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  االجتماع التشاوري اإلقليمي حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية 
  تحضيراً للحوار الثاني الرفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية           

 2013يونيو / حزيران5-4القاهرة،      
 
  

  يالبيان الختام

الجهات إن السادة المسئولين ممثلي الجهات المعنية بشؤون الهجرة والمغتربين والجاليات المقيمة بالخارج و            
،  ومنظمات المجتمـع المـدني   العمل بالدول العربية، والسادة ممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية        المعنية ب 

، الـذي   " الهجرة والتنمية في المنطقة العربيـة      إلقليمي حول االجتماع التشاوري ا  "كين في   المشاروالسادة الخبراء   
اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة    ، و )إدارة المغتربين والهجرة  (عربية   األمانة العامة لجامعة الدول ال     : كل من  نظمته

يومي القاهرة ببمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية ، )IOM (والمنظمة الدولية للهجرة ،)اإلسكوا (لغربي آسيا
في إطار التحضير للحوار الثاني الرفيع المستوى عن موضوع الهجرة والتنمية والذي تعقده وذلك ، 4-5/6/2013

  :2013الجمعية العامة لألمم المتحدة في أكتوبر 

، والمنتدى العالمي 2006 نتائج الحوار األول رفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية عام           إذ يستذكرون  -
اإلعالن العربي لهجرة العمل الدولية الصادر عام و حول الهجرة والتنمية، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية،      

جتماعي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين اللذين عقدا         االتوصيات الصادرة عن    ، و 2006
 ،2010در عام  الصاوإعالن المؤتمر األول للمغتربين العرب ،2009 و2008في عامي 

، وعلـى   نتديات العالمية للهجرة والتنمية    والم ووعياً بأهمية التنسيق العربي في المحافل الدولية ذات الصلة         -
 رفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية،رأسها الحوار 

هم لم تعد تمثل للدول العربية شواغل اقتـصادية          أن قضايا الهجرة وأوضاع المهاجرين وحقوق      وتأكيداً على  -
 بعض التداعيات السياسية علـى المـستويات اإلقليميـة          واجتماعية وإنسانية هامة فقط، بل صار لها أيضاً       

 ،والدولية

 ، العربيةالمنطقةبعض دول  في والنازحين تزايد المضطرد في أعداد الالجئينونظراً لل -

ابية للهجرة العربية والتقليل من انعكاساتها السلبية على عمليات التنميـة           وحرصاً على تعزيز الجوانب اإليج     -
  والتطور العلمي والتكنولوجي في الدول العربية،
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 للتنمية وجدول أعمال ووعياً باألثر السلبي لهجرة الكفاءات العربية على جهود التنمية وتحقيق أهداف األلفية -
 ة، بالدول العربي2015التنمية لما بعد عام 

في النهوض باألوضاع وتأكيداً على أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني العربية في المهجر  -
 ،العامة للجاليات العربية من الجوانب الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية

خالت السادة وبعد اإلطالع على العروض التي تم تقديمها، واألفكار والمقترحات التي تضمنتها مدا -
 والمناقشات التي دارت على مدى يومي االجتماع،المشاركين في االجتماع، 

 : بما يلييوصون

  : العربية وتحدياتها التنمويةفي المنطقة بالهجرة الدولية فيما يتعلق : أوالً

 بما في ذلـك هجـرة     العربية من حيث الحجم وتنوع أشكالها        على أهمية ظاهرة الهجرة      يؤكد المشاركون  .1
حـتالل اإلسـرائيلي    الصراعات الـسياسية واال   ، والهجرة القسرية نتيجة     العمالة المؤقتة والطويلة األجل   

 من الرجال والنساء المهاجرين وأفـراد       الهجرة الدولية في المنطقة العربية كالً     وتشمل  . لألراضي العربية 
 .هجرتهمب الذين يتأثرونأسرهم 

ات  من وإلي وبين بلدان المنطقة العربية تمثل واحدة من المحرك          يؤكد المشاركون على أن الهجرة الدولية      .2
 . في المنطقةواالقتصاديةجتماعية الرئيسية للتنمية اال

لى الهجرة العائدة، يمثلون    وبين البلدان العربية، باإلضافة إ    لى  المشاركون على أن المهاجرين من وإ     يؤكد   .3
 .المقصدن المنشأ وبلدان  من عوامل التنمية المستدامة في بلدا هاماًعامالً

 االجتماعيةيؤكد المشاركون على أن المهاجرين من والى وبين البلدان العربية يشاركون في جهود التنمية                .4
 : في المنطقة العربية من خاللواالقتصادية

