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تأخــذ الهجــرة الدوليــة فــي المنطقــة العربيــة 

الطوعيــة  الهجــرة  بيــن  مــا  أشــكال  عــدة 

وغيــر  النظاميــة  والهجــرة  والقســرية، 

والكفــاءات،  العمالــة  وهجــرة  النظاميــة، 

ــى  ــة إل ــرة عربي ــة وهج ــة بيني ــرة عربي وهج

الخــارج. وتعــد التدفقــات المســتمرة للهجــرة 

غيــر النظاميــة مــن أهــم التحديــات التــي 

ــال  ــي مج ــًا ف ــة حالي ــة العربي ــه المنطق تواج

الهجــرة، خصوصــًا مــع تزايــد أعــداد الــزوارق 

الغارقــة التــي تحمــل علــى متنهــا هــؤالء 

أنشــطة  فــي  التوســع  مــع  المهاجريــن، 

 شــبكات اإلتجــار بالبشــر وتهريــب المهاجرين. 

وممــا يزيــد الوضــع تعقيــدًا الحركــة الواســعة 

للهجــرة القســرية فــي المنطقــة والناجمــة 

عــن األحــداث التــي مــرت بهــا المنطقــة والتي 

ازدادت منــذ عــام 2011 وتأثــرت بهــا العديــد 

مــن الــدول المجــاورة. 

 ومــن أكثــر نتائــج هــذه األحــداث خطــورة هو 

االضطــرار التبــاع مســالك شــديدة الخطــورة 

للهجــرة، وأصبحــت عــدة بلــدان فــي المنطقــة 

العربيــة نقاطــًا مهمــة لعبــور المهاجريــن غيــر 

النظامييــن مــن المنطقــة ومــن خارجهــا، بمــا 

ــات الهشــة والضعيفــة مثــل  فــي ذلــك الفئ

األطفــال والنســاء. وتزايــدت عمليــات الهجــرة 

غيــر النظاميــة فــي المنطقــة العربيــة بشــكل 

ملفــت لالنتبــاه، ســواء بيــن دول المنطقــة أو 

مــن الــدول العربيــة للــدول األوروبيــة، حيــث 

ــارة  ــى الق ــا عل ــداث بظالله ــذه األح ــت ه ألق

ــة  ــوار العربي ــل دول الج ــع تحم ــة، م األوروبي

ولعبــت  لألزمــة.  األكبــر  العــبء  وتركيــا 

ــب  ــى جان ــة إل ــات الدولي ــات والمنظم الحكوم

والمجتمعــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 

ــرًا فــي هــذه األزمــة.  المضيفــة دورًا كبي

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تقديــرات 

رســمية محــددة بشــأن أعــداد المهاجريــن 

غيــر  التقاريــر  تظــل  النظامييــن؛  غيــر 

ــًا  ــرًا أولي ــة مؤش ــات البحثي ــمية والدراس الرس

علــى معرفــة حجــم ووضعيــة تلــك الظاهــرة، 

التــي لــم تعــد مقصــورة علــى دولــة بعينهــا؛ 

إذ تنتشــر بشــكل واضــح فــي كل مــن تونــس 

وليبيــا ومصــر والمغــرب واليمــن، فضــاًل عــن 

العديــد مــن الــدول األفريقيــة التــي تتخــذ من 

الــدول العربيــة، خاصــة المطلــة علــى البحــر 

المتوســط، محطــة أو دولة ترانزيــت لالنتقال 

إلــى أوروبــا. ووفًقــا لتقديــرات وإحصــاءات 

الذيــن  عــدد  بلــغ  فقــد  غربيــة،  رســمية 

ــن  ــة م ــارة األوروبي ــواطئ الق ــى ش ــوا إل وصل

ــات عــام  ــذ بداي ــًا من ــة 140 ألف ــدول العربي ال

2011 وحتــى منتصــف عــام 2014. كمــا قــدر 

ــف شــخص خــالل  ــر مــن 487 أل عددهــم بأكث

األشــهر التســعة األولــى فقــط مــن عــام 2015. 

ووفقــًا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة فقــد تخطــى 

عــدد المهاجريــن والالجئيــن الذيــن وصلــوا إلــى 

أوروبــا عبــر إيطاليــا واليونان وقبرص وإســبانيا 

 2016 ألــف شــخص منــذ بدايــة عــام   297

وحتــى يــوم 14 ســبتمبر 2016، وتجــاوز عــدد 

ــور  ــاء عب ــم أثن ــوا حتفه ــن  لق ــخاص الذي األش

ــخص. ــط 3,212 ش ــر المتوس البح

“تدفقــات  التحــركات  هــذه  علــى  ويطلــق   

الهجــرة المختلطــة” ؛ حيــث يســلك المهاجــرون 

النقــل  ووســائل  الطــرق  نفــس  والالجئــون 

هــذه  وتعــد  المقصــد.  دول  إلــى  للوصــول 

التدفقــات المختلطــة ســمة أساســية للعديــد 

مــن حــركات الهجــرة فــي المنطقــة حاليــًا، 

وخاصــًة عندمــا يكــون هــؤالء األشــخاص غيــر 

قادريــن علــى دخــول هــذه الــدول بطريقــة 

قانونيــة. وفــي معظــم األحيــان يتم اللجــوء إلى 

المهربيــن وتجــار البشــر والشــروع فــي رحــالت 

ــاة هــؤالء  ــرة تعــرض حي ــة خطي ــة أو بري بحري

المهاجريــن للخطــر. 
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ويعــد البحــر المتوســط وخليــج عــدن أهــم 

التدفقــات  لهــذه  المنطقــة  فــي  طريقيــن 

. لمختلطــة ا

ــبة  ــر نس ــوم أكب ــة الي ــة العربي ــهد المنطق  تش

ــم،  ــي العال ــن ف ــرة والالجئي ــركات الهج ــن ح م

يتنّقــل  االقتصاديــة،  الدوافــع  جانــب  فإلــى 

نتيجــة  أساســي  بشــكٍل  األشــخاص  هــؤالء 

النزاعــات فــي بعــض دول المنطقــة، والتــي 

خّلفــت تأثيــرًا عظيمــًا علــى أنمــاط الهجــرة 

بالتالــي عوامــل هامّــة  اإلقليميــة، وتعتبــر 

تســهم فــي تجــدّد المآســي فــي وســط البحــر 

األبيــض المتوســط، ومؤخــرًا أيضــًا فــي أوروبــا. 

بدورهــا، يمكــن للكــوارث الطبيعيــة، ال ســيّما 

المناطــق  فــي  القاســية  المناخيــة  الظــروف 

ــى الهجــرة، خاصــة نحــو  ــؤدي إل ــة، أن ت الريفي

المناطــق الحضريــة. وتشــير بعــض الدراســات 

إلــى أّن العوامــل المناخيــة تفسّــر مــا بيــن 

10 و20 % مــن عمليــات الهجــرة بيــن الريــف 

والحضــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

إفريقيــا. وال ريــب فــي أّن تزامــن النزاعــات 

ــى  ــوي عل ــن أن ينط ــة يمك ــوارث الطبيعي والك

ــن. فعندمــا  ــرة بالنســبة للمهاجري مخاطــر كبي

تضــرب كارثــٌة طبيعيــة مجتمعــًا محليــًا يعانــي 

ــات  ــم االضطراب ــي تفاق ــهم ف ــا، تس ــًا م نزاع

القائمــة وترســيخ انعــدام المســاواة، كمــا تؤّثــر 

علــى الشــريحة الضعيفــة مــن الســكان بطــرق 

ــة.  متفاوت

عبــر  النظاميــة  غيــر  الهجــرة 
المتوســط البحــر 

تكتســب الهجــرة غيــر النظاميــة أهميــة بالغــة 

ــرًا  ــط نظ ــض المتوس ــر األبي ــوض البح ــي ح ف

ــذه  ــي ه ــن ف ــن المهاجري ــرة م ــداد الكبي لألع

لهــا  يتعرضــون  التــي  والحــوادث  المنطقــة 

واهتمــام وســائل اإلعــالم بهــا وتســليط الضوء 

عليهــا. وقــد تزايــدت عمليــات الهجــرة غيــر 

النظاميــة وتدفقــات الهجــرة المختلطــة مــن 

ــا برغــم الجهــود  المنطقــة العربيــة إلــى أوروب

ــا. ــذل لوقفه ــي تب الت

المهاجريــن مــن   ويدخــل عــدد كبيــر مــن 

مجموعــة بلــدان المغــرب العربــي إلــى أوروبــا 

بطريقــة شــرعية، ولكنهــم يقيمــون لمــدة 

ــروط  ــون ش ــول أو يخالف ــاوز تأشــيرة الدخ تتج

التأشــيرة، فيصبحــون فــي وضــع غيــر نظامــي. 

ويدخــل آخــرون إلــى أوروبــا ضمــن موجات 

للوكالــة  ووفقــًا  المختلطــة.  الهجــرة 

الحــدود  فــي  التعــاون  األوروبيــة إلدارة 

الخارجيــة للــدول األعضــاء فــي االتحــاد 

قــدر عــدد  )Frontex(، فقــد  األوروبــي 

ــاد  ــة لالتح ــدود الخارجي ــروا الح ــن عب الذي

األوروبــي بطريقــة غيــر نظاميــة بيــن 

ــة،  ــي 2012 و2013 بـــ 107,000 حال عام

 بمــا مثَّــل زيــادة ســنوية قدرهــا 48%.

وجهــة  أفريقيــا  شــمال  بلــدان  وتعتبــر 

المختلطــة،  الهجــرة  لموجــات  رئيســية 

ومــن الصعوبــة التمييــز بيــن الالجئيــن 

والمهاجريــن الذيــن يتخــذون مــن هــذه 

ــذون  ــن يتخ ــة والذي ــة نهائي ــدان وجه البل

ــن  ــا، والذي ــى أوروب ــور إل ــة عب ــا نقط منه

تشــديد  أدى  حيــث  فيهــا،  يُحتجــزون 

المراقبــة علــى الحــدود األوروبيــة بالعديــد 

بلــدان  العابريــن مــن  المهاجريــن  مــن 

ــاء فيهــا ألعــوام  ــى البق ــا إل شــمال أفريقي

عديــدة. 

ــؤدي  ــي ت ــل الت ــم العوام ــن أه ــن ضم وم

ــر  ــرة الهجــرة بطريقــة غي ــادة وتي ــى زي إل

نظاميــة مــن دول شــمال أفريقيــا نحــو 

ــى نهــج  ــة إل ــدول األوروبي ــا لجــوء ال أوروب

سياســة أمنيــة صارمــة وصعوبــة إجــراءات 

الدخــول إليهــا، فــي حيــن أن هنــاك عوامل 

مشــجعة علــى الســفر تتمثــل فــي القــرب 



االفتتاحية4

الهجــرة غيــر النظاميــة عبــر 
خليــج عــدن:

يعــد خليــج عــدن أحــد الطــرق الرئيســية 

لموجــات الهجــرة المختلطة من شــرق أفريقيا 

ــرون  ــر المهاج ــث يعب ــي، حي ــرن األفريق والق

خليــج عــدن والبحــر األحمــر إلــى اليمــن ومنها 

إلــى المملكــة العربيــة الســعودية وغيرها من 

بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي. وكانــت 

فــي  الطريــق  هــذا  عبــر  الهجــرة  حركــة 

ــر  ــر البح ــرة عب ــة الهج ــم حرك ــي بحج الماض

األبيــض المتوســط مــن شــمال أفريقيــا أو 

ــا. ــر منه أكب

ــرة  ــات الهج ــور لتدفق ــد عب ــن بل ــد اليم  ويع

المختلطــة، بمــا فــي ذلــك طالبــي اللجــوء 

والمهاجريــن االقتصادييــن. وبعــد احتــدام 

الوضــع فــي اليمــن مؤخــرًا، غــادر 49.569 

وإثيوبيــا  جيبوتــي  إلــى  اليمــن  شــخصًا 

وســلطنة عمــان والمملكــة العربية الســعودية 

والصومــال والســودان ومعظمهــم عــن طريق 

البحــر أو البــر، وذلــك وفقــًا لتقريــر صــادر عن 

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 

الالجئيــن. وممــا يزيــد الوضــع تعقيــدًا عــدم 

توفــر معلومــات صحيحة عن حقيقــة األوضاع 

ــداد  ــد أع ــى تواف ــؤدي إل ــا ي ــن، مم ــي اليم ف

النظامييــن  المهاجريــن غيــر  جديــدة مــن 

الذيــن ال يوجــد لديهــم صــورة واضحــة عــن 

ــن  ــن الذي ــدد الالجئي ــل ع ــد وص ــع. وق الوض

ــذ  ــن من ــي اليم ــور ف ــاط العب ــى نق ــوا إل وصل

 2013 2008 حتــى أغســطس  بدايــة عــام 

أكثر من 434,000 شــخص ويشــمل الالجئين 

وطالبــي اللجــوء والمهاجريــن غيــر النظاميين 

الســامية  المفوضيــة  إحصائيــات  بحســب 

لشــؤون الالجئين، فــي حين تشــير التقديرات 

ــى أن أعــداد الالجئيــن وطالبــي  ــة إل الحكومي

اللجــوء والمهاجريــن غيــر النظامييــن مــن 

القــرن األفريقــي إلــى اليمــن تجــاوز المليــون 

شــخص.  كمــا وصــل عــدد القادميــن عبر هذا 

الطريــق مــن جيبوتــي وحدهــا منــذ ينايــر 

ــخص. ــى 10 آالف ش ــل 2016 إل ــى أبري وحت

 جهــود جامعــة الــدول العربيــة:
تســعى جامعــة الــدول العربيــة باســتمرار 

إلــى تطويــر طريقــة عملهــا بمــا يتــالءم مــع 

مــا تشــهده المنطقــة مــن تطــورات فيمــا 

يتعلــق بموضوعــات الهجــرة واللجــوء. ولذلك، 

قامــت الجامعــة مؤخرًا باســتحداث عــدة آليات 

تمكنهــا مــن القيــام بدورها بطريقــة متكاملة 

الــدول العربيــة  مــن خــالل التنســيق مــع 

الجغرافــي والروابــط اللغويــة والتاريخيــة 

والفــرص  االســتعمارية،  الحقبــة  منــذ 

المنشــودة فــي العمــل وتحســين األوضــاع 

األحــداث  إلــى  باإلضافــة  االقتصاديــة، 

التــي شــهدتها المنطقــة منــذ عــام 2011 

ومــا نتــج عنهــا مــن موجــات نــزوح ولجــوء 

كبيــرة، ممــا أدى إلى زيادة ظاهــرة الهجرة 

المختلطــة فــي المتوســط، فاحتياجــات 

الذيــن  البقــاء األساســية تدفــع هــؤالء 

يعيشــون فــي خطــر دائــم إلــى البحــث عن 

بديــل آمــن لهم وألســرهم، حتــى وإن كان 

هنــاك مخاطــر فــي ســبيل الوصــول لهــذا 

البديــل.

أخطــر  مــن  المتوســط  البحــر  ويعــد 

ــي كل  ــة، فف ــر النظامي ــرة غي ــرق الهج ط

ــاء  ــال والنس ــن الرج ــرق اآلالف م ــام يغ ع

واألطفــال وهــم يحاولــون الســفر علــى 

متــن زوارق وقــوارب صيــد، في مســعاهم 

للوصــول إلــى أوروبــا عــن طريــق دول 

شــمال أفريقيــا، حيــث يعبــرون مــن غــرب 

أفريقيــا إلــى جــزر الكنــاري اإلســبانية، 

ومــن المغــرب إلــى جنــوب إســبانيا، ومــن 

وجزيرتــي  مالطــا  إلــى  وتونــس  ليبيــا 

صقليــة والمبيــدوزا اإليطاليتيــن، ومــن 

تركيــا إلــى جــزر اليونــان. كمــا يدخــل 

كثيــرون آخــرون االتحــاد األوروبــي عــن 

طريــق البــر، عبــر تركيــا ودول البلقــان أو 

مــن أوكرانيــا وروســيا البيضــاء.
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ــة  ــات الدولي ــع المناظم ــاون م ــاء والتع األعض

ــة فــي هــذا المجــال. ــة العامل واإلقليمي

ــدد  ــد ع ــوء تزاي ــي ض ــار، وف ــذا اإلط ــي ه وف

وأهميــة عمليــات التشــاور اإلقليميــة حــول 

الهجــرة التــي أصبحــت تغطــي معظــم أقاليــم 

العالــم، بــرزت الحاجــة إلــى إنشــاء آليــة واحدة 

تجمــع كل الــدول العربيــة تحــت مظلتهــا. 

وبنــاًء عليــه، قــام مجلــس الجامعــة علــى 

المســتوى الــوزاري فــي دورتــه العاديــة رقــم 

)142( بإصــدار قــراره رقــم 7833 بتاريــخ 

ــات  ــاد اجتماع ــة انعق ــأن دوري 7/9/2014 بش

ــول الهجــرة والتنميــة  التشــاور اإلقليميــة ح

فــي المنطقــة العربيــة، والمتضمــن الموافقــة 

التشــاور اإلقليميــة  علــى عقــد اجتماعــات 

بشــأن الهجــرة بشــكل دوري بوصفهــا “عملية 

عمليــة  إنشــاء  ويأتــي  إقليميــة”.  تشــاور 

التشــاور العربيــة اإلقليميــة حــول الهجــرة 

 Arab Regional Consultative Process(

ــة مهمــة  on Migration - ARCP( فــي مرحل

علــى المســتوى الدولــي، حيــث تعمــل الــدول 

مجــال  فــي  العاملــة  الدوليــة  والمنظمــات 

الهجــرة علــى تنفيــذ مــا ورد فــي اإلعــالن 

المنبثــق عــن الحــوار الثانــي رفيــع المســتوى 

حــول الهجــرة الدوليــة والتنميــة الــذي عُقــد 

عــام 2013، كمــا تعمــل علــى تنفيــذ األهداف 

المدرجــة علــى خطــة التنميــة المســتدامة 

2030 التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعية 

العامــة لألمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2015، 

باإلضافــة إلــى متابعــة تنفيذ اإلعــالن الصادر 

ــول  ــتوى ح ــع المس ــام رفي ــاع الع ــن االجتم ع

التعامــل مــع التحــركات الكبيــرة لالجئيــن 

ــة  ــة العام ــه الجمعي ــذي عقدت ــن ال والمهاجري

لألمــم المتحــدة فــي 19 ســبتمبر/ أيلــول 

2016 بنيويــورك، وكذلــك متابعــة اإلجــراءات 

بشــأن  العالمــي  االتفــاق  لوضــع  المتخــذة 

ــن  ــق بالالجئي ــا يتعل تقاســم المســئولية فيم

واالتفــاق العالمــي للهجــرة اآلمنــة والنظاميــة 

ــة. والمنظم

 وتعــد عمليــة التشــاور بمثابــة منتــدى مــرن 

غيــر رســمي وغيــر ملــزم للــدول العربيــة 

األعضــاء فــي جامعــة الــدول العربية لتســهيل 

الحــوار والتعــاون بينهــم فيمــا يتعلــق بقضايا 

منهــا  المشــترك،  االهتمــام  ذات  الهجــرة 

“الهجــرة غيــر النظاميــة”. ومــن بيــن أهــداف 

عمليــة التشــاور: “تعزيــز الفهــم المشــترك 

ودراســة أنــواع وأســباب وأبعــاد وآثــار الهجــرة 

ــرة  ــرية والهج ــرة القس ــة الهج ــة خاص وبصف

غيــر النظاميــة واتجاهاتهــا المســتقبلية فــي 

ــات المناســبة  ــة إليجــاد اآللي المنطقــة العربي

ــرة”. ــذه الظاه ــة ه لمعالج

التشــاور  عمليــة  اهتمــام  علــى  وتأكيــدًا 

النظاميــة، أصــدر  الهجــرة غيــر  بموضــوع 

االجتمــاع األول للعمليــة –والــذي عقــد بمقــر 

العربــي  الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة 

يومــي 28-27 أبريــل/ نيســان 2015 - بيانــًا 

ــر  ــة عب ــر النظامي ــا الهجــرة غي بشــأن “ضحاي

المتوســط”. كمــا تــم عقــد جلســة لمجموعــة 

 28 يــوم  العربيــة  األوروبــي  الجــوار  دول 

أبريــل/ نيســان2015 علــى هامــش االجتمــاع 

المذكــور، تــم خاللهــا إصــدار ورقــة حــول 

الجــوار  سياســة  حيــال  العربــي  الموقــف 

األوروبيــة المجــددة فيمــا يتعلــق بقضايــا 

الهجــرة واللجــوء تضمنت العديد مــن الفقرات 

ــرة  ــة الهج ــة مكافح ــى أهمي ــد عل ــي تؤك الت

غيــر النظامية.وتــم رفــع هــذه الوثيقــة إلــى 

المشــاورات  إطــار  فــي  األوروبــي  االتحــاد 

التــي أجراهــا االتحــاد بشــأن “سياســة الجــوار 

األوروبيــة المجــددة” التــي تســعى إلــى تعزيــز 

العالقــات الثنائيــة واإلقليميــة بينــه وبيــن 

البلــدان المجــاورة لــه، والتــي كان مــن ضمنها 

العامــة لجامعــة  المشــاورات بيــن األمانــة 

الــدول العربيــة ومفوضيــة االتحــاد األوروبــي.

وخــالل االجتمــاع الثاني لعملية التشــاور الذي 

عقــد فــي شــهر مايو/أيــار 2016، تــم اعتمــاد 

ورقــة البرامــج التــي تعمل علــى تنفيذ أهداف 

النــص  والتــي تضمنــت  التشــاور،  عمليــة 

ــات  ــر والدراس ــداد التقاري ــام بإع ــى: “القي عل

بالهجــرة،  الصلــة  ذات  الموضوعــات  حــول 

وذلــك لتعزيــز الفهــم المشــترك حــول قضايــا 

آخــر اإلحصــاءات  والتعــرف علــى  الهجــرة، 

المتعلقــة بالهجــرة بمختلف أنواعهــا )طوعية/ 

قســرية، نظاميــة/ غيــر نظاميــة، بيــن الــدول 
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   خاصــة، تــم إنشــاء مجموعة العمــل المعنية 

بالهجــرة الدوليــة فــي المنطقــة العربيــة عــام 

ــز التنســيق بيــن الجهــات  2013 بهــدف تعزي

المنطقــة  فــي  الدوليــة  بالهجــرة  المعنيــة 

وجــود  وضمــان  الجهــود  ازدواجيــة  ومنــع 

رســالة واســتراتيجية للهجــرة علــى نطــاق 

منظومــة متســقة. تتــرأس مجموعــة العمــل 

كل مــن: جامعــة الــدول العربيــة، واللجنــة 

آســيا  لغربــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

 ،)IOM( والمنظمــة الدولية للهجرة ،)اإلســكوا(

ويشــارك فيهــا 13 وكالــة مــن وكاالت األمــم 

المتحــدة المتخصصة.وتشــمل مهام مجموعة 

العمــل اإلقليميــة: تبادل المعلومــات، وتحديد 

ــتجابة  ــاون واس ــة للتع ــاالت ذات األولوي المج

الممارســات  ونشــر  مشــتركة،  برامجيــة 

ــدة . ــرة والجي ــدروس المبتك وال

وفــي إطــار التعــاون بيــن األمانــة العامــة 

ــاد  ــة االتح ــة ومفوضي ــدول العربي ــة ال لجامع

اإلفريقــي فــي مجــال الهجــرة الدوليــة،   تــم 

إنشــاء لجنــة أفريقيــة عربيــة فنيــة تنســيقية 

معنيــة بالهجــرة، وذلــك بموجــب القــرار رقــم 

ــة  ــة األفريقي ــة العربي ــن القم ــادر ع )4( الص

الثالثــة التــي عقــدت بالكويــت فــي شــهر 

نوفمبــر 2013 بشــأن تعزيز الشــراكة العربية 

األفريقيــة فــي مجــال الهجرة. وتتكــون اللجنة 

مــن مفوضيــة االتحــاد األفريقــي واألمانــة 

العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، وتهــدف إلــى 

مســاعدة جامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد 

األفريقــي علــى تقويــة التعــاون بينهمــا فيمــا 

يتعلــق بــإدارة الهجرة، وتعزيــز وحماية حقوق 

الســليمة  المشــورة  وتقديــم  المهاجريــن، 

للــدول األعضــاء بشــأن القضايــا المتعلقــة 

بالهجــرة بمــا يتفــق مــع المعاهــدات اإلقليمية 

والدوليــة. وتضمنــت ورقــة شــروط المرجعيــة 

واختصاصــات اللجنــة العمــل علــى ضمــان 

إيجــاد حلول مســتدامة لمشــكالت الهجرة غير 

النظاميــة وذلــك مــن خــالل االســتثمار، وخلق 

ــي  ــادة الوع ــى زي ــل عل ــل، والعم ــرص عم ف

ــك  ــرة، وكذل ــن الهج ــوع م ــذا الن ــر ه بمخاط

ضمــان الحفــاظ علــي حقــوق المهاجريــن فــي 

الــدول األعضاء في االتحــاد األفريقي وجامعة 

ــي  ــدان المقصــد عل ــة وحــث بل ــدول العربي ال

التعــاون مــن أجل مســاندة بلدان المنشــأ، من 

خــالل إقامــة مشــروعات للتنميــة مــن شــأنها 

خلــق فــرص عمــل والتقليــل مــن الهجــرة غير 

ــة.  النظامي

 كمــا تضمــن قــرار قمــة الكويــت المشــار إليــه 

ــي  ــي أفريق ــز عرب ــاء مرك ــأن “إنش ــرة بش فق

ــك للحــد مــن تســلل  ــادل المعلومــات وذل لتب

ــة/  ــرى، عمال ــم أخ ــى أقالي ــن وإل ــة/ م العربي

كفــاءات(، ودراســة أنــواع وأســباب وأبعــاد 

ــي  ــتقبلية ف ــا المس ــرة واتجاهاته ــار الهج وآث

المنطقــة العربيــة، وذلــك بهــدف مســاعدة 

الــدول األعضــاء علــى إيجــاد اآلليات المناســبة 

للتعامــل مــع التحديــات الناتجــة عــن الهجرة”. 

