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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

  السادة ممثلى اطراف االنتاج الثالثة        

 السادة الخبراء 

 ر الكريمالحضو السيدات والسادة

 لسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،ا

يسعدنى ان ارحب بكم جميعا فى جوهرة سيناء مدينة   

شرم الشةي  اان ارةرل لكةم رةش الشةكر اال لةدير ل   ية كم        

الخ ةرا   ل   احث ات ادل الدروة ل مشارك  فى هذا النشاط 

موضةةةوا ةايةةة  فةةةى   حةةةولال جةةةارل العربيةةة  االداليةةة   ا

االهميةةةة  اال اهةةةةو المواامةةةة  بةةةةيش المن ومةةةة  ال ع يميةةةة       

الح ياجةا  العع ية  السةوال العمةع العربية       اال دري ي  مع ا

سةةةةريع  ال  ييةةةةر افةةةةو الم  يةةةةرا  اال  ةةةةورا  الع ميةةةة  

اال لنيةة  اال كنولوجيةة  ال ةةى يمةةر بمةةا العةةالم بمةةا اد  الةةى    

االهميةة  مةةش الةةدار الةةذ  ي ع ةةو ال ع ةةيم اال ةةدريب      زيةةادة 

الكفء فى الحد مش مشك   ال  ال  اتعشى العلر فى اطننا 

 العربى .

حليل  اااقع فى اص حت قضي  ال ش يع اال  ال   ان
تعد ين ر اليما مش  مالجميع ال  دان العربي  دان اس ثناء 



2 

 

بعض المشكال  اا ال واهر المزمن  ال ى تعانى منما 
 .ال  دان كثيع  السكان اق ي   الموارد فلط 

المن ل   تشير إلى أّنلدنيا ال يانا  الحديث  الم وفرة ف

تح عظ بأر ى معدال  ال  ال  بالملارن  مع العربي  ت لى 

ابوجو خاص ب ال  الش ال باقي المناطو في العالم 

% 17 ل   ال  تجااز المعدل العامد فل، ج حديثي ال خّرا

 م يون راطع رش العمع. 20حاليًا أي اجود ما يزيد رش 

ع الش ال العربي خمس السكان اربع اللو  يمّثا

العام   لكش مشكال  ال ش يع تزداد صعوب  اتعليدًا 

بيش هذه العئ  الرت اطما بمن وم  ال ع يم اال دريب 

امس ويا  األجور االعل ا  االج ماري  اةير ذلك إذ 

يصع حجم الم ع  يش مش فئ  الش ال إلى حوالي 

ن معدال  نصف إجمالي العاط يش رش العمع اأ

المعدل  اانال  ال  بيش اإلناث أر ى منما بيش الذكور 

 % .25 جااز يالعام ل   ال  بالنس   ل ش ال 

االمر الذ  ي   ب تضافر الجمود بكع جدي  فى اطار 

ال اهرة اما  هن رة رربي  شمولي  لمواجم  هذ

يصاح ما مش ر ع اج ماري  اهدر ل موارد اال اقا  

  .ال شري 
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 السيدات والسادة ...  

 االه مةةام بلضةةايا الشةة ال العربةةي  ا ال شةةك فيةةو أّنمّمةة

هةةةو بمثابةةة   الةةةذي يمّثةةةع الثةةةراة الحليليةةة  ل   ةةةدان العربيةةة 

ب نةةاء مج معةةا  ال ةةد    اه مامنةةاالداللةة  اال ع يةةررش مةةد    

السةةة يم  المعافةةةاة مةةةش المشةةةاكع االمخةةةاطر ااالنحرافةةةا   

  ةةون مصةةدرالشةة ال يمّثفاالسةة وكيا  االع ةةع االج ماريةة  

قةوة الةةيس ر ئةةًا ر ةةى المج معةا  فةةي حالةة  االسةة عادة مةةش   

ش الشةةةة ال اال اقةةةةا  سةةةةالجوانةةةةب االصةةةةعا  المميةةةةزة ل

ااإلبداري  الكامن  فيمم اذلك مش خالل ال أهيةع  االب كاري  

اتنميةةة  الممةةةارا  االلةةةدرا  ر ةةةى   المسةةة مر اال ةةةدريب 

فرصةةةمم ال كيةةةف مةةةع أي جديةةةد بكعةةةاءة افار يةةة  ازيةةةادة   

 ل مساهم  في تحليو أهداف ال نمي  المس دام  .

