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 تقـــــــدٌم

تنفيذاً للمادة الخامسة من نظاا  لنناة الياياال النيا ياة ن ء ناا  للاو الادلءة المءن اة مان  أوالً :

 يــــاـء  ءالثالثاين السادسةالمديا العـــا  لمكتب العمــــل العــا و ن ليـدل اللننة دءات ا 

 .فو الياهاة  2012آذاا / مااس4الس ل المءافق 

 نظا  لمل اللننة ن شااك فو ألمال اللننة كل من : : لمالً  أيكا  المادة األءلو منثانٌاً 

 لمال / مصا         السيد / ن الي ميمد ن الي -1

 لمال / ل نان  السيد / سعد الدين يميدى صيا -2

 لمال / ال ياين         السيد / أسامه سلمان يسن -3

 أصياب ألمال / السءدان        مصطفو السيد / الشيخ لثمان -4

 أصياب ألمال / العااق         ص يحالسيد الم ندس/ للو  -5

 للجنة ماٌلى : والثالثٌن الخامسةثالثاً : تضمن جدول أعمال الدورة 

 انتخاب ائيسا للننة ءنائ ا للائيس ءميااا. -1

 مءضءلال تتعلق  تعزيز الييءق ءاليايال النيا ية فو الءطن العا ي  . ةمناقش -2

  ما يستنـد من ألـمــال . -3

 رابعاً : اختارت اللجنة هٌئة مكتبها على النحو التالى :

 رئٌساً  جبالً محمد جبالً / السٌد

 نائبا للرئٌس  السٌد المهندس/ على صبٌح

 مقررا    السٌد/ أسامه سلمان حسن

 

نظااال اللننااة فااي المءضاءلال المدانااة للااو ناادءل ألمال اا ءتءصاالل  شااأن ا  لااو خامسااً : 

 المافق . التياياالتءصيال الم ينة في 
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لاض مكتاب العمال العا اي تياياا لنناة الياياال النيا ياة ن للاو منلاس ا دااة فاي :  سادساً 

وقااد اتخاا  ( ن  2012ن مااااس / آذاا الياااهاة ءالثمااانين    السادسااةدءاتااه العاديااة 

 -المجلس بشأنه القرار التالً :

 .أخذ العل   التيايا  -1

( لماامتما العماال العا ااو   أ اياال / نيسااان  44الاادءاة    لااو  يالااة تيايااا اللننااة  -2

 (ن مع التءصية  المصادقة لليه.2012

 المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجٌه بما ٌراه مناسباً .األمر معروض على  سابعاً : 

 

 

 فاٌز على المطٌري

 المدٌر العام

 

 . 2012( 33** مرفق : تقرٌر لجنة الحرٌات النقابٌة الدورة )
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 : تقـــــــديم** 

 

تنفيذاً للمادة الخامسة من نظام لجنة الحريات النقابية ، وبناا  للاا الادلوة الموج اة  أوالً :

  والثالثاين السادساةربا ، لقاددت اللجناة دورت اا لمكتب العمل الع العاممن المدير 

بمقاار مكتااب العماال العرباا  بمدينااة  2017آذار / مااار   4 الموافاا  الساابت يااوم

 .جم ورية مصر العربية  -القاهرة 

 : لمالً بأحكام المادة األولا من نظام لمل اللجنة ، شارك فا ألمال اللجنة كل من :ثانياً 

 مصر/  لمال         جبال  محمد جبال السيد /  -1

 لبنان/  لمال  سعد الدين حميدى صقر السيد / -2

 البحرين/  لمال         أسامه سلمان حسنالسيد /  -3

 السودان/  أصحاب ألمال        مصطفا الشيخ لثمانالسيد /  -4

 العرا /  أصحاب ألمال         للا صبيح/ الم ند  السيد -5

 والثالثين للجنة ما يلى : الخامسةثالثاً : تضمن جدول أعمال الدورة 

 انتخاب رئيسا للجنة ونائبا للرئي  ومقررا. -1

 . موضولات تتعل  بتعزيز الحقو  والحريات النقابية فا الوطن العرب   ةمناقش -2

 ما يستجدد من ألدمددال . -3

 – فااايا المرياار الساايد/  معااالاماان قباال  بألضااا  اللجنااةباادأ اتجتمااار بترحيااب :  رابعاااً 

فا  باالتوفي  والنجاا   للجناةالتمنياات ما  ، المدير العاام لمنظماة العمال العربياة

من أجااال تنمياااة وصااايانة الحقاااو  والحرياااات النقابياااة وتعزياااز الحاااوار ألمال اااا

اتجتماال   والن اوب بعالقااات التعااون باين أطاارا  اونتاا  لمواج اة أخطااار 

وأكااد الماادير  ،وتحااديات المرحلااة القادمااة  واتجتماليااة المتغياارات اتقتصااادية

المتعلقاة وضارورة مناقشاة الموضاولات ، اتهتماام بالثقافاة العمالياة العام للا 

 الاذ وبالشاكل بقدر كبيار مان التعما  والموضاولية بالحقو  والحريات النقابية 

ر والتنمية ويدلم ركائز اتستقرايحق  المصالح العمالية ويحافظ للا مكتسبات ا 

 وتمنا للجنة التوفي  فا ألمال ا. ،
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هيئاة متتبهاا علاى  انتخاا حيا  تام اإلجرائية بالجلسة  استأنفت اللجنة أعمالها:  خامساً 

 النحو التالى :

 رئيساً  جبال  محمد جبال  / السيد

 نائبا للرئي   السيد الم ند / للا صبيح

 مقررا    أسامه سلمان حسن السيد/

 : تل من مثل منظمة العمل العربية في أعمال اللجنةسادساً : 

 مدير إدارة الحماية اتجتمالية ولالقات العمل  حمد  أحمدالسيد /  -

 حنان قايد/  السيدة -

 رانيا فارو /  السيدة -

 السيدة / وفا  غنيم -

 ن الري اوالسيد/ مر -

 أعمال اللجنة : سابعاً : سير

باشرت اللجنة ألمال ا استناداً إلا نظام لمل ا ، وفا إطار المبادئ التا نص للي اا 

الميثااا  العرباا  للعماال ودسااتور منظمااة العماال العربيااة والدساااتير والقااوانين الوطنيااة   -

واتتفاقيات والمواثي  الدولية والعربية ، بشاأن الحقاو  والحرياات النقابياة والمباادئ التاا 

أن التطور التاريخ  للحركة العمالية العربياة والدولياة والتا  ت كاد للاا  استقرت ، نتيجة

تساااتطي   وفاللاااةالنمااو اتقتصااااد  واتجتماااال  المتااوازن يتطلاااب وجاااود نقابااات قوياااة 

المشاااركة فااا لمليااة التنميااة ألن هاادف ا األساساا  تنميااة الرفاااص اتجتمااال  واتقتصاااد  

 للعمال الذين يشكلون أوس  وأكبر شرائح المجتم  . 

أن تحترم الحقوق األساسية لإلنساان خاةاة فاى مجاال ينبغ  وإلمات ل ذص المبادئ 

ال يمتن أن تنمو حرتة نقابية حرة  العمل وفى مقدمتها الحقوق والحريات النقابية ، وأنه

إالّ حيا  ياتم احتارام الحقاوق العاماة واألساساية لإلنساان ،  وقادرة على خدمة أعضاءها

وأن تتاااون النقاباااات قاااادرة علاااى ممارساااة نناااارها فاااى مناااا  مااان الحرياااة تاااى تتاااون 

 . ويعتبار النظاام والسالوك والف ام الاديمقراط  مساهمتها مفيدة ومةدر ثقة فى المجتما 

أساسااياً ماان أجاال الممارسااة الحاارة للحقااو  النقابيااة وفقاااً لمااا نااص لليااه اولااالن العااالما 

 .لحقو  اونسان والميثا  الدولا للحقو  المدنية والسياسية 
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ونظااراً لعاادم ورود نااتاو  ماان أرااراي اإلنتااا  فيمااا يتعلااق بااالحقوق والحريااات 

وفااي ضااوء المناقنااات والحااوار التااي سااادت عماال النقابيااة حتااى تاااريا انعقاااد اللجنااة ، 

 ،  الثالثينو السادسةانعقادها اللجنة خالل دورة 

 إلى التوةيات التالية :اللجنة توةلت 

التثقيا  العماال  لمواكباة  العمل للا تعزيز دور اولالم النقاب  وتطوير وسائله فاا -1

التطورات والمتغيرات اتقتصادية واتجتمالية وتفعيل دور الحوار اتجتمال  للا 

المستوى الوطن  واوقليم  وتكاري  سابل التعااون والتقاارب لتحقيا  الصاالح العاام 

 للطبقة العمالية .

ماا   دلااوة تنظيمااات العمااال وأصااحاب األلمااال فااا الاادول العربيااة لتعزيااز الحااوار -2

الج ات المختصاة بالتصادي  للاا اتفاقياات العمال العربياة والدولياة فاا بلادان م مان 

 لحقو  األساسية فا العمل.باأجل التصدي  للا اتتفاقيات وخاصة المعنية 

الدلوة لتعزيز اتهتمام بمراكز البحاو  والدراساات ومعاهاد الثقافاة العمالياة ولاداد  -3

للا الحوار اويجااب  الاذ  ياوازن باين مصاالح  كوادر قيادية واليه ومدربه وقادرة

 جمي  الفئات ويصون اتستقرار والسلم اتجتمال  . 

واحترام حرية  الحوار والتشاور لتعزيز لغةدلوة طرفا اونتا  فا كل دولة لربية  -4

 الرأى، والسعا للتفاهم المشترك فا مختل  القضايا والمصالح المشتركة.

دلااوة منظمااات العمااال وأصااحاب األلمااال فاا  الاادول العربيااة للمشاااركة فاا  إلااداد  -5

تقارير المتابعة الدورية الت  تقادم ا الحكوماات فا  مجاال النشااط المعياار  العربا  

 الدول  .و

دلااوة الاادول العربيااة إلااا موا مااة تشااريعات ا الوطنيااة لتتوافاا  ماا  المعااايير العربيااة  -6

والحرياات النقابياة ، وتوجياه إدارات العمال لمرالااة ذلاك  والدولية المتعلقة باالحقو 

 ف  التطبي  الفعل  للا أرب الواق  .

دلوة النقابات العمالية لتكثي  أنشطت ا ف  مجاتت الثقافاة العمالياة لصاالح قوالادها  -7

العمالية ب د  تكوين كوادر لمالية والية ومثقفة وقادرة للا تحقيا  صاالح الطبقاة 

 والحفاظ للا مكتسبات ا والمطالبة بحقوق ا .العاملة 
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تكثيااا  المااا تمرات والنااادوات والااادورات التدريبياااة دلاااوة منظماااة العمااال العربياااة  -8

الحاوار اتجتماال  وفقااً لمعاايير الثقافاة العمالياة ووالحلقات النقاشية حول موضاور 

 العمل العربية والدولية فا هذا الشأن .

فا دلم وتعزيز الحقو  والحرياات النقابياة فاا بية اتشادة بج ود منظمة العمل العر -9

الوطن العربا والحفاظ للا مكتسبات الطبقة العمالية فا ظل الظرو  التا تمر ب ا 

 المنطقة العربية .

 

 

 

 

 

 

 

 مقرر اللجنة

 أسامه سلمان حسن

 رئيس اللجنة

 جبالي محمد جبالي

 حمد 
 طد / لبد المنعم



البنـــد االول

تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي

مالحق القسم الثانى

2

التقرير السنوى 

لمتابعة التقدم فى

 إنجاز العقد العربى 

للتشغيل



2 
 

  



3 
 

 

 تقــــديـــم

 

للجهااو   لداا   و داادم      (، 2030لدنميااا  لمدااد  ما   ألمااا  لمدةاا   ل إلااأ دااا  ؾ باإلشااا      :أوال

دبذلها منظما  لعمل  لع بيا لدعزياز  لدندايو و لدعااوي ايماا بايي  لبلا  ي  لع بياا اا  م دلاؾ 

مجااا و وايااايا  لعماال و لعمااال مااع  لدروياا  علااأ ياا و   ويااع  لدشااؽيل ااا   اا     

 ودولوياو  لدنميا ومةا با  لفق  و لة  مي  لبطالا.

، ش ا  لشيخ 2009يذ   لق   و  لقما   اد ا يا و لدنمويا و  جدماعيا  لثالثا   لوويو ودنف

عقاا    ع بياااا   2020 – 2010(، وبوجااخ  ااات  عدماااا   لفداا   2013،  ل يااا  2011

للدشؽيل ودوليؾ  لمنظما بدنفيذ  لب نامج  لمدوامل ل عا  لدشؽيل و لة  مي  لبطالا اا   لا ول 

  لمنبثقا عنخ.  لددا    لع بيا و لمشا يع

( لماامدم   لعماال  لع باا  بشااري  لعقاا   لع باا  43واااأ إطااا  مدابعااا دنفيااذ ااا   و  لاا و             

للدشااؽيل وجااخ  لدااي /  لماا ي   لعاااا  طابااا  ألطاا  ؾ  إلنداااق  لثالثااا دةااو  أل ااااا   و. / 

خ عماااال( بداااا ي -(809د اااةا  دعماااال(،    و. / -(808ةوومااااو(،   و. / -(807

، لديااميي  طااط عملهااا  لدشااؽيليا،  لب نااامج  لدنفيااذب للعقاا   لع باا  للدشااؽيل 5/9/2016

ومو اااا   لمنظمااا بااالدق ي   لداانوب للمدابعااا بشااري  ألنشااطا و إلجاا  د و  لمد ااذ  للدقاا ا ااا  

(  لذب جاد ايخ يمي دمو  د ا   ماا 1580إنجاز مدطلباو  لعق  واقا  لق     لممدم   اا  

 يل :

الققدول العربيققاالتي لققم تعتمققد العقققد العربققي للتشققغيل واالسققتراتيعيا دعققو   "(3)"الفقققر  

العربيا للتدريب والتعليم التقني والمهني الى اعتمادهما طبقا لقرار مؤتمر العمل العربقي رمقم 

 (.2010" )مملكا البحرين/ المناما، 1424"

، 2002حث الدول العربيا التي لم تعتمد التصقني  العربقي المعيقار  للمهقن  "(4الفقر  )"

" )المملكقا األردنيقا 1401على المسارعا باعتماده اعماال لقرار مؤتمر العمل العربي رمقم "

 (.2002الهاشميا/ عمان، 

استمرار منظما العمل العربيا ني متابعقا التققدم المحقرا نقي انعقاا متطلبقا  "(5" الفقر  )

العقققد العربققي للتشققغيل وتكثيقق  أنشققطتها الهادنققا الققى  مسققاعد  البلققدان العربيققا علققى تحقيققق 

 األهدا  المرعو  من العقد".

)دولققا اامققارا  دلقااأ موداا   لعماال  لع باا    و  وز   و  لعماال ااا   لاا ول  لع بيااا   ديااا:   :اانيققث

دولا العربيققققا السققققعوديا، عمهوريققققا العراق،دولققققا نلسققققطين، العربيققققا المتحد ،المملكققققا

 المملكا المغربيا(.مطر،

 األمر معروض على المؤتمر المومر للتفضل بما يلي:  :ثالثاً 
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 د ذ  لعلا بالدق ي  -1

 عاا جهاو  منظماا  لعمال  لع بياا للعمال ااا  مدابعاا  لدقا ا  لمةا ز اا   نجااز مدطلبااو  لعقاا    -2

  لع ب  للدشؽيل.

