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 تقدیم أوالً : 

یة لعام  ، عقدت المنظمة ( إدارة التنمیة  2018في إطار تنفیذ خطة منظمة العمل العرب

 فروأسیویةالبشریة والتشغیل والمعھد العربي للثقافة العمالیة وبحوث العمل بالجزائر ) الندوة األ

بالتعاون العربیة وافریقیا "  الدول العمل والتنمیة فيجل أ" تحس�������ین إدارة الھجرة من حول 

، ومنظمة العمل الدولیة ( المكتب اإلقلیمي المغربیة ي ــــاج المھنـــغل واالدمــع وزارة الشــم

یة ومركز توری لدول المغارب لك في الفترة من  و )نل كا 19 – 17، وذ نون األول دیس�������مبر / 

 بالعاصمة المغربیة الرباط. 2018

قضایا النعقاد ھذه الندوة الھامة من منطلق اھتمامات منظمة العمل العربیة بمختلف إیأتي و

لھ الھجرة  قة التي تربط بین التنمیة والھجرة وما تمث بالھجرة ، نظراً للص�������الت الوثی قة  المتعل

وال��دولي لتحقیق تنمی��ة اقتص��������ادی��ة  واإلقلیميالتع��اون العربي في المنظم��ة من ركیزة مھم��ة 

عیة وإس����تخدام أمثل للموارد البش����ریة على طریق تحقیق أھداف التنمیة المس����تدامة، من واجتما

خالل الدور اإلیجابي الذي تؤدیھ الھجرة في التخفیف من حدة البطالة ومكافحة ظاھرة الفقرة 

 في االستقرار والسلم االجتماعي.والمساھمة 

 

 المشاركونثانیاً : 

( مرفق قائمة بأس������ماء ) مش������ارك ومش������اركة  58ش������ارك في أعمال ھذه الندوة عدد ( 

یمثلون وزرات العمل في عدد من الدول العربیة وعدد  ، حكومیینالمسئولین المشاركین ) من ال

من الدول االفریقیة من الكوادر المعنیة والمتخص��ص��ة في مجال الھجرة ، باإلض��افة إلى ممثلي 

ؤس���س���ات المغربیة الوطنیة ذات العالقة ، المنظمات العربیة واإلقلیمیة والجامعات والم عدد من

) مس�������اھمة بتقدیم ورقة عمل تناولت  IOMفض�������الً عن مش�������اركة المنظمة الدولیة للھجرة ( 

موض����وع الھجرة كأحد اس����تراتیجیات التكیف في العالم العربي ھذا وقد ش����اركت منظمة العمل 

ت یة بوفد ض�������م عدد من الخبراء من مركز تورینو لل لدول ن المكتب اإلقلیمي دریب ، وكذا ما
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ش�������ارك وفد من مجلس وزراء الداخلیة  ، كماربیة بالجزائر اللدول المغالعمل الدولیة لمنظمة 

إدارة المس�����اھمة في وش�����اركت منظمة العمل العربیة بوفد تولى االعداد والتنظیم  وقد، العرب 

لمغربیة والعربیة عدد كبیر من الص��حافیین وممثلي أجھزة االعالم اباإلض��افة الى  أعمال الندوة

 وزاراتعدد من المس�������تویات الرفیعة من الجانب المغربي من  ةش�������اركالندوة م ش�������ھدتكما 

 .تتخذ من المغرب مقراً لھاالخارجیة والداخلیة والھجرة وعدد من المنظمات ذات الصلة التي 

 

 ً  جلسة االفتتاح: ثالثا

ساعة التاسعة من صباح یوم االثنین الموافق   17/12/2018تم افتتاح أعمال الندوة عند ال

حیث بالقاعة الرئیسیة بمركز التكوین والتأھیل التابع لوزارة الشغل واالدماج المھني بالمغرب ، 
 -: الكلمات التالیةفي جلسة االفتتاح  ألقیت

 االدماج المھني بالمملكة المغربیةوزیر الش�����غل و -معالي الس�����ید / محمد یتیم كلمة  -
 راعي الندوة.

