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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 الساا عةالمديا العـــا  لمكتب العمــــل العــا و ن ليـدل اللننة دءات اا 

 . غدادفو  2012آذاا / مااس 1المءافق الخميس 

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

         السيد / ن الي ميمد ن الي . -1

         . للي ص يح يالسيد الم ندس/ لل -2

 السيدة / خدينة ءلد نالء .                   -3

 السيد / سعد الدين يميدى صيا.                     -4

 السيدة / فضيلة قنءا  -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 ًعلالسٌد المهندس/ علً صبٌح 

 مقررا      السٌدة / فضٌلة قجور

 

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

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

وقد اتخا  المجلاس ( ن 2012ن مااس / آذاا   غدادءالثمانين )  الثامنةدءاته العادية 

 -بشأنه القرار التالً :

 .أخذ العل   التيايا  -1

ل / نيسااان ( لماامتما العماال العا ااو ) أ اياا45الاادءاة )  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 )

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 تقريـــــــــر

 (33عن نتائج أعمال الدورة )

 للجنة الحريات النقابية

 ( 2012مارس / آذار  1،  بغداد) 
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 ** تقـــــــديم :

 

تنفٌذاً للمادة الخامسة من نظام لجنة الحرٌات النقابٌة ، وبناء على الددعوة الموجةدة مدن  أوالً :

 ٌددوم والثالثددٌن السددابعةجنددة دورتةددا لمكتددا العمددع العربددى ، عقدد دت الل العددامالمدددٌر 

 .العراق جمةورٌة  -بغداد بمدٌنة  2018آذار / مارس  1الموافق  الخمٌس

 : عمالً بأحكام المادة األولى من نظام عمع اللجنة ، شارك فى أعماع اللجنة كع من :ثانياً 

         السٌد / جبالً محمد جبالً . -1

         . على السٌد المةندس/ على صبٌح -2

                   .السٌدة / خدٌجة ولد جالو  -3

                     .صقرحمٌدى السٌد / سعد الدٌن  -4

   . السٌدة / فضٌلة قجور -5

 والثالثين للجنة ما يلى : السابعةثالثاً : تضمن جدول أعمال الدورة 

 .للرئٌس ومقرر ونائباً ، للجنة  رئٌساً انتخاا  .1

 الحقوق والحرٌات النقابٌة فى الوطن العربً  .مناقشة موضوعات تتعلق بتعزٌز  .2

 ما ٌستج د من أع م  اع . .3

المادير  –/ فااي  المييار   معالى السيدمن قبع  بدأ االجتماع بترحٌا بأعضاء اللجنة:  رابعاً 

من أجع  فً أعمالةا، مع التمنٌات للجنة بالتوفٌق والنجاح  العام لمنظمة العمل العربية

والحرٌددات النقابٌددة وتعزٌددز الحددوار االجتمدداعً  والنةددو  تنمٌددة وصددٌانة الحقددوق 

 بعالقدددات التعددداون بدددٌن أطدددراا اةنتدددا  لمواجةدددة أخطدددار المتغٌدددرات االقتصدددادٌة

ضددرورة مناقشددة علددى وأكددد المدددٌر العددام  ،وتحدددٌات المرحلددة القادمددة  واالجتماعٌددة

ق والموضدوعٌة الموضوعات المتعلقة بالحقوق والحرٌات النقابٌة بقدر كبٌر من التعمد

وبالشكع الذي ٌحقق المصالح العمالٌة وٌحافظ على مكتسباتةا وٌدعم ركائز االستقرار 

 والتنمٌة ، وتمنى للجنة التوفٌق فى أعمالةا.
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هيئة مكتبها على النحو  حيث تم انتخاباإلجرائية بالجلسة  استأنفت اللجنة أعمالها:  خامساً 

 التالى :

         رئٌساً    السٌد / جبالً محمد جبالً -

 نائبا للرئٌس        على / على صبٌح السٌد المةندس -

 مقررا     السٌدة / فضٌلة قجور -

 : مثل منظمة العمل العربية في أعمال اللجنة كل منسادساً : 

 مدٌر إدارة الحماٌة االجتماعٌة وعالقات العمع  السٌد / حمدي أحمد -

 ةرئٌس قسم الشئون اةدارٌ السٌد / شرٌا جمعه -

 رئٌس القسم المالى  السٌد / إٌةاا توفٌق -

 سابعاً : سير أعمال اللجنة :

باشرت اللجنة أعمالةا اسدتناداً إلدى نظدام عملةدا ، وفدى إطدار المبدادن التدى ند  علٌةدا   

المٌثاق العربً للعمع ودستور منظمة العمع العربٌة والدساتٌر والقوانٌن الوطنٌدة واالتفاقٌدات 

نتٌجدة التطدور  التى اسدتقرت، والعربٌة ، بشأن الحقوق والحرٌات النقابٌة والمواثٌق الدولٌة و

أن النمدددو االقتصدددادي ، وقدددد أثبتدددت التجدددارا التدددارٌخً للحركدددة العمالٌدددة العربٌدددة والدولٌدددة 

تستطٌع المشداركة فدى عملٌدة التنمٌدة  وفاعلةواالجتماعً المتوازن ٌتطلا وجود نقابات قوٌة 

 وترسدٌ تنمٌدة الرفداا االجتمداعً واالقتصدادي للعمداع  فدً ألساسدًهددفةا ا الشاملة ، وتحقٌق

االسدتفادة مدن التجدارا السدابقة التدً مدرت من خدالع  االستقرار والسلم االجتماعً ة   وحماٌ

النتمدداء ابددارادة متجددددة وروح نضددالٌة تسددتمد طاقاتةددا مددن متسددلحة ،  الحركددة النقابٌددة بةددا 

والتددً تقددوم علددى أسدداس الممارسددة الدٌمقراطٌددة واالسددتقالع للنقابددات واةٌمددان بددالقوة الذاتٌددة 

 .  بالقرار

والنضد  مدا ٌجعلةدا  الوعىرك المنظمات العمالٌة العربٌة هذا المعطٌات ولدٌةا من وتد

أكثر قدرة على التعامع مع التحدٌات الجدٌدة والمعقدة والتكٌا مع طبٌعة المرحلة ومتطلباتةدا 

 مصالح القوى العاملة .وحفاظاً على دورها التارٌخً فً الدفاع عن حقوق 
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ونظراً لعدم ورود شكاو  من أيراف اإلنتاج فيماا يتعلاب باالحقوب والحرياات النقابياة 

وفااي ضااوم المنا شااات التااي سااادت عماال اللجنااة خااالل دورة يخ انعقاااد اللجنااة ، حتااى تااار

 . والثالثين السابعةانعقادها 

 

 توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :

الحدوار والتشداور واحتدرام حرٌدة  لتعزٌدز لغدةدعوة طرفى اةنتا  فى كدع دولدة عربٌدة  -1

 والمصالح المشتركة.الرأى، والسعى للتفاهم المشترك فى مختلا القضاٌا 

ع لتعزٌدز عوامدع الوحددة فدً التنظدٌم النقدابً مدن خدالع الممارسدة ادعوة منظمدات العمد -2

 الدٌمقراطٌة واحترام حرٌة الرأي والفكر والتعبٌر .

دعوة منظمات أصدحاا األعمداع ومنظمدات العمداع ةٌجداد م سسدات الحدوار والتشداور  -3

رٌة الرأي والسعً للتفاهم المشترك فدً التً تحقق اعتراا كع منةما باآلخر واحترام ح

 مختلا القضاٌا التً تةم طرفً اةنتا  .

دعوة الدوع العربٌة إلى مواءمة تشرٌعاتةا الوطنٌة لتتوافق مع المعاٌٌر العربٌة والدولٌة  -4

المتعلقة بالحقوق والحرٌدات النقابٌدة ، وتوجٌده إدارات العمدع لمراعداة ذلدك فدً التطبٌدق 

 . واقعالفعلً على أر  ال

 لفائدددةوالقانونٌددة دعددوة النقابددات العمالٌددة لتكثٌددا أنشددطتةا فددً مجدداالت الثقافددة العمالٌددة  -5

قواعدها العمالٌة بةدا تكوٌن كدوادر عمالٌدة واعٌدة ومثقفدة وقدادرة علدى تحقٌدق صدالح 

 الطبقة العاملة والحفاظ على مكتسباتةا والمطالبة بحقوقةا .

بً وتطددوٌر وسددائله فددى التثقٌددا العمددالً لمواكبددة العمددع علددى تعزٌددز دور اةعددالم النقددا -6

التطددورات والمتغٌددرات االقتصددادٌة واالجتماعٌددة وتفعٌددع دور الحددوار االجتمدداعً علددى 

المستوى الوطنً واةقلٌمً وتكرٌس سبع التعاون والتقارا لتحقٌق الصالح العام للطبقة 

 العمالٌة .

ومعاهددد الثقافددة العمالٌددة ةعددداد  الدددعوة لتعزٌددز االهتمددام بمراكددز البحددوت والدراسددات -7

وقادرة على الحوار اةٌجابً الذي ٌوازن بٌن مصدالح جمٌدع  ومدربةقواعد نقابٌة مثقفة 

 الفئات وٌصون االستقرار والسلم االجتماعً . 
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دعددوة منظمددة العمددع العربٌددة لدددعم حددق التنظددٌم والمفاوضددة الجماعٌددة وتطددوٌر قدددرات  -8

 . هذا المجاعفً منظمات العماع وأصحاا األعماع 

تكثٌا الم تمرات والنددوات والددورات التدرٌبٌدة والحلقدات لدعوة منظمة العمع العربٌة  -9

وفقدداً لمعدداٌٌر الحقددوق والحرٌددات النقابٌدة والمفاوضددة الجماعٌددة النقاشدٌة حددوع موضددوع 

 العمع العربٌة والدولٌة فى هذا الشأن .

ز الحقدوق والحرٌددات النقابٌدة فددى االشدادة بجةددود منظمدة العمددع العربٌدة فددى دعدم وتعزٌدد -10

الوطن العربى والحفاظ على مكتسبات الطبقدة العمالٌدة فدى ظدع الظدروا التدى تمدر بةدا 

 المنطقة العربٌة .

المتعلقددة  دعددوة الدددوع العربٌددة التددً لددم تصدددق بعددد أو تطبددق اتفاقٌددات العمددع العربٌددة -11

ا وإنفاذهدا إلدى التشدرٌع للتصددٌق علٌةد جماعٌدةبالحقوق والحرٌات النقابٌة والمفاوضة ال

الددوطنً والوفدداء بااللتزامددات والمبدداديء التددً تددن  علٌةددا باعتبارهددا أدوات لتحقٌددق 

 .التكامع االقتصادي العربً والنةو  بالتشرٌعات االجتماعٌة واحترام حقوق االنسان 

 

 

 

 

 

 

 

 مقرر اللجنة

 ة / فضيلة  جورالسيد

 

 رئيس اللجنة

 جبالي محمد جبالي
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 البـنــد األول
 

 العربيتقرير المدير العام لمكتب العمل 

 

 :الثاني( )القسم** مالحق 

لمتابعققا التقققدم نققي انعققا  العقققد  السققنو  : التقريققر الثققانيالملحققق  -
 العربي للتشغيل.

 

 

 

 

 

 

 

 1/ 45/  . د . ع عو . م . 

 منظما العمل العربيا الثاني الملحق  –القسم الثاني  مالحق

 مؤتمر العمل العربي 
 واألربعون الخامساالدورة 
 عمهوريا مصر العربيا  –القاهرة 
 2018ابريل / نيسان  15 – 8
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 تقــــديـــم:

 

(، الصتددر  عت  2030أهداف التنمية المستتدامة   في ضوءيؤتي إعداد هذا التقرير  أوال:

للجهتود التتي تلتذلهد من متة الامتر الارليتة لتاتيتت التنستي   استمراراألمم المتحد  و

والتادو  فيمد لي  الللتدا  الارليتة فتي مفتلتف مجتدضا و ضتديد الامتر والامتدر مت  

لهتدف الحتد مت  التنميتة  صتدار  أولويتداالتؤكيتد علتض ضترور  وضت  الت تيير فتي 

 .وتوفير فرص الامرالفقر 

، 2009والتنمويتتة واضجتمدعيتتة ال ) تتة  الكويتتا ا القمتتم اض تصتتددية اوتنفيتتذال لقتترار  

 – 2010اعتمتتدد الفتتتر   تترار (، ولوجتتخ فتتدص 2013، الريتتد  2011 تترم ال تتي  

اللرنتتدما المتكدمتتر لتتدعم  لمتدلاتتة تنفيتتذعقتتدال عرليتتدل للت تتيير وتكليتتف المن متتة  2020

 .يةفي الدور الارلالمفتصة لدلتادو  م  الوتاراا الت يير والحد م  اللطدلة 

اعتلتدرا مت  التدور   دوراا متإتمراا الامتر الارليتة ااوفض إطتدر متدلاتة تنفيتذ  ترار 

وجخ السيد/ المدير  هذا الموضوع ( لمإتمر الامر الارلي ل ؤ  44الدور   ( وحتض 38 

(، حكومتتتتدا-( 660 ا.ب/ اف اإلنتتتتتدث ال ) تتتتة تحتتتتا األر تتتتدم الاتتتتدم فطدلتتتتدل ألطتتتتر

، لتضمي  20/8/2017عمدر( لتدري   -(662/ ا.بأصحدب أعمدر(،  -(661 ا.ب/

فطط عملهم الت ييلية، اللرندما التنفيذي للاقد الارلي للت يير وموافد  المن متة لتدلتقرير 

السنوي للمتدلاة ل ؤ  األن طة واإلجراءاا المتفذ  للتقدم في إنجتدت متطللتدا الاقتد وفقتدل 

 ضم  أمور أفرى مد يلي:( الذي جدء فيخ 2017لادم  -1607لقرار المإتمر ر م  

التققققي لققققم تعتمققققد العقققققد العربققققي للتشققققغيل  الققققدول العربيققققادعققققوة  "(3"الفقققققرة )

واالسققتراتيعيا العربيققا للتققدريب والتعلققيم التقنققي والمهنققي الققق اعتمادهمققا  بقققا لقققرار 

 (.2010" )مملكا البحرين/ المناما، 1424مؤتمر العمل العربي رقم "

حث الدول العربيقا التقي لقم تعتمقد التصقنير العربقي المعيقار  للمهقن  "(4الفقرة )"

" 1401، علققق المسققارعا باعتمققادال اعمققاال لقققرار مققؤتمر العمققل العربققي رقققم "2008

 (.2009)المملكا األردنيا الهاشميا/ عمان، 
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اسقتمرار منظمقا العمقل العربيقا نقي متابعقا التققدم المحقر  نقي انعقا  "(8" الفقرة )

البلقدان العربيقا  القق مسقاعدةمت لبات العققد العربقي للتشقغيل وتكثيقر أنشق تها الهادنقا 

 علق تحقيق األهدار المرعوة من العقد".

المملكقا ) التدور الارليتة ايتيتة اطراف اإلنتتدث مت تلقض مكتب الامر الارلي ردود : اانيث

،  العمهوريقا الع ارريقا الديمقرا يقا الشقعبيا ،مملكقا البحقرين ، األردنيا الهاشميا

،  سل نا ُعمقان ، ، عمهوريا العراق المملكا العربيا السعوديا،  عمهوريا عيبوتي

،  المملكقققا المغربيققققا ، عمهوريققققا مصقققر العربيقققا ، دولقققا ق قققر ، دولقققا نلسققق ين

 (.بالمملكا المغربيا الكونفدراليا الديمقرا يا للشغل

 بالنظر والتوعيه بما يراال مناسبا .معروض علق المؤتمر الموقر للتفضل بما  : األمرثالثا  

 

 الم ير نــايــ  علي 

 المدير العام
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اض تصتددية والتنمويتة واضجتمدعيتة  مالقمت ااتم إعداد هذا التقرير في إطدر متدلاة تنفيذ  رار

لدللرندما المتكدمر  تال د يموفدصة ( 2013، الريد   2011 رم ال ي  ،  2009الكويا  

( عقدا عرليدل 2020 -2010لدعم الت يير والحد م  اللطدلة في الدور الارلية واعتمدد الفتر   

( الصددر ع  الدور  الستدلاة 1417قرار مإتمر الامر الارلي المر م  ل ال للت يير، وكذلك تنفيذ

ء فيتتخ " دعتتو  أطتتراف ( والتتذي جتتد2010متتدر / اذار ، مملكتتة اللحتتري   - وال ) تتي   المندمتتة

اإلنتدث ال ) ة لتقديم تقريتر ستنوي لمن متة الامتر الارليتة حتور التقتدم فتي إنجتدت الاقتد الارلتي 

األمدنتة الادمتة مت  فت)ر تقدمتخ من متة الامتر الارليتة التذي تقريتر الللت تيير يستدعد فتي إعتداد 

 جتمدعية.لجدماة الدور الارلية إلض القمة الارلية اض تصددية والتنموية واض

* *  * 

  : العربيا:ردود و ارات العمل ني الدول  أوال 

 :األردنيا الهاشميا/ المملكا و ارة العمل (1)

 للتشغيل:( عقدا عربيا 2020 – 0102اعتماد الفترة ) األول:الهدر 

 :وعقد الدارسدا  واعدادتوافر ن م المالومدا،  ن ر  قدفة الامر وتطوير الوعي لهد م  ف)ر

 والمحدضراا والتقدرير الدورية. الندواا

 ير الارلية والدولية في الت يير.م دركة صنددي  التمو 

 النصر:تخفيض معدالت الب الا الق  الثاني:الهدر 

 معدالت الب الا -1

تقدر  2015%، وعدم 12.9تقدر لـ  2011ادضا اللطدلة عدم  در التقرير إلض أ  مأ

تقدر لـ  2015، وعدم %5.3تقدر لـ  2011ومادر النمو السكدني عدم  %،13لـ 

تقدر لـ  2015%، وعدم 11تقدر لـ  2011نسلة اللطدلة لي  الذكور عدم ، و3.9%

 2015%، وعدم 21.2تقدر لـ  2011%، أمد نسلة اللطدلة لي  اإلندث عدم 11

- 15الامرية لي   في الفئة   2011%، ونسلة اللطدلة لي  ال لدب عدم 22.5لـتقدر

، وعدم %28.3( تقدر لـ 24 - 20الفئة الامرية لي   و  %36.2تقدر لـ ( 19

 - 20الفئة الامرية لي    و %32.1تقدر لـ ( 19- 15في الفئة الامرية لي     2015

24 ) 30.5%. 

 تحديات سوق العمل: -2

 لستو  الجتدد دلمهتدراا لللتدح ي  عت  عمتر التدافلي  ليوجد ضاف  :ضعر المهارات

 الامر.
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 يوجد تحدي م   لر الامدلة الوافد  وض سيمد الامدلة السورية وفدصة  :العمالا الواندة

 لاد اللجوء السوري لألرد .

 يوجد ضاف لدضست مدر. :ضعر االستثمارات ومعدالت النمو 

 :ياتلر م  التحديدا الكلير  في األرد  الق اع الغير منظم 

  استرتيعيا للحد من الب الا:/  توانر خ   مرحليامدى )أ(  -3

 يتوفر استراتيجية وطنية للت يير، كمد يتوفر استراتيجية للحد م  الفقر. 

 :)ب( اآلليات المتبعا للتشغيل والحد من الب الا

 يير لراما وم دري  تفتص لرف  الوعي لدى المجتم  يتوفر لدضستراتيجية الوطنية للت

لتتدح ي  عتت  عمتتر، كمتتد يتتتوفر لتتراما لتيتتدد  فتترص لؤهميتة الامتتر، ولتتراما للنتتدء  تتدراا ال

 الامر، ولراما لتن يم سو  الامر.

 معدالت التشغيل: -4

تقتتدر لتتـ  2015%، وعتتدم 34تقتتدر لتتـ  2011عتتدم   تتييرذكتتر التقريتتر أ  ماتتدضا الت

، وعتدم %31.3و %6.2تقتدر لتـ 2011%، أمد مادضا الت يير لي  ال تلدب عتدم 31.9

-15 نسلة الت يير لي  ال لدب يوجتد فئتتي  عمتريتي   % 28.7و %6.8تقدر لـ  2015

 .(24 -20  و (19

 : تخفيض نسبا المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خ  الفقر الق النصر:  الهدر الثالث

لتـ  2011عدم  سدءنالأ در التقرير إلض أ  النسلة المئوية للقوى الادملة الوطنية تقدرلي  

المئويتتة لاتتدم الييتتر متتن م، النستتلة  والقطتتدع%، 13.3لتتـ تقتتدر  2015%، وعتتدم 14.7

جمتدلي الم تتيلي  .  نسلة الم تي)ا إلتض إ4.5در لـ تق 2015، وعدم 5.2 تقدر لـ 2011

( عتدم 15-24%، أمد نسلة الم تيلي  ال تلدب  16.8=  2011% وعدم 16.0= 2015

لدلنستتتلة للقطتتتدع الييتتتر متتتن م فدلليدنتتتدا  ، أمتتتد16.7=  2011% وعتتتدم 16.2=  2015

 المتوفر  م  مسح الامدلة واللطدلة وهي ض تاك  وا   الحدر(.

 :  نقلا بين البلدان العربيا يادة االعتماد علق العمالا العربيا المت : الرابعالهدر 

مت  ،  (318883  الكلتي عتددهد للت  2016الامدلتة الوافتد  لاتدم   أأ در التقريتر إلتض 

 .(110128 ، وم  الدور األجنلية لل   (208755 الدور الارلية لل  

 : عموميات: سادسا  

فدصتة لدلت تيير  استتراتيجيةوكتذلك تتوافر  ي ير التقرير إلض توافر فدمدا إلكترونيتة للت تيير.

