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بقلـــــم:

فايــز علي املطيـري
املدير العام ملنظمة العمل العربية

التنمي����ة  خلط����ة  الأمم����ي  العتم����اد  بع����د 

امل�س����تدامة ف�ي  ع����ام 2015، اأخذت الدول 

بال�س����عي ال����دوؤوب لإح����داث حت����ول جوهري 

نحو تنمية حتقق - قدر الإمكان - الأهداف 

املرج����وة ف�����ي  ع����ام 2030 من خ����ال روؤى 

جت�س����دت ا�س����راتيجيات وطني����ة ت�س����اركية 

على م�س����توى الدول ب�سكل يلبي الحتياجات 

ومتث����ل جمي����ع الأط����راف ف�����ي  اإط����ار عق����د 

ال�س����راكات لتحقيق هذه الأهداف، التي يقع 

معظمها �سم����ن اأهداف واخت�سا�سات عمل 

منظمتنا. 

وعند احلديث عن خط����ة التنمية امل�ستدامة 

2030  ينبغ����ي األ يغيب ع����ن اأذهاننا تازم 
البعدي����ن القت�س����ادي والجتماع����ي كاأحد 

اأهم حتدي����ات تنفيذ مقا�سده����ا، فامل�ساكل 

القت�سادي����ة وق�ساي����ا الفق����ر والبطالة ف�ي  

العدي����د من الدول العربي����ة ت�سفر ل  حمالة  

ع����ن �سغ����وط اجتماعي����ة ترم����ي بظاله����ا 

عل����ى املخرج����ات املاأمولة لأي خط����ة تنموية 

طموحه، فا بد م����ن معاجلتها اإذا ما اأردنا 

حتقيق من����و اقت�سادي مط����رد، ميّكن دولنا 

العربي����ة من التكيف مع التغ����رات ال�سريعة 

ف�ي  القت�س����اد العاملي، ومن مواكبة التقدم 

التكنولوج����ي ف�ي  �س����وء الث����ورة ال�سناعية 

الرابعة. ول ب����د اأن تتمتع دولنا بقدرة هائلة 

عل����ى مواجه����ة ه����ذه التحدي����ات بنجاح من 

خ����ال الإرادة ال�سيا�سية والرغبة احلقيقية 

ملنظمات اأ�سحاب الأعم����ال والعمال.  وهذا 

يحتاج بيئة متكينية واإطار موؤ�س�ساتى فعال، 

ورغبة متبادلة بني ال�س����ركاء الجتماعيني. 

وهن����ا ل بد م����ن تعزيز املنظوم����ة الت�ساركية 

العريق����ة بني اأط����راف الإنت����اج الثاث على 

امل�ستوى العرب����ي والتي متثلها منظمة العمل 

العربي����ة لتك����ون اأداة فاعل����ة لربط اخلطط 

والروؤى الوطنية الهادفة اإىل حتقيق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة 2030 بني الدول العربية 

من اأجل تنمية عربية متوازنة وم�ستدامة.

وانطاق����ًا م����ن اأهدافن����ا وامله����ام املنوط����ة 

بن����ا، جند لزامًا علينا دع����م تنفيذ اخلطط 

الوطني����ة ف�����ي  ال����دول العربي����ة الأع�س����اء، 

لتنظي����م اجله����ود املبذول����ة وت�سهي����ل تبادل 

الرائ����دة،  والعربي����ة  الدولي����ة  التج����ارب 

وتقدمي الدعم الفن����ي للم�ساهمة ف�ي  تنفيذ 

امل�سروع����ات التنموية ف�ي �س����وء الإمكانيات 

املتاح����ة. ون�سعى منذ اإط����اق خطة التنمية 

امل�ستدام����ة اإىل مواءمة الربام����ج والأن�سطة 

الواردة ف�ي  خطة عمل منظمة العمل العربية 

ال�سنوي����ة م����ع ا�سراتيجيات وخط����ط الدول 

العربية، من خال اإح����ال مقا�سد الهدف 

الثامن والأهداف الأخرى للتنمية امل�ستدامة 

ذات ال�سل����ة �سمن اأه����داف وحماور برامج 

الجتماعي����ني،  لل�س����ركاء  خدم����ًة  املنظم����ة 

واإعطاء ديناميكية لعملية التنمية امل�ستدامة 

م����ن خال اأكرب من����رب عربي للح����وار توفره 

املنظم����ة لتن�سي����ق اجله����ود وتوحي����د الروؤى 

والأه����داف ب����ني اأطراف الإنت����اج. كما تعمل 

املنظم����ة عل����ى تطوي����ر معاي����ر وت�سريع����ات 

العمل العربية والوطنية لت�ساهم ف�ي  تعزيز 

النم����و القت�سادي من خ����ال العمل الائق 

وحمارب����ة الفق����ر واجل����وع ودع����م التعلي����م 

والتدريب وال�سحة لدفع امل�سارات التنموية 

ب�سكل متكامل عربيًا.

ونح���ن اإذ ن�سع كل خرباتن���ا واإمكانياتنا ف�ي  

خدم���ة اأطراف الإنتاج الثاث���ة على امل�ستوى 

العرب���ي، ي�سرفن���ا اأن نعل���ن ر�سال���ة املنظمة 

خلط���ة عم���ل 2019 وه���ي: »تنمي���ة امل���وارد 

الب�سري���ة العربية لتعزيز دوره���ا ف�ي التنمية 

بالبح���وث  »الهتم���ام  ليك���ون  امل�ستدام���ة« 

هدف���ًا  التدريبي���ة«  والربام���ج  والدرا�س���ات 

ا�سراتيجيًا رئي�سيًا لل�سنة القادمة باإذن اهلل.
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قبيل اأيام من انعقاد 
الدورة»45«ملوؤمتر العمل 

العربي
 »املطريي« يهنئ فخامة 
الرئي�س ال�شي�شي و�شعب 
م�شر فـي موؤمتر �شحفي
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قبيل اأيام من انعقاد الدورة »45« 

ملوؤمت���ر العم���ل العرب���ي دع���ا �سعادة 

املطييري   علييييي  فايييز  ال�سي���د/ 

املدي���ر العام ملنظمة العم���ل العربية 

لل�س���ادة  موؤمتر�سحف����ي  عق���د  اإىل 

الإع���ام ومندوبي  و�سائ���ل  ممثل���ي 

والعربي���ة  املحلي���ة  الأنب���اء  وكالت 

والأجنبية بهدف ت�سليط ال�سوء على 

البنود الهامة للموؤمتر خا�سة تقرير 

املدير العام الذي جاء حتت عنوان 

»ديناميكية اأ�ش�اق العمل العربية: 

التح�الت وم�شارات التقدم«

اللق���اء، رح���������ب  بداي��������ة  ف���ى 

�سع���ادة املدير الع���ام ملنظمة العمل 

قائ���ًا  باحل�سورالك���رام  العربي���ة 

اليييوم  األتقييي  اأن  »ي�سييعدين 

هييذه الكوكبيية ميين ال�سحفيني 

الذييين  وال�سييباب  املخ�سييرمني 

ميثلون و�سائل الإعالم املرئية 

واملقييروءة وامل�سييموعة مثمنييًا 

اإي�سييال  فيييي  املتميييز  دوركييم 

اخليير ال�سييادق ون�سيير الوعي 

وتو�سيييع املييدارك لييدى كافيية 

�سرائح املجتمع عر عد�ساتكم 

واأقالمكم واأ�سواتكم الواعدة، 

فاأنتييم من �سييناع الييراأي العام، 

وم�ساهمون فيي ازدهار اأي بلد«، 

معلن���ًا موع���د افتت���اح ال���دورة »45« 

ملوؤمت���ر العم���ل العربي حت���ت رعاية 

كرمية م���ن فخامة الرئي�س – عبد 

الفتاح ال�سي�سي –رئي�س جمهورية 

م�س���ر العربية، الذي يحر�س دائمًا 

على تعزيز دور م�سر القومي ودعم 

منظمات وموؤ�س�س���ات العمل العربي 

امل�س���رك، مهنئ���ًا فخامت���ه با�سم���ه 

وبا�سم منظمة العمل العربية و�سعب 

م�س���ر بف���وزه بالنتخاب���ات لف���رة 

رئا�سية ثاني���ة، �سائًا اهلل تعاىل اأن 

يدمي نعم���ة الأمن والأم���ان، متمنيًا 

مل�سر مزيدًا م���ن التقدم والزدهار 

ف�ي ظل قيادته احلكيمة. 

»التط�ر التكن�ل�جي اأفرز اأمناطًا 

جديدة للت�شغيل«

اأه���م  »املطييري«  ا�ستعر����س 

البن���ود الفنية املدرج���ة على جدول 

اأعم���ال ال���دورة »45«، بداية بتقرير 

املدير العام » ديناميكية اأ�سييواق 

التحييولت  العربييية:  العمييل 

وم�سييارات التقييدم«، والذي يقدم 

روؤي���ة غ���ر تقليدي���ة لفه���م طبيع���ة 

اأ�س���واق العم���ل ف����ي ال���دول العربية 

تق���دم  ا�سر�سادي���ة  نتائ���ج  لر�س���م 

نظ���رة م�ستقبلي���ة لكيفي���ة مواجه���ة 

التحديات التي تواجه اأ�سواق العمل 

التحدي���ات  اإىل  م�س���رًا  العربي���ة، 
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الكبرة الت���ى تواجه وطننا العربي 

ف����ي ال�سن���وات الأخ���رة ف����ي ظل 

تراج���ع من���و القت�س���اد العامل���ي، 

اأه���داف خطة  ومتطلب���ات حتقيق 

2030،موؤكدًا  امل�ستدام���ة  التنمي���ة 

عل���ى اأن الثورة ال�سناعية الرابعة، 

اإىل حت���ولت غ���ر م�سبوق���ة  اأدت 

نتيج���ة املوج���ات املت�سارعة للتطور 

التكنولوج���ي، مم���ا اأدى اإىل ظهور 

اأمناط جدي���دة للت�سغيل، وتناق�س 

التقليدية  امله���ارات  الطل���ب عل���ى 

ونوه اإىل مهارات اأخرى م�ستحدثة، 

فالعديد من ال���دول العربية تزخر 

مب�ستقب���ل طم���وح تعك�س���ه روؤاه���ا 

وخططه���ا التنموي���ة، ونذك���ر على 

روؤي���ة  ل احل�س���ر،  املث���ال  �سبي���ل 

2030، روؤي���ة 2035، روؤية 2040، 

وجميعها تت�سمن �سيا�سات وخطًطا 

م�ستقبلية لإدارة اأ�سواق العمل.

