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السيد مدير التنمية البشرية والتشغيل ومنظمة العمل العربية
السيد’ رئيسة وحدة التنمية البشرية والتدريب والتصنيف المهنىى بمنظمىة العمىل
العربية
السيدة والسيد ممثال منظمة الهجرة الدولية
السادة الخبراء وممثلي وزارات العمل بالبلدان العربية

حضرات السيدات والسادة :
يسعدنى أن أرحب بكم ،فى هذا اللقاء متمنيا لكم مقاما طيبا بمدينة الدار البيضاء
وشاكرا تفضلكم بالمشاركة فى أشغال ورشة "هجرة العمالةة العربيةة غيةر المنممةة ...
المشاكل والحلول".
الشةةكر مولةةول بلةةفة كالةةة لكةةل مةةن منممةةة العمةةل العربيةةة ومنممةةة ال جةةرة
الدولية على ما بذلتاه من ج د من أجةل تنمةيم هةذه الورشةة وحرسة ما علةى تةوفير كةل
شروط النجاح ألشغال ا.
حضرات السيدات والسادة :
أن مباركتنا القتراح عقةد هةذا اللقةاء علةى أرض المملكةة المغربيةة تة تن انسةجاما
مةةق قناعتنةةا الراسةةكة ب هميةةة تعميةةو الحةةوار حةةول قضةةايا ال جةةرة ومةةا يةةرتبط ب ةةا مةةن
تحديات ال يمكن رفع ا إال فى إطار منمور مشترك يراعى أبعادها المكتلفة.
وال شك أن انعقاد هذه الورشةة ،علةى مسةتول الكبةراء المتكللةين فةى البلةدان
العربية وفى منممةة العمةل العربيةة ومنممةة ال جةرة الدوليةة سيسةاعد علةى بلةورة هةذا
المنمور الشمولن المشترك.
وأود الت كيد منذ البدايةة علةى أن التلةدظ لمةاهرة ال جةرة غيةر النماميةة وإيجةاد
الحلول المالئمة ل ا مرتبط ارتباطةا وييقةا باألجوبةة والحلةول المعتمةدة لتشةجيق وتيسةير
قنوات ال جرة النمامية وكالة ال جرة النمامية من أجل العمل.
وكيفما اكتلفةت ارراء والمواقةح حةول مةاهرة ال جةرة بلةفة عامةة فينة لةم يعةد
هناك مجال للتشكيك فى إسقاطات ا اإليجابية على التنمية سةواء فةى البلةدان األلةلية أو
فى بلدان االستقبال.
وقةةد ألةةب مةةن الم كةةد أن الم ةةاجرين يسةةاهمون أكيةةر فةةى المج ةةودات التنمويةةة
ببلةةةدان م األلةةةلية أو بالبلةةةدان التةةةى ي ةةةاجرون إلي ةةةا حينمةةةا تكةةةون حقةةةوق م محميةةةة
ومضمونة.
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ومةةن هةةذا المنطلةةو ،مةةا فتئنةةا ننةةادل ونةةدعم كةةل المبةةادرات الراميةةة إلةةى معالجةةة
ماهرة ال جرة وفو مقاربة حقوقية تراعى الحقوو األساسية لألجراء.
وال يكامرنةةةا الشةةةك فةةةى أن هةةةذه الورشةةةة ستكلةةةم حيةةةشا هامةةةا مةةةن أشةةةغال ا
لموضةةوح حمايةةة حقةةوو الم ةةاجرين وذلةةك مةةن كةةالل اسةةتعراض السياسةةات الناجحةةة
والممارسةةات الفضةةلى المعتمةةدة لضةةمان ولةةيانة هةةذه الحقةةوو منةةذ انطةةالو مشةةروح
ال جةرة مةن البلةدان األلةلية وأينةاء اإلقامةة ببلةةد الم جةرة إلةى العةودة مجةددا إلةى البلةةد
األللن.
ونتمنةةى أن يحمةةى موضةةوح الحمايةةة االجتماعيةةة للم ةةاجرين كحةةو مةةن حقةةوق م
األساسية بكامل عناية كافة المشاركين فى الورشة وذلك اعتبةارا لمةا ينطةوظ علية مةن
تحديات وما يشكل غياب ا من مساس بحقوو الم اجرين وهضر للطاقات البشةرية فةى
األمةةةد المنمةةةور وت ديةةةد للتجةةةانس االجتمةةةاعن بالبلةةةدان الموفةةةدة علةةةى الةةةدل المتوسةةةط
والطويل.
وأعبةةر عةةن أملةةن  ،فةةى هةةذا اللةةدد ،أن يةةتم التركيةةش بشةةكل كةةام بمناسةةبة هةةذا
اللقاء على التدابير الفعلية التى يمكن اتكاذها لضمان ترحيل ونقةل الحقةوو االجتماعيةة
المكتسبة للم اجرين نحو بلدان م األلةلية مةق ترسةيق حق ةم فةى تجميةق فتةرات التة مين
االجتماعى التى يستوفون ا كالل الم نية بكل البلدان التى يشتغلون ب ا.
