كلمـــة
معايل السيد /أمحـد أبـو الغيـط
األمني العام جلامعة الدول العربية
فــي
مؤمتر االستعراض اإلقليمي للهجرة اآلمنة
واملنظمة والنظامية يف املنطقة العربية

عبر الفيديو كونفرانس2021/2/24 ،

السيد أنطونيو فيتورينو

منســش كــاألة األمــد املتهــدة للهجــرة ومــدير املنظمــة

الدولية للهجرة،

السيدة روال دكتي

وكيلة األمني العام واألمينة التنفيذيـة للجنـة االقتاـادية

واالجتماعية لغربي آسيا (إسألوا)
السيدات والسادة،

يطيبببي لببب أن أرحبببي فببب ببب هببب ا المبببر مر األول الببب ع ي بببد
الست راض اال فاق ال الم من أجل الهجبر اممةبو والمةةمبو والةةاميبو
المةط و ال ربيو ..وال ع ي د ثمر للت اون ببين الجهبا ال املبو ب
مجببال الهجببر ب المةط ببو ال ربيببو ...ويببي كلببي لجهببد اسببتمر مة ب
اعتماد اال فاق ال الم للهجبر مبراش المملكبو المبربيبو ب ديمبمبر
 ...2018من خ ل ةميق و واصل ممتمر بين األمانو ال امو لجام و
البببببدول ال ربيبببببو ،والمةةمبببببو الدوليبببببو للهجبببببر  ،واللجةبببببو االيت ببببباديو
واالجتماعيو لبرب آسيا (إسبفوا  ...إلب جانبي الكببفو اييليميبو ل مب
المةط و ال ربيو.
المتحد حول الهجر
والح ي بببو أن الهجبببر صبببار ي بببيو حاضبببر بببو علببب األجةبببد
الداخليو للكثيبر مبن
المياسا والتفاع
ال الميو ،ومرثر ومحركو
الببدول والمجتم ببا  ...وجمي ةببا يتببا ز مببا أ رد ببح مببن صبب ود لحركببا
و يا ار سياسيو خ ل ال د األخير ..بد أن صبار الهجبر محبل جبدل
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سياسب وث ببا
شريا وغربا.