ــأن  ــع المســتوى بش ــاع رفي ــرًا لالجتم وتحضي

التعامــل مــع التحــركات الكبيــرة لالجئيــن 

ــة  ــة العام ــه الجمعي ــذي عقدت ــن ال والمهاجري

لألمــم المتحــدة فــي 19 ســبتمبر/ أيلــول 

2016 علــى هامــش أعمــال دورتهــا الواحــدة 

ــة  ــة لجامع ــة العام ــت األمان ــبعين، قام والس

العربيــة بعقــد اجتماعــًا اســتثنائيًا  الــدول 

لعمليــة التشــاور العربيــة اإلقليميــة حــول 

و3   2 يومــي  بالقاهــرة  بمقرهــا  الهجــرة 

أغســطس/آب 2016. وقــد خــرج االجتمــاع 

ببيــان ختامــي يوضــح الموقــف العربــي مــن 

المحاور الســت لالجتماع رفيع المســتوى. وقد 

تــم رفــع هــذا البيــان الختامــي إلــى الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة، كمــا تــم االسترشــاد 

ــداد  ــة بإع ــة العربي ــام المجموع ــد قي ــه عن ب

ــة.  ــة العام ــام الجمعي ــا أم ــاص به ــان الخ البي

وتضمــن البيــان عــدة فقــرات بشــأن الهجــرة 

ــة. ــر النظامي غي

ــة  ــدول العربي ــة ال ــرص جامع ــار ح ــي إط وف

علــى التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة بصفــة 

عامــة، والتابعــة منهــا لألمــم المتحــدة بصفــة 
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والمخالفيــن  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن 

ــداد  ــم إع ــد ت ــة”. وق ــل واإلقام ــة العم ألنظم

دراســة حول هيــكل المركــز وأهدافه للعرض 

علــى القمــة العربيــة األفريقيــة الرابعــة فــي 

ماالبــو فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016.

االتحــاد  بالتعــاون مــع  يتعلــق  أمــا فيمــا   

األوروبــي، فقــد قامــت األمانة العامــة لجامعة 

الــدول العربية بطرح مقترح إلنشــاء مجموعة 

ــدول العربيــة واالتحــاد  عمــل بيــن جامعــة ال

األوروبــي فــي مجــال الهجــرة الدوليــة، وهــو 

المقتــرح الــذي تــم دعمــه مــن قبــل االتحــاد 

أول  العمــل  وعقــدت مجموعــة  األوروبــي، 

اجتماعاتهــا خــالل الــدورة الثانيــة للتعــاون 

االســتراتيجي بيــن جامعــة الــدول العربيــة 

واالتحــاد األوروبــي يــوم 30 نوفمبر/ تشــرين 

الثانــي 2016.

وفــي نفــس اإلطــار، شــاركت األمانــة العامــة 

المفوضيــة األوروبيــة  مــع مكتــب اتصــال 

 )ECLASLO( بمالطــا  العربيــة  والجامعــة 

فــي تنظيــم مائــدة مســتديرة حــول الهجــرة 

بمالطــا يــوم 1 يوليــو/ تموز 2015، لمناقشــة 

“األجنــدة األوروبيــة حــول الهجــرة” التــي تــم 

 2015 أيــار  13 مايــو/  اإلعــالن عنهــا فــي 

التــي  الفوريــة  اإلجــراءات  تُحــدد  والتــي 

ــي  ــة ف ــتجابة لألزم ــل االس ــن أج ــتُتخذ م س

منطقــة البحــر المتوســط وكذلــك الخطــوات 

التــي يتعيــن اتخاذهــا فــي الســنوات المقبلــة 

هــذا  جمــع  وقــد  الهجــرة.  إدارة  لتحســين 

نظــر  وجهــة  يعكســون  مشــاركون  اللقــاء 

الــدول األعضــاء مــن مســئولين وأكاديمييــن 

إلــى بعــض  الجانبيــن باإلضافــة  مــن كال 

الخبــراء وممثلــي المنظمــات العاملــة فــي 

مجــال الهجــرة، وخرجــت المائــدة المســتديرة 

بمجموعــة مــن التوصيــات المفيــدة فــي هــذا 

ــرح  ــات اقت ــى هــذه التوصي ــاًء عل الشــأن. وبن

الجانــب األوروبــي عقــد مؤتمــر حــول الهجــرة 

الشــرعية كوســيلة لمحاربــة الهجــرة غيــر 

النظاميــة.

كمــا شــاركت جامعــة الــدول العربيــة فــي 

حــول  األفريقيــة  األوروبيــة  فاليتــا  قمــة 

ــر/  ــي نوفمب ــا ف ــدت بمالط ــي عق ــرة الت الهج

تشــرين الثانــي 2015 بهــدف تعزيــز التعــاون 

والتعامــل مــع التحديــات والفــرص الحاليــة 

ــك فــي  الناتجــة عــن الهجــرة. وشــاركت كذل

االجتمــاع الــذي عُقــد لمتابعــة مخرجــات قمــة 

فاليتــا حــول الهجرة، والــذي نظمتــه مفوضية 

ــج  ــع البرنام ــراكة م ــي بالش ــاد األفريق االتح

اإلنمائــي لألمــم المتحــدة )UNDP( بنيروبــي 

فــي شــهر ديســمبر/كانون أول 2015. حيــث 

ــدول  ــن ال ــون ع ــاع ممثل ــي االجتم ــارك ف ش

األفريقيــة متضمنــة مصــر وتونــس والجزائــر 

والصومــال والســودان، وممثلــون عــن االتحاد 

األوروبــي باإلضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة 

المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  واإلقليميــة، 

وبعــض ممثلــي الجاليــات األفريقيــة. وتضمن 

االجتمــاع مناقشــة اإلعــالن السياســي وخطــة 

العمــل الصــادرة عــن القمــة ومحاولــة ربطهــا 

بأولويــات المنطقــة األفريقيــة فــي مجــال 

ــل  ــي تعم ــج الت ــادرات والبرام ــرة، والمب الهج

عليهــا الــدول األفريقيــة لعــالج التحديــات 

المرتبطــة بالهجــرة فــي المنطقــة مــن بينهــا 

ــرة  ــة الهج ــال مكافح ــي مج ــون ف ــاذ القان إنف

ــي البشــر. ــة مهرب ــة ومحارب ــر النظامي غي

وفــي مجــال بنــاء قــدرات المســئولين فــي 

الجهــات المعنيــة بالــدول العربيــة، نظمــت 

األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية ورشــة 

المفوضيــة  مــع  بالتعــاون  تدريبيــة  عمــل 

 )UNHCR( الالجئيــن  لشــؤون  الســامية 

الدوليــة للهجــرة )IOM( وذلــك  والمنظمــة 

خــالل شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015 

لبنــاء قدرات المســئولين في الجهــات المعنية 

بالهجــرة في الدول العربية المتوســطية حول 

ــات  ــة وتدفق ــر النظامي ــرة غي ــوع “الهج موض

الهجــرة المختلطــه ”. وقــد شــارك االتحــاد 

ــي  ــاركين ف ــرض للمش ــم ع ــي بتقدي األوروب

ــة  ــر النظامي ــرة غي ــول الهج ــة ح ــذه الورش ه

ــي.  ــاد األوروب ــتجابة االتح واس

كمــا تضمنــت العديــد مــن الوثائــق الصــادرة 

عــن اجتماعــاتٍ مختلفــة عقدتهــا األمانــة 

ــأن  ــرات بش ــابقة فق ــرة الس ــي الفت ــة ف العام

الهجــرة غيــر النظاميــة، منها: البيــان الختامي 



ــي  ــاوري اإلقليم ــاع التش ــن االجتم ــادر ع الص

حــول الهجــرة الدوليــة والتنميــة فــي المنطقة 

العربيــة الــذي عقد في يونيــو/ حزيران 2013 

تحضيــرًا للحــوار الثانــي الرفيــع المســتوى 

الدوليــة والتنميــة، وإعــالن  الهجــرة  حــول 

القاهــرة الصــادر عــن المؤتمــــــــر اإلقليمــي 

ــة  ــدول العربي ــي ال ــة ف ــان والتنميـــ للسكــــ

الــذي عقــد فــي شــهر يونيــو/ حزيــران 2013، 

واالجتمــاع العالمــي الخامــس لرؤســاء وأمانات 

العمليــات التشــاورية اإلقليميــة بشــأن الهجرة 

الــذي اســتضافته األمانــة العامــة لجامعــة 

ــرين األول  ــر/ تش ــي أكتوب ــة ف ــدول العربي ال

.2015

كمــا نظــم مركــز جامعــة الــدول العربيــة 

فــي تونــس بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة 

ــوان “الهجــرة  ــة تحــت عن ــدوة دولي للهجــرة ن

ــي  ــا ف ــى أوروب ــة إل ــر النظامي ــة غي المغاربي

شــهر   فــي  اإلقليميــة”  التحــوالت  إطــار 

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2014. وناقشــت 

النــدوة عــددًا مــن المحــاور مــن بينهــا أســباب 

وتداعيــات الهجــرة غيــر النظاميــة ومســاراتها 

وأنــواع الجرائــم المرتبطــة بهــا والتشــريعات 

والقوانيــن المتصلــة بهــا وحقــوق المهاجريــن 

والتوجهــات  واالتفاقيــات  والسياســات 

وقــد  بهــا.  المتعلقــة  والدوليــة  الوطنيــة 

ــادل  ــوار وتب ــة للح ــدوة فرص ــذه الن ــرت ه وف

ــة ــدول العربي ــن ال ــارب بي ــات والتج  المعلوم

واألوروبيــة المعنيــة بقضايــا الهجــرة، وبلــورة 

المتوقعــة  التداعيــات  معالجــة  حــول  رؤى 

ــد  ــروعات للح ــات ومش ــم مقترح ــا، وتقدي له

ــل  مــن ســلبيات الظاهــرة والبحــث عــن بدائ

ــا. ــة له إيجابي

كمــا تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى جهــود جامعــة 

الــدول العربيــة فــي مجــال مكافحــة اإلتجــار 

بالبشــر؛ حيــث أنشــأت ”وحدة مكافحــة اإلتجار 

القانونيــة  الشــئون  إدارة  تحــت  بالبشــر“ 

الــدول  تمكيــن  بهــدف  العامــة  باألمانــة 

العربيــة مــن تحســين قدرتهــا علــى جمــع 

ــات اإلتجــار بالبشــر وتخزينهــا وتحليلهــا  بيان

واإلبــالغ عنهــا وترجمــة ذلــك إلــى تشــريعات 

واســتراتيجيات وطنيــة وخطــط عمــل. وتركــز 

ــدم  ــن التق ــالغ ع ــد واإلب ــى الرص ــدة عل الوح

ــة  ــتراتيجية العربي ــذ “االس ــي تنفي ــرز ف المح

الشــاملة لمكافحــة اإلتجــار بالبشــر” التــي 

ــام  ــرب ع ــدل الع ــس وزراء الع ــا مجل اعتمده

2012، وتعزيــز الجهــود اإلقليميــة المشــتركة 

ــرات  ــادل الخب ــر وتب ــار بالبش ــة اإلتج لمكافح

اإلقليميــة  لــألدوات  وفقــًا  وذلــك  التقنيــة 

والدوليــة بشــأن مكافحة اإلتجار باألشــخاص. 