 ل ول  لع بيا  لد  لا دعدم   لعق   لع ب  للدشؽيل و إلدد  ديجيا  لع بيا للد  ي  و لدعليا   عو   -3

"   لمناما/ مملوا  1424ا طبقا  لق    ممدم   لعمل  لع ب   اا " مو لمهن  إلأ  عدما ا  لدقن 

 ( (.2010 لبة يي  

إلااأ  لمدااا عا  2008 ةااا  لاا ول  لع بيااا  لداا  لااا دعدماا   لد اانيؾ  لع باا   لمعيااا ب للمهااي -4

"  عماااي/  لمملوااا  أل  نيااا  1401باعدمااا إ إعمااا  لقاا    ماامدم   لعماال  لع باا   لماا اا " 

 (. 2009 لهاشميا 

دق يا  لشو  ألط  ؾ  إلنداق  لد  دابعو وثيقا مدطلباو  لعق   لع ب  للدشؽيل و ا ا  لجهاو   -5

 لمدابعاا  لدانوب بهاذ   لشاري وااأ :  لد  و او مود   لعمال  لع با  ب  و ااا  لمدعلقاا بدق يا  

عمهوريا العراق،دولققققا ،المملكققققا العربيققققا السققققعوديا، )دولققققا اامققققارا  العربيققققا المتحققققد 

 المملكا المغربيا(.دولا مطر،نلسطين،

دوجيخ  لشو  و لدق ي  لل ول  لد  دوا و اا  دق ي ااا علاأ  عدماا   لد انيؾ  لع با   لمعياا ب  -6

األردنيا الهاشميا، مملكا البحرين،المملكا العربيقا السقعوديا، سقلطنا )المملكا للمهي، واأ: 

عُمان، دولا نلسطين، عمهوريا مصر العربيا، غرنا تعار  وصناعا البحقرين، غرنقا تعقار  

 وصناعا عُمان (.

دوجياخ  لشااو  و لدقا ي  للاا ول  لدا  دو  و ااا  دق ي ااا  عدمااا   إلداد  ديجيا  لع بيااا للداا  ي   -7

)المملكققققققا األردنيققققققا الهاشققققققميا، المملكققققققا العربيققققققا دقناااااا  و لمهناااااا  واااااااأ: و لدعلاااااايا  ل

 السعوديا،عمهوريا العراق، سلطنا عُمان، دولا نلسطين، العمهوريا اليمنيا(.

 داادم    منظمااا  لعماال  لع بيااا اااأ مدابعااا  لدقاا ا  لمةاا ز ااا   نجاااز مدطلباااو  لعقاا   لع باا   -8

 لبل  ي  لع بيا علأ دةقيو  ألا  ؾ  لم جاو  ماي  للدشؽيل ودوثيؾ دنشطدها  لها اا إلأ مداع  

  لعق .

 

 

 نــايــا علي المطيرى

 المدير العام
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 التقرير السنو  الساب  حول

 "التقدم ني انعاا العقد العربي للتشغيل"

 من وام  الردود التي وصل  من

 أطرا  اانتاج الثالثا

 

دااا إعاا    اااذ   لدق ياا  ااا  إطااا  مدابعااا دنفيااذ ااا     لقمااا   اد ااا يا و لدنمويااا و  جدماعيااا    

(  لمدعلو بالب نامج  لمدوامال لا عا  لدشاؽيل و لةا  ماي  لبطالاا 2009  لوويو، يناي / وانوي  لثان  

ابعاا دنفياذ اا    ( عق   ع بيا  للدشؽيل، ووذلك لمد2020 -2010ا   ل ول  لع بيا و عدما   لفد    

مملوا  لبة يي  / لمناما ل و    لدابعا و لثالثيي  (  ل ا   عي 1417ممدم   لعمل  لع ب   لم اا  

( و لاذب جااد ايااخ "  عاو  دطا  ؾ  إلندااق  لثالثااا لدقا يا دق يا  دانوب لمنظمااا 2010ماا // ذذ   

إع    دق ي  دق مخ منظما  لعمل   لعمل  لع بيا ةول  لدق ا ا  إنجاز  لعق   لع ب  للدشؽيل يداع  ا 

  لع بيا و ألمانا  لعاما لجامعا  ل ول  لع بيا إلأ  لقما  لع بيا   اد ا يا و لدنمويا و  جدماعيا.

****** 

  : أوالً : ردود واارا  العمل ني الدول العربيا 

 

 واار  الموارد البشريا والتوطين / دولا االمارا  العربيا المتحد : (1)

 : 2020 – 2010األول : تحقيق متطلبا  العقد العربي للتشغيل الهد  

  دا  نجاز  لع ي  مي  ل   داو  لمدعلقا بقيايا  لدشؽيل ب ولا   ما  و  لع بيا  لمدة   بالدنديو مع

 ديجيا  لع بيااا للدشاؽيل و  داد  يااا لدةقياو مدطلبااو  لعقا   لع باا  لمنظمااو وبياوو  ل با    ل ول

 للد  ي  و لدعليا  لدعليا  لدقن  و لمهن .

 او عاي دااا اياايا دا دطوي  نظاا معلوماو دوو  لعمل بالوز    يةدوب علاأ  لبيانااو و لمعلوما

وما دا دردي/ إ     للدياداو و ل   داو يمي  لهيول  لدنظيم   لمعدم  لوز     ، لدشؽيل بال ولا

 ادا    ودطاوي   لديادااو  لمدعلقاا بد طايط داوو  ، ددولأ2016 لمو     لبش يا و لدوطيي عاا 

 لعمل ودطوي  ذليادخ و ع     لدقا ي  و ل   داو و لبةوا  لمدعلقاا بم دلاؾ مجاا و داوو  لعمال 

وقاع   وم جعيا يعدم  عليهاا اا   د ااذ  لقا    و ووياع  لديادااو، و عا     ل   دااو  لمدعلقاا 

قياايا  لدياداااو  لعماليااا ودة ياا  دث اااا علااأ دااوو يط  لقااو   لعاملااا، وم  جعااا ومدابعااا ودطاابد 

 لعمل، و ع    ودطوي  معايي  دوو  لعمل وماا يا دبط بهاا ماي د اا يا ودا   يت، و لعمال ماع 

 لجهااو  لمهنيااا  أل اا   علااأ دطاوي   لمعااايي  و لمااماالو  لمهنيااا واقاا لمدطلباااو دااوو  لعماال، 

  ل ولا ةد    دفااياو  ل وليا  لمواعا.ومدابعا دطبيو  لمعايي   ل وليا  لد   لدزمو بها 
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  اامو  لوز    بإة  ا دطاو  و ممددايا بماا ينادا  مدطلبااو داوو  لعمال  لمدادقبليا، ةياا نفاذ

، ةد  دايل  لمما داو و  دجاااو  ل وليا 2016مش وع دطوي  ايول  لوز     لدنظيم  عاا 

 – 2017ديجيا للاوز    لععاو ا به ؾ دعزياز منظوماا  لداوطيي، وماا داا دطاوي   ل طاا   داد  

لدطااوي  دياداااو  لدشااؽيل ودمواايي  لماا د  ودشااؽيل  لمااو طنيي ودااواي   لةمايااا للعمالااا  2021

 و ددقطا   لوفاد و و لمةااظا عليها.

   يدوا   نا يو وب  مج دشا ك اا  عملياا  لدمويال و لدطاوي  بال ولاا مثال  ان وو  ليفاا لدطاوي

  لدنمياا  لمشاا يع  ل اؽي   و لمدوداطا، وب ناامج داعو  باي  لمشا يع، وممدداا مةما  باي   شا

  ق  ل عا مشا يع  لشبا . 

 الهد  الثاني : تخفيض معدال  البطالا بمقدار النص :

  ده ؾ  لةووما إلأ مياعفا دع     لمو طنيي  لعامليي ا   لقطاع  ل ات عش   ديعاؾ بةلول

، وما دعمل  لةووما علأ إع     طط عمل للة  مي  لبطالا مي  االل وياع  لع يا  2021عاا 

مي  لمبا   و و لب  مج و لدياداو و لدشا يعاو  لدةفيزياا  لالزماا لدةقياو مداده ااو  لداوطيي 

 مثل: 

 .2016 لد  دا إنجازاا  الل  لعاا     دطوي  ديادا  لم ونا ومبا -

 ئاداا و لهيئاا  ع     ليل  لوظائؾ و لمدا  و  لمهنيا للوو     لوطنيا بالدنديو ماع شاموي  ل  -

 . لوطنيا للمماالو

دطااوي  دياداااو وذلياااو لزيااا    لفاا ت  لمداةااا للمااو طنييي ااا   لقطاااع  ل ااات مااي  ااالل  -

 وااا  لقو   لعاملا  لممث   ا  دوو  لعمل. لدش يت  لمشد ك ل

 ة  و  لةووما علأ  عا جو     ماو  لدوظيؾ  لشاملا مي  الل: 

 .و طنيي  لشاملا علأ مددو   ل ولاإطالو م  وز   ماو دوظيؾ  لم  -

 .لمطو   ل  ماو  لدوظيؾ و لد  ي دطبيو إ لا ونماذق  لجو   و لمعايي     -

و لمعدما     لمو     لبشا يا و لداوطييدطوي  نظاا  لدوظيؾ ليشمل  لمهي  لم نفا ا  وز     -

 .ا   ل ولا

، لدعزيااز مشااا وا  لمااو     لبشاا يا  لوطنيااا ااا  دااوو 2013 طااالو مبااا    " دبشاا " عاااا  -

  لعمل.

 الهد  الثالث : تخفيض نسبا من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد الى النص :

   لع بيا  لمدة  ،   يدوا  بيانااو عاي  لع ا دوا   ط اق  معدم  علأ مددو   ولا  إلما  و نظ 

مددو   ل  ل دةو  ط  لفق ، دو بياناو اوو مددو   ط  لفق  للقو   لعاملا مي  لشبا  و لنداد 

 و لقطاع ؼي   لمنظا.
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   ومن ااا لدبااا ل  2016إلنداجيااا و لنمااو: دااا دردااي/ منداا   وطناا  لهنداجيااا ااا  شااه  مااايو عاااا

 ألاوااا  باايي  لمد   اايي و لمعنياايي و لجهاااو ذ و  لعالاااا ومنااشااا ودطااوي   لمشااا يع  لمدعلقااا 

باالدعليا  ب اع مددو    نداجيا، و و    بدوا  وجاذ    دادثما  و و لدا  ي  و لدعلايا و  ادمااا

  دطوي  و ياؼا ديادااو ما ديا ا   اع مددو    نداجيا، مما يداع  ا لمهن  و و   لم د   إل

دوو  لعمل ومعالجا    دال و ا  دوو  لعمل مي منظو    نداجياا و عاا  لجهاو   ل  مياا إلاأ 

ااا   ل لاال ااا   لد ويبااا  لدااوانيا و ن فااا   امعالجااا  لدةاا ياو  لداا  دو جااخ دااوو  لعماال و لمدمثلاا

 مع  و مشا وا  لمو طنيي ا   لقطاع  ل ات.

 قل العمالا العربيا بين األمطار العربيا : الهد  الراب  : تيسير تن

   وا : 2016اامو  لوز    بإ     ع   مي  لق   و  لوز  يا ا  يناي 

وز     لماو     لبشا يا  بشري  لعمل بنماذق  لعقو   لمعدم   ماي 764 لق     لوز  ب  اا   -

 .و لدوطيي

 .ملعالااو  لعبشري ش وط ويو بط إندهاد  765 لق     لوز  ب  اا   -

بشري منا   لعامل د ا يا عمال ج يا  لالندقاال ماي منشار  إلاأ  766 لق     لوز  ب  اا   -

 د    وذلك به ؾ ديدي  دنقل  لعمالا.

 %:50والمهني الى  الهد  الخامس : رن  نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني

  دا دطوي  ديادااو للدا  ي  و لدعلايا ماي ابال  لهيئاا  لوطنياا للماماالو بالدندايو ماع  لجهااو                                                            

، بمباا    ماي 2010 لمعنيا، دا إنشاد م وز دبوظب  للدعليا و لد  ي   لدقن  و لمهن  ا  عاا 

ب  ليداولأ  إلشا  ؾ علاأ  لدعلايا و لدا  ي   لدقنا  و لمهنا  اا   لمجل/  لدنفيذب إلماا   دباوظ

 إلمااا  ، ويقااوا  لم وااز بويااع  لدياداااو و لمعااايي   لداا  داانظا بشااول اعااال عماال  لممدداااو 

 لدعليميا  لمهنيا و لدقنيا    ل إما   دبوظب . ود  يت  لم  بيي و لمعلميي  لذيي ددو ا  اايها 

  و.مدطلباو دوو  لعمل ب ولا  إلما 

 معااا  7دباع لاخ دابعا  ي، و2007 لد  ي   لمهن  ا   لعاا دا دردي/ معه  دبوظب  للدعليا و )

ا : معه   لجزيا   للعلاوا و لدونولوجياا اا  دباوظب  ومعها   لجااال  للعلاوا و لدونولوجياا اا  

دعلايا  لعيي، ومعه  بينونا للعلوا و لدونولوجيا اا   لشاا اا و لم  داا  لثانوياا  لفنياا وم واز  ل

 و لدطوي   لمهن .

  ل اع ندابا  لملدةقايي بالدا  ي  و لدعلايا  لمهنا  و لدقنا ، يداوا   طاط  داد  ديجيا لا    لهيئاا

  لوطنيا للمماالو د دوز علأ ثالثا مةاو   ئيديا واا:

 . ل بط بيي  لدعليا  لفن  و لمهن   -

 .ع مشا وا  لمو طنيي ا  دوو  لعملدودي  -
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 . لفنيا و لدقنيا   ماو  لدعليميادطوي   ل  -

   ودعمل  لهيئا  لوطنيا للمماالو وبالدنديو مع  لجهاو  لمعنيا علأ  دا  طط ودياداو يمي

الو دة   ايها يو بط ومعايي  مماالو  لدعلايا  لعاال  و لعااا ا دد ديجيا شاملا وموة   للمم

 و لفن  و لد  ي   لدقن  و لمهن .

***** 

 / المملكا العربيا السعوديا: والتنميا االعتماعيا واار  العمل - (2)

 ( عقدا عربيا للتشغيل :2020 – 0102الهد  األول : اعتماد الفتر  )

 نش  ثقااا  لعمل ودطوي   لوع  بها مي  الل: -

 .لبو با  لوطنيا للعمل  

 .دواي    ماو  إل شا   لمهن  ا  جميع م  وز  لدوظيؾ  طاااو( وا وع  ل ن وو 

  و  به ؾ مداع    لطال  و لبااةثيي عاي وظاائؾ و لدااعيي إلاأ دطاوي  مداا اا من ا  

  لمهن .

