انجًهىرٌت انتىَسٍت
وزارة انشؤوٌ االجتًبعٍت
كتببت انذونت نههجرة وانتىَسٍٍٍ ببنخبرج

كهًت انسٍذ حسٍٍ انجسٌري
كبتب انذونت نههجرة وانتىَسٍٍٍ ببنخبرج
ف ٙئفززبػ انُذٔح انذٔنٛخ ؽٕل

" تعبئت كفبءاث انًهبجرٌٍ يٍ أجم انتًٍُت فً دول شًبل
إفرٌقب وانشرق األوسط  :تىظٍف أيثم نهكفبءاث انشببت
انًهبجرة"
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بسى اهلل انرحًبٌ انرحٍى
وانصالة وانسالو عهى أشرف انًرسهٍٍ
سٍذي رئٍس انحكىيـــت ،
انسبدة وانسٍذاث يًثهً يُظًت انتجبرة وانتًٍُت اإلقتصبدٌت
وانًُظًبث انذونٍت
انسبدة وانسٍذاث انخبراء يٍ انبهذاٌ انشقٍقت وانصذٌقت
حضراث انسبدة وانسٍذاث
رُؼمذ ْزِ انُذٔح انذٔنٛخ ؽٕل رؼجئخ كفبءاد انًٓبعش،ٍٚ
ٔانشبثخ يُٓب ػهٗ ٔعّ انخظٕص ،يٍ أعم انزًُٛخ ف ٙدٔل شًبل
ئفشٚمٛب ٔانششق األٔعؾ ف ٙظشف رُبيٗ ف ّٛانشؼٕس،يُز ثذاٚخ
األنفٛخ ،ثبألًْٛخ انكجشٖ نزُمم األشخبص ف ٙخؼىّ انؼٕنًخ
انضاؽفخْ ،زا انزُمّم انز٘ الصالٔ ،انؾك ٚمبل  ،ف ٙآخش عهّى
األٔنٕٚبد نًغبس انؼٕنًخ  ،ثم ئَّ رُبيٗ ثمذس كجٛش ف ٙئرغبِ
ٔاؽذ،عُٕة – شًبل ألٌ ثهذاٌ يُـمزُبٔ ،ثبنشغى يًّب ثزنزّ يٍ
يغٕٓداد ف ٙئَزبط انًٕاسد انجششٚخ انًزؼهًخ ،نى رغزـغ انًؾبفظخ
ػهٓٛب ،ؽزٗ أٌ انجؼغ أطجؼ ٚزؾذّس ػٍ " ثهٛخ" ْغشح انكفبءاد .
فارا أخزَب رَٕظ كًضبل ٔ ،انزٚ ٙزغبٔص ػذد يٓبعشٓٚب
يهَٕٛب ٔيبئز ٙأنف شخض ثًب ًٚضم ػشش انًغًٕػخ انٕؿُٛخ ،فاٌ
يؼـٛبد عُخ  2102رشٛش ئنٗ أٌ ػذد انـهجخ انزٚ ٍٚضأنٌٕ
رؼهًٓٛى ثبنخبسط ثهغ  75أنف ؿبنت ثُغجخ ػٕدح لذسْب  %10كًب
ثهغ ػذد اإلؿبساد ٔأطؾبة انًٍٓ انؾشّح ػهٗ انزٕانٔ 83.529 ٙ
 51.329فشدا يُٓى ٚ %57,5م ًٌٕٛثأٔسٔثب ٔ  %22ثجهذاٌ
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أيشٚكب انشًبنٛخ ٚٔ ،أر ٙاألعبرزح انغبيؼٔ ٌٕٛانجبؽضٌٕ ف ٙانًشارت
األٔنٗ ثُغت %27 ٔ %29ػهٗ انزٕان. ٙ
ٔثبنزبن ،ٙفهئٍ كبَذ انًكَٕبد انًبدٚخ أل٘ ثهذ رؼزجش يٍ
أؽذٖ انششٔؽ انؼشٔسٚخ نهزًُٛخ ،فاٌ انًإْالد انجششٚخ ششؽ ال
يؾٛذ ػُّ يٍ أعم رأكٛذ انزمذو أل٘ ثهذ طبػذ.