 والتدريب والتاليم المهني والتقني.

* * * 



9 
 

 :بحرين/ مملكا ال والتنميا االعتماعيا و ارة العمل (2) 

 للتشغيل:( عقدا عربيا 2020 – 0102اعتماد الفترة ) األول:الهدر 

  القطدعي  الادم والفدص، وجدري  علضتم تاميم أهداف الاقد ومضدمينخ للمستويدا المفتلفة

 المجتم  المدني. علضتاميمخ 

 :ن ر  قدفة الامر وتطوير الوعي لهد م  ف)ر 

 والمحدضراا والتقدرير الدورية. والندواا الدارسداتوافر ن م المالومدا، وم  ف)ر  -

 م دركة صنددي  التموير الوطنية في الت يير. -

 النصر:تخفيض معدالت الب الا الق  الثاني:الهدر 

 معدالت الب الا: -1

تقدر لـ  2015%، وعدم 4لـ  تقدر 2011 در التقرير إلض أ  مادضا اللطدلة عدم أ -

تقدر لـ  2015%، وعدم 2.45تقدر لـ  2011النمو السكدني عدم  %، ومادر3.5

،  ض تتوفر(نسلة اللطدلة لي  اإلندث و،  ض تتوفر(نسلة اللطدلة لي  الذكور  %، أمد2.71

  ض تتوفر(. ونسلة اللطدلة لي  ال لدب 

 تحديات سوق العمل: -2

 م  ف)ر: ضعر المهاراتم مادلجة تت 

لاديتد مت  يطتر  ا)تمكقين( إطدر سيدسة حكومة مملكة اللحري ، فتن  صتندو  الامتر  في -

وكتذلك  الراغلي  في اضندمدث فتي ستو  الامتر، ع  عمرلراما التدريب والتؤهير لللدح ي  

 الادملي  مم  يرغلو  في تطوير مستواهم الو يفي.

احترافيتة ويستفيد مت  هتذا الفدمتة الاديتد مت  األفتراد مت  فت)ر حصتولهم علتض  تهدداا  -

 تإهلهم لدفور سو  الامر.

 :العمالا الواندة 

تضم  حقو  الامدلة الوافد  وحمديتهتد تامر مملكة اللحري  علض تطوير ت ريادتهد لحيث  -

تقليتر عتدد تصتدريح  ، ولدلمقدلر تامر هتذا الت تريادا علتضم  م دهر اضستي)ر واضتجدر

 الامر الصددر ، لمد يسدهم في رف  نسلة التوطي .

تمدعية علض رف  مهدراا وكفدء  اللتدح ي  عت  عمتر كمد تامر وتار  الامر والتنمية اضج -

المسجلي  لتديهد، لمتد يجاتر اللحرينتي الفيتدر األفضتر مت  حيتث المهتدر  مقدرنتة لدلامدلتة 

 مهدراا متدنية.الوافد  التي غدللد مد تكو  ذاا 

  د لتة فت)راالرغم م  األتمدا اض تصددية المت علض النمو:ضعر االستثمارات ومعدالت 
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الستتتنواا المدضتتتية، عملتتتا مملكتتتة اللحتتتري  علتتتض جتتتذب اضستتتت مدراا متتت  فتتت)ر تقتتتديم 

غيرهتد مت  اإلجتراءاا، التسهي)ا لرإو  األموار، وكتذلك تستهير اجتراءاا التترفيص و

الت يير وفلت  فترص الامتر الجديتد ، ولدلتتدلي الحفتد  علتض ماتدر  مادضاممد حدف  علض 

 اللطدلة في حدودا ايمنة.

 :تاتلر الت ريادا في مملكة اللحري  م  الت ريادا المتطور  والمواكلة  تشريعات العمل

لماديير الامر الدولية والارلية، وأك رهد موائمة م  المستجداا الحدصلة فتي أستوا  الامتر 

 اإل ليمية والدولية.

 :تتواصتتر مستتدعي مملكتتة اللحتتري  الهددفتتة إلتتض تن تتيم ستتو  الامتتر  الق ققاع الغيققر مققنظم

دء علض كدفة الم دهر السللية  در اإلمكد ، ومت  لينهتد القضتدء علتض  تدهر  المحلي، والقض

  طدع الامر غير المن م، ويتم ذلك م  ف)ر الت ريادا المفتلفة.

 للحد من الب الا: استراتيعياتوانر خ   مرحليا/ مدى )أ(  -3

فتتي إطتتدر ستتاي وتار  الامتتر والتنميتتة اضجتمدعيتتة إلطتت)  الملتتددراا والم تتدري   -

ددفة إلض توفير الفرص الو يفية المندسلة للمواطني  وتوفير لراما التدريب الملليتة اله

متت  القطتتدع الفتتدص احتيدجتتدا لمتطللتتدا ستتو  الامتتر فتتي مملكتتة اللحتتري  لتيطيتتة 

الموارد الل رية والكوادر المتمكنة والمإهلتة، حيتث تنفتذ التوتار  عتدد مت  الم تدري  

التي تساض إلض تحقي  ذاا األهداف التي ساا الوتار  إلتض تحقيقهتد وهتي المحدف تة 

فئتتدا اللتتدح ي  عتت  عمتتر فتتي الحتتدود الطليايتتة علتتض ماتتدضا اللطدلتتة لتتي  مفتلتتف 

 وايمنة.

الفئدا المستهدفة م  م درياهد لت مر كدفتة فئتدا اللتدح ي  وتساض الوتار  إلض تيدد   -

وحملتة  تهدد  ال دنويتة الادمتة  الجدمايتة وحملتة التدللومحملة ال هدداا  وهمع  عمر 

فمد دو ، وتواصر الوتار  م  فت)ر هتذا الم تروع مهدمهتد وتك تف جهودهتد لتتوفير 

تدرث الو يفي لجمي  فرص الو يفية المندسلة للمواطني ، ووض  فطط التطوير والال

 المستفيدي  ع  طري  اللراما التدريلية المتنوعة.

  :)ب( اآلليات المتبعا للتشغيل والحد من الب الا

مفدهيم وطر  متنوعة  الوتار  للم دري  وتتل  اإلع)مي أهمية التسوي تاي الوتار   -

ع)ميدل للترويا لم درياهد م  ف)ر الح د ال تالي والترأي الاتدم، وإطت)ع أطتراف إ

المتتدني والفئتتة المستتتهدفة متت  هتتذا الم تتدري  علتتض اضنتتتدث وكدفتتة مإسستتدا المجتمتت  

 .أهداف ومتايد اضستفدد 

ويتتام  هذا التسوي  م  لدء اضع)  ع  الم تروع، ويتتم  : برامج التسويق الوظيفي -

ذلك م  ف)ر عقد اجتمدعتدا مت  غرفتة تجتدر  وصتندعة اللحتري ، وال تركدا الكلترى، 
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وأصتحدب األعمتدر وذلتك ليتر  ضتمد  م تدركة هتذا األطتراف فتي مراحتر وفطتتواا 

 الم روع.

ور وجديد ارتكت علض عملا الوتار  علض لندء ن دم الي متط استحداث بنك للشواغر: -

 دعد  ليدندا حدي ة تضم مالومدا تفصيلية حور ال واغر التي يقدمهد القطدع الادم 

والفدص لوتار  الامر والتنمية اضجتمدعية لهدف تو يف اللدح ي  ع  عمر. و د اتسم 

لنك ال واغر لفدعلية كلير  في التادمر م  المالومدا المتالقة لدل واغر م  حيث األجر 

الامر وجم  المالومدا التي ت كر أهمية لدى  عدا الامر والوصف الو يفي وطلياةوسد

 اللحث ع  و يفة.

 .تسعيل الباحثين عن عمل -

 معدالت التشغيل: -4

ولتي  ، 13766لل  عددهم  2011عدم  لي  الذكور  ييرذكر التقرير أ  مادضا الت -

ماتتدضا الت تتيير لتتي  و (20018، والمجمتتوع الكلتتي  6252عتتدده  اإلنتتدث للتت  

، 9497، ولتتتي  اإلنتتتدث للتتت  عتتتدده  16378للتتت  عتتتددهم  2015 التتتذكور عتتتدم

 2011عتدم  أمد الدافلي  إلض سو  الامر عدد التذكور ، (25875والمجموع الكلي  

عدد  2015 ( وعدم5990، والمجموع الكلي  2324وعدد اإلندث لل  ، 3666لل  

 (.8528، والمجموع الكلي  4045، وعدد اإلندث لل  4483الذكور لل  

 الهدر الثالث: تخفيض نسبا المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خ  الفقر الق النصر: 

 2011عدم  ال لدبلي   أ در التقرير إلض أ  النسلة المئوية للقوى الادملة الوطنية تقدر 

لـ  2011لي  اإلندث عدم  وتقدر ،%13.9لـ تقدر  2015%، وعدم 14.3لـ 

 مصدر المالومدا: الجهدت المركتي  .%33.2لـ تقدر  2015، وعدم 34.8%

 للمالومدا(.

  يادة االعتماد علق العمالا العربيا المتنقلا بين البلدان العربيا ":  الرابع:الهدر 

   م   (،369937لل    2011لامدلة الوافد  عدم الكلي لادد الأ در التقرير إلض ا

ادد ال لل  2015وعدم  ،%95.5الدور األجنلية لل  %، وم  4.5الدور الارلية لل  

، وم  الدور األجنلية %4.6(، م  الدور الارلية لل  455223  لامدلة الوافد الكلي ل

 .%95.4لل  

ض توجد احصدئيدا ع  الامدلة اللحرينية المهدجر ، ن را أل  مملكة اللحري  ليسا  -

 م  الدور المصدر  للامدلة.

ع  الادملي  اللحرينيي  لصور  مإ تة لدور مجل  التادو  مد يتوفر هو ليدندا  -
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الفليجي والمسجلي  لدى هيئة التؤمي  اضجتمدعي والمستفيدي  م  الن دم الموحد لمد 

 2015الحمدية التؤمينية لدور مجل  التادو  الفليجي  ولل  عدد المستفيدي  في الادم 

 يد.( مستف3180حسب ليدندا التقرير اإلحصدئي للهيئة  

التصيف المهني المستفدم حدليد في مملكة اللحري ، هو التصنيف والتوصيف المهني  -

 اللحريني، والدلير الارلي الفليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني.         

 %:50: رنع نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الق  الهدر الخامس

، ونسلة %12نسلتخ مراكت تم ر  9  عدد مراكت التدريب لل  أأ در التقرير إلض  -

 ، والتاليم(34708 التاليم الادم للتاليم التقني  المإسسدا(: التاليم الادم لل  عددا 

 .(6666 لل  عددا  المإسسدا( التقني الادم للتاليم

 إو  مادهد التدريب لدلوتار  مانية لترافيص مراكت ومادهد التدريب الفدصة  إدار  -

، ل ؤ  المإسسدا 1998لسنة  25وف  ن دطي  وذلك لموجب المرسوم لقدنو  ر م 

 لض النحو التدلي:ة، وعدد هذا المراكت ونسلتهد هي عوالتدريلية الفدص التاليمية

 88مركت ونسلتخ  66لل   عدد مراكت ومادهد التدريب اإلداري والتجدري.% 

   12مراكت ونسلتخ  9عدد مراكت ومادهد التدريب المهني والتقني لل.% 

أمد فيمد يتال  لمراكت اللطدلة، فن  هذا النوع م  المإسسدا ض ينطلت  علتض ن تدم مملكتة 

اللحري  في التدريب والتاليم المهني، حيث يتم تدريب الادطلي  م  اللدح ي  ع  عمر في 

 ا التدريب المرفصة.مإسسد

 سادسا: عموميات:

 مدى توانر خدمات الكترونيا للتشغيل: -1

، ومت  لينهتد  لكترونيتةمجموعة م  الفتدمدا اإلالامر والتنمية اضجتمدعية  تقدم وتار  -

ة فتتي مجتتدر تستتجير اللتتدح ي  عتت  عمتتر فتتي ستتج)ا التتوتار ، وتاتلتتر التتوتار  ن تتط

م  وسدئر التواصر اضجتمدعي للترويا لللراما التي تقدمهد وكذلك للتواصتر  اضستفدد 

 م  المستفيدي  م  فدمدتهد.

 مدى مرونا السياسات والتشريعات الخاصا بتنقل العاملين: -2

لدى مملكة اللحري  مجموعة م  الت ريادا الوطنية التي تتن م موضتوع تنقتر الامدلتة  -

لتي  التتدور، وتامتتر هتتذا الت تتريادا علتتض تيستتير إجتتراءاا التو يتتف، وضتتمد  حقتتو  

 الادملي . 

 :توانر خ   وبرامج لرنع نسبا الملتحقين بالتعليم التقنيمدى  -3

التاليم التقني في أسوا  الامر المحليتة،  تامر وتار  الترلية والتاليم علض تاتيت أهمية -
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 فطط تنفذهد علض مدار الادم الدراسي.وذلك م  ف)ر 

 :هل هناك عدوى لتمديد العقد العربي للتشغيل -4

لت كير لجنة مت  المتإتمر لدراستة ا تدر الاقتد الارلتي  المن مة لؤ  تقوم الوتار  قتر ت -

تنفيتتذا، ولنتتدء علتتض هتتذا النتتتدئا يتتتم للت تتيير، لدإلضتتدفة إلتتض الماو تتدا التتتي واجهتتا 

 صيدغة لرندما جديد يواكب التطوراا الحدصلة في أسوا  الامر الارلية والادلمية.

* *  * 

عمهوريقققا الع ارريقققا الديمقرا يقققا / ال والتشقققغيل والضقققمان االعتمقققاعي و ارة العمقققل (3)

 :الشعبيا

 للتشغيل: عربيا   ( عقدا  2020 – 0102اعتماد الفترة ) األول:الهدر 

القطتتدع الاتتدم والقطتتدع  علتتضتتتم تامتتيم أهتتداف الاقتتد ومضتتدمينخ للمستتتويدا المفتلفتتة  -

 الفدص والقطدع المدني.

قيتة ، حيتث وافقتا الدولتة الجتائريتة كلتم اعتمدد الاقد الارلي للت يير لصتور  رستمية -

تمتة يير، كمتد أ  الجتائتر ملتالدور األعضدء لدلمن مة علض اعتمدد الاقتد الارلتي للت ت

 لكر مد يصدر ع  المن مة والمإتمر م   راراا في هذا ال ؤ . 

 لهد:ن ر  قدفة الامر وتطوير الوعي  -

  ل تتكر دوري فتتي مجتتدضا  محدضتترااالقتتدء و نتتدوااوعقتتد مالومتتدا، تتتوافر ن تتم

 الت يير.

  هندك هيئدا تحرص علض توفير إحصدءاا رسمية ود يقة كدلديوا  التوطني لححصتدء

هيئتدا  والت يير والضتمد  اضجتمتدعي، مت  فت)ر ووتار  الامرالتدل  لوتار  المدلية 

علتض  تلكة كدلتة الوطنيتة للت تيير التتي تتتوفر الت يير الموضوعة تحا وصتديتهد كدلو

ر، ومديريتتة الت تتيير الوضئيتتة لدإلضتتدفة إلتتض للت تتيي ووضئيتتة ومحليتتةوكتتدضا جهويتتة 

هيئدا أفري مكلفة لدعم إحتداث المإسستدا المصتير  كدلوكدلتة الوطنيتة لتدعم ت تيير 

 ال لدب والصندو  الوطني للتؤمي  علض اللطدلة. 

  :تمور الدولة م  ف)ر صنددي  م دركة صنددي  التموير الارلية والدولية في الت يير

في إطدر ت يير ال لدب وهذا ع  طري  الوكدلة الوطنية لتدعم وطنية م دري  مصير  

ت يير ال لدب والصندو  الوطني للتؤمي  علض اللطدلة والوكدلة الوطنية لتسيير القر  

المصير، لدإلضدفة إلض جهدت دعتم ت تيير ال تلدب طتدللي الامتر الملتتدئي  لمستدعدتهم 

 في عدلم ال ير. اضندمدثعلض 
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األورلتي فتتي  اضتحتتددفد يتتدا  تراكة مت  إلتض أ  الجتائتر ألرمتتا عتد  اتكمتد تجتدر اإل تتدر  

 مجدر الت يير منهد: 

: ليتتر  تكملتتة لرنتتدما عصتترنة الوكدلتتة الوطنيتتة برنققامج دعققم ق ققاع التشققغيل نققي الع ارققر -

للت يير، وفدصة في مجدر ن دم مالومدا ستو  الامتر وفتدمدا الوستدطة وتكتوي  األعتوا  

 وتسيير المرف ميدا  التحلير اإلحصدئي والفدمدا األلكترونية،  في عد  مجدضا وفدصة في

 الامومي للت يير.

التتذي يهتتدف إلتتض تكييتتف دعققم موارمققا التكققوين والتشققغيل والتقق هيالت:  –برنققامج انققاق  -

لن تتدم التكتتوي  المهنتتي  الهيكليتتةالمتتإه)ا متت  متطللتتدا عتترو  الامتتر وكتتذلك الموائمتتة 

 لقطدعدا اض تصددية.والتاليم الادلي م  احتيدجدا ا

الذي يهدف إلض دعتم التاتدو  متد لتي  القطدعتدا الوتاريتة  التشغيل: –برنامج دعم الشباب  -

وجميتت  األطتتراف الفدعلتتة فتتي مجتتدر ال تتلدب والت تتيير وتطتتوير لتتراما مندمجتتة للتكفتتر 

 لدن يدضا ال لدب وتحسي   دلليتهم للت يير.

 النصر:تخفيض معدالت الب الا الق  الثاني:الهدر 

 معدالت الب الا: -1

  تقتدر لتـ  2015%، وعتدم 10لتـ  تقتدر 2011 در التقريتر إلتض أ  ماتدضا اللطدلتة عتدم أ

، 2.15قتدر لتـ ي 2015، وعدم 2.04لـ  يقدر 2011ومادر النمو السكدني عدم  %،11.2

 %، أمتد9.9تقتدر لتـ  2015%، وعتدم 8.4تقدر لتـ  2011لي  الذكور عدم  ونسلة اللطدلة

%، 16.6 لتتـتقدر 2015%، وعتتدم 17.2تقتتدر لتتـ  2011نستتلة اللطدلتتة لتتي  اإلنتتدث عتتدم 

 %.29.9تقدر لـ  2015%، وعدم 22.4تقدر لـ  2011ونسلة اللطدلة لي  ال لدب عدم 

إ  حرص الحكومة علض ادمدث ال لدب جالهد تركت اهتمدمهد ودعمهد الكدمر لألجهت  و  

الامومية للت يير التي أن ئا فصيصد لتحسي  وتن يم سو  الامر وامتصدص اللطدلة التي 

ض توجها أسدسد إلض ، وذلك لدلتواتي م  لراما إنادش اضست مدر التالتساينيداتفد ما منذ 

 في ذلك مسدعدتهم علض ان دء مإسسدا مصير . لل لدب لمددائمة ب عمر دعم إن دء مندص

 إلض مد يلي: 2015 – 2011ت ير حصيلة الت يير المسجلة في الفتر  وفي هذا الصدد، 

 التنصيبات االقتصاديا عن  ريق الوسا ا ني سوق العمل: - أ

 عدمعر  عمر في  )441.812  ، م  القطدعي  الادم والفدص   الامرلل  عدد عرو -

 %.74، أي لتيدد  تفو  2011 عدمعر  عمر في  (253.605 مقدلر  2015

عتتدد التنصتتيلدا اض تصتتددية المحققتتة متت  فتت)ر ن تتدط الوستتدطة التتتي تقتتوم لهتتد  انتقتتركمتتد  -

تنصتيب ( 212.022  الوكدلة الوطنية للت يير والهيئتدا الفدصتة الماتمتد  للتنصتيب مت 
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% 85، أي مد ياتددر تيتدد  تفتو  2015 عدمتنصيب في  (392.833 إلض  2011 عدم

إلتض  2011 عتدمتنصتيب فتي  (24.188 الامر المدعمة التي ارتفاا مت   لمد فيهد عقود

وعليخ، وصر مجمتوع عتدد  %.63أي لتيدد  تفو   2015 عدمتنصيب في  (39.445 

: 2015 – 2011متتت  التنصتتتيلدا اض تصتتتددية الكليتتتة المحققتتتة لدلنستتتلة للفتتتتر  متتتد لتتتي  

 كدلتدلي:  تنصيب تتوتع( 1.552.701 

  1.305.359.تنصيب م  طرف الوكدلة الوطنية للت يير ) 

  201.724.تنصيب في إطدر عقود الامر المدعمة ) 

  45.618.تنصيب م  طرف الهيئدا الفدصة الماتمد  لتنصيب الامدر ) 

 عها  المساعدة علق اإلدماج المهني: –ب 

 تدب طدلتب عمتر ألور  (1.250.277 تم إدمدث  2015 عدمية إلض نهد 2011يندير منذ 

الامتتومي والفتتدص  أي لنستتلة  اض تصتتددي تتدب أدمتتا فتتي القطتتدع  (756.632 متتر  متتنهم 

 %(.39.48في المإسسدا اإلدارية  أي لنسلة تاددر  (493.645 %(، مقدلر 60.52

دائتتم فتتي عتتدلم ال تتير لـتتـ  ، لتنصتتيب2015 عتتدمولقتتد ستتدعد هتتذا الجهتتدت وإلتتض غديتتة نهديتتة 

  دب عقب فتر  اإلدمدث. (239.837 

  دب طدلب عمر ألور مر  موتعي  كدلتدلي: (85.084 ، تم إدمدث 2015 عدموفي   

  28.495 عقد إدمدث حدملي ال هدداا   هدداا التاليم الادلي والتقنيي  السدميي  فريجتي )

 المادهد الوطنية للتكوي  المهني(.

