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 االفتتاحية 
 أربعة أعوام حصاد عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء: 

جامعة الدول العربية منذ إنشائها بموضوع الهجرة  اهتمت
األمانة  واستمرتوالمغتربين العرب والكفاءات العربية المهاجرة، 

لتنسيق بين سياسات الدول العربية في هذا في ا للجامعة العامة
من خالل عرض الموضوعات ذات الصلة على  الشأن

 اجتماعات مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة والمجلس
ارتأت األمانة  ،وفي العقدين األخيريناالقتصادي واالجتماعي. 

العامة أهمية إنشاء آلية تمكنها من القيام بهذا الدور التنسيقي 
، ويكون لها نقاط اتصال محددة بالدول بصورة دائمة ومستمرة

جهودها في  العربية معنية بهذا الشأن. وقد بدأت األمانة العامة
عين للسادة الوزراء العرب المعنيين بشؤون هذا اإلطار بعقد اجتما

عامي  ، وذلكالهجرة والمغتربين والجاليات المقيمة بالخارج
االجتماعين  هذين وقد أكد السادة الوزراء خالل .2009و 2008

على أهمية إيجاد مثل هذه اآللية وأهمية إيالء موضوع الهجرة 
ة المنتديات والتنمية االهتمام الالزم من النقاش والبحث ومواكب

 العالمية الخاصة بذلك برؤية موحدة. 
بدأت عمليات التشاور اإلقليمية حول الهجررة فري وفي ذلك الوقت 

علررى  د عرردد العمليررات الترري تغطرري مختلررف األقرراليميررتزاو  ،الظهررور
. وقرد سراعد إنشراء هرذه العمليرات فري تطروير الروعي مستوى العالم

وخلرررررق لغرررررة حررررروار برررررين الررررردول المصررررردرة ودول العبرررررور والررررردول 
المسررررتقبلة للهجرررررة، ممررررا مهررررد الطريررررق لجهررررود الحقررررة فرررري مجررررال 
الهجرررررة علررررى المسررررتوى العررررالمي، كرررران مررررن أهمهررررا: مبررررادرة برررررن 

التي أطلقها المكتب االتحرادي السويسرري لشرؤون  2001-2005
لالجئررررين إلقامررررة حرررروار بررررين الحكومررررات حررررول مختلررررف القضررررايا ا

نشرراء اللجنررة العالميررة للهجرررة الدوليررة   GCIMالمتعلقررة بررالهجرة، واء
، والتررري 2005حترررى عرررام  2003التررري اسرررتمر عملهرررا مرررن عرررام 

تبعهرررا قيرررام الجمعيرررة العامرررة لألمرررم المتحررردة بتنظررريم الحررروار األول 
، ثرم عقرد المنتردى 2006م رفيع المستوى حول الهجرة والتنمية عا

دورة منررررذ عررررام  11والررررذي عقررررد  العررررالمي حررررول الهجرررررة والتنميررررة
2007. 

تضررررم  والترررري، هررررذه العمليررررات التشرررراوريةوفررري ضرررروء تزايررررد أهميررررة 
برررزت الحاجررة  ،دواًل عربيررة بوصررفهم أعضرراء أو مررراقبينبعضررها 

واحرررردة تجمررررع كررررل الرررردول العربيررررة، ممررررا دعررررا  عمليررررةإلررررى إنشرررراء 
ي االجتماع التشراوري اإلقليمري حرول الهجررة والتنميرة المشاركون ف

فررري المنطقرررة العربيرررة، الرررذي نظمتررره األمانرررة العامرررة بالتعررراون مرررع 

اللجنرررة االقتصرررادية واالجتماعيرررة لغربررري آسررريا ةإسررركوا  والمنظمرررة 
  فرري إطررار التحضررير للحرروار الثرراني رفيررع IOMالدوليررة للهجرررة ة

تأكيررد فرري البيرران الخترررامي المسررتوى حررول الهجرررة والتنميررة، إلرررى ال
لالجتماع على أهمية إنشاء عملية تشاور إقليمية حول الهجرة في 

 المنطقة العربية في إطار جامعة الدول العربية. 
منذ إنشائها بقرار صادر من مجلس الجامعة على المستوى و 

، وَعْقد أول اجتماعاتها في أبريل 2014الوزاري في سبتمبر 
طالقها رسمياً 2015 من مقر األمانة العامة في االجتماع  ، واء

العالمي الخامس لرؤساء وأمانات عمليات التشاور اإلقليمية بشأن 
عملية التشاور العربية " ، حققت2015الهجرة في أكتوبر 

ونجحت في  ،العديد من اإلنجازات "اإلقليمية حول الهجرة واللجوء
الخروج بموقف عربي موحد من الموضوعات المطروحة على 
الساحة الدولية خالل العامين الماضيين والمتعلقة بقضايا الهجرة 

محل إشادة من قبل المنظمة الدولية للهجرة  وأصبحتواللجوء، 
 كنموذج ناجح لعمليات التشاور اإلقليمية. 

تعزيز التنسيق بين الدول أعضاء عملية التشاور وحرصًا على 
قامت األمانة ، بشكل يؤدي إلى تنظيم عملها وتحقيق أهدافها

بصفتها  -العامة ةإدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة  
وضع تصور للبرامج التي سيتم ب -األمانة الفنية لعملية التشاور 

عمل  طخط ، كما تقوم بإعدادتنفيذها في إطار عملية التشاور
ساعد على تحقيق أكبر قدر ممكن من ي، مما كل سنتين تنفيذية

على  عملية التشاوروتركز برامج  د هذه اآللية.االستفادة من وجو 
ومساعدة الحكومات على المشاركة  والتجارب، تبادل المعلومات

 ،واللجوء برؤى موحدة في الفعاليات العالمية المرتبطة بالهجرة
تنمية الوعي واإلدراك على مختلف المستويات بقضايا الهجرة و 

 .تبصفة عامة وما يرتبط بها من موضوعاواللجوء 
تعمل عملية التشاور كحلقة وصل بين المستوى الوطني و 

والمستوى العالمي من خالل القيام بعرض الموقف العربي من 
، الموضوعات ذات الصلة بالهجرة واللجوء في المحافل الدولية

تلعب عملية التشاور دورًا في مساعدة الدول األعضاء  حيث
العالمية المتعلقة بالهجرة ةمثل  وااللتزامات على ترجمة األهداف

عالن نيويورك من أجل 2030خطة التنمية المستدامة  ، واء
  في واالتفاقين العالميين للهجرة والالجئين الالجئين والمهاجرين،

السياسات والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي يمكن 
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تنفيذها على المستوى الوطني. وتقوم في سبيل تحقيق ذلك 
لسعي لتوفير الدعم الفني الالزم للدول األعضاء عند قيامها با

 .بتنفيذ هذه األهداف بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية
حول  وأوراق المعلوماتإعداد التقارير بوتقوم عملية التشاور 

بهدف مساعدة الدول واللجوء  الموضوعات ذات الصلة بالهجرة
بة للتعامل مع التحديات األعضاء على إيجاد اآلليات المناس

 الدول في المسئولين قدرات لبناء برامج هما، وتوفيرالناتجة عن
كما تسعى  .بالهجرة المتعلقة الموضوعات مختلف في األعضاء

 في الوطنية التنمية خطط في الهجرة إدماج إلى عملية التشاور
شراك العربية الدول  التنمية عملية في المهاجرة العربية الكفاءات واء
 الشراكات وتطوير خبراتهم، نقل خالل من العربي الوطن في

 العربية، المنطقة في نظرائهم وبين بينهم التواصل وشبكات
 العمل فرص عن أفضل معلومات على للحصول ومساعدتهم
 االتصال وسائل من واالستفادة المنطقة، في واالستثمار
 .ذلك تحقيق في الحديثة والتكنولوجيا

 مالئمة األكثر المنصة التشاور عملية ذلك، تمثلباإلضافة إلى 
 وعمليات والدولية اإلقليمية األطراف مع تشاورية جلسات لعقد

 حول التفاهم وتعزيز الحوار تطوير أجل من األخرى التشاور
 الهجرة واللجوء، مجال في المشترك االهتمام محل الموضوعات

 األطراف مع االستراتيجي التعاون تعزيز على يساعد مما
 هذه نظر وجهات عن واضحة صورة وجود عن فضالً  األخرى،
 . بالهجرة واللجوء الصلة ذات القضايا إزاء األطراف

 منذ تأسيسها في الخروج بموقف موحد نجحت عملية التشاور وقد
 تبنت مواقف موحدة إزاء في العديد من المناسبات؛ حيث

للهجرة  المنتدى العالميدورات الموضوعات المطروحة في 
 عملية التشاورتجدر اإلشارة إلى أن و ةمنذ الدورة الثامنة  والتنمية
قد أولت اهتمامًا خاصًا بالدورتين العاشرة والحادية عشرة  كانت

ا برئاسة مشتركة أللمانيا والمملكة تاللتين عقدو من المنتدى 
سياسة  فيما يخص الهجرة فيكما تبنت موقفًا موحدًا ،  المغربية

اجتماع ، والموقف العربي تجاه محاور الجوار األوروبية المجددة
رفيع المستوى بشأن التحركات الجمعية العامة لألمم المتحدة 

، باإلضافة إلى االتفاق على الرسائل الكبيرة لالجئين والمهاجرين
الرئيسية التي حرصت الدول العربية على إيصالها إلى عمليتي 

تقوم عملية كما . الميين للهجرة والالجئينوضع االتفاقين الع
بإصدار بيانات في اطار أحداث هامة مثل "البيان كذلك التشاور 

الصادر عن االجتماع األول بشأن ضحايا الهجرة غير 
 20النظامية"، أو في مناسبات مثل "اليوم العالمي لالجئين" في 

 . يونيو/ حزيران من كل عام

يصال هذه المواقف العربية إلى وتحرص األمانة العامة على إ
تقوم بترجمة كافة الوثائق الصادرة الجهات الدولية المعنية، حيث 

رسالها إلى ، واء عن اجتماعات عملية التشاور إلى اللغة اإلنجليزية
الجهات األممية المعنية، وتعميمها على الدول األعضاء وبعثات 

الدولية الجامعة العربية في الخارج، وعرضها أمام المحافل 
ووضعها على  وخالل الفعاليات التي تناقش هذه الموضوعات،

البيانات  نشر وتوزيع ، كما يتمالبوابة اإللكترونية للجامعة العربية
 على وسائل اإلعالم المختلفة. الصادرة عن عملية التشاور

تبادل المعلومات والخبرات بين الدول في إطار الحرص على و 
بأوراق لعامة بالطلب من الدول موافاتها تقوم األمانة ا، األعضاء

ذات صلة  عمل حول خبراتها وجهودها في موضوعات معينة
، مما ُيَمكِّن األمانة العامة من االطالع بمجال الهجرة واللجوء

برازها أمام المحافل الدولية. وخالل الفترة  على جهود الدول واء
ة بالبيانات قامت الدول األعضاء بموافاة األمانة العام الماضية،

واإلحصاءات المتوفرة لديها بشأن موجات الهجرة الناتجة عن 
وُطرق  2011األزمات التي مرت بها المنطقة العربية منذ عام 

االستجابة لها من حيث إصدار التشريعات واتخاذ اإلجراءات 
لضبط الحدود وتقديم المساعدات اإلنسانية وغيرها من طرق 

 كما أعدت الدولاعية واالقتصادية. االستجابة السياسية واالجتم
لمتابعة إعالن نيويورك من أجل الالجئين  هاحول جهود اً أوراق

والمهاجرين، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات في هذا 
الشأن وحث كل الدول العربية على متابعة تنفيذ ما تضمنه 
إعالن نيويورك بما يتالءم مع ظروف كل دولة ويراعي 

األمانة  تقومخصوصية المنطقة العربية ودولها األعضاء. و 
على  اتم توزيعهي ةوثائقي اتتجميع هذه األوراق في ملفالعامة ب

تبادل  بهدف لعملية التشاور ات العاديةالدول خالل االجتماع
  .همبين فيما المعلومات والتجارب

وقد شهدت الساحة الدولية خالل الفترة الماضية اهتمام غير 
مسبوق من جانب المجتمع الدولي بقضايا الهجرة واللجوء لمواكبة 