حضرات السيدات والسادة:
إن كل متتبق لواقق أسواو العمل بالبلدان العربية سيسجل دون أظ تةردد أو تحفةم
ما تتميش ب هذه األسواو من تكامل فى مجال عرض وطلةب العمالةة العربيةة ويتسةاءل
فى ذات الوقت عن مكامن الكلةل التةى قةد تفسةر غيةاب االسةتيمار األميةل ل ةذا التكامةل
فيما يحقو الملال المشتركة للبلدان العربية المعنية.
وإننةةا إذ نييةةر هةةذا الموضةةوح لنسةةعى إلةةى دعةةوتكم إلةةى إعطائة الحةةم األوفةةر فةةى
مناقشاتكم واقتراحاتكم من أجل بلورة تلور عملن وواقعن يسةم بتيمةين هةذا التكامةل
والنفوذ من كالل نحو برامج للتعاون فى مجةال التشةغيل تسةاعد علةى معالجةة إشةكالية
ال جرة غير النمامية.
ونتطلةةق أن تتةةوغ أشةةغال هةةذه الورشةةة بتولةةيات حةةول تليةةات تفعيةةل االتفاقيةةات
العربية ذات الللة ب ذا الموضوح وكالة اتفاقية منممة العمةل العربيةة حةول تسة يل
تنقةةل اليةةد العاملةةة العربيةةة وذلةةك بمةةا يةةدعم فةةرم التنقةةل فةةى الةةوطن العربةةى كحةةل مةةن
الحلول الناجعة للحد من مشكلة ال جرة غير المنممة.
فمةا أحوجنةا بالفعةةل إلةى تفعيةةل هةذه االتفاقيةة كالةةة فةى مةةل األشمةة االقتلةةادية
التى تلقى بمالل ةا القاتمةة علةى أسةواو العمةل ببلةدان االسةتقبال األوروبيةة ومةا يترتةب
عن ا من انعكاسات سلبية على أوضاح العمالة العربية ب ذه البلدان.
إننةةا وايقةةون بة ن تحقيةةو هةةذا المبتغةةى لةةيس لةةعب المنةةال إذ يكفةةن أن نستحضةةر
بعةةض التجةةارب الينائيةةة الناجحةةة بةةين بعةةض البلةةدان العربيةةة لنت كةةد ب ة ن الرهةةان فةةى
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متناولنا إذا ما توفرت شروط تحقيقة مةن كةالل تليةات وتةدابير لتشةجيق فةرم ال جةرة
العربية البينية.
وتتميل هذه ارليات ،فى نمرنا فى تشجيق إبرام اتفاقيات اليةد العاملةة بةين البلةدان
العربية ووضق األطر الم سساتية والنمامية التى تسم بتنميم وت طير تدفقات ال جةرة
ويساعد على الحد من ال جرة غير النمامية وعلى لةيانة وحمايةة الملةال المشةتركة
للبلدان المتعاقدة وحقوو الم اجرين على حد سواء.
وأريةةد أن أكةةد ،مجةةددا ،وقبةةل الكتةةام ،علةةى أن ال جةةرة وتنقةةل األشةةكام كانتةةا
السةةمتين البةةارشتين اللتةةين طبعتةةا عالقةةات الشةةعوب وأيرتةةا إيجابيةةا علةةى رسةةم يقافت ةةا
وعيش ا المادظ والحضارظ.
وإذ ت كد كةل الم شةرات أن هةذه الدينامكيةة ستسةتمر فةى منحةى تلةاعدظ ،فيننةا
مدعوون فةى مةل ذلةك إلةى التعامةل مع ةا مةن منمةور استشةرافن ي كةذ بعةين االعتبةار
تفةةاو المسةةتقبلية لكةةل بلةةد والتطةةور الةةذظ سةةتعرف ا العوامةةل المحةةددة لحاجيات ةةا علةةى
المديين المتوسط والبعيد.
أشةةكركم مةةرة أكةةرل جشيةةل الشةةكر علةةى حضةةوركم ومشةةاركتكم فةةى إغنةةاء هةةذا
اللقاء منوها مجددا بما تقوم ب كل مةن منممةة العمةل العربيةة ومنممةة ال جةرة الدوليةة
من أجل دعم الحوار والتشةاور للن ةوض بةال جرة النماميةة والحةد مةن مةاهرة ال جةرة
غير النمامية.
وأتمنةى لةةادقا كةةل التوفيةو والنجةةاح ألشةةغال هةةذه الورشةة ،أشةةكركم علةةى حسةةن
تتبعكم والسالم عليكم.
******

ط  /هدى
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