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أوالً  :مـقـدمــة :
تم عقد هذه الورشة اإلقليمية برعاية كريمة من دولةة رئةي
علي محمد ملور .

مللة

الةوءرال الةدك ور/

ويأتى تنفيذ هذا النشاط فى إطار برنامج ال عاون المش رك بين المنظمةة الدوليةة للجلةر
ومنظمة العمل العربية .
وهى اسة مما للجةود مشة ركة سةابقة منجةا إطةقر ال قريةر اشور المشة رك قةور تنقةل
العمالةةة العربيةةة والةةدور ال دريليةةة قةةور الجلةةر وال نقةةل ال ةةى عقةةدتجا المنظم ةةان ةةقر
الف ر ( ) 2010/4/22 – 19فى القاهر  ،كمةا يملةل هةذا النشةاط ام ةدادا للجةود رفة قةدرا
اشججز واإلدارا المعنية بال نقل اصة فى اليمن  ،وجمي هذه اللجود تصب فةى إطةار دعةم
ال عةةةةاون العربةةةةى اللنةةةةائى واللمةةةةاعى وتنفيةةةةذا لن ةةةةائج القمةةةةة العربيةةةةة ا ق صةةةةادية وال نمويةةةةة
وا ج ماعية (المويت  ،يناير  )2009ال ةى دعةت ل يسةير ال نقةل وتماشةيا مة المواقيةل العربيةة
المقر ذا العققة .
كمةةا يةةأتى هةةذا اللجةةد فةةى إطةةار قةةرع المنظم ةةين علةةى تحسةةين إدار ال نقةةل وت ةةوير
شةةروطو ووروفةةو  ،وإرسةةال تس ة لل عةةاون وال شةةاور بةةين اشطةةراة العربيةةة المعنيةةة  ،وبةةذر
ججةةود مشة ركة لمحاربةةة الجلةةر عيةةر الشةةرعية  ،وبنةةال حليةةا مسة قر لحةةل المشةةاكل ال ةةى قةةد
ت رتب عن ال نقل  ،وتحقل تشاو را مسة مرا منظمةا  ،وبةرامج مشة ركة لةدعم ال نقةل  ،وتوويفجةا
لخدمة ال نمية والعدالة وا س قرار فى المن قة .
فلعد انقضال قققة عقةود منةذ بدايةة وةاهر تنقةل اشيةدم العاملةة فةى المن قةة مةاتزار هةذه
الظاهر ذا ديناميميةة م ناميةة تملةل عنصةرا قاسةما فةى ال مامةل فةى من قةة الخلةيج العربةى ،
فةةالنمو ا ق صةةادم المس ة دال فةةى بلةةدان الخلةةيج العربةةى ونمةةو السةةمان ومس ة وم تنميةةة المةةوارد
اللشرية فى اليمن يفرضان قاجة ل نسيل سياسا ال نقل لمصلحة بلدان المنشأ وا س قلار معا.
كما يفرض هذا الوض من تمامل الموارد ضرور قيال قوار وتعةاون بةين الةيمن وبلةدان
ملل ال عاون اش رم يحقل قق للمشمق ال ى قد ت رتب عن ال نقل وينمى قةدرا اإلدارا
المعنية بال نقل ويلنى حليا مس دامة للحوار وال شاور وال عاون .
ويملةةل هةةذا النشةةاط الحلقةةة اشولةةى فةةى تحقيةةل تعةةاون بةةين الةةيمن وبةةاقى الللةةدان العربيةةة
الخليلية اش رم بما يعظم فوائد ال نقل للمي اشطراة المشاركة فيةو وتحقيةل لقةالا ملاشةر
