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ة   عقدت ورشةمنظمة العمل العربية من  ةبدعو :أوًال مخططي التشغيل   لالعمل اإلقليمية الثاني
ومي   –في الدول العربية بدبي  انون األول  / ديسمبر   7-6( دولة اإلمارات العربية خالل ي آ

ع آ)  2009 يق م اون والتنس يا  لبالتع ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص ن اللجن ( م
ة المتحدة   " تنمية " وهيئة ) األسكوا ارات العربي  وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بدولة اإلم

تمرارًا و ذا النشاط اس ذ ه أتي تنفي ى، ي ة األول ل اإلقليمي ة العم ة لورش دت بالجمهوري ي عق الت
ميم االستفادة على جميع األقطار  بهدف تع 2009 / 7/  29 – 27التونسية خالل الفترة من 

  .العربية 

  :الورشة إلى هذه تهدف :ثانيًا

  .المعرفة بواقع القوى العاملة والتشغيل في الوطن العربي  تعميق -

  .التباحث حول التأثيرات السلبية لألزمة العالمية على عالم العمل  -

  .يئات التشغيل التعرف على الصعوبات التي تعوق أداء مكاتب وه -

ة     - ة وتوعي ة والنوعي ة الكمي ات التدريبي د االحتياج ي تحدي غيل ف درات مخططي التش م ق دع
  .الباحثين عن عمل وتوجيههم نحو إنشاء المنشآت الصغرى وتنميتها 

دة       - ة الرائ ارب العربي الخبرات والتج غيل ب ايا التش ين بقض ين المعني ا ب تفادة فيم يم االس تعم
ييلتض وة ب ارب  يق الفج ى بعض التج ة باإلضافة إل وى العامل ى الق ب عل ن العرض والطل

  .القطرية 

راء   ةأربع  قام بعرضها  عمل محاور ةتناولت الورشة خمس :ثالثًا ن في  متخصصو عرب  خب
  :موضوع الورشة وتتمثل هذه المحاور في 

يم  دور قطاع التشغيل ومنظمات المجتمع المدني في دعم مؤسسات التدريب المهني وال) أ( تعل
  .التقني 

ي    ) ب( ي تض ي ف اد المهن ه واإلرش يم     يدور التوجي دريب والتعل ات الت ين مخرج وة ب ق الفج
  .واحتياجات سوق العمل 

ـ( وارد  ) ج ة الم ة تنمي ة ومنظوم غيل والمؤسسات اإلنتاجي زة التش ين أجه ة ب يق والعالق التنس
  .البشرية

  .التشغيلفي مجال  متطلبات تطوير األجهزة والمؤسسات العاملة) د(

  .ارب وخطط قطرية لتنظيم سوق العملعرض تج) هـ(
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ذه الورشة عدد       : رابعًا ال ه ة      ًامشارآ ) 35(شارك في أعم ون الجهات والمكاتب المعني يمثل
السعودية –البحرين  –اإلمارات  –األردن ( بالتخطيط للنهوض بالتشغيل في الدول العربية اآلتية 

ان   –قطر  –فلسطين  –سلطنة ُعمان  –راق الع –الصومال  –سوريا  –السودان  – مصر   –لبن
عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وممثل عن االتحاد  باإلضافة إلى ممثل). اليمن  –

  .بدولة اإلمارات العربية المتحدة " تنمية " الدولي لنقابات العمال العرب وممثلين عن هيئة 

راء للمحاور         من خالل جلسات العمل وفي     : خامسًا ادة الخب ه الس دم ب ذي تق ضوء العرض ال
لوب     ات ذات صلة فضًال عن األس ة ومؤسس ارب قطري ن تج ه م تماع إلي م االس ا ت ية وم األساس
ى        م التوصل إل ادة المشارآين ت ل الس الناجح في إدارة جلسات الحوار والمناقشات اإليجابية من قب