كم���ا اأ�سار »املطييري«، اإىل اأن 

املوؤمت���ر �سيناق����س بندي���ن فنيني، 

الجتماعييييية  »امل�سييوؤولييييييية 

ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�ص« 

التي ت���درج مبوجب���ه موؤ�س�سات 

الأن�سط�������ة  اخل��������ا����س  القط���اع 

الجتماعية والبيئية ف�ي ال�سيا�سات 

باأعماله���ا،  اخلا�س���ة  والربام���ج 

لتح�سني ظ���روف املجتم���ع، موؤكدًا 

على اإميان منظم���ة العمل العربية 

بدور القطاع اخلا����س ف�ي التنمية 

كجزء ل يتج���زاأ من بنية جمتمعية 

�سامل���ة م���ن خ���ال تطبي���ق مبداأ 

والبن���د  الجتماعي���ة،  امل�سوؤولي���ة 

الثاين حول » الإنتاجية ودورها 

فيي حت�سني التناف�سية وزيادة 

النمييو«  م�س���رًا اإىل اأن الإنتاجية 

املوؤ�س�س���ات  كل  يواج����������ه  حت���ٍد 

اأن�سطته���ا لك�سب ميزة  باخت���اف 

التناف�سي���ة، وارتف���اع التكلفة التي  

توؤثر على املوؤ�س�سات ف�ي املناف�سة، 

مربزًا الهتمام الكبر الذي توليه 

املنظمة لتنمية القوى العاملة ورفع 

كفاءتها الإنتاجي���ة وحت�سني جودة 

الإنتاج.

نوه �سع���ادة املدير العام ملنظمة 

حديث���ه  خ���ال  العربي���ة  العم���ل 

م���ن  ع���دد  توقي���ع  ا�ستكم���ال  اإىل 

الربوتوك���ولت الثنائي���ة اخلا�س���ة 

اأ�سواق  بال�سبكة العربي���ة ملعلومات 

العمل خال جل�سات اأعمال املوؤمتر 

مع اأط���راف الإنتاج الثاثة ودوائر 

الإح�س���اءات ف�ي ال���دول العربية، 

موؤك���دًا عل���ى اأن التكنولوجيا اليوم 

اأ�سبحت واقعًا معا�سًا وحياة يومية 

يج���ب التعام���ل معه���ا وال�ستفادة 

منه���ا، قائ���ًا: »فهاج�سن���ا الي���وم 

يكمن ف�ي مدى مواجهة التحديات 

وك�س���ب الرهان���ات الت���ي يفر�سها 

املعرفة و�س���رورة مواكبة  اقت�ساد 

واإع���داد  التكنولوجي���ة  املتغ���رات 

الأجي���ال وال�سب���اب وتاأهيله���م ف�ي 

ه���ذا املج���ال« . واأن منظمة العمل 

مواكب���ة  عل���ى  �ستعم���ل  العربي���ة 

منظوم���ة التعلي���م والتدريب لتلبي 

متطلب���ات اأ�سواق العمل وتقف على 

للعم���ل وحتقق  الأمن���اط اجلديدة 

ال�ستفادة من القطاعات اجلديدة 

والواعدة للحد من البطالة .

العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018
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رحب معال���ي الدكتور خاليييد 

لغ���رف  الع���ام  الأم���ني  حنفيييي 

التجارة العربي������ة باأع�ساء جلنة 

العم���ل ممثلي منظمات اأ�سحاب 

الأعم���ال ف����ي  ال���دول العربي���ة، 

وذل���ك ف�ي اجتماع جلن���ة العم���ل 

الذي عق���د عل���ى هام����س اأعمال 

ال���دورة 45 ملوؤمتر العم���ل العربي 

ال�س���ي���د  �س���ع���ادة  اختي���ار  ومت 

مطييييير  خميييي�ييص  خليفيية 

الأع�س���اء  باإجم������اع  الكعبييي 

لروؤ����س اجلل�سة، وق������دم معايل 

الأم���ني الع���ام لاحت���اد حتلي���ًا 

املدي���ر  تقري���ر  ع���ن  مف�س������ًا 

الع������ام ملنظمة العم������ل العربي���ة 

العميييل  اأ�سيييواق  »ديناميكية 

التحييييييييييييييولت  العربييية.. 

مثمن���ًا  التقييدم«  وم�سيييييارات 

الدرج������ة العالي���ة م���ن الأهمي���ة 

الت���ي تت�سمنه���ا ف�س���ول التقرير 

الأعم���ال  لأ�سح���اب  بالن�س���ب���ة 

الع������رب، كم���ا ا�س���تعر����س بنود 

ج���دول اأعم���ال املوؤمت���ر، وتق���دم 

بال�سك���ر لأع�ساء جمل����س الإدارة 

ممثل���ي اأ�سحاب الأعم���ال مثمنًا    

م�ساركته���م ف�ي الدورة »88« التي 

عقدت ف�ي بغ���داد وتوجه بال�سكر 

والتقدي���ر لرئي����س جمل����س اإدارة 

منظمة العم���ل العربية، كما وجه 

املجتمعون جزيل ال�سكر والمتنان 

ل�سعادة ال�سي���د/ فايز املطري 

مدير ع���ام منظمة العمل العربية 

على جه���وده املبذولة ف����ي تغطية 

لكام���ل املنطقة  اأن�سط���ة املنظمة 

العربية من موريتانيا اإىل العراق 

مروًرا مبعظم الدول العربية. 

اتحــاد الغــرف العربيــة والمجلــس المركــزي لالتحــاد الدولــي يعقــدان اجتماعيــن هاميــن 
قبــل ســاعات مــن بــدء أعمــال الــدورة الخامســة واألربعين لمؤتمــر العمــل العربــي

جلنة العمل فـي احتاد الغرف العربية
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ح�������س���ر الج����ت����م����اع مم��ث��ل 

ل��ل��دورة »45«  ال��ع��ام  ال�����س��ك��رت��ر 

فريق  ع��ن  العربي  العمل  مل��وؤمت��ر 

الفتتاح  ف�ي  كلمة  واألقى  العمال، 

الأ�ستاذ  �سعادة  حتيات  فيها  نقل 

فايز املطري، موجًها اأ�س�������دق 

ع�����ب�����ارات ال����رح����ي����ب جل��م��ي��ع 

امل�����س��ارك��ني ف�����ي الج��ت��م��اع ال��ذي 

عقد، م�سرًا اإىل اأن الدورة الرابعة 

ظل  ف�ي  تنعقد  املركزي  للمجل�س 

واقع  عن  ناجتة  ماأ�ساوية  اأو�ساع 

النزاعات ف�ي بع�س دول منطقتنا 

وقوى  العمال  ميثل  حيث  العربية 

الإنتاج اأوىل �سحاياها.

كما اأكد على اأن زيارة املطري 

امل��ي��دان��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م��ن الأق��ط��ار 

العربية جعلته يقف على واقع عمل 

اأطراف الإنتاج وبيئة العمل ومدى 

حاجة احلركة العمالية اإىل الدعم 

ت�سطلع  حتى  بو�سعها  والنهو�س 

ال�ساحة  على  ال��ري��ادي  ب��دوره��ا 

الدولية والعربية . 

هذا وتعهد ال�سيد املدير العام 

كلمته،  ف�ي  العربية  العمل  ملنظمة 

ف�ي  مل�سرتها  املنظمة  مبوا�سلة 

حت��م��ل م�����س��وؤول��ي��ة دع���م اأط���راف 

الإن���ت���اج ف�����ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 

وبناء  العمال  باأو�ساع  والنهو�س 

حركة عمالية رائدة.

هذا وقد �سادق املجل�س خال 

اج��ت��م��اع��ه ع��ل��ى اأ���س��م��اء اأع�����س��اء 

املجل�س املركزي للتاأكد من حتقيق 

الن�ساب .

المجلس المركزي لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب فـي دورته الرابعة
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برعاي���ة كرمي���ة م���ن فخام���ة الرئي����س/ عبييد 

الفتاح ال�سي�سي- رئي�س جمهورية م�سر الع���ربية 

وبح�س�ور معايل ال�سيد/حممد حممود �سييعفان 

وزير القوى العاملة ممثًا عن راعي املوؤمتر ومعايل 

ال�سيد/ اأحمد اأبو الغيييط  الأمني العام جلامعة 

ال���دول العربية افتتح���ت اأعمال ال���دورة  اخلام�سة 

والأربع���ني ملوؤمتر العمل العرب���ي ف�ي القاهرة خال 

الفرة من 8 – 15 اإبريل ني�سان 2018 .

اأعم���ال املوؤمت���ر )317( ع�س���ًوا    �س���ارك ف����ي 

ميثل���������ون اأط���راف الإنتاج الثاثة م���ن )20( دولة 

ع�س���ًوا ف�ي منظم���ة العم���ل العربي���ة بالإ�سافة اإىل 

م�سارك���ة ممثل���ي الأمان���ة العام���ة جلامع���ة ال���دول 

العربي���ة وممثل���ي املنظم���ات والحت���ادات العربية 

والإقليمي���ة والدولي���ة ولفي���ف من روؤ�س���اء املجال�س 

وال�سخ�سي���ات  والجتماعي���������������ة  القت�سادي���ة 

الفاعلة ف�ي املجال�س القت�سادية والجتماعية. 

ح�سر اجلل�سة الفتتاحية للموؤمتر عدد من معايل 

الوزراء من جمهورية م�س���ر العربية وال�سخ�سيات 

العام���ة وال�سف���راء ومندوب���ي ال���دول العربي���ة لدى 

جامعة الدول العربية .

اجلل�شة االفتتاحية للدورة 45
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�سييياع  حممييد  الدكت���ور/  مع���ايل  األق���ى 

ال�سييوداين- رئي�س جمل�س اإدارة منظمة العمل 

العربي���ة- وزي���ر العم���ل وال�س���وؤون الجتماعي���ة 

بجمهوري���ة الع���راق كلم���ة ع���رب فيها ع���ن �سكره 

وتقدي���ره جلمهوري���ة م�س���ر العربي���ة ال�سقيق���ة 

لرعايته���ا ال���دورة »45« ملوؤمت���ر العم���ل العربي، 

مقدم���ًا الته���اين ل�سع���ب م�س���ر عل���ى ممار�سة 

الدميقراطية وانتخ���اب الرئي�س/ عبد الفتاح 

ال�سي�سييي لولي���ة جدي���دة متمني���ًا دوام النجاح 

واملزيد من ال�ستقرار والرخاء، مرحبًا باأ�سحاب 

املع���ايل الوزراء وال�سادة روؤ�س���اء واأع�ساء الوفود 

وممثلي املنظمات والهيئات والحتادات، متمنيًا 

للجميع طيب الإقامة والنجاح للموؤمتر.

وق���د  اأ�س���اد »ال�سييوداين« بق���درات املدي���ر 

الع���ام ملنظمة العم���ل العربية ف����ي اإدارة احلوار 

واجلل�س���ات مم���ا اأ�سه���م ف����ي اإث���راء املناق�سات 

وبرزت جه���وده وا�سح���ة ف�ي اإجن���ازات املنظمة 

م�سرًا  اإىل اجلهود العلمية الوا�سحة ف�ي  تقرير 

املدير العام .

ه���ذا واأك���د »معاليه« عل���ى اأن  نه���ج التنمية 

امل�ستدام���ة للتغلب عل���ى التحدي���ات الجتماعية 

والقت�سادية يتطلب مزيدًا  من التعاون امل�سرك 

ف����ي جم���الت التكنولوجيا لتقلي����س الفجوة ف�ي 

�س���وق العمل العربي خا�سة ف����ي البلدان العربية 

الت���ي تع���اين ال�سراع���ات وظروًف���ا اقت�سادي���ة 

م�سطربة، مدينًا وم�ستنكرًا ممار�سات الحتال 

الإ�سرائيلى �سد ال�سعب الفل�سطيني، موؤكدًا على 

التم�سك بالقد�س عا�سمة لفل�سطني.