بين المسئولين عن ال نقل فى اليمن وتقارنجم فى دور ملل ال عاون الخليلى اش رم .
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ثانياً  :حفل االفتتاح والخـتـام :
تم اف اح الحفل برعاية كريمة من دولة السيد الددتتور علدى محمدد مجدور رئةي الةوءرال
وبحضوره الشخصي وعدد كلير من معالي الساد الوءرال والقيةادا الحموميةة والشةعلية وفةي
الملمة ال ي تلقاها دولة رئي الوءرال في قفل ا ف اح تكد على :
 قةةرع الةةيمن علةةى تعظةةيم المنةةاف المشةة ركة مةة دور الخلةةيج العربيةةة ومنجةةا قضةةيةاس ة يعاا العمالةةة اليمنيةةة فةةي سةةور العمةةل الخليلةةي و تن عمليةةة إدماججةةا تملةةل تولويةةة
مش ركة للمي اشطراة.
 ءياد القدر ال نافسية للعمالة اليمنية علر برامج ال دريب وال أهيل النوعية المملفة. ال أكيةةد علةةى تهميةةة ا س ة لمار فةةي رتس المةةار اللشةةرص و صوصةةا فةةي ال علةةيم العةةاليواللحة العلمةةي لمةةا يمللةةو مةةن محةةرك رئيسةي لوتةةائر النمةةو ا ق صةةادص وعمليةةة ال نميةةة
اللشرية باع لارها قلر الزاوية في ال نمية المس دامة.
وفي ال كلم و تشاد دولة رئي الوءرال بوءار الشةوون ا ج ماعيةة والعمةل ومنظمةة العمةل
العربيةةة و المنظمةةة الدوليةةة للجلةةر علةةى اللجةةود ال يلةةة ال ةةي بةةذلت لإلعةةداد وال حضةةير لجةةذه
الورشةةة الجامةةة معلةةرا عةةن شةةمره للمشةةاركين مةةن دور الخلةةيج العربيةةة وداعيةةا لللمي ة ب يةةب
اإلقامة على ارض اليمن.
من جانلو تكد السيد أحمد لقمان المدير العال لمنظمة العمل العربية فى كلم و على :
 إن اليمن يع لر مخ لرا لقضايا الجلر وال نقل فجو يصدر العمالة لمنو يس قللجا تيضا. الظروة الحالية مواتيو تماما ل نقل العمالة من اليمن إلى شقيقاتجا دور الخليج العربية . قققت تلربة تنقل العمالة اليمنية النف المش رك واشمان والنمال للمي اشطراة. إن الرعلةةة فةةي ءيةةاد فةةرع ال نقةةل وتيسةةيره بةةين الللةةدان العربيةةة لةةم يعةةد هةةدفا تو رعلةةةللملال المخ صة فقط بل ملل إقدم الن ائج الجامة لقمة المويت ا ق صادية . 2009
 تقدر مساهمة ال نقل في العقد العربي لل شغيل ب وفير مليون فرصة عمل. ضةةرور قيةةال تعةةاون مش ة رك بةةين الةةيمن والللةةدان العربيةةة لةةدور ملل ةالخليج العربية في ملار تنقل العمالة بينجم.
 ضرور إقرار للنة مش ركة دائمةة تعنةى بةاق راح السياسةاعلى تنقل ناجح.