 مهاراتهم وكفاءاتهم العالية،  .أ 

 توفير العمالة الالزمة لسوق العمل في دول المقصد،في  ساهمعملهم، الذي ي .ب 

 في رفع المستوى المعيشي ألسر المهاجرين في بلدان المنشأ والتي           تساهمتحويالتهم المالية، التي      .ج 
 هم أيضا في خلق فرص عمل في بلدان المنشأ،اتس

 .من خالل الجاليات المغتربة بلدان المنشأ والمقصد بين توطيد أواصر الصلة والصداقة  . د 

متزايدة من الالجئين من بعض الدول العربية يشكل عبئا         يؤكد المشاركون على أن اللجوء القسري ألعداد         .5
 .على خطط التنمية مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه األعباء

يؤكد المشاركون على أن الهجرة الدولية تمثل عامال هاما في طريق التكامل والتعاون اإلقليمي وكذلك في                 .6
 .لعالمي ااالقتصادإدماج العالم العربي في منظومة 
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ـ الثنائية و  اتالذي أحرزته الدول العربية من خالل مشاركتها في الحوار        يثمن المشاركون التقدم     .7 ة اإلقليمي
سياسات وبرامج لتفعيل العالقـة     ل تها وصياغ الدولي في مجال الهجرة الدولية    العربي و والدولية والتعاون   

على مـستوى  ق العمل وأنظمة الهجرة     أسوافي  صالحات  بعض اإل من خالل   ذلك  بين الهجرة والتنمية، وك   
 .الدول

والتـي مـن    في موضوع الهجـرة      في ذات الوقت التحديات التي تواجه العالم العربي          يدرك المشاركون  .8
 :أهمها

 إلىؤدي تي تختالالت الهيكلية في نُظُم أسواق العمل في بعض الدول المستقبلة للعمالة والاال  .أ 
هرة ذات اإلنتاجية المنخفضة في بعض القطاعات  الكثيف على العمالة غير المااالعتماد

 .االقتصادية

 .ضعف العالقة بين بعض بلدان المنشأ وجالياتها المغتربة .ب 

في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة منظمات المجتمع المدني الكافي ل اإلشراكعدم   .ج 
 . بالهجرة والتنمية

ن من وة العربية وما يتعرض له المهاجرتنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية من والى المنطق  .د 
 . بالبشراالتجار وسوء معاملة وتعرض بعضهم لجرائم واستغاللمخاطر 

 .العربية بلدان المنطقة  بعضتنامي أعداد الالجئين والنازحين نتيجة الظروف التي تمر بها  .ه 

 .لتنمويةبيانات دقيقة وبيانات مقارنة حول الهجرة الدولية وآثارها ادراسات وعدم توافر   .و 

 السياسات المتكاملة إلدماج الهجرة في سياسات التنمية لتعظيم منافع الهجرة الدولية والتقليل ضعف  .ز 
  .، خاصة توجيه حراك الموارد البشريةمن آثارها السلبية

   : وتحسين ظروف العمال المهاجرين اإلنسانحماية حقوقفيما يتعلق ب: ثانياً

شاملة ات ورؤى   ووضع مقارب  دول المنشأ والمقصد   المشتركة بين     على مبدأ المسئولية   يؤكد المشاركون  .9
 . العائدينواستيعاب سرهمفراد أوأالمهاجرين وحماية حقوق ومتوازنة لرعاية 

ضرورة حماية حقوق المهاجرين بما تكفله      ظاهرة العداء لألجانب، يؤكد المشاركون على       إدراكاً لتنامي    . 10
  .العنصريةالممارسات و  عن األجندات السياسية وإبعادهمالمواثيق اإلقليمية والدولية

من خالل  ، والتوعية بقضايا المرأة والطفل      المهاجرينتسليط الضوء على الفئات الضعيفة والمهمشة من         . 11
 .برامج للتوعية بحقوقهم

 تسهيل عملية لم شمل المهاجرين مع عائالتهم وضمان حصولهم على الحمايـة             إلىدعوة دول المقصد     . 12
  .الزمةالقانونية ال
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 تحقيق التناسـق    إلىيؤدي  حث دول المقصد على تطوير ووضع سياسات ناجعة إلدماج المهاجرين بما             . 13
 . وضمان ممارستهم لها حقوقهم اللغوية والثقافية والدينية والمحافظة علىاالجتماعي

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين من خالل اإلصـالحات التـشريعية                 . 14
 .وااللتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية

 والوقاية من الشبكات اإلجرامية، ربالبش واالتجار المهاجرين  وتهريب ،النظامية غير الهجرة مكافحة دعم . 15
 . وتفعيلها القوانين الالزمة لذلك وسنخالل التوعية بمخاطرها منوذلك 

 .في أوقات األزماتوحقوقهم التأكيد على ضرورة حماية المهاجرين  . 16

ـ      منها وإليهـا   حقوق المهاجرين    االعتبار األخذ بعين    إلىدعوة الدول العربية     . 17 ائق  عنـد صـياغة الوث
 .التشريعية والقانونية