حممد �شياع ال�ش�داين :

 ي�شيد بجه�د  املدير العام ملنظمة العمل العربية فـي اإجنازات املنظمة
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اأ�سييقاءها  حتت�سيين  م�سيير 

الرئي�ييص  ون�سييكر  دائمييًا.. 

ال�سي�سي لرعايته موؤمتر العمل 

العربي بهذه الكلمات  بداأ �سعادة 

املطييري   علييي  فايييز  ال�سي���د/ 

املدير العام ملنظم���ة العمل العربية 

كلمته رافع���ًا اأ�سمى عبارات ال�سكر 

والتقدي���ر لفخام���ة الرئي����س عبد 

الفتاح ال�سي�سييي رئي�س جمهورية 

م�سر العربية راعي املوؤمتر، مهنئًا 

�سعب م�س���ر بفوزه لف���رة رئا�سية 

جدي���دة، متمني���ًا ل���ه دوام التوفيق 

ا�ستكم���ال م�س���رة  ف����ي  والنج���اح 

العطاء والإجنازات، مرحبًا بجميع 

ال�سادة امل�ساركني ف�ي افتتاح اأعمال 

املوؤمتر مثمنًا عالي���ًا ح�سور الأمني 

العام جلامعة ال���دول العربية رغم 

ان�سغال���ه ف����ي الإع���داد والتح�سر 

للقمة العربية. 

دور  عل���ى  »املطييري«  واأك���د 

ف����ي  العربي���ة  العم���ل  منظم���ة 

متثيله���ا لأط���راف العم���ل الثاثة، 

وحر�سه���ا عل���ى موا�سل���ة التط���ور 

التكنولوج���ي؛ حي���ث اإنه���ا اأجنزت 

وىل ملعلوم���ات ال�سبك���ة  املرحل���ة الأ

عل������ى  العربية، ويجري العم���������ل 

مكانية تبادل  املرحلة الثانية وذلك لإ

البيان���ات ب���ني ال���دول العربية، من 

خال ا�ستكمال باقي الربوتوكولت 

مع ال���دول العربية، واأ�س���ار اإىل اأن 

حتدي���ات  يواج���ه  العرب���ي  وطنن���ا 

كبرة فر�س���ت واقعًا �سعب���ًا اأدخل 

الدول العربية ف�ي اأزمة تنموية، ف�ي 

ظل تراجع من���و القت�ساد العاملي، 

التنمية امل�ستدامة  ومتطلبات خطة 

2030، مو�سًح���ا اأن ذل���ك انعك����س 

عل���ى الواق���ع ف����ي مع���دلت النم���و 

القت�سادي وم�ستويات اأداء اأ�سواق 

العمل.

اأن  اإىل  ن���وه »�سييعادته«   كم���ا 

بن���ودًا عدي���دة  املوؤمت���ر �سيناق����س 

ياأت���ي ف����ي مقدمتها تقري���ر املدير 

الع���ام حت���ت عن���وان )ديناميكي���ة 

اأ�سواق العم���ل العربية .. التحولت 

وم�س���ارات التق���دم(، ال���ذي يقدم 

روؤي���ة غ���ر تقليدي���ة لفه���م طبيعة 

 اأ�س���واق العمل ف�ي ال���دول العربية،

وف����ي خت����ام كلمت����ه وج����ه ال�سام 

اإل����ى غ�زة: »لنحي�ي جميع�ًا« اأبط�ال 

»م�س����رة الع����ودة« الت����ي خرج����ت 

لإحياء ي�وم الأر����س، هوؤلء الذي��ن 

العاري�����ة  ب�سدوره�����م  واجه�����وا 

ني��ران جي���س الحتال، متم�س��كني 

بحقه��م ف�ي تقري��ر امل�سي��ر كباق��ي 

ِ �س��ع���وب العال�����م. اآم���ًا باعراف 

جمي���ع دول العامل بدولة  فل�س�طني، 

الت�ي  ال�س�ريف  الق�د�س  وعا�سمته�ا 

�س�تبق���ى عربي����ة اإىل  ي����وم الدي�ن، 

مطالب����ًا ال�س���ادة امل�ساركني بتوفر 

ودع�����م  لتاأهي�����ل  ال���ازم  الدع���م 

عم�����ل  ع�����ن  الباح�����ث  ال�س��ب���اب 

ليواك�����ب متطلب�����ات واحتياج�����ات 

�س��وق العم��ل الفل�س��طيني.

ا ال�شالم .... لنحيي جميعًا اأبطال م�شرية الع�دة«  املطريي : »لغزة منَّ
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وجه مع���ايل الدكتور/ املهدي 

ور�سييمي الأمني- رئي�س املوؤمتر 

وزير العمل والتاأهي���ل بدولة ليبيا 

ف���ى بداية كلمت���ه التهنئة لفخامة 

ال�سي�سي   الفتاح  الرئي�س/عبد 

رئي����س جمهوري���ة م�س���ر العربية 

ولل�سعب امل�س���ري لتجديده الثقة 

واأو�س���ح  ثاني���ة،  رئا�سي���ة  لف���رة 

املهدي، اأن موؤمت���ر العمل العربي 

يح���ث ال���دول العربي���ة عل���ى رفع 

قدرات العم���ال، وتخطي الأزمات 

املتكررة لأ�سواق الأعمال العربية، 

م�س���رًا اإىل اأن املنظم���ة ح���ددت 

اأ�س���واق عم���ل  لتاأ�سي����س  اأهداف���ًا 

جيدة؛ لإنق���اذ الدول م���ن م�سكلة 

البطالة، وخا�س���ة ف�ي الدول التي 

تعاين من النزاعات، مو�سحًا اأنه 

عل���ى الرغم من كل الط���رق التي 

تبنته���ا معظم الدول العربية لفتح 

اأ�س���واق لل�سب���اب، اإل اإنها مازالت 

تواج���ه اأزم����ة البطال���ة، منا�سدًا 

الهتم����ام  العربي������ة،  كل ال���دول 

باأك���ر الق�ساي���ا الت���ي اأث���رت ف�ي 

كل عرب���ي  اأجي���اًل واأجي���اًل، واأن 

تقف الدول للح���د من النتهاكات 

التي حتدث لل�سع���ب الفل�سطيني، 

ب�س���كل يتعار����س مع م���ا ت�سمنته 

كل املواثيق الدولية.

املهدي ور�شمي االأمني 

البد من ت�حيد امل�شالح واجله�د العربية ورفع قدرات العمال
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وج���ه معاىل ال�سي���د/ اأحمد اأبو الغيييط – الأمني العام جلامعة ال���دول العربية التحي���ة والتقدير لأطراف 

الإنت���اج امل�ساركني ف�ي املوؤمت���ر الذي ميثل اأحد الآلي���ات الرئي�سية للعمل العربي التنموي، متمني���ًا لأعمال املوؤمتر 

النجاح والتوفيق واخلروح بقرارات ت�سهم ف�ي خدمة العمل العربي امل�سرك.

واأك���د الأمني العام جلامعة ال���دول العربية على  اأن املرحلة  التي متر بها الدول العربية فارقة، ورغم وجود كل 

ه���ذه التحديات، فه���و على ثقة اأن ال�سعب العربي �سيقدر على اجتيازها، م�سييًرا اإىل اأن هدف منظمة العمل 

العربية الق�ساء على الفقر بكل اأ�سكاله.

وتوج���ه »اأبييو الغيط«  بال�سكر لأمر دولة الكويت ال���ذي اأن�ساأ �سندوقًا لل�سناع���ات ال�سغرة، م�سًرا اإىل اأن 

هن���اك حتدي���ات كبرة تواجه الدول العربية من الفقر، متابًعا »ل غن���ى عن التكاتف العربي لبناء اقت�ساد يق�سي 

على الفقر ف�ي الدول العربية«.

اأب� الغيط : منظمة العمل العربية ت�شتهدف الق�شاء على الفقر بكل اأ�شكاله
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نق���ل مع���ايل ال�سي���د/ حممييد 

حممييود �سييعفان  – وزير القوى 

العاملة – جمهورية م�سر العربية 

ممثل رئي����س اجلمهورية ف�ي بداية 

كلمت���ه الت���ي األقاه���ا ف����ي افتت���اح 

ال���دورة »45« ملوؤمت���ر العمل العربي 

حتي���ات فخام���ة الرئي����س/ عبييد 

الفتاح ال�سي�سي  رئي�س جمهورية 

م�س���ر العربي���ة، كم���ا اأع���رب عن 

اأمل���ه اأن يخ���رج املوؤمت���ر بقرارات 

وتو�سيات بن���اءة، ت�سهم ف�ي تعزيز 

العم���ل العرب���ي امل�س���رك وتر�سيخ 

احل���وار بني اأط���راف الإنتاج، لدفع 

م�س���رة منظمة العمل العربية على 

طري���ق حتقي���ق اأهدافه���ا القومية، 

وامل�ستجدات  املتغ���رات  ف����ي ظ���ل 

التي ي�سهدها عامل اليوم.

 كم���ا اأكد ف�ي كلمت���ه اأن الوطن 

العرب���ي بل���غ مرحل���ة دقيق���ة م���ن 

تاريخ���ه، تتطلب امل�س���ي دون تردد 

ف�ي بناء عمل عربي م�سرك، يعتمد 

على اأ�س�س �سلب���ة وقوية متكنه من 

مواجهة الرهان���ات الدولية، اآملني 

م���ن اهلل اأن ي�ساعدن���ا ف����ي اأن نقي 

�سعوبنا �س���ر املخاطر التي ترب�س 

بها كاأم���ة وكوطن ميتل���ك ح�سارة 

متتد جذورها اإىل اأعماق التاريخ.

واأ�ساد »�سييعفان« بقدرة م�سر 

وح���زم  ق���وة  ب���كل  واجه���ت  الت���ي 

الإرهاب الذي اأراد اأن ينال من اأمن 

وا�ستق���رار الأم���ة العربي���ة، م�سرًا 

الدول���ة واحلكوم���ة  قي���ادة  اأن  اإىل 

باأجهزتها املختلفة ف�ي كل بقعة من 

بقاع اأر�س الوط���ن توا�سل جهدها 

املكثف وعمله���ا الدوؤوب، لدرء هذا 

اخلط���ر الإرهاب���ي واجتثاث���ه م���ن 

ج���ذوره اإىل غ���ر رجعة، ك���ي ينال 

الآثم���ون عقابهم ال���رادع جزاء ملا 

اقرفوه من جرائم.