-مكببت ل أحيانببا كثيببر  -داخببل ال ديببد مببن المجتم ببا ،

وبالرغ من جاود أعبداد المهباجرين ب ال بال اليبوة عتببو 280
مليبببون ..إال أن مبببن المهببب م حةبببو أن نمببببته مبببن سبببفان ال بببال ال
تجاود  ...%3.5وه ه الةمبو ظلت ثابتبو ريببا عببر اليممبين عامبا
الهجبر وهمومهبا ليمبت
األخير  ..ويكير ذلك بوضبو إلب أن مكبف
ان فاسببا لتيايببد أعببداد المهبباجرين ب المطلببق ،بببل لمببا صببار طرحببح
الهجبببر مبببن ي ببببايا سياسبببيو واجتماعيبببو وث ا يببببو داخبببل المجتم ببببا
الممت بلو للمهاجرين.
و حبببديا يبببد ال يفبببون مبببن
وال شبببك أن الهجبببر يلبببق م ببب
المهل عل المجتم ا الت امل م هبا وم الجتهبا ..مثبل مبدت اسبتي ا
المهببباجرين ببب بلبببد االسبببت بال أو دمجهببب ث ا يبببا واجتماعيبببا ..ومبببدت
ش ور أهل البلد األصليين التهديد ..سواء التهديبد االيت بادع المت لبق
الوظائف واألجور والميايا االجتماعيو ..أو التهديد بتبييبر نمبح حيبا ه
وصور مجبتم ه كمبا عهبدوها ..وهب ه ال بايا كلهبا ج بل مبن الهجبر
ب أحيببان كثيببر ي ببيو سياسببيو ملتهبببو ..بببل كثي ب ار مببا ببب ي ببيو
الهجبببر وسبببيلو سبببهلو للت بيبببو والتحكبببيد وراء ببببرام حيبيبببو وحركبببا
الواليا المتحد والكثير من الدول
سياسيو ..كما شهدنا -ونكهد-
األوروبيو.
وليمت المةط و ال ربيو بب يد عن ي ايا الهجر يع حال ..هب
مةط و إرسال واسبت بال ب آن م با ...ويبد يبدر عبدد المهباجرين الب ين
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است ببا ته المةط ببو ب عبباة  2019ببيشثر مببن  40مليببون مهبباجر..
بيةمببا يببدر عببدد المهبباجرين مببن المةط ببو بةحببو  31مليببون ...أع أن
المةط بو ال ربيببو ،و ب المجمببل ،مببت بل مببن المهبباجرين األجانببي أشثببر
مما رسل من أبةائها ..وهو ما ييالف االنطباع المائد.
و يتلف حالو الهجر ببين البلبدان ال ربيبو  ...و تةبوع ببين بلبدانها
دول جمز بين أشثبر مبن
من دول م در وعبور وم د نهائ  ..وثمو ٌ
عن ذلك إن ض البلدان ال ربيبو بد
حالو من ه ه الحاال  ..و
ن اطببا مهمببو لل بببور علب طببرق الهجببر غيببر الةةاميببو ..وبياصببو دول
د م ب ار أساسبيا إلب
شمال ا ري يا المطلو عل البحر المتوسح ،والت
أوروبببا ..ومببن أسببف أن الةببروث االسببتثةائيو التبب شببهد ها المةط ببو
باعد ظباهر الهجبر غيبر الةةاميبو،
خ ل ال د المة رة يد أد إل
عن يايد أعداد ال جيين والةبادحين سبواء ب بلبدان المةط بو ،أو
إل دول مجاور .
المةط و علب هب ا الةحبو يبردع
وال شك أن باين حالو الهجر
إل اخت ث األولويا بين الدول ال ربيبو ..حمبي الةبروث والتحبديا
الت واجههبا كبل دولبو ..والحاصبل أن اال فباق ال بالم للهجبر -وهب ه
ن طو مهمو يت ين االلتفا لها والتيشيد عليها -يد راع وجود مثل ه ه
االخت ا  ..يشد علب مببدأ لالمبياد الوطةيبول ..وحبق البدول األصبيل
حديد سياسا ها الوطةيو الياصو الهجر  ..وح هبا الثاببت ب إدار
الهجر ال ادمو إليها ال ور الت تفق مز أولويا ها وأوضاعها.
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السيدات والسادة..
إن المةط و ال ربيو بول اهتمامبا كبيب ار ل فباق ال بالم للهجبر ..
إذ صو ت العتماده عكرون دولو عربيو ..و تي ه دول المةط و مةطل با
صياغو سياسا الهجر الياصو بها ..وعل الرغ
إسترشاديا مهما
من الطبي و غير المليمو ل فاق ال الم للهجر  ..إن اسبتجا و البدول
ال ربيو لح ال تو و ب ث علب الفيبر ..بد يامبت  13دولبو عربيبو حتب
امن إعداد اريرها الوطةيو الطوعيبو ..السبت راض الت بدة المحبرد مبن
أمبر يبدعو للتفبا ل ..كمبا ي فبس ادراشبا
جانبها
ةفي اال فاق ..وهبو ٌ
سبليما مببن الجانببي ال ربب لم اصببد اال فبباق ال بالم وروحيتببح ال امببو..
يةها ،ولكن
ليس الهدث من وراء اال فاق اجبار الدول عل سياسا
الت امل مز ظاهر هب طبي تهبا
ييي الت اون والتةميق بين الدول
عابرٌ للحدود ،ومتجاودٌ للدول.
إن األمانببو ال امببو يببد بب لت جهببدا متواصب مةب بدايببو المكبباو ار
الت ب سببب ت التوصببل إل ب اال فبباق ال ببالم للهجببر  ..وذلببك عبببر آليببا
الت ببباون والتةمبببيق مبببز الجهبببا اييليميبببو والدوليبببو الميتلفبببو الم ةيبببو
مببل ببور ممببتمر عل ب ببدي الببدع الفة ب ال ب دة
ببالهجر  ..وه ب
للبدول األع بباء ،وعط عهببا علب آخبر ممببتجدا ةفيب اال فبباق ..وبمببا
يتفق مز الهدث  23مبن أهبداث اال فباق ال بالم للهجبر والب ع يت لبق
بت ييي الت اون الدول .
إن لببدع ايتةاعببا كبي ب ار إمفانيببو حمببين األداء ب م الجببو ظبباهر
الهجر عبر بادل اليب ار والتجار  ،والت ل من األخطباء والمكبف ..
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ويد سبجلت البدول ال ربيبو ب الفتبر األخيبر بدما واضبحا علب صب يد
إصببب و حمبببين البببةة وال بببوانين المت ل بببو ال مالبببو المهببباجر  ..وال
يفببو ة ب ه ب ا الم بباة أن أ اثة ب عل ب اليط بوا المهمببو الت ب ا ي ب ها
ض الدول ال ربيو مرخ ار نحو إلباء نةاة الكفيبل و حمبين بييبو ال مبل
و طوير ايطار ال انون لل مالو المهاجر .
السيدات والسادة..
إن الهجببر يمفببن أن كببون جمبب ار للتواصببل والةمببو االيت بببادع..
المهبببببببباجرون طالمببببببببا جلبببببببببوا م هبببببببب خببببببببب ار جديببببببببد وأضببببببببا وا
للمجتم ا ...و كببير ببض الت ببدي ار إل ب أن إط ب ق حريببو التة ببل ب
ال ال يبردع إلب م باعفو الةبا ال بالم  ..و تح بق االسبتفاد المثلب
مبببن الهجبببر والمهببباجرين ببب أع مجتمبببز الوصبببول إلببب ن طبببو بببوادن
مةاسبببببو بببببين كا ببببو االعتبببببا ار االيت بببباديو واالجتماعيببببو والمياسببببيو
المت ل بببو الةببباهر  ..وهببب ن طبببو بببوادن يتلبببف مبببن مجتمبببز مخبببر..
و تطور أي ا عبر اليمن ..وال شبك أن مبر مرك سبيةاي ميتلبف هب ه
ال ايا عبر جلما ح الميتلفبو ..تمةيبا الةجبا لهب ا المبر مر الب ع
سيكبفل اللبةببو األولب السبت راض اال فبباق ال ببالم للهجبر ب المةط ببو
ال ربيببو ...وأغتببة هب ه المةاسبببو لحببث الببدول األع بباء علب المكبباركو
المةتدت ال الم الست راض الهجر الدوليو الميمز ع ده ب
الف الو
 2022إذن هللا.
شف ار لك .
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