منظمـة العمـل العربيـة

التقرير الختامي
للنـــدوة القــومـيـة حـول :
" توطين الوظائف وفرص األستخدام المنظم للعمالة العربية
فى ضوء المتغيرات فى المنطقة العربية"
( القاهرة  20 - 18 ،أكتوبر  /تشرين األول ) 2016

التقرير الختامي
للنـــدوة القــومـيـة حـــــــول :
" توطين الوظائف وفرص األستخدام المنظم للعمالة العربية
فى ضوء المتغيرات فى المنطقة العربية"
( القاهرة  20 - 18 ،أكتوبر  /تشرين األول ) 2016

تـقـديـــم :
فى إطار تنفيذ خطة عمل منظمة العمل العربيةة لعةا  ،2016فقة تة عقة النة
ةتخ ا المةنظ لععمالةة العربيةة فةى

الق مية حة ل تتة طيا ال ظةاوف فةرس ا

ة

المتغيةةراف فةةى المنطقةةة العربيةةةت فةةى م ينةةة القةةاصر  ،عمب ريةةة م ةةر العربيةةة ،خة ل
الفتر  20 – 18أكت بر  /تشريا ا ل .2016

األهداف :تهدف الندوة إلى :
 -1التعةةرف ععةةى بةةرامو

يا ةةاف ت ة طيا ال ظةةاوف أ رصةةا ععةةى تنقةةل الق ة

العامعة العربية.
 -2ت ة عي ال يا ةةاف التنم يةةة فةةم مبةةا ه متفةةم ععيبةةا لبع ة ر الشةةراكة تع ي ة
التعةةا ا العربةةي إيعةةا

ةةيي إتفانيةةاف تمكةةا مةةا ا

ةةتفا المشةةتركة مةةا

البعر التنقل فى ظل يا اف برامو ت طيا ال ظاوف.
 -3ا تفاق ععى رؤيةة مشةتركة مةا نبةل بعة اا ا ر ةال ا

ةتقبال العبة ر فةم

ر ح الم ةةةو لية ازلتةةة ا بةةةالم ا يم ازتفانيةةةاف العربيةةةة ال ليةةةة لم اعبةةةة
البعر غير النظامية م اعبة انعية العمل ععى اعتما أشةكال مرنةة لعبعةر
حةةراا العمةةل بمةةا يعة

البعةةر النظاميةةة يقة بة اول كفةةؤ لمعالعةةة أ ةةبا

البعر غير النظامية بكافة أشكالبا .
 -4تع ي التعا ا فةى معةال تبةا ل المعع مةاف مةا خة ل التن ةيم المؤ
يي ةةةير مةةةا عمعيةةةة تنقةةةل العمالةةةة العربيةةةة ليةةة ع التبةةةا ل التعةةةار
ا نت ا

يفعل الح ار التبا ل ال قافي.
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ةي ،بمةا
التعةةةا ا

ره كمح ر أ ا ي فةى عة التشةغيل مكافحةة

 -5التأكي ععى التكامل العربي

البطالة فى إطار نظر عربية شم لية متكامعة ا ص اف الم الح التنم ية.
 -6التشةةةريعاف المعةةةايير العربيةةةة المنظمةةةة
المؤ

اف المعنية بالبعر

ر

ةةةتخ ا العمالةةةة العربيةةةة،

ذاف الع نة بتفعيل تعا الم ا يم ل ع التنقل.

المشاركون :
 شارا فى أعمال الن
()15

ع ( )37مشارا مم عيا عا أطراف ا نتاج ال

لةةة عربيةةة مةةا المعنيةةيا بق ةةايا البعةةر التنقةةل با

ةة مةا

ةةافة إلةةى مم عةةي

منظمة العمةل ال ليةة ازتحةا الة لى لنقابةا العمةال العةر (مرفةم ناومةة بأ ةما
ال ا المشاركيا).
 كما شارا فى أعمةال النة
عمل الن

عة مةا الخبةرا العةر المتخ

ص ععى النح التالي -:

 )1ال كت ر  /أحم الم ع

 -ت نس

 )2ال كت ر  /أ امة العب ى

 -البحريا

 )3ال كت ر  /محم عب الشفيع

-م ر

 )4ا

ةيا فةى معةازف

-م ر

تاذ  /إيماا كريا

 )5ال كت ر  /يا ع يعس
 )6ال كت ر  /نيا

 فع طيا-م ر

م طفى

 شارا عا المنظمة كل ما -:
 -خبير التنمية البشرية بالمنظمة

 -ال ي  /ر ا ني مة

 ال ي  /م طفى عب ال تار  -رويس ح العمالة العربية المتنقعة المباعر -ال ي  /محم عب البا