حممد �شعفان :

 تقرير املدير العام يقدم روؤية غري تقليدية عن طبيعة اأ�ش�اق العمل العربية
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عرفان���ًا وتقدي���رًا م���ن منظم���ة 

العمل العربية جلهودهم قدم �سعادة 

ال�سي���د/ فايييز املطييري، املدي���ر 

الع���ام ملنظم���ة العم���ل العربي���ة ف�ي 

نهاية اأعمال اجلل�سة الفتتاحية  درع 

املنظم���ة اإىل مع���ايل ال�سيد حممد 

حممود �سعفان وزير القوى العاملة 

ممثًا عن رئي����س اجلمهورية عبد 

الفتيياح ال�سي�سييي، راع���ي موؤمت���ر 

العم���ل العربي ف�ي دورت���ه اخلام�سة 

والأربعني بالقاه���رة، ومعايل ال�سيد 

حممييد �سييياع ال�سييوداين رئي�س 

جمل����س اإدارة املنظم���ة ووزير العمل 

بجمهوري���ة  الجتماعي���ة  وال�س���وؤون 

الع���راق، ومعايل الدكت���ور/ املهدي 

الأمني رئي�س املوؤمت���ر، وزير العمل 

ومع���ايل  ليبي���ا،  بدول���ة  والتاأهي���ل 

بييراك  �سييبيح  هنييد   / الوزي���رة 

ال�سييبيح  وزي���رة العم���ل وال�س���وؤون 

الجتماعي���ة بدولة الكوي���ت ورئي�سة 

موؤمتر العم���ل العربى لل���دورة »44« 

بالقاهرة، ومع���ايل ال�سيد/  اأحمد 

اأبو الغيييط الأمني الع���ام جلامعة 

الدول العربية.

العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018

معايل ال�شيد/ حممد حمم�د �شعفان

معايل املهند�س/ حممد �شياع ال�ش�داين



ي
عرب

 ال
مل

لع
ر ا

تم
مؤ

15

Alamal Alarby(114) العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018

معايل ال�شيدة/ هند �شبيح ال�شبيح

معايل  الدكت�ر/ املهدى االأمني

معايل ال�شيد/ اأحمد اأب� الغيط
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Alamal Alarby العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018(114)

بخال�س االمتنان والتقدير جمل�س االأعيان االأردين مينح املطريي

درع املجل�س تقديرًا جله�ده املبذولة على امل�شت�ى العربي

كما ت�شلم �شعادته درعني اآخرين تكرميًا جله�ده فـي النه��س باأداء عمل املنظمة من:

 معايل ال�شيد/ ماأم�ن اأب� �شهال                                 و�شعادة املهند�س/ علي �شبيح علي

وزير العمل فـي دولة فل�شطني                                      رئي�س احتاد ال�شناعات العراقي                          
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Alamal Alarby(114) العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018

منظمة العمل العربية 

ت�قع بروت�ك�يل تعاون ثنائي مع:

احتاد 

الغرف 

العربية

وزارة 

العمل 

فـي دولة 

فل�شطني
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Alamal Alarby العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018(114)

هيئة رئا�شة امل�ؤمتر
 �شكل امل�ؤمتر هيئة رئا�شته باختيار 

معايل الدكت�ر/ املهدي ور�شمي االأمني

وزير العمل والتاأهيل

بدولة ليبيا

رئي�شًا للم�ؤمتر

�شعادة ال�شيد/ اأحمد ولد حمم�د

االأمني العام ل�زارة ال�ظيفة العم�مية والعمل 

وع�شرنة االإدارة 

 اجلمه�رية االإ�شالمية امل�ريتانية

نائب رئي�س امل�ؤمتر لفريق احلك�مات 

ال�شيد/ جباىل حممد جباىل 

رئي�س االحتاد العام لنقابات عمال 

م�شر -جمه�رية م�شر العربية

 نائب رئي�س امل�ؤمتر لفريق العمال

�شعادة ال�شيد/ �شمري عبداهلل نا�س

رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة 

و�شناعة البحرين 

مملكة البحرين

نائب رئي�س امل�ؤمتر لفريق اأ�شحاب االأعمال 
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Alamal Alarby(114) العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018

ت�شكيل الفرق الثالث

فريق احلك�مات

معايل املهند�س/ حممد �شياع ال�ش�داين- جمه�رية العراق- رئي�ًشا

�شعادة ال�شيد/خليفة خمي�س مطر الكعبي- دولة االإمارات العربية املتحدة- رئي�ًشا 

�شعادة ال�شيد/ جمال قادري -اجلمه�رية العربية ال�ش�رية- رئي�ًشا

فريق اأ�شحاب االأعمال

فريق العمال
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بح���ث موؤمت���ر العم���ل العربي ف�ي 

دورت���ه »45 « عددًا م���ن املو�سوعات 

الهامة، ياأتي على راأ�سها تقرير املدير 

الع���ام ملكت���ب العم���ل العرب���ي، حتت 

عنوان  » ديناميكية اأ�سواق العمل 

العربية .. التحولت وم�سارات 

التقدم « ال���ذي يعك�س عمق التفكر 

والتحلي���ل للحد من البطال���ة والفقر 

م���ن املجتمع���ات التي تع���اين م�ساكل 

�سيا�سية اأثرت على القت�ساد.

لأرب��ع  ا�ستمرت  مناق�سة  بعد 

كلمات  خ���ال  م��ن  ع��م��ل  جل�سات 

ومم��ث��ل��ي  ال��ع��م��ل  وزراء  م���ع���ايل 

م��ن��ظ��م��ات اأ����س���ح���اب  الأع���م���ال 

منظمة  ف�ي  دولة   20 من  والعمال 

اإىل  ال�ستماع  وبعد  العربية،  العمل 

العام   املدير  قدمها  التي  املداخلة 

خل�ست القرارات  اإىل اإقرار ت�سكيل 

ل�سوق  وتنظيمي  موؤ�س�سي  اإط���ار 

العمل العربية، وذلك بدعوة الدول 

اإجراء مراجعة �ساملة  اإىل  العربية 

�سوء  ف�ي  الجتماعية  للت�سريعات 

املتغرات القت�سادية والجتماعية 

وفقًا ملعاير العمل العربية والدولية 

على  ي�����س��اع��د  ومب���ا  ال�����س��ل��ة  ذات 

م��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات وامل��ت��غ��رات 

املت�سارعة على منظومة �سوق العمل 

وما اأفرزته من اأمناط عمل جديدة 

دقيقة،  علمية  معرفة  على  تنطوي 

وتاأهيًا  وتدريًبا  مهارات  تتطلب 

القرار  واأ�سار  وم�ستمًرا،  متطوًرا 

العربية  ال��دول  تبني  ���س��رورة  اإىل 

حمفزة  وا�سراتيجيات  �سيا�سات 

ل��اإن��ت��اج وال���س��ت��ث��م��ار م��ن خ��ال 

وخطط  وبرامج  ا�سراتيجية  و�سع 

ال�سامل  النمو  ركائز  لتكون  واقعية 

الدول  القرار  دعا  كما  وامل�ستدام، 

التعليم  �سيا�سات  لتطوير  العربية 

ملواكبة  واملهني  التقني  والتدريب 

النفاذ  القت�ساد املعرف�ي، وتي�سر 

امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  خل��دم��ات 

والت�سالت.

العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018

م�ؤمتر العمل العربي يقرر: 
تفعيل ال�سراكة احلقيقية بني احلكومات واأ�سحاب الأعمال لتحقيق التنمية امل�ستدامة.. و�سع بند 

دائم مبوؤمتر العمل الدويل ملناق�سة و�سع عمال فل�سطني �سنويًا..  قيام الدول العربية بتبني �سيا�سات 

وا�سرتاتيجيات حمفزة لالإنتاج وال�ستثمار.. زيادة فر�ص التاأهيل والتدريب املهني.
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وم��ن اأه���م امل��و���س��وع��ات التي 

ناق�سها املوؤمتر مو�سوع فني حول 

الجتماعيييية  »امل�سوؤولييييييية 

ملييييوؤ�ييييسيييي�ييييسييييات الييييقييييطيييياع 

ف�ي  �سارك  حيث  اخليييييييييييا�ص« 

من  ع�س�وًا   )53( اللجنة  اأعم�ال 

وعمًا  الثاثة  الإن��ت��اج  اأط���راف 

نظام  م��ن   »35« امل���ادة  ب��اأح��ك��ام 

مت  العربي،  العمل  مبوؤمتر  العمل 

ف�ي بداية الجتماع  انتخاب علي 

جعفر احللو حكومات جمهورية 

وال�سيدة/�سامية  رئي�سًا  العراق 

اجل��م��ه��وري��ة  ح��ك��وم��ات  بكو�ص 

وبعد  وم��ق��ررًا،  ن��ائ��ب��ًا  التون�سية 

امل�سوؤولية  اأهمية  ح��ول  النقا�س 

القطاع  ملوؤ�س�سات  الجتماعية 

ال��ل��ج��ن��ة ف�ي  اأك������دت  اخل���ا����س 

تقريرها على �سرورة العمل على 

تعميق مفاهيم ومبادئ امل�سوؤولية 

الج���ت���م���اع���ي���ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات، 

بني  احلقيقية  ال�سراكة  وتفعيل 

احل��ك��وم��ات واأ���س��ح��اب الأع��م��ال 

ف�����ي حتقيق  م��ن��ه��ا  ل��ا���س��ت��ف��ادة 

اأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة 

املبادرات  بدعم  التقرير  واأو�سى 

املتعلقة بامل�سوؤولية الجتماعي�������ة 

مل��وؤ���س�����س��ات ال���ق���ط���اع اخل��ا���س 

ف�ي  ال�ستثمار  اإىل  تهدف  التي 

التعليم وال�سحة وتنمية املهارات 

وامل�ستدام  الائق  العمل  وتوفر 

بتعزيز  اأو����س���ت  ك��م��ا  ل��ل��ج��م��ي��ع، 

التنمية  نحو  املوجهة  ال�سيا�سات 

الإنتاجية  الأن�سطة  تدعم  والتي 

عمل  فر�س  توليد  ف�ي  وت�ساعد 

العمل  طبيعة  مع  تتناغم  جديدة 

ا�ستدامة  وتوؤمن  املوؤ�س�سات  ف�ي 

الجتماعية.  امل�سوؤولية  �سيا�سات 

القطاع  توجيه  اإىل  التقرير  ودعا 

اخلا�س نحو ال�ستثمار ف�ي تطوير 

ملعاير  وف��ًق��ا  ال�����س��ن��اع��ة  ق��ط��اع 

ال�ستدامة البيئية، كاللت������������زام 

بالتقنيات �سديقة البيئة ومراعاة 

ال���س��ت��خ��دام الأم���ث���ل ل��ل��م��وارد، 

وتاأ�سي�س اأطر تنظيمية متخ�س�سة 

للتن�سيق  الجتماعية  للم�سوؤولية 

اأولويات  وحتديد  املوؤ�س�سات  بني 

الدولة  داخ��ل  املجتمعية  التنمية 

لتعظيم اأثرها، كما طالبت اللجنة 

و�سائل  دور  تفعيل  تقريرها  ف�ي 

الإعام وو�سائل التثقيف املختلفة 

ف�ي ن�سر ثقافة ممار�سة امل�سوؤولية 

من  منها  وال��ع��ائ��د  الجتماعية 

خ����ال ت��ب��ن��ي خ���ط���اب اإع���ام���ي 

جاذب يعك�س املبادئ ال�سحيحة، 

وي���ع���زز امل��م��ار���س��ات ال��ن��اج��ح��ة 

ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س.

العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018

»امل�ش�ؤولية االجتماعية مل�ؤ�ش�شات  القطاع اخلا�س«
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ناق�ست الدورة »45« ملوؤمتر العمل 

العربي بن���دًا فنيًا هامًا، حظي بعدد 

كب���ر م���ن امل�سارك���ني حت���ت عنوان 

»الإنتاجية ودورها فيي حت�سني 

النميييييو«  التناف�سييية وزييييييادة 

م���ن   »35« امل���ادة  باأح���كام  وعم���ًا 

نظ���ام العمل مبوؤمتر العم���ل العربي 

اخت���ارت اللجنة ف�ي بداي���ة اأعمالها 

املهند�س قتيبيية فرمان  حكومات 

جمهورية الع���راق رئي�ًسا، والدكتورة 

�سييييييييييولف ح�سيييييييني دروي�ييص 

عم���ال جمهورية م�سر العربية نائبًا 

للرئي�س، وال�سيد/ ن�سال ر�سوان- 

عم���ال اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة 

مق���ررًا . وعقدت اللجن���ة اجتماعها 

على م���دى يومني متتالي���ني ملناق�سة 

البن���د املعرو�س على ج���دول اأعمال 

املوؤمتر، وبعد املناق�سات راأت اللجنة 

العربي���ة  البل���دان  دع���وة  �س���رورة 

لإعطاء الأولوية للنهو�س بالإنتاجية 

وحت�سني جودة الإنتاج وفقًا للمعاير 

القيا�سية الدولية ف�ي الإنتاج وتنمية 

ق���درات القائم���ني عليه���ا، واعتب���ار 

ذلك �سرًط���ا اأ�سا�سًيا  لزيادة الدخل 

القومي ومواجهة املناف�سة التجارية 

اأف�س���ل  فر����س  وحتقي���ق  الدولي���ة، 

احلي���اة  نوعي���ة  وحت�س���ني  لت�سغي���ل 

وتقلي�س الهدر ف����ي املوارد. واأكدت 

اللجنة على �س���رورة اإن�ساء جمال�س 

وهيئ���ات لاإنتاجي���ة عل���ى م�ست���وى 

كل بل���د عرب���ي، عل���ى اأن ت�س���م ف�ي 

ع�سويته���ا ممثل���ني ع���ن احلكومات 

الأعم���ال  اأ�سح���اب  ومنظم���ات 

اأو  ومراك���ز  العم���ال،  ومنظم���ات 

معاهد البح���ث العلمي ذات العاقة 

وتو�سيع مظلة احلماي���ة الجتماعية 

الفق���رة  املجتم���ع  فئ���ات  لت�سم���ل 

واملهم�س���ة وتعمي���ق مزاي���ا ال�سمان 

الجتماعي، مم���ا ي�ساعد ف�ي تقوية 

انتم���اء الأف���راد للوط���ن والندف���اع 

نح���و العمل املنتج واإب���راز اأح�سن ما 

 ل���دى العاملني من مهارات وكفاءات

كم���ا طالب���وا ب�س���رورة العم���ل على 

وحتدي���ث  الإدارة  نظ���م  تطوي���ر 

العمليات الإنتاجية وعنا�سر الإنتاج 

واأجهزة املراقبة والتحكم والقيا�سات 

نوعًا وكم���ًا، من حيث �سر العمليات 

الب�س���ري وال�سيانة  وامل���واد والأداء 

والتخطي���ط  ال�سناع���ي،  والأم���ن 

وال�سيطرة على الإنتاج والتحرر من 

والإج���راءات  البروقراطي���ة  نظ���م 

 التي حتد من حرية العمل والإبداع.

وب���ذل املزي���د م���ن اجله���ود املمكنة 

لزيادة مع���دلت منو الن���اجت املحلي 

م���ن  العربي���ة  لل���دول  الإجم���ايل 

اأج���ل متكينها م���ن حتقي���ق التنمية 

القت�سادي���ة والجتماعية مبا يوؤدي 

اإىل حت�سني توزيع الدخل ورفع قدرة 

العاملني ف�ي الإنتاج وحت�سني اأدائهم 

لزيادة الإنتاجية.

العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018

»االإنتاجية ودورها فـي حت�شني التناف�شية وزيادة النم�«:

تناق�س فى جلنة فنية
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املوؤمت���ر  ونا�س���د 

�سمن تو�سياته الدول 

امل�سدق���ة  الأع�س���اء 

على اتفاقي���ات العمل 

اإىل  ال�سع���ي  العربي���ة 

تطبي���ق اأحكامها على 

اأر�س الواقع ومنا�سدة 

معاير  عن  امل�سوؤولني 

العم���ل العربية ملوافاة 

العربي  العم���ل  مكتب 

من���اذج  عل���ى  بال���رد 

جلن���ة  وماحظ���ات  التقاري���ر 

اخل���رباء ف����ي املواعي���د املحددة 

حت���ى ميك���ن عر�سها عل���ى جلنة 

اخل���رباء القانوني���ني لدرا�سته���ا، 

كم���ا اأ�س���اد املوؤمتربجه���ود جلن���ة 

اخل���رباء القانوني���ني ف����ي اإعداد 

التقري���ر وكذلك النتائ���ج العملية 

الت���ي تو�سل���ت اإليه���ا مم���ا يوؤدي 

اإىل دع���م وتطوي���ر نظ���ام متابعة 

معاير العمل العربية، خا�سة ف�ي 

ظل امل�ستج���دات التي طراأت على 

ع���امل العمل مع مراع���اة اأن تكون 

ماحظات اللجن���ة اأكر تف�سيًا 

لت�سهي���ل ال���رد عليها  كم���ا اأو�سى 

العربي���ة  العم���ل  منظم���ة  اأي�س���ًا 

التنظيمي���ة  الإج���راءات  باتخ���اذ 

لعقد امللتقى الدويل للت�سامن مع 

عمال و�سع���ب فل�سطني والأرا�سي 

عل���ى  الأخ���رى  املحتل���ة  العربي���ة 

 107 ال���دورة  اأعم���ال  هام����س 

ملوؤمت���ر العمل ال���دويل ف����ي يونيو 

الت�سهي���ات  وتوف���ر  املقب���ل، 

ومقوم���ات اإجن���اح ه���ذا الن�ساط 

املهم، وحتقي���ق الأهداف املرجوة 

من���ه، وذل���ك بالتن�سي���ق والتعاون 

ذات  الفل�سطيني���ة  اجله���ات  م���ع 

العاق���ة، واأك���د املوؤمت���ر، اأهمي���ة 

ا�ستمرار املدير العام ملكتب العمل 

العربي ف�ي اإعداد التقرير ال�سنوي 

ب�س���اأن امل�ستوطن���ات الإ�سرائيلية، 

واآثارها القت�سادية والجتماعية 

ال�سلبي���ة عل���ى اأو�س���اع اأ�سح���اب 

ف����ي فل�سطني،  والعمال  الأعم���ال 

والتقري���ر التحليل���ي ح���ول ملحق 

تقري���ر املدير الع���ام ملكتب العمل 

الدويل ب�ساأن اأو�س���اع العمال ف�ي 

الأرا�س���ي العربي���ة املحتلة، وقرر 

املوؤمت���ر دعم ال�سن���دوق الوطني 

الفل�سطين���ي للت�سغي���ل واحلماي���ة 

والروي���ج  للعم���ال،  الجتماعي���ة 

ل���ه، لتحقي���ق الأه���داف النبيل���ة 

ن�س���ئ م���ن اأجله���ا، ودعوة 
ُ
الت���ي اأ

اإن�س���اء  لتموي���ل  العربي���ة  ال���دول 

مرك���ز تدريب���ي لتاأهي���ل وتدريب 

به���دف  الفل�سطيني���ني  العم���ال 

تنمي���ة قدراته���م ف����ي احل�س���ول 

على فر�س العمل. واأدان املوؤمتر، 

العتداءات الإ�سرائيلية املمنهجة 

عل���ى عم���ال و�سع���ب فل�سطني ف�ي 

الأرا�سي العربية املحتلة، مطالبًا 

املجتم���ع ال���دويل ب���كل موؤ�س�ساته 

واآليات���ه بالعم���ل عل���ى و�س���ع حد 

لهذه النتهاكات التي متثل اعتداء 

ال���دويل ومواثيق  �سارخًا للقانون 

حقوق الإن�سان.

العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018
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وجه املوؤمتر ال�سكر للمدي���ر العام ملكتب العمل العربي 

والعامل���ني به واملعاهد واملراكز التابع���ة على اجلهود التي 

بذلوه���ا ف�ي تنفي���ذ الربام���ج والأن�سطة الت���ي تدعم قيام 

املنظم���ة بر�سالته���ا وحتقي���ق اأهدافه���ا ل�سال���ح اأطراف 

الإنت���اج الثاث���ة ف�ي الوط���ن العربي، وكذلك عل���ى النقلة 

النوعي���ة ف�ي اأداء املنظم���ة واآليات عمله���ا، كما  طلب من 

منظم���ة العمل العربي���ة ا�ستكمال اأن�سطته���ا التدريبية ف�ي 

كاف���ة املج���الت لتطوير مه���ارات ممثلي اأط���راف الإنتاج 

الثاث���ة، هذا واأ�ساد املوؤمتر باجلهود التي تبذلها اجلمعية 

العربي���ة لل�سم���ان الجتماعي ف����ي تفعي���ل دور موؤ�س�سات 

ال�سم���ان الجتماعي ف�ي الدول العربي���ة والتي تتكامل مع 

جهود املنظم���ة ف�ي هذا املجال، ودعوة موؤ�س�سات ال�سمان 

الجتماع���ي ) التي مل تن�سم بع���د( اإىل النت�ساب لع�سوية 

اجلمعي���ة وق���ام بت�سمية  ممثل���ي اأطراف الإنت���اج الثاثة 

ف����ي ع�سوية املكتب التنفي���ذي للجمعي���ة العربية لل�سمان 

الجتماع���ي  كما ثمن املوؤمتر  جهود منظمة العمل العربية 

ف�ي تنمي���ة و�سيانة احلقوق واحلريات النقابية، واأكد على 

تعزيز احلوار الجتماعي بني اأطراف الإنتاج الثاثة كاآلية 

لتعزيز التفاهم امل�سرك لتحقيق امل�سالح امل�سركة لكافة 

ال�سركاء، ونا�سد املوؤمتر دعم جهود منظمة العمل العربية 

ف����ي متابع���ة التق���دم املحرز ف����ي اإجناز متطلب���ات العقد 

العربي للت�سغيل، ودعا الدول العربية التي مل تعتمد العقد 

العرب���ي للت�سغيل وال�سراتيجية العربية للتدريب والتعليم 

التقن���ي واملهني اإىل اعتمادهما طبق���ًا لقرار موؤمتر العمل 

العربي رق���م » 1424« )املنامة/ مملكة البحرين 2010( 

كما ح���ث الدول العربية التي مل تعتم���د الت�سنيف العربي 

املعي���اري للمه���ن 2008 اإىل امل�سارع���ة باعتم���اده، اإعماًل 

لق���رار موؤمتر العمل العربي رقم »1401« )عمان/ اململكة 

الأردنية الها�سمية 2009 (.

هذا ووجه املوؤمت���ر ال�سكر والتقدير  اإىل الدول التي 

�سددت م�ساهماتها ف�ي موازنة املنظمة لعام 2018  كما 

طالب ال���دول الأع�ساء التي مل ت�سدد بع���د م�ساهماتها 

ف����ي موازن���ة املنظم���ة لع���ام 2018  الإ�س���راع ل�س���داد 

م�ساهماتها. 

العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018

الدورة »45« مل�ؤمتر العمل العربي تطالب منظمة العمل العربية با�شتكمال اأن�شطتها 

التدريبية فـي كافة املجاالت لتط�ير مهارات ممثلي اأطراف االإنتاج الثالثة
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املتحدث�ن فـي اجلل�شات العامة:
• تقرير املدير العام يدع� اإىل م�اكبة الطبيعة املتغرية الأ�ش�اق العمل	

معايل الدكت�ر/

 علي بن نا�شر الغفي�س

وزير العمل والتنمية 

االجتماعية

اململكة العربية ال�شع�دية

معايل ال�شيدة/ 

هند ال�شبيح

وزير ال�ش�ؤون االجتماعية 

والعمل ووزير الدولة 

لل�ش�ؤون االقت�شادية

دولة الك�يت

معايل ال�شيد/

 �شمري �شعيد مراد 

وزير العمل 

اململكة االأردنية الها�شمية

• يعترب التقرير مرجعًا للباحثني باأ�ش�اق العمل من اأطراف االإنتاج فـي الدول العربية	

معايل ال�شيد/

 جميل حميدان

وزير العمل والتنمية 

االجتماعية

مملكة البحرين

معايل ال�شيد/

 حممد يتيم

وزير ال�شغل واالإدماج 

املهني

اململكة املغربية

معايل ال�شيد/ 

نا�شر بن ثاين الهاملي

وزير امل�ارد الب�شرية 

والت�طني

دولة االإمارات العربية 

املتحدة
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معايل ال�شيد/

 مراد زمايل

        وزير العمل والت�شغيل 

وال�شمان   االجتماعي

اجلمه�رية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية

 معايل الدكت�رة/

 ابتهاج عبد القادر الكمال

وزير ال�ش�ؤون االجتماعية 

والعمل

      اجلمه�رية اليمنية

معايل الدكت�ر/

 اأحمد بابكر نهار

وزير العمل واالإ�شالح 

االإداري

جمه�رية ال�ش�دان

معايل ال�شيد/ 

ماأم�ن اأب� �شهال

وزير العمل

دولة فل�شطني

ال�شيد/

 يعق�ب ي��شف حممد

رئي�س املجل�س التنفيذي 

لالحتاد احلر لنقابات عمال 

البحرين

مملكة البحرين

معايل ال�شيد/

حممد الطرابل�شي

وزير ال�ش�ؤون االجتماعية

اجلمه�رية الت�ن�شية

• اعتمدت منهجية التقرير اأ�شل�ًبا علميًا غري تقليدي فـي تناول اأو�شاع اأ�ش�اق العمل العربية	

• �شرورة اتباع من�ذج تنم�ي قائم على حق�ق االإن�شان والعدالة االجتماعية	

• رفع كفاءة اأ�ش�اق العمل وم�اكبة اقت�شاد املعرفة وفًقا خل�ش��شية كل دولة عربية	
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ال�شيد/

 حممد جمعان احل�شينة

رئي�س االحتاد العام لعمال 

الك�يت

دولة الك�يت

الدكت�ر/

 ب�شارة االأ�شمر

رئي�س االحتاد العمايل 

العام فـي لبنان

اجلمه�رية اللبنانية

ال�شيد/ 

حيدر اإبراهيم

االحتاد العام لعمال 

فل�شطني

دولة فل�شطني

• احل�ار االجتماعي ركيزة لبل�رة عقد اجتماعي حديث اأ�شا�شه العدالة وتكاف�ؤ الفر�س	

املهند�س/ 

علي �شبيح علي

رئي�س احتاد ال�شناعات 

العراقي

جمه�رية العراق

ال�شيد/ 

غ�شان غ�شن

االأمني العام لالحتاد 

الدويل لنقابات العمال 

العرب

�شعادة ال�شيد/

 �شمري عبداهلل نا�س

رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 

جتارة و�شناعة البحرين

مملكة البحرين

• ع�شر ال�شناعة الرقمية يفر�س عالقات اإنتاج واأمناط عمل جديدة	
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حظ�������ي فري����ق العم�������ال بزي����ارة كرمي����ة من 

�س���ع����ادة ال�س���ي����د/ فايييز عليييييي املطييييييري، 

املدي�������ر الع����ام ملنظم����ة العم�������ل العربية، حتدث 

فيه�������ا م����ع اأع�س����اء الفري�������ق بكلم�������ات اأخوي���ة 

�سادقة موؤك���ًدا اأهمي�������ة توطيد عاقات التعاون 

والتن�س���يق مع املنظم�������ات العربية ملا لذلك م���ن 

اأثر ف�ي خدمة ووحدة احلرك���ة النقابية وتعزي���ز 

دورها اله����ادف ف�ي حت�س���ني النم����و القت�سادي 

وزي�������ادة الإنتاجية. كم�������ا اأ�س���ار اإل�������ى الدع���م 

املق�������دم م�������ن قب�������ل الحت����ادات العمالية لفرق 

عم���ل املنظمة، من خال م�س���اركاتهم الإيجابية 

من حيث الكم والنوع وا�س���ت�سافتهم لعدد كبي���ر 

منها، واأ�س����اف: »منظم���ة العمل العربية ت�س���عى 

بكل ال�س���بل املتاح���ة لتنفيذ خط���ة عملها ملبي���ة 

احتياجات اأط�������راف الإنتاج الثاث ف�ي الوط���ن 

العربي«.

 فـي زيارة مفاجئة لجتماعات الفرق .. »منظمة 

العمل العربية ت�شعى بكل ال�شبل املتاحة لتنفيذ 

خطة عملها ملبية احتياجات اأطراف الإنتاج الثالثة 

فـي الوطن العربي«
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كما اأك���د �س���عادته خال زيارت���ه فريق اأ�سح���اب 

الأعمال ت�س���خر جه���ود املنظمة واأن�س���طتها ل�سالح 

اأط������راف الإنت���اج الث���اث، واأب���دى حر�س������ه عل���ى 

تنفي���ذ اأن�س���طة التمويل الذاتي من خ���ال م�س���اريع 

هام������ة ومتمي���زة على امل�س���ت���وى العرب���ي كم�س���روع 

تطوي���ر ف���رع الأخطاراملهنية ف����ي املوؤ�س�س���ة العام���ة 

للتاأمينات الجتماعية ف�ي اململكة العربية ال�سعودية، 

والدبل���وم املهن���ي لل�سحة وال�سامة املهني���ة؛ حي���ث 

ت������م ف�ي ه���ذا الإط���ار توقيع بروتوك������ول تعاون م���ع 

املعه������د الأوروب���ي »اإيجاب���ي« التاب���ع لغرف���ة �سناعة 

عم������ان، و�س���يت���م توقي������ع بروتوك���ول م���ع املنظم���ة 

العربي���ة للتنمي������ة الإداري���ة. واأعل������ن ع���ن الإعداد 

والتح�سي������ر للمنت���دى الثان������ي للقط���اع اخل���ا����س 

بالتع������اون م���ع منظم������ة العم������ل الدولي������ة وغرف���ة 

�سناع������ة الأردن،  واأكد على اأهمية املقرح���ات التي 

يبديه���ا اأ�سح������اب الأعم���ال لا�ستف���ادة منه���ا ف�ي 

تطوي���ر عم���ل املنظم������ة، و�س���كر بع����س الدول التي 

�س������ددت م�ساهماتها بعد انقط���اع، وهذا اإن دل على 

�س������يء فه���و دليل م�سداقي���ة املنظم���ة وجديتها ف�ي 

توجهاتها وتنفيذ اأن�س���طتها.

 فريق اأ�شحاب الأعمال ي�شيد بجهود �شعادة املدير العام فـي تنفيذ

برامج واأن�شطة املنظمة وتوزيعها اجلغرافـي
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توجه �سعادة املدير العام ملنظمة العمل العربية  

بال�سك���ر اجلزي���ل لفخامة الرئي�س عبييد الفتاح 

ال�سي�سييي، رئي����س جمهورية م�س���ر العربية على 

تكرم���ه برعاي���ة املوؤمت���ر، وكذل���ك مع���ايل الأمني 

العام جلامعة الدول العربية الذي تف�سل م�سكوًرا 

بح�سوره جل�سة الفتتاح الر�سمية، ولكل ما تقدمه 

الأمان���ة العامة جلامع���ة الدول العربي���ة من عون 

واإ�سن���اد. كما �سكر اأط���راف الإنت���اج الثاث  ف�ي 

جمهورية م�سر العربية. واأعرب عن تقديره ملعايل 

الدكت���ور املهييدي الأمني- وزير العم���ل والتاأهيل 

لدولة ليبي���ا- رئي�س املوؤمتر، حل�سن اإدارته اأعمال 

املوؤمت���ر، ولنواب الرئي�س عل���ى اأدائهم املتميز ف�ي 

تروؤ�س اجلل�سات، متمنًيا لهم النجاح والتوفيق ف�ي 

اأعمالهم. وهناأ »املطري« اأع�ساء جمل�س الإدارة 

و اأع�س���اء اللج���ان النظامية الذي���ن مت انتخابهم 

و�سك���ر روؤ�ساء الف���رق واللجان الفني���ة والنظامية 

وال�س���ادة الأع�ساء على م�ساركته���م الفاعلة وروح 

الأخ���وة الت���ي عك�س���ت الن�سج���ام والتناغ���م بني 

اأع�س���اء املوؤمتر من اأط���راف الإنت���اج الثاث ف�ي 

ال���دول العربية. كم���ا ثم���ن اآراء املتحدثني القيمة 

»املطريي«  فـي كلمته اخلتامية لأعمال الدورة »45« ملوؤمتر العمل العربي
•  »قرارات طموحة تهدف اإىل ت�شحيح م�شارات اأ�شواق العمل، وحتقيق التكامل 	

البيني العربي«

• »موؤمترنا فر�شة للتجمع الأخوي واحلوار البناء والتن�شيق الهادف«	
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الت���ي اأث���رت ف�س���ول التقري���ر مبزيد م���ن الدرا�سة 

والتحليل باأفكار خاقة للخروج بتو�سيات ت�سيف ملا 

تو�سل اإلي���ه التقرير من متطلبات رفع كفاءة اأ�سواق 

العمل العربية خال الفرة القادمة. و�سكر �سعادته 

ف����ي اخلتام كل من �ساهم ف�ي اإجناح اأعمال املوؤمتر 

م���ن و�سائل الإع���ام و العاملني بالأجه���زة الأمنية، 

وال�سحي���ة. وخ�س احت���اد اإذاعات ال���دول العربية 

وجمي���ع العامل���ني عل���ى تغطي���ة هذا احل���دث الهام 

مبا�سرة.

هذا واألقى �سعادة ال�سيد/ فايز علي  املطري، 

املدير الع���ام ملنظمة العمل العربي���ة، برقية موجهة 

– رئي����س  ال�سي�سييي  عبدالفتيياح  الرئي����س  اإىل 

جمهوري���ة م�س���ر العربية، مبنا�سبة اختت���ام اأعمال 

ال���دورة ال���� 45، املنعقدة بالقاه���رة مب�ساركة وزراء 

العمل الع���رب، واأ�سحاب الأعم���ال والعمال بالدول 

العربي���ة الأع�ساء ف����ي منظمة العم���ل العربية، اإىل 

جانب جامعة الدول العربية.

ج���اء ف�ي ن�س الربقي���ة: »ي�سرفن���ا با�سم الوفود 

امل�سارك���ة، اأن نرف���ع اأ�سمى اآيات العت���زاز، لرعاية 

الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ملوؤمتر العمل العربي، 

وتكليف حممد �سعفان، وزير القوى العاملة بافتتاح 

اأعماله���ا، وكلمتك���م الت���ي وجهتموه���ا، وتوجهاتكم 

الت���ي توؤك���د دعمكم لق�ساي���ا التنمي���ة، وم�ساعركم 

 النبيل���ة لدع���م وتعزي���ز العم���ل العرب���ي امل�سرك«.

وقدم املطري، اأ�سدق التهاين للرئي�س عبدالفتاح 

ال�سي�سييي، مبنا�سب���ة جتديد ثقة ال�سع���ب امل�سري 

العزي���ز، قائ���ًا : »اأدام اهلل عليك���م الأم���ن والأمان 

وال�ستقرار«.

العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018
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فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي

رئي�س جمهورية م�سر العربية

اخلام�سة  ال���دورة  اأع��م��ال  اختتام  مبنا�سبة 

والأربعني ملوؤمتر العمل العربي والتي عقدت على 

 –  8 من  الفرتة  خالل  العروبة  م�سر  الكنانة  اأر�س 

2018، مب�ساركة وزراء العمل،  15 اإبريل/ ني�سان 
واأع�ساء  وروؤ���س��اء  الأع��م��ال،  اأ�سحاب  ومنظمات 

الأم����انة  ج���انب  اإىل  العربية،  الدول  ف�ي  العمالية  والنقابات  الحتادات 

والإقليمية،  العربية،  املنظمات  وممثلي  العربية  ال��دول  جلامعة  الع��امة 

والدولية، ذات ال�سلة .

العتزاز  اآيات  اأ�سمى  امل�ساركة،  الوفود  با�سم  لفخامتكم  نرفع  اأن  ي�سرفنا   

ملعايل  وتكليفكم  موؤمترنا،  لأعمال  الكرمية  بالرعاية  لتف�سلكم  والتقدير 

ال�سيد/ حممد حممود �سعفان- وزير القوى العاملة، بافتتاح اأعمالها، وكلمتكم 

تعك�س  وتوجهات  معاٍن،  من  حملته  وما  امل�ساركة  للوفود  وجهتموها  التي 

التى  النبيلة  العربى وم�ساعركم  الإن�سان  التي تخدم  التنمية  لق�سايا  دعمكم 

ا�ست�سعرناها من ر�سالتكم القيمة اإىل امل�ساركني لدعم وتعزيز الت�سامن والعمل 

العربي امل�سرتك.

امل�سري  ال�سعب  ثقة  جتديد  مبنا�سبة  التهاين  باأ�سدق  نتقدم  اأن  وي�سعدنا 

العزيز ف�ي قيادتكم ل�ستكمال م�سرية النه�سة والتنمية ال�ساملة .

اأن يحفظ م�سر، ويدمي عليها نعمة الأمن والأمان  ون�ساأل الله العلي القدير 

التقدم  امل�سرى  لل�سعب  يحقق  ما  كل  فى  خطاكم  الله  ي�سدد  واأن  وال�ستقرار، 

والزدهار و الرخاء .

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،.

املهدى ور�سمى الأمني

وزير العمل والتاأهيل

بدولة ليبيا

رئي�س املوؤمتر

فايز علي املطريي

املدير العام ملنظمة 

العمل العربية
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جيبوتي ت�شدق على التفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 

ب�شاأن احلريات واحلقوق النقابية

خال اجتم���اع ممثل���ي اأط���راف الإنتاج الثاث 

م���ن جمهوري������ة جيبوتي م���ع م�س���وؤولني من منظمة 

العم���ل العربي���ة على هام����س موؤمتر العمل العربي، 

نا�س������د الوف������د منظم������ة العم���ل العربي������ة توف���ر 

الدع���م الفني والأن�سطة التدريبي���ة، وت���م الت�سديق 

عل������ى التفاقية العربية رق���م 8 لع���ام 1977، وف�ي 

اإط���ار متابعة التطبيق العمل������ي لاتفاقية امل�سادق 

عليها، هن���اك من���اذج متابع���ة خا�س���ة بالتفاقيات 

لعر�سها عل���ى جلن���ة اخلب������راء القانونيي���ن والتي 

تعق������د اجتماعها �س���نوًيا ومن ث���م تع���ر�س نتائجه 

عل������ى جلنة تطبي���ق التفاقي������ات والتو�سيات التي 

ت������درج كبند فن���ي من �سم������ن بنود موؤمت���ر العمل 

العرب������ي. وعل���ى هام�������س الجتماع و�س���ح ممثل���و 

لقاع������دة  ت�سميمه���م  العربي������ة  العم���ل  منظم���ة 

بيانات تت�سمن نق������اط الت�سال املخت�سة مبعاير 

وت�س���ريع���ات العمل العربي���ة والت���ي ت�س���هل املتابعة 

مع الدول الأع�ساء ف����ي �س���بيل ا�س���تكمال التقارير 

ف�ي املواعي���د املحددة.
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ال�سي���د  مع���ايل  ا�ستعر����س 

نا�سر بن ثاين الهاملي- وزير 

املوارد الب�سرية والتوطني وفايز 

املطييري، املدير الع���ام ملنظمة 

العمل العربية، خمرجات اأعمال 

الدورة 45 ملوؤمت���ر العمل العربي  

واخلط���ط وامل�ساري���ع امل�ستقبلية 

للمنظم���ة، واأكد حر�س الإمارات 

على موا�سلة الدعم للمنظمة مبا 

يعزز م���ن دورها ف�ي تطوير اآفاق 

التعاون ب���ني ال���دول العربية ف�ي 

جم���الت العمل، ف�ي وق���ت اأ�ساد 

فيه املطري بهذا الدعم.

  املطريي ي�شتعر�س مع الهاملي خططًا

وم�شاريع م�شتقبلية للمنظمة

  لقاءات على هام�س الدورة »45« ملوؤمتر العمل العربي        
 اجتم���ع �س���عادة املدي���ر الع���ام مبمثلي اأطراف 

الإنت���اج الث���اث بع���د ا�س���تكمال موريتاني���ا توقيع 

كام���ل بروتوك���ولت ال�س���بك���ة العربي���ة ملعلوم���ات 

عم���ل،  اأ�سح���اب  العمل:)حكوم������ات،  اأ�س������واق 

عم������ال، اأجهزة اإح�سائية( واأك���دت املنظم���ة من 

جانبه���ا عزمه���ا عق������د دورات تدريبي���ة لتدري���ب 

نق������اط الت�س���ال املعني���ني بكيفي������ة التعامل م���ع 

منظومة ال�س���بك���ة وتزوي���د املنظمة بالإح�ساءات 

املطلوبة. ونا�س������د رئي�س الوف������د املنظم���ة اإيجاد 

موق������ف عرب���ي موح������د منا�س���ر لل������دول الت���ي 

تتع���ر����س لنتق���ادات  املنظم���ات الدولي���ة. وعرب 

الوف���د ع������ن اهتمام���ه البال���غ باإحل���اق ع���دد من 

الك���وادر ف����ي دبلوم ال�سح���ة وال�سام���ة ثم طلب 

برامج تكويني������ة، لتدريب املفت�س������ني املوريتانيني 

وتوعيته���م باملخاط���راملهني���ة وال�س���يطرة عليه���ا، 

كم������ا طل������ب تزويده������م باملطبوع���ات اخلا�س���ة 

بال�سحة وال�س���امة املهني���ة ل�سعوبة توفرها ف�ي 

موريتانيا والدول املج���اورة، ووعد �س���عادة املدي���ر 

العام بتنفيذ كاف���ة مطالبه���م وفق ج���دول حمدد.
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ا�ستقب���ل �سع���ادة ال�سي���د/ فايييز املطييري  

املدير العام ملنظمة العم���ل العربية، جلنة العمل 

والتنمية الجتماعية ف�ي جمل�س الأعيان برئا�سة 

العني/ �سو�سن املجايل، وا�ستعر�س معهم اأبرز 

املوا�سي���ع امل�سرك���ة ذات ال�سل���ة بق�سايا العمل 

والعمال.

ج���اء ذل���ك خ���ال ا�ستقب���ال املطييري وفد 

جمل����س الأعي���ان، املك���ون م���ن الع���ني رابحييه 

الدبا�ص، والعني زياد احلم�سييي، على هام�س 

اأعم���ال موؤمت���ر العم���ل العرب���ي 45 املنعق���د ف�ي 

العا�سمة امل�سرية القاهرة.

وناق�س اللق���اء اأبرز ق�سايا العمل ف�ي خمتلف 

دول املنطق���ة، وعل���ى راأ�سه���ا م�سكل���ة البطال���ة 

وارتف���اع معدلته���ا، والتعليم التقن���ي والتدريب 

املهن���ي ف����ي تنمي���ة امل���وارد الب�سري���ة العربي���ة 

لا�ستف���ادة م���ن طاقاته���ا الكاملة ف����ي التنمية 

القت�سادي���ة والجتماعية، وبحث ظاهرة عمالة 

الأطف���ال ف����ي الوط���ن العرب���ي، الت���ي تع���د من 

الظواهر القت�سادية والجتماعية اخلطرة ف�ي 

الدول العربي���ة ب�سورة خا�س���ة، ف�سًا عن اأهم 

التحديات التي تواجه املراأة ف�ي عملها.

كما تن���اول اللق���اء، اأهم التحدي���ات التنموية 

الت���ي تواجهها البلدان العربي���ة، واحلاجة امللحة 

لت�سافر اجله���ود لإيجاد حلول عملية ت�ساعد ف�ي 

حتقيق اإجنازات ملمو�سة ل�سالح العمال وحت�سني 

م�ستوى معي�سة الأفراد ف�ي الوطن العربي.

املطريي ي�شتقبل جمل�س الأعيان
 فـي اململكة الأردنية الها�شمية
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بحث معايل ال�سيد/ نا�سيير بن ثيياين الهاملي وزير املوارد 

الب�سري���ة والتوطني مع مع���ايل ال�سيد/ جميييل حميدان وزير 

العم���ل والتنمي���ة الجتماعية ف����ي مملكة البحري���ن �سبل تعزيز 

العاق���ات الثنائي���ة ب���ني البلدي���ن ال�سقيقني ف�ي جم���الت �سوق 

العمل.

و�سهد اللق���اء ا�ستعرا�س �سيا�سات وبرام���ج التوطني ف�ي كا 

البلدين الت���ي ت�ستهدف تعزيز فر�س توظي���ف وتاأهيل املواطنني 

ف�ي القطاع اخلا�س. واأكد اجلانبان احلر�س على تبادل خربات 

وجت���ارب التوط���ني املطبقة ف����ي البلدي���ن بال�سكل ال���ذي ي�سهم 

ف����ي تطوير ه���ذه اخلربات والتجارب ومبا ي�سه���م ف�ي دعم ملف 

التوطني ف�ي القطاع اخلا�س.