القاھا  المدیر العام لمنظمة العمل العربیة - معالي السید / فایز علي المطیريكلمة  -
 السید / محمد شریف. مستشاره

مدیر المكتب اإلقلیمي لمنظمة العمل الدولیة  –الدیاحي علي الس�������ید / محمد كلمة  -
 المغاربیة بالجزائر .للدول 

وزیر الش����غل  –حب معالي الس����ید / محمد یتیم ھ في الجلس����ة االفتتاحیة ركلمتوفي بدایة 
، وبممثلي المنظمات العربیة والدولیة ، وأكد بالس������ادة المش������اركین  واالدماج المھني بالمغرب

معالیھ في كلمتھ أن تنظیم ھذه الندوة تعتبر ثمرة مش��اورات مس��تفیض��ة ومتأنیة مع مكتب العمل 

ومنظمة العمل العربیة لتلبیة االحتیاجات الحقیقیة للمس���ئولین الحكومیین والمعنیین بتنفیذ ي لالدو

اإلجراءات والتدابیر الخاص����ة بتنقل العمالة في الس����یاس����ات واالس����تراتیجیات الوطنیة أو على 

 مستوى االتفاقیات اإلقلیمیة الخاصة بحریة التنقل.
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على طریق تحقیق أھداف ومقتض����یات  وأوض����ح أن ھذه الندوة تش����كل خطوة أولى عملیة

المیثاق العالمي حول مواضیع أساسیة تخص إدارة الھجرة بطریقة عادلة ومنصفة وكیفیة إدماج 

س��وق العمل ، الھجرة من أجل العمل في الس��یاس��ات العمومیة ذات الص��لة ، وتأھیل مؤس��س��ات 

حقوق المھاجرین على مبرزاً أن تحقیق ھذه األھداف رھین بالنھوض بثقافة حقوق االنس�������ان و

وجھ الخص���وص ، وتش���جیع أدوار المجتمع المدني واألعالم والمؤس���س���ات التعلیمیة من خالل 

بل لیم لتكریس قیم االنفتاح وتعزیز س����إدراج موض����وعات الھجرة ض����من منظومة التربیة والتع

 التعایش مع اآلخر.

 منظمة العمل العربیةالمدیر العام ل –ومن جانبھ قال معالي الس����ید / فایز علي المطیري 

مس���تش���ار معالي الس���ید  –الس���ید / محمد ش���ریف نیابة عنھ رئیس وفد المنظمة  في كلمة ألقاھا 

المدیر العام إن انعقاد ھذه الندوة یأتي من منطلق إھتمامات المنظمة لمناقش�����ة مختلف القض�����ایا 

ج��اھ��ات ج��دی��دة المحیط��ة ب��الھجرة والتي دخل��ت في منعرج��ات أكثر تعقی��داً بظھور تی��ارات وات

من الدعم ، معرباً عن استعداد المنظمة لتقدیم المزید للھجرة تشابكت مع قضایا النزوح واللجوء 

أن الھجرة  ؤس��س��ات ذات الص��لة بالھجرة ، وأض��افللمس��اھمة بفاعلیة في االرتقاء بمختلف الم

عاون العربي  مة في الت كل الھجرة المنظمة ركیزة مھ یة ، اذ تش������� بالتنم قاً  طاً وثی با ترتبط ارت

ریة على ش����للبواإلقلیمي  والدولي لتحقیق تنمیة اقتص����ادیة واجتماعیة واس����تخدام أمثل للموارد 

نطالق تعاون طریق تحقیق أھدف التنمیة المستدامة ، معتبراً ھذه الندوة الدولیة حجر األساس ال

 مستمر وتنسیق أكثر بھدف إعداد القیادات الناجحة لمواجھة مشاكل الھجرة.

