
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة العمل العربیة

 التقریر الختامي
 القومیة حول : للندوة

 الھجرة والتنمیة "" 
 ))  2017كانون أول  دیسمبر /    8 – 6(( الرباط  ،المملكة المغربیة 

 

 وزارة الشغل واإلدماج المھني
 



 
 

 -: تقدیــــم
 

، عق�دت المنظم�ة ( إدارة التنمی�ة  2017في إطار تنفیذ خطة منظمة العمل العربی�ة لع�ام 
البش��ریة والتش��غیل والمعھ��د العرب��ي للثقاف��ة العمالی��ة وبح��وث العم��ل ب��الجزائر ) بالتع��اون 

ة ، الندوة القومیة ح�ول ـــالمغربیة ـــــي بالمملكــــلمھنوالتنسیق مع وزارة الشغل واإلدماج ا
ف�ي الفت�رة ، ط بمدینة الرباط بالمملكة المغربیة رباــــندق الـــــبف وذلك ،" الھجرة والتنمیة " 

 . 2017دیسمبر  8إلى  6من 

بھ�دف التباح�ث والتش�اور ح�ول الھج�رة والقض�ایا المتعلق�ة بھ�ا ف�ي  الن�دوةوتم تنظیم ھذه 
دیھا الق��انوني والتنم��وي ، للتع��رف عل��ى األھمی��ة الحیوی��ة لموض��وعات الھج��رة وم��دى بع��

ارتباطھا بالتنمیة م�ن خ�الل ط�رح ع�دد م�ن المح�اور الرئیس�یة ، تجع�ل لھ�ذا الط�رح دالالت 
في المساھمة والربط بین ھذه المسألة الحیویة الھامة وخطط وب�رامج التنمی�ة العربی�ة  متمیزة

وار والتشاور بین البلدان العربیة حول أسباب وضغوطات الھجرة وف�ق مق الحع، وتالشاملة 
تأخذ بع�ین االعتب�ار المص�الح المش�تركة وتب�ادل المن�افع بش�كل  المعالم رؤیة شمولیة واضحة

متوازن بین البلدان المعنیة ، وتحوی�ل المض�ار المترتب�ة ع�ن فق�دان الكف�اءات العربی�ة بس�بب 
جارب الدولیة واالس�تفادة م�ن التكنولوجی�ا الحدیث�ة الت�ي وص�ل الھجرة إلى فوائد جمة لنقل الت

لھا العالم المتقدم ف�ي قض�ایا التش�غیل والتعل�یم والت�دریب للنھ�وض ف�ي ھ�ذا القط�اع الھ�ام ف�ي 
 بلداننا العربیة.

 
 -المشاركون :

 

) مشارك ومشاركة ، یمثلون أطراف اإلنتاج في ال�دول 79عدد ( الندوةشارك في أعمال 
م��ن الك��وادر المعنی��ة بموض��وعات الھج��رة والتنمی��ة وقض��ایا التش��غیل ، فض��الً ع��ن  العربی��ة

السادة الخبراء وممثل�ي بع�ض المنظم�ات العربی�ة واإلقلیمی�ة والجامع�ات المغربی�ة باإلض�افة 
مس�اھمة بتق�دیم ورق�ة عم�ل تناول�ت موض�وع  (IOM)مشاركة المنظمة الدولیة للھجرة   إلى

بوفد تولى عملیة التنظ�یم منظمة العمل العربیة ھذا وقد شاركت  النزوح والھجـــرة الجماعیة
وع��دد كبی��ر م��ن الص��حافیین وممثل��ي ، ئم��ة المش��اركین ) ( مرف��ق قاالكام��ل إلعم��ال الن��دوة 

 أجھزة اإلعالم المغربیة والعربیة .
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 -جلسة االفتتاح  :
 

دیس�مبر  6لمواف�ق تم افتتاح أعمال الندوة عند الساعة التاس�عة م�ن ص�باح ی�وم األربع�اء ا