لبنــاء  العربيــة  ”المبــادرة  كمــا تــم تبنــي 

بالبشــر“  القــدرات علــى مكافحــة اإلتجــار 

منهــا  الثالثــة  النســخة  إطــالق  تــم  التــي 

ــا  ــم تنفيذه ــول 2014 ويت ــبتمبر/ أيل ــي س ف

بالتعــاون مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي 

.)UNODC( بالمخــدرات والجريمــة 

واســتكمااًل لسلســلة التقاريــر التــي تصدرهــا 

ــة العامــة حــول الهجــرة فــي المنطقــة  األمان

العربيــة، يتنــاول العــدد الرابــع مــن التقريــر 

موضــوع “الهجــرة غير النظاميــة في المنطقة 

ــدان  ــهده البل ــا تش ــع م ــب م ــة” ليتواك العربي

العربيــة فــي هــذه المنطقــة مــن تنامــي لهذه 

الظاهــرة. ويتنــاول التقرير سياســات مكافحة 

الهجــرة غيــر النظاميــة بصفة عامة، ودراســة 

حــاالت مصــر وليبيــا والمغــرب وتونــس. ومــن 

المتوقــع أن يصــدر التقريــر فــي بدايــة عــام 

.2017

التأكيــد علــى أن مكافحــة  وختامــًا، يجــب 

الهجــرة غيــر النظاميــة وتهريــب المهاجريــن 

واإلتجــار بالبشــر والوقايــة مــن الشــبكات 

اإلجراميــة يجــب أن تتــم مــن خــالل التوعيــة 

بمخاطرهــا وســن القوانيــن الالزمــة لمحاربــة 

عصابــات التهريــب وتجريمهــا وتفعيــل هــذه 

ــم  ــدم تجري ــى ع ــرص عل ــع الح ــن، م القواني

األشــخاص الذيــن يعبرون الحــدود بطرق غير 

ــرة. ــباب قاه ــة ألس نظامي

االفتتاحية8
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 منتديات
واجتماعات

تــم عقــد اجتماع تشــاوري علــى مســتوى المندوبين بين 

ــس  ــة ومجل ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــاء ف ــدول األعض ال

األمــن بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية يوم 

االجتماع التشاوري على مستوى المندوبين بين الدول 

 األعضاء في جامعة الدول العربية ومجلس األمن

اجتمــاع منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا لمناقشــة البعد 

األمنــي ألزمــة الهجرة

ــا الســنوي  “Security Days”هــذا العــام حــول موضــوع البعــد األمنــي ألزمــة  ــا OSCE اجتماعه عقــدت منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروب

الهجــرة، وذلــك يــوم 4/3/2016 برومــا، لمناقشــة أزمــة الهجــرة وعالقتهــا باألمــن ســواء أمــن الــدول المســتقبلة أو أمــن الالجئيــن أنفســهم. 

وقــد شــاركت األمانــة العامــة فــي االجتمــاع الــذي افتتحــه الســيد/ Paolo Gentiloni Silveri - وزيــر خارجيــة إيطاليــا، حيــث أشــار خــالل كلمتــه 

االفتتاحيــة إلــى أهميــة هــذا االجتمــاع فــي ظــل  تفاقــم موجــات اللجــوء والنــزوح التــي وصلــت إلــى 60 مليــون شــخص، منهــم مليــون وصلــوا 

إلــى أوروبــا فــي عــام 2015.

ــات واألدوات  ــة المقارب ــرة، ومراجع ــع الهج ــل م ــي التعام ــة ف ــة األمني ــات، والمعالج ــد التحدي ــت: تحدي ــات تناول ــة جلس ــاع أربع ــن االجتم تضم

إلدارة الهجــرة، ومشــاركة المجتمعــات والجاليــات فــي عــالج األزمــة، والخطــوات القادمــة ودور منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا والشــركاء 

اإلقليميــن والدولييــن، حيــث قــدم الســادة المتحدثــون خــالل الجلســات عروضــًا تناولــت الموضــوع محــل النقــاش مــن مختلــف جوانبــه، وأعقــب 

ذلــك مناقشــات عامــة حــول الموضــوع. 

2016/5/21. تنــاول االجتمــاع مناقشــة عــدة موضوعــات مــن بينهــا الهجــرة 

واللجــوء،  وقــام ســعادة الســفير الدكتــور/ بشــر الخصاونة - المنــدوب الدائم 

ــة  ــة بإلقــاء مداخل ــدول العربي ــدى جامعــة ال ــة الهاشــمية ل للمملكــة األردني

الجانــب العربــي حــول الهجــرة واللجــوء خــالل االجتمــاع. وتناولــت مداخلــة 

الجانــب العربــي أوضــاع الالجئيــن والمهاجريــن فــي المنطقــة العربيــة، 

وتداعيــات اللجــوء علــى مختلــف جوانــب الحياة في الــدول العربيــة المضيفة، 

ــراءات  ــض اإلج ــة بع ــت المداخل ــا عرض ــي، كم ــي واإلقليم ــيق الدول والتنس

المطلــوب اتخاذهــا مــن قبــل مجلــس األمــن.



عقــدت شــعبة الســكان بــإدارة الشــؤون االقتصاديــة 

واالجتماعيــة باألمــم المتحــدة االجتماع التنســيقي الرابع 

ــورة  ــه بص ــذي تنظم ــة ال ــرة والتنمي ــول الهج ــر ح عش

ســنوية، وذلــك يومــي25 و26/2/2016 بنيويــورك. 

ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــاركت األمان ــد ش وق

فــي أعمــال االجتمــاع إلــى جانــب منظمــات ووكاالت 

األمــم المتحــدة المتخصصــة والمنظمــات غيــر الحكومية 

االجتماع التنسيقي الرابع عشر حول الهجرة والتنمية 
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المعنيــة بالهجــرة، باإلضافــة إلــى العديــد مــن الجهــات المعنيــة فــي مقدمتهــا 

ــك  ــرة )IOM( والبن ــة للهج ــة الدولي ــرة )GMG( والمنظم ــة للهج ــة العالمي المجموع

ــي. الدول

 وخــالل االجتمــاع تــم تنــاول رصــد وتنفيــذ األهــداف المتعلقــة بالهجــرة فــي خطــة 

ــع المســتوى حــول الهجــرة  ــي الرفي ــام 2030، والحــوار الثان ــة المســتدامة لع التنمي

الدوليــة والتنميــة لعــام 2013، باإلضافــة إلــى التحضيــر الجتمــاع الجمعيــة العامــة 

ــن  ــرة لالجئي ــع المســتوى بشــأن التعامــل مــع التحــركات الكبي لألمــم المتحــدة رفي

ــن والمهاجري
المؤتمر البرلماني الثاني حول الهجرة: 

“مساهمة المهاجرين األفارقة في تنمية دول المنشأ ودول المقصد”

االتحــاد البرلمانــي اإلفريقــي بالتعــاون مــع االتحــاد 

لجمهوريــة  الوطنيــة  والجمعيــة  الدولــي  البرلمانــي 

جيبوتــي المؤتمــر البرلمانــي الثانــي حــول الهجــرة الــذي 

عقــد تحــت عنــوان “مســاهمة المهاجريــن األفارقــة 

فــي تنميــة دول المنشــأ ودول المقصــد”، وذلــك يومــي 

15-2016/2/16 فــي جيبوتــي. 

ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــاركت األمان ــد ش وق

المؤتمــر، كمــا شــارك برلمانيــون مــن  فــي أعمــال 

ــة  ــة الجزائري ــا الجمهوري ــة منه ــدول اإلفريقي ــض ال بع

ــن  ــون ع ــة، وممثل ــة المغربي ــودان، والمملك ــة الس ــعبية، وجمهوري ــة الش الديمقراطي

المركــز البرلمانــي اإلفريقــي والبرلمــان األوروبــي، باإلضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة 

التاليــة: المنظمــة الدوليــة للهجــرة، واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، وبرنامــج األمم 

المتحــدة اإلنمائــي، وصنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة. 

المقصــد،  المنشــأ ودول  المهاجريــن فــي تنميــة دول  المؤتمــر مســاهمة  بحــث 

ــإدارة الهجــرة ومكافحــة اإلتجــار بالبشــر  ــة ب ــة ذات الصل ــدول اإلفريقي وتشــريعات ال

وتهريــب المهاجريــن، والمبــادرات والعمليــات اإلقليميــة فــي مجــال الهجــرة التي تعمل 

ــام 2030  ــتدامة لع ــة المس ــدة للتنمي ــم المتح ــدة األم ــة، وأجن ــدول اإلفريقي ــا ال عليه

وربطهــا بالهجــرة، وأزمــة الالجئيــن فــي أوروبــا وأثرهــا علــى العالقــات السياســية مــع 

ــة. ــدول األوروبي ال

عقــدت الــدورة الثامنــة للمنتــدى العالمــي 

للهجــرة والتنميــة فــي إســطنبول فــي الفتــرة 

المنتــدى  فــي  شــارك   .2015/10/16-14

المنتدى العالمي للهجرة والتنمية

دولــة،   150 يمثلــون  مشــارك   900 نحــو 

ــر  ــات غي ــن، والجمعي ــى المراقبي ــة إل باإلضاف

الخــاص،  والقطــاع  والخبــراء،  الحكوميــة، 

الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  وكانــت 

ــة مــن ضمــن المشــاركين. وقــد عقــد  العربي

المنتــدى علــى مــدار ثالثــة أيــام، وتمحــورت 
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ــع  ــة: وض ــات التالي ــول الموضوع ــاته ح جلس

الهجــرة والمهاجريــن علــى األجنــدة الوطنيــة 

والدوليــة للتنميــة ما بعد عــام 2015، وتعزيز 

هجــرة العمالــة الالئقــة والتوظيــف المناســب، 

وتمكيــن المهاجريــن والجاليــات مــن االندمــاج 

االجتماعــي والتنميــة البشــرية.

كمــا تضمــن المنتدى جلســات خاصــة تناولت: 

مســتقبل المنتــدى ومنصــة الشــراكات، حيــث 

قدمــت األمانــة العامــة مداخلــة حــول جهــود 

الجامعــة العربيــة فــي ملــف الهجــرة واللجــوء، 

ومنصة الشــراكات. وقد ناقش المنتدى وألول 

مــرة موضــوع الهجــرة القســرية لمــا يشــكله 

هــذا الموضــوع مــن أزمــة ملحــة تســتلزم 

تضافــر جهــود كافــة األطــراف وتكاتــف كافــة 

الجهــود للعمــل علــى حلهــا.  

تضمــن  للمنتــدى،  التحضيــر  إطــار  وفــي 

جــدول أعمال االجتمــاع األول لعملية التشــاور 

 - ARCP العربيــة اإلقليميــة حــول الهجــرة

الــذي عقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة 

27 و2015/4/28 -  الــدول العربيــة يومــي 

مناقشــة الموقــف العربي من محــاور المنتدى 

العالمــي للهجــرة والتنميــة؛ وتــم إصــدار ورقة 

إرشــادية للمشــاركين مــن الــدول العربية في 

المنتــدى العالمــي للهجــرة والتنميــة، تحتــوي 

علــى الموقــف العربــي مــن محــاور المنتــدى 

الثالثــة: التنقــل ورفــاه المهاجريــن، والهجــرة 

كعامــل مــن عوامل التنميــة، وتعزيــز التعاون 

ــا الناشــئة فــي مجــال  ــي بشــأن القضاي الدول

الهجــرة والتنقــل. وقــد تــم إرســال هــذه 

الورقــة إلــى رئاســة المنتــدى لنشــرها علــى 

الموقــع الخــاص بــه علــى شــبكة اإلنترنــت.