 ، قامت عملية التشاورطارهذا اإلوفي طورات في هذا الشأن. الت
التحضير لالجتماع رفيع المستوى بشأن التحركات الكبيرة ب

لالجئين والمهاجرين الذي عقدته الجمعية العامة لألمم المتحدة 
عقدت حيث على هامش دورتها العادية الواحدة والسبعين، 

لية التشاور بمقرها بالقاهرة األمانة العامة اجتماعًا استثنائيًا لعم
، تم تنظيمه بالتعاون مع 2016أغسطس/ آب  3و 2يومي 

والمنظمة  ية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السام
الدولية للهجرة. وقد خرج االجتماع ببيان ختامي يتضمن الموقف 
العربي إزاء محاور االجتماع رفيع المستوى، وتم تعميم هذا البيان 
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ندوبيات الدول العربية والبعثات الدبلوماسية في نيويورك، على م
المستشار الخاص  -كما تم إرساله إلى السيدة/ كارين أبو زيد 

لألمين العام لألمم المتحدة بشأن االجتماع رفيع المستوى السابق 
التي كانت قد شاركت  –للتحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين 

رفعه إلى الجمعية العامة لألمم ل -في االجتماع االستثنائي 
السيدة  إنجازًا عظيمًا أشادت به وقد مثل هذا االجتماع المتحدة.
حيث كانت المنطقة العربية هي المنطقة اإلقليمية  أبو زيد،

 الوحيدة التي قامت بالتحضير لهذا االجتماع.
وقد شاركت األمانة العامة في أعمال االجتماع العام للجمعية 

لقاء كلمة خالل و ، 2016سبتمبر  19م المتحدة في العامة لألم اء
الجلسة العامة لالجتماع أشارت فيها إلى االجتماع التحضيري 
الذي عقدته األمانة العامة والبيان الختامي الصادر عنه. كما 
شاركت كذلك في المائدة المستديرة حول "العمل الدولي والتعاون 

نزوح"، والمائدة في مجال الالجئين والمهاجرين وقضايا ال
المستديرة حول "االتفاق العالمي لتقاسم المسئولية عن الالجئين 

 واحترام القانون الدولي".
تحضيرًا للمشاورات حول االتفاق العالمي بشأن الالجئين و 

قامت األمانة  ،واالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
الثاني لعملية التشاور االجتماع االستثنائي العامة بتنظيم 

 25بمقرها بالقاهرة يومي  العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء
، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية 2017 / تموزيوليو 26و

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وجاء 
هذا االجتماع في إطار الحرص على حث الدول العربية 

شجيعها على المشاركة الفعالة في المشاورات التي األعضاء وت
جرت بشأن االتفاق العالمي لالجئين واالتفاق العالمي للهجرة 
اآلمنة والمنظمة والنظامية، وحث البعثات الدبلوماسية للدول 
األعضاء في نيويورك وجنيف على التنسيق فيما بينها بهذا 

ء بعمليتي الشأن. وهدف االجتماع إلى توعية الدول األعضا
وضع االتفاقين العالميين، والتوصل إلى الرسائل الرئيسية التي 
تحرص المنطقة العربية على أخذها في االعتبار عند وضع 
يصالها إلى مختلف الفعاليات التي تنظمها  هذين االتفاقين، واء

خرج االجتماع بوثيقتين قد األمم المتحدة لهذا الغرض. و 
همة عملية التشاور في االتفاق ختاميتين؛ تضمنت األولى "مسا

العالمي لالجئين"، في حين تضمنت الثانية "مساهمة عملية 
التشاور في االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية". 
وقد تم تعميم هاتين الوثيقتين على مندوبيات الدول األعضاء 
 وبعثات الجامعة العربية في جنيف ونيويورك، كما تم إرسالهما
إلى الميسرين المشاركين للمشاورات الجارية بشأن االتفاق 

الممثلة الخاصة السيدة/ لويز أربور العالمي للهجرة، وكذلك 
 كما تم لألمين العام لألمم المتحدة المعنية بالهجرة الدولية،

وضعهما على الصفحات اإلليكترونية المخصصة لالتفاقين 
 ت الصلة.العالميين على مواقع األمم المتحدة ذا

كما قامت األمانة العامة بعرض أهم الرسائل التي تضمنتها 
الوثيقة الختامية الصادرة عن االجتماع االستثنائي بشأن االتفاق 

االجتماع التشاوري اإلقليمي للتحضير العالمي للهجرة في 
، لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي الذي نظمته لجنة األمم 
آسيا ةاإلسكوا  بالتعاون مع األمانة العامة والمنظمة الدولية 
للهجرة ووكاالت األمم المتحدة األعضاء في مجموعة العمل 
المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية، وذلك ببيت األمم 

لمملكة ا. كما قام ممثل 2017المتحدة في بيروت في سبتمبر 
بعمل عرض خالل إحدى جلسات االجتماع حول  المغربية

عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء كآلية إقليمية 
حكومية لدعم حوار السياسات حول الهجرة الدولية في المنطقة 

 العربية.
رفع وعي الدول  علىاألمانة العامة  ، عملت2016ومنذ سبتمبر 

تعلق بإعالن نيويورك من أجل الالجئين األعضاء بكل ما ي
حيث قامت  ،والمهاجرين واالتفاقين العالميين للهجرة والالجئين

بإعداد أوراق معلومات حول "متابعة إعالن نيويورك من أجل 
الالجئين والمهاجرين"، و"المشاورات حول االتفاق العالمي بشأن 

والنظامية"،  الالجئين واالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة
و"حملة معًا: كفالة االحترام والسالمة والكرامة للجميع"، وأوراق 
معلومات أكثر تفصياًل حول "االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة 
والنظامية والمنظمة"، و"االتفاق العالمي بشأن الالجئين". كما 
أعدت األمانة العامة ملخص باللغة العربية للمسودتين األوليتين 

وملخص آخر للنسختين  قين العالميين للهجرة والالجئينلالتفا
على الدول األعضاء. إلى جانب إعداد  ماتعميمهتم  النهائيتين

ملفات وثائقية حول االتفاقين العالميين تتضمن أوراق معلومات 
محدثة بشأنهما وأهم وأحدث القرارات والتقارير الصادرة عن األمم 

 المتحدة بهذا الشأن.
األمانة العامة دورًا كبيرًا لحث الدول العربية على لعبت  كما

المشاركة الفعالة في المفاوضات الحكومية لالتفاق العالمي 
للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، والمشاورات الرسمية لالتفاق 

العتماد االتفاق  الدولي الحكومي العالمي لالجئين، وفي المؤتمر
في ديسمبر/  ملكة المغربيةالم الذي عقد في العالمي للهجرة
. كما قامت بالتنسيق والتواصل مع بعثة 2018كانون األول 
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الجامعة العربية بنيويورك لضمان مشاركة المجموعة العربية 
 بشكل منسق في الجوالت المختلفة للمفاوضات الحكومية الدولية. 

أسفرت هذه الجهود عن مشاركة نشطة وفعالة للمجموعة وقد 
الرسمية بشأن االتفاق  المشاوراتلجوالت الستة من العربية في ا

التي جرت في جنيف خالل الفترة من فبراير/  العالمي لالجئين
قامت المجموعة خاللها  حيث ،2018شباط إلى يوليو/ تموز 

بعرض الموقف العربي من خالل منسق المجموعة ةجمهورية 
مصر العربية  باإلضافة إلى قيام الدول العربية بإلقاء بياناتها أمام 
هذه المشاورات والتي تؤكد في معظمها على األولويات العربية 

بالمفاوضات الحكومية بشأن كما أنه فيما يتعلق  المتفق عليها.
قامت المجموعة العربية في نيويورك ، تفاق العالمي للهجرةاال 

لتنسيق المواقف  لبنانبتشكيل فريق تفاوضي عربي برئاسة الخبيرة 
العربية على ضوء مخرجات اجتماعات عملية التشاور السابق 
ذكرها والنسخ المتتالية من االتفاق العالمي، وذلك خالل 

ناقشة التطورات في اجتماعات أسبوعية للمجموعة العربية لم
العملية التفاوضية وتحديد المواقف التي يتم اإلعراب عنها في 

 المفاوضات حول االتفاق. 
 فإن ،تم االتفاق عليه في اجتماعات عملية التشاوروتنفيذًا لما 

إعالن  التقدم المحرز في تنفيذاألمانة العامة ستقوم بمتابعة 
التفاق العالمي بشأن او نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين، 

والنظامية، والمنظمة واالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة  ،الالجئين
 لهذا الغرض. المحددةورفع نتائج هذه المتابعات إلى الفعاليات 

من الخبرات التقنية المتوفرة  وسيتم االستفادة في هذا الخصوص
اللجنة االقتصادية واالجتماعية و لدى المنظمة الدولية للهجرة 

لغربي آسيا ةإسكوا  من خالل مجموعة العمل المعنية بالهجرة 
 -الدولية في المنطقة العربية ةالتي تترأسها جامعة الدول العربية

إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة، واللجنة االقتصادية 
، وكذلك من واالجتماعية لغربي آسيا، والمنظمة الدولية للهجرة 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من خالل المفوضية السامية 
عضويتها في مجموعة العمل المذكورة، ومن خالل مذكرة التفاهم 

 .2017المحدثة التي تم توقيعها بين الجانبين عام 
ومن ضمن أهم الموضوعات التي تحتل أهمية بالنسبة لعملية 

تم  ، حيث2030خطة التنمية المستدامة التشاور هو موضوع 
ى تخصيص بند على جدول أعمال االجتماعات االتفاق عل

العادية لعملية التشاور لمتابعة واستعراض جهود الدول األعضاء 
، الهجرة في خطة التنمية المستدامةذات الصلة بلتنفيذ األهداف 

وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بهذا الشأن. 

ية وخالل هذه الجلسات، يتم دعوة بعض المنظمات الدول
للقيام بتقديم عروض  والجهات اإلقليمية ذات الصلة المتخصصة

واللجنة االقتصادية : المنظمة الدولية للهجرة، مثل عن الموضوع،
واالجتماعية لغربي آسيا ةإسكوا ، وصندوق األمم المتحدة 
للسكان، وغيرها. وفي إطار تنفيذ خطة عمل عملية التشاور 

تنظيم ورشة عمل بلعامة األمانة ا ، قامت2018/2019لعامي 
لبناء قدرات المسئولين في  2018يوليو/ تموز خالل شهر 

الجهات المعنية بالدول األعضاء بهدف رفع الوعي وتحسين 
قاعدة المعرفة باألهداف المتعلقة بالهجرة في خطة التنمية 

، وذلك بالتعاون مع اللجنة االقتصادية 2030المستدامة 
سكوا  والمنظمة الدولية للهجرة واالجتماعية لغربي آسيا ةإ

باإلضافة إلى المنظمات أعضاء مجموعة العمل المعنية بالهجرة 
 الدولية في المنطقة العربية ذات الصلة بالموضوع. 

ومنذ إنشاء عملية التشاور، تقوم األمانة العامة بالتواصل 
المستمر مع المنظمة الدولية للهجرة بصفتها الجهة المرجعية فيما 

بعمليات التشاور اإلقليمية على مستوى العالم، فهي تقوم  يتعلق
بتقديم الدعم الفني لمختلف عمليات التشاور كما تتولى مهام 
األمانة الفنية للعديد منها وتقوم بالتنسيق بين هذه العمليات من 
خالل عقد اجتماعات دورية تناقش الموضوعات المطروحة على 

ص األمانة العامة على ضمان الساحة فيما يتعلق بالهجرة. وتحر 
وضع المعلومات الخاصة بعملية التشاور ةوالمتضمنة أهدافها 
والدول األعضاء فيها وأمانتها الفنية والموضوعات التي يتم 
مناقشتها خالل اجتماعاتها وغيرها  على الموقع اإللكتروني 
للمنظمة بهدف التعريف بعملية التشاور العربية والدور المحتمل 

 لها.
عملية التشاور العربية نجاح  وفي الختام، يجب التأكيد على أن

خالل الفترة الماضية في مختلف الموضوعات ذات الصلة 
من حيث قيامها ببناء توافق في اآلراء وتقريب  ،واللجوء بالهجرة

ثبات وجودها بقوة في الفعاليات الدولية  المواقف بين أعضاءها، واء
واالجتماعات العالمية لرؤساء وأمانات عمليات التشاور اإلقليمية 

، هذا مجالهذا الإلبراز التقدم المحرز في المنطقة العربية في 
 لدول األعضاء لعملية التشاورا لم يكن ليتحقق لوال دعمالنجاح 

م السريع مع هالفعالة في اجتماعاتها وتجاوب همنشطتها ومشاركتألو 
كما أسهم في هذا  األمانة العامة في التحضير لهذه االجتماعات.

