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  ا�فتتاح كلمة

  أحمد محمد لقمان/ السيدمعالى 

  منظمة العمل العربيةل العامالمدير 

 

  ورشة العمل القومية حول

  استخدامات التصنيف العربي المعياري للمھن

  وع*قته بالتخطيط والتدريب والتشغيل
 ))شرم الشيخ ٢٠١٢ / ٢ / ٢٩  - ٢٧((



  ٢٠٠٨ورشة استخدامات تصنيف 
  )٢٠١٢/  ٢/  ٢٩ – ٢٧ ،شرم الشيخ(

١

  رو�ند شتويرار/ سعادة السيد 

  فى مصر) GIZ( الوكالة ا�لمانية للتعاون الدوليمكتب  مدير

  فونتينسونيا / السيدة  سعادة

  )GIZ( كالة ا�لمانية للتعاون الدوليالو المشروع فىمديرة 
  

  ،،،الحضور الكرام السيدات والسادة 

 ،والفع$ال يالنوعأعمال ھذا النشاط بسعادة بالغة أشارككم اليوم 

 يبالتع$$اون م$$ع الوكال$$ة ا�لماني$$ة للتع$$اون ال$$دول تنف$$ذه المنظم$$ة وال$$ذى

)GIZ( .أن أنق$ل لحض$راتكم تحي$ات مع$الى الس$يد أحم$د  كما يسعدني

حال$ت التزام$ات  يمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية الذمح

تمن$ى لھ$ا  عنا أعمال ھ$ذه الورش$ة الھام$ة الت$يحضوره مدون طارئة 

 عل$$$ى أن ھ$$$ذا النش$$$اط ج$$$اء منس$$$جماً  ك$$$ل النج$$$اح والتوفي$$$ق مؤك$$$داً 

