
العدد )    ( نشرة صحفية تصدر عن الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي     

المطيري في افتتاح أعمال الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي :
» ثلثا سكان المنطقة العربية من الشباب واألطفال, وهذا يضمن مستقبل عقدين قادمين 

إن أحسّنا تعليمهم وتدريبهم.... «
أعمال  افتتاح  المشاركين في  العام بجميع  المدير  رحب سعادة 
عبارات  أسمى  رفع  كما   44 دورته  في  العربي  العمِل  مؤتمر 
رئيس  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  لفخامة  والتقدير  الشكر 
رئيس مجلس  السيد  عاليًا حضور  العربية وقدر  جمهورية مصر 
الوزراء، والذي يؤكد حرص مصر وقيادتها الحكيمة الدائم على 
تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك. 
بمعالي  ممثلة  الكويت  لدولة  وامتنانه  شكره  عن  أعرب  كما 
ووزير  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزير  الصبيح  هند  السيدة 
العمل  مؤتمر  رئاسة  توليها  على  االقتصادية  للشؤون  الدولة 
بدأه  الذي  العمل  استكمال  على  وأكد  العام.  لهذا  العربي 
لتطوير آليات ونظم العمِل في المنظمة، ورفع أدائها، لمواجهة 
التحديات الراهنة، كما أشاد بأهمية لقائه بمعالي األمين العام 
وسبل  والبطالة  الفقر  مواضيع  مناقشة  في  الدول  لجامعة 
تنمية الموارد البشرية العربية واالستفادة المثلى من طاقاتها، 
واستعرض بعض انجازات المنظمة ومنها اإلصدارة االلكترونية 
خدمة  العمل  أسواق  لمعلومات  العربية  للشبكة  األولى 
لتكون  دعمها؛  في  جهودهم  وناشد  الثالث،  االنتاج  ألطراف 
لرصد وإدراك وتقييم ونشر  عربيًا  المعلوماتية األوسع  البوابة 

لتحقيق  العربية  العمل  أسواق  واقع  عن  الموثقة  المعلومات 
مستقبل عمل عربي مستدام. 

المعلوماتية  »البوابة  األولى  االلكترونية  اإلصدارة 
األوسع عربيًا عن واقع أسواق العمل العربية«

كما أشار في كلمته إلى التحديات التي فرضت على المنطقة 
الالجئين والنازحين,  أعداد  زاد من  اجتماعيًا صعبًا  العربية واقعًا 
ووسع رقعة الفقر وفاقم معدالت البطالة بين الشباب، والذي 
من  العربي  الشباب  لتمكين  والدؤوب  الجاد  العمل  يستدعي 
استثمار طاقاته واالنخراط في برامج وخطط التنمية المستدامة؛ 
فما يقارب ثلثا سكان المنطقة العربية من الشباب واألطفال, 
تعليمهم  أحسنا  إن  لنا مستقبل عقدين قادمين  وهذا يضمن 
ونوه  العمل.  أسواق  الحتياجات  مهاراتهم  ومواءمَة  وتدريبهم 
بإيجاز إلى ما جاء في تقريره لهذا العام »التدريب المهني ركيزة 
الوطن  في   2030 المستدامة  التنمية  الستراتيجيات  أساسية 
العربية  الدول  االنتاج في  أطراف  الختام طالب  العربي« وفي 
صموده  لتعزيز  الفلسطيني  للشعب  الالزم  الدعم  بتوفير 

وتشبثه بأرضه ووطنه الحر المستقل. 
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الرؤية واألهداف:
أسواق  معلومات  لكافة  وجامع  موحد  معلوماتي  نظام 
المعنية  العربية  السياسات  العربية داعم لصياغة  العمل 
إلى  ويهدف  العربية،  العمل  أسواق  وتنسيق  بإدارة 
توفير األدلة المعلوماتية من احصاءات ومعلومات تحقق 
العمل  أسواق  وأبعاد  قضايا  بكافة  الشامل  االلمام 
العربية لخدمة صناع القرار وأطراف االنتاج وكافة المعنيين 
بأسواق العمل العربية، إضافة إلى دعم أنشطة وخدمات 
التعليم والتدريب في الوطن العربي عبر توصيف دقيق 
المطلوبة من خالل  والمهارات  التخصصات  عن  وواضح 

التدريب والتوظيف عن بعد.