ٔلذ ئَخشؿذ ثهذاٌ يُـمزُب ٔخبطخ رَٕظ فْ ٙزا
انًغبس ؽٛش رؼزجش يٍ انجهذاٌ انمهٛهخ انز ٙرخظّض َغجخ ْبيخ يٍ
يٛضاَٛزٓب نفبئذح انزشثٛخ ٔانزكٕ.ٍٚ
ٔنٓزا أطجؾذ رؼجئخ رٕظٛف انكفبءاد انذاخهٛخ
ٔانًٓبعشح أيشا ػشٔسٚب العًٛب ف ٙظم انظشفٛخ اإللزظبدٚخ
انغذٚذح انًمبيخ ػهٗ رخفٛف انمٕٛد ػهٗ انغهغ ٔؽشكخ سؤٔط
األيٕال.
حضراث انسبدة وانسٍذاث،
ئٌ أعجبة ئعزُضاف ؿبلبرُب يٍ انكفبءاد انؼهًٛخ رزمذّيٓب
ال يؾبنخ انزُبفغٛخ انكجشٖ ث ٍٛأكجش ثهذاٌ يُظًخ انزغبسح ٔانزًُٛخ
اإللزظبدٚخ إلعزمـبة انًٓبساد ٔأطؾبة انشٓبداد انؼهٛب ثؾكى
رُبي ٙانـهت ػهٓٛب نًٕاطهخ رفٕلٓب انؼهًٔ ٙاإللزظبد٘ ٔرغبٔص
انًؼـٛبد انذًٚغشافٛخ انكبثؾخ نٓزا انزفٕق.
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نكٍ ػهُٛب اإللشاس أٚؼب ثٕعٕد ػُبطش أخشٖ رهؼت
دٔسا ْبيب ف ٙرشغٛغ ْغشح انكفبءاد ٔيُٓب ػهٗ عجٛم انًضبل ٔ ال
انؾظش ػذو رٕفّش انظشٔف انًبدٚخ انز ٙرإيٍ يغزٕٖ ػٛش
يُبعت ف ٙيغزًؼبد ثهذاٌ انًُشأ ٔطؼٕثخ ئعزٛؼبة انكفبءاد فٙ
عٕق انشغم انًؾهٛخ ٔػذو ٔعٕد انًُبؿ انًالئى إليكبَٛخ انجؾش
انؼهً ٙفؼال ػٍ رأصٛشاد انجٛشٔلشاؿٛخ ٔانفغبد انًبنٔ ٙرؼٛٛك
انؾشٚبد ػهٗ انجؾش ٔاإلثذاع.
ٔفييييييييي ٙانًمبثيييييييييم فييييييييياٌ ثهيييييييييذاٌ اإلعيييييييييزمجبل ريييييييييٕفّش
ػٕايييييييم كضٛييييييشح إلغييييييشاء انـبلييييييبد انًٓييييييبعشح ػهييييييٗ انجمييييييبء
فٓٛيييييب ٔيُٓيييييب ييييييب ْيييييٕ ييييييبد٘ ٔييييييب ْيييييٕ ئعزًيييييبػٔ ٙييييييب ْيييييٕ
أكبد.ًٙٚ
ٔشيييييييييؼٕسا يُٓيييييييييب ثؼيييييييييشٔسح اإلعيييييييييزفبدح ييييييييييٍ
ؿبلبرٓييييييب اإللزظييييييبدٚخ ٔ انؼهًٛييييييخ ،ػًهييييييذ رييييييَٕظ ػهييييييٗ
رـيييي يٕٚش رشييييييشٚؼبرٓب انزؾفٛضٚييييييخ نزٕاكييييييت انشغجييييييخ انزييييييٙ
ػجّيييييشد ػُٓيييييب كفبءارٓيييييب فييييي ٙانًغيييييبًْخ فييييي ٙرًُٛيييييخ ثهيييييذْب
األطيييييييييم ثؼيييييييييذ انضيييييييييٕسحٔ ،ئرخيييييييييزد نيييييييييزن ئعيييييييييشاءاد
عجبئٛيييييييييخ يغشٚيييييييييخ ٔشييييييي يغّؼذ ثظيييييييييفخ ػبييييييييييخ أثُبءْيييييييييب
ثبنخيييييييبسط ػهيييييييٗ رؾٕٚيييييييم انزكُٕنٕعٛيييييييب انًزمذييييييييخ ٔػهيييييييٗ
ثؼييييييييييش انًشييييييييييبسٚغ انًُزغييييييييييخ دٌٔ اشييييييييييزشاؽ انؼييييييييييٕدح
انُٓبئٛيييييخ نييييييزن ٔػهييييييٗ ئؽيييييذاس انًشييييييبسٚغ فيييييي ٙانًٛييييييبدٍٚ
راد انًشدٔدٚييييييييخ انؼبنٛييييييييخ فيييييييي ٙئؿييييييييبس انشييييييييشاكخ يييييييييغ
انًإعغبد األعُجٛخ.