للمنتــدى  التاســعة  الــدورة  عقــدت  كمــا 

مــن  الفتــرة  فــي  ببنجالديــش  دكا  فــي 

10-2016/12/12 تحــت شــعار »الهجــرة التي 

تعمــل لصالــح التنميــة المســتدامة للجميــع: 

نحــو خطــة هجــرة تحوليــة«، وذلك بمشــاركة 

واســعة مــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة 

واإلقليميــة والمنظمــات غيــر الحكومية. وكان 

القاســم المشــترك في مناقشــات هــذه الدورة 

هو تحســين إدارة الهجرة، وقد تم اســتخالص 

بعــض األهــداف التي تغطــي كل األبعــاد ذات 

ــة  ــز العالق ــالل تعزي ــن خ ــرة م ــة بالهج الصل

بيــن الهجــرة والتنميــة، ومعالجــة الهجــرة غير 

القســري  للتهجيــر  واالســتجابة  النظاميــة، 

واللجــوء. وتــم االتفــاق على ضــرورة أن يلعب 

ــي  ــاق العالم ــة االتف ــي صياغ ــدى دور ف المنت

القادميــن،  العاميــن  خــالل  الهجــرة  حــول 

ــذي  ــورك ال ــالن نيوي ــى إع ــتنادًا إل ــك اس وذل

فــي  للمســاهمة  العالمــي  المنتــدى  دعــا 

المؤديــة  الدوليــة  الحكوميــة  المفاوضــات 

إلــى االتفــاق العالمــي حــول الهجــرة وتبــادل 

ــدى مــع  ــات الرئيســية للمنت ملخــص التوصي

أولئــك الذيــن يجــرون المفاوضــات. وأبــدت 

ألمانيــا والمغــرب اســتعدادهما للمشــاركة 

بصفتهمــا  الخصــوص  بهــذا  المتواصلــة 

القادمتيــن  الرئاســة المشــتركة للدورتيــن 

للمنتــدى عامــي 2018-2017.

االجتمــاع  خــالل  االتفــاق  تــم  قــد  وكان 

العربيــة  التشــاور  لعمليــة  االســتثنائي 

عقــد  الــذي   – الهجــرة  حــول  اإلقليميــة 

تحضيــرًا الجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم 

المتحــدة رفيــع المســتوى بشــأن التعامــل مــع 

ــن -  ــن والمهاجري ــرة لالجئي ــركات الكبي التح

علــى أن يكــون البيــان الصــادر عــن االجتمــاع 

بمثابــة   “ وثيقــة استرشــاديه للــدول العربيــة 

االجتمــاع  فــي  للمشــاركة  إعدادهــا  لــدى 

ــع المســتوى والمنتــدى العالمــي للهجــرة  رفي

.“ والتنميــة 

الهجــرة  حــول  العالمــي  المنتــدى  ويعتبــر 

ــل  ــد ســنويًا هــو المحف ــذي ينعق ــة ال والتنمي

األكبــر الــذي يتنــاول قضايــا الهجــرة والتنمية 

فــي العالــم، وهــو منبــر دولــي استشــاري 

ــاء  ــدول األعض ــع ال ــوح لجمي ــزم مفت ــر مل غي

وذلــك  المتحــدة،  األمــم  فــي  والمراقبيــن 

التفاهــم والتعــاون وإقامــة  بهــدف تعزيــز 

عالقــة دعــم متبــادل بيــن الهجــرة والتنميــة. 

وقــد تــم إنشــاء هــذا المنتــدى في عــام 2006 

ــأن  ــتوى بش ــع المس ــوار رفي ــاب الح ــي أعق ف

ــم اعتمــاد طريقــة  ــة، وقــد ت الهجــرة والتنمي

ــام 2007.  ــه ع ــة ب ــل الخاص العم
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 االجتمــاع الثانــي لعمليــة التشــاور العربيــة اإلقليميــة حــول 

ARCP الهجــرة

التشــاور  لعمليــة  الثانــي  االجتمــاع  عُقــد 

 )ARCP( العربيــة اإلقليميــة حــول الهجــرة

بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 

بالقاهــرة يومــي 24-2016/5/25، بمشــاركة 

الســادة المســئولين ممثلــي الجهــات المعنيــة 

والجاليــات  والمغتربيــن  الهجــرة  بشــؤون 

المقيمــة بالخــارج والمســئولين عــن ملــف 

الهجــرة فــي الجهــات المعنيــة بالــدول العربية 

باإلضافــة إلــى المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 

ــكان. ــدة للس ــم المتح ــدوق األم وصن

قامــت الســيدة/ إينــاس الفرجانــي – مديــر 

إدارة شــؤون الالجئيــن والمغتربيــن والهجــرة 

بافتتــاح االجتمــاع وإلقاء كلمــة األمانة العامة، 

حيــث قامــت باســتعراض الجهــود التــي قامت 

بهــا األمانــة العامــة منــذ االجتمــاع األول، كمــا 

ألقــت الضوء على الموضوعــات المدرجة على 

جــدول أعمال االجتماع وأهمية مناقشــتها في 

المرحلــة الحاليــة، والمتضمنــة: إنشــاء “نظــام 

ــداف  ــرة”، وأه ــد للهج ــي موح ــات عرب معلوم

الصلــة  ذات   2030 المســتدامة  التنميــة 

بالهجــرة، كمــا ناقــش االجتماع مشــروع ورقة 

برامــج عمليــة التشــاور العربيــة اإلقليميــة 

حــول الهجــرة ومشــروع خطــة عملهــا لعامــي 

.2017-2016

وقــد اعتمــد االجتمــاع ورقــة برامــج العمليــة 

2016-2017، كمــا  وخطــة عملهــا لعامــي 

الهامــة  التوصيــات  صــدر عنــه عــدد مــن 

اســتثنائيًا  اجتماعــًا  عقــد  تضمنــت  التــي 

لعمليــة التشــاور العربيــة اإلقليميــة حــول 

الهجــرة)ARCP(  تحضيــرًا لمشــاركة الجانــب 

العربــي فــي االجتمــاع رفيــع المســتوى حــول 

والمهاجريــن  لالجئيــن  الكبيــرة  التحــركات 

الــذي تعقــده الجمعيــة العامــة لألمــم المتحدة 

علــى هامــش دورتهــا )71( بنيويــورك بتاريخ 

.2016/9/19

وكانــت عمليــة التشــاور قــد ُأنشــئت بموجــب 

المســتوى  علــى  الجامعــة  مجلــس  قــرار 

الــوزاري فــي دورتــه العاديــة )142( بشــأن 

دوريــة انعقــاد اجتماعــات التشــاور اإلقليميــة 

حــول الهجــرة فــي المنطقــة العربيــة بوصفها  

“. وتعــد عمليــة  إقليميــة  “عمليــة تشــاور 

التشــاور العربيــة اإلقليميــة حــول الهجــرة 

ــي تضــم  ــدة الت ــة الوحي ــة اإلقليمي هــي اآللي

ــد  ــاك العدي ــة؛ حيــث أن هن ــدول العربي كل ال

مــن العمليــات اإلقليميــة األخرى حــول الهجرة 

التــي تضــم فــي عضويتهــا بعــض الــدول 

التشــاور  العربيــة األعضــاء. وتعــد عمليــة 

الحــوار  العربيــة بمثابــة منتــدى لتســهيل 

والتعــاون بيــن الــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق 

بقضايــا الهجــرة ذات االهتمــام المشــترك، 

ــة  ــي لمناقش ــاء عرب ــاد فض ــى إيج ــدف إل وته

ــالل:  ــن خ ــك م ــة، وذل ــرة الدولي ــا الهج قضاي

المشــاركة  البلــدان  بيــن  التعــاون  تعزيــز 



االجتمــاع العــام رفيــع المســتوى بشــأن 

التعامــل مــع التحــركات الكبيــرة لالجئين 

والمهاجريــن 
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والعمــل نحــو فهــم أكثــر عمقــًا لقضايــا الهجــرة بالمنطقــة العربيــة، وتعزيــز الفهــم المشــترك حــول أســباب وأبعــاد وأنمــاط وآثــار الهجــرة 

واتجاهاتهــا المســتقبلية فــي المنطقــة العربيــة، إلــى جانــب مســاعدة الحكومــات علــى المشــاركة بــرؤى موحــدة فــي الفعاليــات العالميــة 

ــة وغيرهــا. ــرة والتنمي ــول الهج ــتوى ح ــوار رفيــع المس ــة والح ــي للهجــرة والتنمي المرتبطــة بالهجــرة مثــل المنتــدى العالم

عقــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اجتماعــًا عامــًا رفيــع 

ــادر  ــرار الص ــب الق ــبتمبر 2016 بموج ــي 19 س ــتوى ف المس

فــي 22 ديســمبر2015  حــول التعامــل مــع التحــركات الكبيرة 

لالجئيــن والمهاجريــن. مثــل االجتمــاع فرصــة فريــدة لتعزيــز 

وتنفيــذ األطــر القائمــة وإيجــاد وســائل مبتكــرة للتعامــل مــع 

ــدول  ــى أن ال ــد عل ــث أك ــخاص، حي ــرة لألش ــركات الكبي التح

ــة  األعضــاء يجــب أن تجــد الســبل لتنظيــم حدودهــا الوطني

بفعاليــة مــع الحــرص علــى حمايــة حقــوق اإلنســان لجميــع 

الالجئيــن والمهاجريــن.

وجــاء االجتمــاع تتويجًا لعدة مبــادرات دولية اســتجابة ألزمتي 

الالجئيــن والمهاجريــن العالميتيــن.  حيث أســفر االجتماع عن 

حشــد التعهــدات المعلنــة فــي المناســبات الســابقة، باإلضافة 

إلــى اســتثمار هــذه االلتزامات لمعالجــة األســباب الكامنة وراء 

التحــركات الكبيــرة لالجئيــن والمهاجرين وتعزيز االســتجابات 

الجماعيــة لهــا. ومــن المتوقــع أن يتــم البــدء فــي اتخــاذ 

ــاق العالمــي بشــأن تقاســم  اإلجــراءات الالزمــة لوضــع االتف

مســئوليات الالجئيــن، وكذلــك االتفــاق العالمــي للهجــرة 

اآلمنــة والنظاميــة والمنظمة تمهيــدًا العتمادهما عام 2018.

وقــد تــم دعــوة الــدول والمنظمــات الدوليــة للمشــاركة فــي هــذا االجتمــاع 

علــى أعلــى مســتوى )مســتوى القمــة(. وأعقبــه قمــة اســتضافتها الواليات 

المتحــدة األمريكيــة واألردن وأثيوبيــا والســويد وكنــدا وألمانيــا علــى 

هامــش الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة يــوم 20 ســبتمبر حــول األزمــة 

العالميــة للجــوء.

وشــاركت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي أعمــال االجتمــاع، 

حيــث ألقــت األمانــة العامــة كلمــة خــالل الجلســة العامــة لالجتمــاع 

ــة  ــة العام ــه األمان ــذي عقدت ــري ال ــاع التحضي ــى االجتم ــا إل ــارت فيه أش

ــة  ــدول العربي ــف ال ــن موق ــذي تضم ــه وال ــادر عن ــي الص ــان الختام والبي

مــن محــاور االجتمــاع رفيــع المســتوى، كمــا شــاركت األمانــة العامــة فــي 

المائــدة المســتديرة حــول “العمــل الدولــي والتعــاون فــي مجــال الالجئيــن 

والمهاجريــن وقضايــا النــزوح”، والمائــدة المســتديرة حــول “االتفــاق 

العالمــي لتقاســم المســئولية عــن الالجئيــن واحتــرام القانــون الدولــي”.