ال عةةاون لةةدور

ووضة اللةرامج المسةاعد

 منظمة العمل العربية تشدد على ضرور بذر اللجود إضافية لل دريب ورف المفال لليدالعاملة اليمنية وتأهيلجا ل نقل ناجح يع يجا قدر منافسة تفضل في بلدان ا س قلار.
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من ناحيته أتد السيد وليم سوينيج  -مدير عام المنظمة الدولية للهجرة على :
 إن بلدان ملل ال عاون الخليلي س س مر في اق ياجاتجا للقوم العاملة الوطنية وعيرهةابإعداد م زايد وتقدر قاليا بوجود  15مليون عامل تجنلي في بلدان الخليج العربي.
 الةةيمن بلةةد منشة للعمالةةة فةةي بلةةدان مللة ال عةةاون الخليلةةي يممنةةو تغ يةةة ا ق ياجةةاالقءمة لعمالة الشلاا على وجو الخصوع.
 المنظمة الدولية للجلر ومنظمة العمل العربية س ساعدان دور ملل ال عةاون الخليلةيواليمن  .في توفير الليانا والمعلوما وال لارا عندما ي لب منجا ذلك.
 نق رح إيلاد شةراكة توقةل بةين بلةدان الخلةيج العربةي والةيمن تلعةب فيةو المنظمةة الدوليةةللجلةر ومنظمةة العمةل العربيةة دورا فةاعق فةةي ملةار وضة السياسةا اإلقليميةة قةةور
قركة العمالة وال نمية.
 نعمةةل علةةى تنفيةةذ ملموعةةة كاملةةة مةةن مشةةروعا هلةةر العمالةةة فةةي المن قةةة العربيةةةوكذلك المناطل اللغرافية اش رم في العالم.
و في تلمتها قالت معالي السيدة الدتتورة أمة الرزاق علي حمد  -وزيرة الشدوون
االجتماعية والعمل :
 الورشة تلسد شراكو نوعيو محلية وإقليميةة ودوليةة وهةى تةأتي فةي وةل حقةار وتةداعيامللت تحديا عالمية كلير واججت قضايا ال شغيل والل الة و بةد مةن معاللةا عاجلةو
ل وفير فرع العمل للعمالةة اليمنيةة فةي تسةوار ودور الخلةيج العربةي و فةي مقدمةة ذلةك
ال ركيز على ال دريب وال أهيل النوعيان .
 اإلشةةاد بملةةادر منظمةةة العمةةل العربيةةة للمسةةاهمة الفاعلةةة فةةي اإلعةةداد وال حضةةير لجةةذهالورشة وال ي جعلت من تولوياتجا ممافحة الل الةة وتةوفير فةرع عمةل ئقةة فةي إطةار
ال مامل العربي وم ابعة تنفيذ قرارا القمة ا ق صادية في هذا الملار.
 اإلشاد بدور المنظمة الدولية للجلر ل عاونجم فةي إقامةة هةذه الفعاليةة ودعمجةم لمشةاريالوءار الحالية والمس قللية.

ثالثاً  :المشارتون فى الورشة :
شةةارك فةةي تعمةةار هةةذه الورشةةة ( )86مشةةاركا يمللةةون اللجةةا المعنيةةة بةةإدار ال نقةةل
والجلةةر فةةي دور ملل ة ال عةةاون الخليلةةي والةةيمن  ،باإلضةةافة إلةةى وفةةد المم ةةب ال نفيةةذص
لملل وءرال العمل والشئون ا ج ماعية بدور ملل ال عاون الخليلي فضقً عن عدد مةن
الخلرال الم خصصين في ملار عمل الورشة (مرفل قائمة بالمشاركين فى الورشة) .

ختامى ورشة تنقل العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجى 2010

3

تضمن سير عمل الورشة على مدم يومي عمل  ،عرض ومناقشة المحاور الرئيسية اآلتية:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تنقل العمالة اليمنية بين الواق والمأمور .
المنظور العربي الخليلي ل نقل اشيدص العاملةة العربيةة بشةمل عةال وتنقةل العمالةة اليمنيةة
بشمل اع .
اشطر ال شريعية المنظمة لواق العمالة في اليمن وباقى دور الخليج العربية .
العمالة اليمنية وم للا تأهيلجا شسوار العمل الخليلي .
اق ياجا تسوار العمل الخليلية النوعية والممية .
فرع تنظيم وتقنين ال عاون فى ملار ال نقل بين اليمن ودور ملل ال عاون اش رم .
فرع ال عاون ل نفيذ برامج مش ركة بما فى ذلك برامج لمحاربة الجلر عير الشرعية .

رابعاً  :األوراق المقدمة للورشة اإلقليمية :
قدل للورشة تورار عمل فى الملا
-

ال الية :

ا س راتيلية اليمنية ل سجيل ال نقل .
م للا تأهيل العمالة اليمنية شسوار الخليج العربية .
رف كفال الم نقلين وءياد قدرتجم على المنافسة .
محاربة الجلر عير النظامية .
تلربة تنظيم سور العمل فى دولة مس قللة .

كمةةا قةةدمت عةةروض ل لةةارا ق ريةةة ولمماتةةب اسة قدال وإلحةةار للعمالةةة وقصةةة نلةةاح
مس لمر عائد .

