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تـقـديـم -:
فييإ اريينف ذ خطييم ظمييا ع ل ييا بية ييا بية طييا يةيين  ،2015قنعييا بي ل ييا ةدي ي
قوعطا حول "األتجاهات الجديدة لدوافع الهجرة وتنقل األيدى العاملة العربية" فى بيدينر ،
ج هوفيا عص بية طا ،ظالل بيخت
ييييذإ ب ةدييند رييمو بي ي
بيهج

 3 – 1ديس ب  /كن ون بأل ل .2015

ذيكط ي با تمييى ع ي م برت نعيينع ع ل ييا بية ييا بية طييا د يينين

عتن ةا ذغط بع بذجنرنذهن د بفةهن عسببنذهن فى ضوء عن ح ث عنزبل يح ث عن

ذغط بع فى بأل ضنع بألقتصنديا بيسطنسطا بألجت نتطا بيثدنفطا فى بيةيني ،،وجيخ ظين
فى بي مدا بية طا بيتى ذ

حنيا عن بيتوذ بع ت بألستد بف.

أهداف الندوة  :ذه ف بي

ايى -:

 -1بيتة ف تمى بألذجنرنع بأل ين بيج يي يتطينفبع بيهجي

ذ ديا بأليي م بيةنعميا

بية طا.
 -2ذحمطا أث بيتغط بع بألقتصنديا بألجت نتطا بيسطنسطا فى ت د عن بي ل بية طيا
تمى ق نين بيهج

بيت دا.

 -3فص بي تنئج بيسمبطا يمت دا غط بي ل ،بيهج

غط بيش تطا ايى بيبم بن بية طيا

أ عن ظاليهن.
 -4دفبسا بآلثنف بي ت ذبا تطجا بي ز ح بيج ينتى عين تي د عين د ل بي مديا بية طيا
بي توسمطا ايى د ل أ ف ن تمى ق نين بية ا بية نل فى ذمك بي ل.
 -5دفبسييا عةوقيينع ذ دييا بية نيييا بية طييا ييطن أسييوبا بية ييا بية طييا ايجييند بيحمييول
بي نسبا ي ت ،بيتبندل بي ل ،يمة نيا بية طا.
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 -6بيتة ي ف تمييى د ف عتسسيينع بيتةمييط ،بيت ي فيا بيتد ييى بي ه ييى فييى ذطسييط ذ دييا
بية نييا بية طييا عيين ظييالل ضييل بيلمييت بيقخطمييا تحدطييم بي وبئ ييا ييطن عل جيينع
بيتةمط ،بيت فيا بيتد ى بي ه ى بحتطنجنع أسوبا بية ا عسيتمزعنذهن بي تميوف
عن بي هن بي هنفبع.
المشاركون -:
شينف فييى أت يينل بي ي

تي د  )31عشينف ع ثمييطن تيين أري بف بأل تيين عيين )11

د يا ت طا عن بي ة ططن د نين بيهج

بيت دا فى زبفبع بية ا بية طا ،ف الا تن تي د
شييبون بي غتي طن نيليينف

عيين ع ثمييى بيييوزبفبع بية طييا بي ة طييا يينيهج

كييمب تي د عيين

ع ثمى زبفبع بيلنفجطا بيتةن ن بي يى بية طا ذبع بيةالقيا وضيوتنع بي ي

ع فيم

قنئ ا بي شنفكطن).
ك ن شنف فى أت نل بي
بي

ر ،تمى بي حو بيتنيإ -:
 -1بي كتوف  /دبيى ظطمطا في

 -بيجزبئ

بي سةودم

 -ذو س

 -2بي كتوف  /أح

-

ت د عن بيلب بء بية ب بي تلصصيطن فيى عجينعع ت يا

 -3بي كتوف /طنزم عصمخى

 -عص

 -4بي كتوف  /تب بيبنست تث ن ا

 -بألفدن

 -5بي كتوف  /ظني تب بي ح ن

 -بيبح ين

 -6بي كتوف /دي ن تب بيختنح

 -عص

شنف تن بي ل ا كا عن -:
 -1بيسط  /فضن قطسوعا

 -ع ي ادبف بيت طا بيبش يا بيتشغطا

 -2بيسط  /عصمخى تب بيستنف  -فئطس ح بية نيا بية طا بي ت دما بي هنج
 -3بيسط  /ف نب رمةا حنع

