدليلطالق الفرصة الكتشاف ومناقشة     وقد أتاح حفل اإل   
 كمـا   .شاركوا في الحفل بفعالية وكانت لهم إسهاماتهم القيمة فيما يتعلق بكيفية استخدام الدليل في تدريب المسئولين بالدول العربيـة                  

حضر الحفل بعض المسئولين الذين شاركوا في ورشة العمل التجريبية التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة باستخدام هذا الدليل فـي                    
 كذلك، حيث قاموا بعرض االستفادة التـي        2013، والورشة التدريبية التي نظمت في المغرب في نوفمبر          2013 تونس في أغسطس  

  .حصلوا عليها من التدريب وسعيهم لتعميم هذه االستفادة على المسئولين العاملين معهم
 األمانة العامة لجامعـة  نظمتفي تنمية قدرات الممارسين، وفي إطار الحرص على بناء قدرات المسئولين في الدول العربية، ووعياً بأهمية التدريب           

 للمسئولين في الدول العربية باستخدام هذا الـدليل         2014 خالل شهر سبتمبر      عمل تدريبية  ورشةالمنظمة الدولية للهجرة    بالتعاون مع   الدول العربية   
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 متابعـة شـاملة للـسياسات       وفي نفس الوقـت    بسيطةمارسين بمقدمة   تزويد واضعي السياسات والم   تم ترجمته إلى اللغة العربية، وذلك بهدف        الذي  
  . همامتبادل بينالدعم الوالممارسات التي تربط بين الهجرة والتنمية مع التأكيد على عالقة 
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  ""حالة المنطقة العربيةحالة المنطقة العربية: : التعاون اإلقليمي في مجال الهجرة الدوليةالتعاون اإلقليمي في مجال الهجرة الدولية""مقال حول مقال حول 

 Migrationممارسـة سياسـة الهجـرة    "نشرت جريدة 

Policy Practice "  التي تصدرها المنظمة الدولية للهجـرة
IOM  2015 في عددها الصادر في سـبتمبر        ، كل شهرين 

 مـدير إدارة الـسياسات      –إيناس الفرجـاني    / مقال للسيدة 
" حـول   السكانية والمغتربين والهجـرة باألمانـة العامـة         

حالـة المنطقـة   : التعاون اإلقليمي في مجال الهجرة الدولية  
  ."عربيةال

معلومات حول الهجرة الدولية من وإلى المنطقـة        و  مقدمة حول نشأة التعاون اإلقليمي في مجال الهجرة الدولية،         تضمن المقال 
 الهجرة وتدفق أعداد كبيرة مـن       ، والفرص والتحديات التي تنتج عن الهجرة، وتأثير األزمات في المنطقة العربية على            العربية

 ذلك على زيادة وتيرة الهجرة المختلطة عبر طرق غير شرعية، ثـم تناولـت دور جامعـة الـدول                     وأثر الالجئين والنازحين 
العربية في توفير أطر وآليات للتعاون اإلقليمي بين حكومات الدول العربية األعضاء وكذلك مع المنظمات الدولية واإلقليميـة                  

لتي تبرز أهمية تعزيز الشراكة إلعطاء االهتمـام المناسـب      واختتم المقال بمجموعة من التوصيات ا     . العاملة في مجال الهجرة   
  .للتحديات الدولية ومنها تحديات الهجرة والتي تحتاج إلى حلول جماعية

  :ويمكن االطالع على المقال من خالل الدخول على الرابط التالي

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=50&products_id=1525  
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  أخبار الجاليات العربية

  20142014 لعام  لعام وم المغترب العربيوم المغترب العربياحتفال ياحتفال ي

 7411 ورقـم  14/9/2004 بتاريخ   6454رقم  تفعيالً لقراري مجلس الجامعة     
 تقوم األمانة العامـة    ،االحتفال بيوم المغترب العربي    بشأن   13/9/2011بتاريخ  

بإقامة احتفاالت سـنوية بهـذه      ) المغتربين والهجرة و  السياسات السكانية  إدارة(
 مـن   2014عام   تم إحياء يوم المغترب العربي     وقد   .المناسبة في بلدان المهجر   

  .الل شهر ديسمبر في نيودلهي وواشنطنخالل إقامة احتفاليات بهذه المناسبة خ

  ل يوم المغترب العربي في نيودلهيل يوم المغترب العربي في نيودلهياحتفااحتفا

نظمت األمانة العامة بالتعاون مع بعثة الجامعة العربية في نيودلهي وبالتنسيق مع مجلس الـسفراء العـرب                 
حفـل  شارك فـي ال . 15/12/2014 بنيودلهي بتاريخ Grandاحتفاالً بمناسبة يوم المغترب العربي في فندق       