 -بفندق الرباط ، حیث تحدث في جلسة االفتتاح كل من : 2017

 وزیر الشغل واإلدماج المھني بالمملكة المغربیة . –معالي السید / محمد یتیم  -

 المدیر العام لمنظمة العمل العربیة . –معالي السید / فایز علي المطیري  -

مع�الي الس�ید ف�ایز المطی�ري الم�دیر الع�ام ، رح�ب كلمتھ في الجلسة االفتتاحیة  بدایةوفي 

لمنظمة العمل العربیة بمعالي السید محمد یتیم وزیر الشغل واإلدماج المھن�ي والس�ادة ممثل�ي 

ربة على حسن اس�تقبالھم وتع�اونھم المثم�ر امنظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال المغ

، كم��ا رح��ب بالس��ادة المش��اركین  والبن�اء ف��ي اإلع��داد والتحض��یر لھ��ذه الن��دوة العربی�ة الھام��ة

ممثلي أطراف اإلنت�اج ف�ي ال�دول العربی�ة ل�تحملھم متاع�ب الس�فر للمش�اركة ف�ي ھ�ذا النش�اط 

 الحیوي الھام .

معالی��ھ أن انعق��اد ھ��ذه الن��دوة ی��أتي م��ن منطل��ق اھتمام��ات منظم��ة العم��ل العربی��ة  وأش��ار

تصر عل�ى منظم�ة العم�ل العربی�ة بمختلف القضایا المحیطة بالھجرة ، وأن ھذا االھتمام ال یق

فقط ، بل نجد أن معظم البل�دان العربی�ة ت�ولى عنای�ة خاص�ة بموض�وعات الھج�رة ف�ي ض�وء 

التحدیات التنمویة الت�ي تواجھھ�ا ، وف�ي مق�دمتھا الفق�ر والبطال�ة والت�ي وص�لت مع�دالتھا ف�ي 

ار رؤی�ة بعض البل�دان إل�ى مع�دالت خطی�رة ، مم�ا یتطل�ب التعام�ل م�ع ھ�ذه القض�ایا ف�ي إط�

 عربیة مشتركة وتكتل عربي یضمن حقوق ومصالح جمیع األطراف .

إل��ى أن منظم��ة العم��ل العربی��ة تت��ابع بقل��ق ش��دید ت��دفقات  ون��وه مع��الي الس��ید الم��دیر الع��ام

وتیارات الھجرة التي تشھدھا المنطقة العربیة في الوقت الحالي بسبب تغی�ر ال�دوافع الت�ي ل�م 

ط ، بل لتمت�د لط�البي األم�ن واألم�ان بس�بب ع�دم األس�تقرار قطالبي العمل فتعد تقتصر على 

ن�زوح جم�اعي بحج�م كبی�ر حیث تحولت الھجرة إلى حركات في جزء من المنطقة العربیة ، 
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یضم المرأة واألطفال وكبار السن ، في مشھد صعب مم�ا یتطل�ب دع�وة المجتمع�ات العربی�ة 

اإلیج��ابي م��ع ھ��ذه الظ��اھرة باعتب��ار والدولی��ة إل��ى اتخ��اذ  إج��راءات جدی��ة وعاجل��ة للتعام��ل 

 المھاجر إنسان في المقام األول .

وفي نھایة كلمتھ ، تمنى السید المدیر العام للمنظمة أن یكون ھذا النشاط استكماال لسلس�لة 

األنش��طة الت��ي تقیمھ��ا المنظم��ة ع��ن القض��ایا والموض��وعات الت��ي تھ��م بل��داننا العربی��ة ومنھ��ا 

خالل طرحھا في ظروف مستجدة تجع�ل لھ�ذا الط�رح دالالت  قضایا الھجرة التي تحاول من

متمیزة في كیفیة المساھمة والربط بین ھ�ذه المس�ألة القومی�ة الحیوی�ة الھام�ة وخط�ط وب�رامج 

 التنمیة العربیة الشاملة .

