
  
  
  

  
  جسر للتواصل: األول للمغتربين العربمؤتمر ال

  2010 ديسمبر –األمانة العامة 

 
 
 
  
  

  ا�����
 ا�ول �����
��� ا��
ب إ��ن 
  
  

  
 
 
 
 
 
  



 1

  جسر للتواصل: المؤتمر األول للمغتربين العرب
  2010 ديسمبر –األمانة العامة 
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بإ��ن 

  
 العربية بالخارج المشاركون بالمؤتمر األول للمغتربين العرب المنعقد بمقر األمانة أبناء الجالية

العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برعاية السيد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول 
  :العربية

 

بعد اإلطالع على الدراسات والتقارير واألفكار والمقترحات التي تضمنتها األوراق التي  -
والمناقشات المستفيضة  جسر للتواصل، –تم عرضها في المؤتمر األول للمغتربين العرب 

بجلسة الحوار المفتوح بين السادة الوزراء والجاليات برئاسة السيد األمين العام، 
والمناقشات المستفيضة والمناقشات التي أعقبت عرض األوراق في جلسات عمل المؤتمر، 

 . ادة المشاركين، ومداخالت الس العملبورش

 
  : يليجمعون على ماي

تثمين مبادرة جامعة الدول العربية بعقد المؤتمر األول للمغتربين العرب بمقر األمانـة             : أوالً
عدد من  بحضور  " جسر للتواصل : المؤتمر األول للمغتربين العرب   " العامة تحت عنوان  

العربية المقيمة بالخـارج    والجاليات  الوزراء العرب المعنيين بشئون الهجرة والمغتربين       
 المجتمع المدني والـشباب     في دول المهجر ومنظمات   وعدد من رموز الجاليات العربية      

  .ب والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية المعنية باإلغتراب وذات الصلةالمغتر
فـي   لما بذلوه مـن جهـد     توجيه الشكر إلدارة المغتربين العرب بجامعة الدول العربية       : ثانياً

  .اإلعداد للمؤتمر
  .لمشاركتهم في اإلعداد للمؤتمراللجنة التحضيرية للمؤتمر ه الشكر ألعضاء يتوج: ثالثاً
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أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني العربية في المهجـر            اإلتفاق على    .1
ع العامة للجاليات العربية من الجوانب الثقافيـة واالجتماعيـة          في النهوض باألوضا  

 فـي   إنخراطهامنظمات بالشمولية وتنوع    هذه ال ويتميز عمل   . والسياسية واالقتصادية 
ورعاية األجيال الجديدة   والكفاءات  وفيما يتعلق بالمرأة    المجاالت االجتماعية  والثقافية     

دة تعـد م، وغيرها من األنشطة ال    ستثمارات الرياضية واال  وجمعيات الصداقة والتنظيم  
يرة والمهمـشة مـن     قألبناء األمة العربية بالمهجر، وتفعيل التواصل مع الطبقات الف        

  .المغتربين العرب
منظمات المجتمع المدني العربية في المهجر تتركز غالبيتهـا فـي أوروبـا    أن  حيث   .2

وبصفة خاصة في   خرى   األ ستراليا، مع إفتقار المناطق الجغرافية    أوأمريكا الشمالية و  
من قبـل   هتمام  اإل للوجود الفاعل لهذه المنظمات، لذلك يجب توجيه المزيد من        أفريقيا  

  .الجاليات العربية في هذه المناطق إلنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بها
والثقافيـة  دعم الجمعيات التي تعمل في المجاالت اإلقتصادية والـسياسية          العمل على    .3

وربطها بالعالم العربي للدفاع عن قضاياه وإظهار الـصورة المـشرفة           اعية  واإلجتم
لوطن العربي من خالل    للمواطن العربي بالمهجر وكذلك دعم جهود التنمية في بلدان ا         

أمة هذه المنظمات مع المنظمات المماثلة فـي بلـدان العـالم العربـي     العمل على تو 
  .المختلفة

منظمات ارة المغتربين العرب لدعم قاعدة بيانات       التواصل مع إد  ضرورة  التأكيد على    .4
بما يحقـق  لكتروني والموجودة على موقع اإلدارة اإل المجتمع المدني العربية بالمهجر   

  .هاالتواصل والتنسيق فيما بينها لخدمة مصالح الجاليات العربية والدفاع عنمن لمزيد ا

برات اإلعالميـة العربيـة     العمل على تأسيس مؤسسة إعالمية عربية باإلستعانة بالخ        .5
 .بالمهجر