مكونات نظام الشبكة
الوطنية  العاملة  القوى  عن  ومعلومات  إحصائيات  الشبكة  توفر 
والوافدة، وعن التعليم والتدريب ماقبل الجامعي، مع التركيز على 
العالي،  والتعليم  والمهني،  الفني  والتدريب  التعليم  إحصائيات 
واألنشطة االقتصادية واإلنتاجية والخدمية. كما تتيح معلومات عن 
أسواق  وموضوعات  بأبعاد  الصلة  ذات  والقرارات  االستراتيجيات 
واألبحاث  الدراسات  إلى  باإلضافة  والعربية.  الوطنية  العمل 
واالقليمية  الوطنية  الرسمية  المنظمات  عن  الصادرة  والتقارير 
والدولية، والمؤسسات البحثية ،إلى جانب أدلة ومنهجيات تطوير 
منظومة االحصاءات الرسمية المعنية بأسواق العمل العربية، كما 
أفردت الشبكة مكونًا خاصًا بدليل الخبراء العرب العاملين في كافة 
تقدم  أساسيين  موقعين  خالل  ومن  الصلة،  ذات  االختصاصات 
الشبكة أنشطة وخدمات التدريب والتوظيف عن بعد مما يمنحها 

قيمة مضافة.

مرحلة إطالق اإلصدارة 
االلكترونية األولى ومتطلباتها

التحتية  البنية  وتصميم  تحليل  إلى  المرحلة  هذه  تهدف 
بناء ونشر  العمل بعد  الموحد ألسواق  المعلومات  لنظام 
المرحلة األولى التي تتطلب من الشركاء في الدول العربية 
األعضاء تغذية النظام باالحصائيات والمعلومات المعتمدة 
وضبطها بشكل يتفق والمنظور العربي الموحد باإلضافة 
إلى إمكانية استخدام اإلمكانيات التحليلية المحدودة التي 

توفرها اإلصدارة.

الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل .. أحد حلول منظمة العمل العربية 
لجسر الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب، واحتياجات أسواق العمل العربية

منهجية العمل خالل هذه المرحلة

الرؤية واألهداف
أسواق  معلومات  لكافة  وجامع  موحد  معلوماتي  نظام 
المعنية  العربية  السياسات  لصياغة  داعم  العربية  العمل 
بإدارة وتنسيق أسواق العمل العربية، ويهدف إلى توفير 
األدلة المعلوماتية من احصاءات ومعلومات تحقق االلمام 
الشامل بكافة قضايا وأبعاد أسواق العمل العربية لخدمة 
بأسواق  المعنيين  وكافة  االنتاج  وأطراف  القرار  صناع 
العمل العربية، إضافة إلى دعم أنشطة وخدمات التعليم 
عبر توصيف دقيق وواضح  العربي  الوطن  والتدريب في 
التدريب  خالل  من  المطلوبة  والمهارات  التخصصات  عن 

والتوظيف عن بعد.

تغذية قواعد البيانات االحصائية 
الداعمة ألبعاد نظام معلومات 

سوق العمل

 توفير المؤشرات واالحصائيات 
أو بناءها الستكمال المرحلة 

األولى

إنهاء البنية التكنولوجية الحاضنة 
للنظام والتي توفر آليات 

التكامل والربط مع الشركاء في
 الوطن العربي

» التنمية المستدامة التي نسعى إليها لن تكون مستدامة 
إن لم يقطف كل مواطن عربي ثمارها ولو بعد حين.. «

المشاركون يدينون الحادثين اإلرهابيين اللذين وقعا في جمهورية مصر العربية أمس 
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الكلمات الرئيسية في الجلسة االفتتاحيةهيئة رئاسة المؤتمر