بعض المسئولين في الحكومة    ة و السادة السفراء العرب وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارات العربي         
 وعدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين بشأن العالقات العربية الهندية وممثلـين عـن المجتمـع                الهندية

  .ي الهندجاليات العربية المقيمة ف شخص من أبناء ال200الهندي، إلى جانب نحو 

 سفير دولة الكويت ورئيس مجلـس الـسفراء         -سامي محمد السليمان  / بدأ الحفل بكلمة افتتاحية للسيد السفير     
ستعرض فيها بـصورة مـوجزة العالقـات        االمقيمة بالهند بهذه المناسبة، و    العرب هنأ فيها الجاليات العربية      

بين الجانبين السيما التجار العـرب    التجارية ما التاريخية العربية الهندية والتي بنيت باألساس على الهجرات       
 رئيس المركز الثقـافي     -ذكر الرحمن / ثم ألقى السفير البروفيسور   . الذين كانوا ينتقلون إلى السواحل الهندية     

 الهندي في جامعة ملية اإلسالمية كلمة وأعرب فيها عن تقدير للدول الذي تقوم به الجاليات العربية                 -العربي
لتواصل الثقافي واالقتصادي والتجاري ودعا إلى انصهار ومشاركة الجالية العربية مع إخـوانهم             في تعزيز ا  

مازن / ثم تال ذلك كلمة األمانة العامة التي ألقاها الدكتور        . الهنود والتعاون معاً خدمة للعالقات العربية الهندية      
فيها أن قرار مجلس الجامعة العربية بشأن        القائم بأعمال بعثة الجامعة العربية في نيودلهي وأكد          -المسعودي

يوم المغترب العربي هو دليل على أن المغترب العربي هو أحد المحاور األساسية التي تحظى بقدر كبير من                  
االحترام، ودعا في كلمته إلى تضافر جهود الجالية العربية الختيار شخصية مناسبة تمثلهم وتتحدث باسـمهم                

 أبناء الجالية فـي الهنـد       تواجهوبعثة الجامعة العربية لشرح أهم المشكالت التي        أمام مجلس السفراء العرب     
نوري الشيخلي كلمـة نيابـة عـن        / ثم ألقى الدكتور  .  حلها بالتعاون مع الجهات الهندية المسئولة      للعمل على 

ي اعتبرها بمثابة   الجالية العربية في الهند تضمنت توجيه الشكر للجامعة العربية على أحياء هذه المناسبة والت             
الرابط الذي يربط أبناء الجاليات العربية في الهند، واختتم كلمته باستعراض دور أبناء الجاليات العربية فـي                 

  . تعزيز وتمتين العالقات العربية الهندية

مبارك شـديد   /  رئيس الجالية السودانية بالهند، والسيد     -حسب القادر علي حمد   / تم خالل الحفل تكريم السيد    
رأفـت  /  رئيس البيت الثقافي العربي في الهند، والدكتور       -نوري الشيخلي / سلمان الكويتي األصل، والدكتور   

البكيلي اليمني األصل، حيث تم تسليمهم دروع تذكارية مقدمة من األمانة العامة  للجامعة كرموز للجاليـات                 
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بالجاليـات العربيـة ومـساعدتها علـى        العربية وتقديراً لما يقومون به من إسهامات في الرعاية واإلحاطة           
وفي نهاية الحفل أقيمـت مأدبـة غـداء علـى شـرف             . االندماج في المجتمع الهندي وربطهم بالوطن األم      

  . المدعوين

  ال يوم المغترب العربي في واشنطنال يوم المغترب العربي في واشنطناحتفاحتف

نظمت بعثة الجامعة العربية في واشنطن حفل استقبال بمبنى رونالـد ريجـان ومركـز التجـارة الـدولي                   
RRBITC   والـذي  " اليوم العربي األمريكـي   " بمناسبة يوم المغترب العربي تحت مسمى        4/12/2015 يوم

  .  مدعو500حضره أكثر من 

 رئيس بعثة الجامعة العربية في واشنطن،   -محمد بن رجاء الحسيني   / الدكتور: وتضمن الحفل كلمات لكل من    
رئيس مجلس السفراء العـرب  فـي واشـنطن،           سفير دولة الكويت و    -سالم الصباح / والسيد السفير الشيخ  