  :التوصيات التالية

ل -1 امج المتكام م البرن دل دع غيل والح ة   لتش ة للقم ل العربي ة العم ه منظم ذي قدمت ة ال ن البطال م
  .) 2009/ الكويت ( واالجتماعية والتنموية العربية االقتصادية 

ة العمل         -2 الزم لمنظم ادي ال ي والبشري والم دعم الفن دعوة المسئولين والجهات الفاعلة لتقديم ال
شبكة العربية لمعلومات سوق العمل لتالفي    العربية إلقامة المرصد العربي للتشغيل وإنشاء ال

ة     ات والمعلومات الدقيق ة والنقص في البيان ة وفرص       الحديث ة بقضايا التشغيل والبطال المتعلق
  .صل بقضايا القوى العاملة العربيةالتأهيل والتدريب وما يت

ب    -3 ورة لمكات ام المتط ع المه ة لتتناسب م دول العربي ي ال نظم ف ريعات وال ديل التش غيل تع التش
دولي          ي وال توى العرب ى المس غيل عل يم التش ات تنظ ع اتجاه ى م ى  وولتتماش ديق عل التص

   .وتفعليها االتفاقيات والتوصيات العربية ذات العالقة بالتشغيل

ة  يالعمل على تبادل المعلومات والخبرات في مجال التوج -4 ه واإلرشاد المهني بين البلدان العربي
ل العرب  ة العم وة منظم اد     ودع ه واإلرش ة التوجي ر ثقاف ود لنش لة الجه ى مواص ل عل ة للعم ي

م           ه ودع دي التوجي دة مرش ة لفائ دورات التدريبي ة ال ة بإقام ار العربي ل األقط ي آ ي ف المهن
  ,البحوث التي تقوم بها بعض الجهات في مجال تطوير آليات التوجيه واإلرشاد المهني 

ة      دعم العالقة مع المؤسسات اإلنتاجية وبناء  -5 ة المتبادل دعمها الخدمات المهني ة ت جسور من الثق
يش            ود تفت تفادة من جه ى مكاتب االستخدام واالس ائمين عل اءة الق واالتصاالت المستمرة وآف

  .العمل وعالقات األجهزة بالتعليم والتدريب الفني والمهني في تلبية احتياجات المؤسسات 

ي لعمل مكاتب التشغيل    -6 ة في النطاق الجغراف ارية محلي ة تشكيل مجالس إستش دراسة إمكاني
ة وأصحاب     تمثل فيها الجهات المعنية باالستخدام والتدريب والتعليم بما في ذلك اللجان النقابي
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ات  بةالعمل والمنظم ة المناس ام األهلي اعي بهدف احك رة الحوار االجتم  لتطوير وتوسيع دائ
  .لجهات الفعالة في مجال االستخداموتقوية الروابط بين ا التنسيق

ة من         -7 وى العامل دعيم نظام وطني لمعلومات الق دعم معلومات سوق العمل من خالل إنشاء وت
  :خالل 

ديرات    - تنظيم االتصال بين مكاتب التشغيل وأصحاب العمل والمؤسسات التدريبية لوضع تق
  .أولية الحتياجات سوق العمل 

  .باستمرار  تحديثهاويام بمسوحات دورية لسوق العمل الق -

ه بصورة           - ة بعرض العمل والطلب علي ات اإلحصائية المتعلق ل البيان إعداد وإصدار وتحلي
  .دورية 

  .واتجاهات سوق العمل إنشاء مرصد عربي لتبادل معلومات القوى العاملة -

درة   تدعيم مكاتب االستخدام    -8 الموارد البشرية المقت ا      وت ب ائل عمله ا وتحديث وس طوير وظائفه
  :من خالل  واالرتقاء بأدائها

ة  وآثا والقطاعات االقتصادية   تحقيق انتشار لمكاتب التشغيل حسب حاجة طالبي العمل        - ف
  .توزيعهم في مختلف مناطق القطر

  .غطي المهام المحددة لتلك المكاتبباألطر التي ت) التشغيل ( تدعيم مكاتب االستخدام  -