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حضراث انسبدة وانسٍذاث،
نمييييييييذ عييييييييؼُٛب ئنييييييييٗ ثُييييييييبء اإلؿييييييييبس انًإعغييييييييبرٙ
انًالئيييييى شيييييؼٕسا يُّيييييب ثيييييأٌّ انؼُبٚيييييخ ثـبلبرُيييييب انًٓيييييبعشح ْيييييٙ
يغإٔنٛزُب انٕؿُٛخ أّٔال.
ُٔٚييييييييييذسط ئؽييييييييييذاس كزبثييييييييييخ انذٔنييييييييييخ نهٓغييييييييييشح
ٔانزَٕغييييييي ٍٛٛثبنخيييييييبسط فييييييي ٙئؿيييييييبس رٕعّيييييييّ انذٔنيييييييخ ئنيييييييٗ
رشيييييش ٚعبنٛزُيييييب انًٓيييييبعشح فييييي ٙانًغيييييٛشح انزًُٕٚيييييخ نهيييييجالد،
ٔفيييييي ٙعييييييٛبق عييييييؼُٛب ئنييييييٗ انزُغييييييٛك ثيييييي ٍٛانغٓييييييٕد انًشييييييززخ
ٔرٕظٛفٓب ف ٙخذيخ ْزا انغشع انُجٛم.
ٔاػزجيييييييبسا نيييييييزن ثيييييييذأَب فييييييي ٙانزأعيييييييٛظ نغٛبعيييييييخ
يٓغشٚييييييييخ ٔؿُٛييييييييخ رمٕدْييييييييب انذٔنييييييييخ ثًشييييييييبسكخ انًغزًييييييييغ
انًيييييذَٔ ٙعًؼٛيييييبد انًٓيييييبعشٔ .ٍٚعيييييٕف ٚكيييييٌٕ نُيييييب لشٚجيييييب
يغهييييييييظ ٔؿُيييييييي ٙنهزَٕغيييييييي ٍٛٛثبنخييييييييبسط ٚجهّييييييييغ سغجييييييييبرٓى
ٔؿًٕؽبرٓى ٔآسائٓى ف ٙانشأٌ انٕؿُ.ٙ
كًيييييييييييييب عيييييييييييييٛزى اعيييييييييييييزكًبل ْيييييييييييييزا اإلؿيييييييييييييبس
انًإعغييييييييييييبر ٙثجييييييييييييزل انغٓييييييييييييذ انؼييييييييييييشٔس٘ ن ػييييييييييييالو
ٔانزؾغييييييٛظ ٔئؽييييييذاس ثٕاثيييييييخ ئنكزشَٔٛييييييخ رفبػهٛييييييخ عيييييييٛكٌٕ
ييييييييٍ أْيييييييى أْيييييييذافٓب ركضٛيييييييف اإلػيييييييالو ٔاإلرظيييييييبل ؽيييييييٕل
ثييييييشايظ انزغذٚييييييذ انزكُٕنييييييٕع ٙفيييييي ٙشيييي يزّٗ انًغييييييبالد يييييييٍ
أعييييييم رؼجئييييييخ انكفييييييبءاد انزَٕغييييييٛخ ثبنخييييييبسط ٔؽضّٓييييييب ػهييييييٗ
اإلَخشاؽ فْ ٙزِ انجشايظ.
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كًيييييييييب أٌّ يييييييييييٍ ثشايغُييييييييييب انًغيييييييييزمجهٛخ ركضٛييييييييييف
اإلرظيييييييبل ثغًؼٛيييييييبد انكفيييييييبءاد انُبشيييييييـخ ٔانؼًيييييييم ػهيييييييٗ
ثؼيييييش عًؼٛيييييبد يزخظظيييييخ ؽزيييييٗ َؼيييييًٍ انزؼيييييشّف ػهيييييٗ
انكفييييييبءاد فيييييي ٙانًغييييييبالد انؼهًٛييييييخ ٔانزكُٕنٕعٛييييييخ انًخزهفييييييخ
ئنيييييييٗ عبَيييييييت ئسعيييييييبء شيييييييجكبد اإلرظيييييييبل ثييييييي ٍٛانكفيييييييبءاد
انزَٕغيييييٛخ انٕؿُٛيييييخ ٔانًمًٛيييييخ ثبنخيييييبسط ٔانؼًيييييم ػهيييييٗ دػيييييى
يضييييييم ْييييييزِ انشييييييجكبد ٔخبطييييييخ ثيييييي ٍٛانُخييييييت يييييييٍ َفييييييظ
اإلخزظبص.