 

ر  الشةةعول العربيةة  رمومةةًا مةةش حيةةث زيةةادة للةةد ت ّيةة

الوري اارتعاا مس و  ال ع يم خةالل العلةود األخيةرة اأن    

الشريح  الك يرة مش الش ال قد نالت قدرًا مش ال ع يم أكثر 

ذلك ا األجيال السابل  لكنمم نالوا فرصًا أقع في العمع مش

لعدم توفر فرص رمع فلط بع ايضةا افةى رديةد مةش     ليس 

الحةةاال  بسةة ب رةةدم مواامةة  فةةرص العمةةع مةةع مةة هال    

 اكعةةةةاءا  طالةةةةب العمةةةةع فضةةةةال رةةةةش تممةةةةي  الشةةةة ال  
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االحرمان مش المشارك  السياسةي  اهةي مةش الةداافع ال ةي      

 ممةةا يسةة وجب  إلةةى حةةداث ت ييةةرا  فةةي المن لةة      قةةاد 

ل حديث ات وير من وم  ال نمي   إصالحا  جذري  إجراء

 .ال شري 

 حضرات السيدات والسادة

الممنى ر ى ركس الن رة الداني  ال لنى ان ال دريب 
يمثع محورا اس راتيجيا  الساادة فى مج معاتنا العربي 

الجسر اال واب   يع  رك يرا فى الدال الم لدم  اذ 
ان العالمى الذ  ال مكالرايسي  ل دخول الى سول العمع 

فيو اال لالقو  مش حيث الممارا  االكعاءا  االلدرا  
االن اجي  اال كيف مع المس جدا  اهى مش العوامع 
 االساسي  ل حسيش ال نافسي  ازيادة اللاب ي  لالس خدام

الى ت وير بال الى با  الوطش العربى فى حاج  م ح  ا
فى صياة  سياسا  ابرامج تنمي  الموارد اارادة الن ر 

تمكش العرد مش انسجم مع م    ا  العصر ت  ال شري
 .صلع مواه و بصع  مس مرة 

لع مي  ا ضوء الم  ّيرا  الدالي  اال  ّورا فعى 
اال كنولوجي  اال لني  اانع اح االق صاد اتزايد شّدة 

رّس  اث ت ار لاد ال احثيش بأّن الموارد ال شري  تالمنافس  
في العالم بعد  أص حت تمّثع ثالث الموارد االس راتيجي 

للياس مد  قوة اتلدم اساسيا ام شرا  ال ذاء اال اق 
 .الدال 
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 السيدات والسادة ..  

ر إلةى  تن مت من مة  العمةع العربية  فةي اقةت م ّكة       للد

 هةةا ركةةز  جمودف، ال نميةة ر ةةى قضةةايا   ال  الةة مخةةاطر 

تضةةةةميش خ   مةةةةا السةةةةنوي  ابرامجمةةةةا اأنشةةةة  ما نحةةةةو 

بمةدف   الممنةى ال لنةى ا ال ةدريب  امشاريع ت ع و بال ش يع 

مكافح  العلر اتنمي  ال ش يع اتوفير حيةاة إنسةاني  كريمة     

 .ل شعول العربي  

مةةش رفةةع اللضةةايا  من مةة  العمةةع العربيةة    تمكنةةتاقةةد 

الم ع ل  بال ش يع اال  ال  إلى أر ى مصدر التخاذ اللرار 

ر ةةةةى المسةةةة وي العربةةةةي احصةةةة ت ر ةةةةى قةةةةرار اللمةةةة    

ويةةة  ااالج ماريةةة  األالةةةى / الكويةةةت    االق صةةةادي  اال نم

لةدرم ال شة يع    الم كامةع  ل رنامج العربةي ا بأقرار( 2009

مةش   رايسي س   مشاريع ذ  ي ضمش مش ال  ال  اال االحّد

الخاص بالمواام  بةيش مخرجةا  ال ع ةيم    المشراا  ضمنما

اال ةةةدريب ال لنةةةى االممنةةةى ااالح ياجةةةا  العع يةةة  لسةةةول  

ر ةةى تنعيةةذ  اكةةد  اللمةةم االق صةةادي  المواليةة  اقةةدالعمةةع   

اصةةةدار  جمةةةود المن مةةة  فةةةى فضةةةال رةةةش هةةةذا ال رنةةةامج 

االس راتيجي  العربي  ل  دريب ال لنى االممنى اال ى تع  ر 

م خةةةذ  اللةةةرار يس رشةةةد بمةةةا بمثابةةة  خ ةةةط ا سياسةةةا   

 ل نموض بمذة المن وم  .
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 ؛؛؛ختاما 
تلديم االضاف  ااثراء النلاش  شت مكنوا جميعا من مح ان 

حول الجوانب المحي   بموضوا النداة ااس خالص 
مجمور  مش ال وصيا  اللاب   ل  نعيذ توضع تحت 

بحيث تساهم فى ب ورة رؤي  تصرف الجما  المعني  
مش رك  فى صياة  سياسا  ااس راتيجيا  تعمع ر ى 
يا ت وير من وم  ال ع يم اال دريب فى اطننا العربى م من

 كع ال وفيو االنجاحالنداتكم لكم 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  <<>>

 

 أحمد محمد لقمان

 المدير العام لمنظمة العمل العربية

 

 رباب
 


