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 المقدمة :  أواًل

 

عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع المنظمة العربيةة لتتعةاون الةدولر و عةة عمةل      

فنةد  بيرامية ا لة       –بشأن } توطين الوظائف وتنقل األيدى العامتةة العربيةة ب بالقةا ر     

وذلك من ضمن لطة عمل المنظمة  2005نوفمبر / تشرين الثانر  22 – 20الفتر  ما بين 

 . 2005ل   عام 

ويأتر إنعقاد  ذه الو عة فر إطا  ا تمامات المنظمةة بالعمةل عتةر تققيةت الت امةل بةين       

البتدان العربية فر مجا  تيسير وتنقل األيدى العامتة العربية ، كما تهةد   ةذه الو عةة إلةر     

عر  التعر  عتر المعوقات التر تعترض تنفيذ برامج التوطين وكيفية التغتب عتيها مع الت

عتر أوضاع القوى العامتة والتشغيل فر البتدان العربية ود اسة مش  ت وتأثيرات العمالة 

 الوافد  عتر المجتمعات العربية .

    

 ثانيًا : مكان وزمان الورشة 

 

 .  2005/  11/  22 – 20القا ر  ، فند  بيرامي ا ل   الفتر  ما بين 

 ) مرفق البرنامج الزمنى للورشة ( .  

 

 الثًا : أوراق العمل المقدمة ث

 

 ( أو ا  عمل من قبل الساد  المشا كين والساد  الخبراء .9عرضت عدد )

 ) مرفق قائمة بأوراق العمل المقدمة ( .
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 رابعًا : المشاركون  

  

عخصةةاي يمثتةةون العديةةد مةةن الجهةةات المعنيةةة ببةةرامج        38عةةا ف فةةر أعمةةا  الو عةةة    

تنقل األيـــدى العامتـــة العربيــة فةر الةدو  العربيةة اةتيةة .     وسياسات توطين الوظائـــف و

} السعودية / ليبيا / مصةر / البقةرين / قطةر / الةيمن ( ، إضةافة إلةر ممثتةر منظمةة العمةل          

 العربية والمنظمة العربية لتتعاون الدولر .

مةين  عدد من  جا  اإلع م والمف رين واألدباء السياسةيين وأسةاتذ  الجامعةات المهت    -

 بموضوع الو عة .

 ) مرفق قائمة بأسماء السادة المشاركين (  

 

 خامسًا : الجلسة االفتتاحية

  

تم افتتاح و عـــة العمــل فـــر تمام الساعـــةـة العاعةر  مةن حةباح يةوم األمةد الموافةت        

مةةدير إدا   التنميةةة البشةةرية   –ب تمةةة افتتاميةةة مةةن السةةيد /  ضةةا قيسةةوم      20/11/2005

غيل  مب فيها بالساد  القضو  وقام بتقديم  الدكتو   / منان يوسةف المةدير التنفيةذى    والتش

لتمنظمة العربية لتتعةاون الةدولر والتةر تناولةت فةر  كتمتهةا وضةع العمالةة فةر دو  الغةر            

م يةين عامةل    5وما يعاني   ؤالء العما  من بيروقراطيةة . وبالتةالر ال بةد مةن التف يةر فةر       

ميث باتت عند حةامب العمةل ف ةر  أن     2006ع عودتهم إلر بتدانهم عام مهاجر من المتوق

 العامل العربر عامل إ  ابر .

كما أوضقت الدكتو   / منان أن مش تة العمالة األجنبية الوافد  فر البتدان العربيةة مةن   

المجقةةف أن نتعامةةل معهةةا مةةن المنقةةر االقتصةةادى فقةةم ، ول ةةن ال بةةد مةةن التطةةر  إلةةر         

جتماعية والثقافية والنسائية التر تمس بش ل مباعر أو غير مباعر  ةذه المشة تة   المشاكل اال

. 