حضراث انسبدة وانسٍذاث،
ئٌ يؼبنغيييييييخ يغيييييييأنخ رؼجئيييييييخ انكفيييييييبءاد انًٓيييييييبعشح
رزـهيييييت ليييييذسا ْبييييييب ييييييٍ انزُغيييييٛك ييييييغ األؿيييييشاف األعُجٛيييييخ،
ٔريييييَٕظ انزييييي ٙاَخشؿيييييذ فييييي ٙيغيييييبس انزفيييييبٔع ييييييٍ أعيييييم
شييييييشاكخ يٓغشٚييييييخ يييييييغ انـييييييشف األٔسٔثيييييي ،ٙعؼهييييييذ يييييييٍ
ؽشٚييييخ انزُمييييم َمـييييخ يشكضٚييييخ فييييْ ٙييييزا انؾييييٕاس عييييؼٛب يُٓييييب
ئنييييييٗ رمٕٚييييييخ دٔس انٓغييييييشحْٔ ،غييييييشح انًٓييييييبساد ٔانكفييييييبءاد
ثظيييييفخ ػبييييييخ ،كؼبييييييم ييييييٍ ػٕاييييييم انزؼيييييبٌٔ انيييييذٔن ٙييييييٍ
أعيييييم رًُٛيييييخ رشيييييبسكٛخ رؾًيييييم فييييي ٙؿّٛبرٓيييييب رمبعيييييًبد رضيييييش٘
ثهذَب ٔيٓبعشُٚب ثمذس يب رضش٘ ثهذاٌ اإلعزمجبل.
ئَٓيييييب انٓغيييييشح ييييييٍ أعيييييم انزًُٛيييييخ انزييييي ٙاَخشؿُيييييب
فٓٛييييييب ،ثييييييذػى يييييييٍ عبنٛزُييييييب ،ألَُييييييب َؼزمييييييذ أَٓييييييب انـشٚمييييييخ
األفؼييييييييم نهزفبػييييييييم اإلٚغييييييييبث ٙيييييييييغ انؼٕنًييييييييخ ٔنزغييييييييبٔص
انغٛبعييييييبد راد اإلرغييييييبِ انٕاؽييييييذ ٔانزيييييي ٙال رخييييييذو يظييييييهؾخ
أ٘ ؿشف.
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ٔثييييييبنًٕاصاح يييييييغ رنيييي ي  ،فاَُييييييب َزّٓٛييييييأ نًشاعؼييييييخ اإلرفبلٛييييييبد
انضُبئٛيييييييخ نهٓغيييييييشح نزؾُٓٛٛيييييييب ٔفيييييييك رٕعٓبرُيييييييب اإلطيييييييالؽٛخ
انغذٚييييييذح ٔأخييييييزا فيييييي ٙاإلػزجيييي يبس نهزـييييييٕساد انؾبطييييييهخ فييييييٙ
يغييييييييييزٕٖ عبنٛزُييييييييييب ٔيُٓييييييييييب رُييييييييييبي ٙؽغييييييييييى انكفييييييييييبءاد
اإللزظبدٚخ ٔانؼهًٛخ فٓٛب.
حضراث انسبدة وانسٍذاث،
يييييييغ شييييييكش٘ نكييييييى ػهييييييٗ ؽغييييييٍ اإلَزجييييييبِ ،أسعييييييٕ
ألػًيييييييبنكى انُغيييييييبػ ٔانزٕفٛيييييييك يزًُٛيييييييب أٌ ركيييييييٌٕ َيييييييذٔركى
نجُيييييخ عذٚيييييذح فييييي ٙيغيييييٛشح رفؼٛيييييم دٔس انٓغيييييشح فييييي ٙانؼيييييبنى
كؼبيم ئصشاء نهشؼٕة ٔرمبسة ثُٓٛب.
وانســـــــــــــالو
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