
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةـيـومــقنـــدوة 

 : حـــــــول 

العربية  األستخدام المنظم للعمالةتوطين الوظائف وفرص  "
 "المتغيرات فى المنطقة العربيةفى ضوء 

 ( 2016تشرين األول /  أكتوبر 20 - 18القاهرة ،  )
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 نـــدوة قــومـيـة 

 حـــــــول : 

 األستخدام المنظم للعمالة العربية" توطين الوظائف وفرص 

 "المتغيرات فى المنطقة العربيةفى ضوء  

 ( 2016أكتوبر / تشرين األول  20 - 18) القاهرة ، 

 

 

 تـقـديـــم :

  جلدل قديم ومتجدد ومحلل يعتبر التنقل والهجرة بمختلف أشكالها وأبعادها موضوع

فلللل البللللداس  واجلللرا ا  متةيلللرةمتواصللللق وقلللد نلللتا جلللس هللل ا الجلللدل  يا لللا  

ج وضللرورة اللجللو  الم للتقبل ق يمتللد م جالهللا بلليس ااجتللراف بالحاجلل  تليهللا أقتصللاديا

ا ح ل  متللبلا  الرغب  فل نفل  الوقل  فلل الحلد منهلا وتن يمهلا مس جه ق وتليه

 أقتصادي  مس جه  آخرى. وأأجتماجي   وأثقافي   وأ يا ي    وا  كان الدول 

  وتس تيجللاد  يا للا  توافقيلل  مشللترك  تلخلل  فللل الح للباس مصللال  و للروف بلللداس

ج للم يلتم التوصلل تليهلا  اا تقبال وبلداس اار ال و روف المهاجر أو المتنقل أيضا

دول بليس الللرفيس   تبايس ال روف وااوضاع ااقتصادي  واالجتماجي بعدق نتيج  

ل( فللدول اا للتقبال تن للر للهجللرة مللس من للور براغمللات  بحلل  اا للتقبال واار للا

بينما تحاول دول اار لال الن لر  فل  لكق ( ولها خيارا  كثيرةفقل  معيار العمل

 تلل الهجرة مس من ور تن ان  وتنموي تال أنها تواجه خيارا  محدودة جداج.

  بعل  ولالل  وبالن ر تلل مشكال  البلال  فل المنلق  العربي ق نجد أنهلا أمتلد 

فلل الوقل  اللل ى  البللداس العربيل  والتلل للم يكلس متوقلا تنتشللار هل   ال لاهرة فيهلاق

 الحلاال جمهلا فلل بعل  حت تقل  أجداد كبيرة مس العمال  الوافلدة يصلل  التزال

% مللس حجللم القللوى العامللل  لللديها وتشللكل أيضللا ن للب  كبيللرة مللس حجللم 80  بللقرا

حللدوا اضلللرابا  وتللوترا  أجتماجيلل   هلل ا الوضللا بلمكانيلل  ال للكاسق وقللد ينلل ر

   وأقتصادي  فل المنلق .
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  جعل قضايا تشةيل العمال  الولني  فل  لم أولويا  العديد مس البللداس العربيل  مما

تلل وضا وتنفي   يا لا  وبلراما وخللل لتلوليس الو لالف خلالل  التل  ارج 

ال نوا  ااخيرةق وقد حقق  ه   البراما نجاحا  متفاوت  لخلق الو لالف لصلال  

العمال  الولني  معتمدة فل  لك جلل تلبيلق مجموجل  ملس ااجلرا ا  وال يا لا  

الل  الوافلدة مثل تجادة الن ر فل  يا ا  التشلةيلق وفلر  قيلود جللل تشلةيل العم

وتضللييق الفجللوة بلليس مخرجللا  التعللليم والتللدري  المهنللل واحتياجللا  التنميلل  مللس 

خالل دجم مراكز ومؤ  لا  من ومل  تنميل  الملوارد البشلري  لتمكنيهلا ملس تلهيلل 

وتجداد ورفا كفا ة العامل الولنل البديل للمهس الم تهدف ق وتنمي  قلاع المنشلت  

وااجنبيل   العربيل الوافلدة ا  التل لال  العمالل  الصةيرةق وغير  لك مس ااجرا 

 .جلل حداج  وا 

  وفل تلار مواكب  الم تجدا  والمتةيرا  الدوليل  وانعكا لاتها جللل قضلايا العملل

والعمال جلل الم توييس العربلل واللدوللق وا لتجاب  للملالل  ااجتماجيل  وبوجله 

قم التحلديا  التنمويل  التلل خاص التةيرا  التل تشهدها المنلق  العربي  ب لب  تفلا

تواجهها وفل مقدمتها الفقر والبلال ق وفل ضلو  اهتماملا  من مل  العملل العربيل  

التل أضح  أكثر تعقيداج مس  ى  واا تخدام المن م للعمال  العربي بقضايا الهجرة 

قبللل نتيجلل  لمللا لللرأ جليهللا مللس م للتجدا ق يلللت  تنعقللاد هلل   النللدوة للتعللرف جلللل 

 ا  توليس الو الف ومدى تلثيرها جلل موضوجا  الهجلرة والتنقلل براما و يا

لعملل جللل واوالتباحا والتشاور لدرا   الم تجدا  المتداخل  اابعلاد وااللراف 

فللل تجللداد ال يا للا  التنمويلل  لبلللداس اا للتقبال  وت للاجدتيجللاد صللياغا  ت للهم 

ج وتضمس ح س تدارة وتن ي        ا.  مهم مس جوالدم الهجرة والتنقل وتع واار ال معا

  : تهدف الندوة إلى  : األهداف

بللراما و يا للا  تللوليس الو للالف وأثرهللا جلللل تنقللل القللوى  التعللرف جلللل -1

 العامل  العربي .