 -فئطس ح بيت فيا

 -4بيسط  /عستوف تمطا

 -ادبف بيت طا بيبش يا بيتشغطا

 -5بيسط  /عح

تب بيهندي

 -ادبف بيت طا بيبش يا بيتشغطا

يد كنن بيوضل بيةن يم شنفكطن تميى عسيتوم تينيى عين بي سيبويطا بألدبفييا بيخ طيا
فد شنف

كالء زبف

ع فبء تنعون وزبفبع بية ا بية طا ،عستشينفين عين زبفبع

بيلنفجطا بية طا ،ت د عن بي سبويطن نعذحندبع بية نيطا بية طا.
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األفـتـتـاح -:
ذ ،أفتتنح أت نل بي

فى ذ ن بيسنتا بيةنش

عن صبنح ييو بيثالثينء بي وبفيم بأل ل

عن ديس ب  /كن ون بأل ل  ،2015دنتيا أسيوبن خ ي ا رويطي بم ان سيتطى سيتنفز بيدينر
قم ا سعادة السيد  /فايز على المطيرى – المدير العام لمنظمة العمل العربية ،حطث فحا
فطهن نيسند بي شنفكطن ،أت ب فطهن تن شق و ذد ي و يتمبطيا بيي تو يح يوف أت ينل ريمو
بي

بيدوعطا بيهنعا بيتى ذت ن ل ني فبسا بيتحمطا علتمف بيد نين بي تةمديا ينيهج

ذ ديا

بأليي م بيةنعمييا بية طييا بيتييى دظمييا فييى عة جيينع أكثي ذةدطي با لهييوف ذطيينفبع بذجنريينع
ج ي يمهج

ذشن قا عل ق نين بي ز ح بيمجوء ،ك ن أك سةندذخ تمى ع م أرت ين ع ل يا

بية ا بية طا د نين بيهج

عتن ةا ذغطي بع اذجنرنذهين د بفةهين عسيببنذهن فيى ضيوء عين

يح ي ث عيين ذغط ي بع فييى بأل ضيينع بيسطنسييطا بألقتصيينديا بألجت نتطييا بيثدنفطييا فييى بيةييني،
بي مدييا بية طييا ،بشيينف سييةندذخ ايييى ظمييوف جيينر ذإ بيهجي

غطي بيشي تطا ،بي ييز ح

بيج نتإ فى جزء عن بي مدا بية طا ،فى ظتن كم تخ أك سةندذخ تميى اسيتة بد بي ل يا
يتدي ي ،بي زيي عيين بيجهييود يم سيينر ا خنتمطييا فييى بألفذديينء دي فبع علتمييف بي تسسيينع ذبع
بيةالقا ت لط ،بيهج

ذ لط ،استد ب

استل ب بية نييا بيوبفي فيى بيبمي بن بية طيا ،ع فيم

كم ا سةند بيسط  /فنيز تمى بي مط م – بي ي بيةن بي ل ا بية ا بية طا).
سير أعمال الندوة -:
ذ ن ل سط أت نل بي

تمى ع م ثالثا أين ت ا عتتنيطا ت د  )5جمسنع ت ا ف طا،

ف ييال تيين جمسييتى بألفتتيينح بيلتيين

فييم بيب يينعج بيزع ييى بي فييم ،ذ ن يييا بيجمسيينع

نية ض بيتحمطا بي نقشا بي حن ف بآلذطا -:
ذ ديييا بأليي ي م بيةنعميييا

 -1ذغطي ي بع بألذجنرييينع بأل ييين بيج يي ي يتطييينفبع بيهجي ي
بية طا.
 -2رج بألي ي بيةنعما بية طا  :بيوبقل بيتح ينع بآلفنا".
 -3بي ز ح بيهج بيج نتطا بية طا ايى د ل أ ف ن ينقو ظمي يهي د بي مديا...
بألسبنب – بي تنئج – بي دت حنع).
 -4ذ لييط ،بسييتل ب بية نيييا بيوبف ي اعقن طيينع ففييل صييطا بية نيييا بية طييا ع هيين فييى
بيبم بن بية طا.
 -5بيتشييي يةنع بي ةييينيط بي وبثطيييم بية طيييا بي يطيييا بيلنصيييا ييينيهج بيوبقيييل
بي يعول.
 -6ذبييندل بيدييوم بيةنعمييا بية طييا أثيي و تمييى ذحدطييم بيت طييا بيتقنعييا بعقتصييندي
بعجت نتإ بية إ.
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إستنتاجات وتوصيات الندوة -:
خ بيسند بيلب بء بي نقشنع عل بي شنفكطن ذي ،بيتوصيا