خامساً  :توصيات المشارتين فى الورشة اإلقليمية :
قمةةن المشةةاركون عاليةةا رعايةةة دولةةة رئةةي الةةوءرال للورشةةة اإلقليميةةة ومشةةارك و فةةي
اف اقجةةا بملمةةة قيمةةة .وعلةةروا عةةن ال قةةدير المليةةر لمشةةاركة مةةديرص منظمةةة العمةةل العربيةةة
والمنظمة الدولية للجلر بشخصيجما وبفنيين رفيعي المس وم من اللج ين .
كما قةد ر المشةاركون ججةود وءيةر الشةوون ا ج ماعيةة والعمةل ووءيةر ال علةيم ال قنةي
وال دريب المجني ومشةار ك جما فةي تعمةار الورشةة اإلقليميةة ولمةا قةدماه مةن ججةد وفريقيجمةا
إلنلاح تعمار الورشة.
ويشمر المشاركون للنة الصياعة برئاسةة اشسة اذ /صةلاح سةالم الدوسةرص وبعضةوية
مندوا كل من الدور السل وبمشةاركة منظم ةي العمةل العربيةة والدوليةة للجلةر  ،والمم ةب
ال نفيذص لملل وءارال ا لعمةل والشةوون ا ج ماعيةة فةي دور مللة ال عةاون لةدور الخلةيج
العربية.
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ويقرون التوصيات التالية :
( )1علر المشاركون عن تقديرهم لملادر المنظمة الدولية للجلةر ومنظمةة العمةل العربيةة
لعقد هذا ا ج ماع بجدة تيسير الحوار وتنسيل ال عاون فى ملار تنقةل اشيةدم العاملةة
بين اليمن ودور ملل ال عاون لدور الخليج العربية .
( )2يدعو المشاركون كق من المنظم ين للمساهمة فى :
ت-

اق راح ملادرا تللةى اق ياجةا قمومةة الةيمن وقمومةا بلةدان مللة ال عةاون
لةةدور الخلةةيج العربيةةة مةة اش ةةذ فةةى ا ع لةةار اق ياجةةا منظمةةا تصةةحاا
اشعمار والعمار الم نقلين وتسرهم ومنظما المل م المدنى ذا العققة .

ا -تنفيةةذ تنش ة ة لةةدعم الحةةوار وال شةةاور بةةين المعنيةةين بال نقةةل فةةى الةةيمن وفةةى دور
ملل ال عاون لدور الخليج العربية.
ج -تنفيةةذ دراسةةا قةةور تسةةوار العمةةل فةةى الةةيمن وفةةى بلةةدان ا سةة قلار الخليليةةة
العربية ،وتحديد اتلاها تسوار العمل فيجا الممية والنوعية .
د -تحليل ال حديا المش ركة ال ى يلب مواجج جا ب عاون وتنسيل دائمةين وتوصةي
للحلور المناسلة للمي اشطراة المعنية .
ه ةـ  -دعةةم ال عةةاون بةةين الةةيمن ودور ملل ة ال عةةاون لةةدور الخلةةيج العربيةةة ل عزيةةز ا قةةر
ال نمةةوم لل نقةةل فةةى الةةيمن وتحفيةةز توجيةةو مةةد را الم نقلةةين لقس ة لمار فةةى مشةةاري
من لة.

و -تعزيةةز قةةدرا السةةل ا الوطنيةةة واإلدارا المعنيةةة بال نقةةل فةةى كةةل مةةن الةةيمن
وبلدان ملل ال عةاون لةدور الخلةيج العربيةة وتملية دورا وور رفة المفةال
وءيارا العمل وا طقع على ال لارا الناجحة فى مخ ل الللدان .
( )3دعو اليمن لوض السياسا وا س راتيليا والخ ط ال ى تساعد علةى ءيةاد فةرع
ال نقل الموقت للعمالة اليمنية إلى بلدان ملل ال عةاون لةدور الخلةيج العربيةة  ،اصةة
من قر :
ت-

وضة السياسةا والةرام المسة قللية بال شةةاور بةين الةوءارا واشججةز المعنيةةة
فى اليمن اصةة منجةا وءار الشةئون ا ج ماعيةة والعمةل ووءار ال علةيم ال قنةى
والمجنةةى ووءار المغ ةةربين ومنظمةةا تصةةحاا اشعمةةار وال نظيمةةا النقابيةةة
واشججز اش رم المعنية بال نقل .

