
معالى السيد/محمد شياع السوداني
وزير العمل والشئون االجتماعية

جمهورية العراق

معالى السيد / على ظاهر الغزاوى
وزير العمل

المملكة األردنية الهاشمية

 معالى السيد / محمد الغازي
وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيية

معالي السيد / محمد كبارة
وزير العمل

الجمهورية اللبنانية

السيد / محمد بوطاطة
الكاتب العام لوزارة التشغيل والشئون 

اإلجتماعية - المملكة المغربية

الدكتور / فادي الجميل
رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين

الجمهورية اللبنانية

معالى السيد / جميل حميدان
وزير العمل والتنمية اإلجتماعية

مملكة البحرين

معالى السيد / مأمون أبو شهال
وزير العمل

دولة فلسطين

معالى السيد / محمد الطرابلسي
وزير الشئون اإلجتماعية

الجمهورية التونسية

السيد / يعقوب يوسف محمد
رئيس المجلس التنفيذي لإلتحاد الحر 

لنقابات عمال البحرين

المهندس / يوسف على عبدالكريم
رئيس اتحاد عام نقابات العمال

جمهورية السودان

المهندس / على صبيح الساعدي
رئيس إتحاد الصناعات العراقي

جمهورية العراق

السيد / نور الدين الطبوبي
األمين العام لإلتحاد العام التونسي للشغل 

الجمهورية التونسية

السيدة / هند سليمان بن سليمان
إتحاد غرف التجارة والصناعة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

السيد / عبد الحكيم الشمري
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 

مملكة البحرين

من داخل الجلسات العامة األولى والثانية ... 

»نحن ال نفرض رأيًا وإنما نضع بين أيديكم مشروعًا العتماده آخذين بعين 
اإلعتبار مالحظات أطراف اإلنتاج, الشركاء الحقيقيين «

المطيري في الجلسة الخاصة بالشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل :
» ال نملك عصًا سحرية إال أننا نجتهد ونعمل بإخالص وسيأتي بعدنا من 

يكمل هذه المسيرة «

استعرضت الجلسة الخاصة باإلصدارة االلكترونية األولى 
شرحًا مفصاًل عن مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق 
العمل، التي بنيت على مبدأين: أحدهما معني بالمحتوى 
المعلوماتي المكون للشبكة من قوانين وقرارات وتجارب 
ناجحة، وآخر يضم كل المعلومات الكمية والوصفية التي 
المجتمع  االنتاج ومنظمات  القرار وأطراف  تساعد متخذي 
المدني على وضع سياسات وإستراتيجيات عامة وقطاعية 
الواجهة  تعرض  حيث  العمل.  أسواق  لتنظيم  وبرامج 
ومجموعة  العمل  أسواق  أخبار  الشبكة  لموقع  الرئيسية 
وإحصاءات  بيانات  تضم  التي  المعلوماتية  اللوحات  من 
العمل  بسوق  المتعلقة  المؤشرات  أهم  تعرض  رقمية 
لمرتادي الموقع وكذلك أخبار ومقاالت بحثية نوعية معنيه 
تستعرض  كما  واألكاديميين  للباحثين  العمل  بأسواق 
اإلحصائية  المؤشرات  أهم  يوحد  دولة  لكل  خاصًا  ملخصًا 
العربية, وتتضمن الواجهة قائمة نظم المعلومات والتي 
العربية  الدول  بروفايل  وهي:  قوائم  ثالث  عنها  يتفرع 
والذي يحتوي على جميع المؤشرات اإلحصائية التي تروي 
قصة عن سوق العمل في كل دولة, ولوحات المعلومات 

وإحصاءات  الدول,  لبيانات  نوعية  مؤشرات  تعرض  التي 
ومؤشرات والتي توضح تطور مؤشر ما ضمن تسلسل 
زمني, كما تحتوي الواجهة على قائمة للمكتبة اإللكترونية 
وهى عبارة عن محرك بحث ألسواق العمل العربية تتيح كل 
ماتنتجه األجهزة اإلحصائية وأطراف اإلنتاج الثالث إضافة 
العربية  للمنظمات  والقانونية  اإلحصائية  اإلصدارات  إلى 
وهو  العرب  الخبراء  دليل  قائمة  أيضًا  وتضم  والدولية, 
قاعدة معلوماتية متفردة تمكن الخبراء من تحديث بياناتهم 
وإضافة خبرات جديدة, ويعتبر التوظيف عن بعد أحد أهم 
االصدارة  هذه  في  وهو  الشبكة  على  المتاحة  القوائم 
يحتوي على 100 وظيفة في جميع أنحاء الوطن العربي, 
إال انه في مرحلة الحقة سيصبح النظام قادرًا على إجراء 
ربط في عملية التوظيف بين ثالثة أطراف : طالب الوظيفة 
باإلعتمادية,  المعنية  الوطنية  الجهات   / الوظيفة  عارض   /
أما فيما يخص قائمة التدريب عن بعد فيضم في  هذه 
والسالمة  الصحة  مجاالت  في  علمية  مواد  االصدارة 
غرفة  قائمة  تتضمن  حين  العمل,في  وأسواق  المهنية 

األخبار أحدث األخبار الخاصة بأسواق العمل .

