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 البيان الختامي

االجتماا  االساتثئائي لعملياة التشااور العربياة ايةليمياة  المشاركين في الدول العربية إن السادة المسئولين ممثلي
حااول الرجاارة قمرفااة ةائمااة المشاااركينمت الااان ئامتااة اجمائااة العامااة لجامعااة الاادول العربيااة قإدارة السياسااا  السااكائية 

المتحادة  ت بالتعاون مع المفوضية السامية لألما 2016أغسطس/ آب  3و 2والمغتربين والرجرةم بمقرها بالقاهرة يومي 
ت والاااا  فااااي إطااااار التحضااااير لنجتمااااا  العااااا  رفيااااع IOMت والمئامااااة الدوليااااة للرجاااارة UNHCRلشاااااون النجئااااين 

 19المستوى بشأن التعامل مع التحركا  الكبيارة لنجئاين والمرااجرين والاان تعقادم الجمعياة العاماة لألما  المتحادة ياو  
 را الواحدة والسبعين:بئيويور  على هامش أعمال دورت 2016سبتمبر/ أيلول 

يجاااد حلااول  - إيمائاااب بأهميااة تضااافر الجرااود إةليمياااب ودولياااب للتعاماال مااع التحركااا  الكبياارة لنجئااين والمراااجرين وا 
 لمعالجة اجسباب الجارية التي تسبب  في زيادة هام التحركا ت

جوء بصفة عامة وخصوصااب فاي وحرصاب على التئسية العربي في المحافل الدولية التي تئاةش ةضايا الرجرة والل -
 الوة  الراهن الان تمر فية المئطقة العربية بتطورا  غير مسبوةة على صعيد تدفقا  الرجرة واللجوءت 

فاااي المئطقااة العربياااة عبااار الطااارة البرياااة  واللجاااوءووعياااب بتزاياااد عملياااا  الرجااارة غيااار الئااميااة وتااادفقا  الرجااارة  -
لوةف هام التدفقا ت ووعياب كال  بخطورة اضطرار المراجرين والنجئين والبحريةت وال  برغ  الجرود التي تبال 

إلى سل  طرة غير آمئة للرروب من الئزاعا  واالستعائة بشبكا  الترريب مما ةد يادن إلى وةوعر  في أيدن 
 تجار البشر وما يستتبعة ال  من تعرضر  الئتراكا  جسيمة لحقوةر  وكرامتر  ايئسائيةت

دراكاب جثا -  ر الئزاعا  على المراجرين الدوليين الاين يعيشون ويعملون في البلدان التي تمر بأزما توا 

                                                           


ئقاط اتصال عملية التشاور العربية ايةليمية حول الرجرة في الجرا  المعئية على مستوى كبار ت  تمثيل الدول العربية من ةبل:  
 والجرا  المكلفة من الدول اجعضاء بالمشاركة في االجتما  رفيع المستوى بئيويور .المسئولينت 

 األمانة العامة
االجتماعيالقطاع   

السياسات السكانية  إدارة
والهجرةالمغتربين و   
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اةتصادية واجتماعية  تداعيا  لرا مراجرين والنجئين وحقوةر وتأكيداب على أن ةضايا الرجرة واللجوء وأوضا  ال -
ئسائية  على هائلة من الئازحين والنجئين و عداد خاصة على دول الجوار المستقبلة جأمئية ية و سياسوتداعيا  وا 

 المستويا  ايةليمية والدوليةت

وحرصاااب علااى تعزيااز الجوائااب اييجابيااة للرجاارة العربياااة والتقلياال ماان ائعكاساااترا الساالبية علااى عمليااا  التئمياااة  -
الاااة والتطاااور العلماااي والتكئولاااوجي فاااي الااادول العربياااةت واساااتئفاا الماااوارد فاااي بعااا  البلااادان وارتفاااا  ئساااب البط

 تتسبب بخلة موجا  جديدة من الرجرةوال

وتأكياااداب علاااى خصوصاااية كااال مئطقاااة إةليمياااة وكااال دولاااة مااان دول العاااال  بماااا يحااات  مراعااااة الااا  عئاااد صاااياغة  -
بقا للقوائين خاصة لجرة مئع التوطين في البلدان ط االتفاةا  العالمية ووضعرا بطريقة تحتر  هام الخصوصيةت

 توالتشريعا  الوطئية

على العرو  التي ت  تقديمرات واجفكاار والمقترحاا  التاي تضامئترا ماداخن  الساادة المشااركين  طن الاوبعد  -
 في االجتما ت والمئاةشا  التي دار  على مدى يومي االجتما ت

 يوصون بما يلي:

 أوال : فيما يتعلق بمعالجة األسباب الجذرية للتحركات الكبيرة لالجئين:

 للئزاعا  والصراعا  التي تسبب  في زيادة أعداد النجئين. عاجلة حلول سياسية إيجاد .1

التأكيد على ضرورة وضع راية متكاملة لمعالجة أزمة اللجوء تعمل على حل اجسباب الجارية لرات لمساعدة  .2
لر  وجسره  بطريقة تحافا على أمن الدول وكريمة اجشخاص الاين يفرون من اجزما  وتوفير حياة آمئة 

 .بلدائر  إلىلعودتر   مريداب ت وسيادترا

لدولة االحتنل بسبب استمرار معائاة النجئين  إدائتر يجدد المشاركون  تالفلسطيئيينوفي ما يتعلة بالنجئين  .3
مسئولية هام المعائاة الطويلة وخاصة جريمة اةتنعر  من وطئر ت ويدعون المجتمع الدولي  ويحملون إسرائيل

وخاصة وكالة اجم  المتحدة لغوث وتشغيل النجئين الفلسطيئيين قأوئروام إلى تحمل مسئولياترا الكاملة 
ئر  بموجب القرار وياكدون على حقر  في العودة إلى وطاا  الصلة تجاهر  بموجب ةرارا  اجم  المتحدة 

كبر للدول التي تستقبلر  ال أدع  تقدي  ت والعمل على 194ية العامة لألم  المتحدة رة  الصادر عن الجمع
 .من سوريا للفلسطيئيينجوء الجديدة سيما مع حالة الل
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لقاء  –بصفة خاصة التحركات الكبيرة  –ثانيا : فيما يتعلق بتقييم العوامل الدافعة للهجرة  الضوء على اإلسهامات وا 
 اإليجابية للمهاجرين:

تدفقا  الرجرة التي تت  بطريقة غير ئاامية وتض  مراجرين لتحركا  الكبيرة للمراجرين هي على أن ا التأكيد .1
 والجئين. 

 في أغلب اجحيان أسباب اةتصادية هي من الدول العربيةالئاامية التأكيد على أن اجسباب الدافعة للرجرة  .2
ت فالفقر والبطالة يعدان من أه  هام اجسبابت وبالتالي سيكون لتئفيا أهداف خطة التئمية ةواجتماعي

 . ة الكفاءا تأثيراب على الرجرة من المئطقة العربيةت وخاصةب هجر  2030المستدامة 

من ئاحية أخرىت ياكد المشاركون على أن للمراجرين إسراما  إيجابية سواء في دول المئشأ أو في دول  .3
مقصدت فتحوين  المراجرين واستثماراتر  وةيامر  بئقل خبراتر  ومعارفر  تلعب دوراب في تئمية دول المئشأت ال

اب كبير في تئمية دول المقصد كال ت ويطالبون بحة الدول باالستفادة من تحوين  كما أن للمراجرين دور 
  استعمالرا كوسيلة ضغط سياسية.مواطئير  وعد  

تاحة فرص للرجرة اآلمئة والمئامة والئاامية من شأئة أن التأكيد على أن تع .4 زيز القئوا  الشرعية للرجرة وا 
 يقلل من اجسباب الدافعة للرجرة غير الئاامية.

ة يجب االهتما  برا ثروة ةومية ودولي التي تعتبرالكفاءا  العربية في المرجر  االستفادة منالتأكيد على  .5
يناها مكائة متميزة ضمن الخيارا    التئموية للبلدان العربية. ستراتيجيةاالودعمرا وا 

المبادرا  التي تقو  برا الدول والمئاما  الدولية وايةليمية في مجال التواصل مع الجاليا  المغتربة  تشجيع .6
ن العرب المراجرو في سبيل تعزيز جرود التئمية في بلدان المئشأت وكال  المبادرا  الفردية التي يتقد  برا 

 بردف إفاادة أوطائر  اجصلية في مختلف المجاال .

بمئاسبة يو  والدول اجعضاء ال  السئوية التي تئامرا اجمائة العامة لجامعة الدول العربية تثمين االحتفا .7
ديسمبر/ كائون أول من كل عا ت والتي يت  خنلرا تكري  رموز الجاليا  العربية  4المغترب العربي في 

 المقيمة بالخارج وراساء مئاما  المجتمع المدئي الخاصة بر . 

 ق بالعمل الدولي والتعاون في مجال الالجئين والمهاجرين وقضايا النزوح: ثالثا : فيما يتعل

أهمية تكاتف جرود جميع أطراف التضامن الدولي مع الدول المضيفة للمراجرين وعلى  أمبدالتأكيد على  .1
المجتمع الدولي في مجال النجئين والمراجرين وةضايا الئزوحت وبصفة خاصة عئد التعامل مع التدفقا  

كبيرة لنجئين ومواجرة الزيادة في وتيرة الرجرة بطريقة غير ئااميةت وال  بطريقة تحافا على أمن الدول ال
تحافا في ئفس الوة  على الكرامة ايئسائية لراالء النجئين والمراجرين. واستقرارها ومصالحرا الحيوية و 
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على الحوار وتبادل المعلوما  حول  ويجب أن تستئد السياسا  الوطئية والتعاون الدولي في مجال الرجرة
 . ت وتعزيز فرص الرجرة الشرعيةومساهما  المراجرين واللجوء وفوائد الرجرةالرجرة 

الحياة في الدول المضيفةت فرئا  أعباء سياسية  جوائبالتأكيد على وجود تداعيا  كبيرة للجوء على مختلف  .2
ليا  حماية ةد تعجز بع  الدول عن تحملرا مئفردة. وأمئية واةتصادية واجتماعية وتئمويةت مما يفر  مساو 

ولاا تبرز أهمية التئسية على المستوى ايةليمي والدولي لمواجرة تداعيا  تدفة أعداد كبيرة من المراجرين 
والنجئين على دول المئشأ والمقصد والعبور وكال  على المراجرين والنجئين أئفسر ت وال  بما يتوافة مع 

 من جائب مختلف اجطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.وتقاس  اجعباء  ية المشتركةمبدأ المسئول

ضرورة تعزيز التعاون والدع  والتضامن الدولي مع البلدان والمجتمعا  اجكثر تضرراب من التحركا  الكبيرة  .3
اجعباء الملقاة  لنجئين والمراجرينت والتعرف على المشاكل التي تواجررا تل  الدول ومساعدترا على تحمل

زيادة  على عاتقرا واحتواء الوضع ايئسائي الان أصبح يفوة ةدراترا. ويجب أن يت  هاا عن طرية:
ت وزيادة القدرة على ودع  االةتصاد المساعدا  الدولية ليس فقط ايئسائية ولكن أيضاب الموجرة للتئمية

ع الجرا  المعئية واالستثمار في دول المئشأ والعمل على وضع خطط للعودة بالتعاون م االستجابة لألزما 
اجعباء  لنتفاةيا  والتعردا  الدولية لتخفيف إلى جائب زيادة فرص استقبال النجئين وفقاب ت تسرين للعودة

تاحة ةئوا  شرعية للرجرة.  عن بلدان اللجوء اجولت وا 

يصال المساعدا  ايئسائية لنجئين التعاون مع المئاما  الدولية ومئاما  المجتمع المدئي اا  الصلة ي .4
لقوائين ل وال  وفقاب  والئازحين والمراجرين العالقينت وتقدي  الدع  النز  لرام المئاما  للقيا  بدورها

 .والتشريعا  الوطئية للدول

وخاصة إدارة السياسا  وفي هاا ايطارت يثمن المشاركون جرود اجمائة العامة لجامعة الدول العربية  .5
الستحداث اآلليا  التي تساعد على التئسية والتعاون بين المئاما  الدولية السكائية والمغتربين والرجرة 

العاملة واا  الصلة بمجال الرجرة الدولية وكال  مع الدول العربية قمثل: إئشاء مجموعة العمل المعئية 
مت بايضافة TCCMئة التئسيقية العربية اجفريقية المعئية بالرجرة قبالرجرة الدولية في المئطقة العربيةت واللج

كما يشيدون بجرود وكاال  اجم  المتحدة ممت ARCPإلى عملية التشاور العربية ايةليمية حول الرجرة ق
  .والمئاما  اا  الصلة

تمع المدئي والقطا  التأكيد على أهمية ةيا  جميع الجرا  الفاعلة من دول ومئاما  دولية ومئاما  المج .6
يدعوا المشاركون الخاص بالعمل معاب يدائة ومكافحة كراهية اججائب والعئصرية والتمييز. وفي هاا ايطارت 

مقترح اجمين العا  لألم  المتحدة بإطنة حملة عالمية  ونيدعمحماية حقوة الجاليا  العربية بالخارج و  إلى
بين المجتمعا  تشجيع التواصل المباشر ججائب وترتكز على تقودها اجم  المتحدة لمكافحة كراهية ا

المضيفة من ئاحية والنجئين والمراجرين من ئاحية أخرى. وكال  دع  جرود الدول والمبادرا  والماسسا  
 . ز التفاه  بين الثقافا  المختلفةالتي تردف إلى تعزي
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 ة فيما يتعلق بالالجئين واحترام القانون الدولي:رابعا : فيما يتعلق باالتفاق العالمي بشأن تقاسم المسئولي

باسااتقبال اجشااقاء العاارب ماان الاادول التااي تعااائي ماان م سااي  علااى ضاارورة مشاااركة كاال الاادول العربيااةالتأكيااد  .1
الئزاعا  المسلحةت وتقدي  كافة أشكال الدع  لر  وفقاب جسس اجخوة العربياةت وبماا تملياة واجباتراا ومسائولياترا 

يااااة تجاااام أزمااااة النجئاااين والئااااازحينت كاااال حساااب ةدراتااااةت ماااع التأكيااااد علاااى اتخاااااا التاااادابير السياساااية واجخنة
 التي تصون أمئرا ومواطئيرا ووفقا للتشريعا  والقوائين الوطئية لتل  الدول.  جراءا واي

سواء من خنل استضافة العدد اجكبر من  راايشادة بالجرود التي تبالرا الدول العربية وايسراما  التي تقدم .2
ئاون الفلساطيئيونم أو % مان مجماو  النجئاين فاي العاال  مائر  النج52.2النجئين قحيث يوجاد فاي المئطقاة 

توفير التمويال لتقادي  المسااعدا  ايئساائية النزماة لرا  مان خانل مااتمرا  الماائحين وعلاى رأسارا المااتمرا  
 2015و 2014و 2013كوياا  فااي أعااوا  فااي دولااة ال تااي عقااد ع  الوضااع ايئسااائي فااي سااوريا الالدوليااة لااد
 . في رئاستةلان شارك  دولة الكوي  وا 2016 ماتمر لئدنفي وكال  

إيانء اهتمااا  خااص بأوضااا  الادول العربيااة المساتقبلة لنجئااين وتقادي  المساااعدة النزماة لرااام الادول لتمكياائر   .3
من التعامل مع اجعداد الكبيرة لنجئين بصورة سليمةت وال  من خنل: إعداد برامج لبئاء ةدرا  العاملين في 

ول المستقبلة على تحسين اجوضا  المعيشية لراالء النجئين الجرا  التي تتعامل مع النجئينت ومساعدة الد
ئشاااء مشااروعا  تئمويااة تااوفر فاارص عوالمجتمعااا  المضاايفة  ماال لنجئااين وتقاادي  المساااعدا  النزمااة لراا ت وا 
  .وللمجتمعا  المضيفة

بالتعراادا  وزيااادة الاادع  للاادول العربيااة التااي تسااتقبل النجئااين ماان خاانل  واييفاااء اجعباااءدعااوة الاادول لتقاساا   .4
 تعزيز الدع  الثئائي. 

يعمااال علاااى الئراااو  باااالنجئين والمجتمعاااا  المضااايفة لرااا  ويسااااعد علاااى تحقياااة شاااامل تبئاااي ئراااج إئماااائي   .5
اآلئياة الحتياجاا  التركيز علاى االساتجابة وليس فقط  ت2030خطة التئمية المستدامة  اجهداف المدرجة على

 خطط التئمية الوطئية.   إلىتقدي  الدع   إلىالنجئينت ودعوة المائحين الدوليين 

االجتمااااعي باااين النجئاااين والمجتمعاااا   ءا  التاااي تسااااعد علاااى تحقياااة االساااتقرارالحاااث علاااى اتخااااا ايجااارا .6
 .المضيفة لر 

عاادة  .7 فاي مئااطة عاودة الئاازحين والنجئاين متاى تاوفر  الااروف  ايعماارالعمل على دع  وتحقياة التئمياة وا 
 المنئمة . 
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خامسا : فيما يتعلق باالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمة: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 
 وتحقيق االحترام الكامل لحقوق اإلنسان للمهاجرين: 2030

واحدة من المحركا  الرئيسية للتئمية االجتماعية واالةتصاديةت ولال  التأكيد على أن الرجرة الدولية تمثل  .1
بما يتفة مع أهداف التئمية  ةوالدولي ةوايةليمي ةالوطئي را في سياسا  التئمية على المستويا البد من إدماج

 .الوطئيةالتئمية وخطط  2030المستدامة 

 .ة على عئاصر جيدة لحوكمة الرجرةوالئاامييجب أن يرتكز االتفاة العالمي للرجرة اآلمئة والمئامة  .2

التأكيد على أن إدارة الرجرةت بما في ال  التحركا  الكبيرةت تت  بطريقة أفضل من خنل: تبئي ئرج ةائ  على  .3
احترا  حقوة ايئسانت ووضع سياسا  ةائمة على اجدلة والبيائا ت وبئاء شراكا  بين مختلف اجطراف 

 الفاعلة.

تيسير الرجرة وتئقل اجشخاص على ئحو مئا  وآمن ق 10.7تفاة العالمي مع الردف يجب أن يتسة اال .4
ومئتا  ومتس  بالمسئوليةت بما في ال  من خنل تئفيا سياسا  الرجرة المخطط لرا والتي تتس  بحسن 

ومن شأن ال  أن يسر  في التقد  االجتماعي واالةتصادن  ت2030من أهداف التئمية المستدامة  مايدارة
ورفام المراجرين والمجتمعا ت ويعالج اجبعاد الخاصة بالتئقل في اجزما ت ويسعى للرجرة بطريقة آمئة 

 ومئامة وكريمة. 

الرجرة على حد سواء؛ حيث تعد بشكل عا  أهمية الئار إلى الرجرة على أئرا لفائدة دول المئشأ والمقصد  .5
حنب لعد  استيعاب سوة العمل المحلية لقوة العمل الموجودة في دول المئشأت وفي ئفس الوة  توفر حنب 

 الختنل التوازن الديموغرافي في دول المقصد. ومن هاا المئطلة ياكد المشاركون على أهمية:

سان وتحافا على إتاحة فرص آمئة وةائوئية للتئقل وفة ضوابط معقولة تراعي مبادئ حقوة ايئ .أ 
الكرامة ايئسائية من خنل تبسيط إجراءا  الحصول على تأشيرا  الدخول وايةامة جغرا  

 مختلفة.

خطط التئمية الوطئية في بلدان المئشأ والمقصدت والعمل على  اخا الرجرة في عين االعتبار في .ب 
 وطن العربي.وضع برامج يشرا  الكفاءا  العربية المراجرة في عملية التئمية في ال

 .ةوائين اا  صلة سن وضع سياسا  وطئية خاصة بالرجرة وكال  .ج 

بما يادن إلى تحقية التماس  بما يتوافة مع ةوائيئرا و بوضع سياسا  ئاجعة ةيا  دول المقصد  .د 
 االجتماعي والمحافاة على حقوةر .
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م من دولهم األصلية إلى الدول سادسا : فيما يتعلق بمعالجة األوضاع الهشة لالجئين والمهاجرين أثناء رحلته
 التي يصلوا إليها:

التأكيد على ضرورة احترا  حقوة ايئسان لجميع اجشخاص الاين يغادرون بلدائر  بغ  الئار عن الوضع  .1
عمال حقوة ايئسان والحفاا على الكرامة ايئسائية للجميع أمر بالغ اجهمية  القائوئي لر ت فاحترا  وحماية وا 

 أخام في االعتبار في االجتما  رفيع المستوى وفي االتفاةين العالميين كال .ويجب أن يت  

مع محاربة  جسباب ةاهرةالتأكيد على عد  تجري  اجشخاص الاين يعبرون الحدود بطرة غير ئاامية  .2
 .للتشريعا  والقوائين الوطئية وفقاب  عصابا  الترريب وتجريمرا

تقدي  الدع  النز  لعمليا  إئقاا المراجرين غير الئااميين عبر  االستمرار فيحث اجطراف المختلفة على  .3
والقائون  البحر المتوسط وتوفير أماكن مئاسبة ييوائر ت بما يتماشى مع المواثية الدولية لحقوة ايئسان

 ت وال  في ال استمرار م سي غرة المراكب التي تقل هاالء المراجرين.ايئسائيالدولي 

وضحايا ايتجار بالبشر والعئف القائ   ايعاةةاون اجشخاص واجطفال وكبار السن و  التعامل مع الئساء .4
 وفقاب  على الئو  االجتماعي بما يتئاسب مع هشاشة وضعر ت ومئحر  الحماية والمساعدة التي يحتاجوئرا

وهاا يحتاج إلى جرود إضافية من ةبل الدول والمئاما  الدولية ومئاما   تللتشريعا  والقوائين الوطئية
 المجتمع المدئي وغيرها.

التأكيد على أن عد  ائطباة تعريف النجئ على العديد من المراجرين ال يعئي عد  تعر  بع  هاالء  .5
ةد ال يتلة هاالء أو أثئاء العودة. و  المقصدللمخاطر سواء في دولر  اجصلية أو دول العبور أو دول 

لبية االحتياجا  أوالب المساعدة والحماية التي يحتاجوئرا دائمابت ولال  فإئة من الضرورن إيجاد ئرج ةائ  على ت
 عمل على تقدي  المساعدة لراالء اجشخاص.ت ةحقوةي وفة مقاربة

ودع  النجئين  تضمين الئو  االجتماعي في جميع الخطط والسياسا  وبرامج العمل التي تستردف حماية .6
 ة. أمع اروف واحتياجا  ومشكن  المر  والئازحينت وتصمي  سياسا  تتنء 

 سابعا : المتابعة:

م ARCPفي ختا  االجتما ت ثمَّن المشاركون الدور الان تقو  بة عملية التشاور العربية ايةليمية حول الرجرة ق
السكائية والمغتربين والرجرةم بصفترا اجمائة الفئية لرات وت  واجمائة العامة لجامعة الدول العربية قإدارة السياسا  

 االتفاة على ما يلي:

عئد البعثا  الدبلوماسية في ئيويور  واالسترشاد برا  إلىالوثيقة الختامية الصادرة عن هاا االجتما   رفع .1
إعداد بيان المجموعة العربية الان سيت  إلقائة في االجتما  رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركا  الكبيرة 
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 إعدادها للدول العربية لدى استرشاديةبئيويور ت وكوثيقة  2016سبتمبر  19رين يو  لنجئين والمراج
  .والتئمية في االجتما  رفيع المستوى والمئتدى العالمي للرجرة ةمشاركلل

المشاركة الفاعلة في المشاورا  الجارية لكل من االتفاة العالمي بشان تقاس  المسئولية فيما يتعلة بالنجئين  .2
في ئيويور   اجعضاءوحث البعثا  الدبلوماسية للدول  تمئة والئاامية والمئامةواالتفاة العالمي للرجرة اآل

  .نأعلى التئسية فيما بيئرا براا الش

عملية التشاور العربية ايةليمية حول الرجرة بالمتابعة بصورة دورية على المستوى ايةليمي العربي لما ةيا   .3
يت  االتفاة علية في ايعنن الان سيصدر عن االجتما  العا  رفيع المستوى حول التعامل مع التحركا  

ورا  الجارية لوضع االتفاة العالمي وكال  متابعة ايجراءا  المتخاة والمشا تالكبيرة لنجئين والمراجرين
بشأن تقاس  المسئولية فيما يتعلة بالنجئين واالتفاة العالمي للرجرة اآلمئة والئاامية والمئامةت ورفع ئتائج 

 هام المتابعا  إلى الفعاليا  التي تحددها الجمعية العامة لألم  المتحدة لراا الغر .
 