وزی��ر الش��غل واإلدم��اج المھن��ي بالمملك��ة  -وم��ن جانب��ھ أك��د مع��الي الس��ید / محم��د یت��یم

أھمی��ة اس��تمرار التع��اون والتنس��یق ب��ین المملك��ة المغربی��ة ومنظم��ة المغربی��ة ف��ي كلمت��ھ عل��ى 

العم��ل العربی��ة ومختل��ف أجھ��زة العم��ل العرب��ي المش��ترك ذات الص��لة بموض��وعات الھج��رة 

والتنمیة والتشغیل ، لما تلعبھ الھجرة من دور حیوي وھام ف�ي  المس�اھمة ف�ي تحقی�ق التنمی�ة 

ب��ین البل��دان العربی��ة  رك��ة الق��وى العامل��ة العربی��ةالعربی��ة الش��املة ، وأش��ار معالی��ھ إل��ى ان ح

ب��ین أج��زاء ال��وطن العرب��ي  تعتب��ر عنص��راً أساس��یاً ف��ي الت��رابط وم��د جس��ور التع��اون المثم��ر

وتسھم ف�ي إرس�اء قواع�د عالق�ات إندماجی�ة لخل�ق مص�الح تنموی�ة متبادل�ة ، كم�ا ن�وه معالی�ھ 

لتزام��ات الدولی��ة والمقارب��ات عل��ى أن ب��الده أق��رت سیاس��ات جدی��دة للھج��رة تأسس��ت عل��ى اال

والعربی��ة اإلنس��انیة الت��ي تعتم��د عل��ى التع��اون والش��راكات المس��تجدة م��ع األط��راف الدولی��ة 

 المعنیة .واإلقلیمیة 
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 -سیر اعمال الندوة  :
 

تضمن ج�دول أعم�ال الن�دوة عل�ى م�دى ثالث�ة أی�ام عم�ل عق�د ث�الث جلس�ات عم�ل فنی�ة ، 

 ام وف��ق البرن��امج الزمن��ي المرف��ق ، وتناول��ت الجلس��اتفض��ال ع��ن جلس��تي االفتت��اح والخت��

 : بالعرض والتحلیل والمناقشة المحاور التالیة

 الھجرة البینیة بین البلدان العربیة كمحفز للنمو والتكامل االقتصادي العربي . -1

 الجزائر . –الي خیلیة الدكتورة / وریده دوقدمتھا 

 . ریادة األعمال ودورھا في الحد من الھجرة -2

 االردن  –دقة أبو  إیناسوقدمتھا الدكتورة / 

 النزوح والھجرة الجماعیة العربیة ... ناقوس خطر یھدد المنطقة . -3

 المنظمة الدولیة للھجرة ( مكتب المغرب) –وقدمھا المستشار / الناصري زكریا 

 اآلثار السلبیة للھجرة غیر الشرعیة على قضایا التشغیل . -4

 مسؤول الھجرة بوزارة الداخلیة المغربیة  . –صغیر  الجیاللىیز وقدمھا السید / عز

 التشریعات والمعاییر والمواثیق العربیة والدولیة الخاصة بالھجرة . -5

 . الحسن الثانيجامعة  –أستاذ القانون  –وقدمتھا الدكتورة / بھیجة جمال 

 فضال عن تقدیم ثالث تجارب في مجال الھجرة كالتالي :

 الھجرة.وزارة  –لمملكة المغربیة ... وقدمھا السید / محمد المكوتي تجربة ا -1

 وزارة العمل . –تجربة فلسطین .... وقدمھا السید / عبد الكریم مرداوى  -2

اد الع��ام لنقاب��ات عم��ال الع��راق ... وق��دمھا الس��ید / حس��ین ـــــ��ـربة االتحــــ��ـتج -3

 .موسى حسین
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 -لجنة الصیاغة  :
 

ل جلس��ة العم��ل األول��ى ت��م انتخ��اب لجن��ة الص��یاغة م��ن الس��ادة المش��اركین بدای��ة أعم��ا ف��ى

 -والذین یمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة على النحو التالي :

