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 :تقـــديم ** 

العمل العربية خطورة تفشي مشكلة البطالة في الوطن العربي حيث  أدركت منظمة 
أصبحت تمثل تهديداً مباشراً لالستقرار واألمن والسالم االجتماعي في كافة الدول العربية إلى 
جانب ذلك تعاني منطقتنا العربية من غياب البيانات والمعلومات الدقيقة بالقدر الذي أثر سلباً 

 ار في التعامل مع مشكلة البطالة بشكل فعالعلى قدرة متخذي القر

 7002منذ عام  وبصورة مركزه وفي إطار هذه المعطيات تبنت وثائق منظمة العمل العربية

االهتمام بنشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث أصدر مؤتمر العمل العربي في 

بشأن الموافقة على تقرير لجنة اإلستراتيجية  (1531) دورته الرابعة والثالثين قراره رقم 

يدعو الدول العربية إلى إنشاء قاعدة بيانات لتجميع " العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل الذي 
وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بسوق العمل على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية 

 " .العربية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات 

حددت اإلستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل هدفها الخامس عشر لتنمية 
كما أكدت آليات تنفيذ اإلستراتيجية على المستوى . معلومات أسواق العمل في البلدان العربية 

العربي على إنشاء وتطوير وتنفيذ شبكة معلومات حول القوى العاملة والتشغيل من خالل شبكة 
 .من خاللها متابعة مؤشرات أسواق العمل في البلدان العربية  يتمعالمية  اتصال

وجود طفرة تكنولوجية في مجال االتصاالت وارتباط  ظلوتأسيسا على ما تقدم ، وفي 
وتطور تكنولوجيا المعلومات ، طرحت منظمة العمل العربية أسواق العمل بالتطورات العالمية 

بيانات الالزمة لدعم المؤسسات المسئولة عن سوق العمل وتوفير محاولة جادة لتنظيم وتوفير ال
آليات حديثة للعمل بها لزيادة قدرتها على المساهمة في تقليل نسب البطالة وتحقيق التشغيل 

 .األمثل لليد العاملة 

تقدمت المنظمة  7002والتنموية واالجتماعية بالكويت عام مع انعقاد القمة االقتصادية 

لعربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة للتعامل مع مشكلة البطالة حيث بالبرنامج ا
احد مشاريعها العربية لمعلومات أسواق العمل تضمن البرنامج ستة مشاريع يعد مشروع الشبكة 

والرياض  7011الرئيسية وقد اعتمدت القمة البرنامج وأقرته وأكدت عليه قمتي شرم الشيخ 

7015 . 

 : روع إنشاء الشبكة العربية لمعلومات أسواق العملفكرة مش** 

ترتكز فكرة المشروع على إيجاد آلية لزيادة التفاعل بين األطراف الثالثة من خالل بوابة  :أوال 
اليكترونية لمعلومات أسواق العمل العربية تشارك فيها أطراف اإلنتاج الثالثة لتوفير 

داخل كل دولة والمعلومات الدقيقة حول  المعلومات التي تصور واقع القوى البشرية
 .الخ... تصادي واالجتماعي مجموعة من قواعد البيانات منها السكان والتعليم والنشاط االق

االسهام في حل مشكلة البطالة والعمل على تحسين  :الهدف اإلستراتيجي للشبكة  :ثانيا 
اقع القوى البشرية داخل سياسات التشغيل واالستخدام في الوطن العربي من خالل رصد و

كل دولة بغية تحقيق التشغيل األمثل لليد العاملة العربية في ضوء احتياجات أسواق العمل 
 .العربية 
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 :كما تتضمن عددا من األهداف اإلجرائية 

 :الهدف األول 

يضع في اعتباره استتخدام المتوارد الوطنيتة  )بناء نظام عربي موحد لمعلومات سوق العمل 

وتطوير تلك االمكانات في دول أخري ، وإنشاء نقتاط ارتكتاز وطنيتة ، المتاحة في بعض الدول 

 (.في الدول التي ال تتوافر فيها مراكز متخصصة لبيانات سوق العمل

 :زيادة التواصل بين أطراف اإلنتاج: الهدف الثانى

ابط بين منظمات األعمال والعمال والجهات الحكوميتة المختصتة   يهدف المشروع لزيادة التر

وبحيث تصبح هذه الشبكة  اآللية والمرجع األساسي للعمليات التنستيقية مهمتا تنوعتت أو تعتددت 