فى ضوء بية ض بيمم ذد

ايى عج وتا عن بيتوصطنع بيتنيطا -:
 -1دتييو بيي ل بية طييا يتخةطييا بذخنقطيينع بية ييا بية طييا ،ظنصييا ذمييك بي تةمدييا ت دييا
بألييي ي بيةنعميييا بية طيييا فيييى سيييطنا ذ خطيييم قي ي بفبع بيد يييا بعقتصييينديا بيت وييييا
بألجت نتطييا بأل يييى بيقويييا  ،)2009ظنصييا ع هيين ذ خطييم ع بعييى بيةدي بية ييى
يمتشغطا بيمم أق ذيخ بيد يا فيى ارينف بيتةين ن بية يإ فيى عجينعع بية يا بية ينل
بيتوسل بيت فيجإ فى بستل ب بية نيا بية طا.
 -2بيسةإ ايى ذة طم بيحيوبف يطن بيبمي بن بية طيا بي صي ف بي سيتدبما يمة نييا حيول
أسبنب ضغورنع بيهج

بيت دا ،فم فؤيا ش ويطا بضحا بي ةني ،ذسنت فيى

بذليينذ اج ي بءبع ذ ويييا حدطدييا ذخييتم بي جيينل يش ي بكا جييند ذيظييم ةييطن بألتتبيينف
بي صنيم بي شت كا ذبندل بي نفل شقا عتوبزن طن بيبم بن بي ة طا.
 -3بيتيكط تمى أر طا بألذخنقطنع بيث نئطا ألستل ب بية نيا يطن بيي ل بية طيا ،أر طيا
بي تن ةا بي فيا يهن تمى ضوء ذموفبع أسوبا بية ا عتممبنذهن ،عيل بي لي فيى
اعقن طا زيند ف
بيوبف ي

بية ا بي تنحا يم وبر طن بية ب فى بيبمي بن بي سيتدبما يمة نييا
بي ييترالع بي ي فيا ألسييوبا بية ييا ،ذيييك فييى اريينف

فييم بيش ي

حوبفبع ت طا ذشنف فطهن ع ل ا بية ا بية طا.
 -4دتو بي ل بية طا بيتى يطس يهن يجنن أ عجنيس ر طا يت سطم سطنسنع بيهجي
تميييى بيصيييةط بييييور ى اييييى ا شييينء جهييينز ر يييى ي يي ن بيت سيييطم يييطن علتميييف
بيسطنسنع بي ي ظالع بيتيى ذتةميم ينيهج

زييند فنتمطتهين ،ي قين عين بيت سيطم

تمى بيصةط يطن بألقمط ى بي يإ.
 -5بيتيكطي تميى أن أشيقنل أ ين بيهجي

بيج يي يطسيا كمهين عين أجيا بية يا فديت،

يقن أصيب م جيزء ع هين ييطس نيدمطيا حثيان تين بألعين بألعينن ،ع ين يتمميا عةهين
عزييي عيين بي فبسيينع بي شيين فبع بية طييا بي ة دييا يمة ييا تمييى ايجييند بيحمييول
بي نسبا ي ةنيجا بي سببنع بي بفل بيحدطدطا يهيمو بيلينر

ذةزييز ف ح بأل ت ينء

بي وبر ا.
 -6بي ي تو ايييى يينء ليين عةموعيينع عوح ي يشييبون بيهج ي
بية طا بي هنج

يةت

تمى ادعن

بي غت ي طن بيقخيينءبع

ذقنعا ل ،بي ةموعينع بيدم ييا حطيث يشي ا
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قوبت ي بيبطن يينع تيين بيقخيينءبع بية طييا بي هيينج

بيشلصييطنع بيسطنسييطا بيةنعييا

بي غت ا ،طن نع تن بيج ةطنع بي ب ت بألذحندبع بيلنصا نيجنيطنع بية طيا
فى م بن بألغت بب نألضنفا ايى طن نع تن بيدوب طن بيتش يةنع بيلنصا شبون
بي غت طن .