رئيس المؤتمر
معالي السيدة / هند صبيح براك الصبيح

وزير الشؤون اإلجتماعية والعمل 
ووزير دولة للشؤون اإلقتصادية

        دولة الكويت 

تشكيل الفرق الثالثة

نائب رئيس المؤتمر لفريق الحكومات
معالي السيد / مأمون أبو شهال

وزير العمل
        دولة فلسطين

نائب رئيس المؤتمر لفريق أصحاب األعمال
سعادة السيد / عدنان أبو الراغب

رئيس غرفة صناعة األردن
        المملكة األردنية الهاشمية

نائب رئيس المؤتمر لفريق العمال
السيد  / جبالى محمد جبالى

رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر
        جمهورية مصر العربية

معالي السيدة /  هند صبيح براك الصبيح
وزير الشؤون االجتماعية والعمل، وزير الدولة للشؤون االقتصادية بدولة الكويت - رئيس المؤتمر

تقدمت بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية أعمال المؤتمر، مشيدة بالدور 
المحوري الرائد لجمهورية مصر العربية لتعزيز العمل العربي المشترك. كما شكرت سعادة األستاذ فايز 
المطيري مدير عام منظمة العمل العربية على جهوده التي يبذلها لخدمة قضايا العمل والعمال، معربة 
أهمية  الحالية، وأكدت »الصبيح« على  الدورة  رئاسة  لتولي منصب  الغالية  الثقة  لمنحها  اعتزازها  عن 
هذا المؤتمر كأكبر منبر للحوار على مستوى الوطن العربي لمناقشة أهم القضايا، في ظل الظروف 
.كما طالبت بضرورة االهتمام  المستدامة  التنمية  بالغ األثر على تحقيق  لها  التي  الراهنة  والتحديات 
التشغيل والحد من  المتكامل لدعم  العربي  للبرنامج  الرئيسية  المشاريع  أحد  المهني، كونه  بالتدريب 
البطالة الذي أقرته القمة التنموية اإلقتصادية واإلجتماعية في الكويت 2009, وأثنت على اختيار المدير 
المعروضة  الفنية  البنود  بأهمية  أشادت  ،كما  للتنمية  أساسية  كركيزة  الموضوع  لهذا  الموفق  العام 

ضمن جدول أعمال المؤتمر، كما طالبت الدول العربية بتقديم الدعم الفاعل لدولة فلسطين .

معالي الدكتور /  عيسى بن سعد الجفالي النعيمي
وزير التنمية اإلدارية والعمل والشئون اإلجتماعية بدولة قطر - رئيس مجلس اإلدارة

الشقيقة  العربية  لجمهورية مصر  وتقديره  عن شكره  العربية،  العمل  منظمة  إدارة  مجلس  رئيس  عبر 
لرعايتها الدورة الرابعة واألربعين لمؤتمر العمل العربي، متمنيًا له النجاح والخروج بقرارات تعزز العمل 
العربي المشترك، مشددًا على أهمية الحوار بين الشركاء االجتماعيين، ومد آفاقه لمجابهة التحديات 
والمتغيرات الدولية واالقليمية. كما تقدم بالشكر لسعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية على 
الجهود المتميزة التي بذلها مع العاملين في المنظمة خالل دورتي مجلس إدارة المنظمة التي تشرف 
بترؤسها، كما توجه بالشكر ألعضاء مجلس اإلدارة على تعاونهم المثمر مقدرًا إسهاماتهم في إنجاح 
أعماله، واستعرض أهم أنشطة مجلس اإلدارة في الموضوعات النظامية والمالية واإلدارية وتقارير 
أنشطة وفعاليات المنظمة ومتابعة سير العمل خالل عام كامل وإصدار عدد من التوصيات وتتضمن 
وثائق المؤتمر تقريرًا تفصيليًا عما قام به مجلس اإلدارة فيما بين دورتي المؤتمر وثمن اإلنجازات التي 

حققتها المنظمة من أنشطة وفعاليات متميزة لصالح أطراف اإلنتاج الثالثة .

