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 ،ألمني العام جلامعة الدول العربيةا ،أمحد أبو الغيط معايل السيد

معايل السيد انصر بوريطة، وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني ابخلارج يف 
 املغربية، ملكةامل

 العراق مجهورية، واملهجرين اهلجرةمعايل السيدة إيفان فائق يعقوب جابرو، وزيرة 

 مصر العربية مجهورية، وزير اخلارجية، معايل السيد سامح شكرى

 ،لمنظمة الدولية للهجرةل العامدير املق شبكة األمم املتحدة للهجرة و الزميل أنطونيو فيتورينو، منس  

 أصحاب املعايل والسعادة،

 ،املدين اجملتمع وممثالت ممثليو  اخلرباء

 احلضور الكرمي، 

 

من  على مدى عام    متدّ ا  ا  ج مسار الذي يتوِّ   ،هذا املؤمتر اإلقليمييف  ِة شاركامل على  كموأشكر    .مجيعا    حّييكمأ
 لالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف املنطقة العربية.   إقليمية    مراجعة   إلجراء أولّ لدؤوبة د او اجله

ومجيع شركاء اإلسكوا يف   ،مة الدولية للهجرةواملنظّ   ،ابلشكر األمانة العامة جلامعة الدول العربية وأخصّ 
 .ومثِمرةوطيدة  شراكة الذين جتمعنا هبم    ،شبكة األمم املتحدة اإلقليمية للهجرة يف املنطقة العربية

ستبقى بعيدة املنال ما مل نعمل   هأهداف أبنّ مّنا   ميان  إو   ،التفاق العاملي للهجرةاب  اللتزامنا ا  جتسيد اليوم لتقي  ن
 ،واألكادمييني  ،ومنظمات اجملتمع املدين  ،كوكبة من ممثلي الدول  ضوررى بني احلأيسعدين أن  م  ك  و .  يدا  بيد لتحقيقها

 . بقضااي اهلجرة واملهاجرين  سائر املعنّينيو   ،واالحتادات العمالية  ،ومؤسسات حقوق اإلنسان 

 . ال بّد منهاضرورة  يف هذا الوقت ابلذات ولقاؤن 

أربعون مليون . . نعم،  مليون مهاجر 40أتوي أكثر من ،  19-كوفيد حتت جائحة    اليوم  ترزح  اليت  تنا،منطقف
ومحاية   ،هلجرةا  حوكمة    يشملجيب أن  ذه اجلائحة  ه  آاثرللتخفيف من   الالزمةأّي حديث عن االستجاابت  لذلك،  

   .رهمادو أأداء   يف  لالستمرار  مؤازرهتمسب ل أيضا   و ،  املهاجرين
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أيضا  و ،  األم واملضيفة  ميف بلداهن التنمية املستدامةمسار    علىؤّدوهنا  اليت ما برحوا يعهودة  امل  همر اأدو وأن أقصد 
     .أدوارهم املستجّدة يف وجه اجلائحة

ستمرار تقدمي ن يف او سامهي  ،هيف اخلطوط األمامية للتصدي لحاضرون هم و   ،19-كوفيدفريوس    تفّشي  منذ ف
 يفأساسية  دوارن أبو ضطلعيو  ،وحيولون دون توقّفها  وغريها  النظافةة وأعمال  يالصح  الرعاية  ثلاخلدمات األساسية م

تِف بكشف كمل تاليت    يف هذه الظروف الوطنية  اقتصاداتناشراين حياة    لمتثّ أخرى    قطاعاتو والبناء    والصناعةالزراعة  
  .هشاشتهابل زادت من    ،النقاب عن أوضاعهم اهلّشة

ى حرية اليت فرضتها الدول عل  قيودلنتيجة لاالول    .األمّرينمن  املهاجرون عاىن  انكشفت عندما  هشاشة  
عيدا  عن أوطاهِنم ب، وال رعاية مأوىرزق  وبال ال  بغالبا    ،يف البلدان املضيفة  همالعديد منألهّنا حجزت  ،  التنقل

 والثاين فقداهنم لوظائفهم وعملهم اليومي مما انعكس سلبا على قدرهتم إرسال حتويالت مالية إىل أ سرِهم.  وأسرِهم.