ا -وض ة بةةرامج لل ةةدريب ورف ة قةةدرا موسسةةا ال ةةدريب وال نميةةة اللشةةرية بمةةا
ي ناسب م ا ق ياجا النوعية شصحاا العمل فى بلدان ا س قلار الخليلية .
ج -تنفيذ برامج لل وعية ورف المفةال للعمالةة اليمنيةة المرشةحة لل نقةل وإعةداد اشدلةة
المناسلة ال ى تخدمجا .
د -النظر فى ت وير عمل السةفارا اليمن يةة فةى بلةدان مللة ال عةاون لةدور الخلةيج
العربيةةةةا ب خصةةةيل ملحقةةةين عمةةةاليين فيجةةةا ت ةةةاح لجةةةم إممانيةةةا العمةةةل تسةةةو
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بالملحقين العماليين فى سفارا الللدان اآلسيوية .
ه -وض ارطة اسة لمارية فةى الةيمن توجةو للعمالةة اليمنيةة الم نقلةة وإنشةال توعيةة
إد ارية واس لمارية تس وعب مد راتجم وت وير عمل اللنوك وموسسةا تحويةل
اشمةةوار بمةةا يقلةةل مةةن كل ة ال حويةةل ويلعلةةو تكلةةر تمانةةا وتوججةةا لقس ة لمار فةةى
اليمن على المس وم الوطنى والمس ويا المحلية .
و -العمل على انشال هيئة وطنيةة ل نظةيم سةور العمةل يشةارك فيجةا اطةراة ا ن ةاج
اللققةةة وتعنةةى ب قةةدير ا ق ياجةةا النوعيةةة والمميةةة لقيةةدم العاملةةة فةةى السةةور
المحلى وفى اسوار الللدان الملاور بال عاون م ا ججز المماقلة فيجا .
ء -ال وسة فةةى وضة المعةةايير المجنيةةة لل وفيةةل بةةين مخرجةةا ال ةةدريب واق ياجةةا
اسوار العمل وا س فاد من ال لارا ذا العققة فى الللدان العربية
( )4يةةدعو المشةةاركون قمومةةا دور ا س ة قلار فةةى بلةةدان ملل ة
العربية إلى :
ت-
ا-
ج-

د-

ال عةةاون لةةدور الخلةةيج

ال شلي على اس قدال العمالة اليمنية وتيسير تنقلجا.
تةةوفير معلومةةا وبيانةةا عةةن تسةةوار العمةةل فيجةةا وتوججةةا تصةةحاا اشعمةةار
والمجارا الم لوبة .
اق ةةراح تسةةجيق إداريةةة بال نسةةيل م ة اللجةةا المخ صةةة ملةةل تذونةةا اس ة قدال
العمالةةةة اليمنيةةةة وال عاقةةةد معجةةةا ل نقةةةل موقةةةت  ،وذلةةةك شصةةةحاا اشعمةةةار الةةةذين
يشغلون عمالة يمنية تو لشركا اس قدال العمالة الم عاقد الموق ة .
اق ةةراح المشةةاركة فةةى بةةرامج تةةدريب العمالةةة اليمنيةةة المرشةةحة لل نقةةل مةةن ةةقر
اشججز الحمومية وتصحاا اشعمار المشغلين للعمالة اليمنية الم نقلة .

( )5دعو جمي اشطراة المعنية فى اليمن وفى دور ملل
بشمل اع إلى :

ال عاون لدور الخلةيج العربيةة

ت -النظر فى تشميل للنة فنية مش ركة لل شةاور بشةأن ال نقةل وبمةا يحقةل ال مامةل بةين
اللةةانلين فةةى المةةوارد اللشةةرية واق ياجةةا ال نميةةة ودعةةو منظمةةة العمةةل العربيةةة
والمنظمة الدولية للجلر لدعم هذه الللنة.
ا-إيلةةاد شةةراكا وصةةين تعةةاون بةةين مماتةةب ال شةةغيل الخاصةةة فةةي الةةيمن ومماتةةب
اسةة قدال العمالةةة فةةي المن قةةة بمةةا يمفةةل سةةقمة ت ليةةل الةةنظم والقةةوانين المنظمةةة
لقس قدال وتحمي الم نقلين من تية صور لقس غقر.
ج -تحقيل تعاون بين مماتب ال شغيل الخاصة والعامة بمةا ييسةر ال نقةل ويضةمن تعاونةا
ل وير تنظيم تسوار العمل ومعلوماتو.
◘◘◘
محمد شريف
ط /محمد
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