السيد المهندس / شريف إسماعيل 
رئيس مجلس الوزراء ممثل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - راعي المؤتمر

نقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر. آماًل التوصل إلى حلول 
فعالة للمشكالت التي تواجه عمالنا العرب، وتمكين الباحثين عن عمل من الحصول على العمل الالئق 
والمنتج في ظل التطورات المتالحقة لسوق العمل .وأكد على ثقته بقدرة المؤتمر، في ظل اإلدارة 
الحكيمة لمنظمة العمل العربية، على مواجهة تلك التحديات والنهوض بالعمالة العربية إلى مستويات 
قــادرة على المنافسة، مؤكدًا حرص مصر على التطوير الدائم سواء أكان من خالل التطوير التشريعي، 
والذى يتمثل في مشروع قانون العمل الجديد، أم من خالل النهوض بمنظومة التدريب للمنافسة 
في أسواق العمل.ولتكون قادرة على تنفيذ المشروعات التنموية العمالقة، مشيرًا إلى ضرورة العمل 
على تنمية المـوارد البشرية المؤهلة وإعدادها في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإعادة 
التشريعية  البيئة  وتحسين  األعمال  وريادة  واالبتكار  اإلبداع  بيئة  وتعزيز  التعليمية  المناهج  النظر في 
إلى  واالجتماعي،داعيًا  االقتصادي  االصالح  برنامج  يأتي ضمن  والذي  والتطوير،  البحث  جهود  لدعم 

ضرورة وضع استراتيجية تنموية عربية لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجه الشباب العربي 

معالي األستاذ / أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية

متوجهًا بالشكر والتقدير ألطراف االنتاج الثالثة في الوطن العربي، مشيدًا بدور المنظمة الفاعل شاكرًا 
العربي  إلى تعداد الشباب  المنظمة. أشار  البارزة في تطوير وتفعيل عمل  »المطيري« على جهوده 
الذي يزيد عن 100 مليون والذي هو مستقبل العرب تتطلب توفير عدد هائل من فرص العمل،موضحًا 
حجم البطالة الذي تخطى الـ %29 وهي من أعلى المعدالت عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تتطلب 
توفير حوالى 60 مليون وظيفة بحلول العقد القادم، منوهًا إلى تغير مفهوم العمل فكثير من المهن 
في سبيلها لالختفاء، وعلى الدول العربية مواكبة التغيرات ،وتعديل النظم التعليمية والتدريب المهني 
ما يسهم  الجماعي وهو  العمل  على  القدرة  ولديه  والنقدي  اإلبداعي  التفكير  على  قادر  جيل  إلنتاج 
في تحقيق التنمية المستدامة كما ناشد بضرورة إعطاء األولوية للمشروعات العربية المشتركة ودعم 
القطاع الخاص.ونوه إلى إعالن عمان في القمة األخيرة، فيما يخص تعزيز االستثمارات العربية التي 

تساعد على إحداث التنمية االقتصادية االقليمية وتوفير فرص العمل.

رئيس الفريق
معالى السيد / على ظاهر الغزاوى

المملكة األردنية الهاشمية

نائب رئيس الفريق
معالى الدكتورة / سميرة خميس

الجمهورية اليمنية

عن فريق الحكومات

رئيس الفريق
سعادة / خليفة خميس مطر 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

نائب رئيس الفريق
السيدة / نرجس لوباريس

المملكة المغربية

عن فريق أصحاب األعمال

رئيس الفريق
المهندس / يوسف على عبد الكريم

جمهورية السودان

نائب رئيس الفريق
السيد / حيدر إبراهيم

دولة فلسطين

عن فريق العمال

قدم السيد فايز على المطيري درع المنظمة للسيد المهندس شريف إسماعيل 
رئيس مجلس الوزراء ممثل راعي المؤتمر كما قام سيادته بتسليم دليل التصنيف 

المهني المصري لعام 2017 لسعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية


