
 
 

 بيان صحفي

  األمم المتحدةمشاورات  ضمنهجرة ال من أجلاالتفاق العالمي  المنطقة العربية تساهم في

اجتمع في وقد أكبر تحديات الهجرة في عصرنا،  من بعض المنطقة العربية تواجه - 2017أيلول/سبتمبر  27بيروت، بيت األمم المتحدة، 

 فمع تزايد تعقيد. منتظمةهجرة آمنة ومنظمة ومن أجل تاريخي  دوليلمناقشة األولويات اإلقليمية التفاق ممثلون عن المنطقة بيروت 

مليون  35المنطقة اليوم أكثر من . وتستضيف مقصد أو عبور أو منشأبلدان كونها  تتنقل بين باتت بعض بلدان المنطقة، ظاهرة الهجرة

 نازح داخلي. مليون 16يين الجئ، باإلضافة إلى مهاجر دولي، وأكثر من ثمانية مال

إطار سلسلة من المشاورات  في أيلول / سبتمبر، 27و  26يومي المنعقد في بيروت، لبنان  يأتي االجتماع التشاوري للمنطقة العربية

عن حكومات المنطقة العربية، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني،  تسعون ممثالا حضره وقد للهجرة،  دوليالتفاق الل المعدةاإلقليمية 

ادية لجنة األمم المتحدة االقتصة من تنظيم االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربي واألوساط األكاديمية.

بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، وجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة  واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(،

 .بالهجرة الدولية في المنطقة العربية ةالمعني مجموعة العمل األعضاء في

الدول من خالل إطار موحد يقوم بإرشاد  ، حيثتنقل األفراد والجماعاتشامل بشأن  دوليللهجرة أول اتفاق  دولياالتفاق ال يشكلو

 يعنى بجميع جوانب الهجرة الدولية، بما في ذلك اإلنسانية والتنموية والبشرية. حيث للمبادئ المشتركة وااللتزامات القابلة للتنفيذ،

. متحدة للهجرةة األمم الويليام السي سوينغ، المدير العام لوكال شدد "للهجرة. دوليأن نفشل في تحقيق هذا االتفاق ال نستطيع"ال يمكننا وال 

يات تحقيق اإلمكانيات البشرية وإمكان آفاقها من أجلحول الهجرة وفتح  السام خطاب، بل يجب علينا، تغيير البإمكاننا" سوينغ أضافوقد 

 العالم". حولالتنمية في المجتمعات 

الزمة التي يشهدها دول العربية "اوالهجرة باألمانة العامة لجامعة ال نوالمغتربي نوأوضحت ايناس الفرجاني، مدير إدارة شؤون الالجئي

رة لية. ويعد االتفاق العالمي للهجمعالجتها لتعزيز إدارة الهجرة الدوالعالم هي وجود ثغرات في األطر الموجودة بالفعل والتي يجب أن يتم 

 عي خصوصية الدول".نظام يتسم بالمسؤولية وتتم صياغته بطريقة ترا دفرصة فريدة إليجا

ر الضوء على مخاط مسلطين، فع الهجرة واتجاهاتها وخصوصياتهامختلف دوا ببيروت التشاوريالمشاركون في االجتماع  قد تباحثو

ائد وتعزز فو الوقوع في الهشاشة من خطرتحد  والضامنة للكرامة نظاميةالهجرة اآلمنة وال ومؤكدين على كونالهجرة غير النظامية، 

( 3( عوامل الهجرة، 2( حقوق اإلنسان؛ 1وتركزت المناقشات حول المواضيع الستة: على حد سواء.  للمهاجرين والمجتمعات الهجرة

  ( التهريب واالتجار غير المشروع بالهجرة والمسارات العادية.6( مساهمات المهاجرين في التنمية المستدامة، 5التعاون الدولي، 

 ، بل واقع يجب علينا أنصيحة"الهجرة ليست  أن   لويز أربور، لألمم المتحدة للهجرة الدولية، ألمين العامل الممثلة الخاصة أكدتدورها ب

 نحتضنه".

ا فعلي"لقد آن األوان إلجراء تغيير في الخطاب حول الهجرة بحيث يترجم  محمد علي الحكيم سكواإلألمين التنفيذي لكذلك شدد ا نطاق ال ا

 .الدولية في المنطقة العربية"الهجرة التي تتيحها فرص الو

ا له  حين تدار الهجرة" ا مهما ا إيجابيا أضافت  .المعنيين" كافةفوائد اجتماعية واقتصادية وثقافية كبيرة لعلى نحو جيد، تكون الهجرة واقعا

 أربور.

مبر/كانون خالل شهر ديس تقييممرحلة في  ،نظاميةاآلمنة والمنظمة والتعد االتفاق الدولي للهجرة اإلقليمية التي  ستشاراتجميع اال سهمست

ا أساس تفاقمن اال. وسوف تستخدم المسودة األولى األول القادم  .2018 خالل شهر فبراير/شباطمرحلة المفاوضات بلبدء ل ا

 http://bit.ly/2k0hkIwللمزيد من المعلومات حول أعمال ومقررات االجتماع: 
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