 فلسطین –وزارة العمل  –رئیساً  -السید / عبد الكریم مرداوي -1

 . جامعة الغرف المغربیة للتجارة والصناعة –نائب الرئیس  –السید / الطاھري نجیم  -2

 االتحاد العام لنقابات عمال العراق . –مقرر  –السید / حسین موسى حسن  -3

 -من : كلوعضویة 

 المغرب -االتحاد العام لمقاوالت المغرب   –اني / علي السرحالسید  -

 مصر . –وزارة القوى العاملة  –السید / بدر صبري مبارك  -

 ان .السود –اتحاد عمال السودان  –السید / عبد الباقي نور  -

 المغرب . –وزارة الشغل واإلدماج المھني  – أدلدوشسعیدة / السیدة  -

 المغرب . –الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل  –السیدة / سعیدة واعد  -

 .السعودیة  –وزارة العمل  –السید / عبد العزیز الحربى  -

 الجزائر . –اتحاد عمال الجزائر  –السید / مسوس عبد القادر  -

مث�ل المنظم�ة ف�ي ھ�ذه والمشاركین في أعم�ال الن�دوة ، و السادة الخبراءى ** باإلضافة إل

 والسیدة / مستورة عطیة . –اللجنة كل من  : السید / مصطفى عبد الستار 
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 استنتاجات وتوصیات الندوة

 وم��ا اس��فرت عن��ھ الس��ادة الخب��راء اتق��دم بھ�� الت��ىض والع��رأوراق العم��ل وف��ي ض��وء  

 -، تم التوصل إلى التوصیات التالیة :المناقشات مع المشاركین 

دع��وة ال��دول العربی��ة لتفعی��ل اتفاقی��ات العم��ل العربی��ة ، خاص��ة تل��ك المتعلق��ة بتنق��ل  -1

األی��دي العامل��ة ف��ي س��یاق تنفی��ذ ق��رارات القم��ة االقتص��ادیة والتنموی��ة واالجتماعی��ة 

، خاص��ة منھ��ا تنفی��ذ مرام��ي العق��د العرب��ي للتش��غیل ال��ذي ) 2009(الكوی��ت االول��ي

أقرت���ھ القم���ة ف���ي إط���ار التع���اون العرب���ي ف���ي مج���االت العم���ل والعم���ال والتوس���ع 

    التدریجي في استخدام العمالة العربیة .

التأكید على أھمیة االتفاقیات الثنائیة ومتعددة األطراف الستخدام العمالة بین ال�دول  -2

المتابع���ة الدوری���ة لھ���ا عل���ى ض���وء تط���ورات أس���واق العم���ل العربی���ة ، وأھمی���ة 

إمكانی�ة زی�ادة ف�رص العم�ل المتاح�ة للم�واطنین الع�رب  ف�يومتطلباتھا ، مع النظر 

في البلدان المستقبلة للعمالة الواف�دة وف�ق الش�روط والم�ؤھالت الض�روریة ألس�واق 

  ربیة .ل ، وكذلك في إطار حوارات عربیة تشارك فیھا منظمة العمل العمالع

دع��وة ال��دول العربی��ة الت��ي ل��یس لھ��ا لج��ان أو مج��الس وطنی��ة متخصص��ة لتنس��یق  -3

سیاسات الھج�رة عل�ى الص�عید ال�وطني ، إل�ى إنش�اء جھ�از وطن�ي یض�من التنس�یق 

تتعل�ق ب�الھجرة وزی�ادة فاعلیتھ�ا ، ویمك�ن م�ن التنس�یق  يبین مختلف السیاس�ات الت�

 على الصعید اإلقلیمي والدولي .