في بلدان  والقضايا العربية   للدفاع عن المغتربين العرب     ) قانونية( حقوقية   اتإنشاء هيئ  .6
 .المهجر

 – في العالم العربـي      –دعم دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العربية          .7
ـ            ات العربيـة   للمشاركة جنبا الى جنب مع الحكومات العربية في التواصل مع الجالي

 .بالمهجر
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وجـد  تتكثيف الزيارات التي تقوم بها في المناطق التي ال          دعوة الجامعة العربية الى      .8
منظمات المجتمـع المـدني     مجالس السفراء العرب و   بها بعثات للجامعة بالتعاون مع      

 . العربية في هذه المناطق

المهجر والدعوة الى   الدعوة الى تبادل الخبرات بين منظمات المجتمع المدني العربية ب          .9
تعميم التجارب الناجحة في مجال إثراء العمل العربي المشترك في المهجر من خالل             

   .منظمات المجتمع المدني الخاصة بالجاليات العربية
والعمل على مساعدتهم مـن      المغتربين العرب في مجتمعاتهم الجديدة       دعم إندماج  .10

ية من خالل منظمـات     وطنمها اللغة ال  تمكينهم من أدوات اإلندماج والتي من أه      خالل  
 .المجتمع المدني العربية

بالتعاون مع الحكومات المعنية فـي هـذه       إنشاء بيت عربي في العواصم الغربية        .11
التي تتركز بها الجاليات العربية لربط المهاجرين العرب ببعـضهم الـبعض            الدول و 

 .بغض النظر عن اإلنتماءات القطرية

ألفضل ناشط عربي فـي الخـارج       نويا  ستمنح  ير  تخصيص جوائز وشهادات تقد    .12
 تتزامن مع اإلحتفال بيوم المغتـرب       وأفضل مؤسسة مجتمع مدني عربية في الخارج      

 .العربي

  
   بينهم وبين أمتهم العربيةوتبادل الخبراتدورالكفاءات العربية يخص فيما : اًنيثا

يجـب  ودولية  ية  أكد المشاركون على أن الكفاءات العربية في المهجر هي ثروة قوم           .1
 ودعمها وإيالئها مكانة متميزة ضمن الخيـارات االسـتراتيجية للـدول            اإلهتمام بها 

 .العربية

الدعوة الى اإلستفادة من العقول العربية في المهجـر مـن خـالل بـرامج محـددة                  .2
إلستقطابهم ودعوتهم للمساهمة في جهود التنميـة فـي العـالم العربـي وربطهـم               

 . تخصصهممجاالت علمية العربية التي تعمل في نفس بالمؤسسات والكيانات ال

الدعوة الى تشجيع العمل المشترك والمشروعات البحثية التي تشارك فيها الكفـاءات             .3
العربية في المهجر ونظرائهم بالعالم العربي و صياغة مقاربة إقليمية عربية لتفعيـل             

  . الكفاءات المهاجرة في دعم المجهود التنمويةمساهم
اءات العربية بالمهجر على إنشاء وتدعيم الجمعيـات والهيئـات المرتبطـة            حث الكف  .4

بمجاالت تخصصاتهم وإرساء شبكات لدعم التواصل مع الكفاءات األجنبية في بلـدان         
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اإلقامة وبناء عالقات شراكة وتعاون فيما بينهم بما يخدم أهداف التنمية فـي العـالم               
 .العربي

 علـى  للعمـل  ا� �#"�* #�(دارة ا�%$���#"! ا� ��ب     ا�� إ����اث ���� ������ءات  الدعوة   .5
طاعات المختلفة في العالم التشبيك القطاعي للكفاءات العربية بالخارج ونظرائهم في الق

ودعوة الجهات المعنية بالدول العربية للتعاون مع المرصد بإمداده بالبيانـات           العربي  
 .الخاصة بالكفاءات العربية بالخارج

بالمغتربين في العالم العربي على العمل على ربط المغتـربين          حث الوزارات المعنية     .6
تسهيل مهمتهم مـن    والراغبين في المساهمة بجهودهم في دعم التنمية في بلدانهم األم           

 .خالل اإلتصال بالجهات المعنية داخل كل دولة

 موسـسات التعلـيم   تشجيع وتفعيل التبادل العلمي بين الكفاءات العربية المهـاجرة و          .7
 .ربيةالع