 وكيل وزارة الخارجية األمريكية للدبلوماسية والشؤون العامة نيابةً عـن وزيـر             -ريتشارد ستنجل / والسيد
 أمريكي مـن أصـل      - عضو الكونجرس األمريكي وهو عربي     -نيك رحال / الخارجية جون كيري، والسيد   

  . لبناني

ن انجازات العرب األمريكيين، وإقامة معرض لـصور ولوحـات      تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي قصير ع      
 لوحة وصورة تعكس تاريخ التطور المهني والمعيشي للعـرب األمـريكيين منـذ              40وملصقات بلغ عددها    

كما تضمن الحفل تقديم عروض غنائيـة أوبراليـة عربيـة           . 1892وصول أول فوج منهم إلى أمريكا عام        
 أمريكية من أصل سوري واألخرى أمريكية، وتم عـزف قطـع            –ا عربية   وأمريكية من قبل فنانتين أحداهم    

موسوعة "وتم توزيع نسخ من مجلد      . موسيقية من مختلف الدول العربية من قبل أربعة فنانين عرب أمريكيين          
  .الذي يعتبر من أهم المصادر وأكثرها دقة حول تاريخ وانجازات العرب األمريكيين" العرب األمريكيين

شارة إلى أن هذا هو العام الثالث على التوالي الذي تقوم فيه بعثة واشنطن بتنظيم احتفـال بهـذه                   وتجدر اإل 
  .المناسبة

  األمين العام لجامعة الدول العربية بمجلس الجاليات العربية في الصيناألمين العام لجامعة الدول العربية بمجلس الجاليات العربية في الصينلقاء لقاء 

استقبل معالي األمين العام لجامعة الـدول العربيـة          
اليـات  مجلـس الج  نائب رئيس   الدكتور نبيل العربي    
بمقر األمانـة   السيد عادل طالبي    العربية في الصين    

معتز  حضر اللقاء السيد  . 2015 يوليو   23العامة يوم   
السعيد عميد الجالية المصرية في الـصين ورئـيس         
الغرفة التجارية المصرية الصينية، والـسيدة إينـاس        
الفرجاني مدير إدارة السياسات السكانية والمغتـربين       

  . العامة للجامعةوالهجرة باألمانة

 مع الـسيد األمـين    حوار بإجراءصدر عن الجالية العربية في الصينالتي ت" صوت العرب"مجلة وقد قامت   
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 نشر التصريح الذي أدلت به والذي تضمن أيضاًاللقاء لنشره في العدد الثاني عشر من المجلة، هذا العام أثناء 
  .ينمديرة اإلدارة حول دور الجاليات العربية في الص
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  ))رساله حب من لندنرساله حب من لندن(( بريطانية بعنوان  بريطانية بعنوان --أمسية ثقافية عربية أمسية ثقافية عربية 

نظم المركز الثقافي المصري بلنـدن      
رسالة حب مـن    «بالتعاون مع مبادرة    

 23أمسية شعرية موسيقية يوم     » لندن
 شـارك فيهـا الـشاعرة       2015يناير  

اللبنانية مـريم مـشتاوي، والـشاعر       
العراقي فاضل الـسلطاني، وعـازف      

لمؤلف الموسيقي أحمد مختار،    العود وا 
والخطاط العراقـي بهنـام أكزبـر،       
والمترجم البريطاني جيـك غـوردن،      
وذلك لصالح أطفال سوريا والعـراق      
النازحين داخل أوطانهم أو الالجئـين      

  . خارجها

افتتحت األمسية بكلمة لممثل منظمة البريطانية، عن معاناة األطفال الالجئين، ودور المنظمـة فـي تخفيـف        
أعقب ذلـك  . لمعاناة الرهيبة التي يمرون بها، خاصة في فصل الشتاء، انطالقا من تجارب المنظمة الميدانية         ا

عرض فيلمين وثائقيين عن معاناة األطفال النازحين والالجئين من هذين البلدين، وقراءات شعرية بـاللغتين               
اد على لوحة للفنان أكزبـر خـصص        واختتمت األمسية بمز  . العربية واإلنجليزية، وعزف منفرد على العود     

  .مردودها، باإلضافة إلى التبرعات، لألطفال الالجئين
  

  " " مركز الحوار العربيمركز الحوار العربي"" عاماً على تأسيس  عاماً على تأسيس 2020

في واشنطن بالذكرى   " مركز الحوار العربي  "احتفل  
 2014أقيم في نوفمبر    العشرين على نشأته في حفل      