ة العمل لمنظممدیر المكتب اإلقلیمي  –وفي مداخلتھ ، أكد الس������ید / محمد علي الدیاحي 
الجھود والمس��اعي التي  أن تنظیم ھذه الندوة یأتي في إطاریة للدول المغاربیة بالجزائر ،  لالدو

لتعاون مع ھذه الظاھرة مض�یفاً لنذ س�نوات ، خاص�ة في المملكة المغربیة لوض�ع س�یاس�ة تبذل م

وفي أماكن آخرى من العالم  أن تدفقات مالیین المھاجرین على إمتداد البحر األبیض المتوس������ط

المجتمع الدولي من  تتفاقم بس������بب ما یواجھھ حالةھذه الباتت تش������كل تھدیداً ، حیث أص������بحت 

ش���دد الس���ید / ھة التحدیات المرتبطة بالھجرة ، واالرھاب ولمواجوالفقر البطالة تحدیات كبیرة ك
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والمقص���د والعبور والقطاع الخاص  دول المنش���أوالتنس���یق بین تعاون الدیاحي على ض���رورة ال

الھجرة بش���كل منص���ف وإنس���اني ، اس���تراتیجیة وطنیة لتنظیم والمجتمع المدني من أجل بلورة 

 ً من خالل عقد ش��راكات  جنوب جنوبإلى توحید الجھود وتوثیق التعاون وتوطید عالقات  داعیا

  مع مختلف الفاعلین في مجال الشغل والھجرة.

 

 سیر أعمال الندوةرابعاً : 

تضمن جدول أعمال الندوة على مدى ثالثة أیام عمل عقد ستة جلسات عمل فنیة باإلضافة 

الً عن جلس�����تي االفتتاح والختام وفق البرنامج الزمني على ثالثة جلس�����ات عمل تدریبیة ، فض�����

 -وتناولت الجلسات بالعرض والتحلیل المحاور التالیة:  المرفق

 للھجرة من أجل العمل  ةدیالحكامة الج -1

 منظمة العمل الدولیة. –/ اوریلیا سیغاتي  أوقدمتھا   -

 حد استراتیجیات التكیف في العالم العربي .أالھجرة ك -2

 المنظمة الدولیة للھجرة. -نھال عقل   /أمروة مصطفى ،  /أ -

 تنسیق السیاسات الوطنیة ( سیاسة التشغیل والتكوین ضمن سیاسات الھجرة) -3

 .منظمة العمل الدولیة -مریم بوذراع  /أ ،اوریلیا سیغاتي  /أ -

 .العمل وجمع البیانات حول الھجرة م المعلومات الخاصة بسوقنظ -4
 منظمة العمل الدولیة. -عبد الرحیم العمراوي  /أ،  محمد بالعربي /أ -

 ) إستعراض االتفاقیات الدولیةالھجرة ( العمال المھاجرین خالل مراحلحمایة  -5

 ./ منظمة العمل الدولیة مركز تورینو -ھدایت سلیم  /أ -

 ن خالل جمیع مراحل دورة الھجرة.حمایة العمال المھاجری -6

 .)االجتماعیةى الولوج إلى الحمایة التركیز عل(
 .مكتب الجزائر / منظمة العمل الدولیة -اوریلیا سیغاتي  /و أسامیة كازي  /أ -
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من قبل تدریبیة جماعیة تفاعلیة مع المش���اركین عمل ثالثة جلس���ات  افة إلىـ����������باإلض���
أ / محمد بالعربي ، وكانت عناوینھا  –أ / عبدالرحیم العمراوي  –أ / ھدایت س��لیم  -الس��ادة: 
 -كالتالي :

  .الحمایة عإنعكاسات التدریب / التكوین على موضو -1
 .والجھات الفاعلة في مجال الھجرة كیفیة انشاء فضاء دائم لبناء قدرات اإلدارات -2
 انعكاسات التدریب على موضوع الحكامة  -3

 

 -استنتاجات وتوصیات الندوة :خامساً : 

شات مع المشاركین  اتقدم بھالتي ض وفي ضوء العر  سادة الخبراء والمناق ، تم التوصل إلى ال
 -:یمكن تلخیصھا كالتالي من التوصیات عدد 

التأكید على أھمیة االتفاقیات الثنائیة ومتعددة األطراف الس�������تخدام العمالة بین الدول   -1

وأھمیة المتابعة الدوریة لھا على ض��وء تطورات أس��واق العمل ومتطلباتھا ، مع النظر 

في إمكانیة زیادة فرص العمل المتاحة في البلدان المستقبلة للعمالة الوافدة وفق الشروط 

 ل.والمؤھالت الضروریة ألسواق العم

دعوة الدول التي لیس لھا لجان أو مجالس وطنیة متخص��ص��ة لتنس��یق س��یاس��ات الھجرة  -2

الس��یاس��ات على الص��عید الوطني ، إلى إنش��اء جھاز وطني یض��من التنس��یق بین مختلف 

ید اإلقلیمي  ھا ، ویمكن من التنس�������یق على الص�������ع فاعلیت بالھجرة وزیادة  التي تتعلق 

 والدولي .

