
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 المطيرىعلى فايز / السيد  سعادة ـةكلم 

 منظمة العمل العربيةالمدير العام ل

 قومية حولالندوة الافتتاح فى 

 دور التعليم والتدريب عن بعد "

 " فى تشغيل الشباب فى البلدان العربية 

 و

 اطالق التقرير العربي الخامس 

 حول التشغيل والبطالة فى البلدان العربية
 ((  2016/  12/  1 – 11/  29  ،  المنامة))   

  

 

  

 منظمة العمل العربية

 مكتب العمل العربى
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

جمياال باان محمااد علااى حمياادان وزياار العماال /  معااالى الساايد

  وراعى الندوةوالتنمية االجتماعية 

يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي لالتحااد السيد / 

 الحر لنقابات عمال البحرين

 ممثلي البلدان العربية والخبراء السيدات والسادة

 الحضور الكرامالسادة 

 ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

/ السيي  معالىل أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب وأشكر

عليييى حميييي ا  وعيييير العميييل والت ميييي  جمييييل بييي  محمييي  

م ظميي  هيي ا ال شييا  لرعايتييا الكريميي  لعمييال  االجتماعييي 

حييول  ور التعليييم واليي ي يجميين بييي   يي و  العمييل العربييي  

ا يق  و،  والت ريب ع  بعي  ىيى تشي يل الشيباب العربيى

التقرير العربي الخامس حول التش يل والب ال  ىى البل ا  

ا مملكيي  البحييري  الشييقيق  أر  واليي ي تحت يي  العربييي 



2 

 

الكرم والع اء وم  خقل معالييا أتوجيا بالشيكر والتقي ير 

الملييح حميي  بيي  عيسييى  ل صيياحب الجقليي  ح يير  إلييى 

للق يايا المتواصيل   عمياعليى  مملك  البحري خليف  ملح 

خاص مؤسسات العمل العربي المشترح وبوجا لالعربي  و

إلييى أ ييرا  والشييكر موصييول ، م ظميي  العمييل العربييي  

اإل تيييال الةقةييي  ىيييى مملكييي  البحيييري  عليييى مسييياهمات م 

ىيى مجياالت الت ميي  والتشي يل   اجابي  ىى تحقيق أه اىياال

و خص بالشكر االتحا  الحر ل قابات عمال البحيري  عليى 

تعاو  م الصيا   وهميت م ىيي تي ليل كاىي  العقبيات وت ي ي  

 . الظرو  اللت ام  اجح ل  ا الجمن الكريم

 السيدات والسادة ,,,

ييييتي ت فييي  هيي و ال يي و  وميي  خقل ييا إ ييق  التقرييير 

العربى الخامس حول التش يل والب ال  ىي البل ا  العربي  

لتييراب  المو ييوعات بي  مييا وىييى إ ييار مواصييل  ج ييو  

م ظمييي  العميييل العربيييي  للمسييياهم  الفاعلييي  ىيييي مواج ييي  

ه يي  تحتييال التحيي يات الت موييي  ، السيييما أ  التحيي يات الرا
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لت اىر كاى  الج و  إقليميا و وليا لتحقييق أهي ا  الت ميي  

  شييي ها جميعيييا لصيييالح بلييي ا  ا  التيييى 2030المسيييت ام  

ليي  يتيييتى  لييح إال ميي  خييقل تععيييع ، و وم  قت ييا العربييي 

سبل التواصل والتعاو  بي   ول ا وتكريس م ظوم  تبا ل 

الخبييرات والتجييارب ليي عم التكييات  والتكامييل بييي  البليي ا  

العربي  ىي إ ار يتسم باالستمراري  والفعاليي  الم شيو   ، 

ولقيي  كشيي  الواقيين العملييى عيي  وجييو  رابيي  وةيييق بييي  

تعليييم وبييي  عيييا   ليي  والفقيير والالتحيي يات المتصييل  بالب ا

 م االسييتقرار ولعلييا ميي  المؤسيي  أ  حيياالت التييوتر وعيي

% 17الب ال  ىيي م  قت يا العربيي  قي  قفيعت إليى حيوالى 

% المير الي ي أصيبح يمةيل 27وتجاوعت ب ال  الشيباب 

مواج تييا بشييجاع  وحكميي  وحسيي   ي ب ييىخ ييرا حقيقيييا 

ويتحقييق  تخ ييي  سييعيا الحتوا  ييا حتييى تسييتقر مجتمعات ييا

 السلم والم  االجتماعى .
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 السيدات والسادة ،،،