حضره عدد كبير من أعضاء المركز ومن الجاليـة         
عربية إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين كان مـن         ال

بينهم كل من سفيرة عمان ومندوب منظمة التحريـر    
الفلسطينية ومندوبين عن السفارة الصينية وعـضو       
  .الكونجرس السيد جيم موران والدكتور كلوفيس مقصود

الـذي رحـب    " الصوت العربـي األمريكـي    " وقام بافتتاح الحفل السيد مروان احمد ناشر ورئيس تحرير          
، وقام بعدها بتقديم سفير عمان السابق لدى        "مركز الحوار العربي  "بالحضور وأعطى نبذة عن تاريخ ومسيرة       

الواليات المتحدة الدكتور صادق سليمان والذي تحدث ايضاً عن مسيرة الحوار الرائدة والمستمرة في العطاء               
  .للجالية العربية في منطقة واشنطن
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الـذي  " مركز الحوار العربي  "ر صادق سليمان كلمة للسيد صبحي غندور مدير ومؤسس           وتلت كلمة الدكتو  
شكر الحضور وأكد في كلمته على أهمية  المبادئ التي تأسس من أجلها مركز الحوار والتي تؤكـد علـى                    

  .الهوية العربية المشتركة وعلى ما يدور في أنشطة المركز من احترام لكافة اآلراء والمواقف المختلفة

ك مـع فرقتـه ألداء   ر ثم قام السيد غندور بتقديم الموسيقار الشهير سيمون شاهين الذي حضر مـن نيويـو      
  .مجموعة من المقطوعات الفنية العربية الكالسيكية والتي بدأها بعزف منفرد على العود

في " يا هال "م   وبعد فقرة قصيرة من العزف المنفرد دعي الحضور الى مأدبة عشاء عربية قام بتقديمها مطع              
وبعد وجبة العشاء قام السيد سابا شامي والسيد خليل أبو الريش بتقديم لوحة تقديرية مـن     . بلدة فيينا بفيرجينيا  

تكريماً لعضو الكونجرس األمريكي جيم موران، وذلك تقديراً  للخدمات التي قدمها للجاليـة              " مركز الحوار "
هذا وسيتقاعد السيد موران في نهاية العام بعد خدمة طويلة في           . العربية على مدى السنوات الطويلة الماضية     

  .العمل السياسي

الـى  " مركز الحـوار  " ثم قام السيد صبحى غندور والدكتور صادق سليمان بتقديم لوحة تقديرية أخرى من              
متواصـل  سفير الجامعة العربية السابق في األمم المتحدة وواشنطن، الدكتور كلوفيس مقصود تكريماً لعمله ال             

وألقى الدكتور مقصود كلمة شكر من خاللها مركز الحوار         . في خدمة الهوية العربية والقضايا العربية عموماً      
  .على خدماته وعمله الدؤوب من أجل القضايا العربية

 وفي القسم األخير من الحفل قام سيمون شاهين وعدد من العازفين معه بتقديم فقرات فنية شيقة من التـراث              
   .يقي والغنائي العربيالموس

   المثمرة في إيطاليا المثمرة في إيطاليامم أنشطته أنشطتهيواصلونيواصلون  ""موحدون من أجل التوحيدموحدون من أجل التوحيد"" و و""كومايكوماي"" و و""آمسيآمسي""

 فـي    المقيمـة  تواصل جمعيات الجاليات العربية   
إيطاليا أنشطتها؛ حيث تقوم جمعية أطبـاء مـن         

، وجاليات العالم   )آمسي(أصول أجنبية في إيطاليا     
 مـن أجـل     ، وحركة موحدون  )كوماي(العربي  

التوحيد، بالعمل الـدؤوب لتحريـك المؤسـسات        
اإليطالية والوزارات والسياسيين اإليطاليين تجـاه   

 416أنشطتها المتواصلة، والتي أدت إلى عقـد        
فعالية ما بين مؤتمرات ونـدوات فـي إيطاليـا          

  .وخارجها

 من خاللالوزارات ومقاطعات ويكمن الهدف األول لهذه الجمعيات في تأكيد الرغبة بالتعاون والمشاركة مع ال  
تقديم سلسلة من المقترحات العملية في ميادين الصحة والهجرة، والحوار بين الثقافـات واألديـان، والتـي                 

  .“خدمات صحية جيدة”و“ من أجل أوضاع هجرة سليمة”: ستتضمنها المشاريع الموضوعة تحت عنواني