ً  الس��عي إلى تعمیق الحوار بین البلدان المص��درة والمس��تقبلة للعمالة -3  وبلدان العبور أیض��ا

حول أسباب وضغوطات الھجرة ، وفق رؤیة شمولیة واضحة المعالم تساعد في اتخاذ 

نمویة حقیقیة تفتح المجال لش�������راكة جادة تأخذ بعین االعتبار المص��������الح إجراءات ت

 المشتركة وتبادل المنافع بشكل متوازن بین البلدان المعنیة .
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ال�دول إلى بن�اء نظ�ام معلوم�ات موح�د لش�������ؤون الھجرة والمغتربین والكف�اءات  دعوة -4

ة معلومات ش�������بككامل نظم المعلومات القطریة مع المھاجرة ، یعتمد على إدماج وت

، بحیث یشمل قواعد البیانات عن الكفاءات العمل العربیة منظمة العربیة بسوق العمل أ

المھاجرة والش��خص��یات الس��یاس��یة والعامة المغتربة ، وبیانات عن الجمعیات والروابط 

في بلدان االغتراب باإلض���افة إلى بیانات عن المغتربة واالتحادات الخاص���ة بالجالیات 

 .ؤون الھجرة والمغتربینشریعات الخاصة بشالقوانین والت

دعم آلیات التفاوض مع األطراف األجنبیة فیما  یتعلق بمس�������ائل الھجرة وحمایة حقوق  -5

مع المنتدیات العالمیة للھجرة والتنمیة  فعالة ومتطورة تنس���یق، ودعم آلیات المھاجرین 

شراكة مع االتحاد األ شراكات ، وكذلك اآللیات القائمة بالفعل في إطار ال وروبي وكذا ال

 األخرى .

التأكید في التفاوض مع األطراف الدولیة علي ض���رورة أن تقترن الس���یاس���ات قص���یرة  -6

األجل التي تقرر وس������ائل المكافحة للھجرة غیر النظامیة بمقاربات طویلة األجل تعالج 

د األس�������باب الجذریة الدافعة لخروج تدفقات من الھجرة غیر النظامیة ، من خالل التأكی

 على االرتباط بین الھجرة والتنمیة . 

دعوة كافة الھیئات والمؤس����س����ات العاملة في مجاالت الھجرة إلى تنس����یق جھودھا في  -7

د من راءات التش�����ریعیة والرقابیة للتأكمحاربة الھجرة غیر النظامیة ، واتخاذ كافة اإلج

، وتوعیة  امیةالنظسماسرة الھجرة غیر  ومالحقةسالمة أنشطة مكاتب إلحاق العمالة ، 

المواطنین وخاص�����ة فئات الش�����باب بمخاطر ھذا النوع من الھجرة ، ودعوة الدول إلى 

 تبادل معلوماتھا وخبراتھا في ھذا المجال .

في ض���وء ما تش���ھده منطقة االتحاد األوروبي من تدفقات متس���ارعة للمھاجرین وتزاید  -8

یجابي مع ھذه الظاھرة ، اھتمامات الدول األعض�������اء في االتحاد األوروبي بالتعامل اإل

یرى المش�������اركون أھمیة وض�������رورة إدراج قض�������ایا الھجرة من أجل العمل في إطار 

سیاسات واالتفاقیات ومفاوضات األطراف المشاركة في االتحاد من أجل المتوسط ،  ال
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لتحقیق التناغم والتوافق  الدول المش��اركةمع التأكید على تعزیز التش��اور والتنس��یق بین 