 الهد  الثاني : تخفيض معدال  البطالا الى النص  :

 معدال  البطالا:  -1

    دق   بـ  2015%، وعاا 5.77دق   بـ    2011 لدق ي  إلأ دي مع  و  لبطالا عاا   شا

دق   بـ  2015%، وعاا 3.35دق   بـ  2011ا %، ندبا  لبطالا بيي  لذوو  عا5.59

 بـدق   2015%، وعاا 19.21دق   بـ  2011%، دما ندبا  لبطالا بيي  إلناا عاا 2.44

دق   بـ  2015%، وعاا 29.93دق   بـ  2011%، وندبا  لبطالا بيي  لشبا  عاا 21.38

28.49.% 

 تحديا  سوق العمل: -2

 :دا معالجا يعؾ  لمها  و مي  الل 

  لد  ي    لود ون  لب نامج ةااز.  -1

 ب نامج   و . -2

  لد  ي   ل يف . -3

 للقيا  .  LEAD جب نام -4

 توانر خطط مرحليا/ استرتيعيا للحد من البطالا من خالل: -3

   دشجيع ددلو   لعمل عي بع  و لعمل مي  لمنزل مي  الل دفعيل ع   مي م  وز  لعمل اا

 و ألش ات ذوب  إلعااا.مناطو  لمملوا  لد  د عا دوظيؾ  لم د  
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 .دواي    ماو  عايا  ألطفال للم د   لعاملا بردعا  منادبا 

 .دواي  ودائل نقل للم د   لعاملا بردعا  منادبا 

 معدال  التشغيل: -4

دقاا   بااـ  2015%، وعاااا 94.23دقاا   بااـ  2011عاااا  شااؽيلذواا   لدق ياا  دي معاا  و  لد      

 2015، وعااا %70.07 دقا   باـ 2011عااا  %، دما مع  و  لدشاؽيل بايي  لشابا 94.41

 %.71.51دق   بـ 

 الهد  الثالث: تخفيض نسبا المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر الى النص : 

  بااـ  2011دشاا   لدق ياا  إلاأ دي  لنداابا  لمئوياا للقااو   لعاملااا  لوطنياا دقاا  بيي  لاذوو  عاااا

، %14.59بااـ  2011عاااا  ودقاا  بيي  إلناااا ،%6.58بااـ دقاا    2015%، وعاااا 8.41

 .%16.41بـ دق    2015وعاا 

 : ج  د و  لد  دا  د اذاا ا   

 ."ب  مج  عا  لدوظيؾ  لم دلفا  لد  يق مها "ا ؾ 

  ، انااو و  لدوظيااؾ  طاااااو(،   م  وااز  لدوظيااؾ ومواداا   لدوظيااؾ، معااا    لدوظياااؾ

 معا    لدوظيؾ  أللود ونيا(.

 . دشجيع  لعمل ب و ا جزئ 

 دعا دعشا "  لذب يعنأ ب عا  لمنشآو  لمدودطا و ل ؽي   و ألد   لمندجا.ب نامج " د 

 الهد  الراب  : اياد  االعتماد على العمالا العربيا المتنقلا بين البلدان العربيا ": 

  6.508.551دشا   لدق ي  إلأ  ي  لعمالا  لو ا    ع   ول ( دبلػ ع  اا. 

 : ج  د و  لد  دا  د اذاا ا   

  لع ب   لمعيا ب  د نيؾ(. لمهن  ااا  ل ن وو بدطوي   لد نيؾ  

 . دوا  وز     لعمل و لدنميا   جدماعيا نظاا ةمايا  ألجو 

 .دوا  وز     لعمل و لدنميا   جدماعيا ب نامج  للجاي  لعماليا وثقااا  لعمل 

 %:50لى الهد  الخامس: رن  نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني ا

  بلاااػ  2011دشاااا   لدق يااا  إلاااأ  ي عااا    لمنددااابيي لم  واااز  لدعلااايا و لدااا  ي   لدقنااا  عااااا

 .182178بلػ  2015، وعاا 184249

 : ج  د و  لد  دا  د اذاا ا   

   لع ي  مي ب  مج  عا   لد  ي .دنميا  لمو     لبش يا   ن وويوا  

ا  و  لمهنيااا   ةد  ايااا لدشااجيع ودةفيااز  لقااو   لعاملااا  لوطنيااا ومنظماااو هب نااامج  عااا  لشاا -

 ألعمال و لباةثيي عي عمل للة ول علأ شاها  و مهنياا  ةد  اياا معدما   لدطاوي  مهاا  دها 
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 و ب  دها ا   لمجا و  لمد   ا و لمطلوبا ا  دوو  لعمل.

 لهبدوا . LABب نامج  -

 للقيا  .  LEADب نامج  -

 خطط وبرامج لرن  نسبا الملتحقين بالتعليم التقني:مدى توانر  -

 . دعزيز ب  مج  لدوجيخ  لمهن 

 .دطبيو ب  مج  لدرايل  لمهن  ا  م   /  لدعليا  لعاا 

  26اـ  لف ل  ألول: 1438/ 1437ز  و ندبا  لقبول عاا.% 

 سادسا: عموميا :

 مدى توانر خدما  الكترونيا للتشغيل: -1

  جدماعيا بدق يا بااا مي  ل  ماو  لدو اقيا مي د ةا   لعمال  دهدا وز     لعمل و لدنميا  -

و لاا  ؼبيي بالعماال، ةيااا يوفاال  لنظاااا  لدااعو ب  لعالاااا منااذ ب  يااا  لدعاااا  وةدااأ نهايدااخ 

 داادم     لم االةا  لمشااد وا وبالدااال  دةقيااو دااا  ؾ  لطاا ايي ودقلاايت دعاا     لبطالااا ااا  

ياؾ لدواوي إطاا   م جعياا لمعالجاا اياايا  لقاو   لمملوا، ودع و  لوز     دد ديجيا  لدوظ

 لعاملا و لدوظياؾ اا   لمملواا، وماا دقا ا عا    ماي  ل ا ماو و لدطبيقااو  أللود ونياا  لدا  

 د عا دعمالها مثل:

   يرد  ب نامج  نطاااو( ومعيا  لدةفيز  لمنشآو علاأ داوطيي  لوظاائؾ، إذ دعدما  او داخ : نطاما

إلأ   بع نطااااو ةدا  ندابا دوطنيهاا للوظاائؾ، ودقا ا  لاوز     ألداديا علأ د نيؾ  لوياناو 

 مز يا د دلؾ با دالؾ   جا  لدوطيي.

  : مواااع  لدوظيااؾ  أللود وناا   ل ااات بالباااةثيي عااي عماال مااي مااو طن   لمملوااا  لع بيااا  طامققا

  لدعو يا، ويعدب  من ا يع    اللها  لمدجلوي ا  ب نامج "ةااز" دي اا  لذ ديا دماا  لجهااو

 لموظفا مي  لقطاع  ل ات. وما يموي مي  اللخ للباةثيي عي عمل   طالع علأ دفا يل  لف ت 

 لوظيفيا  لد  دديةها  لجهاو  لموظفا مي  لقطاع  ل ات، و لدق يا عليها  لود ونيا،  ل  ول لمواع 

طاااو، ول   طاااو اناو و مدعا    م  واز دوظياؾ وم  واز دوظياؾ عاي بعا ، وم  واز دا  ي  

لد  ي   إللود ونا ، ومعاا    لدوظياؾ  إللود ونا  ومعاا    لدوظياؾ و للقااد و، و لبو باا و 

  أللود ونيا للدوظيؾ.

  :و لذب يوا  وظائؾ للم    وذوب  إلعاااا ماي  االل عملهاا ماي مناازلها  برنامج العمل عن بعد

 بإدد   ا دقنيا  لمعلوماو.

 :وظائؾ ذ و  لطابع  لممااو  لمدعلقاا بفدا   من ا دلود ونيا لع    ل وا  موم  العمل الرسمي

  لةج دو  ألجاز   ل يفيا.
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  :يعمل علأ     عملياو   ؾ  ألجاو  لجمياع  لعاامليي و لعاامالو اا   برنامج حمايا األعور

منشااآو  لقطاااع  ل ااات   لدااعو ييي و لو ااا يي( بهاا ؾ إنشاااد ااعاا   بياناااو لدة ياا  ماا    لدااز ا 

  لمنشآو ب اع  ألجو  ا   لواو وبالقيما  لمدفو عليهما.

 مدى مرونا السياسا  والتشريعا  الخاصا بتنقل العاملين: -2

  ياداو و لدش يعاو ا   لمملوا دددا بالم ونا ا  ما ي ت دنقل  لعامليي، ةيا جااد نظااا إي  لد

 لعمل ووذلك لو ئةخ  لدنفيذيا لدمو  علأ نظاميا عالاا  لعمل بيي  ااة   لعمال و لعامال مو طناا 

 واي دا و ا  ، وا  اذ   ل   ، اق  دعط  للعامل  لو ا  بموج  ا    و وز  يا  لةو لنقل  ل  ما

إلاأ  اااة  عماال ج يا   وي  ل جااوع دو مو اقااا  ااة   لعماال  لةااال  اا  ةااا و وثياا   يوااوي 

 لعامل ا  دع   ايها دود معاملا دو إجةاؾ مع يماي ة ولخ علأ ما ل يخ ماي مدادةقاو ماي 

عملخ  لدابو ة  ا علأ داميا ة يا دنقل  لعامل  لواملا  وي  إليا    ب ااة   لعمال دو ةداأ 

 ي داا  ل طو و  لد   د ذدها  لوز    بهذ   ل   : لعامل نفدخ، وم

  ياارد  ب نااامج نطاااااو ومعيااا  ج ياا  لدةفيااز  لمنشااآو علااأ دااوطيي  لوظااائؾ، برنققامج نطامققا :

ويه ؾ اذ  لب نامج دييا ا  جزد منخ إلأ إعطاد  لعامل ة يا  لدنقال ماي  ااة   لعمال  لاذب 

 اة  عمل ذ ا   وي مو اقاا  ااة   لعمال يعمل ل يخ إلأ  اة   لعمل  لذب يعمل ل يخ إلأ 

  لدابو ا  ةا و وثي   ومنها:

 ا  ةال واع  اة   لعمل  لةال  ا   لنطاو  ألةم . -

 ا  ةال عجز دو  مدناع  اة   لعمل عي  اع دجو   لعامل لم   دزي  عي ثالثا دشه . -

 ا  ةال ع ا دج ي   اة   لعمل    ا  لعمل    ا  لعمل دو  إلااما. -

****** 

 واار  العمل والشؤون االعتماعيا / عمهوريا العراق: (3)

 ( عقدا عربيا للتشغيل :2020 – 2010الهد  األول : اعتماد الفتر  )

    يشي   لدق ي  إلأ دو ا  نظاا معلومااو، وماا داا  جا  د    دااو مدعلقاا بقياايا وممشا  و  لعقا

 .دا عق  ن و و ومةاي  و، و      دقا ي   و ياو لع ب  للدشؽيل، 

   مشا وا  نا يو وطنيا و نا يو  وليا ا   لدشؽيل.دا 
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 الهد  الثاني : تخفيض معدال  البطالا الى النص  :

 :معدال  البطالا 

دق   بـ  2014%، وعاا 11.9دق   بـ    2012دشا   لدق ي  إلأ دي مع  و  لبطالا عاا  -1

ندبا  2.52دق   بـ  2014، وعاا 2.54دق   بـ  2012 لنمو  لدوان  عاا  %،ومع ل10.6

%، دما ندبا 8.4دق   بـ  2014%، وعاا 9.9دق   بـ  2012 لبطالا بيي  لذوو  عاا 

%، وندبا 21.9دق  بـ  2014%، وعاا 22.6دق   بـ  2012 لبطالا بيي  إلناا عاا 

 %.17.6دق   بـ  2014وعاا  %،18.6دق   بـ  2012 لبطالا بيي  لشبا  عاا 

 تحديا  سوق العمل: -2

 بدب  الا  ل و  و  لد  يبيا للعامليي علأ ب  مج دوو  لعمل. ضع  المهارا : -

لدنا  80دعمل  لوز   /   ئ    لدشؽيل و لق و  علأ مدابعا دنفيذ ا     :العمالا الواند  -

 لعمالا  لو ا   ا  % مي 50،  لمديمنا دشؽيل 2012لدنا  46، و لدو يا  اا 2013

 لش واو  لمدعاا   مع وز   و وممدداو  ل ولا ذ ذ  بنظ    عدبا  ااع   بياناو  لعاطليي 

  لمدجليي ا   ل  ئ   ذنفا.

 عملو  لوز    علأ  ادا ب  مج للق و  :ضع  االستثمارا  ومعدال  النمو:  -

 ب نامج ا و   لدرايل  لمجدمع . - د

 لد فيؾ مي  لفق .ب نامج   دد  ديجيا  لوطنيا ل -  

 ب نامج  ن وو  عا  لمشا يع  ل ؽي    لم    لل  ل.  - ق

 .2015( لدنا 37اانوي  لعمل  تشريعا  العمل:  -

 ع ا وجو   دد  ديجيا وطنيا دعمل علأ دنظيا  لقطاع ؼي   لمنظا. القطاع غير المنظم: -

ونا  أللود ونيا يولما دق مو  لدونولوجيا يدا   عدما  علأ  لم االستخدام األمثل للتكنولوعيا: -

 عويا عي  ألي ب  لعاملا  لبش يا مما يزي  ذلك مي ةجا  لبطالا.

(دلؾ  ينا  بموج  ا    250دا دع يل دجو   لعامل ؼي   لماا  إلأ   األعور او الماايا: -

 ياو لجنا  لة   أل نأ بناد علأ ما جاد ا  دو 2013( لدنا 178مجل/  لوز  د  اا  

  أل نأ ة، ثا دا  عا   دشويل لجنا  ل1/7/2013لعجو  ليدناد  مع  لو اع  لمعيش  ونفذ ا  

د  وديدا  ج  2015( لدنا 37( ا  اانوي  63ألج   لعامل ؼي   لماا   ددنا   لنت  لما    

 مدوةاو عي دوو  لعمل لدة ي   لة   أل نأ ألج   لعامل ؼي   لماا .

 توانر خطط مرحليا/ استرتيعيا للحد من البطالا من خالل: -3

 : ب نامج  لق و 

 . ب نامج ا و   لدرايل  لمجدمع 

 . ب نامج   دد  ديجيا  لوطنيا للد فيؾ مي  لفق 
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 .ب نامج  ن وو  عا  لمشا يع  ل ؽي    لم    لل  ل 

 :لدشؽيل ا   لقطاع  لعاا و ل ات  

  ا ت عمل شاؼ   للعاطليي  لمدجليي ا  ااع   بياناو دعمل لجاي   ددق اد بالبةا عي

 ل  ئ   ا   لقطاعيي  لعاا و ل ات و بالغ  لعاطليي  لم شةيي ا   لقاع   عي  لوظائؾ 

  لو     وةد     د ات  لمطلو .

      2013( لدنا 80دعمل   لوز    (   ئ    لدشؽيل و لق و  علأ مدابعا دنفيذ ا 

 لذب دلزا  لش واو  لعاملا و لمدعاا   مع وز   و وممدداو  2012( لدنا 46و لدو يا  

 % مي  لعمالا  لو ا    لموجو   ا   لمش وع.50 ل ولا بدشؽيل عمالا وطنيا بندبا 

  وجو  م  وز د  يبيا ا    ئ    لد  ي   لمهن  لد  ي   لعاطليي  لمدجليي ا  ااع   بياناو

 مل.  ئ    لدشؽيل و لق و  ودرايلها لدوو  لع

 الهد  الراب  : اياد  االعتماد على العمالا العربيا المتنقلا بين البلدان العربيا : 

   ااا   عاا     لمعااايي   لمهنيااا  2008دمااو   داادفا   مااي  لد اانيؾ  لع باا   لمعيااا ب للمهااي

و  داادفا   ماي  لو ااؾ  لااوظيف  للمهااا و لو جباااو  لاو    ااا   لد اانيؾ  (NOS لوطنياا  

ةياااا دوملاااو   ئااا    لدااا  ي   لمهنااا   لدابعاااا للاااوز     2008 لمعياااا ب للمهاااي  لع بااا  

 (معيا  مهن .71 

   ااا   عاا     ا طااا  لوفاياااو  2008دمااو   داادفا   مااي  لد اانيؾ  لع باا   لمعيااا ب للمهااي

  لمهنيا.

   ا   ع     لدةليل  لمهن . 2008دمو   ددفا   مي  لد نيؾ  لع ب   لمعيا ب للمهي 

  ااا  وم جعيااا ااا  د ااميا  2008دفا   مااي  لد اانيؾ  لع باا   لمعيااا ب للمهااي دمااو   داا

 ددما   مدا دوو  لعمل لدة ي   ةدياجاو  لدوو مي م  جاو ممددااو  لدا  ي  و لدعلايا 

( ااا   لعاا  و  لااذب دنظمااخ TVET( ياامي مشاا وع   ااال   لااـ  TVET لمهناا  و لدقناا   

 منظما  ليوندوو.