حركة متحدون من   طاليا، وجاليات العالم العربي، و    يوفي هذا اإلطار، التقى وفد مؤلف من أطباء أجانب في إ          
أجل التوحيد، مع ثالثة ممثلين عن رئيس مقاطعة التسيو، نيكوال تزينغاريتّي، وذلك في مقر المقاطعـة يـوم       

وذلك بهدف استئناف العالقات مع إدارة المقاطعة، وتكثيف التعاون المتبـادل، والعمـل             . 2015 فبراير   23
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ولقد استقبل ممثلو تزينغـاريتّي، الوفـد المـشترك بترحيـب،         . لدية روما، والمحافظة  المشترك في مناطق ب   
وأظهروا االستعداد للعمل بدعم المقاطعة، من أجل تنمية وتطوير الحوار بين الثقافـات واألديـان، والـذي                 

  .سيشكل موضوعاً أساسياً، في مؤتمر عالمي في روما برعاية وتبني مقاطعة التســيو

، إلى  "جاليات العالم العربي  "، و "أطباء أجانب في إيطاليا   "، و "متحدون من أجل التوحيد   ": جمعياتقد انضمت   و
  اللقاء الوطني األول   في شاركواكما  . “إيطاليا في البلديات  ”نونة بـ   المبادرة المشتركة لمدينة تشيرفيتيري المع    
  .“أفضل الممارسات واإلجراءات”للمديرين المحليين المخصص للبحث في 

 عـضواً  "متحدون من أجل التوحيد  " حركة والتي أصبحت    “ليا المشتركة إيطا” جمعية   ومن هذه المبادرة نشأت   
  . ممثلةً بالرئيس فؤاد عودةفيها

وزيـر الداخليـة دومينيكـو      الثالث بوكيل   جمعيات  ال  التقى وفد مشترك مؤلف من        2015 مارس   11وفي  
 فؤاد عودة المقترحات الخاصة      الدكتور رئيس الجمعيات الثالث  وقدم  ). اليالفيمين( في مقر الوزارة     مانسيوني
  .“من أجل أوضاع هجرة سليمة”بمشروع 

حقوق اإلنسان من أجل إطالق تعاون جديد       برئيس الرابطة اإليطالية ل    2015كما التقى عودة في شهر أبريل       
   . والدفاع عن حقوق اإلنساناالحتراميتركز على قضايا الهجرة، والصحة في إطار 

  مهرجان التراث العراقي في تورنتو مهرجان التراث العراقي في تورنتو 

تم تنظيم مهرجان للتراث العراقي في تورنتو علـى مـدى       
، حيث تضمن برنـامج المهرجـان       2014يومين في نوفمبر    

عروض فنية متنوعة مسرحية وسينمائية وموسيقية، والكثير       
شملت هذه العروض   . من الحرف اليدوية، والمالبس التراثية    

ـ م عرض  مسرحيتين األولى      عروضاً حية؛ حيث ت    سرحية م
افتتاح المهرجان من اعداد وتمثيـل شـباب اتحـاد الطلبـة        
العراقيين في كندا ، والثانية مسرحية الحـائط مـن اعـداد            

  . واترلو–وتمثيل فرقة المسرحة العربي الكندي في كيتشنر 

شعرية، باإلضـافة إلـى   ض كما عرض في المهرجان سبع افالم وثائقية وروائية قصيرة من العراق، وعرو  
  . التراثي وفقرات موسيقية وغنائية اخرىصعروض للرق

وشمل خيم متعددة تمثل حضارات بالد الرافدين على مختلـف          " المعرض التراثي "كما تضمن المهرجان قسم     
باإلضافة إلـى معـرض     . العصور، ومعرض تراثي ألغراض وقطع تراثية، وعرض ازياء تراثية عراقية         

العراق وهو مسابقة أطلقها المهرجان شارك فيها عدد من المصورين من داخل العراق بصور بانوراما صور 
  .مأخوذة لمعالم بالد الرافدين

وقد مثل المهرجان فرصة ألبناء الجالية العراقية للحديث عن جذورهم الثقافية والحضارية والتعريف بالوجه              
  .حق التقديراالخر لبالد الرافدين لما تحمله من موروث حضاري يست
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  رموز المغتربين العرب

  زها حديدزها حديد

 بغـداد ولدت في   . ريطانيا مقيمة في ب   عراقية معماريةزها حديد هي    
 مـن   الرياضـيات  فـي    الليسانس، وحصلت على شهادة     1950 عام

