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Direction de la Coopération,  
 des  Etudes et de la Coordination 

Sectorielle  

 

 اون ــة التعـريــمدي

 قـــوالدراسات والتنسي

 يــالقطاع 

 عملية التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة

 

 Arab Regional Consultative Process on Migration)عمليتة التشتاور العربيتة اإلقليميتة حتول اهلجترة       تأسست   

ARCP)   ورتتت   يف 3/9/4102 بتتتار    3377 رقتت   التتورار   املستتتو   علتت   اجلامعتتة  جملتت   عتت   الصتتا ر  القتترار  مبوجتت  

عمليتتتة تشتتتاور "التشتتتاور اإلقليميتتتة بشتتتأش اهلجتتترة بشتتت    ور  بو تتت  ا   اجتماعتتتا لقاضتتتع بعقتتت  وا ،(024) العا  تتتة

 ."إقليمية

للت ول اععاتاجب مامعتة الت ول العربيتة، وتستع  لتتو ري         ةوغتري ملممت   ،ةغري رمسيت  ةمرن آليةمبثابة  هذه العملية هع  

وهتتتع تعتتت  متتت  ترجتتتا  امجتمتتتا    .املشتتت  ا ا اهلجتتترة  ا  امهتمتتتا   اتتاجب للاتتتوار والتعتتتاوش  يمتتتا بيتتت    يف قاتتت  

التشاور  اإلقليمع حول اهلجرة والت مية يف امل طقة العربية الذ  نظمت  اعمانة العامة جلامعة ال ول العربيتة  مت    

 .4107شركائ ا يف  ونيو 

  اعساسية املرجعيا : 

 طقتتة العربيتتة التتذ  نظمتتت     امجتمتتا  التشتتاور  اإلقليمتتع حتتول اهلجتترة والت ميتتة يف امل      ت عتتيخل صخل تتا   -

 ؛4107اعمانة العامة جلامعة ال ول العربية  م  شركائ ا يف  ونيو 

أكتتتوبر  7عتخلش امل قثتن متت  ااتوار الر يت  املستتتو  املعتل بتاهلجرة ال وليتتة والت ميتة املعتمت  يف         إلمي تا ل ثوت -

 .م  قق  اجلمعية العامة لألم  املتا ة يف  ورت ا الثام ة والستوش 4107

  اعه اف: 

 تعم م ااوار والتعاوش بني ال ول اععااجب يف ك  ما ل  عخلقة باهلجرة يف امل طقة العربية؛ -

تعم م ال    املش   و راسة أنوا  وأسقاب وأبعا  وآثتار اهلجترة وبصت ة ةا تة اهلجترة القستر ة واهلجترة غتري          -

 ا  امل اسقة ملعاجلة هذه الظاهرة؛ال ظامية واجتاهات ا املستققلية يف امل طقة العربية إلجيا  اآللي

مساع ة اا وما  عل  املشاركة برؤ  موحت ة يف ال عاليتا  العامليتة املرتقطتة بتاهلجرة مثت  امل تت   العتاملع          -

 والت مية وغريها؛اهلجرة لل جرة والت مية وااوار ر ي  املستو  حول 

 يمتتا  تعلتتن بالتاتت  ا  التت    اآلراجب   تقتتا ل التجتتارب واصتتفا  وأ اتت  املمارستتا  يف جمتتال اهلجتترة، وتقتت     -

  واج  ا امل اجروش و ول امل شأ والعقور واملقص  يف امل طقة العربية؛

ةلتتن شتتق ا  للتوا تت  بتتني ح ومتتا  التت ول اععاتتاجب لتستت ي  ت ستتين السياستتا  واملواقتت  املتعلقتتة بتتاهلجرة      -

 مع؛وحتقين امنسجا  بي  ا عل  املستو  الث ائع أو عل  املستو  اإلقلي
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ب تتاجب قتت را  املستتاولني واملمارستتني يف التت ول العربيتتة، وذتت  القيانتتا   ا    :  موا تتلة املقتتا را  التت  ت تت ف إى -

 .الصلة باهلجرة يف امل طقة العربية

 م ونا  العملية: 

يف عمليتتة التشتتاور العربيتتة اإلقليميتتة      اتصتتاهلا متت  ةتتخلل نقتتا     التت ول اععاتتاجب يف جامعتتة التت ول العربيتتة     -

، كما مي   است عاجب بعض اهليئا  التابعة للت ول يف  يا  ال ائمة لل ول ل   جامعة ال ول العربيةوالتمثيل

 .حالة كاش وجو ها ضرورة ملوضو  اإلجتما 

كمتتا مي تت  توجيتت  التت عوة للمشتتاركة إى امل ظمتتا  ال وليتتة واإلقليميتتة وهيئتتا  ا تمتت  املتت نع واصتتفاجب       -