تللدجيم ال يا للا  التنمويلل  وفللق مبللاده متفللق جليهللا لبلللورة الشللراك  وتعزيللز  -2

المشللترك  مللس  التعللاوس العربلل  وتيجللاد صلليي وتتفاقيللا  تمكللس مللس اا للتفادة

 الهجرة والتنقل فل  ل  يا ا  وبراما توليس الو الف.
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ااتفاق جلل رؤيل  مشلترك  ملس قبلل بللداس اار لال واا لتقبال والعبلور وفلق  -3

روح الم للللولي  وااللتلللزام بلللالمواثيق واالتفاقيلللا  العربيللل  والدوليللل  لمواجهللل  

كال مرنل  للهجلرة لعمل جلل اجتماد أشلاالهجرة غير الن امي  مواجه  واقعي  و

معالجلل  أ للبا  لعللزز الهجللرة الن اميلل  ويقللدم بللدالل كفللؤة يوحللراك العمللل بمللا 

 الها .كالهجرة غير الن امي  بكاف  أش

تعزيز التعاوس فلل مجلال تبلادل المعلوملا  ملس خلالل التن ليق المؤ  ل ق بملا  -4

يي لللير ملللس جمليللل  تنقلللل العمالللل  العربيللل  ليلللدجم التبلللادل التجلللاري والتعلللاوس 

 قتصادي ويفعل الحوار والتبادل الثقاف .اا

كمحور أ ا   فلل دجلم التشلةيل ومكافحل    التلكيد جلل التكامل العرب  ودور -5

 البلال  فل تلار ن رة جربي  شمولي  متكامل  ااهداف والمصال  التنموي .

التشلللريعا  والمعلللايير العربيللل  المن مللل  ا لللتخدام العمالللل  العربيللل ق ودور  -6

 لدجم التنقل. بتفعيل تلك المواثيقني  بالهجرة و ا  العالق  المؤ  ا  المع

 :   المحاور الرئيسية

العربيلل  الراهنلل  وأنعكا للاتها جلللل قضللايا العمللل والعمللال بصللف  تةيللرا  الم -1

 جام  وجلل الهجرة والتنقل بصف  خاص .

 براما و يا ا  توليس الو الف ودورها فل مواجه  التحديا  التنموي  التلل -2

 تواجهها الدول العربي  وأثرها جلل أ واق العمل.

اآلثار ال لبي  للتنقل غير المن م والهجرة غيلر الشلرجي  جللل البللداس العربيل   -3

 أو مس خاللها جلل قضايا التشةيل.

 العربي  كمحفز للنمو والتكامل ااقتصادي. التبادل المن م للعمال دور  -4

تي لير جمليل  اا للتخدام والمهنل  فللل  دور مؤ  لا  التعلليم والتللدري  التقنلل -5

 .العربي   المن م للعمال

 .المن م  للهجرةالتشريعا  والمواثيق والمعايير العربي   -6

 جر  تجار  جربي  فل مجال توليس الو الف. -7
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 :  المشاركون

 يشارك فل أجمال ه   الندوة الجها  التالي  :

 ممثل  ألراف اانتاج فل الدول العربي . -

 الم لوليس جس الهجرة والتنقل فل الجها   ا  الصل . -

 ممثل  جدد مس المن ما  العربي  وااقليمي  والدولي   ا  الصل  بموضوجا  الندوة. -

 اامان  العام  لجامع  الدول العربي . -

 جدد مس الخبرا  العر  المتخصصيس. -

 ممثل  من م  العمل العربي .  -

  مكان وتاريخ التنفيذ :

 أكتللوبر ج تشللريس ااول 20 – 18القللاهرة ج جمهوريلل  مصللر العربيلل ق مللس  -

 القاهرة. –مدين  نصر - هوليدى اس  يتل  تارز بفندق  2016

   : المعنية بالتنفيذ الجهة

 من م  العمل العربي   تدارة التنمي  البشري  والتشةيل(. -

  : التكلفة الماليــــة

الندوة التكاليف المترتب  جس انتقال ممثليهلا مال جتتحمل الجها  المشارك  فل أ -

 تلل مكاس تنعقاد الندوة

تتحمللل من ملل  العمللل العربيلل  تكللاليف تقاملل  شللخص واحللد فقللل جللس ألللراف  -

 اانتاج.
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 جمهوري  مصر العربي   –الدقل ج الجيزة  –( ميداس الم اح  7 العنوان : 

 (.11511الرمز البريدي   –( القاهرة 814  ص. 

 00202 - 33362719ج  721ج  731 هاتــــف :

 00202 – 37484902 س :ــــكفا

   alo@alolabor.org البريد االلكترونى :

   www.alolabor.org موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت :

 (: إدارة التنمية البشرية والتشغيل) المنسق :  
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