النجاح الشركاء من المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة 
ها والتي لم تبخل بتقديم الدعم الفني لعملية التشاور ودول

 األعضاء.
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 لقاءات األمين العام
 لقاء األمين العام مع مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

ستقبل السريد أحمرد أبرو الغريط األمرين العرام لجامعرة الردول العربيرة ا
سياسرات  لتطرويرالسيد مايكل شبيندلجر مدير عام المركرز الردولي 

 بمقرر األمانرة العامرة بالقراهرةالهجرة ووزير خارجية النمسرا األسربق 
 .2018فبراير/ شباط  20يوم 

علرررررى  تنرررراول اللقررررراء أهررررم التطرررررورات فرررري حركرررررة وترررردفقات الهجررررررة
بتررررررردفقات  يتعلرررررررقفيمرررررررا  المسرررررررتويين اإلقليمررررررري والررررررردولي، خاصرررررررةً 

المهررررراجرين والالجئرررررين مرررررن الررررردول العربيرررررة التررررري مررررررت بنزاعرررررات 
مسرررلحة علرررى مررردى السرررنوات األخيررررة إلرررى الررردول األوروبيرررة، مرررع 
تبرررادل وجهرررات النظرررر حرررول كيفيرررة التعامرررل بشررركل متررروازن وفعرررال 

اتها السياسررية واالقتصررادية والترردقيق فرري مسرربباتها وأبعادهررا وتررداعي
والتنمويررة، وأخررذًا فرري االعتبررار أهميررة تحمررل مختلررف  واالجتماعيررة

 األطراف المعنية بها لمسئولياتها وواجباتها في هذا الصدد.
 مرردير عرام المركررز أهرم الجهررود والنشراطات الترري يقروم بهررا المركرز خررالل المرحلرة الحاليررة فري هررذا المجرال، بمررا فري ذلرركوقرد اسرتعرض 

في شرق وجنوب المتوسط، وفي ظل وجود مساعي لتوسريع نطراق التعراون مرع عردد   برامج التعاون الجارية مع عدد من الدول العربية
م أكبر من الدول، مشريرًا إلرى األهميرة التري يوليهرا المركرز لتطروير تعاونره مرع األمانرة العامرة للجامعرة العربيرة انطالقرًا مرن مرذكرة التفراه

 ة، خاصررة فرري ظررل الرردور الهررام الررذي تلعبرره األمانررة العامررة كأمانررة فنيررة لعمليررة التشرراور العربيرر2005فرري عررام  جررانبينالالموقعررة بررين 
 .ة حول الهجرة واللجوءاإلقليمي

 األمين العام مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرةلقاء 

مررين العررام لجامعررة الرردول العربيررة األ السرريد أحمررد أبررو الغرريط اسررتقبل
 18يرروم  مرردير عررام المنظمررة الدوليررة للهجرررة السرريد أنطونيررو فيتورينررو
بمقررر األمانررة العامررة أثنرراء زيارترره إلررى  2018ديسررمبر/ كررانون األول 

 القاهرة في إطار االحتفاالت باليوم العالمي للمهاجر.

ئم بررين األمانررة بحررث سرربل االرتقرراء بالتعرراون الوثيررق القررا اللقرراء شررهد 
المنظمرررة الدوليرررة للهجررررة فررري إطرررار مرررذكرة و العامرررة للجامعرررة العربيرررة 

، وكررذا تبررادل وجهررات 2000التفرراهم الموقعررة بررين الجررانبين فرري عررام 
لهجررررة اآلمنرررة مرررن أجرررل االنظرررر حرررول أبعررراد تنفيرررذ االتفررراق العرررالمي 

اعتمراده فري المرؤتمر الحكرومي الردولي والنظامية والرذي ترم والمنظمة 
ديسررررمبر/ كررررانون األول  10مررررراكش فرررري الررررذي عقررررد لهررررذا الغرررررض ب

والمهرررراجرين،  الالجئررررينإعررررالن نيويررررورك مررررن أجررررل كررررذلك و  ،2018
 بأوضاع المهاجرين العرب، سواء داخل المنطقة أو في خارجها. يتعلقفيما  خاصةً 
تواءم مرع التطرورات والتغيررات التري تالتفاهم الموقعة بين الجانبين ل إلى أهمية العمل على تحديث مذكرة خالل اللقاءاألمين العام أشار 

أو على المستوى الدولي، وذلك بهدف تدعيم الحوار والتشاور القرائم برين  اإلقليمي العربيمستوى الشهدها ملف المهاجرين، سواء على 
لعربيررة وللمجموعررة العربيررة فرري كررل مررن نيويررورك فرري جرروالت المشرراركة الفعالررة لألمانررة العامررة للجامعررة امشرريرًا إلررى المنظمتررين وتفعيلرره، 

 .للهجرةاالتفاق العالمي  اعتمادالمفاوضات التي سبقت 
االهتمام الكبير الذي يوليره بتطروير عالقرات التعراون والتنسريق برين المنظمترين، خاصرة فري الدولية للهجرة مدير عام المنظمة  كما أكد 

ة واالقتصادية واإلنسانية لتدفقات الهجررة التري شرهدتها المنطقرة العربيرة علرى مردى السرنوات األخيررة إطار التطورات والتداعيات السياسي
، مع اإلعراب عن تثمينه للقيمة الُمضافة للدور الرذي لعبتره األمانرة العامرة لى حد األزمات اإلنسانيةإ المناطقوالتي وصلت في بعض 

 .أدت إلى وضع االتفاق العالمي للهجرة للجامعة العربية خالل العملية التفاوضية التي
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 لقاء األمين العام مع المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
مررين العررام األ اسررتقبل السرريد أحمررد أبررو الغرريط

 لجامعرررة الررردول العربيرررة السررريد فيليبرررو جرانررردي
المفرررررروض السرررررررامي لألمرررررررم المتحررررررردة لشرررررررئون 

 14بمقررررر األمانررررة العامررررة يرررروم   الالجئررررين،
، وذلرررررك أثنررررراء 2019ينررررراير/ كرررررانون الثررررراني 

 التررري قرررام بهرررا المفررروض السرررامي إلرررى الزيرررارة
 لقاهرة.ا

النظررر حررول كيفيررة وجهررات اللقرراء تبررادل شررهد 
التعرراون بررين األمانررة العامررة للجامعررة تطرروير 

العربيررة ومكتررب المفرروض السررامي انطالقررًا مررن مررذكرة التفرراهم المحدثررة الترري وقعهررا األمررين العررام والمفرروض السررامي بنيويررورك فرري 
 ، خاصًة فيما يتعلق بمخاطبة احتياجات الالجئين العرب داخل وخارج المنطقة العربية.2017 / أيلولسبتمبر
مررين العررام خررالل المقابلررة عررن تقررديره للجهررود الترري يبررذلها مكتررب المفرروض السررامي مررن أجررل التعامررل مررع األوضرراع األأعرررب  وقررد

الصرعبة التري يمرر بهرا عردد كبيرر مرن الالجئرين العررب نتيجرة األزمرات والنزاعرات المسرلحة التري مررت بهرا بعرض الردول  اإلنسرانية
مررن سرروريا والرريمن وليبيررا، والترري أدت إلررى حرردوث ترردفقات غيررر مسرربوقة فرري  العربيررة علررى مرردار السررنوات األخيرررة، خاصررًة فرري كررل

 أعداد الالجئين.
أهم الجهرود التري تبرذلها األمانرة العامرة للجامعرة فري هرذا المجرال، بمرا فري ذلرك مرا على أن يعرض أيضًا األمين العام حرص  وقد

 ربري فري إطرار التعامرل مرع االتفراق العرالميل تنسيق العمرل العيتعلق بتحديث االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين، وفي مجا
القمررة العربيررة  كمررا نرروه إلررى، 2018الررذي تررم اعتمرراده مررن قبررل الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة فرري ديسررمبر/ كررانون األول  لالجئررين

 -  2019ينراير/ كرانون الثراني  20لرة ةبعرد هرذا اللقراء بأيرام قليببيرروت عقدت والتي  -التنموية: االقتصادية واالجتماعية الرابعة 
ربيرة المستضريفة لالجئرين السروريين. كمرا تطررق اللقراء موضروع األعبراء االقتصرادية واالجتماعيرة التري تتحملهرا الردول العل هاتناولو 

 الفلسطينيون.ونروا للتعامل مع األوضاع المعيشية الضاغطة التي يتعرض لها الالجئون كيفية العمل على دعم وكالة األ إلى
المفوض السامي بدوره أهم مالمح وأبعاد الخطط والبرامج واألنشطة التي يضطلع بها مكتب المفوض السامي فري  كما استعرض 

المنطقررة العربيررة، سرررواء علررى مسررتوى اإلقلررريم ككررل أو علرررى المسررتوى الثنررائي مرررع الرردول العربيرررة، خاصررًة فرري إطرررار التعامررل مرررع 
الناتجة عن األزمة السورية والتي أوجدت أكبر أزمة إنسانية مر بها العالم خالل السنوات األخيرة، مرع  التدفقات الضخمة لالجئين

تنرراول أيضررًا الجهررود الواسررعة الترري يقرروم بهررا مكتررب المفرروض السررامي فرري الرريمن فرري ظررل مررا يشررهده مررن أوضرراع إنسررانية ومعيشررية 
 وصحية صعبة للغاية.
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 نتديات واجتماعاتم
 

 المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 العتمرراد الرردولي الحكررومي استضررافت المملكررة المغربيررة المررؤتمر
والنظامية الذي  والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي االتفاق

 وقررد .2018ديسررمبر/ كررانون أول  11و 10عقررد بمررراكش يررومي 
 60أكثررر مررن  دولررة، وتررم تنظرريم 164شرارك فرري المررؤتمر ممثلرري 

الردول و منظومرة األمرم المتحردة و فعالية مرن قبرل المجتمرع المردني 
 علررررى اجتمرررراع أكبررررر اهررررذ ويعررررد .األعضرررراء والشررررركاء اآلخرررررين

  الدولية، الهجرة حول المتحدة األمم في األعضاء للدول اإلطالق
 . صحفي 800 وحوالي مشارك 2500 من أكثر حيث حضره

 التعامرل بشأن المستوى رفيع وكان قد تم االتفاق خالل االجتماع
 الجمعيررة عقدتره الرذي والمهراجرين لالجئررين الكبيررة التحركرات مرع

 الواحررررردة العاديرررررة دورتهرررررا هرررررامش علرررررى المتحررررردة لألمرررررم العامرررررة
 إلررررى التوصررررلعلررررى  2016أيلررررول  /سرررربتمبر 19 فرررري والسرررربعين

 فررري والنظاميرررة والمنظمرررة اآلمنرررة الهجررررة أجرررل مرررن عرررالمي اتفررراق
تررررررم تعيررررررين  2016األول  / تشرررررررينوفرررررري أكترررررروبر .2018 عررررررام

الممثلررررين الرررردائمين للمكسرررريك وسويسرررررا بنيويررررورك للمشرررراركة فرررري 
مليرررة التررري تقرررود إلرررى اعتمررراد هرررذا االتفررراق مرررن خرررالل تيسرررير الع

طرائررررق مفاوضررررات مفتوحررررة وشررررفافة وشرررراملة مررررع الرررردول لتحديررررد 
إمكانيررة لهررا، وبحررث  جرردول زمنرري المفاوضررات الحكوميررة ووضررع

وأي خطرررروات عمليررررة أخرررررى. وقررررد تررررم  عقررررد مررررؤتمرات تحضرررريرية
العمليررة التحضرريرية المؤديررة إلررى اعتمرراد االتفرراق العررالمي  تنظرريم
المفاوضات الحكومية و ؛ التقييمو ؛ المشاوراتة :ثالث مراحل على