 .مسؤولياتهم واحتياجاتهم

 تفعيل التعاون والتنسيق مع األجهزة اإلحصائية العربية: الهدف الثالث 

عيل التعاون والتنسيق مع األجهزة اإلحصائية العربية لتحقيق قتدراً يهدف المشروع لزيادة تف

 .من الترابط بين منتجى ومستخدمى البيانات اإلحصائية 

 :إيجاد وتطوير آلية عربية للتوظيف عن بعد: الهدف الرابع 

األول يحقتق ، وستتكون هتذه اآلليتة ذات شتقين.  يهدف المشروع لبناء آلية للتوظيف عن بعتد

الن عن الوظائف التي تحتاجها وشروط شغل الوظائف ـــتوظيف اإلعـــال والـــاألعم لمؤسسات

والثاني يحقق للبتاحثين عتن فترل العمتل إمكانيتة عترض ستيرتهم الذاتيتة  ،(وطنيين أوال مثال) 

وستتوف يضتتمن النظتتام .  بطريقتتة ستتهلة وميستترة وقابلتتة لالستتتخدام بمعرفتتة مؤسستتات األعمتتال

 .إمكانية التوفيق بين العرض والطلب بطريقة بسيطة وميسرة طبقا لشروط الجهات الطالبة

 :ة للتدريب عن بعدإيجاد وتطوير آلية عربي: الهدف الخامس

وستتتكون هتتذه اآلليتتة مفتوحتتة لكتتل مراكتتز .  يهتتدف المشتتروع لبنتتاء آليتتة للتتتدريب عتتن بعتتد

التدريب العربية الستتخدامها إلتاحتة مستتويات تدريبيتة مختلفتة للتراغبين فتي اإلستتفادة متن هتذه 

 .واعتمادا علي معايير مهنية متطورة ومحددة، اإلمكانية
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 طوير آلية عربية للحوار المجتمعي إيجاد وت: الهدف السادس

يهدف المشروع لبنتاء شتبكة اجتماعيتة للحتوار حتول القضتايا المختلفتة يشتارك فيهتا أطتراف 

 ..والخبراء والمتخصصين من جانب أخر، الثالثة من جانب  اإلنتاج

المتكامتل مشتاريع البرنتامج العمتل العربيتة للبحتث عتن تمويتل  من ختالل مستاعي منظمتة :ثالثاً 

هتمتام برنتامج إظتي مشتروع إنشتاء الشتبكة العربيتة بعم التشتغيل والحتد متن البطالتة ، حلد

وتتتتم توقيتتتع اتفتتتاق تعتتتاون بتتتين المنظمتتتة (   Agfundاالجفنتتتد ) الخلتتتيج العربتتتي للتنميتتتة 

والبرنامج لتنفيذ المرحلة األولى من الشبكة التي تركز على إنشاء البوابة اليكترونية وجزء 

دوالر أمريكتتي وتتتم  011.111قتتدم البرنتتامج مستتاهمة تبلتت  كتتز الرئيستتي حيتتث متتن المر

البدء في تنفيذ تلك المرحلة لتوفير كافة البيانات والمعلومتات التتي تجمعهتا المنظمتة  بالفعل

وتتم متن ختالل هتذه المستاهمة بنتاء البوابتة اليكترونيتة الشتبكة والتأستيس  ،من المستتفيدين 

 .للمركز الرئيسي المبدئي

أيلتتول / ستتبتمبر  10 – 01القتتاهرة ، ) لمتتؤتمر العمتتل العربتتي ( 10)د التتدورة ـتتـتشه :رابعاااً 

نأمتل أن تشتهد الفتترة القادمتة و.الق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمتل ــإط(  1101

المعلومتات الالزمتتة  وإتاحتةب متن أطتراف اإلنتتاج للتفاعتل متتع إدارة الشتبكة لتتوفير وتجتا

 .بإحصاءات العمل  خاصة ما يتعلق

وتسعي المنظمة لتوفير الموارد المالية الالزمة الستكمال أعمال الشبكة وتنفيذ مرحلتها  :خامساً 

الثانية التي تركز على إنشاء النقاط الوطنية في الدول العربية واستتكمال المركتز الرئيستي 

 .م خدمات القيمة المضافة للمستفيدين من الشبكة يوذلك لبدء تقد

 

 أحمد محمـد لقمـان
 المدير العام

 
 
 
 

 