ســـتقوم المنظمـــة بنشـــر اإلصـــدارة االلكترونية 
األولـــى بعد إعتماد البيانـــات واإلحصاءات الواردة 
علـــى موقع الشـــبكة وتوقيع بروتوكـــوالت تعاون 
ثنائيـــة معتمـــدة مـــع الفريـــق ال وطنـــي للدولـــة 
والـــذي يضم الحكومـــات ) وزارات العمل واالجهزة 
ومنظمـــات  العماليـــة  واإلتحـــادات   ) اإلحصائيـــة 
أصحـــاب األعمـــال, كما ســـتوزع المنظمـــة الدليل 
العمـــل  ســـوق  إلحصـــاءات  الموحـــد  العربـــي 
المنســـجم مـــع  المعاييـــر الدوليـــة بهـــدف توحيد  
البيانـــات  قاعـــدة  فـــي  المســـتخدمة  المفاهيـــم 
المركزيـــة ليكـــون هناك تناغم واتســـاق بين الدول  

ودوليًا.  عربيـــًا 



العدد )    ( 3نشرة صحفية تصدر عن الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي     

خالل الجلسة العامة الثانية للدورة الرابعة واألربعين لمؤتمر العمل العربي .. 

المطيري وشاهين يوقعان مذكرة تفاهم 
للجهـــود  وتنســـيقًا  المشـــتركة  األهـــداف  مـــن  انطالقـــًا 
وإيمانـــًا بأهمية العدالة اإلجتماعية في تحقيق االســـتقرار 
والســـلم اإلجتماعـــي وجـــذب رؤوس األموال لالســـتثمار 
المعرفـــي,  للتمكيـــن  وتحقيقـــًا  العمـــل,  فـــرص  وخلـــق 
وقعـــت منظمـــة العمـــل العربية مذكـــرة تفاهم مـــع اتحاد 
الغرف العربية لمدة 4 ســـنوات, اتفـــق فيها الطرفان على 
التنســـيق والتشـــاور فـــي كافـــة القضايـــا ذات االهتمـــام 
المشـــترك، وتحديـــد آليـــات عمـــل لتنفيذ التعـــاون وتبادل 
المعلومـــات والوثائـــق واالحصـــاءات والبيانـــات الخاصـــة 
العمـــل وفـــرص االســـتثمار واالســـتفادة  بحركـــة ســـوق 
المثلى من الشـــبكة العربيـــة لمعلومات أســـواق العمل، 
كمـــا وضعت المحـــاور ذات األولوية على أجندة األنشـــطة 

المزمـــع تنفيذهـــا، حـــول دور منظمـــات أصحـــاب األعمال 
للنهـــوض في مجـــاالت التشـــغيل والتنمية المســـتدامة 
2030، والصناعـــات الصغـــرى والحـــرف التقليدية للحد من 
البطالـــة، واالســـتقرار االقتصـــادي واالجتماعي وتشـــجيع 
االســـتثمار، وتطوير وســـائل وأســـاليب التدريـــب المهني 
التكنولوجـــي  التطـــور  مـــع  لتتوافـــق  التقنـــي  والتعليـــم 
واحتياجات أســـواق العمل، وتطوير االحصـــاءات والبيانات 
وفـــي  والقوميـــة  الوطنيـــة  االحصـــاءات  مراكـــز  ودعـــم 
مقدمتهـــا الشـــبكة العربيـــة لمعلومـــات أســـواق العمـــل 
العربيـــة. كمـــا تـــم تحديـــد االلتزامـــات المتبادلـــة على كل 

طرف فـــي تنفيـــذ تلك األنشـــطة.

الدكتورة / ربا جرادات
مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية

منظمة العمل الدولية

السيد / روجيه نسناس
رئيس رابطة المجالس اإلقتصادية 

واإلجتماعية العربية

السيد / وليم سوينغ
مدير عام المنظمة الدولية للهجرة

السيد / جبار طارش فارس
رئيس اإلتحاد العام لنقابات العمال

جمهورية العراق

السيد / حسن فقيه
نائب رئيس اإلتحاد العمالي العام

الجمهورية اللبنانية

الدكتور / محمد بطى الشامسي
رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق

دولة اإلمارات العربية المتحدة

السيد / غسان غصن
األمين العام لإلتحاد الدولي 

لنقابات العمال العرب

السيد / خالد الفقي
ممثل رئيس اإلتحاد العام 

لنقابات عمال مصر

السيد / حيدر إبراهيم
األمين العام لإلتحاد العام لعمال 

فلسطين

السادة المتحدثون : 
» التقرير أعاد االعتبار لمنظومة التعليم والتدريب المهني «

توقيع إتفاقية بين 
غرفة صناعة األردن ومجلس األعمال لدول 

الكوميسا ) دول شرق وجنوب افريقيا ( 
بهدف تعزيز التعاون التجاري بين مجتمعات األعمال 

الصناعية وتبادل المعلومات 

عقدت الدكتورة / ربا جرادات مديرة المكتب اإلقليمي 
للدول العربية في منظمة العمل الدولية 

عدة إجتماعات ثنائية مع بعض أطراف اإلنتاج الثالث

  على هامش أعمال المؤتمر ...