. وقد تم إحالة المسودة النهائية من االتفاق التي صدرت  الدولية
المررررؤتمر  العتمادهررررا مررررن قبررررل 2018يوليررررو/ تمرررروز  11 بترررراريخ

الممثلرررة  –ة/ لرررويز أربرررور السررريد، الرررذي قامرررت الحكرررومي الررردولي
الخاصرررة لألمرررين العرررام لألمرررم المتحررردة المعنيرررة برررالهجرة الدوليرررة، 

ترم  ،من قبرل المرؤتمر وبعد اعتماد االتفاق له. مين العاماألبدور 
لتقررروم  نيويرررورك فررري المتحررردة لألمرررم العامرررة الجمعيرررة إلرررى هتقديمررر

دولرة  152بموافقرة  2019ديسمبر/ كانون األول  19 بتأييده في
 .دولة عن التصويت 12دول وامتناع  5ومعارضة 

 االتفرررراق هررررو وثيقررررة غيرررررو 
ملزمررررررررررررة مررررررررررررن الناحيررررررررررررة 
 القانونيرررررررة، تعيرررررررد مبادئررررررره

 التأكيررررررد علررررررى التوجيهيررررررة
 للررررردول السررررريادية الحقررررروق
 سياسرررررررررراتها تحديررررررررررد فرررررررررري

 أداة وهررو للهجرررة، الوطنيرة
 المشرترك التعراون وتحفرز بلرد كرل احتياجرات تلبيرة على قادرة مرنة
 الهجررررررة تجرررررارب المسرررررتويات بمرررررا يراعررررري اخرررررتالف جميرررررع علرررررى

 من بلد آلخر ومن منطقة ألخرى. وتحدياتها
وقررد مثلررت السرريدة/ 
 -إينرررراس الفرجرررراني

مرررردير إدارة شررررؤون 
الالجئرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين 
والمغتررربين والهجرررة 
األمانررة العامررة فرري 
هررررررررررذا االجتمرررررررررراع، 
وقامت بإلقاء كلمرة 

 حرول األول مر، وكلمة أخرى في الحروارالجلسة العامة للمؤتأمام 
 مررن العررالمي االتفرراق فرري الررواردة االلتزامررات بشررأن العمررل تشررجيع”

 .“والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل
 أنطونيررررو المتحرررردة لألمررررم العررررام وتجرررردر اإلشررررارة إلررررى أن األمررررين

 المتحررردة لألمرررم جديررردة شررربكة المرررؤتمر خرررالل قرررد أطلرررق غررروتيريش
من  لالتفاق تنفيذها أثناء األعضاء الدول دعم بهدف الهجرة حول

 تجعرررل حترررى المشرررتركة والغايرررة االحتررررام مرررن برررروح السرررعيخرررالل 
 الشرركاء مرع بنشراط الشربكة وسرتعمل. لجميعا لمنفعة تعمل الهجرة

 والقطررراع المررردني والمجتمرررع المهررراجرون ذلرررك فررري بمرررا الخرررارجيين
 أخرى. وجهات الخاص
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  والتنمية للهجرة العالمي الحادي عشر المنتدى

استضررررافت المنطقرررررة العربيرررررة ألول مرررررة المنتررررردى العرررررالمي للهجررررررة 
مرررراكش  للمنتررردى فررري الحاديرررة عشررررعقررردت الررردورة والتنميرررة، حيرررث 
 كررانون األول/ ديسررمبر 7إلررى  5الفترررة مررن  فرري بالمملكررة المغربيررة

 الدوليرررررة بااللتزامرررررات الوفررررراء": الرئيسررررري  تحرررررت الموضررررروع 2018
 وذلك، "التنمية أجل من المهاجرين جميع إلمكانات العنان إلطالق
 عررام برررلين فرري العاشرررة الرردورة فرري جرررت الترري للمناقشررات اسررتكماالً 

 الهجرررررة حررررول عررررالمي اجتمرررراعي عقررررد نحررررو" شررررعار تحررررت 2017
 شرررارك فررري .المغربيرررة والمملكرررة أللمانيرررا مشرررتركة برئاسرررة، "والتنميرررة

 باإلضرررافة إلرررى دولرررة، 135مشرررارك يمثلرررون  2000المنتررردى نحرررو 
 ،والخبررررررررراء ، والجمعيررررررررات غيررررررررر الحكوميررررررررة،المنظمررررررررات الدوليررررررررة

 .والقطاع الخاص واألكاديميين،
حررررول ته تمحررررورت جلسررررامرررردار ثالثررررة أيررررام، و عقررررد المنترررردى علررررى 
: القرررردرة علررررى الصررررمود إلررررى الهشاشررررة مررررن الموضرررروعات التاليررررة:

، والعالقرة للتنميرة كعوامل والرجال بالمهاجرين من النساء االعتراف
برررين التنقرررل اإلقليمررري والجهررروي لتعزيرررز التكامرررل وتنسررريق السياسرررات 

دارة . تررم المسررتدامة التنميررة أجررل مررن للهجرررة جيرردة ودعررم التنميررة، واء
 تسررررخير مناقشررررة هررررذه المحرررراور فرررري سررررتة موائررررد مسررررتديرة تناولررررت:

 المهاجرين ، ومشاركةالقدرة على الصمود لبناء المهاجرين إمكانات
 اإلقليمري الجنروب، والتنقرل بلردان برين العامرة، والتنقرل الخردمات في

 العوامرررل مرررع الحوكمرررة التنميرررة، ومواءمرررة لررردعم السياسرررات واتسررراق
 التحويالت المالية. للهجرة، ومستقبل المعاصرة

عمليرررة التشررراور  وفررري إطرررار التحضرررير للمنتررردى، وفررري ضررروء إيرررالء
فري المملكة المغربية  شاركتن اللتي المنتدى اهتمامًا خاصًا بدورتي
لعمليرة  الرابرع، تضرمن جردول أعمرال االجتمراع رئاستهما مع ألمانيرا

 الرررذي – ARCPة واللجررروء التشررراور العربيرررة اإلقليميرررة حرررول الهجرررر 

مرايو/  8و 7بمقر األمانة العامة لجامعرة الردول العربيرة يرومي  عقد
مناقشة الموقف العربي من محاور المنتدى العالمي  - 2018أيار 

صرررردر عررررن لالجتمرررراع. وقررررد  الثررررانيللهجرررررة والتنميررررة خررررالل اليرررروم 
وموضرروعات موقف العربرري مررن محرراور المنترردى بررالورقررة االجتمرراع 

وترررم إرسرررال هرررذه الورقرررة إلرررى الرئاسرررة المشرررتركة  الموائرررد المسرررتديرة،
 للمنتدى لنشرها على الموقع الخاص به على شبكة اإلنترنت.

ويعتبر المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية الذي ينعقد سنويًا هرو 
المحفل األكبر الذي يتناول قضايا الهجررة والتنميرة فري العرالم، وهرو 

مفتررروح لجميرررع الررردول األعضررراء اري غيرررر ملرررزم منبرررر دولررري استشررر
تعزيرز التفراهم والتعرراون وذلرك بهرردف والمرراقبين فري األمررم المتحردة، 

قامرة ة. وقرد ترم إنشراء هررذا عالقرة دعرم متبرادل برين الهجرررة والتنمير واء
فرري أعقرراب الحرروار رفيررع المسررتوى بشررأن  2006المنترردى فرري عررام 

عمرررل الخاصرررة بررره عرررام الهجررررة والتنميرررة، وقرررد ترررم اعتمررراد طريقرررة ال
وتعرررررد المملكرررررة المغربيرررررة أول دولرررررة عربيرررررة تترررررولى رئاسرررررة . 2007

 المنتدى منذ إنشائه.

 والكريمة اآلمنة العودة حول جانبي حدث
الخارجيررررة بجمهوريررررة مصرررر العربيررررة واألمانررررة العامررررة نظمرررت وزارة 

لجامعررة الرردول العربيررة ةإدارة شررؤون الالجئررين والمغتررربين والهجرررة  
والمنظمررة الدوليررة للهجرررة حرردثًا جانبيررًا علررى هررامش الرردورة الحاديررة 
عشررر للمنترردى العررالمي حررول الهجرررة والتنميررة تحررت عنرروان "العررودة 

صرررادي واالجتمررراعي والتنمررروي إلعرررادة اآلمنرررة والكريمرررة واألثرررر االقت
 7اإلدمرررررراج المسررررررتدام"، وذلررررررك بمررررررراكش بالمملكررررررة المغربيررررررة يرررررروم 

 . 2018 / كانون األولديسمبر
مشررررارك يمثلررررون  70شررررارك فرررري هررررذا الحرررردث الجررررانبي أكثررررر مررررن 

الررردول العربيرررة واألوروبيرررة واألفريقيرررة، إلرررى  مجموعرررة مرررنحكومرررات 
مجتمررررررررع المرررررررردني جانررررررررب ممثلررررررررين عررررررررن الجاليررررررررات ومنظمررررررررات ال

 واألكاديميين والباحثين. 
 للشررئون الخارجيررة وزيررر مسرراعد -فرروزي إيهرراب/ السررفير السرريدقررام 

بافتترراح  العربيررة مصررر بجمهوريررة الرردولي واألمررن األطررراف متعررددة
لقررررررراء مالحظرررررررات افتتاحيرررررررةو  الحرررررردث الجرررررررانبي أعقبهرررررررا كلمرررررررات  ،اء
 شررؤون إدارة مرردير – الفرجرراني إينرراس/ لسرريدةا :اسررتهاللية لكررل مررن

ة، العربير الدول لجامعة العامة األمانةب والهجرة والمغتربين الالجئين
 الدوليرررررة للمنظمرررررة العررررام المررررردير نائرررررب -طومسررررون لرررررورا/ السرررريدةو 

 .للهجرة

تضرررمن الحررردث الجرررانبي مجموعرررة متميرررزة مرررن العرررروض مرررن قبرررل 
 الكريمررة العررودة طرائرقمتخصصرين وممارسررين وأكراديميين تناولررت: 

عرررررادة عرررررودة المهررررراجرين مرررررن منظرررررور دول ، و المسرررررتدام اإلدمررررراج واء
 المقصررررد، والتررررأثير دول منظررررور مررررن المهرررراجرين ، وعررررودةاألصررررل

عادة المهاجرين لعودة االقتصادي  إدماجهم. واء
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 السنوي الثالث حول الهجرة فيينا مؤتمر 
السرنوي  فيينرا مرؤتمرعقرد المركرز الردولي لتطروير سياسرات الهجررة 

ديسرررمبر/ كرررانون األول  11و 10يرررومي   VMCةللهجررررة الثالرررث 
شخصرررررررية سياسرررررررية ومهنيرررررررة  400بمشررررررراركة أكثرررررررر مرررررررن  2018

شخصرررريات وأكاديميررررة عالميررررة معنيررررة بمجررررال الهجرررررة، مررررن بيررررنهم 
عربية وممثلي سفارات الردول العربيرة بالنمسرا وممثرل بعثرة جامعرة 

 الدول العربية في فيينا.
 الهجررة إدارة إلرى األزمرات إدارة موضروع "مرن علرىالمرؤتمر  وركز

، حيررث هرردف إلررى مناقشررة سرربل تنظرريم ومراقبررة الهجرررة المسررتقبلية"
لوقرررف الهجررررة غيرررر النظاميرررة والعشررروائية إلرررى االتحررراد  وشررررعنتها

األوروبي من خالل التغلب على نمط األزمة الحالية والعمل علرى 
سياسات الهجرة طويلة األجل والبحرث عرن خيرارات قابلرة للتطبيرق 
فررري المسرررتقبل أهمهرررا: حوكمرررة الهجررررة، وحمايرررة الالجئرررين، وهجررررة 

 العمل.
مدير عام المركز الردولي  -شبيندلجر افتتح المؤتمر السيد/ مايكل

لتطوير سياسات الهجرة، وتضمنت الجلسة االفتتاحية كلمات لكرل 
 لالتحراد النمساوي االتحادي الوزير -بليميل  جيرنوت من: السيد/