يمر و   يا العربيى بظياهر  اال تقيال الي يم راىى التيي 

تق  على أعتاب ا بقيي  الي ول و خلت ىيا ع    ول عربي  

الخييري بيي رجات متفاوتيي  واليي ي يتمةييل ىييي توسييين الف يي  

العمري  الشاب  ىيي سي  ال شيا  االقتصيا ي ، المير الي ي 

 ب ييي معييا االسييتفا   القصييوي ميي  هيي و ال يكليي  السييكا ي  ي

الج ي   وتحويل ا إلى هب  سكا ي  م  خيقل التركييع عليى 

تفعيل الت ريب على الم   االستراتيجي  الج ي   المرتب ي  

والمعلومييات  تباالقتصييا  المعرىييى وتك ولوجيييا االتصيياال

ل وه يا ي ب يي بي  مخرجات التعلييم وأسيوا  العمي والرب 

أ  تكو  ه ياح عققيات ارتبيا  وةيقي  بيي  أج يع  التعلييم 

بجميين مراحلييا وبييي  احتياجييات أسييوا  العمييل وأ  تكييو  

مسيتع   لتعي يل برامج يا وىقيا مؤسسات التعليم والتي ريب 

االستمرار ىي  تفر ا تحوالت السو  من التيكي  على لما

الت ورات العلميييييييي  ىييييييياليييييييتعلم واكتسييييييياب الم يييييييارات 

 غييييرتيمييير ب يييا العيييالم والتك ولوجيييي  المتسيييارع  التيييي 
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شي   الم اىسي  مميا أ ي  واع ا تأساليب ووسيا ل اإل تيال 

ت ييوير وتحيي يا أسيياليب ووسييا ل أهمييي  العمييل علييى إلييى 

هييي و للتكيييي  مييين  عييي  بعييي  م ظومييي  التعلييييم والتييي ريب

 الج ي   ىي عالم التش يل .المستج ات 

ا  مجيياالا ىييتح  وبييات وا ييحا أهمييي  أمييام الشييباب  واسييعا

الستكشا  الق اعات اإل تاجي  الواع   لتوىير المعيي  مي  

ىرص العميل عليى غيرار اقتصيا  المعرىي  والمشيروعات 

وت يير ةقاى  العمل م  خقل تععييع الص ير  والمتوس   

روح المبيا ر  والعميل المسيتقل ليي ي الشيباب الي ي أصييبح 

رىيييي  بف ييييل هيييي و الم ظوميييي  قييييا ر علييييى اكتسيييياب المع

والم ارات الكفيل  بتيسير ا  ماجا ىي الحيا  الم  ي  المر 

اليي ي يت لييب ت يياىر ج ييو  أ ييرا  اإل تييال ىييي البليي ا  

العربييي  ليي عم ج ييو  م ظميي  العمييل العربييي  ىييي مجيياالت 

 . الت ريب ع  بع 
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 السيدات والسادة ،،،

 رجييت م ظميي  العمييل العربييي  علييى إ ييق  تقييارير 

( حول التش يل  2008ت اء م  عام  وري  كل س تي  ) اب

والب ال  ىي البلي ا  العربيي  ، ولعل يا قي  وىق يا ىيي اختييار 

إ ق  التقرير م  أر  مملك  البحيري  الشيقيق  صياحب  

المبيييا رات الم روسييي  لت يييوير ق ييياح العميييل ب يييا حييييا 

ال ليب ىيي   والعيرو عت  ظيم مت يور  للتوىييق بيي  

العمييل وأرسييت أسسييا راسييخ  للحييوار االجتميياعى  سييو 

وت وير عققات العميل إ ياى  إليى أ  يا كا يت سيباق  ىيي 

إقييرار  ظيييام التييييمي   ييي  الب اليي  ىل يييا م يييا كيييل التقييي ير 

 واالعتعاع .

" دعام لق  أختر يا أ  يكيو  هي ا التقريير تحيت شيعار 

حييا سيعي ا القدرات التنافسية لتعزيز القابلية للتشغيل " 

قل هييي ا التقريييير الييي ي أعييي و  خبييي  مييي  الخبيييراء مييي  خييي

المتميعي  ىي و   ا العربى إلى تق يم رؤي وأىكار تتعلق 

بالرب  بي  الت اىسي  االقتصا ي  والتش يل مميا ييؤ ي إليى 
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 االستخ ام المةل للموار  االقتصا ي  والموار  البشري .

هيي ا الج يي  المتوا يين امييام أ ييرا   و يينويشييرى ا 

قةيي  وجمييين ال ي ييات ومكو ييات المجتميين  ات اإل تييال الة

تخصصيييييي  والمع ييييييي  العققييييي  كمرجعيييييي  تسييييياع  الم

رسيم السياسيات والخ ي  والبييرام   ىيىوأصيحاب القيرار 

معييي  ميي  المكاسييب الملموسيي  علييى أر  الالتييي تحقييق 

الواقييين واستشيييرا  المسيييتقبل و يييما  حقيييو  الجييييال 

اء لألميي  القا ميي  ل يي  أى ييل ومعييي  ميي  االع هييار والرخيي

 العربي  . 

أحييكم جميعيا مةم يا  ليح االهتميام والي عم والميؤاعر  

التي  ج ها  ا ما م  أ را  اإل تال الةقةي  ىيي هي ا البلي  

 الععيع.
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 شاكراا لكم كريم اص ا كم .

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   

 

 فــايــز المطيرى

 العربيةالمدير العام لمنظمة العمل 

 رضـا

 شريف