  31.342 إدمتتدث مهنتتي  فريجتتي التالتتيم ال تتدنوي للترليتتة الوطنيتتة ومراكتتت التكتتوي  ( عقتتد

 المهني أو الذي  تدلاوا تكويند تمهينيد(.

  25.247  إدمدث  لل لدب لدو  تكوي  وض تؤهير(. –( عقد تكوي 

المصغرة عن  ريق الوكالا الو نيا لدعم تشغيل الشباب والصقندوق  احداث المؤسسات – ج

 الو ني للت مين علق الب الا:

فتتي إطتتدر جهتتدتي الوكدلتتة الوطنيتتة لتتدعم ت تتيير ال تتلدب والصتتندو  التتوطني للتتتؤمي  علتتض 

والتي م   ،2015 – 2011م  فتر  ال( مإسسة مصير  ف)ر 345.354اللطدلة تم تموير  

 ( منصب  ير.724936 ؤنهد توفير  

( 89.491( مإسستتة مصتتير  والتتتي متت   تتؤنهد  39.125، تتتم تمويتتر  2015 عتتدموفتتي 

 منصب  ير.

وت تتير المإ تتراا المتالقتتة لستتو  الامتتر فتتي الجتائتتر المستتجلة متت   لتتر التتديوا  التتوطني     

(  تتفص، 1.337.000% أي  11.2، أ  ماتتدر اللطدلتتة للتت  2015ستتلتملر  ضلححصتتدء فتت
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نقطتة. كمتد لليتا نستلة اللطدلتة لتدى  1.2يقدر لـ  ارتفدعدمسج)ل  2011 عدم% في 10مقدلر 

 %.16.6% ولدى اإلندث 9.9الذكور 

  اللطدلتتة فتتي الجتائتتر هتتي لطدلتتة إدمتتدث، حيتتث ضتتتتار نستتلة اللطدلتتة إلتتض أ وض لتتد اإل تتدر    

 هدداا حدملي  وفدصةل ( %29.9سنة   24إلض  16مرتفاة لدى ال لدب في الفئة الامرية م  

 %(.14.1التاليم الادلي  

 (11.932.000 ستنة فمتد فتو   15ولقد  در عدد الن طي  ا تصدديد لتدى الستكد  اللتدليي     

 إندث. %16.4وذكور % 66.8 فص منهم 

كمد عرف تواجد اليد الادملة النسوية في سو  الامر تطورا ملحو د، حيث للت  حجتم الادملتة   

% مت  إجمتدلي 18.3، وهتو متد يم تر 2015 عتدم تيلة فتي ( عدملتة م1.935.000النسوية  

 %.23، أي لتيدد  تفو  2011عدم ( عدملة م يلة ف)ر 1.561.000الم تيلي ، مقدلر  

 سوق العمل: تحديات-2

مفطط الامر لتر ية الت يير ومحدرلة  أولي العمل:التكوين مع احتياعات سوق  عدم موارما -

، اهتمدمتتد فدصتتد لتكتتوي  طتتدللي 2008 عتتدماللطدلتتة المصتتدد  عليتتخ متت  طتترف الحكومتتة فتتي 

 ال ير، وفدصة ال لدب منهم، وذلك  صد تكييف مادرفهم ومهدرتهم م  احتيدجدا سو  الامر.

طدعتدا التكتوي  والتالتيم المهنيتي   الت تيير نقد تدل دائمتد لتي   –ولذلك ت تكر ماددلتة التكتوي   -

والتاليم الادلي واللحث الالمي القطدع المكلف لدلت يير فتي إطتدر اللحتث التدائم لضتمد  تكتوي  

 اض تصدد الوطني وتصحيح اضفت)ضا في ميدا  التكوي . ضحتيدجدايستجيب 

كليترال للحكومتة  الامدلتة الوافتد  غيتر ال ترعية ان تيدضل  ت تكر الشقرعيا:العمالا الوانقدة غيقر  -

وفدصتتة الامدلتتة اإلفريقيتتة الوافتتد  متت  دور الستتدحر التتتي تتتدفر التتتراب التتوطني لطريقتتة غيتتر 

يتتم السيدستي واألمنتي فتي للتدانهم حيتث  اضستتقرار دنونية نتيجة عد  عوامر تتال  أسدسدل لادم 

ض تتمتت  لتؤي  في القطدع غير المن م وفدصة في ورش اللندء والف)حتة، وهتذا الامدلتة ت ييلهد

 حمدية  دنونية في القطدع الفدص.

هتذا القطتدع فتي تنتدمي وفدصتة فتي مجتدضا األن تطة الف)حيتة، واللنتدء  الق اع غير المنظم: -

واأل يدر الامومية وياتلر هذا القطدع علض هدمش القدنو  وي ير يد عدملة ليسا لهد أي حمدية 

لجة  تدملة لمتد مندفسة غير  ريفة، ممد يتطلب مادإلض  دنونية وتضر اض تصدد الوطني وتإدي 

إلتتض األن تتطة المن متتة  ل)نتقتدرإلعطتتدء فترص للقطتتدع غيتتر المتتن م  اضنتقدليتتةفيهتد اإلجتتراءاا 

هتتذا المجتتدر، أرستتا الجتائتتر إجتتراءاا جديتتد  فتتي إطتتدر  تتدنو  المدليتتة وفتتي  والمصتتر  لهتتد.

المتن م مت  أجتر اضنفتراط اإلرادي  ، إلعطدء فرصة للادملي  في القطدع غيتر2015التكميلي 

فتتي  طتتدع الضتتمد  اضجتمتتدعي وفتت  اليتتدا انتستتدب مرنتتة وتدريجيتتة تستتمح لتتخ لتتدضنفراط فتتي 

القطدع المن م، كمد أنخ في إطتدر السيدستة الوطنيتة للت تيير تتم إرستدء الاديتد مت  ايليتدا التتي 
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 ولة.تسمح للادطلي  ع  الامر لنحداث أن طة لدعم ولمرافقة م   لر الد

 للحد من الب الا: استراتيعيا/  أ( مدى توانر خ   مرحليا – 3

وضاا الحكومة م  ف)ر مفطط الامر م  أجر تر ية الت تيير ومحدرلتة اللطدلتة، المنتهجتة  

، سيدسدا لتحفيت إحداث فرص الامر تتم ر ض سيمد فتي اإلجتراءاا التحفيتيتة 2008منذ سنة 

الامدلتة الك يفتة م تر  استتيادبعلتض فتي القطدعتدا القتددر   اضستت مدرالتي تتال  أسدسدل لت تجي  

الف)حتتة والصتتندعة واللنتتدء واأل تتيدر الاموميتتة والستتيدحة وتكنولوجيتتدا اإلعتت)م واضتصتتدر، 

وعصتترنة المرفتت  الامتتومي للت تتيير وت متتي  المتتوارد الل تترية متت  فتت)ر التكتتوي ، وتاتيتتت 

 دب.واألجهت  الامومية لتر ية ت يير ال ل

كمد يستند المفطط علض ركيتتي  أسدسيتي  في مجدر ت يير ال لدب وهمتد دعتم تنميتة رو    

المقدوضتية والامر المؤجور. وتجدر اإل در  إلض أ  األجهت  التي تم إرسدءهد تيطي جمي  فئدا 

ال لدب اللدح ي  عت  الامتر، وذلتك لدعتمتدد اليتدا تكفتر وتستهر انتدمدجهم فتي عتدلم ال تير مت  

ف)ر  نواا مفتلفة، تراعي مهدراتهم ومإه)تهم، سواء مت  فت)ر الملتددر  المقدوضتيتة أو مت  

 ف)ر الامر المؤجور.

 :ب( اآلليات المتبعا للتشغيل والحد من الب الا

ة تجوب جمي  مندط  الوط ، تاني لدلت يير ل ر  اليدا الامر تلرما سنويد  وافر إع)مي

وملتقيتدا  ي  عت  الامتر. كمتد يتتم تن تيم ورشوتقريب فرص الت يير لدلنسلة لل لدب الاتدطل

فنية لدلتنسي  م  مكتب الامر الدولي ومن متة الامتر الارليتة وفدصتة المتالقتة لستو  الامتر 

 وت يير ال لدب. 

 معدالت التشغيل:  -2

تقتدر لتـ  2015%، وعتدم 36.0تقتدر لتـ  2011عتدم   ييرالتقرير أ  مادضا الت ورد في  

تقتدر لتـ  2015، وعتدم % 20 تقدر لـ 2011%، أمد مادضا الت يير لي  ال لدب عدم 37.1

 2015(، وعتدم 1.136.462 للت   2011%، وعدد الدافلي  الجدد لستو  الامتر عتدم 17.7

 (.824.676لل   

، مسج)ل ارتفدعد لـ 2015% علض المستوى الوطني في سنخ 37.1الت يير  لل  مادر حيث

، وتاتتود هتتذا التيتتدد  أسدستتد إلتتض اضرتفتتدع الماتلتتر لماتتدر 2014نقطتتة مقدرنتتة لستتلتملر  0.7

% ف)ر 13.6% إلض  12.3م   نقطة حيث انتقلا 1.3الت يير لدى النسدء والتي ارتفاا لـ 

% 17.7إلتتض  2011تملر % فتتي ستتل20لتتي  ال تتلدب متت  نفتت  الفتتتر . كمتتد تراجتت  الت تتيير 

 .2015سلتملر 

 الهدر الثالث: تخفيض نسبا المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خ  الفقر الق النصر: 

  28.97لتـ  2011أ در التقرير إلض أ  النسلة المئويتة للقتوى الادملتة الوطنيتة تقتدر عتدم ،%
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%، وعتتدم 18.28لتتـ  2011عتتدم  ال تتلدبوتقتتدر لتتي   ،%30.21لتتـ تقتتدر  2015وعتتدم 

لـ تقدر  2015، وعدم %17.68لـ  2011وتقدرلي  اإلندث عدم  %14.55تقدر لـ  2015

19.4%. 

  3.8لليا  2015%، وعدم 2.9لليا  2011ونسلة النمو عدم.% 

  2011% عتتدم  2.9مقدلتتر  2015% عتتدم 3.8ي)حتت  أ  نستتلة النمتتو اض تصتتددي لليتتا، 

إلض تنوي  مصددر الدفر لدضل م  اضعتمدد علض النفط لاد تسجير نتيجة فطة الحكومة الرامية 

الاديد م  الم دري  الكلرى في مجدر  طدع اللندء والصندعة والفتدمدا والف)حتة. كمتد لليتا 

% فتي 28.97، مقدلتر 2015% فتي ستلتملر 30.21النسلة المئوية للقتوى الادملتة الوطنيتة 

% في سلتملر 18.28في نسلة القوى الادملة لي  ال لدب م   انففد ، ُسجر 2011سلتملر 

وارتفتتدع نستتلة القتتوى الادملتتة لتتي  النستتدء متت   2011% فتتي ستتلتملر 14.55، إلتتض 2015

 نقطة لدلنسلة لنف  الفتر . 1.72% أي لـ 19.4% إلض 17.68

لتنميتتة يتجتتتأ متت  سيدستتدا اض   سيدستتة الت تتيير كدنتتا دومتتدل جتتتءال وتجتتدر اإل تتدر  إلتتض أ   

للمتواط ،  اض تصددية واضجتمدعية، أل  الهدف هو توفير القدر الكدفي م  سلر الايش الكتريم

 إض لتوفير فرص الامر لكر اللدح ي  ع  عمر.وهذا ض يؤتي 

ولدلنسلة لللاد اضجتمدعي، فقد تركت علض ضرور  القضدء علض مفتلف ايفدا اضجتمدعية    

سيمد لدلنسلة لل لدب عدمة، وذوي المإه)ا الجدماية والمتوستطة  اللطدلة وضالندتجة ع  افة 

فدصة والامر علض تتوفير ال تروف المندستلة إلدمتدث هتإضء ال تلدب فتي المجتمت ، وإلاتددهم 

يرتكتت اللاتد اض تصتددي علتض ضترور   يجالهتم عرضتة للتهمتيش واإل صتدء. كمتدع  كر مد 

استتت مدر القتتدراا الل تترية وفدصتتة المإهلتتة منهتتد فتتي فلتت  ال تترو  اض تصتتددية عتت  طريتت  

 تو يفهد في مفتلف المجدضا و طدعدا الن دط.

 : ا المتنقلا بين البلدان العربيا يادة االعتماد علق العمالا العربي الرابع:الهدر 

  متت  التدور الارليتة للتت  87.417الكلتي للامدلتتة الوافتد  للت   اتدد ال  أأ تدر التقريتر إلتتض ،)

 %(.93.12، وم  الدور األجنلية لل   (6.88% 

  (87.417إلتض   2015وصر عدد الامدر األجدنب الم يلي  في الجتائر ف)ر عتدم حيث 

اليتد  %( مت 6.88( عدمر أجنلي م  جنستية عرليتة أي متد ياتددر  6.013عدمر م  لينهم  

 جنسية عرلية. 17الادملة األجنلية اإلجمدلية ولندء علض ماطيدا مصدلح الت يير، تم إحصدء 

% يلتيهم الامتدر 65.24ويحتر الامدر الارب م  الجنسية المصرية المرتلة األولتض لنستلة 

يتي  لتـ %، واألردن4.17لتـ  والللنتدنيي %، 4.19%  م الميدرلة لتـ 17.88لنسلة السوريي  

أمد لد ي  الجنسيدا الارليتة  %، 2.20%، والتونسيي  لـ 2.26لـ  الفلسطينيي  م  ،2.46%

 %.1.60فتم ر نسلة 



19 
 

ولقد تم تسجير تواجد الامدلة الارلية فصوصد في  طتدع اللنتدء والتري واأل تيدر الاموميتة   

% متت  إجمتتدلي الامدلتتة الارليتتة، أمتتد فتتي  طتتدع الصتتندعة فتم تتر نستتلة 59.92لمتتد ياتتددر 

 %.0.20%، وأفيرال في  طدع الف)حة لنسلة 15.65وفي الفدمدا  24.23%

أمد لدلنسلة لتوتي  الامدلة الارلية حسب مستوى التؤهير فلقد  درا نسلة الامدر الاترب فتي     

% أمتد فئتة اإلطتدراا فهتي 32.88 ـفئة أعتوا  التنفيتذ لت %، تليهم40.10فئة أعوا  التحكم 

 %.27.02تاددر نسلة 

 %:50الخامس: رنع نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الق  الهدر

  293 مركتتتو (790  المهنتتي والتمهتتي  للتت  التكتتوي أ تتدر التقريتتر إلتتض ا  عتتدد مراكتتت) 

الوطنية المتفصصة في التكوي  المهني المادهد عدد ، واضحتيدجدا مراكت لذوي  5ملحقة، و

 المهني.مادهد للتاليم  10، وعدد مادهد التاليم المهني لل  ملحقة 13وماهد  126لل  

  اإل تدميالتكتوي   فتي 2011عدم  لمراكت ومادهد التكوي  والتاليم المهنيي  وعدد المنتسلي 

فتتتي  2015 ، وعتتتدم(244.167  والتكتتتوي  عتتت  طريتتت  التمهتتتي  للتتت ،  (205.184  للتتت 

 .(333.599   التمهي  لل  ، والتكوي  ع  طري (208.553  التكوي  اإل دمي لل 

للتكوي  % لدلنسلة 2 لـ 2015و 2011 عدمينسلة الملتحقي  لدلتكوي  مد لي   وسجر ارتفدع

 % لدلنسلة للتكوي  ع  طري  التمهي .37اإل دمي، و

 سادسا: عموميات:

 مدى توانر خدمات الكترونيا للتشغيل: -1

، علض ن تدم مالومتدتي جديتد يستمض "الوستيط" 2014 عدمتتوفر الوكدلة الوطنية للت يير منذ 

مالومدتية وطنية للوسدطة لي  طدللي الامر وأصحدب الامر وتوفير الماطيدا  ادااوالذي يُاد 

 اإلحصدئية حور سو  الامر.

 العاملين:مدى مرونا السياسات والتشريعات الخاصا بتنقل  -2

الامتتدر األجدنتتب فتتي الجتائتتر ألحكتتدم فتتي إطتتدر السيدستتة الوطنيتتة للت تتيير، يفضتت  ت تتيير 

صدرمة لضلط جلب الامدلة األجنلية والتي تقوم أسدسد علتض ماتديير تتضتم  حمديتة الكفتدءاا 

 الوطنية وأيضدل تللية احتيدجدا اض تصدد الوطني وكذلك الم دري  التنموية م  اليد الادملة.

فدصتتة فتتي جميتت  القطدعتتدا والولتتذلك تستتتفدم الامدلتتة الارليتتة متت   لتتر المإسستتدا الادمتتة 

وفلرتهتد التتي يحتتدث  وضسيمد اللندء واأل يدر الامومية وكذلك الصتندعة وهتذا تلاتدل لكفدءاتهتد

 إليهد سو  الامر في الجتائر.

 مدى توانر خ   وبرامج لرنع نسبا الملتحقين بالتكوين: -3

، لرنتتتدما إصتتت)  لتصتتتحيح 2004 عتتتدملقتتتد أدرث  طتتتدع التكتتتوي  والتالتتتيم المهنيتتتي  منتتتذ 
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والتكنولوجية وكذلك التطتوراا فتي  اض تصدديةالتي عرفهد وتكييفخ م  التحوضا  اضفت)ضا

 مجدر تن يم الامر، ويتمحور هذا اللرندما حور:

   للحتترف التقليديتتة  اضعتلتتدرإعتدد  التكتتوي  المهنتتي إلتتض و يفتتتخ األصتتلية عت  طريتت  إعتتدد

 ..... ال ء وال يدر، الصيد اللحري ة واللندوالمه  اليدوية كدلف)ح

  إدراث التفصصدا القدئمة علتض ا تصتدد المارفتة لمواكلتة التطتوراا التكنولوجيتة وإدراث

 تفصصدا اإلع)م واإلنصدا.

 . تنوي  مسدراا ولراما التكوي 

 . تاتيت التكوي  المتواصر والتمهي 

 هنيتة ومم لتي  الامتدر ومن متدا تاتيت ال راكة م  من مدا أرلتدب الامتر والرالطتدا الم

 المجتم  المدني.

 . التك يف م  مإسسدا التكوي  المهني للرف  م  طد ة التكوي 

 .دعم توسي   لكدا مإسسدا التكوي  التدلاة للقطدع الفدص 

  لـ:ولللوغ هذا األهداف، تم وض  لراما رصدا لهد إمكدنيدا مدلية ماتلر  سمحا 

  دفور مهني في جمي  أنمدط التكوي  وأجهتتخ ومستويدتخ. عند كراضستقلدر رف  طد ة 

 هيدكر التكوي .في مجدر  ل)ست مدروات  توتي  مت 

  م  التكوي  اضستفدد للتكوي  حتض يتسنض لكر الفئدا إدراث صي  لديلة. 

 لمسدهمة المانيي  2012وإ راء مدونة  اب وتفصصدا التكوي  المهني لسنة  مراجاة ،

 تالة  إضتدفة  تالة  22إلتض  20ومفتلف  طدعدا الن دط اض تصددي حيث توساا م  

المندجم والمحدجر و الة الصندعدا اللترولية واضتصتدضا والطد تدا المتجتدد ( وارتفتدع 

 .تفصص (442 إلض  (301 عدد التفصصدا م  

  واضتصدر.تحديث أدواا الامر وتاميم استامدر تكنولوجيدا اإلع)م 

   الرفتت  متت  مستتتوى تؤهيتتر المكتتوني  متت  فتت)ر لتتراما تكتتوي  وطنيتتة وفتتي إطتتدر التاتتدو

 الفدرجي.

 .إن دء فضدءاا وأطر للت دور م  القطدع اض تصددي 

  مت  منحتة فدصتة لهتذا لح لتدر علتض المهت  اليدويتة والحرفيتة  الرفت  تحفيت ال لدب مدديتدل

 التفصصدا(، م  إدفدر المرونة لتوفير تكويندا تؤهيلية  صير  المدى.

  اضستتفدد إن دء ف)يد لحر دد والتوجيخ لمإسسدا التكوي  المهنتي لمرافقتة المتكتوني  فتي 

 م  لراما اإلدمدث المهني وإن دء الم دري  التي توفرهد الدولة عند تفرجهم.
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 (:2030 – 2020هل هناك عدوى لتمديد العقد العربي للتشغيل لمدة أخر  ) -4

( تداعيدا إيجدلية في مجدر المتدلاتة 2020 - 2010لقد كد  إلط)  الاقد الارلي للت يير  

للاقد، وفي تصحيح سيدسدا الت يير في الللدا  الارليتة  المحدور األسدسيةالدورية لمدى انجدت 

ورلطهد لدلسيدسدا التنموية. كمد اعتلرا التقدرير السنوية لمتدى انجتدت األهتداف مصتدرال هدمتدل 

لمن مة الامتر الارليتة فتي تقيتيم سيدستدا الت تيير والتكتوي  وا تترا  الحلتور للحتد مت  اللطدلتة 

الدراستدا الت فيصتية التتي يقتوم لهتد فلتراء من متة الامتر ودعم الحمدية اضجتمدعية م  ف)ر 

يتترى أي متتدن  فتتي تمديتتد الاقتتد الارلتتي للت تتيير للفتتتر  المقللتتة  الارليتتة. وعليتتخ فتتن   طدعنتتد ض

(، لاد القيدم لدراسة تحليليتة للجوانتب اإليجدليتة والستللية لتنفيتذ الاقتد الارلتي 2030 - 2020 

 (.2020 -2010للت يير للفتر   

* * * 

 :عمهوريا عيبوتي/ ، المكلفا باإلصالح اإلدار و ارة العمل( 4)

 للتشغيل:( عقدا عربيا 2020 – 0102اعتماد الفترة ) األول:الهدر 

 لم يتم اعتمدد الاقد الارلي للت يير.تاميم أهداف الاقد ومضدمينخ لمستويدا المفتلفة:  -

. ويتتم الدارستدا واجتراءتتوافر ن تم المالومتدا،  لهتد:ن ر  قدفة الامر وتطوير التوعي  -

 تقديم تقرير سنوي إلض من مة الامر الارلية.