 -مرروغيريني واإلعررالم، والسريدة/ فيررديريكا والثقافرة األوروبري للفنررون
ألوروبررري. أعقرررب ا االتحررراد فررري الخارجيرررة للشرررؤون العليرررا الممثلرررة

الجلسرررة االفتتاحيرررة جلسرررة سياسرررية رفيعرررة المسرررتوى حرررول الهجررررة 
الدولية، كما ناقش اليوم الثاني موضوع "االتفاق العالمي للهجررة"؛ 

مكتررررب الممثررررل الخرررراص  مبعرررروث مررررنبرررره  قررررامحيررررث برررردأ بعرررررض 
لألمين العرام لألمرم المتحردة المعنري برالهجرة الدوليرة، تراله جلسرتي 

 نظام حماية الالجئين، وهجرة الكفاءات.نقاش حول إصالح 

للرمركز الردولي لتطروير  الرئيسي السنوي الحدثهذا المؤتمر  ُيعدو 
وتحررردياتها،  برررالهجرة المتعلقرررة القضرررايا سياسرررات الهجررررة، وينررراقش

 الحكرررررروميين والخبررررررراء السياسرررررريين القرررررررار صررررررناع ويشررررررارك فيرررررره
ويتنراول المرؤتمر . المردني والمجتمرع اإلعرالم ووسرائل واألكاديميين

 مررن للعديررد كمررا يعطرري الفرصررة أوروبرري منظررور مررن القضررايا هررذه
 . نظرهم أوروبا لعرض وجهات خارج من الشركاء

فيررره السررراحة  شرررهدتفررري الوقرررت الرررذي الثالرررث قرررد المرررؤتمر عُ قرررد و 
 ومحرراوالتاألوروبيررة جررداًل واسررعًا بسرربب قضررايا الهجرررة واللجرروء، 

، حيررث شررهدت األوروبرري اللجرروء نظررام إلصررالح األوروبرري االتحراد
 منررررذ بشررررري تنقررررل حركررررة أكبرررر الماضرررريين العررررامين خررررالل أوروبرررا
 ومهرراجر الجرر  مليررون مررن أكثررر لو وصررب الثانيررة العالميررة الحرررب
وتشرير البيانرات المنشرورة إلرى تنراقص هرذه . األوروبي االتحاد إلى

 مررررن المتاحررررة للبيانررررات وفقرررراً األعررررداد بصررررورة سررررنوية، حيررررث أنرررره 
 إلررررى وصررررل فقررررد األمميررررة، الوكرررراالت وبعررررض األوروبرررري االتحرررراد
شخص في عرام  108,000 من أكثر المتوسط البحر عبر أوروبا
 عرررام فررريوهرررو أقرررل مرررن العررردد الرررذي وصرررل إلرررى أوروبرررا ، 2018
 عررام الررذي وصررل فرري كررذلكو  شررخص، 171,300 والبررال  2017
 . شخص 363,348والبال   2016

 

 اجتماع كبار المسئولين لتنفيذ خطة عمل فاليتا
 جمهوريررة مررع بالتعرراون األوروبرري واالتحرراد األفريقرري نظررم االتحرراد

كبرار المسرئولين لتنفيرذ "خطرة الديمقراطية اجتمراع  الفيدرالية إثيوبيا
 التابعررة ألفريقيرا االقتصرادية اللجنررة عمرل فاليترا"، والررذي عقرد بمقرر

نروفمبر/ تشررين الثراني  15و 14يرومي  أبابا بأديس المتحدة لألمم
 األوروبية فاليتا قمة مخرجات متابعة إلى االجتماع . هدف2018
وقرد  انعقادهرا.الهجرة بعد مرور ثالث سنوات على  حول األفريقية

شرراركت األمانررة العامررة لجامعررة الرردول العربيررة فرري هررذا االجتمرراع 
 بصفتها عضو مراقب.

كانت قمة فاليتا األوروبيرة األفريقيرة حرول الهجررة قرد عقردت يرومي 
، بمشرراركة رؤسرراء الرردول 2015نرروفمبر/ تشرررين الثرراني  12و 11

، بهدف تعزيز التعراون فري مجرال والحكومات األوروبيين واألفارقة

 التعامل مع التحرديات والفررص الناتجرة عرن الهجررة. وقرد أصردرت
يحرررددان أهرررداف والتزامرررات  "خطرررة عمرررل"و "سياسرررياً  إعالنررراً "القمرررة 

 النظاميررةاألطرراف المشرراركة فرري التعامرل مررع مشرركلة الهجررة غيررر 
ها نضررمتتتمحررور األفكررار الترري و  .القادمررة مررن إفريقيررا نحررو أوروبررا

للهجرررة غيررر  الجذريررةضرررورة التصرردي لألسررباب  :اإلعررالن حررول
النظاميررررة والنررررزوح القسررررري، وتعزيررررز التعرررراون فرررري مجررررال الهجرررررة 
القانونية والتنقل، وتعزيز حماية المهراجرين وطرالبي اللجروء، ومنرع 
ومحاربرررررة الهجررررررة غيرررررر النظاميرررررة وتهريرررررب المهررررراجرين واإلتجرررررار 

عررررادة بالبشررررر، وتحسررررين التعرررراون علررررى ال عررررادة القبررررول واء عررررودة واء
  اإلدماج.
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 ورشة العمل الثانية لتبادل الخبرات بين جامعة الدول العربية ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا

 
الخبررات برين جامعرة ورشة العمل الثانية لتبرادل عقدت 

ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا بفيينا  الدول العربية
، وذلك في إطار 2018 / تشرين األولأكتوبر 17يوم 

 .التعاون القائم بين الجانبين

 ،رئيسرررية مواضررريع ترررم خرررالل االجتمررراع مناقشرررة أربعرررة 
التهديرررردات العررررابرة للحرررردود وعلررررى رأسررررها : تمثلررررت فرررري

، ودور مكافحررررررة اإلرهرررررراب والجريمررررررة العررررررابرة للحرررررردود
العمليررررررات الميدانيررررررة فرررررري معالجررررررة النزاعررررررات، وأبعرررررراد 
 عمليات الوساطة، والمسائل المرتبطة بتدفقات الهجررة.

لفرررة عروضرررًا مرررن قبرررل حيرررث تضرررمنت الجلسرررات المخت
المسررئولين فرري المنظمتررين تررم خاللهررا اسررتعراض جهررود 

ووجهررررررات نظرررررررر الجرررررررانبين فرررررري الموضررررررروعات محرررررررل 
 النقاش.

 إدارة مررررردير - الفرجررررراني إينررررراس/ السررررريدة وقرررررد قامرررررت 
بتقرررررديم عررررررض  والهجررررررة والمغترررررربين الالجئرررررين شرررررؤون

بعنررروان "الهجرررررة والنررررزوح فررري المنطقررررة العربيررررة" خررررالل 
تضرمن نبررذة عرن أعررداد ، الرابعررة مرن االجتمرراعالجلسرة 

المهررراجرين والنرررازحين فررري المنطقرررة العربيرررة، واآلليرررات 
التي استحدثتها جامعة الدول العربية في مجرال الهجررة 
واللجروء للتعرراون والتنسرريق مرع الرردول العربيررة األعضرراء 
والمنظمررررررررات الدوليررررررررة واإلقليميررررررررة ذات الصررررررررلة، كمررررررررا 

ارة فررري مجرررال الهجررررة استعرضرررت أحررردث أنشرررطة لررر د
 واللجوء.
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 آليات التنسيق

  واللجوء لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة الرابعاالجتماع 

  والهجررة والمغترربين الالجئين شؤون إدارةة العامة األمانة عقدت
  الهجررررة حرررول اإلقليميرررة العربيرررة التشررراور لعمليرررة الرابرررع االجتمررراع
مررررايو/ أيررررار  8-7 يرررومي بالقرررراهرة بمقرهرررا  (ARCP)واللجررروء
 المعنيرررررة الجهرررررات ممثلرررررو المسرررررئولون السرررررادة بمشررررراركة ،2018
 والمسرئولون بالخرارج المقيمة والجاليات والمغتربين الهجرة بشؤون
 .العربية بالدول المعنية الجهات في الهجرة ملف عن
 المستجدات حول جلستين األول اليوم خالل االجتماع تناول وقد
 واالتفاق والنظامية والمنظمة اآلمنة للهجرة العالمي االتفاق بشأن

 رؤسرررراء الدوليررررة المنظمررررات خاللهمررررا قامررررت لالجئررررين، العررررالمي
 المنطقرررة فررري الدوليرررة برررالهجرة المعنيرررة العمرررل مجموعرررة وأعضررراء
 حيررررث ،برررراطالع الرررردول علررررى المسررررتجدات بهررررذا الشررررأن العربيررررة
 االقتصررادية واللجنررة (IOM) للهجرررة الدوليررة المنظمررة ترأسررت

 باالتفرررراق الخاصررررة الجلسررررة  إسرررركواة آسرررريا لغربرررري واالجتماعيررررة
 لألمررررم السررررامية المفوضررررية ترأسررررت حررررين فرررري للهجرررررة، العررررالمي
 العررررالمي باالتفرررراق الخاصررررة الجلسررررة الالجئررررين لشررررؤون المتحرررردة
 .لالجئين

 باسرتعراض لالجتماع الثاني اليوم في األعضاء الدول قامت وقد
 االتفررراق مرررن كرررل العتمررراد المرررؤديتين العمليترررين لمتابعرررة جهودهرررا
 العررررالمي واالتفرررراق والنظاميررررة والمنظمررررة اآلمنررررة للهجرررررة العررررالمي
 لعمليررة المعدلررة االختصاصررات ورقررة االجتمرراع واعتمررد. لالجئررين
 عمرررل وخطرررة واللجررروء، الهجررررة حرررول اإلقليميرررة العربيرررة التشررراور
 لعرررامي واللجررروء الهجررررة حرررول اإلقليميرررة العربيرررة التشررراور عمليرررة
2018-2019. 
 الررردورة محررراور مرررن العربررري الموقرررف بورقرررة االجتمررراع خررررج كمرررا

فررري  عقررد الرررذي والتنميررة للهجررررة العررالمي للمنتررردى عشررر الحاديررة

/ ديسرررمبر 7 إلرررى 5 مررن الفتررررة خرررالل المغربيررة المملكرررةب مررراكش
 التشررررراور عمليرررررة أن إلرررررى اإلشرررررارة وتجررررردر. 2018 كرررررانون أول

 اهتمامراً  أولرت قد ARCP واللجوء الهجرة حول اإلقليمية العربية
 المملكرة لكرون ،للمنتردى عشرر الحاديرةو  العاشرة بالدورتين خاصاً 

 عربيررة دولررة أول وهرري ألمانيررا، مررع فيهمررا مشرراركاً  رئيسرراً  المغربيررة
 .المهمة هذه تتولى

وكانررت عمليررة التشرراور قررد ُأنشررئت بموجررب قرررار مجلررس الجامعررة 
  بشرررأن دوريرررة 142علرررى المسرررتوى الررروزاري فررري دورتررره العاديرررة ة

انعقررراد اجتماعرررات التشررراور اإلقليميرررة حرررول الهجررررة فررري المنطقرررة 
يرررة التشررراور العربيرررة بوصرررفها "عمليرررة تشررراور إقليميرررة". وتعرررد عمل

هرررري اآلليرررررة اإلقليميرررررة واللجررررروء العربيررررة اإلقليميرررررة حررررول الهجررررررة 
الوحيدة التي تضم كل الدول العربية؛ حيث أن هنراك العديرد مرن 
العمليات اإلقليمية األخرى حول الهجرة التي تضم في عضويتها 

تعرد بمثابرة منتردى لتسرهيل هري بعض الدول العربيرة األعضراء. و 
الحوار والتعاون بين الردول األعضراء فيمرا يتعلرق بقضرايا الهجررة 
ذات االهتمام المشترك، وتهدف إلى إيجاد فضاء عربي لمناقشرة 
قضرررايا الهجررررة الدوليرررة، وذلرررك مرررن خرررالل: تعزيرررز التعررراون برررين 
البلررردان المشررراركة والعمرررل نحرررو فهرررم أكثرررر عمقرررًا لقضرررايا الهجررررة 

أبعررراد و أسرررباب حرررول وتعزيرررز الفهرررم المشرررترك قرررة العربيرررة، بالمنط
العربيررة، فرري المنطقرة  يةالمسرتقبل هراوأنمراط وآثرار الهجرررة واتجاهات

إلرى جانرب مسرراعدة الحكومرات علرى المشرراركة بررؤى موحردة فرري 
الفعاليات العالمية المرتبطة بالهجرة مثل المنتدى العالمي للهجررة 

 حول الهجرة والتنمية وغيرها.  والتنمية والحوار رفيع المستوى
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 بالهجرة المعنية التنسيقية الفنية األفريقية العربية للجنة الرابع االجتماع

ومفوضية االتحاد  ت األمانة العامة لجامعة الدول العربيةعقد
االجتماع الرابع للجنة العربية األفريقية الفنية  اإلفريقي

نوفمبر/ تشرين  14  يوم TCCMالتنسيقية المعنية بالهجرة ة
مقر اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم ب 2018الثاني 

 .أديس أباباالمتحدة ب
األفريقي ناقش االجتماع موضوع إنشاء المركز العربي وقد 

تم االتفاق خالل  ، كمالتبادل المعلومات حول الهجرة
االجتماع على إعداد تقرير حول التعاون بين األمانة العامة 

لعرضه  2019واالتحاد األفريقي في مجال الهجرة لعام 
واعتماده خالل االجتماع القادم للجنة تنسيق الشراكة العربية 

 األفريقية على مستوى كبار المسؤولين.