ياس$ية واقتص$ادية م$ن تط$ورات س ال$ب9د العربي$ةومتطلبات ما تشھده 

 ، أم$9ً الق$دير أن تك$ون ھ$ذه التغيي$رات يل$تھل للع، نبواجتماعية ھائلة

عل$$$ى مختل$$$ف الص$$$عد  يوا;جتم$$$اع يا;قتص$$$اد والتق$$$دم ف$$$ى الرق$$$ي

العري$$$ق  يالوطني$$ة والعربي$$$ة والدولي$$ة لتنس$$$جم م$$ع ال$$$دور الحض$$ار

كما كانت على مدى  .أمتنا العربيةوالمكانة التى يجب أن تكون عليھا 

<س$$ھام ف$$ى بن$$اء يم أھلتھ$$ا لا�ص$$الة والق$$للحض$$ارة و العص$$ور م$$وئ9ً 

  .صرح الحضارة العربية وا?س9مية والعالمية



  ٢٠٠٨ورشة استخدامات تصنيف 
  )٢٠١٢/  ٢/  ٢٩ – ٢٧ ،شرم الشيخ(

٢

 للمش$اركين ف$ى ھ$ذا النش$اط المھن$ي وا?داري ولعل ھ$ذا التن$وع

وزارات العم$$ل العربي$$ة م$$ن  ال$$ذى ض$$م المعني$$ين بالتص$$نيف المھن$$ي

وا�جھ$$زة وال$$دوائر  ي والمھن$$يووزارات ومؤسس$$ات الت$$دريب التقن$$

) GIZ(أردن$$ا وش$$ركائنا إنم$$ا . التوجي$$ه المھن$$يو المركزي$$ة ل<حص$$اء

 ،والنوايا لنھض$ة إداري$ة ش$املة المساعي وأھمية أن نؤكد على صدق

ومتطلب$ات الوظيف$ة والح$د م$ن  ا;حتياجات الفعلية لس$وق العم$ل يتلب

 ;س$$$تخداماتولھ$$$ذا ف$$$إن أعم$$$ال ھ$$$ذه الورش$$$ة س$$$تكرس . .البطال$$$ة

ومتابع$$$ة  ٢٠٠٨م ع$$$اللمھ$$$ن الص$$$ادر  يالمعي$$$ار العرب$$$ي التص$$$نيف

  .تنفيذه

  ،،،السادة الحضورالسيدات و

 يم$ن أ ف$ى المنطق$ة العربي$ة أكث$ر إلحاح$اً  اليوم ق العملاسوأإن 

م$$ن  ع$$رض العم$$ل والطل$$ب علي$$ه:  بركائزھ$$النھ$$وض لوق$$ت مض$$ى 

وم$ا  ،لتط$ورات التقني$ةل المواك$ب يوا�جور والت$دريب المھن$ ،جانب

  .ب آخرمن جان أفرزته من أنماط جديدة فى العمل

 ي وا;قتص$اديأن التنظيم ا;جتم$اعيمكن القول  ،وبعبارة أخرى

تمكنھ$ا  عالي$ة مھنية وتقنية ومھارة قدرةقوة عمل ذات  يتطلبالجديد 

الذاتي$ة  والق$درات ل<مكاني$اتع المھنة المناس$بة نواختيار العمل و من

  .للقوى العاملة



  ٢٠٠٨ورشة استخدامات تصنيف 
  )٢٠١٢/  ٢/  ٢٩ – ٢٧ ،شرم الشيخ(

٣

تلبى  تيلتوفير فرص العمل الونحن إذ نبحث عن السبل الكفيلة 

 يالت$من العاطلين بسبب ا�وض$اع الراھن$ة  ةطلبات الم9يين المتزايد

م$$ن ناحي$$ة وبع$$ض بل$$دان ا;س$$تقبال  بل$$دان ا?رس$$ال العربي$$ةتعيش$$ھا 

وم$ا أض$افته ا�وض$اع العربي$ة الراھن$ة م$ن  العربية من ناحية أخرى

وف$ى  ،عودة الم9يين العاملين خارج أوطانھم بسبب ا�حداث الجارية

المطال$$$ب العاجل$$$ة والمش$$$روعة ?يج$$$اد حل$$$ول مباش$$$رة لھ$$$ذه  إط$$$ار

الم9ي$$ين الت$$ى تبح$$ث ع$$ن لقم$$ة الع$$يش الكريم$$ة وأبس$$ط مس$$تلزمات 

جم$$$وع  مقدم$$$ة المتض$$$ررين ي$$$أتي ف$$$يلNس$$$ف و ،المعاص$$$رة الحي$$$اة

م$نھم عل$ى وج$ه المتعلم$ين و م$ن الرج$ال والنس$اء بش$كل ع$ام الشباب

  .الخصوص

أص$بحت بك$ل تفاص$يلھا �نھ$ا البطالة  مشاكل; أطيل فى  يولك

ولوج ك$ل  أجد أنه من الضروري. .وقت مضى معروفة أكثر من أي

القوى وا;ستجابة لطلبات  الظاھرةمن ھذه السبل التى من شأنھا الحد 

الت$$$ى غي$$$رت ش$$$كل النظ$$$ام السياس$$$ي وا;قتص$$$ادي وربم$$$ا العامل$$$ة 

وق$$د يس$$تمر  ،وليبي$$ا وال$$يمن ت$$ونس ومص$$ر ا;جتم$$اعي والثق$$افي ف$$ي

والھيئ$$$ات ووزارتك$$$م  ،التغيي$$$ر ليش$$$مل العدي$$$د م$$$ن البل$$$دان العربي$$$ة

التدريبي$$$ة تمل$$$ك م$$$ن الدراس$$$ات والخط$$$ط  والجھ$$$ات الت$$$ى تمثلونھ$$$ا

تنفي$$ذه كفي$$ل بتج$$اوز الكثي$$ر م$$ن مش$$اكل  اس$$تطعنام$$ا إن والتش$$غيلية 

إل$ى  ي$ؤدينح$ن ف$ى منظم$ة العم$ل العربي$ة  البطالة التى لم نترك باب$اً 

وعلى  ،من مدة بعيدةو ،استشرفنافقد ، إ; وسلكناه من حدتھا التخفيف

العربي$ة البطال$ة  فاق$ت نس$بةحي$ث  ٢٠٠٨وجه الخص$وص من$ذ الع$ام 



  ٢٠٠٨ورشة استخدامات تصنيف 
  )٢٠١٢/  ٢/  ٢٩ – ٢٧ ،شرم الشيخ(

٤

استشرفنا مخاطر ھذه الظاھرة التى تھدد  ،أكثر من أى إقليم فى العالم

إع$$$داد العدي$$$د م$$$ن الدراس$$$ات  فس$$$ارعنا إل$$$ى عرب$$$يكي$$$ان المجتم$$$ع ال