می�ق الح�وار ب�ین البل�دان العربی�ة المص�درة والمس�تقبلة للعمال�ة ح�ول السعي إل�ى تع -4

أسباب وضغوطات الھجرة ، وفق رؤیة ش�مولیة واض�حة المع�الم تس�اعد ف�ي اتخ�اذ 

بع�ین االعتب�ار المص�الح تأخ�ذ إجراءات تنموی�ة حقیقی�ة تف�تح المج�ال لش�راكة ج�ادة 

 . یةالمعنالمشتركة وتبادل المنافع بشكل متوازن بین البلدان 
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معلوم��ات موح��د لش��ؤون الھج��رة والمغت��ربین  نظ��ام ح��ث ال��دول العربی��ة إل��ى بن��اء -5

والكف��اءات المھ��اجرة ، یعتم��د عل��ى إدم��اج وتكام��ل نظ��م المعلوم��ات القطری��ة م��ع 

الشبكة العربیة لمعلومات سوق العمل بالمنظمة ، بحیث یش�مل قواع�د البیان�ات ع�ن 

اسیة والعامة المغترب�ة ، وبیان�ات ع�ن الكفاءات العربیة المھاجرة والشخصیات السی

الجمعی��ات وال��روابط واالتح��ادات الخاص��ة بالجالی��ات العربی��ة ف��ي بل��دان االغت��راب 

ؤون الھج����رة باإلض����افة إل����ى بیان����ات ع����ن الق����وانین والتش����ریعات الخاص����ة بش����

 .والمغتربین

مس��ائل الھج��رة بیتعل��ق  دع��م آلی��ات التف��اوض العرب��ي م��ع األط��راف األجنبی��ة فیم��ا  -6

ای��ة حق��وق المھ��اجرین الع��رب ، ودع��م آلی��ة التنس��یق العرب��ي م��ع المنت��دیات وحم

العالمیة للھجرة والتنمیة ، وكذلك اآللیات القائمة بالفعل ف�ي إط�ار الش�راكة العربی�ة 

 مع االتحاد األوروبي وكذا الشراكات األخرى .

التأكی��د ف��ي التف��اوض م��ع األط��راف الدولی��ة عل��ي ض��رورة أن تقت��رن السیاس��ات  -7

یرة األجل التي تق�رر وس�ائل المكافح�ة للھج�رة غی�ر النظامی�ة بمقارب�ات طویل�ة قص

األجل تعالج األسباب الجذریة الدافعة لخ�روج ت�دفقات م�ن الھج�رة غی�ر النظامی�ة ، 

 من خالل التأكید على االرتباط بین الھجرة والتنمیة . 

إل��ى تنس��یق  دع��وة كاف��ة الھیئ��ات والمؤسس��ات العربی��ة العامل��ة ف��ي مج��االت الھج��رة -8

جھودھ��ا ف��ي محارب��ة الھج��رة غی��ر النظامی��ة ، واتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات التش��ریعیة 

سماس��رة  ومالحقت��ھوالرقابی��ة للتأكی��د م��ن س��المة أنش��طة مكات��ب إلح��اق العمال��ة ، 

الھج��رة غی��ر الش��رعیة ، وتوعی��ة الم��واطنین وخاص��ة فئ��ات الش��باب بمخ��اطر ھ��ذا 

معلوماتھ�ا وخبراتھ�ا ف�ي ھ�ذا إل�ى تب�ادل  النوع م�ن الھج�رة ، ودع�وة ال�دول لعربی�ة

 المجال .
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ف��ي ض��وء م��ا تش��ھده منطق��ة االتح��اد األوروب��ي م��ن ت��دفقات متس��ارعة للمھ��اجرین  -9

وتزاید اھتمامات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بالتعام�ل اإلیج�ابي م�ع ھ�ذه 

م�ل الظاھرة ، یرى المشاركون أھمیة وضرورة إدراج قضایا الھج�رة م�ن أج�ل الع

ف�ي إط�ار السیاس�ات واالتفاقی�ات ومفاوض��ات األط�راف المش�اركة ف�ي االتح�اد م��ن 

أج��ل المتوس��ط ، م��ع التأكی��د عل��ى تعزی��ز التش��اور والتنس��یق ب��ین األقط��ار العربی��ة 

 لتحقیق التناغم والتوافق في مواقفھا .