 وتجدر اإلشارة إلى أن هذه
 بموجب اللجنة قد ُأنشئت

 القمة عن الصادر القرار
 الثالثة األفريقية العربية
 في بالكويت عقدت التي
 بشأن 2013 نوفمبر شهر
 والمتضمن الهجرة، مجال في األفريقية العربية الشراكة تعزيز
 من مكونة تنسيقية فنية عربية أفريقية لجنة إنشاء على الموافقة
 العربية الدول لجامعة العامة واألمانة األفريقي االتحاد مفوضية
 على الجامعة مجلس قرار وكذلك الهجرة، موضوع في للنظر

 رقم قراره 141 رقم العادية دورته في الصادر الوزاري المستوى
 .الشأن بهذا 9/3/2014 بتاريخ 7768

 
  العربية المنطقة في والهجرة المستدامة التنمية أهداف حول ورشة عمل

قامت األمانة العامة بتنظريم ورشرة عمرل بعنروان "الهجررة والتنميرة 
المنطقررررة العربيررررة" لبنرررراء قرررردرات المسررررئولين فرررري المسررررتدامة فرررري 

يوليررو/ تمرروز  17-16الجهررات المعنيررة بالرردول األعضرراء يررومي 
في القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة مجموعرة العمرل  2018

المعنية بالهجرة الدولية في المنطقرة العربيرة التري تترأسرها جامعرة 
ن والهجرررررررة ، الرررررردول العربيررررررة ةإدارة شررررررؤون الالجئررررررين والمغتررررررربي

واللجنرررررررة االقتصرررررررادية واالجتماعيرررررررة لغربررررررري آسررررررريا ةاإلسررررررركوا ، 
وكالررررة مررررن  15، وبعضرررروية (IOM) والمنظمررررة الدوليررررة للهجرررررة

  .وكاالت األمم المتحدة المتخصصة
هررردفت ورشرررة العمرررل إلرررى رفرررع الررروعي وتحسرررين قاعررردة المعرفرررة 
باألهرررداف المتعلقرررة بررررالهجرة فررري خطرررة التنميررررة المسرررتدامة لعررررام 

، ومساعدة الدول األعضاء على تعزيز القدرات الحكومية 2030
لتحديرررد أولوياتهرررا الوطنيرررة وخططهرررا التنفيذيرررة فررري مجرررال الهجررررة 

تنميرررة المسررررتدامة، والتنميرررة، وتحقيرررق مختلررررف مقاصرررد أهررررداف ال
المتعلرررررق تحديررررردًا  10.7وخاصرررررة العمرررررل علرررررى إنجررررراز الهررررردف 

بررررالهجرة. وتررررم التركيررررز علررررى الجهررررود والممارسررررات الجيرررردة الترررري 
تنفرررذها الررردول األعضررراء فررري تحقيرررق أهرررداف التنميرررة المسرررتدامة 
والوسررررائل الممكنررررة لتعزيررررز قرررردرات الحكومررررات فرررري تحقيررررق هررررذه 

 .األهداف
وركرررزت ورشرررة العمرررل علرررى تقرررديم خطرررة التنميرررة المسرررتدامة لعرررام 

من خالل المنظور العرالمي واإلقليمري والروطني، والبحرث  2030
المعمق في ترابط الهجرة مع مختلف المجاالت الموضوعية مثرل 

تري تشرهد حراالت النرزاع، العمل الالئق، والمهراجرين فري الردول ال
وحقروق المهرراجرين وصرحتهم، بمررا فرريهم النسراء والفتيررات، وكررذلك 
موضررررررررررررروع أثرررررررررررررر التغيرررررررررررررر المنررررررررررررراخي والتنميرررررررررررررة الحضررررررررررررررية.
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 : مغتربون والجئونأخبار الجاليات العربية

 2018األمانة العامة للجامعة العربية تحتفل بيوم المغترب العربي لعام 

يشررهد شررهر ديسررمبر/ كررانون األول مررن كررل عررام احتفررال جامعررة 
 الهررام لرردورل وتقررديراً  اعترافرراً  الرردول العربيررة بيرروم المغترررب العربرري

فرري و  المهجررر دول فرري العرررب المغتربررون برره يقرروم الررذي والفعررال
 2018ديسرررررمبر/ كرررررانون األول  4يررررروم فررررري ف. دولهرررررم األصرررررلية

أصرررررررردرت األمانررررررررة العامررررررررة للجامعررررررررة بيانررررررررًا برررررررراللغتين العربيررررررررة 
التررري  كبيررررةال تحررردياتإلقررراء الضررروء علرررى الواإلنجليزيرررة، تضرررمن 

 عررن أسررفرتشررهدتها المنطقررة العربيررة خررالل الفترررة األخيرررة والترري 
 دولهرم مرن والمهراجرين الالجئرين مرن مسبوقة غير تدفقات خروج

 علرىممرا أدى إلرى احرتالل هرذا الموضروع مكانرًا مهمرًا  األصلية،
 المسررررتدامة التنميررررة خطررررة تضررررمين فرررري تجلررررى الدوليررررة السرررراحة
 تبنيهرا جانرب إلى بالهجرة تتعلق صريحة أهدافاً  مرة ألول 2030
 وقيرررام ،"الركرررب عرررن أحرررد يتخلرررف أال ضرررمان" مفررراده عامررراً  هررردفاً 

 بشرأن المسرتوى رفيرع اجتمراع بعقرد المتحدة لألمم العامة الجمعية
 دورتهرررررا هرررررامش علرررررى والمهررررراجرين لالجئرررررين الكبيررررررة التحركرررررات
 االتفرراق واعتمرراد ،2016 سرربتمبر فرري والسرربعين الواحرردة العاديررة
 واالتفررراق والنظاميرررة والمنظمرررة اآلمنرررة الهجررررة أجرررل مرررن العرررالمي
. كما تطرق البيان إلى الدور الذي قامت الالجئين بشأن العالمي

 المحافرل أمرام وعرضره العربري الموقرف توحيردل عامرةبه األمانرة ال
، إلرررى جانرررب الررردور الرررذي تعترررزم القيرررام بررره خرررالل الفتررررة الدوليرررة
 العربيررة الجاليرراتفرري بيانهررا  العامررة وقررد دعررت األمانررة .القادمررة
 بتراثهرا تحتفري الشرهر هرذا خرالل فعاليات إلقامة بالخارج المقيمة
 للعرب الذهنية الصورة تصحيح على وتعمل والحضاري، الثقافي

 بالحضررررررررررررررررارة والتعريررررررررررررررررف
بررررررررررراز العربيررررررررررة  الرررررررررردور واء

 للمغترررررررررررررررررربين اإليجرررررررررررررررررابي
 .العرب
نظمرت األمانرة العامرة كما 

مناسرربة مررن هررذه الاحتفررااًل ب
خرررالل بعثتهرررا فررري موسررركو 

، وذلرررررك بالتنسررررريق مرررررع 2018ديسرررررمبر/ كرررررانون األول  13يررررروم 
يمثلون شخصية  300مجلس السفراء العرب وبحضور أكثر من 

المؤسسرررات الرسرررمية الروسرررية وأقسرررام اللغرررة العربيرررة بالجامعرررات 
والمدارس الروسية وممثلي السفارات وأبنراء الجاليرات العربيرة فري 

وقررررد تررررم تكررررريم أربعررررة شخصرررريات مررررن رمرررروز الجاليررررات  روسرررريا.
العربيرررة، وهرررم: الررردكتور زيررراد سبسررري وهرررو أول عربررري يعرررين فررري 

ر رامري الشراعر رجرل األعمرال مجلس الفيدراليرة الروسري، والسرفي
والدبلوماسرررري الفلسررررطيني السررررابق، والسرررريد جررررورج شررررعبان رجررررل 
األعمررال والممثررل الشخصرري لرررئيس الرروزراء اللبنرراني لرردى روسرريا 

وقد  االتحادية، والدكتور أبو بكر يوسف شيخ المترجمين العرب.
تضررمن برنررامج الحفررل معرررض صررور ومشررغوالت يدويررة شرراركت 

ان العربية، وفيلم قصير عن تاريخ االغترراب فري فيه غالبية البلد
روسررريا وأبررررز الشخصررريات التاريخيرررة العربيرررة التررري لعبررررت أدوارًا 
مهمررة فرري ترراريخ العالقررات، إلررى جانررب عررروض متنوعررة أبرررزت 

بداعات الروس من أصول عربية.   جوانب الثقافة العربية واء
 

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

 12فررررري أقامرررررت بعثرررررة الجامعرررررة العربيرررررة فررررري واشرررررنطن احتفرررررااًل 
للعرررررام  بررررراليوم العربرررري األمريكرررري 2018ديسررررمبر/ كررررانون األول 

ت جامعرررة الررردول علرررى التررروالي، وذلررك فررري إطرررار احتفرراال السررابع
بيوم المغترب العربري. وقرد ترم تنظريم االحتفاليرة بالتنسريق  العربية

تحررت ، بمقررر منظمررة الرردول األمريكيررةمررع مجلررس السررفراء العرررب 
تعزيرررررز الشرررررراكة العربيرررررة األمريكيرررررة مرررررن خرررررالل تمكرررررين " شرررررعار
 ".الشباب

عرررردد مررررن مسررررئولي وزارة الخارجيررررة األمريكيررررة حضررررر االحتفررررال 
والسرررررادة السرررررفراء العررررررب وممثلررررري الجاليرررررات العربيرررررة بالواليرررررات 

تررم تخصرريص أمراكن فرري قاعررة االحتفررال للعررروض وقررد  .المتحردة
األزيررررراء الوطنيرررررة  تتضرررررمنالثقافيرررررة لمعظرررررم السرررررفارات العربيرررررة، 
يرررررة والتراثيرررررة وعررررردد مرررررن وتشررررركيلة مرررررن المقتنيرررررات والصرررررور الفن

 المطبوعات واإلصدارات التي تعرف بالتاريخ والثقافة العربية.
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 2018 عام اليوم العالمي للمهاجر
اجر فرري اليرروم العررالمي للمهرر انررًا بمناسرربةأصرردرت األمانررة العامررة بي

التري  هميرة، أكردت فيره علرى األ2018ديسمبر/ كرانون األول  18
 منطقرررة تعرررد التررري العربيرررة للمنطقرررةتمثلهرررا قضرررية الهجررررة بالنسررربة 

 اآلونرررة فررري ، والتررري ازدادتواحرررد آن فررري واسرررتقبال وعبرررور إرسرررال
 تردفقات زيادة خالل من عنها الناجمة التحديات ازدياد مع األخيرة
 الهجرررة طرررق علررى الغارقررة القرروارب عرردد وزيررادة المختلطررة الهجرررة
كمرررا أشرررارت . والمفقرررودين الضرررحايا أعرررداد وارتفررراع النظاميرررة غيرررر