 النصر:تخفيض معدالت الب الا الق  الثاني:الهدر 

 معدالت الب الا: -1

%، 48.2تقدر لـ  2015إلض عدم  2011م  عدم ا در التقرير إلض أ  مادضا اللطدلة 

اللطدلة لي   %، ونسلة2.8تقدر لـ  2015عدم إلض  2011عدم م  النمو السكدني  ومادر

عدم م  %، ونسلة اللطدلة لي  ال لدب 65.8 لـتقدر 2015عدم إلض  2011عدم م  اإلندث 

 %.62.8تقدر لـ  2015عدم  إلض 2011

 تحديات سوق العمل: -2

 وتنمية المهدراا. لسلب نقص التدريب :ضعر المهارات 

 :7مادر النمو الحدلي هو   ضعر االستثمارات ومعدالت النمو.)% 

 :2006يندير  28لتدري   133 دنو  الامر ر م  تشريعات العمل. 

 المرأ . خ%، وتسيطر علي90يم ر  : الق اع الغير منظم 
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 للحد من الب الا من خالل: استراتيعياتوانر خ   مرحليا/ )أ( -3

تيجية ااستتترأهتتداف  7( تتضتتم  2024-2014يوجتتد فطتتة عمتتر تطليقيتتة لسيدستتة الت تتيير  

 ذاا أولوية لمكدفحة اللطدلة.

 :)ب( اآلليات المتبعا للتشغيل والحد من الب الا

 تحسي  القدللية للت يير وادمدث ال لدب والمرأ . -

 تنمية الم روعدا الصيير  والمتوسطة. -

جديتد  لصتدلح ال تلدب والمترأ  فتي  طدعتدا  ت جي  الامر المنتا وفل  فترص عمتر -

 الصيد اللحري والتراعة.

 تهيئة المندخ المندسب وفل   روف الحوار اضجتمدعي وتحقي  المرونة في الامر. -

 ضمد  حمدية الامدر  التؤمي  الصحي والس)مة والصحة المهنية(. -

 .دعم  دراا الدافلي  إلض سو  الامر لدلتؤهير والتدريب -

 التشغيل: التمعد - 4

أمتتد ماتتدضا الت تتيير لتتي   %،1.9تقتتدر لتتـ  2011عتتدم   تتييرذكتتر التقريتتر أ  ماتتدضا الت

%، وعتدد التدافلي  الجتدد 37.2تقتدر لتـ  2015، وعتدم %37.2لتـ تقدر  2011ال لدب عدم 

 .3758لل   2015وعدم  4879لل   2011لسو  الامر عدم 

 تخفيض نسبا المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خ  الفقر الق النصر:  : الهدر الثالث

 لليتتتا  2015عتتتدم ويتتتة للقتتتوى الادملتتتة الوطنيتتتة أ تتتدر التقريتتتر إلتتتض أ  النستتتلة المئ

لتي  اإلنتدث عتدم  وتقتدر%47.8 لتـ تقتدر 2011عتدم  ، والقوى الادملة لتي  ال تلدب(45540 

، وتقتدر نستلة النمتو عتدم %74.3لتـ تقتدر  2011عتدم القطتدع الييتر متن م ، %18لـ  2011

 %.1.9تقدر لـ  2011%، ونسلة اضنتدجية عدم 6.5تقدر لـ  2015%، وعدم 4.5لـ  2011

 : ا المتنقلا بين البلدان العربيا يادة االعتماد علق العمالا العربي الرابع:الهدر 

   الارليتتة لليتتا ، للتتدور 2015امدلتتة الوطنيتتة المهتتدجر  عتتدم نستتلة الأ تتدر التقريتتر إلتتض ا

26.% 

 %:50الهدر الخامس: رنع نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الق 

ونستلة التالتيم الاتدم للتالتيم ، ( مركتت2  أ در التقرير إلض ا  عتدد مراكتت التتدريب للت  -

 .(7 ، والتاليم التقني لل  عددا  (10 التقني  المإسسدا(: التاليم الادم لل  عددا 
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 سادسا: عموميات:

 مدى مرونا السياسات والتشريعات الخاصا بتنقل العاملين: -1

 .مرونة الت ريادا وتنقر الامدلةل ؤ  الامر،  ( م   دنو 28 -( 27المواد   -

 ترافيص الامر لألجدنب. ل ؤ ( 153  دنو  ر م  -

 ( ل ؤ  تن يم عمر األجدنب.28مرسوم ر م   -

 :وبرامج لرنع نسبا الملتحقين بالتعليم التقني توانر خ  مدى  -2

للموائمتتة لتتي  التتتدريب واحتيدجتتدا والهتتدف اضستتتراتيجي األور للوكدلتتة الوطنيتتة للت تتيير،    

 سو  الامر. 

  نام(. :(2030 - 2020هل هناك عدوى لتمديد العقد العربي للتشغيل لمدة أخرى ) -3

 

* * * 

 / المملكا العربيا السعوديا: والتنميا االعتماعيا و ارة العمل( 5)

 للتشغيل:( عقدا عربيا 2020 – 0102اعتماد الفترة ) : األولالهدر 

 الادم والفدص. ي تم تاميم أهداف الاقد ومضدمينخ للمستويدا المفتلفة في القطدع -

 ن ر  قدفة الامر وتطوير الوعي لهد م  ف)ر: -

  ،والمحدضراا والتقدرير الدورية. والندوااسدا ام  ف)ر الدرتوافر ن م المالومدا 

 .)يتوفر مو   علض األنترنا  ال قدفة الامدلية + فدمة مست درك الامدلي 

  :الصندوق ممول ذاتيا.م دركة صنددي  التموير الارلية والدولية في الت يير 

 النصر:تخفيض معدالت الب الا الق  الثاني:الهدر 

 الب الا: معدالت -1

  تقدر لـ  2015%، وعدم 5.8لـ  تقدر 2011 در التقرير إلض أ  مادضا اللطدلة عدم أ

، 2.4تقدر لـ  2015، وعدم 2.7لـ تقدر  2011ومادر النمو السكدني عدم  %،5.6

%، 2.4تقدر لـ  2015%، وعدم 3.3تقدر لـ  2011لي  الذكور عدم  ونسلة اللطدلة

 لـتقدر 2015%، وعدم 19.2تقدر لـ  2011نسلة اللطدلة لي  اإلندث عدم  أمد

تقدر  2015%، وعدم 29.9تقدر لـ  2011%، ونسلة اللطدلة لي  ال لدب عدم 21.4

 %.28.5لـ 
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 تحديات سوق العمل: -2

  م  ف)ر: ضعر المهاراتتم مادلجة 

ومت  لللتدح ي  عت  عمتر اللراما التدريلية صندو  تنمية الموارد الل رية  هدف(، لامر  دمي 

 الامر لدلدعم المدلي للمن آا لتطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهدراتهد.هم علض رأ  

 :العمالا الواندة 

 دما الوتار  في هذا المجدر لاد  اجراءاا لهدف تقليص الفر  لي  تكلفة الامدلة الوافتد      

والساودية لتطلي  المقدلر المدلي واحتسدب عد  فئدا منهد الط)ب في لرنتدما نطد تدا لتؤوتا  

 مفتلفة.

 الت النمودضعر االستثمارات ومع: 

الهيئتة الادمتة ل)ستت مدر ووتار  اض تصتدد تقوم الوتار  لدلتادو  م  الجهدا الحكوميتة م تر  

والتفطتتيط ووتار  التجتتدر  واضستتت مدر، حيتتث تقتتوم لدراستتة ماطيتتدا الستتو  وفلتت  ليئتتة 

 جدذلة. است مدرية

 :تشريعات العمل 

تقوم الوتار  لدلامر والتنسي  م   ركدءهد في القطدع الفدص والجهدا الحكوميتة لمراجاتة  

 وا رار السيدسدا والت ريادا الفدصة لسو  الامر.

 :الق اع الغير المنظم  

الفدصتة لدضنتقتدر  204 دما المملكة لدلم دركة في من مة الامتر الدوليتة فتي التوصتية ر تم 

لض اض تصتدد المتن م و دمتا لتنط)  عتد  لتراما وت تريادا تفتدم م  اض تصدد اليير من م إ

 الصدد.لهذا هذا التوجخ م ر ملددر  الامر الحر وإط)  المنصدا األلكترونية 

 للحد من الب الا من خالل: استراتيعيا/  توانر خ   مرحليا)أ(  - 3

للستتاوديي  هتتو أحتتد المإ تتراا المستتتفدمة لقيتتد  ماتتدر تحقيتت  الهتتدف ماتتدر اللطدلتتة  -

 :للمواطني اضستراتيجي لتوفير فرص عمر ضئقة 

لتحقي  هذا والتتي مت   تؤنهد المستدهمة  واللراما والت رياداوهندك الاديد م  الملددراا  -

 ل كر ملد ر في فف  مادضا اللطدلة للساوديي :

  نطد دا لمواكلة سو  الامر.التطوير المستمر للرندما 

 .التوطي  الموجخ 

 . تففي  الفر  لي  تكلفة الساوديي  والوافدي 

 .ت جي  الامر ع  لاد والامر م  المنتر 
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 .تطوير اليدا اضستقدام ل)عتمدد علض السو  المحلي 

 .تطوير اليدا و نواا التو يف 

 .توفير وسدئر نقر لؤسادر مندسلة للنسدء الادم)ا 

 ث المح)ا النسدئية.مراحر تؤني 

  :)ب( اآلليات المتبعا للتشغيل والحد من الب الا

تقوم الوتار  لنن دء وتلني ورش الامر والحم)ا والمنتديدا والمإتمراا والم تدركة  -

 لهد م  ال ركدء م  القطدع الفدص والجهدا الحكومية المانية.

 معدالت التشغيل:

تقتتدر لتتـ  2015%، وعتتدم 94.2تقتتدر لتتـ  2011عتتدم   تتييرأ  ماتتدضا الت فتتي التقريتترورد 

تقدر لـ  2015، وعدم %70.1تقدر لـ  2011%، أمد مادضا الت يير لي  ال لدب عدم 94.4

71.5.% 

 الهدر الثالث: تخفيض نسبا المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خ  الفقر الق النصر: 

  لتـ  2011عدم  ال لدبلي   الوطنية تقدرأ در التقرير إلض أ  النسلة المئوية للقوى الادملة

، وعتدم %14.6لتـ  2011عدم  النسدء %، وتقدر لي 6.6لـ تقدر  2015%، وعدم 8.4

 .%16.4لـ تقدر  2015

 : المتنقلا بين البلدان العربيا يادة االعتماد علق العمالا العربيا  الرابع:الهدر 

   للت  ، 2016 اإلداريتة لاتدمعدد الم تيلو  األجدنتب حستب الستج)ا أ در التقرير إلض ا

 (.10.850.192لل    2017(، وعدم 10.883.335 

 %:50: رنع نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الق  الهدر الخامس

  عدم وعدد المنتسلي  ، (1.095 لل   2011أ در التقرير إلض ا  عدد مراكت التدريب عدم

، ونستلة التالتيم الاتدم للتالتيم (221.792 للت   2015وعدم ، (182.370 لل  ، 2011

%، والتالتتيم 81ونستتلتخ  (1.267.638 التقنتتي  المإسستتدا(: التالتتيم الاتتدم للتت  عتتددا 

 %.19ونسلتخ  (240.546 التقني لل  عددا 

اإلحصتتدئيدا تتضتتم  الوحتتداا التدريليتتة الحكوميتتة واألهليتتة وض ت تتمر الكليتتدا  وهنتتد -

 التقنية  لني / لندا(.

 لني / لندا(.التقنية  اإلحصدئيدا ض ت مر الكليدا  -

 المقدرنة في المرحلة ال دنوية فقط. -
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 سادسا: عموميات:

 مدى توانر خدمات الكترونيا للتشغيل: -1

اضجتمدعية لتقديم لد تة مت  الفتدمدا التوافقيتة مت  أصتحدب تهتم وتار  الامر والتنمية  -

الامر والراغلي  لدلامر، حيث يكفر الن تدم الستاودي الا) تة منتذ لدايتة التاد تد وحتتض 

نهديتتتخ استتتمرار المصتتلحة الم تتتركة ولدلتتتدلي تحقيتت  أهتتداف الطتترفي  وتقلتتيص أعتتداد 

يتتف لتكتتو  إطتتدرا مرجايتتد تيجية التو االلطدلتتة فتتي المملكتتة، وأعتتدا التتوتار  استتتر

لمادلجتتة  ضتتديد القتتوى الادملتتة والتو يتتف فتتي المملكتتة، كمتتد تقتتدم عتتددا متت  الفتتدمدا 

 والتطليقدا األلكترونية التي تدعم أعمدلهد م ر:

 يؤتي لرندما  نطد دا( كمايتدر لتحفيتت المن تآا علتض تتوطي  الو تدئف، إذ تاتمتد : ن اقات

للو تدئف، وتقتدم  توطينهتدرل  نطد دا حستب نستلة ألض ألسدسية علض تصنيف الكيدندا إفكرتخ ا

 الوتار  متايد تفتلف لدفت)ف درجة التوطي .

 الفتتدص لدللتتدح ي  عتت  عمتتر متت  متتواطني المملكتتة  األلكترونتتضمو تت  التو يتتف  :  اقققات

ستيرهم الذاتيتة  "حقان "الارلية الساودية، وياتلر منصة يار  ف)لهد المسجلو  فتي لرنتدما 

أمدم الجهدا المو فة م  القطدع الفدص. كمد يمك  م  ف)لخ لللدح ي  ع  عمر اضط)ع علتض 

تفدصتتير الفتترص الو يفيتتة التتتي تتيحهتتد الجهتتدا المو فتتة متت  القطتتدع الفتتدص، والتقتتديم عليهتتد 

يتف الكترونيد، الدفور لمو   طد دا، ولدى طد دا  نواا متادد  مراكتت تو يتف ومراكتت تو 

عتت  لاتتد، ومراكتتت تتتدريب والتتتدريب اإللكترونتتي، وماتتدر  التو يتتف اإللكترونتتي وماتتدر  

 التو يف واللقدءاا، واللوالة األلكترونية للتو يف.

 :وذوي اإلعد تة مت  فت)ر عملهتم مت  أوالتذي يتوفر و تدئف للمتر برنامج العمقل عقن بعقد  

 تقنية المالومدا. لدستفداممندتلهم 

 :لار  الو دئف ذاا الطدل  المإ ا المتالقتة  إلكترونيةوهي منصة  موقع العمل الرسمي

 الصيفية. اإلجدت لفتر  الحا أو 

 :يامر علض رصد عمليدا صرف األجور لجمي  الادملي  والادم)ا  برنامج حمايا األعور

في من آا القطدع الفدص  الساوديي  والوافدي ( لهدف إن دء  دعد  ليدندا لتحديد متدى التتتام 

 من آا لدف  األجور في الو ا ولدلقيمة المتف  عليهمد.ال

 

 مدى مرونا السياسات والتشريعات الخاصا بتنقل العاملين: -2

الادمتر لمتد يحفت  حقتو  كتر مت  الادمتر وصتتدحب  ضنتقتدرالتتي تتم وضتاهد السيدستدا  تمكت 

الامر في ا  واحد وفي حدلتة الادمتر الستاودي يمكنتخ التنقتر لتدو   تريطة استتيفدء ا تتراطدا 
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ضا دالاقتتد الملتترم وحقتتو  وواجلتتدا ن تتدم الامتتر، ويمكتت  للادمتتر الوافتتد نقتتر الفتتدمدا فتتي الحتت

 التدلية:

 الادمر منتهية. في حدلة مد إذا كدنا رفصة الامر أو إ دمة -

 يوم لدو  إصدار رفصة عمر. 90إذا كد  الادمر  د مر علض دفولخ المملكة  -

 حدلة الل)غدا الكيدية. -

ولك  عنتد تقتديم لت)غ التييتب عت  الامتر ضتد "ع  الامر في حدلة أ  الادمر "متييب  -

 إ دمة الادمر منتهية. الادمر وكدنا رفصة الامر أو

 ا ذاا نطد  ام .ئدألحمر اضنتقدر إلض من النطد  ا يح  للادمر في من ؤ  -

 :توانر خ   وبرامج لرنع نسبا الملتحقين بالتعليم التقنيمدى  -3

تتولض المإسستة الادمتة للتتدريب التقنتي والمهنتي مهتدم التتدريب التقنتي والمهنتي لدلمملكتة مت  

فتدمدا التتدريب م  الكليدا التقنية والمادهد الفنية...وتامر المإسستة علتض تقتديم ف)ر من مة 

ي م  أهم أهداف ، ويؤت2030للمواطني  وف  فطة استراتيجية ماتمد  تتم ض م  رإية المملكة 

لمن تتآتخ التدريليتتة،  اضستتتيادليةب التقنتتي والمهنتتي ورفتت  الطد تتة تلتتك الفطتتة التوستت  فتتي التتتدري

وتيتتدد  نستتلة الملتحقتتي  لتتدللراما التقنيتتة والمهنيتتة متت  فتت)ر فطتتة افتتد  ممتتد يستتدهم فتتي تنميتتة 

 الموارد الل رية ومواجهة اللطدلة.

 مدى مالرما االستراتيعيا العربيا للتدريب والتعليم التقني: -4

يث مستتتمر لتتوافتت  متت  اضستتتراتيجية الارليتتة للتتتدريب والتالتتيم التقنتتي والمهنتتي تتطلتتب تحتتد

استراتيجية التدريب والتاليم لكر دولة حتض تتواف  لراما التالتيم والتتدريب مت  متطللتدا ستو  

 الامر الارلي. 

****** 

 و ارة العمل والشؤون االعتماعيا / عمهوريا العراق: -6

 للتشغيل:( عقدا عربيا 2020 – 2010اعتماد الفترة ) األول:الهدر 

ي ير التقرير إلض توافر ن م مالومدا، كمد تم اجتراء دراستدا متالقتة لقضتديد ومإ تراا  -

 صدار تقدرير دورية.إتم عقد ندواا ومحدضراا، ووالاقد الارلي للت يير، 

 م دركة صنددي  وطنية وصنددي  دولية في الت يير. اتم -

 النصر:تخفيض معدالت الب الا الق  : الثانيالهدر 

 الب الا: معدالت 

تقدر لـ  2014%، وعدم 11.9لـ  تقدر 2012أ در التقرير إلض أ  مادضا اللطدلة عدم  -1
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تقدر لـ  2014، وعدم %2.54تقدر لـ 2012النمو السكدني عدم  %، ومادر10.6

تقدر لـ  2014%، وعدم 9.9تقدر لـ  2012نسلة اللطدلة لي  الذكور عدم %، و2.52

لـ  تقدر 2014%، وعدم 22.6تقدر لـ  2012إلندث عدم %، أمد نسلة اللطدلة لي  ا8.4

تقدر لـ  2014%، وعدم 18.6تقدر لـ  2012%، ونسلة اللطدلة لي  ال لدب عدم 21.9

17.6.% 

 تحديات سوق العمل: -2

 لسلب  لة الدوراا التدريلية للادملي  علض لراما سو  الامر. : ضعر المهارات -

ر تم  الوتار / دائر  الت يير والقرو  علض متدلاتة تنفيتذ  ترار تامر : الواندةالعمالا  -

% متت  50، المتضتتمنة ت تتيير 2012لستتنة  46، والتوصتتية ر تتم 2013لستتنة  80

الامدلتتة الوافتتد  فتتي ال تتركدا المتاد تتد  متت  وتاراا ومإسستتدا الدولتتة افتتذ  لن تتر 

 اضعتلدر  دعد  ليدندا الادطلي  المسجلي  في الدائر  انفد.

 للقرو :لراما  علض فتحالوتار   عملا النمو:ستثمارات ومعدالت ضعر اال -

 لرندما  رو  التؤهير المجتماي. -أ 

 لرندما اضستراتيجية الوطنية للتففيف م  الفقر. -ب 

 لرندما صندو  دعم الم دري  الصيير  المدر  للدفر. -ث 

 .2015( لسنة 37الامر   قانون العمل:تشريعات  -

استتتراتيجية وطنيتتة تامتتر علتتض تن تتيم القطتتدع غيتتر عتتدم وجتتود : الق ققاع غيققر المققنظم -

 المن م.

كنتتة دكلمتتد تقتتدما التكنولوجيتتد يتتتم اضعتمتتدد علتتض الم: االسققتخدام األمثققل للتكنولوعيققا -

 األلكترونية عوضد ع  األيدي الادملة الل رية ممد يتيد ذلك م  حجم اللطدلة.