، وخاصة الالجئين الفلـسطينيين     ساعدة لالجئين أهمية التنسيق على المستوى اإلقليمي والدولي لتقديم الم        . 18
 اإلسرائيلي والذي يجب أن نشدد على حق عودتهم لفلسطين طبقا           االحتاللالذين تتزايد ماساتهم في ظل      

 . ، حيث ال يمكن أن تكون هناك تنمية في فلسطين دون عودة شعبها194لقرار األمم المتحدة رقم 

  :الممارسة من أجل التنميةوالتخطيط   فيلجاليات المغتربةتعزيز دور ا: اًثالث

على أن الكفاءات العربية في المهجر هي ثروة قومية ودولية يجب االهتمام بها             مجدداً   المشاركون   يؤكد . 19
 . العربيةالتنموية للبلدانودعمها وإيالئها مكانة متميزة ضمن الخيارات اإلستراتيجية 

  وضع بـرامج    ، والعمل على  ي بلدان المنشأ والمقصد    ف ج الهجرة في خطط التنمية الوطنية      إدما ضرورة . 20
شراك الكفاءات العربية المهاجرة في عملية التنمية في الوطن العربي من خالل نقل خبراتهم وتطوير               إل
بينهم وبين نظرائهم في المنطقة العربية، ومـساعدتهم للحـصول علـى            وشبكات التواصل   شراكات  ال

مار في المنطقة، واالستفادة من وسائل االتصال والتكنولوجيا        فرص العمل واالستث  معلومات أفضل عن    
 .الحديثة في تحقيق ذلك

المنظمات الدولية واإلقليمية في مجال التواصل مـع الجاليـات          و  الدول التي تقوم بها  المبادرات  تشجيع   . 21
 .المغتربة في سبيل تعزيز جهود التنمية في بلدان المنشأ

 بهـدف إفــادة أوطـانهم األصـلية        لمهاجرين العرب قدم بها بعض ا   تيالفردية التي    المبادرات   تشجيع . 22
ومساعدتها وإحداث التنمية والنهضة في مختلف المجاالت، سواء عن طريق إرسال التحويالت المالية،             

 .أو االستثمار في بلدانهم األصلية، أو نقل المعرفة التي اكتسبوها في مختلف المجاالت
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 المزيد من التدابير لخفض تكلفـة التحـويالت         واتخاذل التحويالت   تسهييؤكد المشاركون على ضرورة      . 23
 القصوى من تلك التحويالت في دفع جهـود التنميـة           االستفادةالمالية وتوفير الظروف المالئمة لتحقيق      

 . وإبعادها عن الضغوطات السياسية في بلدان المنشأواالقتصادية االجتماعية

 الجاليات العربية المغتربة والشباب العربي المغترب فـي         ضرورة إشراك رموز  يؤكد المشاركون على     . 24
 كجسر للتفاعل الثقافي والحـضاري      تعزيز دورهم أنشطة الحوار بين الثقافات واألديان والتي من شأنها         

 .ي بين الدول العربية ودول المهجرواالقتصاد

 .والتنمية حول الهجرة المقصد ودول المنشأإقامة حوار جدي بين مثلث الجاليات ودول  . 25

  : واإلقليمية الدولية العمالة حركة خالل من اإلنمائية األهداف دعم: اًرابع

األسباب الدافعة للهجرة من الدول العربية في أغلب األحيان هي أسباب اقتصادية،            يؤكد المشاركون أن     . 26
اإلنمائية لأللفيـة   لتزام بتحقيق األهداف    لال من أهم هذه األسباب، وبالتالي سيكون        انعديفالفقر والبطالة   

 العقول الذي   هجرةتأثير على الهجرة من المنطقة العربية، وخاصةً هجرة الكفاءات، وبالتالي التقليل من             
  . العربيةتعاني منه المنطقة

تحسين الظروف المعيشية ألسـر المهـاجرين       من ناحية أخرى، فإن تحويالت المهاجرين تساعد على          . 27
هم بشكل إيجابي في عملية التنمية، لذلك فالبد        تس وتمكين المرأة، و   لتعليميةوتحسين الظروف الصحية وا   

 وقياس أثر   واالقتصادية االجتماعية في التنمية    واستثمارهامن إيجاد منظومة متكاملة لتوجيه التحويالت       
 . على عملية التنميةتحويالتهذه ال

؛ وهـذا يـشمل      والـدولي  التنمية على المستوى الـوطني واإلقليمـي      إدماج الهجرة في استراتيجيات      . 28
  .االجتماعية العدالة وتدابير ،العامة الخدمات وقطاعات األساسي، الفقر، والتعليم من الحداستراتيجيات 

 . في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية"العمالة المهاجرة"التأكيد على أهمية دور  . 29