 العررب لمهاجرينل كبيرةال سهاماتاألمانة العامة في بيانها إلى اإل
 المهجررر دول فرري سررواء المجرراالت مختلررف فرري التنميررة عمليررة فرري
 بالنسربة الموضروع هرذا أهميرة ازدادت وقرد. األصرلية دولهرم في أو

الرذي قامرت بره  كبيررال دوروأشرارت كرذلك إلرى الر .العربية للمنطقة
 للمشررراركة األعضررراء العربيرررة الررردول تحضرررير فرررياألمانرررة العامرررة 

 للهجرررة العررالمي االتفرراق وضررع إلررى أدت الترري العمليررة فرري الفعالررة

 اإلقليميرررررة االجتماعرررررات أمرررررام وعرضررررره العربررررري الموقرررررف وتوحيرررررد
  .الغرض لهذا خصصت التي والدولية

 السررررررررررررررفيرة وأعربررررررررررررررت
 أبررررررو هيفرررررراء الرررررردكتورة
 العرررررام األمرررررين غزالرررررة
 قطراع رئريس المساعد
 االجتماعيررررررة الشررررررؤون

 أن فررررررري عرررررررن أملهرررررررا
 االتفرررررراق لهررررررذا يكررررررون
 حيراة على إيجابياً  أثراً 

 مرررررررررررررررررررررن الماليرررررررررررررررررررررين
 ودول والمسررتقبلة المرسررلة الرردول مختلررف علررى وكررذلك المهرراجرين

 ر.العبو 

 2018 عام اليوم العالمي لالجئين

 اليرررررروم إحيرررررراء إطررررررار فرررررري
عرررررررام  لالجئرررررررين العرررررررالمي

 فررري يرررأتي الرررذيو  ،2018
 معانرررررررررراة اسررررررررررتمرار ظررررررررررل

 ،الالجئرررررين مرررررن الماليرررررين
قامررررررررت عمليررررررررة التشرررررررراور 
العربيررررررة اإلقليميررررررة حررررررول 

 والترررررري -واللجرررررروء الهجررررررة 
أمانتهررا  األمانررة العامررةتتررولى 
بإصررررررررررردار بيررررررررررران  - الفنيرررررررررررة

 .2018حزيران يونيو/  20بمناسبة اليوم العالمي لالجئين الموافق 
 الكاملرررة المسرررئولية مبررردأ إقررررار أهميرررةتضرررمن البيررران التأكيرررد علرررى 

 لهررم المضرريفة والمجتمعررات والرردول الالجئررين إزاء الرردولي للمجتمررع
 جانرررب مرررن األعبررراء وتقاسرررم المشرررتركة المسرررئولية مبررردأ إطرررار فررري

 مراعرررراة ضرررررورة ، والدولي المجتمع في الفاعلة األطراف مختلف
 علرى التأكيرد، و لالجئرين المضريفة العربيرة الردول وضع خصوصية

 األجرل طويلرة اإلنمائية المساعدات بتقديم الدوليين المانحين التزام
 المضررريفة الررردول فررري الوطنيرررة التنميرررة وخطرررط لالقتصررراد الداعمرررة
 اللجرررروء أزمررررة لمعالجرررة متكاملررررة رؤيررررة وضرررع ضرررررورةو ، لالجئرررين
 .لها الجذرية األسباب حل على تعمل

 العربيرررة الررردول تبرررذلها التررري المتواصرررلة برررالجهودكمرررا أشررراد البيررران 
 عرام اللجروء أزمرة تفراقم منذ تقديمها في استمرت التي واإلسهامات

 الرالزم الردعم تقرديم لمواصلة الدولي المجتمع. ودعا البيان 2011
 الفلسررررررطينيين الالجئررررررين وتشررررررغيل لغرررررروث المتحرررررردة األمررررررم لوكالرررررة

 الكاملرة مسرئولياتها بتحمرل القيرام مواصرلة مرن يمكنهرا بما  أونرواة
 علررى والتأكيررد الصررلة، ذات المتحرردة األمررم قرررارات بموجررب تجرراههم
 القرررررار بموجررررب وطررررنهم إلررررى العررررودة فرررري الفلسررررطينيين الالجئررررين حررررق

 .1948 لسنة 194 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر

 بيان القمة العربية التنموية بشأن أزمة النازحين والالجئين
أصررردرت القمرررة العربيرررة التنمويرررة: االقتصرررادية واالجتماعيرررة التررري 

 الثرراني كررانون/ ينرراير 20 يرروم اللبنانيررة بالجمهوريررة عقرردت ببيررروت
 المجتمرع دعرا البيران بيانًا بشرأن أزمرة النرازحين والالجئرين. 2019
 ،واللجررروء النرررزوح مأسررراة مرررن للحرررد مسرررئولياته تحمرررل إلرررى الررردولي

 أزمررة أعبرراء تحمررل فرري برردورها االضررطالع المانحررة الرردول ناشرردو
 تعهررررداتها تنفيررررذ خررررالل مررررن اإلنمائيررررة والتحررررديات واللجرررروء النررررزوح
 االقتصادي والمجلس العربية القمم قرارات كافة على، وأكد المالية

 االقتصررررادية باألعبرررراء الخاصررررة الوزاريررررة والمجررررالس واالجتمرررراعي
 السروريين والالجئرين النازحين استضافة على المترتبة واالجتماعية

 العامررة األمانررة كلررف. كمررا المستضرريفة العربيررة الرردول علررى وأثرهررا
 والمنظمررات المانحررة الدوليررة الجهررات يضررم اجتمرراع لعقررد بالرردعوة

 العربيررررررررة الرررررررردول بمشرررررررراركة العربيررررررررة والصررررررررناديق المتخصصررررررررة
 آليرررررة علرررررى لالتفررررراق السررررروريين والالجئرررررين للنرررررازحين المستضررررريفة
تنمويرررة فررري الررردول المستضررريفة  مشررراريع لتمويرررل ومحرررددة واضرررحة
 لوكالرة الممنوح األممي التفويض إلى جانب تأكيده علىلالجئين. 

وعررردم المسررراس   األونررررواة الفلسرررطينيين الالجئرررين وتشرررغيل غررروث
 بواليتها.
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  أوروبا في الفلسطينية والفعاليات والمؤسسات الجاليات التحاد الرابع القاري المؤتمر

الجاليررررررات والمؤسسررررررات  التحررررررادالمررررررؤتمر القرررررراري الرابررررررع  ُعقررررررد
دورة دعم مسريرات "والفعاليات الفلسطينية في أوروبا تحت شعار 

 /نرروفمبر 18و 17"، وذلررك ببرررلين يررومي العررودة وكسررر الحصررار
عن  ومندوباً  ممثالً  70المؤتمر  . شارك في2018 تشرين الثاني

دولررررة أوروبيررررة، وبحضررررور رسررررمي  17مؤسسررررة واتحرررراد مررررن  42
 السريد تنفيذيرة لمنظمرة التحريرر الفلسرطينيةيتقدمه عضو اللجنة ال

 محمرررد بركرررة رئررريس لجنرررة المتابعرررة العربيرررة والسررريدتيسرررير خالرررد، 
، وسرفيرة دولرة فلسرطين فري 48لعليا في الداخل الفلسطيني عام ا
مررن الشخصرريات  ومجموعررة كبيرررة، خلررود عيرربسالرردكتورة لمانيررا أ

  الفلسطينية والعربية.

 خررررررررررالل االتحرررررررررراد أقرررررررررر
 خطرررررررة القررررررراري مرررررررؤتمره
 الفترررررررررررة خررررررررررالل عملرررررررررره
 جمعرررررت حيرررررث المقبلرررررة،
 المهررررررررررام بررررررررررين خطترررررررررره
 أداء مسرررررتوى ورفرررررع المشرررررروعة، الحقررررروق عرررررن دفاعررررراً  الوطنيرررررة
 وفري .المحليرة المجتمعرات مرع العالقرة وتعزيرز وتطويره الجاليات
 يفّصرررررل الرررررذي الخترررررامي البيررررران صررررردر المرررررؤتمر، أعمرررررال خترررررام

 ويعمررل علررى االتحرراد بهررا ينررادى الترري السياسررية والرؤيررة الموقررف
 .الفلسطينية التحرير منظمة مظلة تحت ترسيخها

 

 فوز سيدتان من أصول عربية في الكونجرس األمريكي
، تررررم اإلعررررالن عررررن نتيجررررة 2018فرررري نرررروفمبر/ تشرررررين الثرررراني 
فرررري الكرررررونجرس األمريكررررري، والتررررري انتخابررررات التجديرررررد النصرررررفي 

لهران عمرر مرن  ،رشيدة طليب من واليرة ميتشرجنتضمنت فوز  واء
 .والية مينيسوتا لعضوية الكونجرس

قرررررد وهررررري ابنرررررة مهررررراجرين فلسرررررطينيين،  ،طليررررربرشررررريدة وكانرررررت 
أول امرررأة مسررلمة تُنتخررب فرري مجلررس  2008أصرربحت فرري عررام 
رّكرررررزت علرررررى الهجررررررة كجرررررزء مرررررن وقرررررد  .شررررريجنتنرررررواب واليرررررة مي

 .برنامجها

والتي خرجت منها إلى الصومال،  هاتعود أصولفإلهان عمر أما 
عاشررت فرري مخرريم لالجئررين فرري كينيررا مررع و ثمرراني سررنوات، بعمررر 

وفرري عررام  .1997أسرررتها، ووصررلت إلررى الواليررات المتحرردة عررام 

، أصرربحت أول أمريكيررة مسررلمة مررن الصررومال تنضررم إلررى 2016
مجلرس نررواب واليرة مينيسرروتا، وهري مؤيرردة قويرة لسياسررات للهجرررة 

 .أكثر ليبرالية
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  موز المغتربين العربر 
  ازرـــــي عـــــانــه 

المهندس هاني عازر هو مهندس مصري مقيم بألمانيا، ولد 
تقل إلى ثم ان 1948عام بجمهورية مصر العربية في طنطا 

بعد  1973إلى ألمانيا في عام  وسافر القاهرة للتعليم الثانوي،
 حصوله على الشهادة الثانوية. درس في بوخوم الهندسة

، رتموند ةنفق مترو دو  نفقه األول 1979المدنية، وبني عام 
وهو مصمم ومنش  أكبر نفق عرفته أوروبا والذي يربط بينها 
وبين روسيا عبر سبع محطات ضخمة بلغت تكلفتها أربعة 

شخصية في  50وقد تم اختياره ضمن أشهر  مليارات يورو.
التي  2006ألمانيا بعدما شيد محطة سكك حديد برلين عام 

حصلت آنذاك على جائزة "محطة العام"، كما شارك في 
 عشرات المشروعات بألمانيا. 

ارترررربط اسررررم المهنرررردس عررررازر بمشرررراريع النقررررل الكبرررررى والسرررركك 
الحديررد بالعرررالم وأصررربح أشرررهر خبيرررر أنفررراق فررري العرررالم وحصرررل 
علررى العديررد مررن الجرروائز والتكريمررات، حيررث كرمترره المستشررارة 

فري افتتراح  2006مرايو/ أيرار  26األلمانية أنجريال ميركرل يروم 
فري مصرر مرن قبرل الررئيس  ترم تكريمرهوسام الجمهورية األلمانيرة، بعردها منحه لمانية بمحطة برلين للقطارات لمجهوده وخدمة الدولة األ

خررالل  2016، وكرمترره ألمانيررا مرررًة أخرررى فرري مررايو/ أيررار 2006أكترروبر/ تشرررين األول  1المصررري األسرربق محمررد حسررنى مبررارك يرروم 
فري بررلين علرى قائمرة المرواطن األفضرل فري المرتبرة الثالثرة كما تم اختياره  ،أعوام على افتتاح محطة قطارات برلين 10احتفالية مرور 

والتري ال ُتمرنح إال  لرى أعلرى األوسرمة األلمانيرة قاطبرةً وقد تم منحه أعلرى وسرام تمنحره حكومرة بررلين وترشريح اسرمه للحصرول ع .عشر
 وذلك تقديرًا لخدماته الجليلة. ،لعظماء األلمان والعالم
اري لعلمرراء وخبررراء مصررر فرري مجررال المشررروعات الكبرررى، وهررو مجلررس استشرراري مشرركل مررن المجلررس االستشرر وعررازر هررو أحررد أعضرراء

وهرو يقرروم حاليررًا بمتابعررة مررا يجرررى علررى أرض  .رئرريس جمهوريررة مصررر العربيررةكبرار علمرراء مصررر وخبرائهررا فرري الررداخل والخرارج ويتبررع 
للطرق، باإلضافة إلى وضع أسس أنفاق قناة السويس الجديدة وتطوير شبكة سركك  يمصر من مشروعات وعلى رأسها المشروع القوم

 حديد مصر بشكل عام.
ويعد المهندس هاني عازر أحد النماذج المشرفة للمغتربين العرب الذين لم يكتفروا بمجردهم الشخصري والوصرول إلرى أعلرى المراكرز فري 

يحلمون لمهم وخبرتهم ولم يبخلوا بوقتهم وجهدهم في سبيل تحقيق التقدم الذي دول المهجر، بل حرصوا على إفادة أوطانهم األصلية بع
 به لبلدانهم. 

