
 

             
        منظمة األمن والتعاون بأوروبا     المنظمة الدولية للهجرة    ةمنظمة العمل الدولي

   07إسبانيا                            جنيف   
 

  من المتوسطصدار طبعة البحر األبيض ندوة إ
  ملةاالعاأليدي لة لهجرة اسياسات فع وضعدليل 

 2007آانون األول /ديسمبر 13ـ  12الرباط، في 
  قاعة المؤتمرات بلفرج: ن انعقاد الندوةمكا

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
  
  

  جدول األعمال
  

  2007آانون األول /ديسمبر 12األربعاء 
  

  التسجيل    :من الساعة السابعة والنصف إلى التاسعة صباحا
 

  ظات تمهيديةمالح  :ة والنصف صباحاعاشرمن الساعة التاسعة إلى ال
  
  .، المغربوزارة الشؤون الخارجية والتعاونالمدير العام للعالقات الثنائية،  السفير يوسف عمراني، *

رئيس الشؤون المتعددة األطراف وبعثة منظمة األمن والتعاون بأوروبا، نائب السيد خوسي لويس لوزانو آارسيا، * 
  .اون بأوروبا، إسبانيارئاسة منظمة األمن والتعالمدير العام للجنة عمل 

واألمن البشري في وزارة الشؤون الخارجية، سلوفينيا،  قسم لفائدة المنظمات الدوليةرئيس السفير ماتياش آوفاشيش، * 
  .2005رئاسة منظمة األمن والتعاون بأوروبا في 

  
  المتوسطية النسخة إطالق

دليل ل   ملةاالعاليد رة هج
  
  .، فيينامنظمة األمن والتعاون بأوروبابقتصادية والبيئية منسق األنشطة االبرنارد سنويي، ـ 
  
، )منظمة الدولية للهجرة(مديرة مصلحة السياسة والبحث في مجال الهجرة والتواصل، السيدة ميشيل آالين سولومون، ـ 

  .جنيف
  
  .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المغرب مقيم لدىممثل السيد مراد وهبة، ـ 

    
  ندوة والمقررتعيين رئيس ال

  
  قهوة استراحة  :من الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة صباحا
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  العامةالجلسات 
  

  : للهجرات األسباب االقتصادية والبيئية: الجلسة األولى  :إلى الواحدة زواال من الساعة الحادية عشرة صباحا
  .عوامل الدفع والجلب

  
، ال سيما الضغوط الممارسة على إلى دول المنطقة وآذلك فيما بينهاة من والعوامل المختلفة المتسببة في الهجردراسة 

سيتم إيالء عناية خاصة . في اليد العاملة، وعوامل أخرى من قبيل الظروف االجتماعية والسياسية مستوى العرض والطلب
آما سيتم دراسة  .بة إلى المهاجرينبالنس "عوامل الدفع"مة في ساِهمة الذي تضطلع به العوامل البيئية الُمالمساَه دورإلى 

والهجرات  فقدان أساليب العيش، واإلنجازات االقتصاديةالعالقات المتداخلة بين التحول البيئي والتصحر وندرة المياه و
آما سيتم  .العمل والتشغيلوسيتم عرض السياسات الحديثة والممارسات الخالقة التي سمحت بتحسين آفاق  ).اإلجبارية(

، عالوة على المنهجيات المتبعة درات األبحاث الجارية في هذا المجال في منطقة البحر األبيض المتوسطمباعرض 
  .والنتائج األولية والسيناريوهات المحتملة

  
  ).المغرب(للمياه والغابات ومكافحة التصحر  المندوبية الساميةمدير  السيد محمد بدراوي،    : رئيس الجلسة

  
    :المتدخلون

  .منظمة العمل الدولية، جنيف ،مدير أخصائي في الهجرة ،ارانريك تباتالسيد 
  

  .نائب الوالي، وزارة الداخلية، إيطاليا السيد داريو آابوتو،
  

، )منظمة الدولية للهجرة(مديرة مصلحة السياسة والبحث في مجال الهجرة والتواصل، السيدة ميشيل آالين سولومون، 
  .جنيف

  
  .وآالة الشؤون البيئية، مصرريا، السيد يحيى عبد القادر زآ

  
  .(UNU-EHS)جامعة األمم المتحدة ـ معهد البيئة واألمن البشري السيد تامر عفيفي، 

  
مستشار بخصوص المسائل االقتصادية والبيئية، منظمة األمن والتضامن  السيد فيليب روشلين،  : المقرر

   .بأوروبا، فيينا
  

  لتناول وجبة الغذاءاستراحة   :زواالف من الساعة الواحدة إلى الثانية والنص
  

  .اإلطار القانوني الدولي لحماية العمال المهاجرين: الجلسة الثانية  :من الساعة الثانية والنصف إلى الرابعة زواال
  