ولتاماي دعت الدكتو   / منان إلةر المشةا كة فةر تع ية  مقةو  العمالةة العربيةة وتقةديم         

حو   إيجابية لتعمل العربر والعمالة العربية من ل   العمل عتر تغيير النظر  والصو   

 . النمطية لتعامل العربر
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والتتم مفل االفتتاح ب تمة توجيهية  لمعالر الدكتو  إبرا يم قويد  المدير العام لمنظمةة  

العمل العربية كتمة فر مفل االفتتاح ألقا ا نيابة عن  السيد / لالةد البتوعةر المةدير المسةاعد     

اء لمنظمة العمل العربية  مب فيها بالساد  المشا كين ممثتر الةدو  العربيةة والسةاد  الخبةر    

والقضةةو  ال ةةريم وأوضةةي معاليةة  أن قضةةية تةةوطين الوظةةائف قضةةية  امةةة ومةةت ي فتةة        

التشريع الوطنر والمواثيت الدولية والعربية إال أن  من ناميةة ألةرى تعتبةر قضةية التةوطين      

  اجس مخيف لتعمالة العربية الوافد  فر األقطا  المستقطبة لتعمالة . 

و إقتيمر أو قومر فر مجاالت العمل المختتفة كما ف  بد من تققيت تنسيت عربر ثنائر أ

دعةةا معاليةة  إلةةر مواجهةةة السةةتبيات التةةر تنةةتج مةةن توظيةةف العمالةةة األجنبيةةة غيةةر العربيةةة     

متيةون عامةل    16وإم   العمالة العربية مقل العمالة األجنبية وأعا  معالية  إلةر أن  نةاف    

 أجنبر ) غير عربر ( يعمتون فر الدو  العربية .

لتةام كتمةة معالية  تمنةر كةل التوفيةت والنجةاح فةر الوحةو  بتوحةيات تسةا م فةر              وفر

القضةةاء عتةةر سةةتبيات قضةةية التةةوطين وكةةذلك الوحةةو  إلةةر مقترمةةات تسةةا م فةةر إمةة       

 العمالة العربية مقل العمالة األجنبية .

 ) مرفق الكلمات االفتتاحية للورشة ( .

 

 النتائج والتوصيات الختامية

 

ناقشات المستفيضة ألو ا  العمل من قبل السيدات والساد  الخبراء فر ضوء الم

 والمشا كين ، تم التوحل إلر النتائج والتوجهات التالية :

مةةث م ومةةات الةةدو  العربيةةة عتةةر التعامةةل مةةع ظةةا ر  العولمةةة بةةذكاء السةةتثما        -1

الفرص التر تتيقهةا  ةذه الظةا ر  ود ء المخةاطر المقتمتةة وبةاألل  فيمةا يتعتةت         

تقركات األيدى العامتة وزياد  القد   التنافسية ل قتصةاديات العربيةة فةر مواجهةة     ب

 الت ت ت الدولية . 

التعبيةةر عةةن األمةةل فةةر تسةةريع لطةةوات اإلحةة ح السياسةةر واالقتصةةادى لضةةمان     -2

عمتيةةة التقويةةل الةةديمقراطر الةةذى يتةةيي قيةةام مؤسسةةات قةةاد   عتةةر حةةنع سياسةةات  

طالةةة المت ايةةد  فضةة ي عةةن التقةةا  بعصةةر القريةةات   لتتشةةغيل فعالةةة فةةر مواجهةةة الب 

 ومقو  اإلنسان والقوا  االجتماعر .
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تشجيع البقوث والد اسات الميدانيةة مةو  تةوطين الوظةائف وتنقةل األيةدى العامتةة         -3

لتققيةةت التوافةةت بةةين مجمةةل الظةةوا ر والمتغيةةرات العالميةةة واإلقتيميةةة والدالتيةةة         

 المتضا بة .