 -إ ار التنمية البشرية التشغيل

األفــتـتـاح :
ت أفتتاح أعمال الن

فى تما ال اعة العاشةر مةا

ةباح ية

ال

ةا الم افةم

 18أكت بر  /تشريا ا ل  ،2016بقاعة الع صر بفن ق انترك نتيننتال ةيتى ةتار
القةةاصر  ،بكعمةةة ةةعا ال ةةي  /فةةاي ععةةى المطيةةر – المةة ير العةةا لمنظمةةة العمةةل
العربية ،ألقاصا نيابة عنه ال ي  /حي ر أبشر الم ير العا الم ةاع لعمنظمةة رحة
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فيبةا

بال ةةا المشةةاركيا ال ةةا الخبةةرا  ،أعةةر عةةا الشةةكر التق ة ير لتعبيةةتب ال ة ع
لح ة ر أعمةةال صةةذه الن ة

الق ميةةة البامةةة التةةى تتنةةا ل بال را ةةة التحعيةةل مختعةةف

المتععقة ببرامو

يا اف ت طيا ال ظاوف التى تبنتبا ع ما ال ل العربيةة

الع ان

تةةأ ير صةةذه البةةرامو ععةةى فةةرس تنقةةل العمالةةة

لعحة مةةا مشةةك ف البطالةةة لة يبا مة

العربية فى أ اق العمل العربية ز يما بع ا ح اث التغيراف التى تمر ببةا المنطقةة
العربيةةة ،مةةع التأكي ة عةةا م ة

أصتمةةا منظمةةة العمةةل العربيةةة بق ةةايا البعةةر التنقةةل

متابعة تط راتبا تغير أشكالبا أنماطبا ع نتبا المباشر بالح ما مشةكعة البطالةة
يةةا فةةرس التشةةغيل التنميةةة .فةةى ختةةا كعمتةةه أك ة
العمل العربية لبذل الم ي ما العبة

ةةعا ته ععةةى إ ةةتع ا منظمةةة

لعم ةاصمة بفاععيةة فةى ازرتقةا بقة راف مختعةف

العباف ذاف الع نة بتنظي البعةر تنظةي إ ةتق ا

إ ةتخ ا العمالةة العربيةة (مرفةم

كعمة عا ال ي  /فاي ععى المطير – الم ير العا لمنظمة العمل العربية).

سير أعمال الندوة :
 ت ةةما ع ة ل أعمةةال الن ة

ةةة أيةةا عمةةل متتاليةةة عق ة ع ة ()5

ععةةى م ة

عع ةةاف عمةةل فنيةةة ،ف ة ت عةةا عع ةةتى ا فتت ةاح الختةةا

فةةم البرنةةامو ال منةةى

(مرفم) ،تنا لف العع اف بالعرض التحعيل المنانشة المحا ر ا تية-:
 -1المتغيةةراف العربيةةة الراصنةةة أنعكا ةةاتبا ععةةى ن ةةايا العمةةل العمةةال ب ةةفة
عامة ععى البعر التنقل ب فة خا ة.
 -2برامو

رصا فى م اعبة التح ياف التنم ية التةى

يا اف ت طيا ال ظاوف

ت اعببا ال ل العربية أ رصا ععى أ اق العمل.
 -3اآل ار ال عبية لعتنقل غير المنظ

البعر غيةر الشةرعية ععةى البعة اا العربيةة

أ ما خ لبا ععى ن ايا التشغيل.
-4

ر التبا ل المنظ لععمالة العربية كمحف لعنم

التكامل ا نت ا .

 -5مع ناف تنقل العمالة العربية بيا أ اق العمل العربية.
-6

ر مؤ

ةاف التععةي

التة ري التقنةى المبنةي فةةى تي ةير عمعيةة ا

المنظ لععمالة العربية.
 -7التشريعاف الم ا يم المعايير العربية المنظمة لعبعر .
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ةةتخ ا

 ف

ت عا تق ي ع ( )4عر ض لتعار عربية صى-:

 العمب رية العبنانية  -عر با ال ي  /ععى فياض  -رويس ي اا -لة فع طيا  -عر با ال ي  /رامى مرع

ار العمل.