ر علق األمتوسي. ستتطرق العروض والمناقشات إلى المعايير والتوصيات الدولية التي توفر إطارا لتدبير هجرة اليد العاملة
، والتي خصوصا بالمعايير الدولية الخاصة بهذا المجال، ال سيما اتفاقيات منظومة األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية

تهدف إلى تعزيز القانون والممارسات الداخلية المرتبطة بتنظيم هجرة اليد العاملة، خاصة منها تلك الهادفة إلى تأمين حماية 
آما سيتم اإلحالة إلى اآلليات الدولية المرجعية في . العمل الخاصة بالعمال المهاجرينوحقوق  حقوق اإلنسان األساسية

  .واالتحاد األوروبي عالوة على اإلطار االستراتيجي لسياسة الهجرة في إفريقيا المجلس األوروبي
  
  

ن خبير في العمال المهاجرين، وزارة العمل والضما السيد ميتين طوسان،  : الموفق/رئيس الجلسة
  .االجتماعي، ترآيا

    
  :خلونالمتد

    .جنيفمنظمة العمل الدولية، في الهجرة،  أخصائيمدير  السيد باتريك تاران،
  .أخصائي الهجرة بمنظمة العمل الدولية، جنيف السيد ريزارد آوليفينسكي،
  .عضو لجنة األمم المتحدة حول العمال المهاجرين، المغرب السيد عبد الحميد الجامري،

  .القومي، االتحاد العام للعمال، مالطا األمينآندرو ميتزي، السيد 
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  .منظمة العمل الدولية، المغرببمديرة برنامج السيدة نعيمة صنهاجي،   :المقرر
  

  استراحة قهوة    :من الساعة الرابعة إلى الرابعة والنصف زواال
  

  .بلدان األصلسياسات هجرة اليد العاملة في : الجلسة الثالثة  :من الساعة الرابعة والنصف زواال إلى السادسة مساء
  
  

 نها المساهمة في تحسينالمذآورة في الدليل، والتي من شأ سيتم دراسة مجموعة من االستراتيجيات واالتفاقات المؤسساتية
الخدمات نشر المعلومات، وإجراءات الهجرة الشرعية قبل المغادرة، و: الدعمها التنظيمية وخدمات مدى تأثير ونجاعة آليات

  .للمهاجرين عند المغادرة والعودةالموفرة 
  

  .للنقابات منسق الشرق األوسط، الفيدرالية الدولية مصطفى تيلي،السيد        :الموفق/رئيس الجلسة
  

  :خلونالمتد
  .نظمة الدولية للهجرة، موسكومالالجهوية، /، برنامج الهجرة اإلقليميةمستشار فني السيد نيليم برواح،

  .، المغربوزارة الشغل والتكوين المهني ،رئيس قسم، إدارة التشغيل، الجراريالسيد جمال 
  .وزير مساعد للعمالة والهجرة، مصر السفير هاني خالف،

منطقة البحر األبيض المسؤولة الجهوية عن تطوير البرامج من أجل نائبة إدارة المكتب اإلقليمي و غودو،آارميال  السيدة
  .نظمة الدولية للهجرة، رومامال ، MRFليميالعمل اإلقبعثة  ،المتوسط

  .التقني، تونس/وآالة التعاون الفني ،السيد بلحسن بوختيوة
 

نظمة الدولية ممكلفة ببرنامج، ال السيدة الورا لونغاروتي،  :المقرر
  .للهجرة، الرباط

  
والتعاون،  لخارجيةمأدبة عشاء على ضيافة وزارة الشؤون ا    : ة السابعة والنصف إلى التاسعة مساءمن الساع
  المملكة المغربية            

  
  آانون األول/ديسمبر 13الخميس 

  
سياسات هجرة اليد العاملة في بلدان : الجلسة الرابعة  :من الساعة التاسعة إلى العاشرة والنصف صباحا

تنظيم هجرة اليد العاملة، حماية العمال المهاجرين : االستقبال
 .جتماعياال التآلف/االلتحاموالحفاظ على 

  
دعم في بلدان في الدليل بغية تحسين مدى تأثير ونجاعة آليات التنظيم وخدمات الدراسة االستراتيجيات والتدابير الموصوفة 

عات الستضافة العمال المهاجرين على مختلف مستويات المؤهالت وتدبير إدماجهم في سوق العمل وفي المجتماالستقبال 
، ومحاربة التمييز نين سوق العمل، والحماية القانونية واالجتماعية للعمال المهاجرينشغال بتقعنى األوست.المستضيفة