غن$$ا بھ$$ا قيق$$ة وا;س$$تراتيجيات الھادف$$ة حت$$ى بلالرص$$ينة والبيان$$ات الد

وا;جتماعي$$ة  ا;قتص$$ادية العربي$$ة القم$$ة أعل$$ى قي$$ادة عربي$$ة أ; وھ$$ي

 – ٢٠١٠(للتش$$غيل للفت$$رة  عرب$$يالت$$ى أق$$رت لن$$ا العق$$د ال والتنموي$$ة

خفض البطال$ة والفق$ر إل$ى النص$ف خ$9ل نف$س أكدت على و) ٢٠٢٠

مش$روع دع$م التش$غيل م$اد مقترن$ة باعت عن آليات أخرى الفترة فض9ً 

  .جميعاً  أنتم على دراية بھاو وبرامجه الستة

الت$ى تعق$دونھا  العربية الھامة ھذه الورشةلكل ما تقدم فإن 

فة إلى خف$ض إحدى الوسائل الھاد نسجم إنما ھيبھذا التنوع الم

 معي$اريال عرب$يلتص$نيف الل البطالة م$ن خ$9ل تدارس$كم بعم$ق

 الع9ق$ة بين$ه وب$ين س$وق العم$لة وفھمك$م لجدلي$ ،٢٠٠٨ للمھن

إنم$$ا يتعل$$ق بوج$$ود مؤسس$$ات  ھ$$ذه الع9ق$$ة مس$$ألة تط$$ورف ،وا�ج$$ور

 ،ومواءمت$$ه م$$ع التص$$انيف الوطني$$ة هإج$$راءات تطبيق$$ت$$درك أھمي$$ة 

  ..كلما اقتضت الحاجة نوعياً و كمياً ھا فيوكيفية التوسع 

 ً وأؤك$د  ،النج$اح والتوفي$ق ةالھام الورشة هأتمنى لھذ ختاما

وإسناد منظمة العمل العربي$ة لك$ل م$ا م$ن ش$أنه ش$يوع  لكم دعم

 يللمھ$$ن ال$$ذ معي$$اريال عرب$$يال تطبي$$ق واس$$تخدامات التص$$نيف

 الع$$رب ك$$ان ل$$ه أن يظھ$$ر ل$$و; جھ$$ود الخي$$رين م$$ن الخب$$راءما

 أس$$جلوبھ$ذه المناس$بة ;ب$د أن . .ال$ذين س$ھروا اللي$الى ?نج$ازه

تع88اون مش88روع ال?دارة ش$$كر وتق$$دير منظم$$ة العم$$ل العربي$$ة 



  ٢٠٠٨ورشة استخدامات تصنيف 
  )٢٠١٢/  ٢/  ٢٩ – ٢٧ ،شرم الشيخ(

٥

لوكال$ة الذي نفذته ا ا:قليمي في مجال التعليم والتدريب المھني

 ومتابعتھ$العونھ$ا والت$ي ك$ان  )GIZ(ال$دولي ا�لمانية للتع$اون 

وللخب$$راء الع$$رب  ،أكب$$ر ا�ث$$ر ف$$ى إنج$$از ھ$$ذه الوثيق$$ة الھام$$ة

 للوكال$$$ةوالش$$$كر موص$$$ول  ..ك$$$ل تحي$$$ة وتق$$$دير ا�ج$$$9ء من$$$ي

رو�ن8888د / الس8888يدب الممثل$$$$ة )GIZ(ا�لماني$$$$ة للتع$$$$اون ال$$$$دولى 
خول88ة  /الس88يدةومس$$اعدتھا  ف88ونتينس88ونيا  /الس88يدةو ش88تويرار

جمي$$ع مراح$$ل ا?ع$$داد  يف$$ مباش$$راً  إس$$ھاماً الت$$ى أس$$ھمت ة كنين88

ع$$$ن التغطي$$$ة المالي$$$ة لع$$$دد م$$$ن ال$$$دول  لھ$$$ذه الورش$$$ة فض9$$$ً 

آمل$ين  ،والخب$راء ي ا�لم$انيفى مشروع التعاون الفن$ المشاركة

 يالتع$$اون المثم$$ر وأن نس$$تفيد م$$ن الع$$ون ال$$ذ أن يتواص$$ل ھ$$ذا

  .قدمته وزارة التعاون ا�لمانية الصديقة فى ھذا المجال

  >>والس*م عليكم ورحمة ; وبركاته  <<  

  

  

  

  أحمد محمد لقمان

  العام المدير

 لمنظمة العمل العربية


