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 نتلقى اليوم على ثرى ارض الكنانـة مـصر          إن لمن يمن الطالع     هنإ
>J مشتركبيعر هدف قوى واحد، ومصير الحبيبة يجمعنا دائماً <

 حـول   اإلقليمية افتتاح ورشة العمل     في التقى بكم اليوم     نأ ويشرفني
 تقيمها الوزارة بالتعاون مـع منظمـة        والتي،  الخارجي متنشيط االستخدا 
>Jالعمل العربية <
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 العمال المصريين الـذين     في مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة تتمثل        إن
يـث   ح األجنبيـة ول العربية والدول     الد فييعملون داخل وخارج مصر     

   همعمورة بما تقدم الإرجاء في والتقدم والرفاهيةينشرون البناء 
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 مختلـف   فـي  عقولهم وما تساهم به     ق من عر  ههم، وما يبذلون  عدسوا

  . االقتصاديةواألنشطةاعات طالتخصصات وفى جميع الق
لمتعلقـة   هذه الدول من عدد من المشاكل ا       فيويعانى الكثير ممن يعملون     

يواجهـون  وأحيانـا    العمل   أرباببعقود العمل او خالفات ونزاعات مع       
ـ   األوراق واستخراج   باإلجراءاتمشاكل تتعلق     يـصل   دوالتصاريح وق

 غير صحيحة إلدعاءات السجون في قضاء البعض منهم فترات   إلى األمر
  . العملأربابمن قبل بعض 
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 دراسة حول المهـن     بإعدادلة والهجرة   لقد قامت  وزارة  القوى العام      
 الدراسة عـدداً    أوضحت حيث   والخارجي الداخليالمطلوبة بسوق العمل    

 أخـرى  تشكل فائضاً عن حاجة سوق العمل مقابل مهـن           التيمن المهن   
  . لندرتهايشتد الطلب عليها
 قـوة العمـل عقبـة       إلفراد المهنية   اتبالتركيت فى   الالوتشكل االخت 

 سياسات االستخدام فـى     وواضعي القوى العاملة    طيمخط هجا تو أساسية
 على مـستوى    أو  الجغرافيوى   دولة حيث ان االختالالت على المست      اى

 االقتصادية يمكن معالجتها عن طريـق تحريـك العمالـة مـن             األنشطة
، بـأخرى  أو بوسيلة   أخرى  ل ا اقتصادي او من قطاع     أخرى إلىمحافظة  

يالت جوهرية  دإال من خالل تع   داركها  الت المهنية فال يمكن ت    ختالال ا ماأ
 بكثير مـن حيـث      أصعبفي أجهزة التعليم والتدريب وهما في الحقيقة        

  .ةالتكلفة والفترة الزمنية الالزم
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 االختالالت من خالل جعل التـدريب       لذلك تسعى الدولة لمعالجة هذه    

 ويتم ذلك من    الخارجيو  الداخلي  متفقا مع احتياجات سوق العمل     المهني
 موزعة  تدريبمركز  ) 839( البالغ عددها     المهني  مراكز التدريب  خالل

 العـام والقطـاع الخـاص بـسعة         األعمال وقطاع   الحكوميبين القطاع   
 إعـداد  في عامل، حيث تساهم هذه المراكز       ألف) 105(استيعابية قدرها   

ـ ال مع التكنولوجيا الحديثـة ومواكبـة        وتأهيلهم للتعامل العمال    وراتتط
>.هتحدثات العلمية والتقنية المعاصرستقبلية، والتعامل مع المالراهنة والمس <

<ì^ŠÖ]<l]‚éŠÖ]< <

 عـن   عـزل  بم الخـارجي تخدام  س بحث ومناقشة سياسية اال    ال يمكن 
 للطبقـة   الحقيقي الممثل   هي التنظيمات النقابية    إنالنقابات العمالية حيث    