وستتم دراسة التطورات . باإلضافة إلى المسائل المرتبطة باإلدماج والضمان االجتماعيين آما هو منصوص عليه في الدليل
  .الجديدة في بلدان المنطقة المتوسطية عالوة على المبادرات المهمة التي اتخذتها تلك الدول

 
  .منظمة العمل الدوليةعضو مجلس إدارة السيد المحفوظ ميغاتلي،       :الموفق/رئيس الجلسة

  
  :خلونالمتد

  .ولية، جنيف، أخصائي الهجرة بمنظمة العمل الدالسيد ريزارد آوليفينسكي
، )تذويب المهاجرين في المجتمع اإلسرائيلي(الهجرة  المستشار األول للمدير العام، وزارةالسيد شارون آالسمان، 

  .إسرائيل
، الواليات المتحدة )األمريكية هيلسنكيلجنة ( مستشار الطواقم، لجنة األمن والتعاون بأوروبا جونسون،. السيد أليكس تي

  .األمريكية
  .البرتغال، )ACIDI( جنة العليا للهجرة وحوار الثقافات، اللمدير ناردو مانويل فييرا إي سوزا،السيد بير

 
  .مساعدة المشاريع، منظمة األمن والتعاون بأوروبا، فييناالسيدة إينا جوراسين،   :المقرر
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  استراحة قهوة  : من الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة صباحا
  

سياسات هجرة اليد العاملة : الجلسة الخامسة  : عشرة صباحا إلى الثانية عشرة والنصف زواالمن الساعة الحادية 
  .المراعية لالختالفات المتواجدة بين الجنسين

  
في مجال هجرة اليد العاملة والمخاطر الخاصة التي  المرأةسيتم تسليط األضواء على األدوار المهمة التي تضطلع بها 

العمليات الممكنة التخاذ الجوانب الخاصة بالجنس في هجرة العمالة بعين  ستتم دراسةآما  .اجراتتتعرض لها النساء المه
  .المطبقة سواء في بلدان األصل أو بلدان االستقبال االعتبار وذلك ضمن السياسات

  
  .بالمغربلندا نسفارة فريتيوفيوري،  السفير آنتي    :الموفق/رئيس الجلسة

  
بخصوص المسائل المرتبطة بالحكامة  مستشارةيندروس آوبولو، السيدة نينا ل    : المقدم

االقتصادية  نشطةاألمكتب منسق /االقتصادية، منظمة األمن والتعاون بأوروبا
  .، فيينا)OCEEA(لمنظمة األمن والتعاون بأوروبا  والبيئية

  
    :  المتدخلون

  .والشؤون االجتماعية، األردنرئيس قسم التشريع واالتفاقيات، وزارة العمل ، السيد فايز الجبور
  .منظمة األمن والتعاون بأوروبا، فيينا، الوحدة المكلفة بمسائل المساواة بين الجنسين، جميلة سفتاوي السيدة

  .، الدار البيضاء، المغربجامعة الحسن الثانيالسيدة حورية مشيشي علمي، 
  

  .سطة، منظمة العمل الدولية، جنيففي خدمة الهجرة المب أخصائيةالسيدة بيترا نيومان،   : المقرر
  

  استراحة لتناول وجبة الغذاء  :من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الثانية زواال
  

لتشجيع هجرة اليد العاملة النظامية  التعاون الدولي: السادسةالجلسة   :والنصف زواالإلى الثالثة من الساعة الثانية 
  والحد من الهجرة غير الشرعية

  
آما سيتم تبادل . في المنطقة المتوسطية النقاش حول اآلليات الحديثة للتعاون الدولي بخصوص هجرة اليد العاملةسيتمحور 

المحسنة لتنقل اليد  الطرف، واألساليب ثنائيةالعمل  التفاقياتجارب حول نجاعة والتطبيق الفعلي معطيات مستقاة من الت
مطبقة في حال الهجرة غير الشرعية والتعاون الدولي لمواجهة الهجرة غير العاملة، وسياسات منح التأشيرة، والعقوبات ال

وستخصص مكانة آبيرة آذلك لالتفاقيات المبرمة على الصعيد العالمي من قبيل اتفاقيات األمم . لليد العاملة الشرعية
  .واتفاقيات المكتب الدولي للعمل الخاصة بالعمال المهاجرين المتحدة

  
منظمة األمن والتعاون منسق األنشطة االقتصادية والبيئية ببرنارد سنويي، السيد    :قالموف/رئيس الجلسة

  .بأوروبا، فيينا
    

نظمة العمل الجهوية، م/مستشار فني، برنامج الهجرة اإلقليمية السيد نيليم برواح،   :المقدمة 
  .، موسكوالدولية