العربية باالتفاقية الدولية لقمايةة المهةاجرين وأسةر م ، إال     غم عدم انضمام الدو   -4

أن ذلك قد ال يعفا من الت اماتها تجاه المهاجرين ، فاالتجاه الدولر اةن  و االسةتناد  

ل تفاقيات الدوليةة لققةو  اإلنسةان كمراجةع اسةتناد قانونيةة فةر التعامةل مةع العمةا            

ين الواقةع الةرا ن لتتعامةل مةع العمالةة      األجانب الوافدين . و و ما يتطتةب التوافةت بة   

 األجنبية الوافد  ، والت اماتها المنبثقة عن اتفاقيات مقو  اإلنسان .

ضةةرو   اال تمةةام  بالتنسةةيت التةةام بةةين كافةةة المنظمةةات العامتةةة فةةر دائةةر  العمالةةة       -5

والتشةةغيل متةةر يم ةةن التعةةر  عتةةر سةةو  العمالةةة العربيةةة بفاعتيةةة وب فةةاء  تققيقةةاي  

 سو  العمالة .  الت ان

العمةةل عتةةر زيةةاد  الم ةةون العربةةر ضةةمن العمالةةة الوافةةد  ، العتبةةا ات اجتماعيةةة      -6

وأمنيةةة واقتصةةادية ، مثتمةةا مةةا تقةةوم بةة  عةةد  دو  فةةر سياسةةاتها المخطةةم لم ونةةات     

 الهجر  إليها .

بةةذ  جهةةود جةةاد  لتققيةةت م يةةد مةةن تطةةوير أداء العمالةةة العربيةةة و فةةع مسةةتوياتها      -7

 امترامها لقيم العمل من أجل التنافسية المأمو  بها . اإلنتاجية و

ت ثيف البرامج اإلع مية عتر مختتف المسةتويات مةن أجةل تقسةين حةو   العامةل        -8

العربر التقتيديةة وإبةراز نمةاذا ناجقةة وحةو  جيةد  موجةود  بالفعةل وذلةك ب نتةاا           

الةل البتةدان   برامج تتف يونية ومم ت حقفية تقف  عتر استخدام العمالة العربية د

 العربية .

دعو  منظمة العمل العربية إلر العمل عتر تفعيل إع ن المبةاد  بشةأن تسةيير تنقةل      -9

األيدى العامتة وذلك من ل   متابعةة تطبيةت أو اإل عةاد بمةا تضةمن  مةن مبةاد         

تساعد فر إم   العمالة العربيةة مقةل العمالةة األجنبيةة ، وإعةداد د اسةة تقييميةة        

العقبةةات التةةر تواجةة  البتةةدان العربيةةة فةةر عمتيةةة تةةوطين الوظةةائف      بهةةد  تةةذليل

 وم يد االستعانة بالعمالة العربية .

اال تمام بالتعتيم اإلل امر مع تربية النشئ منذ الصةغر عتةر اال تمةام بقيمةة العمةل       -10

 كقيمة وليست وسيتة لتدلل .
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المجتمع المدنر فر كافةة  دعم وتفعيل التعاون بين منظمة العمل العربية ومنظمات  -11

 النوامر التر تهم العمل والعما  فر الوطن العربر .

االستئناس باتفاقية القريةات األ بعةة بةين مصةر والسةودان ومقاولةة تطبيقهةا بةين          -12

 الدو  العربية .

عقد دو ات تثقيفية لتعةامتين قبةل االلتقةا  بةدو  االسةتقبا  لشةرح األبعةاد الثقافيةة          -13

ذه الةةدو  وقةةوانين العمةةل بهةةا ، لختةةت لتفيةةة معرفيةةة الزمةةة لتققيةةت   والقضةةرية لهةة

 الت يف والتعايش المطتو   .

دعو  منظمة العمل العربية إلر إيجاد آلية مناسبة ت ون  م   وحل مع اإلع م  -14

العربر لتتوعية ولتت الرأى العام المؤيد والمعا ض ل لت ام بالقرا ات 

 ية لمنظمة العمل العربية .      الصاد   عن األجه   الدستو 

■■■ 

  با 

 طـ / عبد المنعم

 