 ا .في مواقفھ

العمل على إدماج موضوعات الھجرة للعمل في االستراتیجیات الوطنیة للتنمیة الشاملة  -9

، باعتبارھا وس������یلة أس������اس������یة لبلورة اس������تراتیجیات ناجعة لتنمیة البلدان المص������درة 

والمس�������تقبلة للعمالة من خالل تحویالت المھاجرین لبلدانھم األص�������لیة ونقل المعارف 

 .سواء الستقبال أو االرسال على حدوالخبرات المكتسبة لبلدان ا

ض���رورة إیالء أھمیة خاص���ة بمراكز األبحاث العلمیة لتنمیة وتقدیم أنماط جدیدة للعمل  -10

وكیفیة نش�������ر ثقافة ریادة األعمال ودراس�������ة أبعاد ظاھرة الھجرة ألن البیانات المتاحة 

ال  وأنھا والدیموغرافیةحالیاً ال تقدم ص��ورة ش��املة ودقیقة عن الخص��ائص االجتماعیة 

 .الھجرة واستخدام العمالة الوافدةلظاھرة  وتحلیليتسمح بفھم دقیق 

التأكید على أن أش����كال وأنماط الھجرة الجدیدة لیس����ت كلھا من أجل العمل فقط ، ولكن  -11

شكل فردي  سواء ب أصبح جزء منھا لیس بالقلیل بحثاً عن االمن واألمان واالستقرار ، 

شكل جماعي في مما یتطلب معھا  ، نتیجة ما تمر بھ عدد من الدول، صورة نزوح أو ب

مزید من الدراس������ات والمش������اورات المعمقة للعمل على إیجاد الحلول المناس������بة لھذه 

 الظاھرة وتعزیز روح االنتماء والمواطنة .

 دعوة الدول العربیة لتفعیل اتفاقیات العمل العربیة ، خاص�������ة تلك المتعلقة بتنقل األیدي -12

ماعیة االولي  مة االقتص��������ادیة والتنمویة واالجت یذ قرارات الق یاق تنف لة في س������� عام ال

  .وقرارات مؤتمرات العمل العربیة بھذا الشأن) 2009(الكویت
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 سادساً : لقاءات على ھامش الندوة 

 الس����ید / محمد ش����ریف وعض����ویة الس����ید/ وعلى ھامش الندوة ، عقد وفد المنظمة برئاس����ة

  -:مصطفى عبد الستار ، والسید / محمد عبد الھادي لقائین 

 "  2019أن الھجرة والتنمیة في المنطقة العربیة لعام ــدولي بشـــؤتمر الــاألول حول " الم

 -الجھات التالیة : اللقاءوقد شارك في ھذا 

اس����باعین مدیر وقد مثلھا الس����ید / عبد الكریم وزارة الش����غل واالدماج المھني بالمغرب :  -

 .إدارة التعاون الدولي والشراكة
/ محمد  أعبد الرحیم العمراوي ، و /ریلیا سیغاتي ، و أ / أو أ ومثلھامنظمة العمل الدولیة :  -

 / ھدایت سلیم. أ بالعربي ، و

عقل وانض�������م إلیھم من / نھال  أ / مروة مص�������طفى ، أومثلھا :  للھجرة منظمة الدولیةال -

 ة عتبي./ زھر مكتب المغرب أ

ل قرئیس وفد المنظمة بالسادة الحضور ون –وفي بدایة اللقاء رحب السید / محمد شریف 

 نیاتھ لھم بالتوفیق والنجاح.ملھم تحیات معالي السید / المدیر العام للمنظمة وت

دولي حول أو أقلیمي فكرة عقد مؤتمر  –وفي مستھل كلمتھ عرض السید / محمد شریف 

" الھجرة والتنمیة في المنطقة العربیة " والھدف منھ تجمیع ومش�������اركة كل األطراف المعنیة 

بقضایا الھجرة في المنطقة العربیة لدراسة األھمیة الحیویة لمسألة الھجرة كونھا شریك مساھم 

ھ��دف إلى العم��ل على تحس�������ین إدارة الھجرة والتعرف على یفي التنمی��ة المس�������ت��دام��ة ، كم��ا 

التش�������ریعات والترتیبات الوطنیة والدولیة في مجال تنظیم الھجرة ، ومتابعة الجھود المبذولة 

 بشأن الھجرة والتنقل وإدماج البشر في افق اعتماد المیثاق العالمي للھجرة األمنة.