  ااا  عاا   مااي  2008 لد اانيؾ  لع باا   لمعيااا ب للمهااي  دمااو   شااا   مااي   داادفا   مااي

ديجيا ممدداو  لدا  ي  و لدعلايا  لمهنا  و لدقنا  اا   لعا  و   لمشا يع  لد  و  و ا   دد 

 2014 - 2023.) 

 %:50الهد  الخامس: رن  نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الى 

  و لدعليا  لمهن  و لدقن  ا   لع  و  ( وا    لو ةيز ديجيا ممدداو  لد  ي   دا  ع     دد

ودا  عدما   لمم ئما بيي  2014 لدنفيذ بع   ا   اا مي مجل/  لوز  د  لموا  ا  يوليو 

 م  جاو  لدعليا و لد  ي  و ةدياجاو دوو  لعمل.
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   م وز .34ع   م  وز  لدشؽيل ا  بؽ    و لمةااظاو ) 

 م وز .38    و لمةااظاو  ع   م  وز  لد  ي   لمهن  ا  بؽ ) 

 سادسا: عموميا :

 مدى توانر خدما  الكترونيا للتشغيل: -1

 والعاااطليي  لمدااجليي  ددياامي معلوماااو مودملااا عااي  لعاااطليي دماادااواي  ااعاا   بياناااو مع   

 لؽ    عدما اا ا  د شيةها لل  ماو  لمق ما ا   ل  ئ    يجا  ا ت عمل.

  دفعياال عماال ثالثااا دنظمااا ااا :  لداايا  و،  لةداااباو، ياامي  طااا  لةوومااا  للود ونيااا دااا

 لمو     لبش يا، وداا  عا    دنظماا عمال لعادااا    ألجانا ،  لدفدايم،  ل ا ماو  ل اناعيا، 

  لق و (، وشعبا  لدرايل  لمجدمع .

  نش   ددما   ددجيل  لعاطليي عي  لعامليي و دادما    طلا   لقا و ( للعااطليي عاي  لعمال

 لود ون .علأ  لمو اع  أل

  ع    نظاا مدوامل ل الا ايئا  لةمايا   جدماعيا عب   ألند نو، يعمل علأ نظااا  لدداجيل 

 علأ  لوظائؾ و لشمول  لج ي  لعد   لفقي  .

 ند ناو لؽا    لدداجيل وذوب   ةدياجاو  ل ا ا/ عبا   إل  ع    نظاا ل الا ايئا   عااا

 علأ  لوظائؾ.

  ماي  عا    نظااا مدوامال يمواي  لا  ول  لياخ عبا   ألند ناو % 70 لعمل ةاليا علأ  ددومال

 ل الا ادا  لدفديم.

 مدى مرونا السياسا  والتشريعا  الخاصا بتنقل العاملين: -2

، وفل ةو  لعامل  ألجنب  مي ناةيا منةخ إجااز  2015( لدنا 37إي اانوي  لعمل  لنااذ  اا     

  جدماع ، وإي ذليا عمل ادا  ألجان   دادق  ا دو عمل وةقخ ا  شمولخ بقانوي  لدقاع  و ليماي 

دشؽيل  لعمالا  ألجنبيا دلدا وبديطا مي ناةيا د ويج  لمعاملا، ةياا داا مانا  لعامال  جااز  عمال 

 ي  وعلأ يود اذإ  لفد   يمنا  ااما لم   دنا جو لة ول علأ  لمو اقاو لم   دنا و ة   اابلا للد

 ووي عملخ يمي مف   و اانوي  لعمل  لنااذ.مي ابل م ي يا شموي   ااما وي

 (: 2030 - 2020هل هناك عدوى لتمديد العقد العربي للتشغيل لمد  أخرى) -3

 نعا، لدبا ل  ل ب  و و لمها  و.

 

****** 
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 واار  العمل / دولا نلسطين : - (4)

 عقدا عربيا للتشغيل: 2020 – 2010الهد  األول : اعتماد الفتر  

 دا  ؾ  لعق  وميامينخ للمددوياو  لم دلفا: دعميا -1

  يز ل  لعمل جا ب علاأ دعمايا داا  ؾ  لعقا   لع با  للدشاؽيل ومياامينخ للمدادوياو  لم دلفاا 

 ولوي بودي   من فيا بدب  ع ا  موانيا دةقيو جميع دا  ؾ  لعق   لع ب  للدشؽيل.

 نش  ثقااا  لعمل ودطوي   لوع  بها: -2

 لعمل  لالئاو ودطاوي   لاوع  بهاا ماي  االل نظااا معلومااو داوو  لعمال يدا نش  ثقااا  لعمل و

 و ل   داو و لن و و و لمةاي  و و لدقا ي   ل و يا. LMIS لفلدطين  

 مشا وا  نا يو  لدمويل  لع بيا و ل وليا ا   لدشؽيل: -3

ا  الداطيي اقاط يوجا   ل ان وو  لفلداطين  للدشاؽيل و لةماياا   جدماعياا وااو  ل ان وو  لوةيا  

  ل  عا للدشؽيل وب  مج  لدشؽيل ا  الدطيي. 

 الهد  الثاني : تخفيض معدال  البطالا بمقدار النص :

 معدال  البطالا: -1 

  دق   بـ  2015%، وعاا 20.9دق   بـ  2011  إلأ دي ندبا  لبطالا عاا دشا   لدق ي

دق   بـ  2015، وعاا %2.99دق   بـ  2011 لدوان  عاا  %، ومع ل  لنمو25.9

دق   بـ  2015%، وعاا 19.2دق   بـ  2011%، ندبا  لبطالا بيي  لذوو  عاا 2.86

دق  بـ  2015%، وعاا 28.4دق   بـ  2011%، دما ندبا  لبطالا بيي  إلناا عاا 22.5

دق   بـ  2011عاا  (29 -15ا بيي  لشبا   ا   لفئا  لعم يا  لبطال%، وندبا 39.2

 %. 38.6دق   بـ  2015%، وعاا 32.4

   عن  دولي  ا ت عمل  لفلدطين  يعؾ   اد ا  د   دفاع ا  مع  و  لبطالا ا  الدطيي

يا ج ي   بدب    ةدالل   د  ئيل  وديط دخ علأ مناطو ومعاب ، و لنمو  لدوان   لم دفع ة

 دلؾ( ش ت. 44بـ   2015يق   ع    ل   ليي  لج   لدوو  لعمل  لفلدطين  ا   لعاا 

 تحديا  سوق العمل: -2

 يوج  عمالا و ا   ا  الدطيي . 

 . مة و يا و ؽ  ةجا دوو  لعمل  لفلدطين 

 .يعؾ  لوع  ل    لمو طنيي ةول  لنظاا  لدعليم  و ةدياجاو دوو  لعمل 

 . ةدالل  إلد  ئيل   
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يققا  المتبعققا للتشققغيل والحققد مققن البطالققا )التوعيققا واالعققالم/ دراسققا / مققؤتمرا / نققدوا / اآلل -3

 ورش تدريب........الخ(:

  .د  يت مواد   لدشؽيل  ل ا ا 

  .لعمل علأ  يجا  ملةو عمال  ا   لدفا  و و لقن لياو  لفلدطينيا  

     لدوظيؾ و لدشؽيل. عا  لدشؽيل  لذ د  و لمشا يع  ل ؽي   و دشجيع  طالو معا  

 معدال  التشغيل: -4

   74.1دقا   باـ  2015%، وعااا 79.1دق   بـ  2011ذو   لدق ي  دي مع  و  لدق ي  عاا ،%

دقااا   باااـ  2015%، وعااااا 67.6دقااا   باااـ  2011دماااا معااا  و  لدشاااؽيل بااايي  لشااابا  عااااا 

 ا(.دلف 44  2015دلفا(، وعاا  83  2011%،و ل   ليي  لج   لدوو  لعمل عاا 61.4

  .دز ل مشولا  لبطالا ا   فوؾ  ل  يجيي مي ةملا  ل بلوا اروث  م دفعا ج   ا  الدطيي  

 من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد الى النص :  المشتغلين الهد  الثالث: تخفيض نسبا

  بااـ  2011دشااا   لدق ياا  إلااأ دي  لنداابا  لمئويااا للقااو   لعاملااا  لوطنيااا دقاا  بيي  لااذوو  عاااا

 2015، وعااا %14.4باـ  2011%، ودق  بيي  إلناا عااا 61.4بـ  2015%، وعاا 67.6

 .%31.7دق   بـ  2015%وعاا 26.0دق   بـ  2011%،  لقطاع  لؽي  منظا عاا 17.6بـ 

  57.6%، واوو  ط  لفق  دق   بـ 42.4دة ي  مددو   ل  ل: عي  ط  لفق  دق   بـ.% 

  دماا 21.1دق   باـ  2015%، وعاا 17.4دق   بـ  2011  نداجيا و لنمو: ندبا  لنمو عاا .%

 %.6دق   بـ  2015%، وعاا 5.2دق   بـ  2011ندبا   نداجيا عاا 

  ج  د و  لد  دا  د اذاا: دا  ج  د مدا  ة ائ  لدة ي  مددو   ل  ل عن   ط  لفق  دو اوو  

 اقط. 2011 ط  لفق  ا  عاا 

 لعمالا العربيا المتنقلا بين البلدان العربيا : الهد  الراب  : اياد  االعتماد على ا

 :دشا   لدق ي  إلأ  ي

   13.7 لعمالا  لوطنيا  لمهاج   دق   بـ.% 

   .لد نيؾ  لع ب   لمعيا ب للمهي: معدم  ا  الدطيي  

    دعدم   ولا الدطيي علأ  لعمالا  لع بيا  لو ا   لووي الدطيي  ولا دةو   ةادالل   دا  ئيل  

 وي دةقيو  له ؾ  ل  بع.و  يم

    شيول، و ط  لفق   لمدواع دق يباا يدااوب 2.293 ط  لفق   لوطن  ا  الدطيي دق يبا يداوب )

 ( شيول.1.450( شيول ا  الدطيي، و لة   أل نأ لعج   لشه ب يداوب  1.832 
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 % :50الهد  الخامس : رن  نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الى 

 العربيا للتدريب والتعليم التقني: ااستراتيعيامالئما  مدى -

  لع بيااا  ديجيا  إلدااد مااع  ياادا مو دمااا  ل طااط و لباا  مج  ل ا ااا بااالدعليا  لمهناا  ااا  الدااطيي 

 للد  ي  و لدعليا  لمهن .

 مدى توانر خطط وبرامج لرن  نسبا الملتحقين بالتعليم التقني: -

دندجا و ةدياجاو دوو  لعمل و او  ابال وبيا  ماي  لجندايي عليهاا  لب  مج  لمطبقا و لمددة ثا  -

 مما يدااا ا  زيا   ع    لطلبا  لملدةقيي بالدعليا  لمهن .

 ولزيا   ندبا   لدةاو بالدعليا  لدقن   د ذو وز  د   لعمل و لد بيا و لدعليا ع    ج  د و منها: -

  بااالدعليا  لعاااا ااا  م  ةاال مبواا   مااي  لدعلاايا   لباا د بدطبيااو ب نااامج  مااج  لدعلاايا  لمهناا  و لدقناا

 (.   لدادع - لثامي - لدابع  ألداد   ل فوؾ  

  ااادا بااا    لدةاااو ااا  جميااع  لجامعاااو  لةووميااا  و ةقااا  ل ا ااا( ل  يجاا   لفاا وع  لمهنيااا

  لم دلفا.

 لدو وا   لدطاو  و  لدنوولوجياا مثا ددة  ا ب  مج ة يثا مندجما مع  ةدياجاو داوو  لعمال و: 

  لطااا  لمدج      لب يلا( وؼي اا. –دونولوجيا  لم اع   –دونولوجيا  لمبان   لذويا 

 .  زيا    لق      دديعابيا للم   /  لمهنيا  لقائما، و نشاد م   / ج ي 

   ددة  ا وة  و مهنياا لهنااا اا  معظاا  لما   /  لمهنياا إلداديعا   إلنااا اا   لدعلايا  لمهنا 

 ا م   / مهنيا  ا ا باإلناا.وللعمل علأ  ددة  

   لةووما،  لمجل/  ألعلأ للدعليا و لد  ي   لمهن  و لدقن ،  لمجلا/  لدنفياذب،  لم واز  لفلداطين 

 لدطوي   لدعليا  لمهن  و لدقن .

   دااا  عاا    باا  مج مهنيااا ج ياا   بمنهجياااو ة يثااا  منهجيااا  لمهاااا  لم وبااا( مثاال  اايانا  لهو دااؾ

( ب نااامج بمنهجيااا 16و، و لد ااميا  لج  ايواا  وؼي اااا، باإليااااا  لااأ   لنقالااا، ودقنيااا  لشاابوا

  لدةليل  لمهن   لم دبطا باةدياجاو دوو  لعمل مع  لووالا  لبلجيويا.

  :ودا  ددة  ا دنماط ج ي   للدعليا و لد  ي   لمهن  و لدقن  منها 

 بالعمل(.مبا    ا   لدعليا  لم دبط  73 لدعليا  لم دبط بالعمل،  دا  طالو  - د

  لدعليا  لمز وق   لدلمذ   لمهنيا(. -  

    م وااز 99(، وعاا   م  وااز  لداا  ي   28م  وااز  لداا  ي  و لدعلاايا  لدقناا : عاا   م  وااز  لدشااؽيل )

( ما   / 20(، و  1262  2015( وعااا 1002  2011د  ي  مهن  وع    لمنددابيي بهاا  عااا 

 (.3139  2015( وعاا 3132  2011 ناعيا ع    لمنددبيي عاا 

   3.4%، دعليا دقن  96.6وندبا  لدعليا  لعاا للدعليا  لدقن    لممدداو(: دعليا عاا.% 

   ز لو ندبا  لملدةقيي بالدعليا و لد  ي   لدقن  و لمهن  اا  الداطيي مد نياا جا   وعلياخ يجا  باذل  
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  لمزي  ا  دؽيي  ثقااا  لنا/  لدلبيا  دجاإ  لدعليا  لمهن .

 سادسا: عموميا :

 مدى توانر خدما  الكترونيا للتشغيل: -1

    يوج  نظاا معلوماو دوو  لعمل  لفلدطينLMIS. 

 مدى مرونا السياسا  والتشريعا  الخاصا بتنقل العاملين: -2

    يوجاا  ايااو  مااي دامهااا ايااو    ةاادالل  إلداا  ئيل  واياا  ذ اا  اااو عاا ا   عداا  ؾ بجااو ز  لدااف

  لفلدطين .

 (: 2030 - 2020هل هناك عدوى لتمديد العقد العربي للتشغيل لمد  أخرى) -3

  2010بع   ج  د دقييا شاامل للعقا   لع با  للدشاؽيل   ذلك  يوج  مانع  لدم ي   لعق   لع ب  و - 

2020.) 

****** 

 :دولا مطر / والشؤون االعتماعيا العملالتنميا ااداريا و واار  (5)

 : ( عقدا عربيا للتشغيل :2020 – 0102اعتماد الفتر  ) الهد  األول 

ددوا  ااع   معلوماو بياناو ودبةاا دوو  لعمل ا  وز     لدنميا  إل   يا و لعمل و لشموي  -

   جدماعيا.

 دقوا وز     لد طيط  لدنموب و  ة اد بإج  د مدا  لقو   لعاملا بالعينا بشول  بع دنوب. -

  لدنموب و  ة اد دق ي   دنويا للمدا.د    وز     لد طيط  -

 .2015و  2010دا  ج  د  لدع     لعاا للدواي و لمداوي عاا  -

 الهد  الثاني : تخفيض معدال  البطالا بمقدار النص :

 معدال  البطالا: -1

  0.2دق   بـ  2015وعاا  0.6دق   بـ    2011دشا   لدق ي  إلأ دي ندبا  لبطالا عاا ،%

%، دما ندبا 0.1دق   بـ  2015%، وعاا 0.2دق   بـ  2011ندبا  لبطالا بيي  لذوو  عاا و

%، وندبا  لبطالا بيي 0.8دق  بـ  2015%، وعاا 3.3دق   بـ  2011عاا   لبطالا بيي  إلناا

 %. 0.6دق   بـ  2015%، وعاا 1.3دق   بـ  2011 لشبا  عاا 

   ا  0.2إلأ  2011%  ا  عاا 0.6ن ف  مي يديا مي  لبياي دي مع ل  لبطالا  لعاا %

 ، ويندة  ذلك علأ مع  و  لبطالا  لنوعيا  أل   .2015عاا 
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 تحديا  سوق العمل: -2 

  24إلأ  2010% عاا 17يعؾ  لمها  و: مع ل  لمها   ا  دوو  لعمل  لقط ب   دفع مي %

 .2015عاا 

   ا   ولا اط  دز     لةاجا إلأ عمالا إلنجاز  لعمالا  لو ا  : مع   دفاع مع  و  لنمو   اد ا ب

  لمشا يع  لدنمويا.

  دش يعاو  لعمل: يدا دطوي  دش يعاو  لعمل بشول  و ب لدلب   ةدياجاو دوو  لعمل،      لعمل

ليوفل ةمايا  ألجو ،     اانوي  2015ودا  لدع يل علأ اذ   لقانوي دنا  2004( لدنا 14 اا  

 .2016( لدنا 15 اا   لمو     لبش يا  لم نيا 

 .لقطاع ؼي   لمنظا:   يوج  ا   ولا اط  اطاع ؼي  منظا  

 توانر خطط مرحليا/ استرتيعيا للحد من البطالا من خالل: )أ( -3

  2016/ 2011 دد  ديجيا اطاع دوو  لعمل. 

   دطوي مها  و  لقط ييي.1مش وع :) 

   دشجيع دنويع مشا وا  لقط ييي ا  او   لعمل. 2مش وع :) 

   ل طا  لشاملا للمو     لبش يا.5مش وع  :) 

   ماو  لدوظيؾ و  ددشا   و لدوجيخ  لمهن .8مش وع   :) 

  2016/ 2011 ل طا  ل مديا لدشؽيل  لقط ييي. 

  2022 – 2017يدا ا   لواو  ل  اي  ع     طا  لدنميا  لوطنيا  لثانيا. 

ا واالعقالم/ دراسقا / مقؤتمرا / نقدوا / اآلليا  المتبعا للتشقغيل والحقد مقن البطالقا )التوعيق )ب(

 ورش تدريب........الخ(:

  مع ل  لبطالا ا   ولا اطا  ااو  لقال علاأ مدادو   لعاالا وماع ذلاك دقاوا  ل ولاا بوياع  ل طاط

 وذلياو دنفيذاا منها   بدعاا  لةووم ، و بط م  جاو  لدعليا باةدياجاو دوو  لعمل.

 من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد الى النص :  المشتغلين الهد  الثالث: تخفيض نسبا

  لندبا  لمئويا للقو   لعاملا  لوطنيا: 

  6.1دقا   باـ  2011 لعاملاا لعااا لقاو  للقطا ييي ماي   لدق ي  إلاأ دي  لندابا  لمئوياا  دشا ،%

بااـ  2015%، وعاااا 67.6بااـ  2011دقاا  بيي  لااذوو  عاااا %، و5.1دقاا   بااـ  2015وعاااا 

و لقو   لعاملا %، 35.1بـ  2015، وعاا %35.3بـ  2011ي  إلناا عاا %، ودق  بي64.9

 .%11.5دق   بـ  2015%وعاا 13.8دق   بـ  2011عاا  بيي  لشبا 

 .دا  لة ول علأ  لبياناو  لدابقا مي وز     لد طيط  لدنموب و  ة اد 
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 اياد  االعتماد على العمالا العربيا المتنقلا بين البلدان العربيا :  الهد  الراب  :

 دشا   لدق ي  إلأ  ي: 

    ومي 18.6(، ومي  ل ول  لع بيا 2744509   2/1/2017 لو ا   ةدأ  ليوا  لعمالا ع ،%

 %.81.4 ل ول  ألجنبيا 

   ةياا يها ؾ ااذ  (:  ل اات ب ا ماو  لدوظياؾ و  ددشاا   و لدوجياخ  لمهنا  8 لمشا وع  ااا

 لمش وع إلأ دزويا   لقطا ييي بالدوجياخ و   شاا  بشاري  لدا  ي  واا ت  لعمال باإلياااا إلاأ 

 لدشؽيل بجو   عاليا ودق يا  لمشو    لمهنياا ةاول نوعياا  ل ا ماو  لمداد  ما و ةا  م  جااو 

  لمش وع دنفيذ نظاا وداطا اعال للعمال  لقط ييي ا   لقطاع  ل ات.

 عموميا :سادسا:   

 مدى توانر خدما  الكترونيا للتشغيل:

   2013دنفيذاا ا  دق ي  مدابعا  لعق   لع ب  للدشؽيل دا. 

 مدى مرونا السياسا  والتشريعا  الخاصا بتنقل العاملين:

    بشري   ول و  وق  لو ا يي. 2015( لدنا 21 لقانوي  اا 

  .إلؽاد نظاا  لوفالا و ددب  لخ بنظاا عق   لعمل 

  .يوج  ايو  علأ دنقل  لعمالا  لوطنيا   

 مدى توانر خطط وبرامج لرن  نسبا الملتحقين بالتعليم التقني:

 . 2016ودا   ندهاد منها نهايا عاا   2016 -2011وانو مي يمي  دد  ديجيا اطاع  لدنفيذ 

 (: 2030 - 2020هل هناك عدوى لتمديد العقد العربي للتشغيل لمد  أخرى) -

 .نعا

***** 

 واار  التشغيل والشؤون االعتماعيا/ المملكا المغربيا: (6) 

 الهد  الثاني : تخفيض معدال  البطالا بمقدار النص :

   جا ب دنفيذ   دد  ديجيا  لوطنيا للدشؽيل: ةيا د ذو وز     لدشؽيل و لشموي   جدماعيا اا

 لداوانيا، ةياا  عدما و عا    ياؼدها لهدد  ديجيا  لوطنيا للدشؽيل بعيي   عدباا   لمدؽيا  و 

د  بي دعمل علاأ دعزياز اا ت  لعمال  لالئاو وزياا   مشاا وا  لشابا  و لندااد اا  داوو  لعمال 

ودعزيااز  لمداااو   ااا   لة ااول علااأ ااا ت  لعماال و لةاا  مااي اااو  و  لشااؽل  إلاليميااا، ودداادن  

دامهاا دعزياز  ا ددادايا و لدا  مايديجيا  لوطنيا للدشؽيل علأ د بعاا مةااو  ،  داد ديجي   دد 

ماال  لبشاا ب مااي  ااالل ياماي  لدراياال للو ااا يي  لجاا   علاأ دااوو  لعماال باإليااااا إلااأ  ل  د/
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دةديي مدادو  مهاا  و  لداواي  لنشايطوي ماي دجال دةدايي اا ت  لعمال، ودداهيل  لدنقال اا  

 دوو  لشؽل.

   مااي جعاال  لدشااؽيل ااا اا  دااد  ديجيا لدياداااو   داادثما   لةووميااا عااي ط يااو إااا     لمزياا

  ج  د و  لمةفز  علأ  يجا  اا ت  لعمال، بماا يمواي ماي  لدارثي    يجااب  اا  جانا   لطلا  

 ااالل  عدمااا   دااد ديجيا وطنيااا للدشااؽيل ااا   اال    دااد  ديجياو  مااي علااأ  لقااو   لعاملااا:

 . لقطاعيا 

 واالعراءا  التى اتخذتها الواار  لتفعيل القرار: 

 دد  ديجيا  لوطنيا للدشؽيل.يل مقديياو فع ع     طا عمل لد   

 إة  ا  للجاي  لمويوعيا للدشؽيل: دا  اد    ثالا مجموعاو عمل. 

 

 :مؤشر االنعاا

   م داوا إةا  ا لجناا وز  ياا للدشاؽيل ب ئادااا  ئاي/  لةووماا دياطلع بمهماا دة يا   لدوجهاااو

  لعاما لدياداو  لدشؽيل وددبع دنفيذاا.

   لدشؽيل دددن  علأ وياع  طاط عمال جهوياا من مجاا اا  إطاا   اد    منظوما جهويا إلنعام 

  دد ديجياو  لدنميا  لقائما وعلأ دعبئا  إلمواناو  لمةليا وممشا وا  لداونا.

    دااا ااا  اااذ   ل اا    لشاا وع ااا  دنظاايا لقاااد و جهويااا مااي دجاال دة ياا   لشاا وط  لالزمااا إلنجااا

ملوااا مااي دجاال  لدو اااو بشااري اااذإ  لمبااا   و  لمةليااا للدشااؽيل، شااملو مجموعااا مااي جهاااو  لم

 لمنظوما  لد  دعدم  باألدا/ علأ  ج  د و  ا ا بالجها، دنفذ واقا ل  ئل  ا ا بول ب نامج 

 ودمول مي ط ؾ  لجها. 

   9.9علأ  لمددو   لوطن  2014دق   ندبا  لبطالا عاا .% 

  .دو ا  مواد  للدشؽيل ةووميا و ا ا، بما ايها  لدشؽيل بال ا ق 

   منها دنفيذ  طط و ج  د و وطنيا للدعليا و لدووييجا ب: 

 .2021  دد ديجيا  لوطنيا للدوويي  لمهن   - د

 .2030 – 2015 ل ميا   دد ديجيا له ال   -  

  ج  د و  لمد    مي ابل  لوز    اا :  عا     طاط وبا  مج عمال اابلاا للدنفياذ اا   لمجاا و  

  لميمنا بالعق   لع ب  للدشؽيل.

 مام  بها الواار  للحد من البطالا:العهود التي 

: ويعمل علاأ ديداي  إ مااق  لبااةثيي عاي  لعمال اا  داوو  لشاؽل ماي  االل  برنامج "ادماج"   

إنعام  لعمل  لالئو ودطوي   لمو     لبش يا للمقاولا ودعزيز درطي ااا عبا  مو  الا دنفياذ ب ناامج 
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 ا  شول دةفيز و علأ  لنةو  لدال :"إ ماق"، ولق  دا ويع إطا  اانون   ات ي ول  مدياز و 

إعفاد  لمقاو و  لد  دددقبل مد  بيي ا  إطا  اذ   لنظاا مي  لمددةقاو   جدماعيا و دا  - د

   اا. 6000 لدوويي  لمهن  ا  ة و  منةا   يدجاوز مبلؽها 

إعفاد  لمد  بيي مي  لي يبا علأ  ل  ل ب دا منةا  لد  ي   لد  يدقاياااا  لمدا     اا   -  

   اا. 6000و  ة 

   دةمل  ل ولا لة ا  لمشؽل ب دا   شد  واو  لمدادةقا علاأ د باا   لعمال و  جا  د لل ان وو

  لوطن  لليماي   جدماع  ب دا  لدرميي   جبا ب  ألداد  عي  لم    الل اد    لد  ي .

   لاوطن  دةمل  ل ولا لة اا  لمشاؽل ب داا   شاد  واو  لمدادةقا علاأ د باا   لعمال لل ان وو 

لليماي   جدماع  لم   إثنا عش   شه   ا  ةالا  لدوظيؾ  لنهائ  للمد     الل دو عن  نهايا 

 م    لد  ي .

  ماااي 60دلدااازا  لمقااااو و و  دااادؽال و و لجمعيااااو و لدعاونيااااو بدشاااؽيل ماااا   يقااال عاااي %

  ألش ات  لذيي  ددفا و  مي  لد  ي .

   ل  لب نامج.مي  ال 2015ش  ا  الل  70123دا   ماق 

   ب نااامج دةفيااز: وذلااك إلنعااام  لدشااؽيل بالمنشااآو دو  لجمعياااو ة يثااا  لنشاار ، ولدشااجيع دشااؽيل

( ماي  لقاانوي 7 لباةثيي عي شؽل مي ط ؾ  لمقاو و دو  لجمعياو ة يثاا  لنشاا ، و ي  لماا    

اا  االل  لد  ديع دةفيز و يا يبيا للمقااو و و لجمعيااو  لدا  داا إنشاام 2015 لمال  لدنا 

 إعفااد ماي  ليا يبا علاأ  لا  ل اا   2019 يدمب   31إلأ  2015يناي   1 لفد    لممد   مي

  اا(، و جدماعيا  ددةمل  ل ولا ة ا  لمشؽل ب دا   شد  واو  لمددةقا  1000ة و  دقؾ 

 لل ن وو  لوطن  لليماي   جدماع (.

     مقاولااا  500   ط مااا يقااا   شااهو (و ن 6ش  ااا منااذ ب  يااا  لب نااامج   1350دمااو  داادفا

 بالب نامج.

مي  الل ةا  لشبا  علأ إة  ا  لمقاو و  ل اؽي   جا   و نشاطا وذلك : برنامج التشغيل الذاتي

 ل مي مو وبا وم اةبا  لشبا   لمدوا  علأ ة/ مقاو د  و لةاامليي لمشاا يع  لدشاؽيل  م    لل

 : لذ د ، وذلك يمي ب نامج يديمي  ج  د و دةفيزيا وا 

  لم اةبا و لمو وبا ابل و ثناد وبع  إة  ا  لمشا يع. -

   اا لول ةامل مش وع. 10000دةمل  ل ولا لم ا يؾ  لم اةبا ا  دقؾ  -

 % مي  لق  .85دفوي  د بي  يماي  -

ةاماال مشاا وع منااذ  نطالاااخ إلااأ نهايااا شااه  داابدمب   33655موااي  لب نااامج مااي مو وبااا  -

 من   شؽل. 17937ودواي  مقاولا  ؽي    6800ومي إة  ا  2015
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 الهد  الثالث: تخفيض نسبا من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد الى النص : 

دشي    ة اد و إلأ دي ندبا مي يقل   لها عي  ط  لفق   لمعدما  علاأ  لمدادو   لاوطن       

 %8.4بـ  2011لعاا 

 الراب : اياد  االعتماد على العمالا العربيا المتنقلا بين البلدان العربيا: الهد 

: ةياااا داااا عقااا  دلدااالا ماااي 2008 لةاااا علاااأ  عدماااا   لد ااانيؾ  لع بااا   لمعياااا ب للمهاااي  -

 -  جدماعاو مع  لقطاعاو  لمعنياا بالد انيؾ  لع با   لمعياا ب،   لمن وبياا  لدااميا للد طايط 

مودا   – لووالاا  لوطنياا إلنعاام  لدشاؽيل و لوفااد و  –علايا  لعاال  اطااع  لد –وز     لدشؽيل 

  لدوويي  لمهن  وإنعام  لشؽل( ثم و عنها ع   دو ياو ومقد ةاو منها:

دمو مو اا  منظما  لعمل  لع بيا بمقد   يفي  بوجو  مجموعا مي  ألعمال و لمهي ا   لد نيؾ  -

، دو مقدما وموزعا بيي عا   2008للمهي  لوطن  ؼي  م  جا ا   لد نيؾ  لع ب   لمعيا ب 

مجموعااااو، ودماااو م  دااالا  لمن وبياااا  لدااااميا للد طااايط لالعدماااا   لفعلااا  للد ااانيؾ  لع بااا  

  . لمعيا ب

 %:50الهد  الخامس : رن  نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الى 

 لدعليا و لد  ي   لدقن  و لمهن  لدةديي  ل عو  إلأ بذل مزي   لجهو  لال دقاد بر  د منظوما  -

م  جاو منظوما  لمو     لبش يا و ةدياجاو  لمنظوما   اد ا يا، بما ي  دما بيممش  و  لمو

 يموي مي  لدرثي    يجاب  ا  جان  ع    لقو   لعاملا مي  الل:

 و لذب يه ؾ لدةديي اابليا  لدشؽيل للباةثيي عي شؽل. :برنامج "تأهيل"

 د و  لمد ذ  لدةديي اابليا  لدشؽيل مي  الل    دا :  ج  

 إموانيا ادا  لب نامج دماا ؼي   لةامليي للشها  و ووذلك للمهاج يي ا  ويعيا اانونيا. -

 دةديي دنفيذ  لدوويي  لدعاا ب و لدوويي  لدرايل  دو لدةويل . -

 دم ي   ل عا  لموجخ نةو  لقطاعاو  لم    . -

 للمددفي يي مي  لدوويي. عا  لة وا  لجؽ  ايا  -

: واو يموي ةامل  شها  و  إلجاز  مي  وددا  وفاد و مهنيا و ب  و برنامج "تأطير"

نها مي ةظوظ دوا  لالن ماق ا  دوو  لشؽل، ولق  دا ويع ب نامج إلعا   ومي  نيا إياايا  دم

  ألال لفائ  :درايل  لباةثيي عي شؽل مع د  يت منةا لول مد    لم   دنا مي  لدوويي علأ 
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 باةا عي شؽل ا  مهي  لد  ي/. 10000 -

باةا عي شؽل ةامل لشها    إلجاز  ا  مجال دطوي   لوفاد و  لذ ديا و لدو  ليا،  25000  -

 وذلك بالد ويز علأ  مدالك  للؽاو ومها  و  لدو  ل و لمعلومياو و لثقااا  لمقاو ديا. 

***** 
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 2012ابرٌل  3/ سلطنة عمان بتارٌخ  تم استالم رد وزارة القوى العاملة : مالحظة

 

 :سلطنة عمان/  القوى العاملةوزارة 

 : 2020 – 2010الهدف األول : تحقٌق متطلبات العقد العربً للتشغٌل 

 التقرٌر إلى أنه تم تعمٌم أهداف العقد ومضامٌنه للمستوٌات المختلفة فً القطاع العام  آشار

 والقطاع الخاص والمجتمع المدنً.

 د مجموعة من برامج نظم إلى أنه توج ر: حٌث آشار التقرٌٌر الوعً بها نشر ثقافة العمل وتطو

فً اٌجاد مإشرات التشغٌل فً القطاع الخاص وذلك من خالل  فً الوزارة تساعدالمعلومات 

استخراج حزمة من البٌانات اإلحصائٌة من قواعد بٌانات الوزارة، وٌعكف على إعدادها 

األكفاء لتمر بعد ذلك على اإلحصائٌن لٌقوموا بالتدقٌق علٌها وتنقٌحها مجموعة من المبرمجٌن 

الستخراج المإشرات المطلوبة، كما تقوم وزارة  فً جداول احصائٌة ثم تعرض على المحللٌن

والمٌدانٌة المرتبطة بسوق العمل القوى العاملة بإعداد وإصدار مجموعة من الدراسات المكتبٌة 

  -: مثال على ذلك الدراسات التالٌةفً القطاع الخاص وهذه، 

 ص.)باالستقالة أو الفصل( من منشآت القطاع الخادراسة حول المنتهٌة خدماتهم  -

 فً منشآت القطاع الخاص. دراسة حول القوى العاملة من ذوي االحتٌاجات الخاصة -

 دراسات قطاعٌة حول القطاعات االقتصادٌة بالقطاع الخاص. -

 دراسة حول عمل المرأة العمانٌة العاملة بؤجر فً القطاع الخاص. -

 دراسة عن االختصاصٌون فً سوق العمل بالقطاع الخاص. -

 العاملة المنزلٌة.دراسة حول القوى  -

 دراسة حول توجهات الباحثٌن عن عمل نحو العمل فً منشآت القطاع الخاص. -

 بسوق العمل فً القطاع الخاص.وغٌرها من الدراسات واألبحاث المرتبطة  -

  مل ندوات ومحاضرات توعٌة بهدف كما تقوم الوزارة بالتعاون مع مإسسات الدولة المختلفة بع

الباحثٌن عن عمل والطالب الذٌن ال ٌزالون على مقاعد الدراسة،  ر ثقافة العمل بٌن فئةنش

وتقوم أٌضا بإصدار تقارٌر سنوٌة تتضمن مجموعة من البٌانات والمعلومات المتعلقة بالتشغٌل 

فً القطاع الخاص والتعلٌم التقنً والتدرٌب المهنً، ونشرات احصائٌة شهرٌة، وربع سنوٌة ، 

 سات تحلٌلٌة ربع سنوٌة وسنوٌة عن األعمال المذكورة.، ودراوسنوٌة عن تلك األعمال
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 الهدف الثانً : تخفٌض نسبة الباحثٌن عن عمل بمقدار النصف:

 معدالت الباحثٌن عن عمل:  -1

    وعام ، 310874عددهم   2011اشار التقرٌر إلى أن معدالت الباحثٌن عن عمل عام

 2015%، وعام  2.9تقدر بـ  2011، أما معدل النمو السكانً عام 40106عددهم  2015

عددهم  2015، وعام 127177عددهم  2011بٌن الذكور عام  والباحثٌن%، 3.9تقدر بـ 

، 28067عددهم  2015، وعام 183697عددهم  2011بٌن اإلناث عام  الباحثٌن، 12039

 .29495عددهم  2015بٌن الشباب عام  والباحثٌن

 تحدٌات سوق العمل: -2

 وذلععك لوجععود فجععوة فععً المهععارات والتععً تعععرف بمهععارات القععرن الواحععد  ضعععف المهععارات  :

 والعشرٌن وتتلخص فً التالً:

 مهارات القدرات : مثل القدرة على التحلٌل، والقدرة على حل المشاكل وروح المبادرة. -

التفاوض، مهارة التواصل الشفهً، مهارة مهارات التواصل االجتماعً: مثل القدرة على  -

 التواصل الكتابى، العمل ضمن فرٌق.

: مثل مهارة إدارة الوقت، التخطٌط، التنظٌم، القدرة على تطبٌق األنظمة  المهارات التنظٌمٌة -

 والقوانٌن.

مً واالبتكار: مثل التعلم الذاتً، التعلم مدى الحٌاة، القدرة على اتخاذ مهارات البحث العل -

 قرار، القدرة على التحلٌل، القدرة على التكٌف.ال

 تحدٌات فً التركٌبة الهٌكلٌة للعرض من القوى العاملة الوطنٌة :  

حٌث تعد المواءمة بٌن مخرجات مإسسات التعلٌم العالً بالسلطنة واالحتٌاجات الفعلٌة لسوق 

تم تسلٌط الضوء على وعندما العمل أحد أهم التحدٌات التً تواجهها خطط التشغٌل فً السلطنة، 

تم  2015الوطنٌة فً منشآت القطاع الخاص حتى نهاٌة عام التركٌبة  الهٌكلٌة للقوى العاملة 

 -: مالحظة التالً

العمال الوافدٌن الذٌن ٌعملون فً المهن التخصصٌة والفنٌة غٌر مإهلٌن أكادٌمٌا )غٌر  -

 (.العامبعد التعلٌم حاصلٌن على شهادات جامعٌة أو دبلوم 

الكثٌر من المهن االختصاصٌة والفنٌة فً منشآت القطاع الخاص تستحوذ علٌها القوى العاملة  -

 الوافدة.
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دبلوم التعلٌم النسبة األكبر من القوى العاملة الوطنٌة بمنشآت القطاع الخاص من حملة شهادة  -

واالعداد المهنً العام فؤقل، وٌإثر ارتفاع هذه النسبة على ندرة الحصول على فرص التؤهٌل 

واكتساب العامل للمهارات المهنٌة، مما ٌنعكس سلبا على مستوٌات الجور التً تتقاضاها تلك 

القوى العاملة نظٌر عملهم والذي بدوره سٌإدي إلى انعكاسات غٌر اٌجابٌة على ترقً العامل 

منتهٌة خدماتهم فً عمله واستقراره فٌه وهو ما ٌفسر ارتفاع أعداد المستقٌلٌن والمفصولٌن وال

 من القوى العاملة بؤجر فً القطاع الخاص.

  لمنشآت القطاع الخاص:تحدٌات فً التركٌبة 

%( من إجمالى 86.6حٌث تشكل الدرجة الثانٌة والثالثة والرابعة نسبة ) : درجة المنشؤة 

الوطنٌة بسبب هذه النسبة على تشغٌل القوى العاملة التجارٌة فً السلطنة وٌإثر ارتفاع  المنشآت

اعتماد هذه المنشآت غالبا على القوى العاملة الوافدة الماهرة أو محدودة المهارات وترتكز هذه 

المنشآت غالبا فً قطاع االنشاءات ولذلك تعد هذه المنشآت القل تشغٌال للقوى العاملة الوطنٌة، 

 .2015م %( فقط حتى نهاٌة عا5.9)  وتجدر اإلشارة بؤن نسبة التعمٌن فٌها بلغت

مزاولة العامل الوافد النشطة تجارٌة ومهنٌة مخالفة لحقٌقة المهن  : تعدد السجالت اإلدارٌة

واالعمال التً تم استقدامه للعمل فٌها ) التجارة المستترة (.، حٌث ساهم التعدد فً السجالت 

التجارٌة واستغاللها من قبل البعض ألهداف وغاٌات غٌر تجارٌة إلى ظهور قوى عاملة سائبة 

وى عاملة غٌر مجدٌة، وإن شٌوع ظاهرة التجارة المستترة للعمال وأخرى تاركة ألعمالها وق

الوافدٌن فٌها مكنتها من تسٌٌر وإدارة أعمال هذه المنشآت التً تتصف باعتمادها شبة الكامل على 

القوى العاملة الوافدة بالمستوى محدود المهارات ذات مستوٌات أجور منخفضة نسبٌا، والتً تقبل 

ط غٌر مستقطبة للقوى العاملة الوطنٌة.وإلى جانب تؤثٌرات التجارة العمل وفق ظروف وشرو

المستترة على االقتصاد، فإنها بال شك ساهمت فً تقلٌل فرص التوظٌف للمواطنٌن وتزاٌد نمو 

    أعداد الباحثٌن عن عمل.

ٌعد ضعف االلتزام بؤخالقٌات وقٌم العمل من  حٌث ال :  تحدٌات ذات عالقة بقٌم العمل

ٌات التً تواجه تشغٌل القوى العاملة فً القطاع الخاص فحسب بل امتدت آثاره لٌشكل عائقاً التحد

م( وأشارت نتائج 2015/2016أمام تؤسٌس األعمال فً السلطنة وفقاً لتقرٌر التنافسٌة العالمٌة )

ترة دراسة حول أسباب االستقالة والفصل للقوى العاملة الوطنٌة بؤجر فً القطاع الخاص خالل الف

م(إلى أن كثرة الغٌاب من  أهم أسباب فصل القوى العاملة الوطنٌة من 2012أكتوبر -من ) ٌناٌر

%( األمر الذي ساهم بال شك فً ارتفاع معدل 83.3وجهة نظر مدٌري الموارد البشرٌة بنسبة  )
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 دوران العمل بٌن صفوف القوى العاملة الوطنٌة.

على الرغم من رفع    : فً المنشآت الخاصةتحدٌات ذات عالقة بظروف العمل والتشغٌل 

الحد األدنى لألجور للقوى العاملة فً القطاع الخاص ألكثر من مرة إال أن األجر الشهري ٌشكل 

تحدٌاً سواء للباحث عن عمل للقبول بالعمل فً منشآت القطاع الخاص أو فً معدل استقرار القوى 

ا دائرة التخطٌط والدراسات حول أسباب االستقالة العاملة الوطنٌة حٌث أشارت نتائج دراسة أعدته

م(إلى 2012أكتوبر -والفصل للقوى العاملة الوطنٌة بؤجر فً القطاع الخاص خالل الفترة من )ٌناٌر

أن من أهم أسباب االستقالة من وجهة نظر المنتهٌة خدماتهم هً عدم كفاٌة األجر الشهري والحوافز 

%( إلى البحث عن فرص 47عٌنة فً حٌن ٌسعى ما نسبته )%(من إجمالً ال80المادٌة بنسبة )

    عمل فً مإسسات أخرى ذات ممٌزات مالٌة أفضل.

: إن التطورات التً تشهدها السلطنة منذ منتصف  تحدٌات ذات عالقة بالقوى العاملة الوافدة

أدى إلى السبعٌنات وحتى اآلن فً مختلف المجاالت بشكل عام والقطاع االقتصادي بشكل خاص ، 

ازدٌاد أنشطة القطاع الخاص فً مختلف المجاالت بسبب ازدٌاد عدد المشارٌع التنموٌة ، هذا بدوره 

أدى إلى ارتفاع أعداد العمالة الوافدة فً السلطنة بشكل كبٌر خالل الفترة الماضٌة .  وتقدر 

( 1,531,387) ،2015اإلحصائٌات أن القوى الوافدة فً المنشآت التجارٌة بلغت فً نهاٌة عام 

 عامالً وعاملة. 

إن وجود هذا العدد الهائل من القوى العاملة الوافدة أظهر جمة من المشاكل  والقصور فً 

  -: شكل خاص وهًالمجتمع بشكل عام وسوق العمل ب

%( من القوى العاملة الوافدة غٌر حاصلٌن على مإهالت أكادٌمٌة بمستوى الدبلوم بعد 89) -

عنً أن غالبٌة القوى العاملة الوافدة بمستوى العامل المهنً والعامل التعلٌم العام مما ٌ

الماهر والعامل محدود المهارات ، غٌر حاصلٌن على تدرٌب مهنً بالمستوى المطلوب 

 ٌإهلهم للعمل فً المهن التً تم استقدامهم للعمل فٌها .

تم استقدامهم  التً مزاولة الوافد ألنشطه تجارٌة ومهنٌة مخالفة لحقٌقة المهن واألعمال -

 ) التجارة المستترة (أصالً للعمل فٌها 

 ازدٌاد أعداد المخالفات ألحكام قانون العمل واإلجراءات التنفٌذٌة المرتبطة به . -

استحواذ الوافدٌن لغالبٌة المهن واألنشطة فً القطاع الخاص، وزٌادة أعداد الباحثٌن عن  -

 عمل .

( ملٌار دوالر خالل 8زٌادة التحوٌالت المالٌة إلى خارج السلطنة والتً قدرت بحو بلغ ) -
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سنوات الخطة الخمسٌة الثامنة مما ٌعٌق من االستفادة من األموال فً تنمٌة االقتصاد 

 الوطنً.

منافسة العامل الوافد للمواطن بالعمل من الباطن وخاصة بالنسبة للقوى العاملة الوافدة التً  -

عمل بالمنشآت الصغٌرة والمتوسطة التً ٌحل فٌها العامل الوافد محل صاحب العمل الذي ت

هو صاحب السجل التجاري الذي ٌستقدم العامل الوافد لٌس فقط إلدارة المنشؤة، وإنما وفً 

حاالت عدٌدة إلنشائها واإلشراف التام على إدارتها هذا إلى جانب استقدام أصحاب 

ٌر متفرغٌن إلدارة منشؤتهم  لقوى عاملة وافدة دون وجود عمل السجالت التجارٌة الغ

حقٌقً لهم مما ٌجعل العدٌدٌن منهم باحثٌن عن عمل ومنافسٌن للقوى العاملة الوطنٌة فً 

 شغل فرص العمل المتوفرة فً سوق العمل الُعمانً.

ثقافٌة  تفضٌل العامل الوافد العمل مع عمال من جنسٌته أو مع عمال من جنسٌات ذات قٌم -

 ومجتمعٌة مشابهة ألحواله.

عدم المرونة فً مجاالت اإلدارة من جانب المدراء األجانب، وعدم استعدادهم لتشغٌل  -

القوى العاملة الوطنٌة بالمنشآت التً ٌشرفون على إدارتها إلى جانب عدم استعدادهم 

تساب إلعطاء المرونة اإلدارٌة التً تسمح للمواطن بالتدرٌب على رأس العمل واك

 المهارات التً تسهم فً تمكٌنه من إنجاز عمله على الوجه المطلوب .

عدم رغبة بعض العمال الوافدٌن العمل مع القوى العاملة الوطنٌة إلى جانب عدم تقبلهم نقل  -

 معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم لزمالئهم  الُعمانٌٌن فً العمل.

 ل أو من جانب العامل الوافد.عدم االلتزام بعقد العمل سواء من جانب صاحب العم -

التجارة المستترة للعمال الوافدٌن وآثار ذلك غٌر االٌجابٌة على سوق العمل والحالة العملٌة  -

للقوى العاملة الوطنٌة حٌث أن نسبة المشغلٌن منهم كؤصحاب عمل أو كعاملٌن لحسابهم 

تجارة المستترة للعمال الخاص ال تزال محدودة كما ، هذا إلى جانب اآلثار غٌر اإلٌجابٌة لل

الوافدٌن وانعكاساتها على القدرة الحقٌقٌة للمواطنٌن على إنشاء األعمال الحرة وللتشغٌل 

الذاتً كما إنها تإثر وبصورة غٌر إٌجابٌة فً قدراتهم على إنشاء المإسسات الصغٌرة 

 والمتوسطة وجهود الحكومة لدعمها والتوسع فٌها.

ي تم استقدامه للعمل فٌه وانتقاله من عمل آلخر ومخالفته ترك العامل الوافد للعمل الذ -

للقوانٌن واألنظمة المعمول بها فً هذا الشؤن مع ما تمثله هذه الظاهرة من اثؤر غٌر اٌجابٌة 

 على سوق العمل واالقتصاد والمجتمع بشكل عام.
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 والحد من الباحثٌن عن عمل: اآللٌات المتبعة للتشغٌل )القطاع الخاص( -3

 سٌاسات التشغٌل والتعمٌن فً القطاع الخاص:

م بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومٌة 2001سعت وزارة القوى العاملة منذ إنشائها فً عام      

والخاصة فً اتخاذ إجراءات تنظٌمٌة فً سوق العمل ووضع سٌاسات وبرامج فعالة تتوافق مع 

(، وتنفٌذ العدٌد من السٌاسات المتنوعة لتحقٌق 2020الرإٌة المستقبلٌة لالقتصاد العمانً )ُعمان 

رسالتها فً تنظٌم سوق العمل بالقطاع الخاص حٌث شهدت أعوام الخطة الخمسٌة الثامنة  

م( تنفٌذ العدٌد من اآللٌات واالجراءات بهدف زٌادة مساهمة القوى العاملة الوطنٌة 2015 -2010)

 -: ٌلً نرصد منها مافً مختلف األنشطة االقتصادٌة ،  

صععدور القععرار ،   2012شععهد عععام  : إعااادة تشااكٌل اللجااان القطاعٌااة المشااتركة للتعمااٌن

( بإعععادة تشععكٌل اللجععان القطاعٌععة المشععتركة للتعمععٌن برئاسععة القطععاع 292/2012الععوزاري  رقععم )

العمعال( وسععت  -أصحاب األعمال -الخاص وبمشاركة ممثلٌن عن أطراف اإلنتاج الثالثة )الحكومة

التنسٌق مع كافة الجهات المختصة من أجل تحدٌد الخطعوات واإلجعراءات الالزمعة لتنفٌعذ خطعة نحو 

القطاع للتعمٌن وفقا لما جاء فً البٌان الختامً للندوة الثانٌة لتشغٌل القوى العاملة الوطنٌة.وأصبحت 

  -: وذلك على النحو اآلتً( قطاعاً اقتصادٌاً 12هذه اللجان تغطً )

 الكهرباء والمٌاه. -2اإلنشاءات.                -1

 الزراعة وصد األسماك. -4السٌارات.                 -3

 الصحة والتعلٌم. -6الصناعة والتعدٌن.       -5

 التعلٌم.  -8السفر والسٌاحة.          -2

 الوساطة المالٌة والبنوك. -10النفط والغاز.              -9

 النقل واالتصاالت. -12والتوزٌع.        البٌع  -11

ب -

 األنشطةٌعرض فرص العمل المتوفرة فً مختلف  :نك فرص العمل الشاغرة فً القطاع الخاصب

والقطاعات االقتصادٌة لتمكٌن أصحاب األعمال من اإلعالن عن الشواغر المتوفرة بمنشآتهم من 

فرص العمل المتوفرة بتلك المنشآت من ناحٌة ، وإتاحة الفرصة للباحثٌن عن عمل لالستفادة من 

الناحٌة األخرى، والمساهمة بذلك فً تحقٌق المواءمة بٌن عرض القوى العاملة الوطنٌة والطلب 

 على القوى العاملة فً سوق العمل .
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لٌقتصر العمل فٌها على القوى العاملة الوطنٌة فقط وخاصة فعً حظر بعض األنشطة والمهن 

شرافٌة مثل ) مدٌر شإون موظفٌن ، مدٌر عالقات عامة ، معدٌر تعدرٌب ، بعض المهن القٌادٌة واإل

 مدٌر متابعة ، مدٌر موارد بشرٌة ، مدٌر إداري ، مساعد مدٌر عام (.

)الشامل، المشترك ، التخصصً ، حمعالت التفتعٌ ( والعذي صعاحب  : تفتٌش العمل بؤنواعه

التطععور الحاصععل فععً أعععداد المنشععآت واتسععاع أحجامهععا وأنشععطة عملهععا بهععدف مراقبععة تطبٌععق هععذه 

المنشآت ألحكام قانون العمل وأحكام الالئحة التنظٌمٌة لتعدابٌر السعالمة والصعحة المهنٌعة فعً مواقعع 

ات واللوائح واإلجراءات التً تم اتخاذهعا لتنظعٌم سعوق العمعل وتطعوٌر العمل إلى جانب تنفٌذ القرار

 عالقات العمل بٌن الشركاء االجتماعٌٌن من عاملٌن وأصحاب أعمال.

صعدور ،  2014شعهد ععام :  لجنة الحوار االجتماعً )حكومة ، أصحاب األعمال ، العماال(

الحوار االجتماعً برئاسة وزٌعر  م( والمتضمن اعادة تشكٌل لجنة72/2014القرار الوزاري رقم )

القوى العاملة وعضوٌة ممثلٌن كل من  وزارة القوى العاملة، غرفة تجارة وصناعة عمان، اإلتحعاد 

 العام لعمال سلطنة عمان .

لتكوٌن قاعدة بٌانات حول الباحثٌن عن عمل والعاملٌن معن خعالل: التنسعٌق الربط االلكترونً 

العاملة للمساهمة فً  تكوٌن قاعدة بٌانات متكاملة عن البعاحثٌن ععن  مع الهٌئة العامة لتسجٌل القوى

عمل والقوى العاملة فعً كعل القطاععات الحكومٌعة والخاصعة لتعوفٌر المعلومعات الالزمعة ععن حركعة 

التوظٌف والتشغٌل فً السلطنة. وكذلك نفذت الوزارة مع الهٌئة العامة للتؤمٌنعات االجتماعٌعة عملٌعة 

بهدف تعدٌل وتصعحٌح بٌانعات القعوى العاملعة الوطنٌعة فعً القطعاع الخعاص ، ممعا  الربط االلكترونً

 سٌسهم فً وضع الخطط المستقبلٌة استناداً على بٌانات دقٌقة.

  :اآللٌات واإلجراءات المتخذة لتنفٌذ سٌاسات التشغٌل 

دعماً لسٌاسات التشغٌل وتشجٌع المواطنٌن للعمل فً منشآت القطاع الخاص من أجل المساهمة 

فً تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة ، اتخذت وزارة القوى العاملة العدٌد من اإلجراءات الستقطاب 

 القطاع الخاص وهً:القوى العاملة الوطنٌة فً 

 ( لاير عمعععععانً 325هعععععارات إلعععععً )زٌعععععادة الحعععععد األدنعععععى لألجعععععور للحعععععد األدنعععععى معععععن الم -

 فً الشهر.

 توحٌد اإلجازات األسبوعٌة والــرسمٌة للعاملٌن فً القطاعــــٌن العام والخـاص. -

 السمــــاح للمواطنٌن بالقطـــــاع الخـــاص بالتنافس علـــى الوظائف الحكومٌة. -
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 ســـاســــــــً.%( مـن الراتب األ3العالوة الدورٌـــة السنوٌـــــة بحٌث ال تقل عن ) -

 مشروع مراجعة وتحدٌث قانون العمــل. -

 برامــــــــج التــــــــدرٌب والتـــــؤهٌــــــل. -

 تحسٌن مــزاٌا التؤمٌنات االجتماعٌــــــة. -

عرض فرص العمل المتوفرة فً الشركات الرئٌسٌة )الدرجات األولعى فعؤعلى( علعى البعاحثٌن  -

 عن عمل.

 كمععععا اتخععععذت الععععوزارة العدٌععععد مععععن اإلجععععراءات لترشععععٌد اسععععتقدام القععععوى العاملععععة الوافععععدة  -

 تمثلت فً ما ٌلً: 

إٌقاف استقدام القوى العاملة الوافدة فً عدد من المهن واألنشطة بناء على التقارٌر والدراسات  -

 التحلٌلٌة لسوق العمل .

 قوى العاملة الوافدة .المراجعة المستمرة إلجراءات وشروط وضوابط استقدام ال -

تكثٌععف الحمععالت التفتٌشععٌة لضععبط المخععالفٌن مععن التععاركٌن ألعمععالهم المصععرح لهععم العمععل بهععا  -

 وترحٌلهم عن البالد .

 استحداث بعض الضوابط التً تسهم فً زٌادة توفٌر فرص العمل للمواطنٌن . -

واألنظمعة واتخعاذ  التفتٌ  علعى أصعحاب السعجالت التجارٌعة المتععددة وغٌعر المطبقعة للقعوانٌن -

 اإلجراءات القانونٌة بشؤنها وفقا ألحكام قانون العمل.

تطبٌق مهلة تصحٌح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة الوافدة المخالفة بما ٌتوافق  -

 مع  متطلبات سوق العمل.

 مبادرات الوزارة إلٌجاد فرص عمل للمواطنٌن بمنشآت القطاع الخاص :  

لكترونً : ٌعتبر نظام الترشٌح اإللكترونً بوابة اتصال مباشرة بٌن صعاحب نظام الترشٌح اال -

العمل والباحثٌن ععن عمعل ، حٌعث ٌعتم معن خاللعه ععرض فعرص العمعل الشعاغرة فعً منشعآت 

القطععاع الخععاص وعلععى البععاحثٌن عععن عمععل ترشععٌح أنفسععهم بصععورة مباشععرة علععى الفععرص 

شععٌح الباحعث عععن عمععل لنفسعه فععً مهنععة المعروضعة  دون الحاجععة إلععى مراجععة الععوزارة، وتر

معٌنعة ال ٌعنعً ذلعك القبعول مباشعرة ، حٌعث ٌمعر طلعب الباحعث بععدة مراحعل وفعً حالعة اتفععاق 

الطرفٌن على جمٌع بنود عقد العمل ٌتم تعٌن الباحث عن عمل فٌها .كما وتعمل العوزارة علعى 

 ن ععععن عمعععل تطعععوٌر آلٌعععات البحعععث فعععً البرنعععامج لٌشعععمل جمٌعععع فئعععات ومسعععتوٌات البعععاحثٌ

 فً مرحلة الحقة .
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تصععحٌح أوضععاع القععوى العاملععة  :انطالقععا مععن حععرص الععوزارة علععى تنظععٌم أوضععاع المنشععآت  -

م منح مهة مدتها سعتة أشعهر 2015والعمل على ترشٌد القوى العاملة الوافدة فقد تم خالل عام 

حكعام قعانون العمععل نهاٌععة أكتعوبر ( للمنشعآت وللقععوى العاملعة الوافعدة المخالفععة أل -)بداٌعة معاٌو 

 لتصحٌح أوضاعها . 

 :معدالت التشغٌل 

 2011ذكر التقرٌر أن معدل تشغٌل القعوى العاملعة بعؤجر فعً القطعاع الخعاص )تراكمً(،ععام  -

 نسععبةأمععا   %(،0.6ومعععدل النمععو السععنوي )،221.694بلععغ  2015، وعععام 216.678بلععغ 

%، وععدد 75.6تقعدر بعـ  2015%، وععام 82.1تقعدر بعـ  2011التشغٌل بعٌن الشعباب ععام 

بلعغ  2011الداخلٌن الجدد لسوق العمل )المعٌنون بمنشآت القطاع الخعاص خعالل السعنة( ععام 

 .14433بلغ  2015، وعام 9669

العععدد التراكمععً للقععوى العاملععة الوطنٌععة بععؤجر ال ٌشععمل أصععحاب العمععل والعععاملون لحسععابهم  -

 الخاص أو لدى أسرة.

 شتغلٌن ممن ٌقل دخلهم عن خط الفقر إلى النصف: تخفٌض نسبة الم : الهدف الثالث

، وععام 14.2تقدر بـ  2011لعام  أشار التقرٌر إلى أن النسبة المئوٌة للقوى العاملة الوطنٌة 

 76.1تقعدر بعـ  2015%، وععام 80بعـ  2011تقدربٌن الذكور ععام ، و221.694بـلغت  2015

 %.23.9تقدر بـ  2015%، وعام 20.0بـ  2011%، وتقدربٌن اإلناث عام 

( بعٌن 2015 -2011: بلغت نسبة النمو السنوى فً القوى العاملة الوطنٌة ) االنتاجٌة والنمو

 %.5.1%، وبٌن اإلناث 0.7الذكور 

 الهدف الرابع : زٌادة االعتماد على العمالة العربٌة المتنقلة بٌن البلدان العربٌة ": 

، معن العدول العربٌعة 1776153ً( بلعغ ععددها أشار التقرٌر إلى ان العمالة الوافدة )ععدد كلع

 %.98.4%، ومن الدول األجنبٌة 1.6

 %:50الهدف الخامس: رفع نسبة الملتحقٌن بالتعلٌم والتدرٌب التقنً والمهنً إلى 

أشار التقرٌر إلى ان عدد مراكعز التعدرٌب المهنعً الحكومٌعة والتعلعٌم التقنعً ، )كلٌعات التعلعٌم 

 مراكز(. 8و)مراكز التدرٌب المهنً كلٌات(،  7التقنً 

، 31785بلععغ عععددهم  2011عععدد المنتسععبٌن لمراكععز التعلععٌم التقنععً والتععدرٌب المهنععً عععام 
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 .43748بلغ عددهم  2015وعام 

  2015نسبة التعلٌم العام )ثانوٌة عامة( للتعلٌم التقنً فً عام : 

 .39373عددهم  2015تعلٌم عام  -

 .11210عددهم  2015تعلٌم تقنً  -

 %. 28.4من اجمالً مخرجات التعلٌم العام )ثانوٌة عامة( نسبة الملتحقٌن بالتعلٌم التقنً  -

 سادسا: عمومٌات: 

مدى توفر خعدمات الكترونٌعة للتشعغٌل: توجعد فعً العوزارة العدٌعد معن الخعدمات اإللكترونٌعة 

 -: التً تخص التشغٌل منها

تمكن هذه الخدمة صاحب العمعل معن تسعجٌل بٌانعات كافعة تفاصعٌل العقعد معن  : تسجٌل العقود -

بٌان صاحب العمل والباحث عن عمل حسب قواعد بٌانات الوزارة وأٌضا تفاصٌل العمعل معن 

مهنة ورواتب وفقا للوائح قانون العمل. ٌسمح النظعام للباحعث ععن عمعل قبعول أو رفعض العقعد 

ن العقععد ٌمكععن للمنشععؤة دفععع الرسععوم المطلوبععة )واحععد لاير الكترونٌععا . وفععً حالععة قبععول  المعععٌ

ُعمانً( الكترونٌا عبر النظام ، وبالتالً تنعكس البٌانات آلٌاً على قواععد بٌانعات كعل معن هٌئعة 

سجل القوى العاملة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة. تم تفعٌل هذه الخدمعة علعى عشعر منشعآت معن 

 القطاع الخاص كمرحلة تجرٌبٌة.