دينتدر لموجتب  ( ألتف250 تم تادير أجور الادمر غير المدهر إلض  األعور او الم ايا: -

لنتدء علتض متد جتدء فتي توصتيدا لجنتة  2013( لسنة 178 رار مجل  الوتراء ر م  

،  تم تتم اعتدد  1/7/2013الحد األدنض لألجور ليتندستب مت  الوا ت  الماي تي ونفتذ فتي 

( فتي  تدنو  63األدنض ألجر الادمر غير المدهر استنددا لنص المدد    دحت كير لجنة ال

ء مسوحدا ع  سو  الامر لتحديتد الحتد األدنتض ألجتر اوسيتم اجر 2015( لسنة 37 

 الادمر غير المدهر.

 الب الا: للحد من استراتيعياتوانر خ   مرحليا/ أ( مدى   -3

 لرندما القرو : -

 لرندما  رو  التؤهير المجتماي. -
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 لرندما اضستراتيجية الوطنية للتففيف م  الفقر. -

 صندو  دعم الم دري  الصيير  المدر  للدفر. لرندما -

 الت يير في القطدع الادم والفدص: -

تامر لجد  اضستقصدء لدللحث ع  فرص عمر  دغر  للادطلي  المسجلي  في  دعد   -

ليدندا الدائر  في القطدعي  الادم والفدص وال)غ الادطلي  المر حي  في القدعد  ع  

 المطلوب.الو دئف الوارد  وحسب اضفتصدص 

 2013( لسنة 80دائر  الت يير والقرو  علض متدلاة تنفيذ  رار   الوتار (تامر   -

الذي ألتم ال ركدا الادملة والمتاد د  م  وتاراا  2012( لسنة 46والتوصية  

% م  الامدلة الوافد  الموجود  في 50ومإسسدا الدولة لت يير عمدلة وطنية لنسلة 

 الم روع.

في دائر  التدريب المهني لتدريب الادطلي  المسجلي  في  دعد   وجود مراكت تدريلية -

 ليدندا دائر  الت يير والقرو  وتؤهيلهم لسو  الامر.

 ب( اآلليات المتبعا للتشغيل والحد من الب الا:

 وورش التدريب، لدإلضدفة إلض التوعية واإلع)م. لندء القدراا -

 معدالت التشغيل: -4

تقدر لتـ  2014%، وعدم 42.9تقدر لـ  2012عدم   ييرأ  مادضا الت في التقريرورد     

42.7%. 

 %:50الهدر الخامس: رنع نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الق 

   مركتا.34عدد مراكت الت يير في ليداد والمحدف دا ) 

   مركتا.38عدد مراكت التدريب المهني في ليداد والمحدف دا ) 

 سادسا: عموميات:

 مدى توانر خدمات الكترونيا للتشغيل: -1

مالومدا مكتملة ع  الادطلي   المسجلي  تتضم د  كدلادطلي  تمتوفير  دعد  ليدندا ما -

 فرص عمر. إليجددلير  اعتمددهد في تر يحهم للفدمدا المقدمة في الدائر  

سيدراا، الحسدلدا، تم تفاير عمر  ) ة أن مة هي: ال اإللكترونيةضم  فطة الحكومة  -

، التفتيش، الفدمدا الصندعية،  األجدنبالموارد الل رية، وتم اعداد أن مة عمر لأل سدم 

 القرو (، و الة التؤهير المجتماي.

ن ر استمدر  تسجير الادطلي  ع  الادملي  واستمدر   طلب القرو ( للادطلي  ع  الامر  -
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 .األلكترونضعلض الموا   

نترنا، يامر علض ن دم عداد ن دم متكدمر لصدلح هيئة الحمدية اضجتمدعية علر اإلإ -

 التسجير علض الو دئف وال مور الجديد لألسر الفقير .

نترنا لير  علر اإل ،اضعد ة وذوي اضحتيدجدا الفدصة عداد ن دم لصدلح هيئةإ -

 التسجير علض الو دئف.

 دم متكدمر يمك  الدفور اليخ علر األنترنا % م  اعداد ن70الامر حدليد علض استكمدر  -

 لصدلح  سم التفتيش.

 مدى مرونا السياسات والتشريعات الخاصا بتنقل العاملين: -2

، كفتتر حتت  الادمتتر األجنلتتي متت  ندحيتتة منحتتخ 2015( لستتنة 37إ   تتدنو  الامتتر الندفتتذ ر تتم  

ة عمتر  ستم األجدنتب إجدت  عمر وحقخ في  مولخ لقدنو  التقدعد والضمد  اضجتمدعي، وإ  اليت

أو ت تتيير الامدلتتة األجنليتتة سلستتة ولستتيطة متت  ندحيتتة تتترويا المادملتتة، حيتتث تتتم متتنح  ضستتتقدام

ديتد وعلتض ضتوء هتذا جالادمر اجدت  عمر والحصور علض الموافقتدا لمتد  ستنة واحتد   دللتة للت

ا  تدنو  الفتر  يمنح ا دمة لمد  سنة م   لتر مديريتة  تإو  اض دمتة ويكتو  عملتخ ضتم  مفتردا

 الامر الندفذ.

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

 نام، لتلددر الفلراا والمهدراا.

* *  * 

 :سل نا ُعمان/  القوى العاملاو ارة  -7

 عقدا عربيا للتشغيل: 2020 – 2010اعتماد الفترة  األول:الهدر 

 أهداف الاقد ومضدمينخ للمستويدا المفتلفة: تاميم -

 تم تاميم أهداف الاقد ومضدمينخ للمستويدا المفتلفة في القطدعي  الادم والفدص.

 ن ر  قدفة الامر وتطوير الوعي لهد م  ف)ر: -

 توافر ن م المالومدا، م  ف)ر الدراسدا والندواا والمحدضراا والتقدرير الدورية. -

في القطدع توجد مجموعة م  لراما ن م المالومدا تسدعد في إيجدد مإ راا الت يير  -

الفدص وذلك م  ف)ر استفراث حتمة م  الليدندا اإلحصدئية م   واعد ليدندا 

الوتار ، ياكف علض إعدادهد مجموعة م  الملرمجي  األكفدء لتمر لاد ذلك علض 

هد في جداور إحصدئية  م تار  علض المحللي  ليقوموا لدلتد ي  عليهد وتنقيح اإلحصدئيي 

 ضستفراث المإ راا المطلولة.

تقوم الوتار  لنعداد وإصدار مجموعة م  الدراسدا المكتلية والميدانية المرتلطة لسو   -
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 مثال علق ذلك:الامر في القطدع الفدص، 

 الفدص.أو الفصر( م  من آا القطدع  لدضستقدلةدراسة حور المنتهية فدمدتهم   -

 دراسة حور القوى الادملة م  ذوي اإلعد ة في من آا القطدع الفدص. -

 دراسدا  طدعية حور القطدعدا اض تصددية لدلقطدع الفدص. -

 مدنية الادملة لؤجر في القطدع الفدص.دراسة حور عمر المرأ  الاُ  -

 في سو  الامر لدلقطدع الفدص. اضفتصدصيو دراسة ع   -

 التدركة للامر.دراسة حور القوى الادملة  -

 دراسة حور القوى الادملة المنتلية. -

 دراسة حور توجهدا اللدح ي  ع  عمر نحو الامر في من آا القطدع الفدص. -

 وغيرهد الاديد م  الدراسدا واأللحدث المرتلطة لسو  الامر في القطدع الفدص. -

الوتار  لدلتادو  م  مإسستدا الدولتة المفتلفتة لامتر نتدواا ومحدضتراا توعيتة  تقوم    -

لهدف ن ر  قدفة الامر لي  فئة اللدح ي  ع  عمر والطت)ب اللتذي  ض يتالتو  علتض مقدعتد 

 الدراسة.

لنصدار تقتدرير ستنوية تتضتم  مجموعتة مت  الليدنتدا والمالومتدا المتالقتة الوتار  تقوم  -

الفتتدص والتالتتيم التقنتتي والتتتدريب المهنتتي، لدإلضتتدفة إلتتض ن تتراا لدلت تتيير فتتي القطتتدع 

إحصدئية  هرية ورل  سنوية وسنوية ع  تلتك األعمتدر، وتقتدرير ودراستدا تحليليتة رلت  

 سنوية وسنوية ع  األعمدر المذكور .

 .الو نيا ني التشغيل صناديق التمويل مشاركا -3

وتنفيذ لراما تمويلية مدروسة ومرنة تستهدف : يتولض صندو  الرفد إعداد صنـدو  الرفـد -

، وذلك م  فت)ر تستهير اإلجتراءاا، ويستتهدف الصتندو  تمويتر كدفة الفئدا والقطدعدا

الواعتد   اضستتراتيجيةالم دري  وفدصتة المجديتة منهتد وتلتك الييتر تقليديتة فتي القطدعتدا 

 تتدري  القدئمتتة والمتتوفر  لفتترص الامتتر، حيتتث يقتتدم  تترو  لتؤستتي  أو دعتتم أو  تتراء الم

% والتتي يافتض منهتد المستجلو  لدلضتمد  2أتاتدب إداريتة وفنيتة ستنوية ض تتجتدوت لنسلة 

اضجتمتتدعي، وتتتتم دراستتة وتقيتتيم الم تتدري  وفتت  اليتتدا حدي تتة.. وستتايدل لضتتمد  نجتتد  

استتتمراريتهد يتتولض الصتندو  تن تيم تيتتدراا متدلاتة دوريتة متت  الم تدري  والحفتد  علتض 

ري  متفصص في المتدلاة الميدانية للم دري  الممولتة وتقتديم المستدند  الفنيتة لهتد، ف)ر ف

ويساض الصندو  م  ف)ر تقديم هذا التدعم المتدلي إلتض تمكتي  رواد األعمتدر مت  تطتوير 

أعمدلهم التجدرية وضمد  تحقي  اضستق)ر المدلي واإلداري لمإسستدتهم، وتاتيتت  تدراتهد 

ير منتجتتدا وفتتدمدا  تتددر  علتتض المندفستتة فتتي األستتوا  المحليتتة التندفستتية متت  فتت)ر تطتتو

 واإل ليمية.
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متتدني علتتض : يهتتدف الصتتندو  إلتتض ت تتجي  ال تتلدب الاُ صنتتـدو  تنميتتـة م تتـدري  ال تتـلدب -

تتوفر لهتم الدفور في مجدر األعمدر الحر  وإن دء وامت)ك م روعدا صيير  ومتوسطة 

ال تتركدا الوطنيتتة الصتتيير  والمتوستتطة متتدنيي  وفلتت  عتتدد متت  الامتتر ولييتترهم متت  الاُ 

متتدني الراغتتب فتتي ال)تمتتة لنمتتو اض تصتتدد التتوطني وتو يتتف أكلتتر عتتدد متت  ال تتلدب الاُ 

الامر.. وم  هذا المنطل  فد  الصندو  يساض  در المستطدع لتوفير الماطيدا التي تمكنخ 

ة لتامتتيم وإليجتتدد اليتتمتت  تتتذلير الصتتاولدا التتتي تواجههتتد الم تتروعدا الفدصتتة لدل تتلدب 

الفدئد  م  الصندو  ألكلر  ريحة م  المجتم  م  توفر الوسدئر ال)تمة لضتمد  وصتور 

 الدعم إلض الجددي  في الامر دو  إف)ر لدلماديير التي يطلقهد الصندو .

 مقتتدم متت   تتركة  " ان القققا "كمتتد توجتتد لتتراما أفتترى تتلتت  نفتت  الهتتدف وهتتي لرنتتدما  -

مدنيتة الهنديتة للستمدد، " وصتندو  تنميتة دم م  ال تركة الاُ  ـر(، ولرندما " الفليـة " المق

                          ولنـك التنميـة ". المإسسدا الصيير  والمتوسطة "، "

 الهـدر الثاني: تخفيض نسبا الب الا بمقدار النصر:

  للحد من الب الا: استراتيعيايا / أ( مدى توانر خ   مرحل  (1)

 .واستراتيجيداناـم توجد فطط       

 ( والحـد من الب ـالا: الق اع الخاص ب( اآلليات المتبعا للتشغيل )

منتذ . سيدسدا الت يير والتامي /التوطي  فتي القطتدع الفتدص: ستاا وتار  القتوى الادملتة 1

إجتراءاا لدلتاتدو  مت  مفتلتف الجهتدا الحكوميتة والفدصتة فتي اتفتدذ  2001إن دئهد في عدم 

ر ووض  سيدسدا ولراما فادلتة تتوافت  مت  الرإيتة المستتقللية ل) تصتدد تن يمية في سو  الام

(، وتنفيذ الاديد م  السيدسدا المتنوعة لتحقي  رسدلتهد في تن تيم ستو  2020مـد  مدني  عُ الاُ 

م( تنفيتذ 2015 – 2010الامر لدلقطدع الفدص حيتث  تهدا أعتوام الفطتة الفمستية ال دمنتة  

الاديد م  ايليدا واإلجراءاا لهدف تيدد  مسدهمة القوى الادملة الوطنية في مفتلتف األن تطة 

 اض تصددية، نرصـد منهد مد يلـي:

صتدور القترار م 2012:  تهد عتدم إعدد  ت كير اللجـد  القطدعية الم تركة للتامي /التوطي  

القطدعية الم تتركة للتامتي  لرئدستة القطتدع  ( لنعدد  ت كير اللجد 292/2012الوتاري ر م  

 –أصتتحدب األعمتتـدر  –الفتتدص ولم تتدركة مم لتتي  عتت  أطتتراف اإلنتتتدث ال ) تتة  الحكتتـومة 

الامـدر( وساا نحو التنسي  م  كدفة الجهدا المفتصة م  أجر تحديتد الفطتواا واإلجتراءاا 

الفتدمي للندو  ال دنيتة لت تيير القتوى ال)تمة لتنفيذ فطة القطدع للتامي  وفقدل لمد جدء في الليد  

 (  طدعدل ا تصدديدل وذلك علض النحو ايتي:12الادملة الوطنية.. وأصلحا هذا اللجد  تيطي  

 والميــــــــــدا : الكهــــرلدء2                    : اإلن ـــــدءاا1  

 وصــيد األســمدك : الـتراعــــــة4                    : الســــــيدراا3  
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 : الصــــــحـة6             والتاـدي  : الصندعـة5  

 : التاليـــــــــم8والســيدحة                : السـفر7  

 المـــدلية واللنـــوك : الوســدطة10   واليـــــدت            : النفــط9  

 واضتصدضا : النقــر12   : الليــــ  والتوتيـــ           11

 يار  فرص الامر المتوفر  في مفتلف لنـك فرص الامر ال دغر  في القطدع الفـدص :

األن تتطة والقطدعتتدا اض تصتتددية لتمكتتي  أصتتحدب األعمتتدر متت  اإلعتت)  عتت  ال تتواغر 

م  فرص الامر  ل)ستفدد إتدحة الفرصة لللدح ي  ع  عمر المتوفر  لمن آتهم م  ندحية، و

المن آا م  ندحية أفرى، والمسدهمة لذلك في تحقي  المواءمة لي  عتر  لتلك المتوفر  

 القوى الادملة الوطنية والطلب علض القوى الادملة في سو  الامر.

 حتتـ ر لاتت  األن تتطة والمهتت  ليقتصتتر الامتتر فيهتتد علتتض القتتوى الادملتتة الوطنيتتة فقتتط: 

ي ، متدير ع) تدا وفدصة في لا  المه  القيددية واإل رافية م ر  مدير  تإو  متو ف

 عدمة، مدير تدريب، مدير متدلاة، مدير موارد ل رية، مدير إداري، مسدعد مدير عدم(.

  (ال ـدمر، الم ـترك، التفصصي، حمـ)ا التفتيش:  لؤنواعـختفتيش الامـر: 

والتتذي صتتدحب التطتتور الحدصتتر فتتي إعتتداد المن تتآا واتستتدع أحجدمهتتد وأن تتطة عملهتتد 

المن آا ألحكدم  دنو  الامر وأحكدم ال)ئحتة التن يميتة لتتدالير لهدف مرا لة تطلي  هذا 

الستتت)مة والصتتتحة المهنيتتتة فتتتي موا تتت  الامتتتر إلتتتض جدنتتتب تنفيتتتذ القتتتراراا واللتتتوائح 

واإلجراءاا التي تم اتفدذهتد لتن تيم ستو  الامتر وتطتوير ع) تدا الامتر لتي  ال تركدء 

 اضجتمدعيي  م  عدملي  وأصحدب أعمدر.

 صتدور 2014 هد عدم  :ضجتمدعي  حكـومة، أصحـدب األعمـدر، الامـدر(لجنة الحوار ا 

( والمتضتتم  إعتتدد  ت تتكير لجنتتة الحتتوار اضجتمتتدعي 72/2014القتترار التتوتاري ر تتم  

لرئدسة وتير القوى الادملة وعضوية مم لي  كر مت  وتار  القتوى الادملتة، غرفتة تجتدر  

 مـد .مـد ، اإلتحدد الادم لامـدر سلطنة عُ وصندعة عُ 

  وذلتك متت  الترلط اإللكترونتي لتكتتوي   دعتد  ليدنتتدا حتور اللتدح ي  عتت  عمتر والاتتدملي" :

ف)ر" التنسي  م  الهيئة الادمة لتسجير القوى الادملة للمستدهمة فتي تكتوي   دعتد  ليدنتدا 

متكدملتتة عتت  اللتتدح ي  عتت  عمتتر والقتتوى الادملتتة فتتي كتتر القطدعتتدا الحكوميتتة والفدصتتة 

وكتتذلك نفتتذا لتتتوفير المالومتتدا ال)تمتتة عتت  حركتتة التو يتتف والت تتيير فتتي الستتلطنة، 

ئتتة الادمتتة للتؤمينتتدا اضجتمدعيتتة عمليتتة التترلط اإللكترونتتي لهتتدف تاتتدير التتوتار  متت  الهي

في وضت  الفطتط وتصحيح ليدندا القوى الادملة الوطنية في القطدع الفدص، ممد سيسهم 

 علض ليدندا د يقة. المستقللية استنددال 
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 : واإلجراءاا المتفذ  لتنفيذ سيدسدا الت يير ايليدا: 2

دعمتتد" لسيدستتدا الت تتيير وت تتجي  المتتواطني  للامتتر فتتي من تتآا القطتتدع الفتتدص متت  أجتتر 

، اتفذا وتار  القوى الادملة الاديد م  اإلجتراءاا  المسدهمة في تحقي  األهداف اإلستراتيجية

 القوى الادملة الوطنية في القطدع الفدص وهي: ضستقطدب

 في ال هر. ( لاير ُعمدني325هدراا إلض  تيدد  الحد األدنض لألجور للحد األدنض م  الم -

 توحيد اإلجدتاا األسلوعية والرسمية للادملي  في القطدعي  الادم والفدص. -

 الســمد  للمواطني  لدلقطدع الفدص لدلتنـدف  علض الو دئف الحكـومية. -

 ( م  الراتب األسدسي.3الا)و  الدورية السنوية لحيث ض تقر ع   % -

 مراجاة وتحديث  دنو  الامر. م روع -

 لرامـــا التـدريـب والتــؤهيــر. -

 تحسـي  مـتايـد التؤمينـــدا اإلجتمــدعيـة. -

عتتر  فتترص الامتتر المتتتوفر  فتتي ال تتركدا الرئيستتية  التتدرجدا األولتتض فتتؤعلض( علتتض  -

 اللدح ي  ع  عمر.

الوافتد ، تم لتا فيمتد ة كمد اتفذا الوتار  الاديد م  اإلجتراءاا لتر تيد استتقدام القتوى الادملت

 :يلـي

  إيقتتدف استتتقدام القتتوى الادملتتة الوافتتد  فتتي عتتدد متت  المهتت  واألن تتطة لنتتدءل علتتض التقتتدرير

 والدراسدا التحليلية لسو  الامر.

 . المراجاة المستمر  إلجراءاا و روط وضوالط استقدام القوى الادملة الوافد 

  لهتد م  التدركي  ألعمدلهم المصتر  لهتم الامتر  تك يف الحم)ا التفتي ية لضلط المفدلفي

 وترحيلهم ع  الل)د.

  استحداث لا  الضوالط التي تسهم في تيدد  توفير فرص الالم للمواطني 

  التفتيش علض أصحدب السج)ا التجدرية المتادد  واليير مطلقة للقواني  واألن متة واتفتدذ

 الامر.اإلجراءاا القدنونية ل ؤنهد وفقدل ألحكدم  دنو  

  تطلي  منح مهلة تصحيح أوضدع من آا القطدع الفتدص والقتوى الادملتة الوافتد  المفدلفتة

 لمد يتواف  م  متطللدا سو  الامر.

 الوتار  إليجـدد فـرص عمـر للمواطني  لمن ـآا القطـدع الفـدص: : ملـددراا3

  نظـام الترشـيح اإللكتـروني : 

لوالتة اتصتدر ملد تر  لتي  صتدحب الامتر واللتدح ي  عت  ياتلر ن دم التر يح اإللكتروني     
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عمتتر، حيتتث يتتتم متت  ف)لتتخ عتتر  فتترص الامتتر ال تتدغر  فتتي من تتآا القطتتدع الفتتدص وعلتتض 

اللدح ي  ع  عمتر تر تيح أنفستهم لصتور  ملد تر  علتض الفترص الماروضتة دو  الحدجتة إلتض 

ذلك القلتور ملد تر ،  نيمراجاة الوتار ، وتر يح اللدحث ع  عمر لنفسخ في مهنة ماينة ض يا

يتتم حيث يمر طلب اللدحث لاد  مراحر وفي حدلة اتفتد  الطترفي  علتض جميت  لنتود عقتد الامتر 

تايي  اللدحث ع  عمر فيهد.. كمـد تامـر الوتار  علض تطوير اليدا اللحث في اللرندما لي تمر 

 جمي  فئدا ومستويدا اللدح ي  ع  عمر في مرحلة ضحقة.

  أوضــاع القـوى العــاملا تصحيح: 

م  حرص الوتار  علض تن تيم أوضتدع المن تآا والامتر علتض تر تيد القتوى الادملتة  انط) دل 

م منـح مهلـة مدتهد ستـتة أ تـهر  لدايتة مت  متديو وحتتض نهديتة 2015الوافد ، فقد تم ف)ر الادم 

 أكتولر( للمن آا وللقوى الادملة الوافد  المفدلفة ألحكدم  دنو  الامر لتصحيح أوضدعهد.

 معدالت التشغيل: -4

للت   2011الادملة الوطنيتة لتؤجر فتي القطتدع الفتدص  تراكمتي( عتدم مادر ت يير القوى   -

سنة إلتض  25، ونسلة الت يير لي  ال لدب  أ ر م  228.323لل   2016، وعدم  216.678

%، 82.1لليتا  2011سنة( م  إجمدلي القوى الادملة الوطنيتة فتي القطتدع الفتدص عتدم  39

دد التتدافلي  الجتتدد لستتو  الامتتر  الماينتتو  لمن تتآا القطتتدع %، وعتت74.5لليتتا  2016وعتتدم 

 (.62665لل    2016(، وعدم 62762لل    2011الفدص ف)ر السنة( عدم 

الادد التراكمتي للقتوى الادملتة الوطنيتة لتؤجر ض ي تمر أصتحدب الامتر والاتدملو  لحستدلهم  -

 الفدص أو لدى أسر .

 تخفيض نسبا المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خ  الفقر الق النصر: : الهدر الثالث

 18.8لليتا  2011لاتدم  أ در التقرير إلض أ  النستلة المئويتة للقتوى الادملتة الوطنيتة ،%

 2016%، وعتتدم 80لتتـ  2011عتتدم  التتذكورلتتي   تقتتدرو %،11.7لليتتا  2016وعتتدم 

لتتـ تقتتدر  2016عتتدم ، و%20.0لتتـ  2011عتتدم  اإلنتتدث %، وتقتتدر لتتي 75.5لتتـ تقتتدر 

24.5%. 

   0.1لليتا  ر( للتذكو2016 - 2011نسلة النمو السنوي في القتوى الادملتة الوطنيتة ،%

 %.5.2ولحندث لليا 

 ض تتوفر لدى الوتار  ليدندا ومالومدا ع  القطدع غير المن م.

 : ا المتنقلا بين البلدان العربيا يادة االعتماد علق العمالا العربي الرابع:الهدر 

   متت  التتدور 1942008عتتدد الكلتتي للقتتوى الادملتتة الوافتتد  للتت   أ تتدر التقريتتر إلتتض ا ،)

 %(.97.6%(، وم  الدور األجنلية لل   2.4الارلية لل   
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 ( ثقم50: رنع نسبا الملتحققين بقالتعليم والتقدريب التقنقي والمهنقي القق )% الهدر الخامس

  :عــدول يوضح مراك  التدريب المهني الحكوميا والتعليم التقني

  وعتدد 7عدد مراكت التدريب المهني الحكومية والتاليم التقني للت    أ در التقرير إلض ا ،)

عتتدد المنتستتلي  لمراكتتت التالتتيم والتتتدريب التقنتتي عتتدم (، و8مراكتتت التتتدريب المهنتتي للتت   

  دنويتة عدمتة(  ، ونسلة التالتيم الاتدم (1882لل    2016وعدم  ،(31785 لل   2011

 ( ، والتالتيم التقنتي 79801لل  عتددا   2016 : التاليم الادم2016للتاليم التقني في عدم 

ونسلة الملتحقي  لدلتاليم التقني مت  إجمتدلي مفرجتدا  (8011لل  عددا   2016في عدم 

  %.34.1لل   التاليم الادم   دنوية عدمة(

 :عمـومـيـــــــــاتسـادسـا : 

 : مدى تونر خدمات الكترونيا للتشغيل .1

 :منهدتوجد في الوتار  الاديد م  الفدمدا اإللكترونية التي تفص الت يير 

تمك  هذا الفدمة صدحب الامتر مت  تستجير ليدنتدا كدفتة تفدصتير الاقتد مت   :تسعيل العقـود

ليد  صدحب الامر واللدحث ع  عمر حسب  واعد ليدنتدا التوتار  وأيضتدل تفدصتير الامتر مت  

وفقدل للوائح  دنو  الامر.. يستمح الن تدم لللدحتث عت  عمتر  لتور أو رفت  الاقتد مهنة ورواتب 

ماي  للاقد يمك  للمن ؤ  دف  الرسوم المطلولة  واحد لاير ُعمتدني( إلكترونيدل!! وفي حدلة  لور ال

الكترونيدل علر الن دم، ولدلتدلي تناك  الليدندا اليدل علض  واعد ليدندا كر م  هيئة ستجر القتوى 

الادملة وهيئة التؤميندا اضجتمدعية.. تم تفاير هذا الفدمة علض ع ر من آا م  القطدع الفدص 

 كمرحلة تجريلية.

تتم تصتتميم رستدلة التر تتيح الكترونيتدل لحيتتث يمكت  لمن تتآا القطتدع الفتتدص  :ا ترشيققـحالرسق

م ر التؤكد م  حدلة المتقدم لديهد للو يفة أنخ لدحث ع  عمر ولي  عليهد أي التتامدا لدلوتار  

المو ت  اإللكترونتي  الح ـر أو التدريـب.. ويمك  للمن ؤ  الحصور علض اضستمدر  لسهولة علتر

 للوتار  دو  الحدجة لمراجاة الوتار .

يهدف ن دم المإسسدا الصتيير  والمتوستطة مت  : مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوس ا

تمكتتي  أصتتحدب المإسستتدا متت  المندفستتة علتتض مند صتتدا وتار  القتتوى الادملتتة لتستتهير تقتتديم 

في التتوتار  متت  إدار  طللتتدا جميتت  كمتتد يمكتت  الن تتدم متتو  الكترونيتتدل..طللتتدا أمتتر ال تتراء 

 المإسسدا الصيير  والمتوسطة المسجلة للمندفسة علض مند صدا الوتار  وأوامر ال راء.

تم إضدفة  د ة في ن دم الت يير تسهر علتض متو في الت تيير التؤكتد  :شاشات داررة التشغيل

ملد تر  لدلهيئتة الادمتة للتؤمينتدا اضجتمدعيتة.  ستتقدضام  سلب عدم اناكد  ليدندا الاقود واإل

ستتقدضا ولتذلك كذلك تم إيقدف نقر فدمدا الُامدنيي  م  ن تدم الت تيير وإضتدفتهد فتي فدمتة اإل

 تناك  الليدندا في الهيئة الادمة للتؤميندا اضجتمدعية والهيئة الادمة لسجر القوى الادملة.
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 ين:بتنقل العامل مدى مرونا السياسات والتشريعات الخاصا .2

 توجد مرونة في عملية انتقدر الادملي  ل رط موافقة صدحب الامر.

 م التقني )كليات التعليم التقني(:مدى توانر خ   وبرامج لرنع نسبا الملتحقين بالتعلي .3

 ناـم توجد فطط ولراما لرف  نسلة الملتحقي  لدلتاليم التقني والتدريب المهني.

 مـ)ئمــة. تدريب والتعليم التقني:العربيا لل مدى مالرما اإلستراتيعيا .4

 (:2030 – 2020هـل هناك عدوى لتمـديد العقد العربي للتشغيل لمدة أخرى ) .5

 حسـب اتفــد  أصحـدب القــرار.

****** 

 و ارة العمل / دولا نلس ين : -8

 عقدا عربيا للتشغيل: 2020 – 2010اعتماد الفترة  األول:الهدر 

 أهداف الاقد ومضدمينخ للمستويدا المفتلفة: تاميم -

ض يتار الامر جدري علض تاميم أهداف الاقد الارلي للت يير ومضدمينخ للمستتويدا المفتلفتة 

 ولك  لوتير  منففضة لسلب عدم امكدنية تحقي  جمي  أهداف الاقد الارلي للت يير.

 ن ر  قدفة الامر وتطوير الوعي لهد: -

الدراستدا والنتدواا الامر ال)ئ  وتطتوير التوعي لهتد مت  فت)ر ن تدم يتم ن ر  قدفة الامر و

مالومتتدا ستتو  الامتتر الفلستتطيني دوراا، وكتتذلك لدضستتتفدام األم تتر لن تتدم والمحدضتتراا والتت

LMIS. 

 م دركة صنددي  التموير الارلية والدولية في الت يير: -

فتتي فلستتطي  فقتتط يوجتتد الصتتندو  الفلستتطيني للت تتيير والحمديتتة اضجتمدعيتتة وهتتو الصتتندو  

 الوحيد الداعم للت يير ولراما الت يير في فلسطي . 

 تخفيض معدالت الب الا بمقدار النصر: الثاني:الهدر 

 معدالت الب الا: -1

 تقدر لـ  2015%، وعدم 20.9لـ  تقدر 2011التقرير إلض أ  نسلة اللطدلة عدم  ورد في

تقدر لـ  2015%، وعدم 2.99تقدر لـ  2011%، ومادر النمو السكدني عدم 25.9

تقدر لـ  2015%، وعدم 19.2تقدر لـ  2011نسلة اللطدلة لي  الذكور عدم و%، 2.86

 تقدر 2015%، وعدم 28.4تقدر لـ  2011%، أمد نسلة اللطدلة لي  اإلندث عدم 22.5

تقدر لـ  2011( عدم 29-15ونسلة اللطدلة لي  ال لدب  في الفئة الامرية %، 39.2لـ 

 %. 38.6تقدر لـ  2015%، وعدم 32.4
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   عند توليد فرص الفلسطيني ضاف اض تصدد أاضرتفدع في مادضا اللطدلة في فلسطي

عمر جديد  لسلب اضحت)ر اضسرائيلي وسيطرتخ علض مندط  ومادلر، والنمو السكدني 

 44لـ   2015ف  حيث يقدر عدد الدافلي  الجدد لسو  الامر الفلسطيني في الادم المرت

 ألف(  فص.

 تحديات سوق العمل: -2

 يوجد عمدلة وافد  في فلسطي  ض. 

 .محدودية وصير حجم سو  الامر الفلسطيني 

 .ضاف الوعي لدى المواطني  حور الن دم التاليمي واحتيدجدا سو  الامر 

 .اضحت)ر اإلسرائيلي 

 .محدودية وصير حجم سو  الامر الفلسطيني 

 .ضاف الوعي لدى المواطني  حور الن دم التاليمي واحتيدجدا سو  الامر 

 الب الا:متبعا للتشغيل والحد من اآلليات ال 

 .ترفيص مكدتب الت يير الفدصة 

 .الامر علض ايجدد ملح  عمدلي في السفدراا الفلسطينية 

   مادر   إط) ي  ت جوالصير،  الصيير  ومتندهيةدعم الت يير الذاتي والم دري

 .التو يف والت يير

 معدالت التشغيل: -3

  تقدر  2015%، وعدم 79.1تقدر لـ  2011عدم  الت ييرذكر التقرير أ  مادضا

%، وعدم 67.6تقدر لـ  2011%، أمد مادضا الت يير لي  ال لدب عدم 74.1لـ 

(، وعدم ألفدل  83  2011الجدد لسو  الامر عدم  %، والدافلي 61.4تقدر لـ  2015

 (.ألفدل  44  2015

  مرتفاة جدا في  اللكدلوريو ضتتار م كلة اللطدلة في صفوف الفريجي  م  حملة

 فلسطي .

 من يقل دخلهم عن خ  الفقر المعتمد الق النصر:  المشتغلين الهدر الثالث: تخفيض نسبا

   67.6لـ  2011عدم  بال لدلقوى الادملة تقدرلي  انسلة أ در التقرير إلض أ ،%

 2015، وعدم %14.4لـ  2011%، وتقدرلي  اإلندث عدم 61.4لـ  2015وعدم 

تقدر لـ  2015%وعدم 26.0تقدر لـ  2011%، القطدع اليير من م عدم 17.6لـ 

31.7%. 
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  فط الفقر تقدر لـ  %، وفو 42.4تحديد مستوى الدفر: ع  فط الفقر تقدر لـ

57.6.% 

  تقدر لـ  2015%، وعدم 17.4تقدر لـ  2011اضنتدجية والنمو: نسلة النمو عدم

تقدر لـ  2015%، وعدم 5.2تقدر لـ  2011%. أمد نسلة اضنتدجية عدم 21.1

6.% 

 لتحديد مستوى في فلسطي  حصدئي إالتي تم اتفدذهد: تم اجراء مسح  اضجراءاا

 فقط. 2011أو فو  فط الفقر في عدم الدفر عند فط الفقر 

 

  العربيا: يادة االعتماد علق العمالا العربيا المتنقلا بين البلدان  الرابع:الهدر 

 :أ در التقرير إلض ا 

  13.7الامدلة الوطنية المهدجر  تقدر لـ.% 

  ماتمد في فلسطي .  التصنيف الارلي المايدري للمه : 

  الامدلة الارلية الوافد  لكو  فلسطي  دولة تحا اضحت)ر ض تاتمد دولة فلسطي  علض

 اضسرائيلي وض يمك  تحقي  الهدف الرال .

   وفط الفقر المتو   دوضر( 645فط الفقر الوطني في فلسطي  تقريلد يسدوي ،

يسدوي  في فلسطي  ، والحد األدنض لألجر ال هريدوضر( 515تقريلد يسدوي  

 .دوضر أمريكي( 259 

 %:50رنع نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الق  الخامس:الهدر 

  وعدد مراكت التدريب 28  اللطدلةمراكت التدريب والتاليم التقني: عدد مراكت ،)

 2011 لهد عدمعدد المنتسلي  صندعية، و مدرسة 19و( مركت تدريب مهني 99 

عدم لهد عية عدد المنتسلي  صند مدرسة( 19(، و 1262  2015( وعدم 1002 

 (.3139  2015( وعدم 3132  2011

  تاليم تقني 96.6نسلة التاليم الادم للتاليم التقني  المإسسدا(: تاليم عدم ،%

3.4.% 

  نسلة الملتحقي  لدلتاليم والتدريب التقني والمهني في فلسطي  متدنية جدا  تارتض

 الند  السللية اتجدا التاليم المهني.تييير  قدفة سلير وعليخ يجب لذر المتيد في 
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 سادسا: عموميات:

 مدى توانر خدمات الكترونيا للتشغيل: -1

  يوجد ن دم مالومدا سو  الامر الفلسطينيLMIS. 

 مدى مرونا السياسات والتشريعات الخاصا بتنقل العاملين: -2

  أهمهد  يود اضحت)ر اإلسرائيلي و يد افر هو عدم اضعتراف لجوات  يوجد  يود م

 السفر الفلسطيني.

 :لرنع نسبا الملتحقين بالتعليم التقنيتوانر خ   وبرامج مدى  -3

اللراما المطلقة والمستحد ة تنسجم واحتيدجدا سو  الامتر وت) تي ا لتدر كليتر مت  الجنستي  

 الملتحقي  لدلتاليم المهني. عليهد ممد يسدهم في تيدد  عدد الطللة

اتخقذت و ارتقي العمقل والتربيقا والتعلقيم عقدة ولتيدد  نسلة اضلتحد  لدلتاليم التقنتي  -

 اعراءات منها:

تطلي  لرندما دما التاليم المهني والتقني لدلتاليم الادم في مراحر ملكر  مت  التالتيم  -

 (.  التدس -ال دم -السدل  األسدسي الصفوف  

لفريجتي الفتروع المهنيتة والفدصتة فتح لدب اضلتحد  في جمي  الجدمادا الحكوميتة  -

 المفتلفة.

 ، عدم التاليم المهني والتقني.2017تم اعتمدد عدم  -

استتتحداث لتتراما حدي تتة منستتجمة متت  احتيدجتتدا ستتو  الامتتر وتواكتتب التطتتوراا  -

 الطد ة المتجدد . –تكنولوجيد الملدني الذكية :م ر التكنولوجية

استتتحداث وحتتداا مهنيتتة لحنتتدث فتتي ما تتم المتتدار  المهنيتتة إلستتتيادب اإلنتتدث فتتي  -

 التاليم المهني وللامر علض استحداث مدار  مهنية فدصة لدإلندث.

 :مالءما استرتيعيا العربيا للتدريب والتعليم التقنيمدى  -4

تيجية الارليتة ايتم مواءمة الفطط واللتراما الفدصتة لتدلتاليم المهنتي فتي فلستطي  مت  اضستتر

 للتدريب والتاليم المهني.

 (: 2030 - 2020) هل هناك عدوى لتمديد العقد العربي للتشغيل لمدة أخرى -5

 - 2010لاتد اجتراء تقيتيم  تدمر للاقتد الارلتي للت تيير   ذلتكتمديتد الاقتد الارلتي ونح  م  

2020.) 

****** 

 



41 
 

 :دولا ق ر / والشؤون االعتماعيا العملالتنميا اإلداريا و و ارة (9)

  للتشغيل:( عقدا عربيا 2020 – 0102اعتماد الفترة ) األول:الهدر 

تتوفر  دعد  مالومدا ليدندا وألحدث سو  الامر في وتار  التنمية اإلدارية والامر وال إو   -

 اضجتمدعية.

 تقوم وتار  التفطيط التنموي واضحصدء لنجراء مسح القوى الادملة لدلاينة ل كر رل  سنوي. -

 تصدر وتار  التفطيط التنموي واضحصدء تقريرا سنويد للمسح. -

 .2015و 2010تم اجراء التاداد الادم للسكد  والمسدك  عدم  -

 تخفيض معدالت الب الا بمقدار النصر: الثاني:الهدر 

 معدالت الب الا: -1

  0.2تقدر لـ  2015وعدم  0.6لـ  تقدر 2011أ در التقرير إلض أ  نسلة اللطدلة عدم ،%

%، أمد 0.1تقدر لـ  2015%، وعدم 0.2تقدر لـ  2011نسلة اللطدلة لي  الذكور عدم و

%، ونسلة 0.8تقدرلـ  2015%، وعدم 3.3تقدر لـ  2011عدم  نسلة اللطدلة لي  اإلندث

 %. 0.6تقدر لـ  2015%، وعدم 1.3تقدر لـ  2011اللطدلة لي  ال لدب عدم 

 0.2إلض  2011عدم  % في0.6اللطدلة الادم انفف  م   يتضح م  الليد  أ  مادر %

 ، وينسحب ذلك علض مادضا اللطدلة النوعية األفرى.2015في عدم 

 سوق العمل: تحديات -2

 إلض  2010% عدم 17: مادر المهدر  في سو  الامر القطري ارتف  م  ضعر المهارات

 .2015% عدم 24

 اض تصددي في دولة  طر تتداد الحدجة إلض عمدلة : م  ارتفدع مادضا النمو العمالا الواندة

 إلنجدت الم دري  التنموية.

 :يتم تطوير ت ريادا الامر ل كر دوري لتللي احتيدجدا سو  الامر، صدر  تشريعات العمل

 ليكفر حمدية األجور، 2015وتم التادير علض هذا القدنو  سنة  2004( لسنة 14الامر ر م  

 .2016( لسنة 15ية المدنية ر م  صدر  دنو  الموارد الل رو

 ض يوجد في دولة  طر  طدع غير من م.الق اع غير المنظم : 

 للحد من الب الا من خالل: استراتيعياتوانر خ   مرحليا/  )أ(-3

  2016/ 2011استراتيجية  طدع سو  الامر. 

   القطريي . تطوير مهدراا(: 1م روع 

   ت جي  تنوي  م دركة القطريي  في  و  الامر. 2م روع :) 
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   الفطة ال دملة للموارد الل رية.5م روع :) 

   فدمدا التو يف واضست در  والتوجيخ المهني.8م روع :) 

   2016/ 2011الفطة الفمسية لت يير القطريي. 

  2022 – 2017يتم في الو ا الراه  اعداد فطة التنمية الوطنية ال دنية. 

اآلليققات المتبعققا للتشققغيل والحققد مققن الب الققا )التوعيققا واالعققالم/ دراسققات/ مققؤتمرات/ )ب(

 ندوات/ ورش تدريب........الخ(:

 ر علض مستوى الادلم وم  ذلك تقوم الدولة لوض  مادر اللطدلة في دولة  طر هو األ 

لدحتيدجدا الفطط واليدا تنفيذهد منهد اضلتادث الحكومي، ورلط مفرجدا التاليم 

 سو  الامر.

 

 من يقل دخلهم عن خ  الفقر المعتمد الق النصر:  المشتغلين الهدر الثالث: تخفيض نسبا

 النسبا المرويا للقوى العاملا الو نيا: 

  تقدر لـ  2011الادملة لادم لقوى للقطريي  م  اأ در التقرير إلض أ  النسلة المئوية

%، 64.7لـ  2011لي  الذكور عدم  تقدر%، و5.1تقدر لـ  2015%، وعدم 6.1

لـ  2015، وعدم %35.3لـ  2011لي  اإلندث عدم  %، وتقدر64.9لـ  2015وعدم 

تقدر  2015%وعدم 13.8تقدر لـ  2011عدم  والقوى الادملة لي  ال لدب%، 35.1

 .%11.5لـ 

 .تم الحصور علض الليدندا السدلقة م  وتار  التفطيط التنموي واضحصدء 

  العربيا: يادة االعتماد علق العمالا العربيا المتنقلا بين البلدان  الرابع:الهدر 

 : أأ در التقرير إلض 

  وم  الدور الارلية 2744509  2/1/2017الوافد  حتض اليوم الامدلة عدد ،)

 %.81.4%، وم  الدور األجنلية 18.6

  والتوجيخ المهني حيث يهدف  واضست در (: الفدص لفدمدا التو يف 8م  الم روع ر

ر دد ل ؤ  التدريب وفرص الامر إلض تتويد القطريي  لدلتوجيخ واإلهذا الم روع 

ة حور نوعية الفدمدا لدإلضدفة إلض الت يير لجود  عدلية وتقديم الم ور  المهني

حد مفرجدا الم روع تنفيذ ن دم وسدطة فادر للامدر القطريي  في القطدع المستفدمة وأ

 .الفدص
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 %:50رنع نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الق  خامس:الهدر ال

، وفتي عتدم (38066 للت   2011سلي  لمراكت التاليم والتدريب التقنتي فتي عتدم تعدد المن -

 .(148235 لل   2015

 سادسا: عموميات:

 مدى توانر خدمات الكترونيا للتشغيل:

 2013الاقد الارلي للت يير  تم تنفيذهد في تقرير متدلاة. 

 مدى مرونا السياسات والتشريعات الخاصا بتنقل العاملين:

   ل ؤ  دفور وفروث الوافدي . 2015( لسنة 21القدنو  ر م 

  لن دم عقد الامر. واستلدالخإليدء ن دم الكفدلة 

 .ض يوجد  يود علض تنقر الامدلة الوطنية 

 

 حقين بالتعليم التقني:مدى توانر خ   وبرامج لرنع نسبا الملت

 . 2016اضنتهدء منهد نهدية عدم  وتم 2016-2011كدنا م  ضم  استراتيجية  طدع التنفيذ 

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

 .هندك جدوى لتمديد الاقد الارلي للت يير نام

****** 

 :مصر العربياعمهوريا / القوى العاملاو ارة  (10) 

 للتشغيل:( عقدا عربيا 2020 – 0102اعتماد الفترة ) األول:الهدر 

تقوم الحكومة لتاميم كدفة أهداف الاقد الارلي للت يير علض كدفة القطدعدا لدلدولة،  -

 فدصة فيمد يتال  لفف  اللطدلة والرف  م  إنتدجية الامر.

دو  م  مديريدا  قدفة الامر وتطوير الوعي لهد: م  ف)ر عقد ملتقيدا تو يف لدلتا ن ر -

 صدار الن ر  القومية للت يير، وتوفير فرص عمر لدلفدرث.القوى الادملة. وإ

م دركة صنددي  وطنية في الت يير، حيث تقوم الحكومة لتنفيذ م روعدا م  الصندو   -

 اضجتمدعي للتنمية وهو صندو  وطني.

 تخفيض معدالت الب الا بمقدار النصر: الثاني:الهدر 

 الب الا: معدالت -1

تقدر لـ  2015%، وعدم 11.9لـ  تقدر 2011أ در التقرير إلض أ  مادضا اللطدلة عدم 

تقدر لـ  2015%، وعدم 8.8تقدر لـ  2011نسلة اللطدلة لي  الذكور عدم و%، 12.8
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تقدرلـ  2015%، وعدم 22.7تقدر لـ  2011%، أمد نسلة اللطدلة لي  اإلندث عدم 9.1

تقدر لـ  2015%، وعدم 12لـ تقدر  2011%، ونسلة اللطدلة لي  ال لدب عدم 24.7

12.8.% 

 تحديات سوق العمل: -2

 عداد كوادر فنية متميت .لد م  إض  ضعر المهارات:

 وي ومإ ر في تيدد  عدم توافر فرص عمر  عدمر النمو:ضعر االستثمارات ومعدالت 

 وضاف الندتا القوي.

 لد م  حر الم دكر التي تواجخ سو  الامر المصري ض المنظم:الق اع غير 

 )أ( مدى توانر خ   مرحليا/ استرتيعيا للحد من الب الا: -3

 م روعدا صيير  ومتوسطة وكلير  إلستيادب اللطدلة. عمر -اضست مدراا تيدد  حجم 

 

 :اآلليات المتبعا للتشغيل والحد من الب الا)ب(

، وإيجدد فرص عمتر لهتم مت  فت)ر تم اعداد ملتقيدا للتو يف لت جي  ال لدب علض التو يف

 تلك الملتقيدا.

 معدالت التشغيل: -

   2015وعدم  ألف 345ومليو   23لليا  2011عدم  الت ييرذكر التقرير أ  مادضا 

لليا لي   2011أمد مادضا الت يير لي  ال لدب عدم  ألف، 200مليو  و   24 لليا

 2015وعدم  ألف، 627مليو  و  4لي  اإلندث  ألف، ولليا 718مليو  و 18الذكور 

 ألف. 902مليو  و  4ألف، ولليا لي  اإلندث  698مليو  و 19لليا لي  الذكور

 من يقل دخلهم عن خ  الفقر المعتمد الق النصر:  المشتغلين الهدر الثالث: تخفيض نسبا

  وعتدم 77.4لتـ  2011عدم  ال لدبلي   لقوى الادملة تقدراأ در التقرير إلض أ  نسلة ،%

لتتتـ  2015، وعتتتدم %23.6 ـلتتت 2011لتتتي  اإلنتتتدث عتتتدم  %، وتقتتتدر77.3لتتتـ  2015

 غير متوافر النسب. القطدع اليير من مو%، 23.7

  العربيا: يادة االعتماد علق العمالا العربيا المتنقلا بين البلدان  : الرابعالهدر 

  أأ در التقرير إلض : 

  وم  التدور األجنليتة 3454(، وم  الدور الارلية  14045الوافد  الكلي  الامدلة عدد .)

 (.14045(، والماتمد  10591 

   وم  600679ة  (، وم  الدور الارلي609960عدد الامدلة الوطنية المهدجر  الكلي ،)
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 (.9281الدور األجنلية  

   وللتتدور األجنليتتة لليتتا 85، للتتدور الارليتتة لليتتا 2015الامدلتتة الوطنيتتة المهتتدجر ،%

 %.100%، والادد الكلي 15

 .الامدلة األجنلية الحدصلة علض ترفيص عمر األجدنب تامر لصفة  رعية 

 %:50نسبا الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني الق  الخامس: رنعالهدر 

مركتتتت، وعتتتدد  (775  مركتتتت، وعتتتدد مراكتتتت الت تتتيير للتتت  (51 عتتتدد مراكتتتت اللطدلتتتة  -

 2015، وفي عدم (6606 لل   2011المنتسلي  لمراكت التاليم والتدريب التقني في عدم 

 .(4702 لل  

القتوى الادملتة والتتي المهنتي التدلاتة لتوتار  عدد مراكت اللطدلة هي عدد مراكتت التتدريب  -

 تهدف إلض رف  كفدء  ال لدب المصري وتؤهيلخ ل)لتحد  لسو  الامر للحد م  اللطدلة.

 لم تتوافر ليدندا ع  نسلة التاليم الادم والتاليم الفني. -

 سادسا: عموميات:

 مدى توانر خدمات الكترونيا للتشغيل:

  ع)  ع  الن ر  الدوريتة للت تيير عمدر ويتم اإلتوفير لرندما لطدلب الامر وأصحدب األ

 علر اللريد اإللكتروني للوتار .

 مدى توانر خ   وبرامج لرنع نسبا الملتحقين بالتعليم التقني:

  تتوافر الفطتط واللتراما لرفت  نستلة الملتحقتي  لدلتتدريب المهنتي لمراكتت التتدريب التدلاتة

   والموا   الفدرجية.للوتار

***** 

 / المملكا المغربيا: ن االعتماعياو ارة التشغيل والشؤو (11) 

 للتشغيل:( عقدا عربيا 2020 – 0102اعتماد الفترة ) األول:الهدر 

 م دركة صنددي  التموير الارلية والدولية في الت يير:

التتذي يمتتور اللتتراما علتتض الصتتايد التتوطني: تتتم إن تتدء صتتندو  للنهتتو  لت تتيير ال تتلدب  -

 .اضرادية إلنادش الت يير

علض الصايد المحلي: م  ف)ر تطوير  راكدا م  الجهدا يتم لمقتضدهد وض  صتنددي   -

 ي.والت يير ذاا الطدل  الجه إنادشجهوية لتموير إجراءاا 

وفي إطدر التادو  الدولي تم تموير عدد م  اللراما والم دري  التي تدفر في إطدر تفاير  -

 اضستراتيجية الوطنية للت يير علر الدعم المدلي الذي وفرا كر م :
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 .مكتب الامر الدولي -

 .اللنك الدولي -

 .الوكدلة الفرنسية للتنمية -

 .اللنك اإلس)مي للتنمية -

 (.GIZالتادو  األلمدني   -

 تخفيض معدالت الب الا بمقدار النصر: الثاني:الهدر 

 معدالت الب الا:-1

تقتتدر لتتـ  2015%، وعتتدم 8.9لتتـ  تقتتدر 2011أ تتدر التقريتتر إلتتض أ  ماتتدضا اللطدلتتة عتتدم 

نستتلة اللطدلتتة لتتي  التتذكور عتتدم %، و1.25للتت   2014وماتتدر النمتتو الستتكدني عتتدم %، 9.7

 2011%، أمد نسلة اللطدلة لي  اإلندث عدم 9.4تقدر لـ  2015%، وعدم 8.4تقدر لـ  2011

الفئتة  2011%، ونسلة اللطدلة لي  ال تلدب عتدم 10.5تقدرلـ  2015%، وعدم 10.2تقدر لـ 

 % 12.9( تقتتدر لتتـ 34-25والفئتتة الامريتتة متت    %،17.9لتتـ تقتتدر ( 24-15الامريتتة متت   

( تقدر 34-25والفئة الامرية م    %،20.8لـ تقدر ( 24-15الفئة الامرية م    2015وعدم 

 % 13.9لـ 

 العمل: سوق تحديات-2

 ضعر المهارات:

 علق: ني المغرب لمواعها ضعر المهارات تعمل السل ات المكلفا بالتشغيل

وضتت  لتتراما لتحستتي   دلليتتة الت تتيير تنفتتذ متت   لتتر الوكدلتتة الوطنيتتة إلناتتدش الت تتيير  -

 .والكفدءاا لتنسي  م  الفدعلي  في مجدر التكوي /التدريب واألطراف األفرى المانية

 .وض  لراما لدعم تدري  الليدا -

 .ورو  الملددر  في جمي  مستويدا وأس)ك التاليمالمقدوضا ح  تطوير ال -

 .التكويندا نةمهمتدلاة  -

لرمجة وحداا حور السلوكيدا المهنية والتاريف لدلمقدولة وسو  ال ير وتقنيتدا اللحتث  -

 .ع  عمر

 المهنية.وض  ن دم للتصدي  علض مكتسلدا التجرلة  -

لفتتتح لتتدب ال تتهدداا فتتي وجتتخ الجميتت                                       التوجتتخ التتتدريجي نحتتو ن تتدم ينلنتتي علتتض الوحتتداا -

 .التكوي  التؤهيلي+ وحداا تكميلية( +  التجرلة

 .الامر علض وض  من ومة تسمح لدلتكوي  مدى الحيد  -
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 .فتح وكدضا جدماية وفضدءاا ت يير لدلمإسسدا التاليمية -

 لجهوية واست رافهد.فل  مراصد جهوية لسو  ال ير لضلط الحدجيدا ا -

 العمالا الواندة:

 رعا الوتار  في مراجاة المسطر  الفدصة لدلتؤ ير علض عقود عمر األجراء األجدنب 

 حتض تت)ءم م  اضتفد يدا الدولية المصدد  عليهد والقواني  الجدري لهد الامر.

 اتجدا وعلض إ ر سلسلة م  الم دوراا م  القطدعدا والهيئدا المانية، التي صلا في

 اإلطدرضرور  التؤ لم م  التوجهدا الجديد  ل)ستراتيجية الوطنية للهجر  واللجوء  تحيي  

التن يمي للهجر ( والامر علض القضدء علض كر أ كدر التمييت دافر سو  ال ير تمد يد م  

عند سيط المسطر  المامور لهد ا الصلة، تقرر الامر علض تلانو  ال ير واضتفد يدا الدولية ذ د

األجدنب لسو  ال ير ألور مر  م  مراعد  فصوصيدا وإكراهدا السو  الوطنية وكذا  دفور

 .حدجيدا المست مري  م  الكفدءاا األجنلية ال)تمة

كمد تم فتح لدب اضستفدد  م  لراما الت يير فتي وجتخ المهتدجري  فتي وضتاية  دنونيتة والتتي 

 كدنا تقتصر علض الميدرلة.

 الب الا:  مرحليا / استراتيعيا للحد من تونر خ  مدى -أ  -3

اإلص)حدا اض تصددية واضجتمدعية التي تم سنهد منذ نهدية التسايندا، تمك  الميرب  لفضر 

م  التقليص م  نسلة اللطدلة ل كر ملمو ، فحسب إلحصدئيدا المندولية السدمية للتفطيط، 

 2015 سنة%9,7، حيث انتقر م  2016فننخ تم تسجير استمرار تراج  مادر اللطدلة سنة 

إلض % 4,1لدلوسط الحضري وم  % 13,9إلض % 14,6وم   ،2016سنة  %9,4إلض 

لدلوسط القروي. وفي  ر هذا ال روف، فن  انففد  مادر اللطدلة ياتى إلض تراج  % 4,2

( و د سجلا أهم -0,4%  ( لنسلة أكلر م  تراج  حجم الت يير% 3,7-حجم اللطدلة  

 اضنففدضدا في مادر اللطدلة لدى اللدليي  وحدملي ال هدداا.

لمقتضيدا  إ  التحدي األكلر الذي يلقض مطروحد والذي تامر الحكومة علض رفاخ تنفيذال 

التكوي  م  حدجيدا سو  ال ير،  م)ئمةاللرندما الحكومي، هو تسري  الجهود الهددفة إلض 

الذي أصلح يالر م  حدجيدا حقيقية في مجموعة م  القطدعدا المنتجة اليوم لمندصب ال ير 

في مجدضا الصندعة واللوجستيك والسيدحة  إط) هدا التنمية التي تم لدلن ر لمفططد

والفدمدا والتكنولوجيدا الحدي ة، والف)حة والصندعة التقليدية والطد دا المتجدد ، والقطدع 

التي تارفهد  اإلص)حداالمدلي واللنكي. كمد أ  مادلجة إ كدلية اللطدلة تلقض رهينة لدلتقدم في 

 علض وجخ الفصوص. والتاليم الادليتاليم والتكوي  عمومد اليوم من ومة ال

إلنادش الت يير ترتكت علض  وفي هذا السيد ، تامر الحكومة علض تنفيذ سيدسة  مولية

 محوري  أسدسي  همد:
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سيدسة ا تصددية تستهدف لدلفصوص تؤهير ولندء ا تصدد سليم وتقوية جدذليتخ إتاء  -

 مإهلة.مندصب عمر  إحداث درتخ علض اضست مدر الوطني واألجنلي وتحسي  

الت يير مكملة للمجهوداا اض تصددية، م  ف)ر مواصلة تنفيذ  إلنادشسيدسة إرادية   -

لراما الت يير القدئمة  "إدمدث" و"تؤهير" و"الت يير الذاتي"( ووض  السلر الكفيلة 

 لتطويرهد وتحسي  أدائهد علر:

 31و 2015محد ة في الفتر  مد لي  فدتح يندير دعم المقدوضا والجمايدا حدي ة الن ؤ  ال 

 .، م  ف)ر منحهد تحفيتاا اجتمدعية وضريلية2019 ديسملر

  هرا غير  دللة  24تحسي  ن دم التكوي  م  أجر اإلدمدث علر تحديد مد  التدريب في 

 للتجديد وتوفير التيطية الصحية للمتدرلي .

المتال  لتنفيذ اضستراتيجية الوطنية للت يير، تم وفي إطدر ال روع في إعداد لرندما الامر 

عقد اجتمدع اللجنة الوتارية للت يير، والذي توث لدعتمدد المفطط الوطني للنهو  لدلت يير 

والمصدد ة علض اليدا تفايلخ. ويؤفذ هذا المفطط لاي  اضعتلدر الفطوط  2021في أف  سنة 

ة، واألهداف اضستراتيجية لللرندما الحكومي الاريضة ل)ستراتيجية الوطنية للت يير م  جه

حور الت يير م  جهة أفرى. ويجري الامر حدليد علض إعداد اللرندما التنفيذي للمفطط 

 المذكور.

 ويرتكت المفطط الوطني للنهو  لدلت يير علض المحدور األسدسية التدلية: 

 .دعم فل  مندصب ال ير .1

 .التاليم والتكوي  م  متطللدا سو  ال ير م)ءمة .2

 .تك يف اللراما الن طة للت يير ودعم الوسدطة .3

 .الحمدية اضجتمدعية وا تيدر سو  ال ير .4

 دعم اللاد الجهوي في الت يير. .5

وع) ة لدللاد الجهوي للت يير، تم ا ترا  من ومة جهويتة للت تيير تستتند علتض وضت  فطتط 

تراتيجيدا التنميتتة القدئمتتة علتتض تالئتتة اإلمكدنيتتدا المحليتتة عمتتر جهويتتة مندمجتتة فتتي إطتتدر استت

 وم دركة السدكنة.

 :المتبعا للتشغيل والحد من الب الا ب( اآلليات

تن يم ندواا ومإتمراا متالقة لدلت يير لتحسي  الجمي  لضرور  اضنفراط في مسؤلة  -   

 .الت يير

 .تحسي   دللية ت يير اللدح ي  ع   يرإنجدت دراسة تقييمية للرندما 'تؤهير" الهددف إلض  -
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إط)  التجرلة النموذجية للار  الفدمدتي ليير حدملي ال هدداا ولفدئد  المهدجري  في  -

 .وضاية  دنونية

اط)  مجموعة م  الملددراا الجهوية والمحلية  تن يم مند راا جهوية للت يير في إطدر -

 .للنهو  لدلت يير

 والمنفرطي  في مفططدا السيدسة الوطنية للت يير.تن يم تكويندا لفدئد  األطر 

 التشغيل: معدالت( 4

%، وماتتتدضا 42.8لليتتتا  2015%، وعتتتدم 44.8لليتتتا  2011ماتتتدضا الت تتتيير عتتتدم 

-25%، والفئتة الامريتة مت   28.7( لليتا 24- 15الفئتة الامريتة مت    2011الت يير عدم 

 %.53.85( لليا 34

 

 من يقل دخلهم عن خ  الفقر المعتمد الق النصر:  المشتغلين الهدر الثالث: تخفيض نسبا

%، والقتوى الادملتة لتي  النستدء عتدم 34.1لليا  2011نسلة القوى الادملة لي  ال لدب عدم 

 %.26.8لليا  2015، وعدم 26.5لليا  2011

 سنة ضم  مجموع الن يطي  الم تيلي . 34و15القوى الادملة م  ال لدب اللدليي  مد لي   -

 لقوى الادملة م  النسدء م  ضم  مجموع الن يطي  الم تيلي .ا -

 العربيا: يادة االعتماد علق العمالا العربيا المتنقلا بين البلدان  الرابع:الهدر  رابعا :

الارلية   اإلمدراايرتلط الميرب لمجموعة م  الدور الارلية لدتفد يدا في مجدر اليد الادملة 

المتحد ،  طر، الارا ، األرد ، وليليد( والتي لموجلهد تحدر عرو  الامر المقدمة مت  أرلتدب 

الامر فتي هتذا التدور علتض الستلطدا الميرليتة المفتصتة، وتامتر هتذا األفيتر  علتض تلليتة هتذا 

 الارو  في حدود اإلمكدنيدا المتوفر  لديهد.

دلة الوطنية إلنادش الت يير والكفدءاا، تتمك  اض تصددية الصالة، فن  الوك ال روفورغم 

سنويد م  إدمدث كفدءاا ميرلية لدور الفليا، فدصة لدور اإلمدراا الارلية المتحد  و طر 

 وسلطنة عمد  والساودية. 