 �����70 وا��/ا�7 �6 ا��0�5ة ا� �34* �! ا���1"* ا� �#"*     #��%�12 د0/ة ا�.-, ا� �#"*   .8
 .#��-�رج

  
 خرعلى اآلنفتاح الثقافة والفكر وااليخص فيما : اًثالث

ت عربية في بلـدان اإلقامـة تـضم المفكـرين            تكوين جمعيات ومنظما   إلىالدعوة   .1
والمثقفين واإلعالميين واألدباء تكون إطاراً يجمعهم ومنطلقاً إلعداد برامج عمل قابلة           

  .للتنفيذ على أرض الواقع
المشاركة الفاعلة في الحياة العامة بمجتمعـات       في عملهم على     المغتربين العرب    دعم .2

التعريـف بتـاريخ    ومات والنقابات المهنيـة     اإلقامة واالنخراط في الجمعيات والمنظ    
  .العرب وإرثهم الحضاري والثقافي

العمل على استغالل منابر اإلعالم ووسائل االتصال الحديثة للمزيـد مـن التعريـف        .3
بموروثنا الثقافي وقيمنا اإلنسانية وطرح قضايانا العربيـة والـدفاع عـن حقوقنـا              

  . المشروعة
ري والثقافي وإقامة أيام عربية في بلدان االسـتقبال         تكثيف اللقاءات ذات البعد الحضا     .4

 . تتخللها معارض وندوات للتعريف بالحضارة العربية وثقافتها

دعوة األمانة العامة الى إشراك المثقفين والمفكرين واألدباء العرب في المهجر فـي              .5
 .2012ية العربية المزمع عقدها في فعاليات القمة الثقاف

 .ربية بالمهجر على غرار معهد العالم العربي بباريسإنشاء مراكز ثقافية ع .6
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الدعوة لتواصل اإلعالميين والصحفيين العرب بالمهجر للتنسيق للدفاع عن القـضايا            .7
 .العربية بالخارج

 بالقضايا والثقافـة والحـضارة    اللغة العربية للتعريف    والى  الدعوة لدعم الترجمة من      .8
  .العربية

  
  :سياسية والمجتمعية للمغتربين العربالمشاركة اليخص فيما : اًرابع

الدعوة الى حشد كافة الطاقات الكامنة لدى المغتربين العرب لدعم قـضايانا القوميـة           .1
للشعب الفلسطيني وفي المقدمة منهـا حـق الالجئـين           حقوق الوطنية وعلى رأسها ال  

الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وإقامة الدولـة الفلـسطينية وعاصـمتها القـدس              
 . الشرقية

 .*2002العربية الصادرة في عام السالم دعم مبادرة  .2

 البرازيل واألرجنتين بدولة فلسطين في حدود الرابع مـن حزيـران            اعترافتثمين   .3
 الشرقية، ومطالبة دول العـالم كافـة بـاإلعتراف بدولـة             وعاصمتها القدس  1967

 .فلسطين

التهويد واإلستيطان وهدم   دعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس في مواجهة سياسة           .4
البيوت وإدانة هذه السياسات في المحافـل الدوليـة وكـذلك المطالبـة باإلنـسحاب               

، 1967اإلسرائيلي من الجوالن العربي السوري واألراضي اللبنانية المحتلة منذ عام           
 ,ورفع الحصار عن غزة

فافية ويدعم المؤتمر عمل السودان على وحدته وسيادته وإسـتقراره، ويطالـب بـش             .5
 .اإلستفتاء القادم ومصداقيته

ـ عراق، ودعم هذا البلد في حركته ن      إدانة جميع أنواع اإلرهاب في ال      .6 و المـصالحة   ح
الوطنية والتخلص من كافة محاوالت الهيمنة والتدخل األجنبي، كما يـستنكر كافـة             

 . عمال اإلرهابية ومن يوفر المالذ للجماعات المتطرفةاأل

 . وشعباً أرضاًالتأكيد على وحدة اليمن .7

دعم مشاركة المغتربين العرب في األنشطة السياسية واألحزاب في بلـدان المهجـر              .8
لدعم وتكوين لوبي عربي قوي يستطيع أن يدافع عـن القـضايا العربيـة العادلـة،                