دور  أهميـة رز  لذلك يب  عن مصالحها وضمان حقوقها،   العاملة، والمدافع   
 أهم من   ل القوى العاملة العربية باعتباره     موضوع تنق  في  العمالية النقابات

رحلة م هذه الفي خصوصاً  العربي الوطنفيموضوعات العمل والتشغيل 
 إنطلب من منطلق المصلحة القومية      يتهذا  وا العربية،   متن تمر بها ا   التي

  والقـومي  نيالوطصلة على المستوى    ااً متو دتبذل النقابات العمالية جهو   
ة العربية، وتزيل العقبات    يدى العامل ال تسهل تنقل ا   إجراءات إلىللوصول  
 البنـاء   في وتساهم   مر طاقاتها ث تست لكي تحد من حرية تنقلها      التي والقيود
  .موم المجتمعع على الطبقة العاملة وبرفاهية  ذلك ليعودالتنموي
  

< <
< <
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 القطري على  المستوى     ساماً كبيراً لي  لقد القى موضوع التشغيل اهتم    
 العمـل   ميثـاق  فـي  حيـث جـاء      ،القوميفحسب ولكن على المستوى     

يـدى  المبدأ اساسى وهو تحرير تنقل ا     ) 1980( عام   والقومي االقتصادي
 الالزمـة  التـسهيالت    وإعطاءهـا العاملة العربيـة وضـمان حقوقهـا        

   .والمساعدات لتطويرها
 المـشترك لعـام     العربـي قتـصادي   عت استراتيجية العمل اال   دكما  

 الـوطن   في تنمية وتطوير القوى البشرية والقوى العاملة          إلى) 1980(
مع  قتصادية، وفقا لمتطلبات التنمية اال    حركهال في وضمان حريتها    العربي

 االعتماد  في العربي القوى العاملة داخل الوطن      ضرورة الحفاظ على هذه   
، وال  األجنبيـة العتماد على العمالـة     على العمالة العربية بهدف تقليص ا     

 المبادئ بشأن تنقل القوى العاملـة العربيـة لعـام           إعالنسى  ننن  أيجب  
 حقيـق تل تتعـاون    نأ على الـدول العربيـة       هأن فيه جاء   الذي) 1984(

 االقتـصادي  التكامـل    إطـار  فـي التوظيف االمثل للطاقات البـشرية      
يل للعمال العرب من اجل      التشغ في األولوية العربيين، ومنح    واالجتماعي

   .العربيالحفاظ على هوية المجتمع 
  

 هذا المجـال    في الفعال منظمة العمل العربية     رذكر بدو ن نأ نودكما  
 فـي  األولويـة تفاق الدول العربية على منح      إميثاق المنظمة   بحيث ورد   
   المنظمة عدداً من االتفاقيات من إصدارمال العرب فضالً عن عالتشغيل لل
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الخاصتين بتنقل األيدى العاملة واللتان      )4 ،2(تين رقمي    االتفاقي بينها
تدعوان الي إلتزام األطراف الموقعه عليها بتسهيل تنقل األيدي العاملـة           

   .فيما بينهم
ـ بشأن المستوى االد  ) 1971( لسنة) 3(واالتفاقية رقم     للتأمينـات ى  ن

 العشرين عام   هبدورت العربي العمل   رقرار مؤتم إاالجتماعية، فضالً عن    
  .االستراتيجية العربية للتشغيل) 1993(

ì^ŠÖ]æ<l]‚éŠÖ]< <

كما ال يفوتني في هذا الصدد أن أشير الي بعض االنجـازات التـي              
قامت بها الوزارة لتنشيط الطلب على العمالة المصرية بأسـواق العمـل            

  :الخارجية وذلك من خالل المحاور التالية
لجماعية الموقعة مع الدول المستقبلة للعمالة      تفعيل االتفاقيات الثنائية أو ا     