ها تدريب وتأهيل العمالة المهاجرة     اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان الهجرة النظامية واآلمنة وعلى رأس         . 30
 . ومنظمات المجتمع المدنيقصد ودول الملك بالتعاون بين حكومات دول المنشأوذ

وكذلك توصيات المـؤتمر    ،  2015لتنمية ما بعد عام     ل  األمم المتحدة  أجندة على    الهجرة ضرورة إدراج  . 31
االقتـصادية  (ة بالركائز الـثالث     حيث أنها ذات صلة وثيق     2014الدولي للسكان والتنمية فيما بعد عام       

 وكذلك دورها كواحدة من العوامل المـؤثرة فـي ديناميكيـات            للتنمية المستدامة ) واالجتماعية والبيئية 
 .السكان
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   :المستوى اإلقليمي والدولي على الدولية الهجرة في مجال والتعاون الشراكة: خامساً

ة بين المنظمات الدولية واإلقليمية والجهات المعنيـة        التعاون والشراك يؤكد المشاركون على أهمية مبدأ       . 32
 .بالهجرة الدولية بالمنطقة العربية في مجاالت الهجرة والتنمية

 بتكـوين واإلسكوا والمنظمة الدولية للهجـرة       األمانة العامة لجامعة الدول العربية       قياميثمن المشاركون    . 33
برئاستهم وعضوية المنظمات المعنية،    ة العربية   لدولية في المنطق  مجموعة عمل إقليمية معنية بالهجرة ا     

بهدف تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات بشأن الهجرة ووضع البرامج والمشاريع واألنشطة            وذلك  
 . المنطقة العربيةواألفكار المرتبطة بالهجرة الدولية والتنمية في 

 عمليات التشاور اإلقليميـة      من خالل  تتمأهمية تداول المعلومات حول األنشطة التي       يدرك المشاركون    . 34
، حيث أن عمليات التشاور اإلقليمية      الدروس المستفادة  وأفضل الممارسات و   ،المختلفة في مجال الهجرة   

  .قد أثبتت قيمتها من خالل العمل الجماعي لتبادل التجارب في مجال الهجرة ومواجهة التحديات

منطقة جغرافية من حيـث االحتياجـات والمتطلبـات         ات اإلقليمية لكل    خصوصي ال االعتبار األخذ بعين  . 35
 .والمشكالت المتعلقة بالهجرة

التأكيد على دور الدول المستقبلة في دعم برامج التنمية في دول المنشأ عبر جالياتها وعبر المـساهمات             . 36
  . المهاجرين في أوطانهمواستقرار االندماجالمباشرة إلعادة 

  . مشتركةاتفاقيات تشجيع دول المنشأ والمقصد على توقيع . 37

 . اليد العاملة في إطار الهجرةاستقدامتعزيز التعاون الدولي المشترك من أجل إنشاء نظام خاص بتنظيم  . 38

عـن    دقيقة ومحدثة ومتاحة   بيانات توفير   إلىإجراء دراسات علمية تهدف     أهمية  على  يؤكد المشاركون    . 39
على أن تـشمل هـذه الدراسـات        العربية  الهجرة الدولية في المنطقة     أسباب ودوافع ومحددات وتبعات     

 وتعزيز دور مراكز األبحـاث      وتأثيرها على التنمية  الهجرة الحالية والعائدة والقسرية والهجرة المحتملة       
 .حول الهجرة وتطويرها وتشبيكها حول العالم العربي

 Regional Consultative Process (RCP)" عملية تشاور إقليميـة "يؤكد المشاركون على أهمية إنشاء  . 40
 .حول الهجرة في المنطقة العربية في إطار جامعة الدول العربية

مـشاركة  الون  ؤكدييرحب المشاركون بعقد الحوار رفيع المستوى الثاني حول الهجرة الدولية والتنمية و            . 41
 توافق بشأن اآلراء والتدابير التي تعـزز مـساهمة          إلىفي هذا الحوار وفي فعالياته من أجل الوصول         

 والمهاجرين على حـد     والمقصد ة في التنمية والتقليل من آثارها السلبية على كل من بلدان المنشأ           الهجر
 في اإلعداد للحوار رفيع المستوى من خـالل تـشكيل           االستمرارسواء، كما يرى المشاركون ضرورة      

 .لجنة مصغرة للمتابعة والتنسيق في إطار الجامعة العربية
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المنتـدى الـدولي   اج اللغة العربية كواحدة من اللغات المعتمدة فـي  يؤكد المشاركون على ضرورة إدر    . 42
 . GFMD والتنميةللهجرة 

أيضا على الحرص على المشاركة في الفعاليات اإلقليمية والدولية المتعلقة بـالهجرة الدوليـة               ونؤكديو . 43
  .والتنمية والتعاون الدولي على كافة المستويات