بيهج

 -7ذشييجطل بألسييتخند عيين بيقخيينءبع بية طييا بي دط ييا فييى بيليينف ي ي ت ،جهييود بيت طييا
بي ست بعا نيبم بن بية طا عن ظالل بآلذإ -:
أ) ذ تط ،بستث نفبع بيجنيطنع بية طا نيلنف دبظا م ب هن بألصمطا.
ب) ذحخطييز بيقخيينءبع بية طييا بيةم طييا بيخ طييا عيين يبسييتخند عيين ظب بذهيين فييى دتيي،
بعج بيت طا بيور طا.
) ادفب ع هجييإ يم بييندفبع بيت يينع طا يمجنيطيينع بية طييا ض ي ن ي بعج بيت طييا
بيبش يا.
 -8بيتيكطيي تمييى أر طييا جييود ذشيي يةنع ع ل ييا يمهجيي
بيلبيي بع بي ت طييز فييى عجيينل بيهجيي

ذبييندل ذة ييط ،بيتجيينفب

بيت دييا أسيينيطا عةنيجييا بيهجيي

غطيي

بيش تطا ه ف بعستخند بألست شند خ ذيك عن ظالل ع ل ا بية ا بية طا.
 -9ذشجطل بي ل بية طا تمى ا شينء ليطينع ر طيا عسيتطةنب ذ ليط ،بية نييا بية طيا
بيةنئيي عيين بيليينف  ،دتييو بيشيي كنع بية طييا فجيينل بألت يينل بي سييتث ين
ت ييا عئدييا

بية ي ب ايييى ا شيينء عش ي تنع ذ ويييا ج ي ي ذسييه ،فييى ظمييم ف ي
يهوعء بيةنئ ين .
 -10دتو كنفا بيهطبينع بي تسسينع بية طيا بيةنعميا فيى عجينعع بيهجي
جهودريين فييى عحنف ييا بيهج ي

اييى ذ سيطم

غطي بي لنعطييا ،اذليينذ كنفييا ب جي بءبع بيتش ي يةطا

بي قن طييا يمتيك ي عيين سييالعا أ شييما عقنذييا ايحيينا بية نيييا ،عالحدييا س سيينف
بيهج ي

غط ي بيش ي تطا ،ذوتطييا بي ييوبر طن ظنصييا فبيينع بيشييبنب ليينر رييمب

بي وع عن بيهج  ،دتيو بيي ل بية طيا اييى ذبيندل عةموعنذهين ظب بذهين فيى ريمب
بي جنل.
 -11فييى ضييوء عيين ذشييه و ع مدييا بألذحييند بأل ف ييإ عيين ذي فدنع عتسيينفتا يم هيينج ين
ذزبي أرت نعنع بي ل بألت نء فى بعذحند بأل ف إ نيتةنعا بأليجن إ عيل ريمو
بيلنر  ،ي م بي شنفكون أر طا ض ف ادفب ق ينين بيهجي

عين أجيا بية يا

فى ارنف بيسطنسنع بألذخنقطينع عخن ضينع بألري بف بي شينفكا فيى بألذحيند عين
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أجييا بي توسييت  ،عييل بيتيكط ي تمييى ذةزيييز بيتشيين ف بيت سييطم ييطن بألقميينف بية طييا
يتحدطم بيت نغ ،بيتوبفم فى عوبقخهن.
 -12حث بي ل بية طا تمى أتت ند ذمبطم بيتص طف بية إ بي ةطنفي يم هن 2008
تمى أفض بيوبقل فى كا د يا ن يسها ت مطا بيتلمطت بي ستدبمإ يمديوم بيةنعميا
فى بي ل بية طا ،يسنر ،فى ذطسط بيتبندل بي ل ،يمدوم بيةنعما بية طا.
 -13بي تو ايى ايجيند ليطينع لصيو

ذخةطيا عدت يطنع بألذخنقطيا بية طيا فقي)14 ،

يةيين  1981شييين حييم بيةنعييا بية ييى فييى بيتيعط يينع بألجت نتطييا فييى بيبمي بيييمم
ية ييا فطييخ ،عييل ذشييجطل بي تسسيينع بي لتصييا ني ي ل بية طييا تمييى فييتم ق ييوبع
بيت سطم بيتشن ف ذبندل بيلب بع ظمم ش بكنع اذخنقنع ث نئطا ذتةمم تمى جخ
بيلصييو

ني ةنشيينع أ جييخ دييا بيحدييوا بي قتسييبا عيين د يييا ب قنعييا ايييى د يييا

بألصا فم بيتش يةنع بي ة ول هن فى كا د يا.

****

مصطفى عبد الستار
ط  /هدى
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