ام          توف - امهم الرئيسية أو المه املين في مكاتب االستخدام في مجال مه ير تدريب مستمر للع
ا  ة ومنه لالفرعي تخدام التصنيف  تحلي ات اإلحصائية واس ن البيان اري للمه ي المعي العرب

ام     ة ع ل العربي ة العم ن منظم ادر ع ة    2008الص ة والمعرف اءات الميداني واالستقص
  .بفرص التدريب وطاقاته 

  .القتصادية والتطورات التكنولوجيةتحوالت اغة سياسات تشغيل تستجيب لمتطلبات الصيا -9

ة    -10 أمين حاج ة لت اج الثالث راف اإلنت اعيين أط رآاء االجتم ين الش اون ب ن   التع ل م وق العم س
نها التي يتطلبها التطور التقني والترآيز على تشغيل  ة وخاصة النادرة ماالختصاصات الجديد

  .رضة والعربية لهذا الغلعمالة الوطنيا

روع          -11 ي مش واردة ف داف ال ق األه ل تحقي ن أج ة م ود العربي افر الجه ي  " تض د العرب العق
ك        وذلك بإتباع جملة من السياسات   " للتشغيل  ا وذل ذ عدد من اإلجراءات المرتبطة به وتنفي
  :من خالل
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ز دوره  دعم جهود القطاع الخاص - ى تطوير    في التشغيل   وتعزي ر    والتشجيع عل القطاع غي
ام والحكومي    ليندمج في القطاع النظامي وذلك في ضوء تراجع  النظامي دور القطاع الع

  .فرص العمل في الدول العربية خالل العقدين األخيرين  توفيرفي 

ة   زيادة معدالت نمو اإلنتاجية  - مما يساعد على تنافسية المنشأت االقتصادية والحد من البطال
  .والفقر

ا في         رفع مستوى  - ع المجاالت بم ة في جمي ي بصورة جذري التدريب والتعليم المهني والتقن
اهج   ة ذلك المن ة         التربوي ام بالثقاف ة واالهتم ات المراآز التدريبي دربين وإمكاني ة الم ونوعي

  .العمالية

  .التشجيع على االستثمارات البينية في الوطن العربي تمهيدًا للسوق العربية المشترآة  -

ا  لميتوجه ا -12 شارآون بالشكر والتقدير إلى منظمي هذه الورشة الهامة ويغتنمون فرصة انتهائه
ود     وازرتهم لجه م وم ى مواصلة دعمه ي إل وطن العرب ي ال ة ف اج الثالث راف اإلنت دعوة أط ل

  .منظمة العمل العربية بما يمكنها من أداء مسئولياتها القومية

ة   أشاد المشارآون بالتعاون االيجابي والمستم -13 ة االقتصادية   ر بين منظمة العمل العربي واللجن
يا    ي آس ة لغرب كوا(واالجتماعي تمرار ه   ) االس ى اس دون عل ر    ويؤآ ه خي ا في اون لم ذا التع

  .ينتلمنظمفي آال ااألعضاء 

ارات    "تنمية"المشارآون دور هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية  يثمن -14 ة االم بدول
ي  دة ف ة المتح يراالعربي ة  لتحض ة األقليمي ذه الورش يم له داد والتنظ ةواالع ة  النوعي الهام

وفيرلويسج اتم ت رم الضيافة و م تقبال وآ ديرهم لحسن االس تلزمات  هون شكرهم وتق من مس
  .أدت إلى نجاح أعمال الورشة

ة العمل      – أحمد محمد لقمان/ يسجل المشارآون شكرهم وتقديرهم للسيد -15 ام لمنظم دير الع الم
أن تشكل عنصرًا    من شانها لمتابعته وتشجيعه لعقد مثل هذه األنشطة والفعاليات التي يةالعرب

ا  الحد   من  هامًا من عناصر تبادل الخبرات والمعلومات بين األقطار العربية بما سيساهم حتم
  .من البطالة وزيادة فرص التشغيل للعمالة الوطنية والعربية

  

◘◘◘  
 رباب

عبد المنعم/ طـ   