ــام  ــن الع ــي لألمي ــر النهائ ــاع: التقري ــق االجتم ــم وثائ ــت أه ــد تضمن وق

“بأمــان وكرامــة: معالجــة التحركات الكبيــرة لالجئين والمهاجريــن”، القرار 

النهائــي لمنهجيــة عمــل االجتمــاع والمحــاور التــي تــم مناقشــتها، الوثيقة 

الختاميــة لالجتمــاع العــام، إطــار االســتجابة الشــامل لالجئيــن، نحــو اتفاق 

عالمــي لهجــرة آمنــه ومنظمــة ونظاميــة.
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تحضيــر األمانــة العامــة لالجتمــاع العــام رفيــع المســتوى بشــأن التعامــل مــع التحــركات الكبيرة 

لالجئيــن والمهاجرين: 

كانــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة قــد عقــدت اجتماعــًا 

 )ARCP( اســتثنائيًا لعمليــة التشــاور العربيــة اإلقليميــة حول الهجــرة

بمقرهــا بالقاهــرة يومــي 2 و3 أغســطس 2016 تحضيــرًا لالجتمــاع 

ــن،  ــن والمهاجري ــرة لالجئي ــركات الكبي ــأن التح ــتوى بش ــع المس رفي

ــة  وذلــك بهــدف التنســيق العربــي فــي المحافــل الدوليــة ذات الصل

بموضوعــات الهجــرة. وتــم تنظيــم االجتمــاع بالتعاون مــع المفوضية 

الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن )UNHCR( والمنظمــة 

 .)IOM( الدوليــة للهجــرة

وشــارك فيــه ممثليــن عــن 18 دولــة مــن الــدول األعضــاء، حيــث تــم 

ــة  ــة التشــاور العربي ــاط اتصــال عملي ــل: نق ــود مــن قب ــل الوف تمثي

اإلقليميــة حــول الهجــرة فــي الجهــات المعنيــة علــى مســتوى كبــار 

المســئولين، والجهــات المكلفــة مــن الــدول األعضــاء بالمشــاركة فــي 

االجتمــاع رفيــع المســتوى بنيويــورك، إلــى جانــب بعــض المنظمــات 

ــي.  ــان العرب ــة والبرلم ــدة المتخصص ــم المتح ــة ووكاالت األم  العربي

ــة  ــام لجامع ــن الع ــط - األمي ــو الغي ــد أب ــيد/ أحم ــي الس ــح معال افتت

الــدول العربيــة االجتمــاع، وأعقــب ذلــك كلمــات لــكل مــن: الســيد/ 

أميــن عــوض -  مديــر المكتــب اإلقليمــي للمفوضيــة الســامية لألمــم 

المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بمكتــب الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 

والمنســق اإلقليمــي لألزمــة الســورية والعراقيــة، والســيد/ أوفايــس 

ســرمد -  رئيــس مكتــب مديــر عــام المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 

والســيدة/ كاريــن أبــو زيــد - المستشــار الخــاص لألميــن العــام لألمم 

المتحــدة بشــأن االجتمــاع رفيع المســتوى للتحركات الكبيــرة لالجئين 

والمهاجريــن. وصــدر عــن االجتمــاع بيانــًا ختاميــًا يتضمــن الموقــف 

العربــي بشــأن المحــاور الســت لالجتمــاع رفيــع المســتوى.
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االجتمــاع الثانــي للجنــة العربيــة األفريقيــة الفنيــة 

التنســيقية المعنيــة بالهجــرة

قامــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية بتنظيــم االجتماع الثانــي للجنة 

العربيــة اإلفريقيــة الفنية التنســيقية المعنيــة بالهجرة بالتعــاون مع مفوضية 

ــارس  ــوم 24 م ــرة ي ــة بالقاه ــة العام ــر األمان ــك بمق ــي وذل ــاد اإلفريق االتح

2016. عقــد االجتمــاع برئاســة مشــتركة بيــن األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

ــة  ــص الدراس ــاع ملخ ــث االجتم ــي، وبح ــاد اإلفريق ــة االتح ــة ومفوضي العربي

ــول  ــات ح ــادل المعلوم ــي لتب ــي أفريق ــز عرب ــاء مرك ــا إلنش ــرر إعداده المق

الهجــرة. كمــا تــم مناقشــة التعديــالت المطلــوب إدخالهــا علــى خطــة عمــل 

اللجنــة خــالل الفتــرة 2016 –  2019، لتعزيــز التعــاون العربــي اإلفريقــي فــي 

مجــال الهجــرة. 

وقــد ُأنشــئت هــذه اللجنة بموجــب القرار الصــادر عن القمة العربيــة األفريقية 

الثالثــة التــي عقــدت بالكويــت في شــهر نوفمبر 2013 بشــأن تعزيز الشــراكة 

ــاء  ــى إنش ــة عل ــن الموافق ــرة، والمتضم ــال الهج ــي مج ــة ف ــة األفريقي العربي

لجنــة أفريقيــة عربيــة فنيــة تنســيقية مكونة مــن مفوضية االتحــاد األفريقي 

واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة للنظــر في موضــوع الهجــرة، وكذلك 

قــرار مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري الصــادر فــي دورتــه العاديــة 

رقــم 141 قــراره رقــم 7768 بتاريــخ 2014/3/9 بهــذا الشــأن.

ويتمثــل الغــرض األساســي للجنــة فــي تعزيــز التعاون بيــن االتحــاد األفريقي 

وجامعــة الــدول العربيــة فــي إدارة شــئون الهجــرة وال ســيما بتقديم المشــورة 

إلــى الــدول األعضــاء حــول األمــور المتعلقــة بالهجرة فــي كل مــن المنطقتين 

وفــق االتفاقــات واآلليــات اإلقليميــة والدوليــة. كمــا أن اللجنــة ســوف تســاعد 

االتحــاد األفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة علــي تقديــم المســاندة التحليليــة 

والفنيــة واالستشــارية مــن أجــل المســاعدة علــي التطبيــق الفعلــي لالتفاقات 

الخاصــة بسياســات الهجرة وغيرها من السياســات والمواقف واالســتراتيجيات 

الدولــي واإلقليمــي  الصلــة علــي  مســتوى  ذات 

ــة،  ــدول العربي ــا أو ال ــي أفريقي ــواء ف ــي س والوطن

وتعزيــز الموائمــة بيــن كافــة المبــادرات المتعلقــة 

ــة  ــف إدارات مفوضي ــا مختل ــي تتخذه ــرة الت بالهج

االتحــاد األفريقــي واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

العربيــة وشــركائهما، وإشــراك األطــراف الفاعلــة 

علــي المســتويين الوطنــي واإلقليمــي إشــراكًا وثيقًا 

ــع  ــم الوض ــن، وتقيي ــوق المهاجري ــة حق ــي حماي ف

الهجــرة  المتعلقــة بشــئون  للمنهجيــات  الراهــن 

ــا،  ــتجابة له ــدى االس ــتويات وم ــف المس ــي مختل عل

والدعــوة إلي إصــالح القوانين والسياســات المتعلقة 

ــن  ــك م ــى ذل ــعي إل ــن والس ــن والالجئي بالمهاجري

خــالل عقــد ورش العمل والنــدوات والبيانــات العامة 

وبرامــج التوعيــة بهذا الشــأن، وتســهيل التعاون مع 

وكاالت األمــم المتحــدة وغيرها من الجهــات العاملة 

ــي المســتوى  ــة بالهجــرة، عل ــا صل فــي مجــاالت له

الثنائــي ومتعــدد األطــراف، وتبــادل وجهــات النظــر 

والمعلومــات حــول األنشــطة المتعلقــة بالهجــرة في 

كل مــن المنطقتيــن.
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تقارير 
ودراسات

ــرة  ــة: الهج ــرة العربي ــر الهج ــن تقري ــع م ــدد الراب الع

ــا ــمال أفريقي ــة فــي ش ــر النظامي غي

الهجرة القسرية في المنطقة العربية

تقــوم األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية 

حاليــًا بإعــداد العــدد الرابــع من تقريــر الهجرة 

العربيــة الــذي يتنــاول موضــوع “الهجــرة غيــر 

النظاميــة فــي المنطقــة العربيــة”. وقــد تــم 

الموضــوع ليتواكــب مــع مــا  اختيــار هــذا 

تشــهده البلــدان العربيــة فــي هــذه المنطقــة 

مــن تنامــي لظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة 

والمختلطــة، حيــث تتمثل أهمية هــذا التقرير 

ــة  ــى قضي ــوء عل ــاء الض ــوم بإلق ــه يق ــي أن ف

ــا  ــمال أفريقي ــي ش ــة ف ــر النظامي ــرة غي الهج

التــي تعــد أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه 

المنطقــة حاليــًا، وذلــك بهــدف التعــرف علــى 

حجــم الظاهــرة وأســبابها واتجاهاتها والجهود 

المبذولــة لمكافحتهــا، مــن خــالل اســتعراض 

سياســات مكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة 

بصفــة عامــة، ودراســة حــاالت كل مــن مصــر 

وليبيــا والمغــرب وتونــس.

وقــد تــم االســتعانة عنــد إعــداد هــذا التقريــر 

ــال  ــي مج ــرب ف ــراء الع ــن الخب ــة م بمجموع

الهجــرة الدوليــة ذوي خلفيــات علميــة وعملية 

السياســية  العلــوم  فــي مجــاالت  متعــددة 

والديموغرافيــا  واالجتمــاع  واالقتصــاد 

واإلحصــاء. ومــن المتوقــع أن يصــدر التقريــر 

فــي بدايــة عــام 2017.

وجديــر بالذكــر أن هــذا التقرير يعد اســتكمااًل 

ــة  ــت األمان ــي قام ــر الت ــن التقاري ــلة م لسلس

العامــة بإصدارهــا بهــدف رصــد التطــورات 

الخاصــة بالهجــرة العربيــة؛ حيــث أصــدرت 

التقريــر اإلقليمــي لهجــرة العمــل العربية عام 

2006، ثــم التقريــر اإلقليمي لهجــرة الكفاءات 

عــام 2008، ثــم التقريــر الثالــث حــول الهجرة 

والتنميــة عــام 2014. 

أعــدت األمانــة العامــة تقريــرًا حــول “الهجــرة 

القســرية فــي المنطقــة العربيــة: نظــرة عامة 

األعضــاء  الــدول  واســتجابة  األزمــة  حــول 

العربيــة”. تضمــن  الــدول  وجهــود جامعــة 

التقريــر مقدمــة حــول قضيــة الالجئيــن فــي 

المنطقــة العربيــة والتــي تعــد األطــول عهــدًا 

ــر  ــدءًا بالتهجي ــي اســتمرت ب ــم والت فــي العال

العربــي الفلســطيني مــن األراضــي المحتلــة 

إلــى تفاقــم حاالت اللجــوء والنــزوح مؤخرًا في 

أنحــاء مختلفــة من الوطــن العربــي، حيث أدت 

األحــداث التي شــهدتها بعــض الــدول العربية 

- وخاصــة خالل الســت ســنوات األخيــرة - إلى 

وجــود حركــة مــن اللجــوء والنــزوح بصــور 

مختلفــة فرديــة وجماعيــة، مما شــكل مفصاًل 

متجــددًا فــي المعانــاة اإلنســانية.

ــن  ــول الالجئي ــات ح ــر معلوم ــن التقري تضم

الــدول  وجهــود  العربيــة  المنطقــة  فــي 

العربيــة فــي إطــار االســتجابة لألزمــات التــي 

مــرت بهــا بعــض دول المنطقــة؛ حيــث تنــاول 

األزمــة الســورية، واألزمــة العراقيــة، واألزمــة 

الليبيــة، والوضــع فــي الصومــال، والوضــع 

فــي الســودان، واألزمــة اليمنيــة، والالجئــون 

أوضــاع  إلــى  باإلضافــة  الفلســطينيون، 

الالجئيــن العــرب فــي الــدول األوروبيــة.



كمــا اســتعرض التقريــر جهــود األمانــة العامة 

العربيــة ممثلــة بإداراتهــا  الــدول  لجامعــة 

المعنيــة، والتــي قامــت بتكثيــف أنشــطتها 

ــة  ــات الدولي ــع المنظم ــث م ــيق الحثي والتنس

المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  المعنيــة 

ــداد  ــك إلع ــة، وذل ــة الدولي ــات اإلغاث ومنظم

المهاجريــن  حــول  والتقاريــر  الدراســات 

التخــاذ  التعــاون  وتنســيق  والالجئيــن 

اإلجــراءات الالزمــة ووضــع االســتراتيجيات 

والسياســات التــي من شــأنها توفيــر المعونات 

وحمايــة  الالزمــة  اإلنســانية  والمســاعدات 

الالجئيــن واالســتجابة لألزمــات فــي المنطقــة 

العربيــة، وكذلــك تفعيــل اتفاقيــات التعــاون 

المشــترك إلحيــاء ودعــم وتحديــث “االتفاقيــة 

العربيــة لتنظيــم أوضــاع الالجئيــن” والعمــل 

علــى تفعيلهــا. كمــا اســتعرض قيــام جامعــة 

الــدول العربيــة بتطويــر طريقــة عملهــا بمــا 

يتــالءم مــع مــا تشــهده المنطقة مــن تطورات 

ــوء  ــرة واللج ــات الهج ــق بموضوع ــا يتعل فيم

مــن خــالل اســتحداث عــدة آليــات تمكنهــا 

ــة مــن  ــة متكامل ــام بدورهــا بطريق مــن القي

خــالل التنســيق مــع الــدول العربيــة األعضــاء 

والتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 

العاملــة فــي هــذا المجــال. ويتــم تســليط 

لهــذه  المختلفــة  األنشــطة  خــالل  الضــوء 

ــرية. ــرة القس ــى الهج ــات عل اآللي

تقارير ودراسات17
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احتفال يوم المغترب العربي لعام 2016

تفعيــاًل لقــراري مجلــس الجامعــة رقــم 6454 بتاريــخ 14/9/2004 ورقــم 7411 بتاريــخ 

13/9/2011 بشــأن االحتفــال بيــوم المغتــرب العربــي، تقــوم األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

ــاء  ــم إحي ــد ت ــر. وق ــدان المهج ــي بل ــبة ف ــذه المناس ــنوية به ــاالت س ــة احتف ــة بإقام العربي

يــوم المغتــرب العربــي هــذا العــام مــن خــالل إقامــة احتفاليــة بهــذه المناســبة فــي باريــس 

بالتنســيق مــع بعثــة الجامعــة العربيــة هنــاك. حيــث عقد احتفــال اســتثنائي هذا العــام بتاريخ 

22/3/2016 ليكــون احتفــااًل مزدوجــًا يتزامــن مــع عيــد تأســيس الجامعــة.