 فـي   1977تخرجت عـام    ،  1971 عام   بيروت في   الجامعة األميركية 
  عملتبلندن" Architectural Association"أو " AA"الجمعية المعمارية 

، انتظمت كأستاذة زائـرة أو اسـتاذة        1987كمعيدة في كلية العمارة     
 وشـيكاغو  هارفرد منها   بأمريكا أوروباكرسي في عدة جامعات في      

، ولها شهرة واسـعة     وييل ونيويورك وكولومبيا وأوهايو وهامبورغ
وهي حاصلة على وسـام التقـدير مـن         في األوساط المعمارية الغربية،     

  .الملكة البريطانية
وكانـت بدايـة    . منذ بداية حياتها العملية، فقد بدأت التدريس في الجمعية المعماريـة          تميزت زها حديد بنشاط أكاديمي واضح       

 عينت أستاذة في منصب كينـزو       1994وفي عام   . 1978 ثم أنشأت مكتبها الخاص عام       OMAنشاطها المعماري في مكتب     
كأسـتاذ   بمدرسـة العمـارة      جامعة شيكاغو  ومنصب سوليفان في     هارفاردبجامعة  ) الدراسات العليا (تاجيه، في قسم التصميم     

كما قامت بإلقاء سلسلة من المحاضرات في أمـاكن كثيـرة   . جامعة ييل مثل   الجامعاتستاذ زائر في بعض     وهي اآلن أ  . زائر
  .  للعمارةاألمريكي للفنون واألدب والمعهد األمريكية، وهي أيضا عضو شرف في األكاديمية العالممن 

ها الفنية تـشمل    أقامت زها حديد العديد من المعارض الدولية ألعمال       
وقـد بـدأتها    . التصاميم المعمارية والرسومات واللوحـات الفنيـة      

كما أقامـت   . 1983 عام   بلندنبمعرض كبير في الجمعية المعمارية      
 جوجنهـايم   متحـف مجموعة من المعارض األخرى الكبيـرة فـي         

 1985 عام بطوكيو GA Gallery ومعرض 1978م  عابنيويورك
، وقـسم الدراسـات     1988 عـام    نيويورك في   ومتحف الفن الحديث  

، وصالة االنتظار فـي     1994 عام   هارفاردالعليا للتصميم في جامعة     
 متحف الفن الحـديث   كما تشكل أعمال زها حديد جزء من المعارض الدائمة في           . 1995 عام   بنيويوركالمحطة المركزية الكبرى    

  .فرانكفورت ومتحف العمارة األلمانية في بنيويورك
التهديميـة    واضح في جميع أعمالها وهو االتجاه المعروف باسم التفكيكية أو          معماريزها حديد باتجاه    وتتميز أعمال   

 في تصاميمها بحيث يتحمل درجات      الحديد غير منتظمة، كما أنها تستخدم       وهندسةوهو اتجاه ينطوي على تعقيد عال       
  . شكيالت حرة و جريئةكبيرة من أحمال الشد والضغط تمكنها من تنفيذ ت

 جـائزة ، كما حـصلت علـى       كانزو تانك  اليابانيحصلت زها حديد على شهادات تقديرية من أساطين العمارة مثل           
ح زهـا أول امـرأة   ، وبذلك تصبجائزة نوبل المشهورة في مجال التصميم المعماري، حيث تعادل في قيمتها     بريتزكر

 عامـاً، كمـا   25تفوز بها منذ بدايتها التي يرجع تاريخها لنحـو       
، حيـث حـصلت علـى       2002فازت بأرفع جائزة نمساوية عام      

 امرأةجائزة الدولة النمساوية للسياحة و اُختيرت زها كرابع أقوى          
وحصلت علـى   . مجلة التايمز   حسب تصنيف  2010 في   العالمفي  

، و اختيرت كأفـضل الشخـصيات       الملكة البريطانية وسام التقدير من    
  . 2012 عام بريطانيافي 

أنجزت زها حديد العديد من المـشروعات وفـازت فـي مـسابقات             
و من أهم هذه المشروعات محطة إطفـاء الحريـق        . معمارية عديدة، ومن هذه المشروعات ما تم تنفيذه ومنها ما تحت التنفيذ           

يناتي بأمريكا، مركز الفنون الحديثة في روما، معـرض منطقـة العقـل فـي               في ألمانيا، متحف الفن الحديث في مدينة سينس       
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األلفية بلندن، جسر في أبوظبي، محطة لقطار األنفاق في ستراسبورج، المركز العلمي في ولسبورج، محطـة البـواخر فـي                   
  .اسالرينو، مركز للتزحلق على الجليد في انسبروك، والمركز الرئيسي لشركة بي إم دابليو بألماني
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  جاليات عربية