المصرية لتنظيم إجراءات تشغيلها بأسواق هذه البلـدان مـع الـسعي            
لتنشيط الطلب عليها وذلك من خالل توقيع مزيد من مذكرات التفـاهم            
        والبرامج التنفيذية وبروتوكوالت التعاون مـع بعـض الـدول مثـل            

 - اإلمـارات    – الكويـت    – الـيمن    –  األردن –الجماهيرية الليبية    (
  ). موزمبيق– إيطاليا – اليونان –المغرب 

تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج للتعرف على الخطط           
علـى  المستقبلية للدول المستقبلة للعمالة والعمل علي تنشيط الطلب         

         جديدة في دولتي  عمالي المصرية بها مع فتح مكاتب تمثيلالعمالة
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       السعي نحو فـتح مكاتـب أخـري فـي دول           و)  اليمن –إيطاليا  (  

  ). السودان – البحرين –سلطنة عمان ( 
التعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة إلعداد الكوادر المـاهرة          

يـة  بة العمالة األجن فسمن كافة التخصصات المهنية القادرة على منا      
  .األخري بأسواق العمل الخارجي

ذا وقد قامت الوزارة بتنفيذ خطة طواريء للتدريب من أجـل           ه
إستيفاء الطلبات العاجلة التي ترد اليها حيث تم االتفاق مع مركـز            
تدريب القطامية لتدريب المتقدمين في مهـن الحـدادة المـسلحة           

 وذلك مـن خـالل دورة        وبعض المهن األخري   والنجارة المسلحة 
  .انتدريبية مكثفة تعقد بالمركز وبالمج

قـرؤه  مالتعاون والتنسيق مع وسائل االعالم المختلفة المرئيـة وال         
لتوعية المواطنين بالقنوات الشرعية الخاصـة بالحـاق العمالـة          
المصرية بالخارج وتحذيرهم من الوقوع ضحية ألعمال النـصب         
واإلحتيال وتسعي الوزارة وبالتعاون مع األجهزة المعنية بـوزارة         

  .تالينحلسماسرة والملبشر واالداخلية لمحاربة تجار ا
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تسعي الوزارة حالياً إلصدار قانون تأمين إجباري لكافـة العمالـة            
المصرية المتعاقدة للعمل بالخارج تستطيع من خالله ضمان توفير         
التغطية التأمينية لبعض المخاطر مثل حـوادث العمـل والـسير           

     الخ. ... ونفقات شحن الجثمان-والوفاه
 مصر على عدد كبير من االتفاقيات العربية والدوليـة          دقتاكما ص  

     رقمـي  تين العـربي  تينالخاصة بتنقل األيدي العاملة وأهمها االتفاقي     
 الخاصـة   )9( رقم  الخاصتين بتنقل األيدي العاملة واالتفاقية     )2،4(

 الخاصـتين بحـق     )14،16(  رقمي االتفاقيتينوبالتدريب المهني،   
ـ أ الدولية   اتت االجتماعية، واالتفاقي  العامل العربي في التأمينا       مارق

 الخاصة  )118(و بشأن عدم التمييز في االستخدام والمهنه،        )111(
بالمساواه في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الـضمان          

 )19(وبشأن التوجيـه والتـدريب المهنـي،        ) 142(واالجتماعي،  
  . الخاصه بإصابات العمل
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 سوف تثـرون ورشـة العمـل        أنكم على يقين    وأنا عليكم   أطلت لقد
 حـل   في وخبراتكم العظيمة للوصول الى نتائج وتوصيات تساهم         بآرائكم

 الطلب على العمالـة     تنشيط  في  وتساهم جبالخارمشاكل العمالة المصرية    
ـ ع أيـة لتذليل  حن على استعداد كامل     نالمصرية، و   مـصاعب   أو اتقب

   .ةتعترض تحقيق هذه الغاي
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 هذه الورشة   في العرب المشاركين    األشقاء لإلخوة أرجووفى النهاية   
  .العربية على ارض مصر اإلقامةطيب 
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