   
    :المتدخلون 

والشؤون  للهجرة، وزارة العمل ، المدير العاماألوروبيةالعالقات  في أول مستشار، السيد إميليو مورينو تامايو
  .االجتماعية، إسبانيا

  .(USTMA) االتحاد النقابي لعمال المغرب العربينائب األمين العام،  السيد عبد المجيد صحراوي،
  .وروبي، بروآسيلجلس األخبير، المدير العام، العدالة، الحرية واألمن، الهجرة واللجوء، المتاماس،  السيد آريستوف
  .وزارة العمل، الجزائرعن مندوب سامي، 

    
مستشارة بخصوص المسائل المرتبطة بالحكامة السيدة نينا ليندروس آوبولو،     :المقرر 

مكتب منسق األنشطة االقتصادية /االقتصادية، منظمة األمن والتعاون بأوروبا
  .، فيينا)OCEEA(والبيئية لمنظمة األمن والتعاون بأوروبا 

    
  استراحة قهوة    :من الساعة الثالثة والنصف إلى الرابعة زواال
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  هجرة اليد العاملة، العمل والتنمية: الجلسة السابعة    :من الساعة الرابعة إلى الخامسة والنصف زواال

  
تتطرق إلى التحديات آما أنها س. ستخصص هذه الجلسة إلى دراسة العالقة التي تربط العمل وهجرة اليد العاملة والتنمية

يطرحها خلق فرص العمل في بلدان المنشأ واإلسهامات التي يقدمها المهاجرون سواء من حيث المهارات، والعمل التي 
المالية، وعودة تحويالت اللتقدم بلدان االستقبال ومساهماتهم في تنمية بلدانهم األصلية من خالل  والمعرفة والمبادرة

وسيتم آذلك دراسة النماذج الفعلية المرتبطة باألساليب المتوفرة لتعزيز . ت والمبادرات التجاريةالمهارات وتطوير التبادال
العمليات االستشارية ، وذلك من خالل اآلليات الفعلية للتعاون من قبيل إسهامات المهاجرين في التنمية بشكل أفضل

  .لدعم تلك الجهود دمها الدليلالفعلية التي يق اإلسهاماتومن جهة أخرى، سيتم دراسة . الجهوية
  

  .وزارة الشغل والتكوين المهني، المغرب رئيس قسم التعاون، ،السيد محمد باعالل    :الموفق/رئيس الجلسة
  

  .مدير برنامج الهجرات الدولية، منظمة العمل الدولية، جنيفالسيد إبراهيم عواد،         :المقدمة
  

  :المتدخلون
  . آونفدرالية العمال اإلسبانيةمديرة، القسم الدولي،  رادو،السيدة ماريا آنجيليس أسينخة دو

  .خبير، المدير العام، العدالة، الحرية واألمن، الهجرة واللجوء، المجلس األوروبي، بروآسيلالسيد آريستوف تاماس، 
  .جنيفخبير أول في هجرة العمالة والهجرة المبسطة، منظمة الهجرة الدولية،  ،السيد ريكاردو آورديرو

  
، مستشارة، وحدة المساعدة على محاربة االتجار في البشر، منظمة أراوخو السيدة آنليز آوميس دي  :المقرر 

  .األمن والتعاون بأوروبا، فيينا
  

  الجلسة الختامية  : من الساعة الخامسة والنصف إلى السادسة والنصف مساء
  

لشؤون المتعددة األطراف رئيس االسيد خوسي لويس لوزانو آارسيا،   :الموفق/رئيس الجلسة
وبعثة منظمة األمن والتعاون بأوروبا، نائب المدير العام للجنة عمل 

  .رئاسة منظمة األمن والتعاون بأوروبا، إسبانيا
  .ـ تقرير المقرر العام

  .المملكة المغربية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاونالمدير العام للعالقات الثنائية،  السفير يوسف عمراني،ـ 
  :مالحظات ختامية تقدمها المنظمات الشريكةـ 

  .العمل الدولية مدير برنامج الهجرات الدولية، منظمةالسيد إبراهيم عواد، ـ     
مديرة مصلحة السياسة والبحث في مجال الهجرة والتواصل، السيدة ميشيل آالين سولومون، ـ 
  .، جنيف)منظمة الدولية للهجرة(

  .منظمة األمن والتعاون بأوروباسق األنشطة االقتصادية والبيئية بمنبرنارد سنويي، السيد ـ     
 .، المغربوزارة الشؤون الخارجية والتعاونالمدير العام للعالقات الثنائية،  السفير يوسف عمراني،-                         

 
 

 