 
 

 
 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 جاليات عربية

 الالجئون الفلسطينيون: ملف خاص
 فيًا عهد األطول هي المنطقة العربية الالجئين في  قضية تعد
 بالتهجير العربي الفلسطيني من بدءاً  استمرت والتي العالم

والنزوح مؤخرًا في  اللجوء حاالت تفاقم إلى المحتلة األراضي
أنحاء مختلفة من الوطن العربي، األمر الذي كان له العديد من 
التداعيات من بينها تجدد نزوح الالجئين الفلسطينيين من بعض 

 اطق أخرى.المناطق التي كانوا يقيمون بها إلى من
أدت عمليات التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى وقد 

إحداث خلل في نسبة السكان داخل فلسطين بحيث أصبح 
أكثرية الفلسطينيين مهجرين خارج وطنهم، مما يلقي مسؤولية 
قانونية دولية على عاتق المجتمع الدولي تتمثل في تطبيق 

الصادر عن  194قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم 
عودة الالجئين  الذي يكفلألمم المتحدة الجمعية العامة ل

 الفلسطينيين إلى وطنهم.
تم تهجير الفلسطينيين على مراحل؛ فالهجرة األولى بدأت قد و 

ألف  800، حيث تم تهجير أكثر من 1948خالل النكبة عام 
فلسطيني خارج وطنهم، أما الهجرة الثانية فكانت خالل حرب 

، حيث تم تشريد موجة واسعة من الفلسطينيين 1967عام 
فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع  300,000قدرت بنحو 

غزة. وتواصلت الهجرات الفلسطينية وبوتيرة أقل مما حدث في 
بسبب الحروب والسياسات  1967وعام  1948عام 

االقتصادية واألمنية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي 
ير عشرات اآلالف من الفلسطينيين بشكل مستمر أدت إلى تهج

 طوال سنوات االحتالل.
عن جهاز اإلحصاء المركزي  2009ووفقًا لدراسة صادرة سنة 

ألف فرد هاجروا ل قامة  22 الفلسطيني، فإنه يوجد حوالي 
، علمًا 2009-2007خارج األراضي الفلسطينية خالل الفترة 
كما  .هاجرت بالكاملبأن هذا العدد ال يشمل األسر التي 

من المهاجرين للخارج هاجروا  %23 أشارت النرتائج إلى أن 
هاجروا إلى دول الخليج العربي، وأكثر من   %20إلى األردن و

هاجروا إلى أمريكا، وهناك عشرات   (%21) خمس المهاجرين
اآلالف هاجروا خالل السنوات األخيرة إلى عدد آخر من البلدان 

 ونسبة منهم إلى الدول األوروبية.  العربية واألجنبية

ما ة فلسطينيون المسجلون لدى األونروايعيش ثلث الالجئون الو 
مخيم معترف به لالجئين  58في   مليون الج  1,4يزيد عن 

وقطاع غزة والضفة الغربية  وسوريافي كل من األردن ولبنان 
يعيش الثلثان اآلخران من بينما  .بما فيها القدس الشرقية

جئين الفلسطينيين داخل المدن والقرى وحولها في البلدان الال
ما يكون ذلك  المضيفة، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وغالباً 

وفي الوقت الذي  في المناطق المحيطة بالمخيمات الرسمية.
 وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالةتابعة توجد فيه منشآت 

كالمدارس   األونرواة األدنى الشرق في الفلسطينيين الالجئين
 والعيادات الصحية داخل مخيمات الالجئين، إال أن هناك عدداً 
من تلك المنشآت خارج المخيمات، وتعد كافة الخدمات التي 
تقدمها الوكالة متاحة لالجئين سواء كانوا من سكان المخيمات 

 أم خارجها.
أما فيما يتعلق بهجرة الفلسطينيين من مخيمات اللجوء في 

فنجد أن الحروب والصراعات المسلحة في ل العربية، الدو
أدت  ونن الفلسطينيئو العديد من الدول التي يتواجد فيها الالج

إلى هجرات قسرية متتالية ألعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى 
دول أخرى، طلبًا لألمن والعيش الكريم المؤقت إلى حين 

 تمكينهم من العودة إلى وطنهم، حيث:
بعد  2003عام  العراقبل  عدد الالجئين الفلسطينيين في  -

ألف فلسطيني، تعرض  40االحتالل األمريكي حوالي 
أكثرهم إلى عمليات تهجير قسري جديدة مما أدى إلى 
هروب اآلالف منهم من العراق وتوزعهم في عدد من الدول 

 العربية واألوروبية وأمريكا الالتينية. 
إلى أوروبا  لبنانلفلسطينيين من تواصلت هجرة الالجئين ا -

وضاع االقتصادية األعلى مدى السنوات الماضية، هربًا من 
وانعدام سبل الحياة الكريمة، حيث  السيئة والفقر والبطالة

ارتبطت الهجرة بالحروب األهلية واالعتداءات والحروب 
ومجازر صبرا  1982اإلسرائيلية وخاصة بعد العام 

ات المتوفرة، يستضيف لبنان حاليًا وبحسب المعلوم وشاتيال.
ألف الج  فلسطيني من الذين كانوا يقيمون في  34حوالي 

الج  فلسطيني مقيمون في  277,985سوريا، إلى جانب 
 لبنان.
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أكثر من نصف الفلسطينيين  السوريةهجَّرت األزمة  -
الالجئين داخل سوريا وخارجها، إلى البلدان المجاورة بما 
فيها األردن ولبنان ومصر وتركيا والعراق وعدد آخر من 
البلدان األجنبية. فمخيم اليرموك الذي كان يعد أكبر تجمع 
لالجئين الفلسطينيين في سوريا والذي كان يستضيف أكثر 

بل اندالع النِّزاع في سوريا ألف فلسطيني ق 150من 
 ألف.  25تضاءل عدد سكانه إلى أقل من 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين وتعد 
هي الجهة المعنية  الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(

بتقديم المساعدة والحماية وكسب التأييد لالجئين الفلسطينيين. 
 1948تم تأسيسها في أعقاب النزاع العربي اإلسرائيلي عام  وقد

الصادر عن الجمعية العامة لألمم  302بموجب القرار رقم 
بهدف تقديم برامج  1949ديسمبر/ كانون األول  8المتحدة في 

 األونروابدأت قد اإلغاثة المباشرة والتشغيل لالجئي فلسطين. و 
 .1950عام  عملياتها في األول من شهر مايو/ أيار

هم أولئك األشخاص بأنالالجئين الفلسطينيين األونروا  وُتعرِّف
يونيو/ الذين كانوا يقيمون في فلسطين خالل الفترة ما بين 

فقدوا بيوتهم  ، والذين1948أيار مايو/ وحتى  1946حزيران 
لكافة  خدماتاألونروا  . وتوفر1948ومورد رزقهم نتيجة حرب 

الالجئين الذين يقيمون في مناطق عملياتها والذين ينطبق عليهم 
وبحاجة إلى  األونرواهذا التعريف والذين هم مسجلون لدى 

أولئك الالجئين الفلسطينيين األصليين  أبناءالمساعدة. كما أن 
. وعندما بدأت األونروايستحقون أن يتم تسجيلهم في سجالت 

، كانت تعمل على االستجابة 1950عملها في عام  األونروا
الج  فلسطيني. واليوم،  750,000الحتياجات ما يقارب من 

مليون الج  فلسطيني يستحقون التمتع  5من  أكثرفإن 
 .األونرواالتي تقدمها خدمات الب

وتقوم األونروا بإدارة مكتب للخدمات في كل مخيم يقوم سكان 
و طرح القضايا تحديث بياناتهم أ بهدفالمخيم بالرجوع إليه 

مع مدير ذلك  التي تقدمها األونرواخدمات الالتي تخص 
المكتب الذي يقوم بدوره بإحالة القضايا التي تهم الالجئين 

حالة  في المنطقة التي يقع ذلك  األونرواإلى إدارة  طلباتهمواء
 .المخيم فيها

وقد تعرضت األونروا مؤخرًا إلى أزمة كبيرة نتيجة نقص  
عالن الواليات المتحدة األمريكية بخفض الدعم التمويل بعد إ

عام بدءًا من  هاوعدم المساهمة في تمويل 2018في  لهاالمقدم 
2019. 

وتمثل القضية الفلسطينية القضية المحورية لجامعة الدول 
 مجلس جامعةأصدر العربية، وعلى مدى العقود الماضية، 

بيانات القرارات و ال العديد منبمستوياته المختلفة  الدول العربية
وفي اجتماع  بشأن الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 
في  2018سبتمبر/ أيلول  11  الذي عقد يوم 150العادية ة

جلسة خاصة لمجلس  تخصيصمقر األمانة العامة بالقاهرة، تم 
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بناًء على طلب من 
المملكة األردنية الهاشمية، وتأييد كل من دولة فلسطين، 
وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق،  لبحث سبل توفير 
الدعم السياسي والمالي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

يين ةاألونروا  بما يمكنها من مواجهة الالجئين الفلسطين
كما أصدرت القمة  تداعيات األزمة المالية الحادة التي تواجهها.

العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية التي عقدت ببيروت 
بيانًا بشأن أزمة النازحين  2019يناير/ كانون الثاني  20يوم 

 لممنوحا األممي التفويض على والالجئين، تضمن التأكيد
 أو تغيير وعدم مسئوليتها أو بواليتها المساس وعدم ألونروا،ل

 ضرورة وكذلك التأكيد على أخرى، جهة إلى مسؤولياتها نقل
 لموازنتها الالزمة المالية والمساهمات الموارد بتأمين االستمرار

 مواصلة من يمكنها مستدام كاف نحو على أنشطتها وكافة
 الفلسطينيين لالجئين األساسية الخدمات تقديم في بدورها القيام
 فيها بما عملياتها، مناطق كافة في وخارجها المخيمات داخل
 .المحتلة القدس

عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة كما تحرص 
منذ إنشائها على الدفاع عن حق الالجئين الفلسطينيين  واللجوء

عن الجمعية  في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر
، ومراعاة 1948لسنة  194العامة لألمم المتحدة رقم 

والذين  1948خصوصية الالجئين الفلسطينيين منذ عام 
تعرضوا ألكثر من عملية تهجير قسري نتيجة لألحداث التي 

مواصلة تقديم ودعوة المجتمع الدولي ل تعاقبت على المنطقة،
ة القيام بتحمل ونروا بما يمكنها من مواصللألالدعم الالزم 

مسئولياتها الكاملة تجاههم بموجب قرارات األمم المتحدة ذات 
الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل إللزامها 
باحترام القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار 
والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير 

 طنهم.الفلسطينيين عن و 
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 تواصلوا معنا
  3015داخلي:    25750511 (00202)تليفون: 

 (  00202)  25740571تليفون مباشر: 

 ( 00202)  25740571فاكس: 

    aemigrant.dept@las.int  عنوان البريد اإللكتروني:

    www.lasportal.org     الموقع اإللكتروني: 
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