العربــي ألربــع  المغتــرب  يــوم  الحفــل تقديــم دروعــًا تكريميــة بمناســبة  تــم خــالل 

ــل  ــن قب ــم م ــم اختياره ــن ت ــا الذي ــي فرنس ــة ف ــة المقيم ــات العربي ــن الجالي ــخصيات م ش

ــاعر  ــفير الش ــم: الس ــم وه ــال عمله ــي مج ــًا ف ــوا نجاح ــن حقق ــرب مم ــفراء الع ــس الس مجل

والكاتــب صــالح ســتيتية مــن الجمهوريــة اللبنانيــة، وقائــدة األوركســترا زهيــة زيوانــي 

مــن الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، والموســيقار والملحــن باتريــك المــا 

 مــن دولــة فلســطين، والبروفيســور الطبيــب عــالء الغنيمــي مــن جمهوريــة مصــر العربيــة.

وقــد شــارك فــي االحتفاليــة أكثــر مــن 400 شــخص مــن بينهــم رئيــس معهــد العالــم العربــي 

الســفراء، وأعضــاء  بباريــس والســادة 

الســلك الدبلوماســي العربــي واألجنبــي 

فــي فرنســا ولــدى اليونســكو، وممثلــون 

ــس  ــس المجل ــة ورئي ــن وزارة الخارجي ع

التنفيــذي وســفير الفاتيــكان، وممثــل 

ــد  ــكو، والعدي ــام اليونس ــرة ع ــن مدي ع

العربيــة واإلســالمية،  الجمعيــات  مــن 

ــن.  ــن اإلعالميي ــدد م ــى ع ــة إل باإلضاف

اليوم العالمي لالجئين

قامــت عمليــة التشــاور العربيــة اإلقليميــة حول الهجــرة - والتي تتولــى األمانة العامــة أمانتها 

الفنيــة - بإصــدار بيان بمناســبة اليــوم العالمي لالجئيــن الموافق 20 يونيــو 2016، حيث قام 

المشــاركون خــالل االجتمــاع الثانــي لعملية التشــاور الذي عقد بمقــر األمانة العامــة بالقاهرة 

يومــي 25/5/2016-24 باالتفــاق علــى محتوى هــذا البيان إلصداره بهذه المناســبة. 

أعــرب ممثلــو الــدول األعضــاء في هــذا البيان 

عــن قلقهــم مــن اســتمرار التزايــد المضطــرد 

فــي أعــداد الالجئيــن فــي المنطقــة العربيــة 

للعــام الســادس إثــر األزمــات التــي تمــر بهــا 



عــدة دول علــى رأســها ســوريا، والتــي تتحمــل المنطقــة العربيــة العــبء األكبــر لهــا ســواء 

مــن خــالل اســتضافة العــدد األكبــر مــن الالجئيــن أو توفيــر التمويــل لتقديــم المســاعدات 

اإلنســانية الالزمــة لهــم. كمــا جــددوا إعرابهــم عــن قلقهــم مــن اســتمرار معانــاة الالجئين 

الفلســطينيين ودعــوا المجتمــع الدولــي إلــى تحمــل مســئولياته الكاملــة تجاههــم.

ــدور الــذي تقــوم بــه المنظمــات المهتمــة بشــؤون الالجئيــن، وأكــد  ــان ال كمــا ثمــن البي

علــى أهميــة تكاتــف الجهــود لرفــع األعبــاء االقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة عــن 

ــًا مــن الشــعور  ــرة مــن الالجئيــن والنازحيــن انطالق دول الجــوار المســتقبلة ألعــداد كبي

بالمســئولية المشــتركة مــن جانــب مختلــف األطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع الدولــي. وأكــد 

علــى ضــرورة بــذل الجهــود لوقفهــا ومكافحــة عمليــات التهريــب واإلتجــار بالبشــر وعلــى 

ضــرورة إعــادة النازحيــن إلــى أوطانهــم وبــذل 

المزيــد مــن الجهــد لحمايتهــم، وضــرورة اقتــران 

ــباب  ــج األس ــل تعال ــة األج ــات طويل ــك بمقارب ذل

ــر  ــة الدافعــة لخــروج تدفقــات الهجــرة غي الجذري

ــى  ــل عل ــالل العم ــن خ ــة م ــة والمختلط النظامي

ــوء  ــى اللج ــؤدي إل ــي ت ــات الت ــاء األزم ــرعة إنه س

ــي دول  ــة ف ــروعات التنموي ــادة المش ــك زي وكذل

ــة. ــر النظامي المصــدر للحــد مــن الهجــرة غي
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مبادرة البرلمان العربي لحماية حقوق الالجئين السوريين

لحمايــة  مبــادرة  العربــي  البرلمــان  أطلــق 

حقــوق الالجئيــن الســوريين “رؤيــة برلمانيــة 

الســوريين مــن  لحمايــة حقــوق الالجئيــن 

منظــور إنســاني تشــريعي”. تهــدف المبــادرة 

إلــى توحيد كافــة الجهــود العربيــة واإلقليمية 

والدوليــة مــن أجــل توفيــر مــا يلــزم لحمايــة 

ــادئ  ــًا لمب ــوريين، وفق ــن الس ــوق الالجئي حق

لحقــوق  جنيــف  ووثيقــة  اإلنســان  حقــوق 

الالجئيــن، وتدعــو إلــى عمــل دولــي مشــترك 

والــدول  المعنيــة  المنظمــات  كافــة  بيــن 

المضيفــة لالجئيــن مــن أجــل دعمهــا، بهــدف 

لالجئيــن،  الكريمــة  الحيــاة  ســبل  توفيــر 

وضمــان كافــة حقوقهــم وباألخــص التعليــم 

الــدول  فــي  وبالــذات  المهنــي.  والتأهيــل 

التــي تعانــي مــن أزمــات كاليونــان وقبــرص 

ومقدونيــا.

بيــن  تنســيقي  اجتمــاع  عقــد  تــم  وقــد   

البرلمــان العربــي واإلدارات المعنيــة باألمانــة 

ــل  ــي أبري ــة ف ــدول العربي ــة ال ــة لجامع العام

2016 بمقــر األمانــة العامــة، وذلــك للتشــاور 

عــن ســبل التنســيق والتعــاون بشــأن التحــرك 

اإلقليمــي والدولي، لضمــان الحماية القانونية 

الســوريين.  لالجئيــن وخاصــة  واإلنســانية 

ــادرة  ــن المب ــدف م ــاع اله ــث االجتم ــد بح وق

وكيفيــة تنفيذهــا، وتــم االتفاق على تشــكيل 

فريــق عمــل مشــترك مــن اإلدارات المعنيــة 

باألمانــة العامــة لزيــارة برلمانــات الــدول 

األوربيــة المســتضيفة للالجئيــن الســوريين 

والبرلمانــات اإلقليميــة والمنظمــات المعنية.

إلــى تحقيــق  العربــي  البرلمــان  ويســعى 

تعــاون دولــي فعــال وناجــز لحمايــة حقــوق 

االنتهــاكات  تزايــد  ظــل  فــي  الالجئيــن، 

ــا. ــون له ــي يتعرض ــانية الت ــي اإلنس والمآس
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تجمــع الشــتات فــي أوروبــا يعقــد نــدوة فــي برليــن بعنــوان “القضيــة الفلســطينية 
أيــن وإلــى أيــن”

فــي إطــار الحملــة الوطنيــة مــن أجــل إعــادة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية كمطلــب شــعبي مــن أجــل تحقيــق المصالــح العليــا للشــعب 

الفلســطيني قــام تجمــع الشــتات الفلســطيني فــي أوروبــا بعقــد نــدوة حــوار وألول مــرة فــي أوروبــا تجمــع معظــم ألــوان الطيــف السياســي 

الفلســطيني فــي أكتوبــر 2016 بمشــاركة أبنــاء الجاليــة الفلســطينية وجمعيــات عربيــة وفلســطينية.  وقــد افتتــح النــدوة رئيــس تجمــع 

الشــتات فــي أوروبــا الســيد نضــال حمــدان بالوقــوف دقيقــة صمــت وبقــراءة الفاتحــة علــى أرواح شــهداء الشــعب الفلســطيني.

الجئون في أولمبياد 2016

ــن  ــم وهــو يشــاهد فريــق الالجئي دُهــشَ العال

ــذا  ــد ه ــرو 2016. ويع ــو دي جاني ــاب ري ــي ألع ف

 10 مــن  ويتألــف  نوعــه  مــن  األول  الفريــق 

ــي  ــح أن ف ــًا أوض ــوا نجاح ــن حقق ــن الذي رياضيي

وســع أي شــخص أن يحقــق النجــاح مهمــا كانــت 

ــية. ــروف قاس الظ

وكان مــن أبــرز الوجــوه فــي األولمبياد هــذا العام 

الســباحة يســرى ماردينــي ذات الـ18 عامــًا والتي 

كانــت تقطــن فــي أحــد أريــاف دمشــق وغــادرت 

إلــى تركيــا وتمكنــت مــن الوصــول إلــى ألمانيــا 

بعــد أن كاد القــارب الــذي كان يقّلهــا مــن تركيــا 

ــر  ــي البح ــرق ف ــى الغ ــك عل ــان يوش ــى اليون إل

وبــدأت هــي وأختهــا ســارة بالغطــس ودفــع 

القــارب لمــدة ثــالث ســاعات حتــى وصــل إلــى جزيــرة ليســبوس اليونانيــة. وقــد فــازت يســرى 

فــي ســباق 100 متــر لســباحة الفراشــة ولكنّهــا لــم تتأهــل بســبب عــدم كفايــة الوقــت الــذي 

ســجلته للتأهــل، إال أن مــا حققتــه فــي هــذا الســباق يعتبــر مــن دون شــك إنجــازًا كبيــرًا.

وكان مــن بيــن فريــق الالجئيــن الــذي حظــى بشــعبية كبيــرة خــالل األولمبيــاد كذلــك الســبّاح 

الســوري األصــل رامــي أنيــس الــذي يعيش فــي بلجيكا، وخمســة عدائين مــن الســودان، وعدّاء 

ماراثــون إثيوبــي واحــد، والعبــو جــودو مــن جمهوريــة الكونغــو الديموقراطية. 
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رموز غادرتنا

رحــل عــن عالمنــا هــذا العــام اثنيــن مــن أهــم رمــوز المغتربيــن العــرب؛ األولــى هــي  المعماريــة زهــا حديــد والتــي رحلــت عــن عالمنــا فــي 31 

مــارس 2016، والثانــي هــو الدكتــور أحمــد زويــل الملقــب بـــ “نوبــل العــرب” والــذي وافتــه المنيــة فــي 2 أغســطس 2016.

