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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 السادة ممثلى وزارات العمل العربية 

 سادة ممثلى األجهزة اإلحصائية لا

 ،، السيدات والسادة الحضور

العمهههل أنهههم لمهههن دوارهههى سهههرورظ أن تعقهههد منظمهههة 

تها التدريبية للشبكة  العربية لمعلومات ادور ىالعربية أول

مههن  تطلعنههاالطمههوا الهه ظ ههه ا المشههرو   ، أسههواق العمههل

كلة البطالههة والعمههل رلههى شههإلههى اإلسهههام فههى حههل م خاللههم

مثهل فهى البلهدان ين سياسهات التشهغيل واالسهتخدام األتحسه

عتمهد ، ت شهبكة معلوماتيهةخالل إنشاء  العربية ، و لك من

والمعلومات  ات الصهلة  رلى توفير قدر كبير من البيانات

الهائلة التى حدثت فهى من الطفرة  ةبأسواق العمل مستفيد

حيههههب أصههههب  مههههن  تصههههاالت ،تكنولوجيهههها المعلومههههات وا

ستفادة من تكنولوجيها المعلومهات فهى خدمهة الضرورظ اإل

قضههية البطالههة ، وتفعيههل الحههوار المجتمعههى بههين أطههرا  

لزيهههادة كفهههاءة سهههوق العمهههل وسهههررة التصهههدظ  االنتههها 

 لمشكلة البطالة .

لقههد سههاررت منظمههة العمههل العربيههة فههى تبنههى انشههاء 

الشبكة لتشكل آلية دينامكية لتهوفير المعلومهات أمهام كافهة 

أطرا  العملية االنتاجية وتقديم خدمات متخصصة تهرتبط 
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بتحليهههل تلهههك المعلومهههات وبنهههاء السهههيناريوهات ألطهههرا  

ر سههاندة لمتخهه ظ القههرامالثالثههة ولتقههديم الههدرم وال االنتهها 

فههى وضههس السياسههات والحلههول الناجمههة لمواجهههة مشههكلة 

لتصب   مهيئةستكمال مراحل الشبكة ستكون البطالة ، وبإ

مركزاً للتوظي  البينى العربي وفق  المعايير الوطنية لكل 

وبما يفت  الباب لزيادة فهر  العمهل أمهام الشهباب  دولة ،

العربههي ، وكهه لك مركههزاً للتههدريب رههن بعههد ، تسههاهم فيههم 

المعاههههههد والمراكهههههز التابعهههههة للمنظمهههههة بهههههدوراتها  ةكافههههه

الشههههبكة مسههههاحة بههههين الخبههههراء  مالمتخصصههههة ، وسههههتقد

والمتخصصين من جانب وأطرا  االنتا  مهن جانهب آخهر 

صهههة التجهههارب الناجحهههة ، تضهههمن مهههن خاللهههم تقهههديم خال

للتعامههل مههس قضههايا التشههغيل  ومواجهههة تحههديات أسههواق 

 العمل .

أهميهههة التشهههغيل  إلبهههرازوفهههى إطهههار تعزيهههز جهودنههها 

معههدالت  للحههد مههنهتمههام رفههس درجههات اإلرلههى وحرصههنا 

البطالههههة المتزايههههدة فههههى المنطقههههة العربيههههة ، كههههان مههههن 

حيهههب الضهههرورظ تطهههوير النشهههاط اإلحصهههائى بالمنظمهههة 

رلههى إصههدار الكتههاب الههدورظ إلحصههاءات المنظمههة درجههت 

بصفة منتظمة كل رامين ، وأدركت  6891من  رام  العمل

وظ حتهالمنظمة أهمية تطوير ه ا الكتهاب مهن منطلهق مها ي

رتبرتم النهوا  إحصاءات العمل المختلفة وإ  أفررليم من 

وفهى  ،ساسية للشبكة العربية لمعلومات أسهواق العمهل األ
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من الخبهراء لتطهوير التطوير جمعنا ردداً  إنجاز ه ا سبيل

الكتاب شكال وموضوراً بغية أن يسهم فى تسهليط الضهوء 

رتماد رليها فى التخطيط رلى أهمية األرقام والبيانات واإل

وقد أرتقت تلك الجهود ليصدر .. ى رلى االحصائيات نالمب

مهههن  3162العهههدد التاسهههس مهههن الكتهههاب اإلحصهههائى رهههام 

رربيهههاًحو حهههول معلومهههات  اً م تقريهههر: األول منههه جهههزئيين

حصهائية ، أسواق العمل والجزء الثانى ملحق بالجداول اال

تحلهيالً لررقهام والبيانهات  مهه ا التقريهر أن يقهدسعى حيب 

لمعالجههة  منههم الههواردة فههى الجههزء االحصههائى فههى محاولههة

 اإلختالالت القائمة فى أسواق العمل العربية .