 سادسا: عموميات:

 مدى تونر خدمات الكترونيا للتشغيل: -1

مالومدتي يستجيب لماديير الجود  تتوفر الوكدلة الوطنية إلنادش الت يير والكفدءاا علض ن دم 

الدولية، إذ يمك  م  اضستفدد  م  الفدمدا المتادد  والو دئف التي تللي احتيدجدا المستاملي  

 لهد، سواء علض المستوى الفدرجي  اللوالة(، أو الدافلي  الن دم المالومدتي(.
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، التي ترمي إلض  2020مفطط تنمية الوكدلة إلنادش الت يير والكفدءاا في أف   وفي إطدر

توسي  اضستفدد  م  فدمدتهد م  طرف ال لدب اللدح ي  ع   ير، وستامر الوكدلة علض تطوير 

، الذي سيسمح لدلتكدمر لي  عد   نواا  لوالة  فدمدا لُاد م  ف)ر "ن دم تكدمر القنواا"

مدعية، وسدئر اضجت اإلفلدرية، ال لكدا، الن راا اإللكترونيالوسدطة األلكترونية، اللريد 

 .اضع)م(

كمد ستامر علض مواصلة تطوير لوالة الوكدلة م  ف)ر اتفدذ اجراءاا تتال  لتحسي  مد هو  

 وتطوير و دئف جديد  تفص لدألسد :موجود 

 التكفر لدلفدمدا والتدالير الجديد  الفدصة لدلت يير. -

 المالومدتي الدافلي. متوفر  علض مستوى اللوالة والن دمتحسي  الفدمدا والو دئف ال -

 تحسي  الجداور المرجاية المستاملة  المه / الحرف/ ال واهد/ القطدعدا(. -

 إغندء اضست دراا ل ؤ  اللحث ع  ال ير ودعم الت يير. -

 مواصلة توسي  فدمدا اللوالة لت مر وسدئط اع)م وليدا أفرى. -

 لوالة الوكدلة وموا    ركدئهد.الرلط لي   -

 أجر جالهد حدضر  لقو  في محركدا اللحث الرئيسية علض األنترنا. التاريف لدللوالة م  -

 تطوير الو دئف السماية واللصرية ليير حدملي ال واهد وذوي اضحتيدجدا الفدصة. -

للم يلي  وسايدل لتسهير مواكلتهم في كدفة  وتحسي  الفدمدا المقدمة وفي إطدر تطوير  

لدلتكوي ،  دما الوكدلة لتاتيت من ومتهد المتادد   مرورال مراحر الت يير لدأ م  تحديد الحدجيدا 

القنواا للتواصر م  المقدوضا، ممد يسمح لتسهي)ل لحجراءاا اإلدارية، وفي هذا الصدد تم 

إط)  الية اإلرسدر ايني للفدك  علض مستوى الن دم المالومدتي في إطدر مادلجة عرو  

علض تاميم ن دمهد المالومدتي  2017ف)ر عدم . وعملا وتار  ال ير واإلدمدث المهني ال ير

"تؤ ير" المتال  لدلتؤ ير علض عقود عمر اإلجراء لألجدنب الذي يمك  م  تلقي المالومدا 

الضرورية حور مسطر    التؤ ير علض الاقود، وتتل  مادلجة طللدا التؤ ير والتوصر لقراراا 

ر ماطيدا وكدضا الت يير الفصوصية، الوتار  في و ا وجيت، وفي إطدر تتل  أن طة واستي)

إلنجدت ن دم مالومدتي فدص لدلوسدطة الفصوصية أطلقا الوتار  ف)ر هذا السنة دراسة 

  للت يير.

 مدى مرونا السياسات والتشريعات الخاصا بتنقل العاملين: -2

الوطنية للهجر  واللجوء، وم  أجر تن يم عملية  في إطدر التوجهدا الجديد  لحستراتيجية

المهني، في مراجاة المسطر  تدفقدا اليد الادملة األجنلية،  رعا وتار  ال ير واإلدمدث 

المتالقة لدلتؤ ير علض عقود الامر لألجدنب لكي تت)ءم م  اضتفد يدا الدولية المصدد  عليخ 
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يدا سو  الامر الوطنية، وكذلك حدجيدا والقواني  الجدري لهد الامر، م  مراعد  فصوص

 المست مري  م  الكفدءاا األجنلية ال)تمة. 

* * * 

 / المملكا المغربيا: الكونفدراليا الديمقرا يا للشغل: (12)

 للتشغيل:( عقدا عربيا 2020 – 0102اعتماد الفترة ) األول:الهدر 

 مشاركا صناديق التمويل العربيا والدوليا ني التشغيل:

للميتترب،  وتقنيتتدل  يوجتتد صتتندو  لت تتجي  ال تتلدب، و تتدما من متتة الامتتر الدوليتتة دعمتتد مدليتتدل 

 إلعداد استراتيجية وطنية للت يير.

 

 تخفيض معدالت الب الا بمقدار النصر: : الثانيالهدر 

 تحديات سوق العمل: -1

 ضعر المهارات:

 القطدع الفدص.سلب م  أسلدب اللطدلة، لك  هندك أيضد تفصصدا مهمة لو دئف 

 دور تندفسي للامدر الوطنيي .ض تقوم ل العمالا الواندة:

 ضعر االستثمارات ومعدالت النمو:

 اضست مدر ضايف وض يتم في القطدعدا التي لنمكدنهد أ  تحدث مندصب  ير.

 ليسا عدئقدل للت يير ألنخ تتوفر علض اليدا المرونة.  تشريعات العمل:

 مهيكر ويلاب دورال مهمدل في الت يير.مندف  للقطدع اليير  الق اع الغير منظم:

 الب الا:تونر خ   مرحليا / استراتيعيا للحد من  . أ( مدى3

إ  اضستراتيجية الوطنية للت يير التي أعدا لدعم كلير م  من مة الامر الدولية غير  -

 مفصلة.

المتبعا للتشغيل والحد من الب الا )التوعيا واإلعالم / دراسات / مؤتمرات /  ب( اآلليات

 :الخ( ....ندوات / ورش تدريب / بناء قدرات 

 اجتمدع المجل  األعلض إلنادش الت يير. -

 العربيا: يادة االعتماد علق العمالا العربيا المتنقلا بين البلدان  الرابع:الهدر  رابعا :

( والاترب 6000ة جنتوب الصتحراء للت  عتددهم  الميرب لهجتر  مت  التدور اإلفريقيت يارف

ضتتتئير متتت  ايستتتيويي   عمتتتدر منتتتتليي   (، لدإلضتتتدفة إلتتتض عتتتدد4000الستتتوريو  حتتتوالي  

 لدلفصوص(.
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 سادسا: عموميات:

 مدى توانر خدمات الكترونيا للتشغيل: -1

 هندك فدمدا الكترونية، تقدمهد وك)ا الت يير الفصوصية واللوالدا الامومية. 

 مدى مرونا السياسات والتشريعات الخاصا بتنقل العاملين: -2

 هندك مرونة مهمة في الت يير، تحرير ال ير وعد  أسلدب للمرونة في ع) دا ال ير.

 :نيتوانر خ   وبرامج لرنع نسبا الملتحقين بالتعليم التقمدى  -3

  اب مهنية كلرى. إعدادإ رار منحة للطللة الذي  يلتحقو  لدلتكوي  المهني، 

 :تيعيا العربيا للتدريب والتعليم التقنيااستر مالرمامدى  -4

 هندك تندس  األهداف، لك  علض المستوى الاملي، هندك صاولدا في الت يير. 

 (: 2030- 2020)أخرى هل هناك عدوى لتمديد العقد العربي للتشغيل لمدة  -5

 جب تقييم مضدمينخ وأهدافخ ومنجتاتخ علض ضوء تحوضتخ التي يارفهد عدلم الت يير في ي

  ر الاولمة. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 انبـُــذ األول
 انعربىتقرير انًذير انعاو نًكتب انعًم 

 

 

 ** يالحق ) انقسى انثاَى ( :

( نهجُققش وقق ىٌ 66عققٍ َتققاعم لعًققال انققذو   )تقريققر  انثانقق: : انًهحققق  -

وقققبا  / فبرايقققر،  انغردققققشعًقققم انًقققرل  انعرب قققش )  

8162 . ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 منظمة العمل العربٌة

 يؤتًر انعًم انعربي 
 واأل بعىٌ انخايسشانذو   

 جًهى يش يصر انعرب ش  –انقاهر  
 2018ابريم / َ ساٌ  15 – 8

 
 6/ 45/  . د . ع عو . و . 

  انًهحق انثان: –انقسى انثاَي  يالحق
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 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  الدا دنعقـــ ت الئوـــصن اوتماعات ال لةا لمنظـمة العمل العـــــربٌة " ، 

 .   2012ل اط / ف ةا ة  12 – 11 ة لمالغة قن 

 :  ثانٌا  : جدول اعمال االجتماع

 تضمن جدول اعمال اللجنة البنود التالٌة : 

 لاقع عما المة ا ال ة  ن فة اطاة االصماط الو   ا لئ ما .لبند االول : ا

  ت ز ز  لة المة ا ال ة  ن فة تصف ذ  ةامج التصم ن المدت امن .البند الثانً : 

ادننتةات و ن عة  ننن لئصبننل    مننا المننة ا فننة لطنناة   نن ا  التصم ننن البنااد الثالاا : 

  . 2030المدت امن  

      ال ةصامج الت ة  ة " المة ا ال ة  ن لة ا ا األعماا "البند الرابع : 

      ما دتو  من  عماا .البند الخامس   : 

وبعاد المناشةاة صاقلت الئوصن خالا اوتماعبا ال صل  المطةلحن عئى و لا  عمالبا ،  :ثالثا  

 . التوصٌات المبٌنة فى التقرٌر المرفقتوصلت إلى 

 

 



3 

عننة  مبتننع ال مننا ال ة ننة تقة ننة لوصننن لننالن عمننا المننة ا ال ة  ننن عئننى موئنن  : رابعااا  

(،  2012منناة  / اذاة  3 – 2،  غنن ا  لالثمنناص ن    الثامصننناإل اةا فننى  لةتنن  

  -وشد اتخذ المجلس بةأنه القرار التالً :

  خذ ال ئا  التقـة ة . -1

( لمؤتمة ال ما ال ة نى     ة نا / ص دنان  45لحالن تقة ة الئوصن للى ال لةا    -2

 (، مع التلص ن  المصا قن عئ  .2012

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

  

 فاٌز على المطٌري

 المدٌر العام

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التقرير الختامى والتوصيات

 الجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية

  عشر  السادسة الدورة
 ( 1112 / شباط فبراير 11 – 11الغردقة ،  )

 

 

  

 منظمة العمل العربية
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 التقرير الختامى والتوصيات

 الجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية

 عشر السادسة الدورة 
 ((   1112فبراير  11 – 11الغردقة ، ))  

 

 

عمل المررةة  شئونلجنة لعشر  السادسةالدورة عقدت منظمة العمل العربٌة اجتماعات 

 بحضور كل مــن: 2018فبراٌر  12 – 11 ًٌومالعربٌة 

 ** عن فريق الحكومات :

 انجًهىريت انجشائزيت انديًمزاطيت انشعبيت    انسيدة / يزيى نىكزيش .1

 انًًهكت انًغزبيت    َعيًت احشيشانسيدة /  .2

 ** عن فريق أصحاب األعمال :

 يًهكت انبحزيٍ     انسيدة / افُاٌ انشياًَ .1

 جًهىريت يصز انعزبيت    اندكخىرة / فاطًت انزساس .2

 انًًهكت انًغزبيت    انسيدة / َزجس نىباريس .3

 انجًهىريت انيًُيت    اندكخىرة / فىسيت انُاشز .4

 ** عن فريق العمال :

 انجًهىريت انجشائزيت انديًمزاطيت انشعبيت    / يهيكت بىطاويانسيدة  .1

 دونت نيبيا   انسيدة / َيزييٍ انشزيف  .2

 عضوات من اختيار معالى المدير العام : **

  المملكة االردنٌة الهاشمٌة  -            عمٌش رٌهام فنديالسٌدة /  .1

 الجمهورٌة التونسٌة -  السٌدة / سامٌة البكوش .2

 دولة فلسطٌن - عبد السالمالسٌدة / سوزان تٌسٌر  .3

 الجمهورٌة اللبنانٌة  -   السٌدة / سحر غدار  .4

 ( ) مقررةجمهورٌة مصر العربٌة  -  الدكتورة / حنان ٌوسف  .5

 مستشارة اللجنة  -   السٌدة / سناء زاٌد   .6
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 :  مثل منظمة العمل العربية في اعمال اللجنة 

  مدٌر إدارة الحماٌة االجتماعٌة    حمدي ةحمد السٌد /  -

 رئٌس وحدة التعاونٌات     حنان قاٌدالسٌدة /  -

  رئٌس وحدة المرةة      رانٌا فاروقالسٌدة /  -

 الشؤون االدارٌة   هدى المغٌربً/  ةالسٌد -

 

الموافق االحد ٌوم  صباحمن الحادٌة عشر اجتماعات اللجنة فى تمام الساعة افتتاح  تم

المرردٌر العررام لمنظمررة العمررل العربٌررة  فععايا المطيععر  األسععتا/ / سعععادةبكلمررة  11/2/2018

الحماٌة االجتماعٌة وعالقات العمرل  ةلقاها نٌابة عنه وزٌر مفوض / حمدي ةحمد مدٌر ادارة

المدٌر العام للسٌدات عضوات اللجنه وتمنٌاته لالجتمرا  برالخروب بنترائ  نقل خاللها تحٌات 

اٌجابٌرره ك كمررا تقرردم بالشرركر والتقرردٌر للسررٌدة االمٌنررة العامررة وعضرروات االمانررة العامررة علررى 

   2018 – 2016ن خالل الدورة الحالٌة اللجنة هجهود

علعى النحعو ،  روحعة علعى جعدول أعمال عاطناقشت اللجنعة خع ل اجتماع عا البنعود الم
 التالي : 

 البنذ االول : واقع عمل المزأة العزبيت في اطار االنماط الجذيذة للعمل :  ■

رئرريس لسررى االخصرراد بكهيررت انعهررىو االخصرراديت وادارة  ابررزاميف فهيرر عررزا انرردكخىر / 

حخضًٍ والع وآفاق عًم انًزأة في إطار ااًَاط انخي وثيمت انبُد ، ااعًال بانجايعت انهبُاَيت 

انعًم في اطار هذِ  نًزأة وانخحدياث انخي حىاجهها فيانجديدة نهعًم وشزوط وظزوف عًم ا

 : حىصي انهجُت بـ ااًَاط ، وبعد انًُالشاث 

وانخزكيش عهً انخعهيى اابداعي انزلًي نيكىٌ أكثز يالئًت حعديم انبزايج انخزبىيت  -1

 نهعًم في االخصاداث انًسخدايت . 

 بُاء إطار لاَىَي َاظى يخُاسب يع عاللت انعًم انًزَت في اطار ااًَاط انجديدة.  -2

انخأكيد عهً انحفاظ عهً انحمىق ااساسيت نهعًم وانًكخسباث انماَىَيت نهًزأة في  -3

 ط .اطار هذِ ااًَا

ااعًال انخي حعخًد حاضُاث الايت دوراث حدريبيت حىل ريادة ااعًال وحشجيع  -4

 ااًَاط انجديدة نهعًم.



 3 

انعًم نخحفيش انًُظًاث اندونيت واالهيًيت عهً دعى ورعايت وحًىيم انًشاريع  -5

 اابداعيت بيٍ انُساء خاصت حهك انمادرة عهً خهك فزص انعًم.

ًىيم انًشزوعاث انصغيزة انخي حعخًد انخكُىنىجيا حمديى انخسهيالث اائخًاَيت نخ -6

 انحديثت في اَشطخها.

*  *  * 

 : تعزيز دور المزأة العزبيت في تنفيذ بزامج التنميت المستذامت البنذ الثاني : 

ًررم انعزبيررت بخمررديى انعررزا لايررج انسرريدة / راَيررا فرراروق رئرريس وحرردة انًررزأة بًُظًررت انع

 بـ :  توصي اللجنةنىثيمت انبُد ، وبعد انًُالشت انًزئي 

  دعوة السٌدات عضوات لجنة شؤون عمرل المررةة العربٌرة بوضرص توصرٌات اللجنرة

ة البنرد قرلمناقشة وثٌ المنبثقة عن مؤتمر العمل العربً فً دورته الرابعة واالربعٌن

 موضص التنفٌذ قدر االمكان ك وهً كالتالً : 

دعوة الدول العربٌة إلى إدماب قضاٌا النو  االجتماعً فى التخطٌط والمتابعة والتقٌٌم  -1

 .2030لبرام  تنفٌذ ةهداف التنمٌة المستدامة 

التنمٌررة تعزٌررز العمررل العربررً المشررترل فررً مجررال متابعررة التقرردم فررى تحقٌررق ةهررداف  -2

المسررتدامة خاصررة تلررل المعنٌررة بتمكررٌن المرررةة مررن خررالل مؤشرررات مسررتجٌبة للنررو  

 االجتماعً.

الدعوة إلرى توسرٌص االمكانٌرات الترى تصرل الٌهرا النسراء لتعزٌرز قردرا تهرن االقتصرادٌة  -3

 وتطوٌر ةطر وطنٌة لتنمٌة رٌادة األعمال النسائٌة وتسوٌق الفكر االبتكاري .

دة االسررتثمار االجتمرراعً واتخرراذ الترردابٌر الالزمررة للتوفٌررق بررٌن دعرروة الحكومررات لزٌررا -4

العمل وااللتزامات األسرٌة بحٌث تكون نظم الحماٌة االجتماعٌة آداة لتحقٌرق المسراواة 

بٌن الجنسٌنك مص االعتراف الكامل بأعمرال الرعاٌرة غٌرر المدفوعرة وتقردٌرها وإعرادة 

 .توزٌعها من خالل سٌاسات الحماٌة االجتماعٌة
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دعوة كافة الجهات المعنٌة بالمرةة إلى التنسٌق مص الهٌئات التشرٌعٌة لتطوٌر منظومرة  -5

 قانونٌة لمكافحة العنف والتمٌٌز ضد المرةة.

تأسرررٌس مراكرررز خبررررة حرررول دور المررررةة فرررى االقتصررراد المعرفرررى ومراقبرررة تطبٌرررق  -6

 وٌر .استراتٌجٌة حكومٌة تستهدف المرةة فى العلوم والتكنولوجى والبحث والتط

 قضراٌا النرو  االجتمراعً دعوة كافة الجهات العاملة فرً مجرال تمكرٌن المررةة جدمراب  -7

ك برالنواحى البٌئٌرة المتعلقرة  بكافرة األنشرطة  الخاصرةفى صرٌاغة السٌاسرات والبررام  

 رفص الوعً بأهمٌة مشاركة المرةة فً تشكٌل الوعً البٌئً للمجتمص .  كذلل

◘ ◘ ◘ 

فري ططرار أمرذال التنميرت الستزاتيجيت العزبيت للنهىض بعمرل المرزأة البنذ الثالث : مشزوع ا

 .  0202 المستذامت

لرراو يكخررب انعًررم انعزبرري بخكهيررف انرردكخىرة / حُرراٌ يىسررف باعررداد وعررزا يشررزو  

 توصً اللجنة بـ : ااسخزاحيجيت عهً اجخًا  انهجُت وبعد انًُالشاث 

السررٌدات عضرروات لجنررة شررؤون عمررل المرررةة العربٌررة إلررى تزوٌررد منظمررة العمررل دعرروة  .1

نهاٌررة فبراٌررر بمالحظرراتهن حررول مشرررو  االسررتراتٌجٌة فررً موعررد الٌتجرراوز العربٌررة 

2018  

تكلٌف مكتب العمل العربً بتضرمٌن مالحظرات عضروات اللجنرة واعرداد  االسرتراتٌجٌة  .2

 عربً فً دورته القادمة العتمادها. بشكلها النهائً لعرضها على مؤتمر العمل ال

◘ ◘ ◘ 

 البزنامج التذريبي " المزأة العزبيت وريادة األعمال "   البنذ الزابع : ■

لاو انسريد / احًرد يىسرً يسرمول يشرزو  دعرى سريداث ااعًرال بانبُرك ااوروبري اعرادة 

ااعًررار وانخًُيررت بعررزا انبزَررايج انخرردريبي بانخفصرريم وكافررت انمرردياث انخرري يمررديها انبُررك 

انخي حًكُهٍ يٍ َمم يشزوعاحهٍ انصرغيزة وانًخىسرطت  نزائداث ااعًال في انًُطمت انعزبيت 

 ،  سي ااشًم إنً ااطار انًمسس
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 بـ : توصً اللجنة 

  تثمٌن التعاون والتنسٌق بٌن منظمة العمل العربٌة والبنل االروروبً العادة االعمار

لتنفٌذ المزٌرد مرن الردورات التدرٌبٌرة وتقردٌم االرشراد والتوجٌره لمشرروعات والتنمٌة 

 النساء فً المنطقة العربٌة . 

  دعوة السٌدات عضوات لجنة شؤون عمرل المررةة العربٌرة خاصرة ممرثالت ةصرحاب

تموٌرررل  ٌمٌرررة للبنرررل االوروبرررً لتطررروٌر آلٌرررهاالعمرررال للتنسرررٌق مرررص المكاترررب االقل

 مشروعات رائدات االعمال فً الدول العربٌة . 

  دعرروة السررٌدات عضرروات لجنررة شررؤون عمررل المرررةة العربٌررة لتزوٌررد مكتررب العمررل

بنراء قاعردة  لرائدات االعمال فً بلدانهن بهردفئمة باالحتٌاجات التدرٌبٌة العربً بقا

بٌانات وتنظٌم المزٌرد مرن الردورات التدرٌبٌرة فرً اطرار البرنرام  التردرٌبً   المررةة 

 العربٌة ورٌادة االعمال    

◘ ◘ ◘ 
 

  ما يستجذ من اعمال : : بنذ الخامس ال ■

 1112 ةت ا االخيرادورعمل المرأة العربية خ ل أنشطة لجنة شؤون نة جناقشت الل

 ، وبعد المناقشة توصي اللجنة بـ  1112 –

  التمنررً علررى منظمررة العمررل العربٌررة دعرروة السررٌدات عضرروات اللجنررة لحضررور

 مؤتمر العمل العربً فً دورته القادمة . 

  ضرررورة وضررص برنررام  وخطررة عمررل للجنررة لكررل دورة بعررد اكتمررال تشرركٌلها

 النظامً . 

◘ ◘ ◘ 

 

 رانيا

 هشــام
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