أحمد زويل

بــدأ الدكتــور أحمــد زويــل مســيرته العلميــة بكليــة 

علــى  حصــل  حيــث  اإلســكندرية،  جامعــة  العلــوم 

ــي  ــرف ف ــة الش ــع مرتب ــاز م ــوم بامتي ــوس العل بكالوري

ــات  ــى الوالي ــك إل ــد ذل ــل بع ــام 1967، انتق ــاء ع الكيمي

العليــا فــي  المتحــدة األمريكيــة الســتكمال دراســته 

جامعــة “بنســلفانيا” فــي علــوم الليــزر وبعــد ذلــك عمــل 

باحثــًا فــي جامعــة كاليفورنيــا، وانتقــل للعمل فــي معهد 

كاليفورنيــا للتكنولوجيــا وتــدرج فــي المناصــب إلــى أن 

ــا. ــاء به ــم الكيمي ــم عل ــس لقس ــتاذًا ورئي ــح أس أصب

 نــال الدكتــور أحمــد زويــل العديــد مــن الجوائــز أبرزهــا 

ــام 1999  ــاء ع ــي الكيمي ــل ف ــزة نوب ــى جائ ــه عل حصول

عندمــا نجــح فــي اختــراع مايكروســكوب يقــوم بتصويــر 

أشــعة الليــزر في زمــن مقــداره فمتوثانية، وتــم تكريمه 

فــي بلــده األم فــي نفــس العــام حيــث حصل علــى قالدة 

النيــل العظمــى وهــى أعلــى وســام مصــري.

 بالرغــم مــن طيلــة ســنين غربتــه عــن الوطــن إال أنــه 

ــة  ــة لألم ــة العلمي ــى النهض ــل عل ــدًا العم ــس أب ــم ين ل

ــور أحمــد زويــل فــي إنشــاء  ــة فقــد أســهم الدكت العربي

مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا فــي مصــر، وشــارك فــي تقديــم واجــب العلــم 

ــر فــي اجتماعــات  ــد العزيــز فــي جــدة، وأســهم بشــكل كبي فــي جامعــة الملــك عب

تطويــر “مؤسســة قطــر” فــي الدوحــة، وشــارك فــي العديــد مــن المنتديــات العلميــة 

فــي تونــس.

 كان الدكتــور أحمــد زويــل أحــد أهــم وأبــرز رمــوز المغتربيــن العــرب، وقــد غادرنــا 

بعــد مســيرة مليئــة بالعطــاء عــن عمــر ناهــز الســبعين عامــًا تــاركًا وصيــة مفادهــا 

اســتكمال مشــروعه العلمي الكبير والمتمثــل في مدينة زويل للعلــوم والتكنولوجيا. 



رموز المغتربين العرب22

زها حديد

زَهــا حديــد هــي معماريــة عراقيــة األصــل 

ولــدت فــي بغــداد عــام 1950، وحصلــت علــى 

شــهادة الليســانس فــي الرياضيات مــن الجامعة 

ــت  ــام 1971، تخرج ــروت ع ــي بي ــة ف األميركي

ــة »AA« أو  ــة المعماري ــي الجمعي ــام 1977 ف ع

ــت  ــدن عمل »Architectural Association« بلن

ــت  ــارة 1987، انتظم ــة العم ــي كلي ــدة ف كمعي

ــدة  ــي ع ــي ف ــتاذة كرس ــرة أو أس ــتاذة زائ كأس

جامعــات فــي أوروبــا بأمريــكا منهــا هارفــرد 

وكولومبيــا  وأوهايــو  وهامبــورغ  وشــيكاغو 

ونيويــورك وييــل، ولهــا شــهرة واســعة فــي 

ــة  ــي حاصل ــة، وه ــة الغربي ــاط المعماري األوس

علــى وســام التقديــر مــن الملكــة البريطانيــة.

ــح  ــي واض ــاط أكاديم ــد بنش ــا حدي ــزت زه تمي

بــدأت  فقــد  العمليــة،  حياتهــا  بدايــة  منــذ 

التدريــس فــي الجمعيــة المعماريــة. وكانــت 

بدايــة نشــاطها المعمــاري في مكتــب OMA ثم 

أنشــأت مكتبهــا الخــاص عــام 1978. وفــي عــام 

1994 عينــت أســتاذة في منصب كينــزو تاجيه، 

فــي قســم التصميم )الدراســات العليــا( بجامعة 

جامعــة  فــي  ســوليفان  ومنصــب  هارفــارد 

شــيكاغو بمدرســة العمــارة كأســتاذ زائــر. وهي 

ــل  ــات مث ــض الجامع ــي بع ــر ف ــتاذ زائ اآلن أس

جامعــة ييــل. 

المعــارض  العديــد مــن  أقامــت زهــا حديــد 

الدوليــة ألعمالهــا الفنيــة تشــمل التصاميــم 

المعماريــة والرســومات واللوحــات الفنيــة. وتتميــز أعمــال زهــا حديــد باتجــاه معمــاري واضــح 

فــي جميــع أعمالهــا وهــو االتجــاه المعروف باســم التفكيكيــة أو التهديميــة وهو اتجــاه ينطوي 

ــا  ــي تصاميمه ــد ف ــتخدم الحدي ــا تس ــا أنه ــة، كم ــر منتظم ــة غي ــال وهندس ــد ع ــى تعقي عل

ــذ تشــكيالت  ــرة مــن أحمــال الشــد والضغــط تمكنهــا مــن تنفي بحيــث يتحمــل درجــات كبي

ــة.  حــرة وجريئ

حصلــت زهــا حديــد علــى شــهادات تقديريــة مــن أهــم الشــخصيات المعماريــة مثــل اليابانــي 

كانــزو تانــك، كمــا حصلــت علــى جائــزة بريتزكــر المشــهورة فــي مجــال التصميــم المعمــاري، 

حيــث تعــادل فــي قيمتهــا جائــزة نوبــل، كمــا فــازت بأرفــع جائــزة نمســاوية عــام 2002، حيث 

ــع أقــوى امــرأة فــي  ــرت زهــا كراب ــة النمســاوية للســياحة وُاختي ــزة الدول ــى جائ ــت عل حصل

العالــم فــي 2010 حســب تصنيــف مجلــة التايمــز. وحصلــت علــى وســام التقديــر مــن الملكــة 

البريطانيــة، واختيــرت كأفضــل الشــخصيات فــي بريطانيــا عــام 2012. 

وقــد تُوفيــت زهــا حديــد فــي 31 مــارس 2016 عــن عمــر ناهــز ال65 عامــًا، تاركــًة وراءهــا 

الكثيــر مــن اإلنجــازات الموجــودة فــي العديــد مــن الــدول فــي مختلــف أنحــاء العالــم مثــل 

محطــة إطفــاء الحريــق فــي ألمانيــا، ومتحــف الفــن الحديث فــي مدينــة سينســيناتي بالواليات 

المتحــدة، ومركــز الفنــون الحديثــة فــي رومــا، ومعــرض منطقــة العقــل فــي األلفيــة بلنــدن، 

ــي  ــي ف ــز العلم ــبورج، والمرك ــي ستراس ــاق ف ــار األنف ــة لقط ــي، ومحط ــي أبوظب ــر ف وجس

ولســبورج، ومحطــة البواخــر فــي ســالرينو، ومركــز للتزحلــق علــى الجليــد فــي انســبروك، 

والمركــز الرئيســي لشــركة بــي إم دابليــو بألمانيــا.



ــة  ــارة األمريكي ــى الق ــة إل ــدأت الهجــرة العربي ب

ــوس  ــد أنطوني ــر، ويع ــع عش ــرن التاس ــي الق ف

البشــعالني أول مغتــرب لبنانــي هاجــر إلــى 

أطلــق  وقــد   1854 عــام  الشــمالية  أميــركا 

عليــه “المغتــرب األول”. وفــي العصــر الحالــي، 

هنــاك جــدل كبيــر حــول العــدد الدقيــق للعــرب 

ــم 1.9  ــغ تعداده ــن يبل ــي حي ــن، فف األمريكيي

مليون نســمة وفقــًا لمكتب اإلحصــاء األمريكي، 

للمؤسســة  وفقــًا  المنشــور  الرقــم  أن  نجــد 

 AAI( Arab American( األمريكيــة العربيــة 

Institute هــو 3.7 مليــون أمريكــي مــن أصــل 

ــي.  عرب

وأغلــب هــؤالء العــرب األمريكييــن هــم مــن 

أصــول لبنانيــة ومصرية وســورية وفلســطينية 

وأردنيــة ومغربيــة وعراقيــة وســودانية، وهــم 

الواليــات  أقاليــم  موزعــون بالتســاوي علــى 

المتحــدة األربعــة، لكــن معظمهــم يتركــز فــي 

خمــس واليــات، حيــث إن %48 منهــم يعيشــون 

 – ميتشــغان   – فلوريــدا   – كاليفورنيــا  فــي: 

نيوجيرســي – نيويــورك. ويعيــش العــدد األكبر 

ــا كل  ــورك يليه ــة نيوي ــي مدين ــرب ف ــن الع م

مــن: لــوس أنجلــوس – شــيكاغو – هيوســتن – 

ديترويــت – ســان دييجــو. ويمثــل األمريكيــون 
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مــن أصــل عربــي %30 مــن الســكان فــي ديربــورن. وقــد ازداد تعــداد العــرب تقريبــًا فــي 

ــن. ــن الماضيي ــالل العقدي ــات خ كل الوالي

ــا  ــودون فيه ــة مول ــول عربي ــن أص ــدة م ــات المتح ــي الوالي ــن ف ــف المقيمي ــي نص وحوال

وحاصلــون علــى جنســيتها )%46(. أمــا العــرب المولــودون خارجهــا، فقــد حصــل أكثــر مــن 

نصفهــم علــى الجنســية األمريكيــة بحلــول عــام 2000.

 أكثــر مــن %40 مــن العــرب األمريكييــن حاصلــون علــى درجــات جامعيــة، وهــي نســبة 

أعلــى مــن النســبة الكليــة للســكان. كمــا تبلــغ نســبة العــرب األمريكييــن البالغيــن مــن 

العمــر 25 ســنة والحاصليــن علــى الشــهادة الثانويــة أو علــى درجــة علميــة أعلــى 84%. 

وتبلــغ نســبة حاملــي الماجســتير أو الدكتــوراه %17، وهــي النســبة التي تقتــرب من ضعف 

المعــدل العــام لحاملــي الشــهادات العليــا فــي الواليــات المتحــدة.

بالرغــم مــن أن غالبيــة ســكان البلــدان العربيــة هــم مــن المســلمين، إال أن معظــم العرب 

األمريكييــن مســيحيون. ووفقــآ للمؤسســة العربيــة األمريكيــة، يشــكل المســيحيون 63% 

مــن العــرب األمريكييــن، بينمــا يشــكل المســلمون حوالــي %25 منهــم.

وكان للمغتربيــن العــرب األوائــل نشــاط بــارز فــي المجــال األدبــي، وأســس هــؤالء 

المهاجريــن العديــد مــن التنظيمــات االجتماعيــة والثقافيــة فــي األمريكتيــن ولمعت منهم 

ــة  ــال مجموع ــن أمث ــر” م ــاء المهج ــوا بـــ “أدب ــن عرف ــم األدب مم ــي عال ــرة ف ــماء كبي أس

ــا -  ــي تأسســت عــام 1920 ومــن أعضائه ــكا الشــمالية الت ــة” فــي أمري “الرابطــة القلمي

ــد مــن  ــا أصــدروا العدي ــو ماضــي. كم ــا أب ــل نعيمــة وإيلي ــران وميخائي ــل جب ــران خلي جب

الصحــف والدوريــات العربيــة وغيــر العربيــة فــي دول المهجر، وأسســوا الكثير مــن النوادي 

والتنظيمــات ذات النزعــة السياســية والقوميــة إلــى جانــب النزعــة الخيريــة والتعليميــة 

والثقافيــة. وقــد أحصــى )فيليــب حتــى( عــام 1929 الجرائــد والمجــالت والدوريــات العربية 

واإلنجليزيــة التــي أصدرهــا المغتربــون فــي الواليــات المتحــدة فوصــل عددهــا إلــى 102، 

بــدأت بالصحيفــة األولــى )كوكــب أمريــكا( عــام 1892، ثم )العصــر( عــام 1894، و)األيام( 
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عــام 1897، و)الهــدى( عــام 1898، و)مــرآة الغــرب( عــام 1899. 

وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية، هنــاك بعــض المحــاوالت والجهــود المبذولــة مــن قبــل الجاليــات العربيــة المقيمة فــي الواليات 

 Arab American المتحــدة لتنظيــم الكتلــة التصويتيــة للعــرب األمريكييــن؛ فهنــاك كيانــات تــم إنشــاؤها مثــل: المصوتــون العــرب األمريكيــون

Voters )AAV(، وهيــا نصــوت Yalla Vote، بهــدف تشــجيع الناخبيــن العــرب علــى المشــاركة فــي الحيــاة السياســية واإلدالء بأصواتهــم فــي 

االنتخابات. 
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تواصلوا معنا      
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