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 ـــ

والفعال الذي يقوم به المغتربون العرر  فرد دول المه،ررت وتقرديرًا ل،هرودمم المبذولر  اعترافًا بالدور الهام 
ي،رراد تتواصررل الاقررافد وال  رراري مررت م،تمعرراتهم ل وسررا ل مررن ل،ررل ال فرراه عترر  مررويتهم الومييرر  والقوميرر  وا 

 المقيمرينفرد طمرار سرعد ،امعر  الردول العربير  لتتواصرل مرت لبيرال الرومن العربرد و ال،ديدة فد يفس الوقتت 
واسررتيادًا طلرر  الخررارو ومررد ال،سررور معهررم وتعريررج لبيررال اة،يررال ال،ديرردة مرريهم باقافرر  وترررا  لومررايهم اةمت ب

بتررررراري   7411ورقرررررم  14/9/2004بتررررراري   6454رقرررررم  قرررررراري م،ترررررس ال،امعررررر  عتررررر  المسرررررتو  الرررررو اري 
 .الرابت من ديسمبرد ف كل عام ،امع  الدول العربي  بيوم المغتر  العربد ت تفلت 13/9/2011

وتفعياًل لالمتمام الذي توليه ال،امع  العربي  بمو وع اله،ررة والمغترربينت واسرت،ابً  لمرا هرهدته الميمقر  
ًخرًا مررن ل رردا  لدت طلرر   يررادة وتيرررة اله،رررة و  الميمقرر  طلرر   الت،ررول بررين دول الميمقرر  وكررذل  مررنالعربيرر  مرر

باسررت دا   لت،امعرر  العربيرر  الخرراروت ووعيررًا بةمميرر  التيسرريت عترر  مختتررج المسررتوياتت قامررت اةمايرر  العامرر 
م،موع  من اآلليات التد تساعدما عت  التيسيت بين الدول العربي  وكذل  مرت الميهمرات الدولير  وايقتيمير  

عمليـة التاـاور العربيـة ايمليميـة  ـول اآلليات فد  العامت  فد م،ال اله،رة فد الميمق . تماتت لبر  مذه
ترج المو روعات ذات الصرت  ،هرودًا كبيررة فرد مخت 2014ت والتد كان لها ميرذ طيهرا ها عرام الهجرة واللجوء

،تمررراع رفيرررت المسرررتو  بهرررةن الت ركرررات الكبيررررة االبموقرررج عربرررد مو رررد مرررن م ررراور فقرررد خر،رررت بررراله،رةت 
 ه ال،معي  العام  لألمم المت دة عت  مامش دورتها العادي  الوا ردة والسربعينلال، ين والمها،رين الذي عقدت

برروايقتين ميفصررتتين تت ررميان الرسررا ل الر يسرري  التررد تررر  عمتيرر  التهرراور ت كمررا خر،ررت 2016فررد سرربتمبر 
وتواصرل عمتير  التهراور عمتهرا  لممي  لخذما فد االعتبار عيرد و رت االتفراقين العرالميين لته،ررة والال، رين.

ًديررر  طلررر  تبيرررد  مرررن ل،رررل تهررر،يت الررردول عتررر  المهرررارك  الفعالررر  فرررد المهررراورات والمفاو رررات ال كوميررر  الم
 .2018فد عام   اقين العالميين لته،رة والال، يناالتف

ت وميررا طن مرا تهرهده الميمقرر  العربير   اليررًا ي،عتهرا فرد لمررس ال ا،ر  ل،هررود لبيالمرا فرد الررداخل والخرارو
ت،در ايهارة طل  مرا هرهدته الفتررة الما ري  مرن امتمرام مكارج مرن ،اير  الكفرالات العربير  المهرا،رة يفسرها 
بالمهارك  فد عمتي  التيمي  فد الومن العربردت  ير  تقرردم بعررم المغتربيررن العرر  بمبررادرات فرديرر  تهردج 

. يمير  واليه   فد مختتج الم،االتوا  ردا  التطل  طفرادة لومايهم اةصتير  ومساعدتها عت  عبور المر ت  
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ًكررد عترر  لمميرر  تيهرريم مررذه ال،هررود وتعميمهررا  وي ررن فررد ،امعرر  الرردول العربيرر  طذ يهرريد بهررذه المبررادراتت ي
 لت قيت لقص  استفادة ممكي  لمختتج لقمار الومن العربد وذل  من خالل التيسيت مت الدول العربي .

هررا  الوميير  التيمير  خمرم فرد اله،ررة ت رمينل لعربي  سعيهاالدول ات تواصل وتيفيذًا لذل   الكفرالات وا 
 وتمررروير خبرررراتهمت يقرررل خرررالل مرررن العربرررد الرررومن فرررد التيميررر  عمتيررر  فرررد الخرررارو فرررد العربيررر  والمًسسرررات
 عتررر  ال صرررول فرررد ومسررراعدتهم العربيررر ت الميمقررر  فرررد يهررررا هم وبرررين بيررريهم التواصرررل وهررربكات الهرررراكات
 والتكيولو،يررا االتصررال وسررا ل مررن واالسررتفادة الميمقرر ت فررد واالسررتامار العمررل فررر  عررن لف ررل معتومررات
وتعمل اةماي  العام  عت  رفت وعد المس ولين فد ال،هات المعيير  بالردول العربير   .ذل  ت قيت فد ال ديا 

ًكرد عتر  لممير  لهرمت  عت  كيفي  تيفيرذ ذلر  مرن خرالل بررامء بيرال القردرات الترد تقردمها تهر،يت المبرادرات وت
التد تقوم بها الدول والميهمات الدولي  وايقتيمي  فد م،ال التواصل مت ال،اليات المغترب  فرد سربيل تع ير  
،هررود التيميرر  فررد بترردان الميهررةت وكررذل  المبررادرات الفرديرر  التررد يتقرردم بهررا المهررا،رون بهرردج طفرررادة لومررايهم 

لت،ميرت  الترد لمتقتهررا  والكرامرر  والسرالم  اال تررام كفالر  :معرراً  متر    وتردعم اةصرتي  فرد مختترج الم،رراالت.
وتتقرد ت التصدي لتمعتومات المغتوم  والتصرورات الخام ر  بهرةن الال، رين والمهرا،ريناةمم المت دة بهدج 

كمرررا تررولد اةمايرر  العامررر   الرردول العربيرر  فررد طمرررار مررذه ال مترر .الررذي تقرروم بررره كبيرررر الدور الررعترر   ال ررول
خاصًا بدعم المغتربين فد الم،تمعرات الترد يهرا،رون طليهرا لو يعمترون فيهرا  تر  يتمكيروا مرن القيرام  امتماماً 

 دولهم اةصتي  كذل .عت  م،تمعاتهم ال،ديدة و عت  بدور طي،ابد يعود باليفت 

يقام  فعاليات ت تفد بترااها  المقيم  بالخارو تدعو اةماي  العام  ال،اليات العربي بهذه المياسب ت و 
ًكد تماسكها وو دتها واعت ا ما بةصولها و،ذورماا ت كما تعمل عت  طبرا  دورما لاقافد وال  اريت وت

 .ايي،ابد فد دول المه،ر وفد دولها اةصتي  كذل 

 

 

 

 

 
 