 ،السيدات والسادة

منذ هلم    اخلدمات الصحية  تقدمي اختذت تدابري لتخفيف من معانة املهاجرين من خالل  عربية كثرية    لدو 
 سنيحتم يف برامج التأمني االجتماعي، و هلِ و ومش  ،الفحوصات الطبية  جراءإل هممِ دعإىل  و   ،19-أزمة كوفيداندالع 

 .ماهنإىل بلد   الطوعية هتمعود تيسريكتظة، و املخيمات  امليف    منهمأحوال القاطنني  

 جلتعا  ولنمؤقّتة،    لكنها العربية،يف بعض الدول  املهاجرين من ظروف   ّسنحتأن   ميكن  مودةاحمل  تدابريتلك ال
التفاق العاملي من أجل ا  حتقيق دون   احلائلة  التحدايت  الو  منطقتنا يف همأوضاع  تشوب  اليت  املزمنة  اهلشاشة  أوجه

 يهاجرون   اليت  والبلدان   األصلية  وبلداهنم  املهاجرينصاحل    يف تصبّ   رةجاهل  جعلِ ودون    ،والنظاميةاهلجرة اآلمنة واملنظمة  
 .إليها

كما كشفت املسامهات القّيمة متاما   ،  ها وفاقمتهاتكشفأهنا    هو اجلائحةفعلته  ما   كلّ   ،ابلفعل  مزمنةحتدايت  
 .  للمهاجرين يف اقتصادات منطقتنا

على الرغم من اخنفاض التحويالت املالية حول العامل، استقطبت املنطقة العربية  ف.  ابلفعل  كبرية  مسامهات
 خالللناتج احمللي اإلمجايل للعديد من الدول العربية  اب  حلقت  خسائر  مقابل 2020مليار دوالر يف العام   55حوايل  

   مليار دوالر. 180بنحو    وق دِّرت  19-كوفيد  أزمة

 .التفاق العاملي للهجرةاالة  مراجعة إقليمية حلإجراء  تّتضح أمهية  ضوء هذه الوقائع املنكشفة،  يفو 
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واحلد من الغري  مسارات اهلجرة النظامية  عزيزتيف سب ل  معا  البحث علينا  ،  أكثر من أي وقت مضى اليومف
 ةاخلدمات الصحيتوفري  و  ؛احلماية االجتماعيةوادماج املهاجرين يف بعض السياسات االجتماعية مبا فيها    ؛نظامية

مبا وإصالح نظم العمل حلماية حقوق العمال    ؛هموحتسني ظروف سكن  القانوين؛  وضعهمأاّي  كان  ، هلم  واللقاحات
 .شرابلب  االجتار  ومكافحة ؛همهلم؛ واحلد من الكراهية والتمييز ضد   الالئق  العملايضا    يتضمن

زدهار اب  يّتسمكيف نبين معا  ملستقبل  :  على أسئلة جوهرية  معا  إلجابة االيوم أكثر من أي وقت مضى، علينا  و  
دور املهاجرين كرواد يف حتقيق التنمية ب  ننهضاملهاجرين؟ كيف    بينهمومن    تهم،وكرام  اورفاه سكاهن العربيةبلدان  ال

 ؟ االتفاق العاملي  أهدافق  يحقلت  اتالشراك  نقيمو  تآزراملستدامة؟ كيف ن

  ،اخلتام  يف

، واحلد من الغري نظامية  من أجل اهلجرة اآلمنة واملنّظمة والنظامية االتفاق العامليالعمل لتنفيذ  إىل   كمأدعو 
، الشرق ابلغرب والشمال ابجلنوب  ربطيف العامل، ولتستمّر يف السليمة تبقى يف قلب حركات اهلجرة  كي  منطقتنا  دعم ل

 .كثريون كما يظّن  توليد الفرص، وليس املخاطر  بناء الثروات و مسامِهة  يف  

 الّ أ  دهمونعِ .  ملنطقتنا  موهقدّ برحوا ي  ما على  أشكرهم. وإليهاالعربية    الدول  من  ومهاجرة  مهاجر  كل  أحّييو 
إمنائية مّجة   كاسبونظامية تعود مبتحقيق هجرة آمنة ومنظمة  لو   ،وكرامتهم  حقوقهم  فظحل  ا  جهد   نؤ شركاو  حنن ندّخر
 .املضيفة  دوهلمو  األّم،  دوهلمعلى  

 .وشكرا  

 

 

 

 