  الجاليات العربية في أسترالياالجاليات العربية في أستراليا

 2لـدكتور بـول طبـر     أصدر مركز دراسات الوحدة العربية كتاباً ل      
ة ي صورة تفـصيل   ، والذي يقدم  "سترالياأالجاليات العربية في    " بعنوان

 أمـر   الكاتب ويرجع. هناكة إلى   بيواضحة عن تاريخ الهجرة العر    
 إلى - بالمئة من مجموع السكان 3التي تقارب الـ -ة  يالهجرة العرب 

ن من المهـاجرين فـي األسـاس منـذ بدايـة            و بلد مك  أستراليا أن
ليزي في القرن الثامن عشر لتلك البالد، وما تاله من   ج اإلن االستيطان

  .موجات متعاقبة من الهجرة لم تتوقف إلى اليوم

 هو األطول بالمقارنـة مـع       أسترالياة في   ي تاريخ الجالية اللبنان   ويعد
لذلك نجد أنها الجالية العربية األكثر عدداً       . ة األخرى ات العربي الجالي

منذ وصـول   ع المؤسسات التي أنشأتها     وتطوراً من حيث عدد وتنو    
 عـدد   إنمـا ستراليا حتى اآلن و   أ إلى    اللبنانيين ولم ينقطع قدوم   .1860ة عام   ل لبناني إلى أرضٍ أسترالي    أو

 كما أن الجالية اللبنانيـة هـي        .ون فيها مرالمرحلة التي كانوا ي   ض وفق ظروف    الوافدين كان يرتفع وينخف   
  . ساته المختلفةسترالي وانخراطاً في مؤساألكثر استقراراً في المجتمع األ

) 1975-1947(ستراليا كانت بين األعوام أويعتبر بول طبر في كتابه أن الموجة الثانية للهجرة اللبنانية إلى      
ل السنوي  لى أن المعد   الرسمية إ  األستراليةوتشير اإلحصاءات   . بالعشرات فقط ة  وكانت نسبة الهجرة السنوي   

ـ    . شخص ال أكثر   400 كان   1961 و 1947ستراليا ما بين    إلى أ للبنانيين الذين جاؤوا     ة الثالثـة  أمـا الموج
 نشوب  وات التي سبقت  ت قياساً على السن   ع حيث ارتف  1975ستراليا فقد بدأت بعد العام      ألهجرة اللبنانيين إلى    

ع رقعة الحـرب فـي      ستراليا مع توس  أق موجات هجرة اللبنانيين إلى      واستمر تدف . الحرب األهلية في لبنان   
 ويمكن إحصاء حـوالي نـصف     . رين من قراهم ومناطقهم    آالف اللبنانيين المهج   أستراليالبنان فكان نصيب    

  . ميوة حتى الستراليمليون لبناني أو من أصول لبنانية في كافة الواليات األ

كمـا  ،  شاسع بين الجاليتين  ة رغم الفارق العددي ال    بة الثانية بعد الجالية اللبناني    ة المرت تحتل الجالية المصري  و
قليلـة  العداد  األ وبعضيمكن إحصاء أعداد كبيرة اليوم من السوريين والفلسطينيين والعراقيين والسودانيين،           

سـتراليا  أية األكثر عدداً والتي مر على وجودها في  أن الجاليات العرب  طبريالحظ   و .ة أخرى من دول عربي  
 التـي   واالقتـصادية ة   والثقافية والديني  االجتماعيةات  ن قد أنشأت المؤسسات والجمعي    ما فوق العقد من الزم    

يام بذلك تماشياً مع سياسـة      ة للق دعم المادي من السلطات األسترالي    ى ال تعبر عن خصوصيتها، وغالباً ما تتلق     
جال تعودان إلى الجالية اللبنانيـة      يادة في هذا الم   رة وال يسجل الكاتب أن األسبقي    و .ة في البالد  قافيالتعددية الث 

همين الفعليين   أفرادها قد أصبحوا من المسا     يا وحجمها الكبير نسبياً، حتى أن     سترالأبحكم أقدمية وجودها في     
  .سترالياأ في واالقتصاديةة في الحياة السياسية والثقافي
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  نمو م، مما أدى إلى   التواصل بين المهاجر ووطنه األ    ر   والمواصالت تطو  االتصاالتلعولمة وثورة   ونتيجة ا 
 االنتخابات ومنها ممارسة حق التصويت في       لمهاجر العربي في الحياة السياسية لوطنه األم      ظاهرة مشاركة ا  