هتمههام إلقههد كههان اهتمامنهها بقضههية األرقههام والبيانههات 

نعلهههم جميعهههاً صهههعوبة الحصهههول رلهههى المغهههامر ، فهههنحن 

المعلومات الدقيقة أوالً بسبب نقصهها أو ييابهها فهى كثيهر 

مهههن األحيهههان وثانيهههها بسهههبب اختالفهههها وتضهههاربها لعهههدم 

وتصههني  موحههد للمهههن  للفهرسههةاسههتخدام أدلههم موحههدة 

ربي المعياري للمههن رهام عصني  البالريم من إصدار الت

نتظهههر لههه ظ ارتمدتهههم بعهههل الهههدول العربيهههة و, وا 3119

 ارتماد بقية الدول لم .

ب مهههن الهههبعل فهههى تهههوفير رهههدم تجهههاوكنههها نتوقهههس 

المعلومهههات واألرقهههام ألننههها نعلهههم صهههعوبة الحصهههول رلهههى 

 اً بو، وبكل فخر وجدنا تجا ناألرقام فى منطقتنا العربية لك

الثالثههة بمختلفههة توجهههاتهم ، حيههب  مههن أطههرا  االنتهها 
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كانههت حههواراتهم ومناقشههتهم لصههال  الشههبكة ، وأن لههديهم 

سهههتعداد للتعامهههل مهههس مثهههل هههه   الكثيهههر مهههن المرونهههة واإل

 ىالمشههاريس القوميههة التههى تعههود بالفائههدة رلههى الههدول ورلهه

 .الدوران الكامل لعجلة االنتا  

 السادة الحضور 

نتبهها  إلههى ان ت اإلوقبههل أن أخههتم كلمههاتى أود آن ألفهه

 وإنشههاءمسههارينا الحثيثههة لخههرو  ههه ا المشههرو  للنههور ، 

ههد    وراء كهان الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

، وهههو أنههم حههان الوقههت لكههى نعتمههد رلههى سههامى ونبيههل 

لنههها  نأرقامنههها  العربيهههة النابعهههة مهههن داخلنههها ، وأن تكهههو

مصادرنا العربية التى تنتج البيانهات واألرقهام العربيهة بمها 

قى منها المعلومات الدولية لكى نستيقلل اللجوء للمصادر 

 الخاصة بنا .

كمهها نهههد  مههن وراء  ايضههاً إلههى إيجههاد رالقههة مههس 

رتبارهها الجههات زة اإلحصائية فهى الهدول العربيهة بإاألجه

تنسههيق الالعمههل رلههى المعنيههة بإصههدار البيانههات واألرقههام و

وزارات العمههههل ، لضههههمان توحيههههد مصههههدر ههههها وبههههين بين

 .تها والعمل رلى انسيابها وتدفقهاالمعلومات ودق

شهكرظ وتقهديرظ  ب رهنروأخيراً ال يسعنى إال ان أر

طهالل بهن ربهد العزيهز آل  / لصاحب السهمو الملكهى األميهر

رلى )االجفنهد(سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية 
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قدمم مهن درهم مهادظ ومعنهوظ إلقامهة المرحلهة األولهى  ما

 من الشبكة .

وزارات دم بخهههال  الشهههكر والتقهههدير لكافهههة كمههها أتقههه

العمههههل رلههههى درمههههها ومسههههاندتها للمنظمههههة ولرجهههههزة 

اإلحصههائية العربيههة التههى تسهههم معنهها فههى تههوفير البيانههات 

 اإلحصائية الوطنية التى تعد أساس العمل فى الشبكة .

بفضههل جهههودكم وتعههاونكم مههس  مقههين أنههي وأننهها رلههى

المنظمههة سههو  يتسههنى لنهها إصههدار التقريههر العربههى الثههانى 

العدد العاشر من الكتاب ملحق بم لمعلومات أسواق العمل 

 . 3162لعام ورظ إلحصاءات العمل دال

وإننهههها ا ا نتمنههههى لكههههم التوفيههههق فههههى إتمههههام الههههدورة 

التدريبية األولى للشبكة العربيهة لمعلومهات أسهواق العمهل 

 ،وتحقيق الفائدة المرجوة منها 

اتمنى لكم طيب اإلقامهة بمدينهة الغردقهة هه   المدينهة 

البحهههر االحمهههر  ضهههفا رلهههى  الهادئهههة المطلهههةالسهههاحرة  

 بجمهورية مصر العربية 

 توفيق .وهللا ولى ال

 والسالم رليكم ورحمة هللا وبركاتم
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