 . املع يني بإح    ورا  العملية

وى اعمانتتة العامتتة جلامعتتة التت ول العربيتتة ةثلتتة بتتإ ارة السياستتا  الستت انية وامل  بتتني واهلجتترة بصتت ت ا تتتتوى    وتتتت

كما تعقت  عمليتة   . عملية متثيل ا يف ال عاليا  ال ولية وهلا أش متث  إح   ال ول اععااجب لذلكلل ال ائمة  تابةال

نع متت  كتت  عتتا  واجتماعتتا  استتتث ائية كلمتتا  عتت  الاتترورة        التشتتاور اإلقليميتتة اجتماعتتا ستت و ا ةتتخلل الربتت  الثتتا      

 .لذلك

  الق ية اإل ار ة احملتا ة لعملية التشاور: 

إ ارة م ونتة للقطتتا    07واهلجترة اإلشتتراف علت  هتذه العمليتتة وهتع تعت  متت  بتني        وامل  بتني  الخلجتتئني تتتوى إ ارة شتاوش  

امجتمتتاعع التتتاب  لألمانتتة العامتتة جلامعتتة التت ول العربيتتة، وجتتت ر اإلشتتارة إى أنتت  د ت تتيري م ونتتا  هتتذه اإل ارة ستت ة        

بإضتتا ة ملتت  اللجتتوجب إلي تتا ونقتت  ملتت  السياستتا  الستت انية إى إ ارة أةتتر  حيتتق كانتت  التستتمية الستتابقة هتتع     4102

 ".   بني واهلجرةإ ارة السياسا  الس انية وامل"

 : دافـاأله -

 :تسع  هذه اإل ارة إى حتقين اعه اف التالية

  واهلجرة؛ امل  بني جمال يف املش   العربع بالعم  اصا ة والفامج اصطط مشار   إع ا 

 امقتصتا   وا لت   اجلامعة وجمل  العربية القم  ع  الصا رة اإل ارة عم  جمام  يف القرارا  ت  يذ متابعة  

 القرارا ؛ لتلك( وال ول امل ظما ) العخلقة  ا  اجل ا  ت  يذ ومتابعة وامجتماعع،

 الورار تتة وا تتال  املتخصصتتة وال وليتتة العربيتتة وامل ظمتتا  اا ومتتا  وبتتني اإل ارة بتتني والتعتتاوش العمتت  ت ستتين 

 واهلجرة؛ امل  بني جمال يف املش كة اعنشطة ت  يذ يف امل نع ا تم  وم ظما  اصاص والقطا  املتخصصة

  امل  بتتني بالقاتتا ا املع يتتة واإلقليميتتة ال وليتتة اللقتتاجبا  يف واملشتتاركة العخلقتتة،  ا  وال تت وا  املتتامترا  ت ظتتي 

 .واهلجرة

 :المهــام -

 ؛وض  ةطة عم  اإل ارة الس و ة ال  تتام  الفامج واعنشطة املتعلقة بامل  بني واهلجرة 

 واملتذكرا   يمتا  تا جمتال السياستا  الست انية وامل  بتني واهلجترة املقت   إ راج تا           إع ا  ال راسا  واملشار   

 ؛عل  ج ول أعمال القم  العربية وجمل  اجلامعة وا ل  امقتصا   وامجتماعع
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         متابعتتة ت  يتتتذ القتتترارا  يف جمتتال امل  بتتتني واهلجتتترة الصتتا رة عتتت  القمتتت  العربيتتة وجملتتت  اجلامعتتتة وا لتتت

 ؛م  ال ول اععااجب وامل ظما   ا  العخلقة وامجتماعع   امقتصا

 ؛إجراجب القاوث وال راسا  وإع ا  التقار ر بالقاا ا املتعلقة بالقاا ا امل  بني واهلجرة 

     إع ا  التقار ر ال ور ة اصا ة بعم  اإل ارة وال  تق    ل  اجلامعة وا ل  امقتصا   وامجتمتاعع وقطتا

 ؛اإلعخل 

 ؛قواع  القيانا  وإ  ار ال شرا  املتعلقة بالقاا ا امل  بني واهلجرة واستا اث قواع  بيانا  ج   ة حت  ق 

          إعت ا  وت ظتي  كا تتة أنشتطة و عاليتتا  اإل ارة بالت ستين مت  إ ارا  القطتتا  امجتمتاعع واجل تتا  املع يتة باعمانتتة

 ؛عخلقة مبجال عم  اإل ارةالعامة وا ال  الورار ة وامل ظما  العربية املتخصصة  ا  ال

      املشتتتاركة يف اعنشتتتطة وال عاليتتتا  التتت  ت ظم تتتا ا تتتال  الورار تتتة املتخصصتتتة وامل ظمتتتا  العربيتتتة واإلقليميتتتة

 .وال ولية يف جمال عم  اإل ارة

 

 

 