ة سية لخدمة قضايا سياسـي    ستراليا في تجمعات سيا   أ المتزايد في    ربي المهاجر الع  انخراطالحظ  كما  . ةالعام
 بالتواصل مع المهاجر العربي سعياً  األحزاب والسلطات في الوطن األم   اهتمام في وطنه األول، وفي المقابل    
  .وراء مختلف أشكال الدعم

  اجه المهاجرين العرب في استراليااجه المهاجرين العرب في استراليايات التي تويات التي توالتحدالتحد

لي وعلى مختلـف المـستويات       األسترا ة استقرارهم وانخراطهم في المجتمع    دي األول في تأمين عملي    يكمن التح 
ـ      .  من دون تعرضهم للتمييز العنصري     واالقتصادية واالجتماعيةة  السياسي ة وهذا يتطلب تبني الجاليـات العربي
 عنهـا   عددية الثقافية التي تبنتها الدولة األسترالية في بداية السبعينات ولم تتخل           وتطوير سياسة الت   ترسيخمطلب  

  .حتى اليوم

ا المهـاجر العربـي      التي يواجهه  " واالتصال االنفصال جدلية"بـ   ما أسماه الكاتب     فيل  الثاني فيتمث أما التحدي   
  . سترالياأخالل وجوده في 

  االندماج السياسياالندماج السياسي

 يعمل بعض أبناء الجالية العربية في أستراليا في مجال العمل السياسي؛ حيث نجد أن هناك مـا يـسمى بفئـة                    
.  بين السياسيين األستراليين وأبناء الجالية التي ينتمي إليها الوسـيط          لقة الوصل حة  ون مهم  الذين يتول  "الوسطاء"

وقد حـصل   . ة والنقابات لذين يلتحقون باألحزاب األسترالية الرئيسي    ة ا ضاً في وسط أبناء الجالية العربي     ويظهر أي 
يـد مـن المنـاطق       فـي العد   ةلمهاجرين العرب في رئاسة أو عضوية مجالس بلدي       نتيجة ذلك فوز العديد من ا     

  .ةاألسترالي

  ة في أسترالياة في أستراليابيبيالثقافة العرالثقافة العر

، إضافة إلى المساهمات ة كبعض الروايات والشعرليزيجة أو اإلن باللغة العربي ةخبوية ن برزت مساهمات ثقافي  
ة وقد ساهم ذلك في إغناء الثقافة األسترالي      .  كالرسم والنحت والموسيقى والسينما والمسرح     األكاديمية والفنية 

  .سترالياأ قياساً للجاليات العربية في المرتبة األولى الثقافي اللبناني واحتل الدور. المهجرفي لثقافة العربية وا

  :حول األمور التاليةيتمحور أستراليا شهد الثقافي العربي في المإلى أن يشير الكتاب و

) خصوصاً الدبكة  (ائي والزجل والرقص  قة بالمأكل والملبس والفولكلور الغن     بالعادات والتقاليد المتعل   االحتفاظ -
مـا بـصورة    لى جميع المهاجرين العرب والمتحـدرين مـنهم، وإن        ع وينطبق هذا الكالم  . ةوالطقوس الديني 

  . من جيل إلى آخراالنتقال مع االضمحاللل أو و التحومتفاوتة، إذ تنزع هذه التقاليد والعادات نح

 النـشاط اإلعالمـي     وتنوعها بين الجيل األول من المهاجرين،     سيما في أوساط     تزايد األنشطة الثقافية، وال    -
ـ       هذه األنشطة لدى الجيل الثا     مستوىوينخفض  . ي واألدبي والفن ل شـبه   ني من المهاجرين لينزع نحو التحل

  .دى األجيال الالحقةالنهائي ل

مـن   المزيـد  هنـاك أصبح ة  التعددية الثقافيالذي تبنت فيه أستراليا سياسة 1973منذ عام ويمكن القول أنه  
واألجيـال  ) ت القرن الماضي  أي منذ ستينيا  (ة لدى المهاجرين الجدد     الشروط المالئمة إلحياء الهويات األثني    
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ر العولمة لتخلـق    مع نشوء وتطو   أسترالياة في   وتكون بذلك قد تضافرت التحوالت السياسي     . نهمرة م المتحد
  .الياأسترة في  بالهويات العربيلالحتفاظ المواتيةالظروف 
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