
 

 

 

تنظم المنظمة الدولية للهجرة اجتماًعا تقنيًا بين ليبيا والنيجر لتيسير تنقل اليد  

 العاملة 
 

عقد اجتماع تقني في إطار التعاون بشأن هجرة اليد العاملة بين دولة    يّسرت المنظمة الدولية للهجرة.   2022أكتوبر    19  –ليبيا  

  11سطنبول، بتركيا في الفترة ما بين  إليبيا وجمهورية النيجر. عُقد االجتماع الذي حظي بدعم سخي من الحكومة الفرنسية في  

 .2022أكتوبر  14و

 

يهدف االجتماع إلى إنشاء منصة تسمح لممثلي البلدين بتبادل األفكار حول الظروف الالزمة لدفع العملية إلى األمام نحو التنفيذ 

 .2021الموقعة في نوفمبر   العاملةالناجح لمذكرة التفاهم بشأن تنقل اليد 

 

قيمة كبيرة للهجرة القانونية واآلمنة والمنظمة بين البلدين".  "هذا الحوار الذي تيسره المنظمة الدولية للهجرة بين ليبيا والنيجر له 

قال السيد فيديريكو صودا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا. "آمل في نهاية هذا الحوار أن يتم وضع خارطة طريق  

لله الدولية  المنظمة  أن  كما  التفاهم.  مذكرة  لتنفيذ  اتخاذها  يجب  ملموسة  مع خطوات  االستعداد واضحة  أهبة  ستقف على  جرة 

 ." لتقديم الدعم المطلوب

 

  العام األمين ماالم، موسى ماالمالسيد  قال ".تنفيذها لمتابعة لجنة النيجر  شّكلت ،2021 نوفمبر  في التفاهم مذكرة توقيع منذ" 

 للمضي الرئيسية الشروط يتناول االجتماع أن، "نؤمن النيجيري الوفد من وجزء االجتماعية والحماية  التوظيفو العمل لوزارة

 ".  والتعاون التضامن بروح سنعمل وأننا بالعملية اقدم  

 

  وظروف   العمال،  توظيف :  والنيجر   ليبيا  بين  اليد العاملة  لتنقل  أساسية  أبعاد  سبعة  إلى  البلدين  بين  الموقعة  التفاهم  مذكرة  تتطرق

  تنفيذ   رصد  وآلية  الوطن  إلى  العمال  وإعادة  والتنقل،  بالسفر   المتعلقة  والتكاليف  المدخرات،  ونقل  االجتماعي،  والضمان  العمل،

 .التفاهم مذكرة

 

ذلك،  التفاهم  مذكرة  لتنفيذ  طريق  خارطة  ستشكل  التي  العمل  خطة  لتعزيز   وليبيا   النيجر   لمندوبي  الفرصة  أتيحت  عالوة على 

  تم   الذي  االتفاق.  األمام  إلى  العملية  لدفع  مهمة  ستكون  التي  المختلفة  الجوانب  مناقشة كذلك  و  مشترك،  بشكل  عليها  والموافقة

 .قانونيةو آمنةهم بصورة تنقل مسارات ويسهل العمال ظروف سيحسن األطراف بين إليه التوصل

 

  عملية لل  األساس  لوضع  فرصة  اأيض    االجتماع  هذا  كان  ولذلك،  االجتماعي؛   الضمان  بشأن  ثنائي  اتفاق  احالي    البلدين  لدى  ليس

 .الرئيسيهذا الجانب  تطوير  إلى المفضية

 قال".  ]...[  التفاهم  مذكرة  بنود  جميع  مناقشة  من  ناوتمكّ   ،الطرفين  بين  المهنية  من  عال    بمستوى  المناقشات  جميع  أجريت"

بعثة   والتقدير   الشكر   بخالص  نتقدم"  الدولي  التعاون  مكتب  ومدير   العمل  وزير   مستشار   العقبي  علي  عادل  الدكتور    لمكتب 

 . "االجتماع هذا لتسهيلفي ليبيا  للهجرة الدولية لمنظمةا

 النهاية 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 اإلعالم  شؤونرصد وتقييم و مسؤول - gterenzi@iom.intينزي، بريد إلكتروني جاكومو تير 

 االجتماعي واإلدماج تنقل اليد العاملة  برنامج ةمدير  - cyahya@iom.intشاالنك يحيى، بريد إلكتروني 
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