االس��تفادة م��ن الكف��اءات العربی��ة المقیم��ة ف��ي الخ��ارج ل��دعم جھ��ود التنمی��ة  تش��جیع -10

 -ستدامة بالبلدان العربیة من خالل اآلتي :الم

 تدعیم استثمارات الجالیات العربیة بالخارج داخل بلدانھا األصلیة . -أ

تحفیز الكفاءات العربی�ة العلمی�ة والفنی�ة م�ن االس�تفادة م�ن خبراتھ�ا ف�ي دع�م  -ب

 برامج التنمیة الوطنیة .

ج التنمی�ة إدراج منھجي للمب�ادرات التض�امنیة للجالی�ات العربی�ة ض�من ب�رام -ج

 الوطنیة .

انطالقا من مبدأ التضامن والتعاون العربي ، وتقدیراً لألوضاع الصعبة التي تمر  -11

بھ��ا ع��دد م��ن ال��دول العربی��ة نتیج��ة التغی��رات الت��ي ج��رت وتج��ري ف��ي المنطق��ة ، 

وبع��ض ح��االت الت��وتر وع��دم االس��تقرار ، أك��د المش��اركون عل��ى أھمی��ة إعط��اء 

ھ��ذه ال��دول بع��د العمال��ة الوطنی��ة لس��د احتیاج��ات األولوی��ة ف��ي التش��غیل لم��واطني 

 أسواق العمل من المھن والمھارات الالزمة .

ال والمھ��اجرین ب��ین الع��رب ف��ي م��دع��وة رؤوس األم��وال العربی��ة ورج��ال األع -12

الخ��ارج لالس��تثمار ف��ي ال��دول العربی��ة المستض��یفة ألع��داد كبی��رة م��ن المھ��اجرین 

ر وع��دم اس��تقرار ، لخل��ق مزی��د م��ن والن��ازحین م��ن ال��دول الت��ي تش��ھد ح��االت ت��وت

فرص العمل وزیادة فرص التنمی�ة ل�دعم ال�دول المستض�یفة ، ترس�یخاً لمب�دأ تقاس�م 

 المسؤولیات في إطار التعاون والتكامل العربي .
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العمل على إدماج موضوعات الھجرة للعم�ل ف�ي االس�تراتیجیات الوطنی�ة للتنمی�ة  -13

اس���تراتیجیات ناجع���ة لتنمی���ة البل���دان  الش��املة ، باعتبارھ���ا وس���یلة أساس���یة لبل���ورة

المصدرة والمستقبلة للعمالة من خالل تحویالت المھاجرین لبلدانھم األص�لیة ونق�ل 

 سواء . حدالمعارف والخبرات المكتسبة لبلدان االستقبال أو االرسال على 

 مؤسسات التعلیم والتدریب التقني والمھن�ي عل�ى وض�ع اس�تراتیجیات تھ�دف حث -14

الفعلیة للقطاعات االقتصادیة واإلنتاجی�ة ف�ي  جاتخرجاتھا مع االحتیاإلى موائمة م

أس��واق العم��ل س��ریعة التغی��ر م��ن أج��ل مواجھ��ة تح��دیات البطال��ة ، وخاص��ة بطال��ة 

، وذلك استرشاداً باالستراتیجیة العربی�ة للتعل�یم والت�دریب  التخرجالشباب وحدیثي 

 .  2010التقني والمھني التي اصدرتھا المنظمة عام 

 2008دع��وة ال��دول العربی��ة الت��ي ل��م تعتم��د التص��نیف العرب��ي المعی��اري للمھ��ن  -15

اعتم��اده والعم��ل ب��ھ ، بھ��دف االعت��راف الص��ادر ع��ن منظم��ة العم��ل العربی��ة إل��ى 

 المتبادل للمھن مما یؤدي الى تیسیر االستخدام المنظم للقوى العاملة العربیة.