 -م ير اور التشغيل-

 -العمب رية العرانية  -عر با ال ي  /إ امة معي

الى -

ار العمل

ار العمل

 ممعكة البحريا  -عر با ال ي  /يا ر الحعير  -اتحا عمال البحريا ت تشكيل لعنة ال ياغة ععى النح التالي -:
 ال ي  /ععى فياض - ع

 -لبناا

ار العمل

ية كل ما -:

 -ال ي  /محم طه

-م ر

 -ال ي  /إ امة معي

 -العراق

 -ال كت ر  /إبراصي الشافى

 -ال ع ية

 -ال ي  /ف ل هللا عب الحفيط

 -ال

 -ال ي  /بير محم

 -الع اور

 -ال ي  /عب المعي محم النان ع

 -ليبيا

با

روي ا ت

اا

ةةةافة إلةةةى ال ةةةا الخبةةةرا المشةةةاركيا فةةةى أعمةةةال النةةة

 ،نةةةا بأعمةةةال

ال كرتارية الفنية لععنة ال ي  /ر ا ني مة ال ي  /م طفى عب ال تار.
استنتاجات وتوصيات الندوة :
فى
الت

العر ض التى تق ببا ال ا الخبرا

ل إلى معم عة ما الت

المنانشاف مع المشاركيا ت

ياف كالتالي -:

 )1التأكيةة ععةةى أا عمعيةةاف ت ة طيا ال ظةةاوف صةةى نةةرار ا ةةتراتيعي يبةة ف إلةةى
ا ةةت مار ط يةةل ا عةةل فةةى العن ةةر البشةةر ال ة طنى مةةا أعةةل م ةةاصمته فةةى
تحقيةةم أصة اف التنميةةة ازنت ةةا ية ازعتماعيةةة مةةا عبةةة ،لم اعبةةة التح ة ياف
التأ يراف ال يا ية ازعتماعية ال قافية ذاف ال ةعة بالعمالةة ا عنبيةة ال افة
ما عبة انية ،لعم اصمة فى مكافحة البطالة ما عبة ال ة.
 )2ع ال ل العربية لتفعيل اتفانيةاف العمةل العربيةة ،خا ةة المتععقةة منبةا بتنقةل
ا يةة العامعةةة العربيةةة فةةى ةةياق تنفيةةذ نةةراراف القمةةة ازنت ةةا ية التنم يةةة
ازعتماعية ا لي (الك يف  ،)2009خا ةة منبةا تنفيةذ مرامةى العقة العربةي
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لعتشغيل ،الذ أنرته القمة فى إطار التعا ا العربي فى معازف العمةل العمةال
الت ع الت ريعي فى إ تخ ا العمالة العربية.
 )3التأكي ة ععةةى أصميةةة ا تفانيةةاف ال ناويةةة المتع ة ا طةةراف لأل ةةتخ ا المةةنظ
لععمالةة بةيا الة ل العربيةة ،أصميةة المتابعةة ال ريةة لبةا ععةى ة تطة راف
ماا فرس العمل المتاحةة لعمة اطنيا ا ز لععمةال
أ اق العمل متطعباتبا
العر انيا.
 )4ال ةةةعى إلةةةى تعميةةةم الحةةة ار التشةةةا ر بةةةيا البعةةة اا العربيةةةة حةةة ل امكانيةةةاف
ت ة اعياف الت ةةع فةةى ا ةةتخ ا المةةنظ لععمالةةة ،فةةم رؤيةةة شةةم لية ا ةةحة
المعال ت اع فى إتخاذ إعرا اف تنم ية حقيقية تفتح المعال لشراكة عةا تأخةذ
بعةةيا ا عتبةةار الم ةةالح المشةةتركة تبةةا ل المنةةافع بشةةكل مت ة ا ا بةةيا البع ة اا
المعنية.
 )5انط نا ت ما مب أ الت اما التعا ا العربى ،تق يرا ت لأل اع ال عبة التى تمر
ببةا عة مةةا الة ل العربيةةة نتيعةةة التغيةراف التةةى عةةرف تعةةر فةةى المنطقةةة،
بعةةض حةةازف الت ة تر ع ة از ةةتقرار أك ة المشةةارك ا ععةةى أصميةةة أعطةةا
ا ل يةة فةةى التشةةغيل لمة اطنى صةةذه الة ل بعة العمالةةة ال طنيةةة ل ة احتياعةةاف
أ اق العمل ما المبا المباراف ال مة.
 )6ع رؤ س ا م ال العربية رعال ا
لأل ت مار فى ال ل العربية الم ت يفة
ما ال ل التى تشب حازف ت تر ع
يا فرس التنمية ل ع ال ل الم ت
إطار التعا ا التكامل العربي.