 .والتواصل مع السياسيين من أصل عربي في بلدان المهجر

                                                 
من البند رابعاً والتي تنص على " 2"تتحفظ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى على الفقرة  *
 ".2002م مبادرة السالم العربية دع"
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رج على اإلنـدماج الثقـافي      دعوة الحكومات العربية الى حث المغتربين العرب بالخا        .9
 .حزاب في مجتمعاتهم الجديدةواإلجتماعي واإلنخراط في التنظيمات السياسية واأل

 بالتنسيق مع   - من أصل عربي بالمهجر    لبرلمانيينل لعقد لقاء    األمانة العامة دعوة   .10
 لمناقشة القضايا التي تهم المغتربين العرب       -بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب      

 .ل على إستحداث آلية للتشبيك فيما بينهموالعم

  
تعميق التواصل بين األجيال الناشئة من المغتربين العرب في المهجـر           يخص  فيما  : اًسخام

  :وحضارتهم األصلية

 وضع استراتيجية عربية متكاملة     الىالتعاون مع البلدان العربية     بدعوة األمانة العامة     .1
ل بين األجيال الجديدة في المهجر وأوطانهم       ومتعددة األبعاد تهدف إلى تعزيز التواص     

  .األصلية
الدعوة الى تكثيف اإلعالم الموجه لهذه الشريحة من الجالية وتطوير مضامين خطابه             .2

 والتواصل عبـر قنـوات      مقروءةباالعتماد على كافة الوسائل السمعية والبصرية وال      
  .اإلتصال الجديدة والتي من أهمها اإلنترنت

لكترونـي أبوابـاً    موقعها اإل  ربين العرب بالجامعة العربية بتضمين    دعوة إدارة المغت   .3
لتعريف األجيال الجديدة بالحضارة العربية وأعالمها وإسهامات العرب في بناء وتقدم           
الحضارة اإلنسانية، إلى جانب إبراز ما تقوم به الدول العربية حالياً مـن مجهـودات    

  .لتعزيز التنمية في شتى المجاالت
رحالت االستطالعية والثقافية والدراسية إلى األقطار العربية بمـا يـضمن           تكثيف ال  .4

 .مزيد من ربط الشباب في المهجر ببلدانهم األصلية وترسيخ هويتهم الوطنية والقومية

  
جاليات العربية فـي المهجـر   ربية وأهميتها في التواصل بين ال     ة الع غالليخص  فيما  : سادساً

 :وأمتهم العربية

 .طوير البرامج المخصصة لتدريس اللغة العربية لألجيال الجديدة بالمهجرالدعوة الى ت .1
والحث على إدخال اللغة العربية ضمن المناهج التعليمية في المناطق التي تتركز فيها             

 .جاليات عربية كبيرة في بلدان المهجر

الدعوة لتأسيس برنامج تبادل طالبي وعلمي بين الجامعات العربية والطالب العـرب             .2
  .واألساتذة العرب المقيمين بالخارج
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إعداد منهج دراسي موحد لتدريس اللغة العربية بالمهجر، وإعـداد مـنهج دراسـي               .3
متكامل لتدريس اللغة العربية عن طريق الوسائط المتعددة ومن أهمهـا اإلنترنـت،             

 .واإلستفادة من قدرات الجامعات اإلفتراضية المعنية بشئون تعليم اللغة العربية

 وكـذلك فـي     ص منح دراسية ألبناء المهجر للدراسة في الجامعات العربيـة         تخصي .4
 .جامعات بلدان اإلقامة

 
�ً���� "!  2�3 إ1�ر �,+��% �����
��� ا��
ب: 0���  

 تكليف لجنة مختصة لوضع تصور بخصوص إنشاء إطـار          إلىمانة العامة   دعوة األ  .1
ومناقشتها خـالل   عرضها   من المقترحات التي تم      انطالقاًتنظيمي للمغتربين العرب    

  .المؤتمر
   .=/A"@ و��?7 ا<=>�ل ا���4:* ���/ا�7 �6 ا�%$��#"! ا� �ب .2
التأكيد على أهمية مراكز الدراسات واألبحاث في تنظيم الهجرة العربية ودعـم هـذه       .3

   .المراكز وإنشاء قاعدة بيانات لها لدعم التواصل فيما بينها
  

�ً,-�  عامةتوصيات : 4

ل الجهود الرامية الى إنـشاء مجلـس وزاري للـوزراء العـرب             العمل على إستكما   .1
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