تععم تصعمٌم رسععالة الترشععٌح  الكترونٌعا حٌععث ٌمكععن لمنشعآت القطععاع الخععاص :  لة ترشااٌ رساا -

التؤكد من حالة المتقدم لدٌها للوظٌفة أنه باحعث ععن عمعل ولعٌس علٌهعا أي التزامعات بعالوزارة 

مثععل الحظعععر أو التعععدرٌب. وٌمكععن للمنشعععؤة الحصعععول علعععى االسععتمارة بسعععهولة عبعععر الموقعععع 

 الحاجة لمراجعة الوزارة . االلكترونً للوزارة دون

ٌهدف نظام المإسسات الصغٌرة والمتوسطة من  مشروع المإسسات الصغٌرة و المتوسطة : -

تمكعٌن أصععحاب المإسسعات مععن المنافسعة علععى مناقصعات وزارة القععوى العاملعة لتسععهٌل تقععدٌم 

ع طلبععات أمععر الشععراء الكترونٌععا. كمععا ٌمكععن النظععام مععوظفً الععوزارة مععن ادارة طلبععات جمٌعع

 المإسسات الصغٌرة والمتوسطة المسجلة للمنافسة على مناقصات الوزارة وأوامر الشراء.

تم إضافة شاشة فً نظام التشغٌل تسهل على موظفً التشعغٌل التؤكعد :  شاشات دائرة التشغٌل -

من سبب عدم أنعاكس بٌانات العقود واالستقاالت مباشرة بالهٌئعة العامعة للتؤمٌنعات االجتماعٌعة 

تم إٌقاف شاشة نقل خدمات العمانٌٌن من نظام التشغٌل وإضافتها فً خدمعة اإلسعتقاالت .كذلك 
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وبعذلك تعنعكس البٌانعات فعً  الهٌئعة العامععة للتؤمٌنعات اإلجتماعٌعة والهٌئعة العامعة لسعجل القععوى 

 العامة.

معدى مرونععة السٌاسعات والتشععرٌعات الخاصعة بتنقععل العععاملٌن: توجعد مرونععة فعً عملٌععة انتقععال  -

 ملٌن بشرط موافقة صاحب العمل.العا

مدى توافر خطط وبرامج لرفع نسبة الملتحقٌن بالتعلٌم التقنً كلٌات التعلٌم التقنً: ٌعتمد علعى  -

 سٌاسة الحكومة فً توزٌع مخرجات التعلٌم العام.

 

 

 



البنـــد االول

تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي

مالحق القسم الثانى

3

تقرير عن نتائج أعمال 

الدورة )15( للجنة 

شئون عمل المرأة العربية 

) مارس / آذار 2017 (



2 

  



3 

 

 تقدٌـــم

اعماال لنص  المنا ا الدا دنن منن الصاناا االدادنة لئوصنن لنالن عمنا المنة ا ال ة  نن :  أوال   

" تجتمع اللجنة مرة واحدة فً العام ، بدعوة من المدٌر العاام لالتة تص  عئى  ن 

علة فى  الخامدناوتماعات ال لةا عقـــ ت الئوـــصن لمنظـمة العمل العـــــربٌة " ، 

  .  2017آذاة / ماةس  1القاهةا  لا االة  اء 

 :  ثانٌا  : جدول اعمال االجتماع

 تضمن جدول اعمال اللجنة البنود التالٌة : 

 – 2016تلننل ا ااماصننن ال امننن لئوصننن لننالن عمننا المننة ا ال ة  ننن   البنااد االول : 

2018 ) 

     لةقن فص ن (  ثة اقتصا  الم ةفن عئى عما المة ا ال ة  ن البند الثانً :  

  االحت اوات الت ة   ن لئمة ا ال ة  ن فة دلق ال ما .البند الثالث : 

  التطلةات التلة   ن الخاصن  لةلط لاةلف عما المة ا ال ة  نالبند الرابع : 

   لأن المة ا ال امئن . 1976( ل اا  5االتفاق ن ال ة  ن ةقا   البند الخامس: 

وبعااد ةلحننن عئننى ونن لا  عمال ننا   طخنن ا اوتماع ننا ال صننل  المصاقلننت الئوصننن  ثالثااا  : :

 . التوصٌات المبٌنة فى التقرٌر المرفقناقشة توصلت إلى الم
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لننالن عمننا المننة ا ال ة  ننن عئننى موئننس عننةم ملتننع ال مننا ال ة ننة تقة ننة لوصننن : رابعااا  

  ( 2017مناةس / آذاة  6 – 5  القناهةاالثماص ن   ل الدا دناإل اةا فى  لةته 

  -القرار التالً :بشأنه وقد اتخذ المجلس 

 . ة ة خذ ال ئا  التقـ -1

( لمؤتمة ال ما ال ة نى     ة نا / ص دنان  44إحالن تقة ة الئوصن إلى ال لةا    -2

 (  مع التلص ن  المصا قن عئ ه.2017

 للتفضل بالعلم واتخاذ الالزم. االمر معروض على المؤتمر العام الموقر : خامسا  

  

 المطٌري فاٌز على

 المدٌر العام

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التقرير الختامى والتوصيات

 الجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية

  عشر  الخامسة الدورة
 ((    7112مارس  1،  القاهرة))  

 

 

  

 منظمة العمل العربية

 لجنة شئون عمل المرأة العربية
 عشر  الخامسةالـدورة 
  7112مارس / آذار  1القاهرة ، 
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 التقرير الختامى والتوصيات

 الجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية

 عشر  الخامسةالدورة 
 ((   7112مارس  1،  القاهرة ))  

 

عمرل  شروو لجنرة لعشرر  الخامسةالدورة عقدت منظمة العمل العربٌة اجتماعات 
 بحضور كل مــ : 1/3/2017ٌوم االربعاء الموافق المرأة العربٌة 

 الحكومات :** عن فريق 

 مملكة البحرٌ    السٌدة / فوزٌة شهاب  -

 الجمهورٌة الجزاورٌة     مرٌم لو كرٌز السٌدة /  -

 جمهورٌة العراق  السٌدة / نجله عٌسى صادق -

 دولة قطر  السٌدة / نجاة دهام العبد هللا -

 المملكة المغربٌة    السٌدة / نعٌمة اتشٌش -

 ** عن فريق أصحاب األعمال :

 مملكة البحرٌ     السٌدة / أفنا  الزٌانً -

 جمهورٌة مصر العربٌة  الدكتورة / فاطمة الرزاز      -

  المملكة المغربٌة   السٌدة / نرجس لو بارٌس  -

 الجمهورٌة الٌمنٌة    الدكتورة / فوزٌة الناشر  -

 ** عن فريق العمال :

  جمهورٌة السودا    ٌما  سٌد أحمد السٌدة / إ -

   العراقجمهورٌة     سعادة حمٌدة عبرهالسٌدة /  -

 دولة لٌبٌا   السٌدة / نٌرمٌ  الشرٌف  -

   مصر العربٌةجمهورٌة       ماٌسة عطوة السٌدة /  -
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 عضوات من اختيار معالى المدير العام : **

  المملكة االردنٌة الهاشمٌة     عمٌش رٌهام فنديالسٌدة /  -

 التونسٌةالجمهورٌة    السٌدة / سامٌة البكوش -

 دولة فلسطٌ  السٌدة / سوزا  تٌسٌر عبد السالم -

 الجمهورٌة اللبنانٌة    السٌدة / سحر غدار  -

 ) مقررة ( جمهورٌة مصر العربٌة    الدكتورة / حنا  ٌوسف  -

 

 :   مثل منظمة العمل العربية في اعمال اللجنة 

  مدٌر إدارة الحماٌة االجتماعٌة     حمدي أحمد /  السٌد -

 روٌس وحدة التعاونٌات     حنا  قاٌدالسٌدة /  -

   روٌس وحدة المرأة     رانٌا فاروقالسٌدة /  -

 ادارة الحماٌة االجتماعٌة   السٌد / مروا  الراٌس -

 

   االربعراءٌروم  صربا مر   العاشررة اجتماعرات اللجنرة فرى تمرام السراعة افتترا   تم

المرردٌر العررام لمنظمررة  المطيععر فععاي   األسععتاذ / سعععادةبكلمررة   1/3/2017الموافررق 

وعرر  الهرم المسرتجدات علرى السراحة اللجنرة  بعضرواترحرب فٌهرا ، العمل العربٌة 

ضررورة حشرد أكد علرى العربٌة ومالها م  تأثٌر على أوضاع المرأة فً سوق العمل و

لمواكبة تلك المستجدات بما واالستفادة م  الفرص التً ٌتٌحها اقتصاد المعرفة  الجهود

 المرأة م  المنافسة فً أسواق العمل فً ظل المعطٌات الجدٌدة . ٌمك  

روحععة علععى جععدول أعمالنععا ، وبعععد طناقشععت اللجنععة خععمل اجتماعنععا البنععود الم

 : ناقشة توصلت إلى اآلتيالم

 بيئة نًئدل مئاييٍ انبُد األول : تشكيم األياَة انعاية  نهجُة شئونٌ مًئم انًئ ال انع  ■

 ( مهى انُحن انتاني :    6102 – 6102)

  هيئة االمانه العامة على النحو التالي : إنتخابتم أواًل : 

 نرجس لوبارٌسالسٌدة / :  العامة األمينة** 
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   السٌدة / مرٌم لو كرٌز:  فريق الحكوماتالعامة المساعدة عن  األمينة** 

 السٌدة / نٌرمٌ  الشرٌفالعامة المساعدة عن العمال :  األمينة **

   العامة : األمانةممثمت الفرق الثمث في ** 

 السٌدة / نجاة دهام العبد هللا الحكومات : -

  السٌدة / أفنا  الزٌانًأصحاب األعمال :  -

 السٌدة / سعاده حمٌد عبرهالعمال :  -

 الدكتورة / حنا  ٌوسف المقررة :** 

االمٌنررة العامررة السررابقة للجنرره  للسععيدة / فو يععة شععنابتقرردٌم الشرركر والتقرردٌر ثانيععاً : 

العمرل علرى ووعضوات االمانه العامة على جهوده  فً خدمه قضراٌا المررأة العاملرة  

 لدورة السابقة . اأهداف اللجنه خالل تحقٌق 

مستشرارة للجنرة شر و  عمرل المررأة العربٌرة فرً  العدكتورة / سعناز  ايعدتسرمٌة :  ثالثاً 

 .  2018 – 2016دورتها الحالٌة 

توجٌرره دعرروة للسررٌدات عضرروات لجنررة شرر و  عمررل المرررأة العربٌررة للمشرراركة  رابعععاً :

ضرررم  وفرررود دولهرررم فرررً اعمرررال الررردورة الرابعرررة واالربعرررٌ  لمررر تمر العمرررل العربرررً          

( سررٌما وأ  جرردول اعمالهررا ٌتضررم  بنرردا   2017إبرٌررل / نٌسررا   16 – 9) القرراهرة 

 فيذ برامج التنمية المستدامة " " تع ي  دور المرأة في تنخاصا  حول 

*  *  * 

 : اث  إقتصاد انًع فة مهى مًم انً ال انع بية :  انبُد انثاَي 

 بـ : توصي اللجنة 

دعوة الدول العربٌة إلى اعتمراد فررص تعلٌمٌرة وتدرٌبٌرة قاومرة علرى احتٌاجرات  -1

 األقتصاد المعرفى للمرأة العربٌة .

حماٌررة ضررد احتكررار التكنولوجٌررا ، تبنررى وصررٌاغة أطررر وسٌاسررات وتشرررٌعات  -2

وقررروانٌ  ضرررما  نقرررل التكنولوجٌرررا فرررً عقرررود االسرررتثمار وتحسرررٌ  القررردرات 

وكرللك تشررٌعات تكرافل التمٌٌرز ضرد ، التكنولوجٌرا وتروطٌ  التفاوضٌة فرً نقرل
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المرأة فى مجراالت العمرل المعرفٌرة و مر  ثرم إعمرال العدالرة فرى توزٌر  فررص 

 . العمل فى الصناعات المعرفٌة

، فرً القطراع الحكرومى  وتدعٌمرهتحفٌز البحث والتطروٌر لردا القطراع الخراص  -3

وتبنً سٌاسرات عربٌرة تحسر  الوضر  التفاوضرً العربرً لنقرل التكنولوجٌرا مر  

خررالل شررهادة منشررأ واحرردة للرردول العربٌررة جمٌعررا  ، وسٌاسررات ضررد االحتكررار 

 التكنولوجً ، وتنمٌة نخبة تكنولوجٌة وطنٌة.

تقنٌرات متخصصرة فرى العربٌرة التكنولوجٌرة ال القواعرد دة مر االستفاالعمل على  -4

، وللرك ستفادة فى بناءها م  الخبرات البشرٌة العربٌة فى المهجرالم  ا متقدمة

، لكررل صررناعة فررً كررل بلررد عربررً  التكامررل المعرفررىمرر  األخررل فررً االعتبررار 

الخبررة م  خالل بررام  نظرم  و بخاصة النساوٌة تنمٌة الكوادر البشرٌة وبالتالى

 والتكنولوجٌا.

◘ ◘ ◘ 

 االحتياجات انتدريبية نهً ال انع بية في سنق انعًم : انبُد انثانث   :

 توصي اللجنة بـ : 

السررٌدات عضرروات لجنررة شرر و  عمررل المرررأة العربٌررة إلررى تزوٌررد منظمررة دعرروة 

العمرل العربٌرة باالحتٌاجرات التدرٌبٌررة للمررأة العاملرة لتضررمٌنها فرً الردورات التدرٌبٌررة 

 التً تعقدها المنظمة لصالل أطراف االنتاج الثالثه . 

◘ ◘ ◘ 

انتطئئئنرات انتشئئئ يعية انشاوئئئة بشئئئ وا ورئئئ و  مًئئئم انًئئئ ال  :انبُئئئد ان ابئئئ      ■

 انع بية: 

 بـ : توصي اللجنة 

دعرروة السررٌدات عضرروات لجنررة شرر و  عمررل المرررأة العربٌررة لمتابعررة التطررورات 

المرأة وتزوٌد المنظمة بها لتعمٌمهرا عمل التشرٌعٌة على كافة القوانٌ  الوطنٌة المعنٌة ب

 عضوات اللجنة . على 
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 بشأٌ انً ال انعايهة :  0792( نعاو 5االتفاقية انع بية رقى ):     انشايسانبُد  ■

 توصي اللجنة بـ : 

السرعً لبلل جهروده  والسٌدات عضوات لجنة ش و  عمل المرأة العربٌة دعوة 

بشرأ  المررأة  1976( لعرام 5التً لم تصادق على االتفاقٌة العربٌرة رقرم ) لدا دوله  

 . العاملة إلى المصادقة علٌها 

◘ ◘ ◘ 

 
 رانيا