عمال المبةاعريا العةر فةى الخةارج
ع ا كبير ما المبةاعريا النةا حيا
إ تقرار ،لخعم م ية مةا فةرس العمةل
يفة تر يخا ت لمب أ تقا الم و لياف فى

 )7التن ةةةيم بةةةيا الةةة ل العربيةةةة تبةةةاع منبعيةةةاف م حةةة فيمةةةا يخةةةس م ةةة حاف
إح ا اف العمل بما يت افةم مةع المعةايير العربيةة ال ليةة ،ذلةا فةى ةبيل
ت فير ناع بياناف لع ل العربية عميعبا فيمةا يخةس أ ة اق العمةل فيبةا ذلةا
فى عانبي العرض الطع كأ ا فاععة لعتخطيط ا نعيمةي تنقةل ا ية العامعةة
العربية ذلا ما خ ل ع تفعيل الشبكة العربية لمعع ماف ق العمةل التةى
اطعقتبا منظمة العمل العربية عا .2014
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 )8ع ال ل العربية إلى ا تشريعاف متكامعةة لعبعةر التنقةل تي ةير مةا ةبل
البعر التنقل النظامي تكافح البعر غير النظامية تعر مرتكبيبا.
 )9تشةةعيع القطةةاع الخةةاس لعقيةةا بالمبةةا المن طةةة بةةه فةةى معةةال التنميةةة التشةةغيل
تحفية ه لعرفةةع مةةا أ اوةةه لت ةةيع القاعة ا نتاعيةةة مةةا خة ل تن يةةع القطاعةةاف
ا نتاعية م ي ما از ت مار فى التكن ل عيةاف الح ي ةة لم ةاصمتبا الكبيةر فةى
النم ة ا ةةتقطا الكفةةا اف المبةةاراف العاليةةة ممةةا ي ي ة مةةا فةةرس التشةةغيل
ب ةةفة عامةةة تشةةغيل حةةامعي الشةةبا اف الععيةةا ععةةى عةةه الخ ة س تحقيةةم
اف ل أ تفا ما الكفا اف الخبراف العربية ل الح ال طا العربي.
عاف البعر لععمل فى ا ةتراتيعياف ال
 )10العمل ععى إ ماج م
بأعتبارصةةا ةةيعة أ ا ةةية لبعة ر إ ةةتراتيعياف ناععةةة لتنميةةة البعة
الم ةةتقبعة لععمالةةةة ،مةةةا خةة ل تحةةة ي ف المبةةةاعريا لبعةة انب ا
المعارف الخبراف المكت بة لبع اا از تقبال أ ازر ال ععى ح

طنيةة لعتنميةة
اا الم ة ر
ةةةعية نقةةةل
ا .

ع ا ةتراتيعياف تبة ف
 )11حث مؤ اف التععي الت ري التقنى المبني ععى
إلى م اومة مخرعاتبا مع ازحتياعةاف الفععيةة لعقطاعةاف ازنت ةا ية ا نتاعيةة
فى أ اق العمل ريعة التغير ما أعل م اعبة تح ياف البطالة خا ةة بطالةة
الشةةةبا حةةة ي ي التخةةةةرج ،ذلةةةا ا ترشةةةا ا ت باز ةةةةتراتيعية العربيةةةة لعتععةةةةي
الت ري التقني المبني التى أ رتبا المنظمة عا .2010
 )12از تفا ما بةرامو تة طيا ال ظةاوف التةى تبنتبةا بعةض الة ل العربيةة عة
منظمة العمل العربية لأل ةتمرار فةى الحة ار التشةا ر لتبةا ل تعمةي التعةار
الخبراف المتمي فى معةازف تة طيا ال ظةاوف البعةر التنقةل ا ةتخ ا
المنظ لععمالة.
 )13عة الة ل العربيةة التةةى لة تعتمة الت ةةنيف العربةى المعيةار لعمبةةا 2008
ال ةةا ر عةةا منظمةةة العمةةل العربيةةة إلةةى اعتمةةا ه العمةةل بةةه ،ببة ف ا عتةةراف
المتبا ل لعمبا مما يؤ إلى تي ير از تخ ا المنظ لعق العامعة العربية.
 )14ع ة ال ة ل العربيةةة إلةةى اي ة أصميةةة خا ةةة بمراك ة ا بحةةاث الععميةةة لتنميةةة
أنماط ع ي لععمل را ة أبعا ظاصر البعر ا البيانةاف المتاحةة حاةااليا ت ز
ر شامعة نيقة عا الخ اوس ا عتماعية ال يم غرافية.
تق
*****
مصطفى عبد الستار
ط  /هـــــدى
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