تاج الثالثة  فة إلى أطراف اإلن باإلض��������ا ھذا المؤتمر  یدعى ل یة ، وزارات على أن  العرب

ن العربی��ة ، ومجلس وزراء ال��داخلی��ة العرب ، ومنظم��ة العم��ل ال��دولی��ة ، الھجرة والمغتربی

والمنظمة الدولیة للھجرة ، والمفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشئون الالجئین ، االتحاد االفریقي ، 
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لدول العربیة ، البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،  االتحاد األوروبي ، األمانة العامة لجامعة ا

 .یتفق على تفاصیلھا الحقا یة ذات العالقةلالمنظمات العربیة واإلقلیمیة والدووعدد من 

ص����ة الفنیة واللوجس����تیة الخااألمور رون مع وفد المنظمة عدد من ض����ھذا وقد ناقش الحا

بعقد المؤتمر  المغربیةبالمملكة وزارة الش���غل واالدماج المھني  بانعقاد المؤتمر وقد رحب ممثل

الھجرة ، باإلض��افة الدول التي تھتم كثیراً بقض��ایا  لى أن المملكة المغربیة منبالمغرب إس��تناداً إ

عدد من الفعالیات  2018الس��تقبال واالرس��ال والعبور ، وقد عقد على أرض��ھ في عام اً لبلد ھأن

 الدولیة والعربیة الخاصة بالھجرة.

على أھمیة عقد  وفي ھذا االطار أكد باقي الحض������ور على ھذا االقتراح ، وقد ثمن الجمیع

عد الرجوع وعرض األمر على بإ ھذا المؤتمر ، ولكن ب ئات  داراتمراجعیھم  المنظمات والھی

 التي یمثلونھا.

 " مؤتمر بین وزرات الداخلیة ووزرات العمل العربیة حول :  بشأن عقد: الثاني اللقاء

 " التنقل والھجرة البینیة العربیة "

د لقاء مع السادة ممثلي مجلس وزراء قرئیس وفد المنظمة ، بع –بادر السید / محمد شریف 

 -الداخلیة العرب المشاركون في الندوة وھم كل من :

 .وزراء الداخلیة العرب لمجلسالخبیر لدى األمانة العامة  –السید / یقین عثمان  -

 .وزراء الداخلیة العرب لمجلسالخبیر لدى األمانة العامة  –السیدة / سعاد الكمال  -

 مسئول مكتب مجلس وزراء الداخلیة العرب بالمغرب. –/ عبد هللا خي حمو  والسید -

فكرة عقد ھذا المؤتمر والھدف منھ ، بأن المنظمة  ، وقد عرض الس������ید / محمد ش������ریف

تسعى منذ سنوات لعقد ھذا المؤتمر لتقریب وجھات النظر بین صانعي القرار العرب وتضمین 

قل والھجرة البینیة العربیة ض����من الس����یاس����ات الوطنیة للبلدان عدد من األھداف الخاص����ة بالتن

 العربیة والبدء في تنفیذھا حتى ولو على مراحل مبدئیة ولفئات معینة یتفق على تسمیتھا .
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أوضح السید / محمد شریف أن عقد ھذا المؤتمر النوعي الھام والذي قد یكون األول من و

تنقل والھجرة في وطننا العربي قد یس���ھم في تیس���یر نوعھ بین المس���ئولین الفعلیین عن حركة ال

وفتح مجاالت للتعاون والش�������راكة بش�������كل أكبر مما یزید من فرص العمل بین أس�������واق العمل 

 العربیة.

قیادة وقد رحب وفد مجلس وزراء الداخلیة العرب بھذا المقترح ، ووعدوا برفع االمر إلى 

، ال س������یما وأن المجلس س������یعقد مؤتمر بین وزراء العدل  وزراء الداخلیة العرب مجلسإدارة 

 .2019والداخلیة العرب في القاھرة خالل عام 
 

 

 