لتنمی�ة وتق�دیم أنم�اط جدی�دة  ضرورة إیالء أھمیة خاصة بمراكز األبح�اث العلمی�ة -16

نشر ثقافة ریادة األعمال ودراسة أبع�اد ظ�اھرة الھج�رة ألن البیان�ات  وكیفیةللعمل 

المتاح����ة حالی����اً ال تق����دم ص����ورة ش����املة ودقیق����ة ع����ن الخص����ائص االجتماعی����ة 

لظاھرة الھج�رة واس�تخدام العمال�ة  ىال تسمح بفھم دقیق وتحلیلوأنھاوالدیمواغرفیة 

 الوافدة .

العم�ل فق�ط ، كید على أن أشكال وأنماط الھجرة الجدیدة لیس�ت كلھ�ا م�ن أج�ل التأ -17

ل�یس بالقلی�ل بحث�اً ع�ن االم�ن واألم�ان واالس�تقرار ، س�واء ولكن أصبح جزء منھا 

بشكل فردي أو بشكل جماعي في صورة نزوح ، نتیجة ما تمر بھ ع�دد م�ن ال�دول 

اس�ات والمش�اورات العربی�ة في المنطقة العربیة ، مما یتطل�ب معھ�ا مزی�د م�ن الدر

المعمق��ة للعم��ل عل��ى إیج��اد الحل��ول المناس��بة لھ��ذه الظ��اھرة وتعزی��ز روح االنتم��اء 

 والمواطنة .
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اتخاذ اإلجراءات اإلصالحیة الحاجة إلى تطویر التشریعات القائمة واإلسراع في  -18

الالزمة لموضوعات الھجرة وحمای�ة المھ�اجرین وأف�راد أس�رھم وأس�الیب معالج�ة 

ة غیر الشرعیة والھجرة والنزوح الجماعي ، والسعي إل�ى تفعی�ل االتفاقی�ات الھجر

 العربیة المتعلقة بالھجرة .  واإلعالناتوالمواثیق والقرارات 

 عبر المشاركون عن : ھذه الندوةوفي ختام أعمال 
س���خطھم وغض���بھم لق���رار ال���رئیس األمریك���ي ترام���ب ، بنق���ل س���فارة ب���الده إل���ى الق���دس ، 

المجتم�ع العرب�ي وال�دولي التخ�اذ إج�راءات حاس�مة لھ�ذا التم�ادى الش�دید ف�ي  ویتوجھون إل�ى
التام للكیان الصھیوني المغتصب ألراضي فلس�طین ض�ارباً  واإلنحیازحق الشعب الفلسطیني ، 

بع��رض الح��ائط جمی��ع الق��رارات الدولی��ة الداعی��ة لح��ق الش��عب الفلس��طیني ف��ي تحری��ر أرض��ھ 
 اصمتھا القدس الشریف .وإقامة دولتھ على أرض فلسطین وع

وزی��ر الش��غل واإلدم��اج المھن��ي  –لمع��الي الس��ید / محم��د یت��یم ش��كرھم وتق��دیرھم  -
الھامة ومخاطبتھ المشاركین بكلم�ة تناول�ت قض�ایا  راعي أعمال ھذه الندوة القومیة

 .الھجرة بالتفصیل 

م�ل المدیر الع�ام لمنظم�ة الع –لمعالي السید / فایز علي المطیري شكرھم وتقدیرھم  -
عل��ى حض��وره الشخص��ي ومخاطبت��ھ المش��اركین بكلم��ة تناول��ت كاف��ة ابع��اد  العربی��ة

قضایا الھجرة فى ھذه المرحلة ، وأك�دت عل�ى مح�اور واھ�داف ھ�ذه الن�دوة القومی�ة 

 الھامة.

ال��ذین ش��اركوا ف��ى  لمنظم��ات اص��حاب األعم��ال ومنظم��ات العم��الش��كرھم وتق��دیرھم  -

على ھ�ذه رھ�ا المباش�رتعني بقضایا الھجرة وأثامة التي أعمال ھذه الندوة القومیة الھ

 المنظمات . 

*  *  * 
 

 مصطفى عبد الستار
 عبد المنعم
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