وزيرا الإمارات والبحرين

  يبحثان �شيا�شات برامج التوطني
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بحثت وزيرة ال�س���وؤون الجتماعية والعمل وزيرة الدولة 

لل�س���وؤون القت�سادية هنييد ال�سييبيح م���ع وزي���ر امل���وارد 

الب�سرية والتوطني ف�ي دولة الإمارات معايل ال�سيد/  نا�سر 

الهاملي اأوجه التعاون والتن�سيق بني اجلانبني.

كم���ا اأجرت الوزيرة »ال�سييبيح« مباحث���ات ثنائية مع 

املدي���ر الإقليمي للدول العربية يف منظم���ة العمل الدولية 

الدكت���ورة ربا جرادات؛ حيث تطرق اللقاء اإىل ترتيبات 

تعزي���ز وتو�سيع اأطر التع���اون وماهية املجالت التي ميكن 

ملنظمة العمل الدولية اأن تدع���م وت�ساعد ف�ي التح�سينات 

والتطورات اجلارية ف�ي جمال العمل ف�ي الكويت.

التق���ى وزي���ر الق���وى العامل���ة ف����ي 

حممييد  العربي���ة   م�س���ر  جمهوري���ة 

حممييد  ال�سي���د/  مع���ايل  �سييعفان، 

طرابل�سييي وزير ال�س���وؤون الجتماعية  

ف����ي اجلمهورية التون�سي���ة؛ حيث ناق�سا 

الأو�س���اع العمالي���ة ف�ي البلدي���ن واأزمة 

البطالة بني اأ�سحاب املوؤهات العليا.

واأ�س���ار » �سييعفان«  اإىل اأن هن���اك 

حت�سًن���ا ف����ي ن�سبة البطال���ة ف�ي م�سر، 

بف�س���ل امل�سروعات القومية الت���ي تقوم بها الدولة حتت 

رعاي���ة الرئي����س/ عبدالفتاح ال�سي�سييي، واأن الفرة 

املقبل���ة �ست�سه���د حت�سًن���ا ملحوًظ���ا ف�ي كاف���ة النواحي 

القت�سادية والجتماعية ف�ي م�سر.

كم���ا تن���اول اللقاء احلدي���ث عن قان���ون التنظيمات 

النقابية ف�ي م�سر، الذي �سدر موؤخرًا، واأكد »�سعفان« 

اأن »القان���ون اجلدي���د �سي�سه���م ف�ي حتقي���ق ال�ستقرار 

ف�ي املناخ النقابي امل�س���ري، وبالتايل يوؤثر على الإنتاج 

والعمل تاأثًرا اإيجابًيا«.

ومن جانب���ه ا�ستعر�س »طرابل�سييي« الأزمات التي 

تواج���ه مناخ العمل التون�سي، م�س���رًا اإىل اأن تون�س متر 

بفرة انتقالية تعطي موؤ�سرات اإيجابية للتغلب على هذه 

الأزمات.

لقاء »ال�شبيح« مع الهاملي وجرادات 

�شعفان للوزير التون�شي: »امل�شروعات القومية اأ�شهمت فـي خف�س ن�شب البطالة«
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القوى  وزي���ر  التق���ى 

العاملة حممد �سعفان، 

ال�سع��������������ودي  نظ���ره 

بيين  علييي  الدكت������ور 

الغفي�ييص،  نا�سيييييييير 

وزي���ر العم���ل والتنمي���ة 

 ، عي����������������������ة جتما ل ا

لبح����ث عدد من امل�ساكل 

العمال��������ة  ته���م  الت���ي 

اململك���ة  ف����ي  امل�سري���ة 

ال�سعودي�������ة،  العربي���ة 

وو�سع اآلي���ات تنظم �سفرها ملو�س���م احلج، ف�سًا عن 

الق�سايا العمالي���ة امل�سركة، ودرا�سة احتياجات �سوق 

العمل باململكة، بالإ�سافة اإىل نظام الربط الإلكروين 

ب���ني الوزارت���ني، والتن�سيق ف����ي املحاف���ل الدولية ف�ي 

الق�سايا التي تهم الوطن العربي ككل.

اأك���د الوزير عم���ق واأ�سالة العاق���ة التاريخية بني 

الدولت���ني ال�سقيقتني، واأب���دى وزير العم���ل ال�سعودي 

حر�سه عل���ى رعاية وحماية حق���وق العاملني الأ�سقاء 

امل�سريني.

واأكد وزير القوى العاملة حممد �سعفان، �سرورة 

و�سع اآلية بني وزارتي العمل بالبلدين ل�ستقدام العمالة 

امل�سرية تتمثل ف�ي تنفي���ذ الربط الإلكروين بينهما، 

باأ�سلوب ي�سمن جودة العمالة الفنية املطلوبة، واحلد 

من العمالة الهام�سية وا�ستقدام عمالة حتتاجها �سوق 

العمل ال�سعودي للحد من امل�ساكل الناجتة عن الجتار 

بالإقامات، وينهي التاعب ف�ي عقود العمل الوهمية.

و�سدد »�سييعفان« على �س���رورة التن�سيق والت�ساور 

ب���ني جميع وفود ال���دول العربية ف�ي املحاف���ل الدولية 

بخا�س���ة ف�ي موؤمت���ر العمل ال���دويل، لتوحي���د الروؤى 

والوق���وف �سف���ًا واحدًا ف����ي عر�س الق�ساي���ا العربية 

امل�سركة ف�ي هذا املحف���ل الدويل املهم الذي ت�سارك 

فيه 187 دولة على م�ستوى العامل.

من جانب���ه اأ�ساد وزير العمل ال�سع���ودي، ب�سفافية 

الوزير امل�سري ف�ي عر����س الق�سايا العمالية، مبدًيا 

ا�ستعداده التام للتع���اون مع وزارة القوى العاملة فيما 

يتعل���ق بتوفر فر����س عم���ل للم�سري���ني باململكة من 

خال الربط الإلكروين، بخا�سة عمالة مو�سم احلج 

الذين يخدم���ون �سيوف الرحمن خال احلج، ف�سًا 

ع���ن جتاوز كافة املعوقات الت���ي قد تطراأ ف�ي عاقات 

العمل، موؤكًدا ترحيبه مبقرح الوزير اخلا�س بتوحيد 

ال�سف العربي ف�ي موؤمتر العمل الدويل، وتقدمي روؤية 

عربي���ة موحدة خلدم���ة ق�سايان���ا العمالي���ة العربية، 

وط���رح هذه ال���روؤى على املدي���ر العام ملنظم���ة العمل 

الدولية.

»�شعفان« يبحث مع نظريه ال�شعودي اآليات �شفر العمالة  خالل مو�شم احلج
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التق����ى وزير ال�س����وؤون الجتماعي����ة ال�سيد/ حممد 

الطرابل�سييي، عل����ى هام�س ال����دورة 45 ملوؤمت����ر العمل 

العرب����ي املنعق����د بالقاه����رة؛ حي����ث التقى وزي����ر العمل 

لدولة فل�سطني ال�سيد ماأمون اأبو �سهال و وزير القوى 

العاملة ب�سلطنة عمان معايل ال�سيخ عبد اهلل نا�سيير 

البكري. 

  وا�ستاأث����ر مو�س����وع دف����ع �سب����ل التع����اون ف�ي جمال 

ال�سم����ان الجتماعي باهتمام دولة فل�سطني؛ حيث عرب 

الوزي����ر الفل�سطين����ي عن رغبة ب����اده ف�����ي ال�ستئنا�س 

ال�سم����ان  جم����ال  ف�����ي  تون�����س  بتجرب����ة  وال�ستف����ادة 

الجتماعي؛ نظ����ًرا لرائها وكذلك ف�����ي جمال التكوين 

 املهن����ي والتدريب والتعرف على اآلي����ات الإدماج املهني.

 وا�ستعر�س الوزير جمالت تدخل الوزارة والآليات التي 

و�سعته����ا حكومة الوح����دة الوطنية ف�ي جم����ال الت�سغيل 

والتكوي����ن املهني �سعًي����ا اإىل التقلي�س من ن�سبة البطالة 

وفتح الآفاق اأمام طالبي ال�سغل، ودعا اإىل تطوير مذكرة 

التفاهم ف�ي جمال ال�سوؤون الجتماعية بني البلدين.

  واتفق الطرفان على اإم�ساء مذكرة تفاهم ف�ي جمال 

 ال�سمان الجتماعي وتب����ادل اخلربات ف�ي هذا املجال.

      كم����ا مث����ل دفع عاق����ات التعاون ف�ي جم����ال ال�سغل 

والعاق����ات املهني����ة واحل����وار الجتماع����ي ب����ني تون�����س 

و�سلطن����ة عمان  حمور املحادثة م����ع وزير القوى العاملة 

ب�سلطن����ة عم����ان مع����ايل ال�سي����خ /عبييد اهلل نا�سيير 

البكري.

وزير ال�شوؤون الجتماعية حممد الطرابل�شي يلتقي نظراءه 

من دولة فل�شطني و�شلطنة ُعمان
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التق���ى معايل ال�سيد/ نا�سيير بيين ثاين الهاملييي، وزير 

املوارد الب�سرية والتوطني، معايل ال�سيخ/ عبداهلل البكري، 

وزير القوى العاملة ف�ي �سلطنة ُعمان.

وجرى خ���ال اللق���اء بح���ث التع���اون الثنائي ب���ني البلدين 

ال�سقيقني ف�ي جمالت العمل ف�ي اإطار منظومة العمل اخلليجي. 

ا�ستعر����س الوزيران عددًا من املو�سوع���ات املتعلقة بخطط 

وبرامج التوطني، و�سيا�سات القوى العاملة ف�ي البلدين، موؤكدين 

حر�سهم���ا على امل�سي قدمًا ف�ي تبادل اخلربات والتجارب ذات 

ال�سلة مبا يلبي تطلعات وتوجيهات قيادتي البلدين ال�سقيقني.

ف�ي اجتم��اع تن�س��يقي عق��د بي��ن 

مدي��ر  جييرادات  ربييا  الدكت��ورة 

العربي�ة  لل�دول  الإقليمي  املكت�ب 

والوف�د  ال��دول��ي�����ة  العم�ل  ملنظم�ة 

ف�ي  امل�ست�س��ارين  م��ن  له��ا  املراف��ق 

وبي��ن  الخت�سا�س��ات،  م��ن  ع��دد 

املطري  فايز  ال�����س��ي��د/  ���س��ع��ادة 

العم��ل  مل��ن��ظ��م��������ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 

مدي��ري  م��ن  وع��������دد  ال��ع��رب��ي��������ة، 

املرافقي��ن،  وامل�ست�س��ارين  الإدارات 

ف�����������ي  »جيييييييييرادات«  تقدم��ت 

املدي��ر  ل�س��عادة  بال�س��كر  م�س��تهله 

الكرمي��ة  ال��دع��������وة  عل��ى  ال��ع��������ام 

والإع��داد  التنظي��م  ح�س��ن  وثمن��ت 

الجتم��اع  ناق���س  للموؤمت��ر،  اجلي��د 

بي��ن  للتع��اون  املقرح��ة  الربام��ج 

م�س��تويات:  ثاثة  عل��ى  املنظمتي��ن 

ال�����س��ي��ا���س��������ات وامل�������س�����������وح���ات، 

وور����س  وال��ت��دري��������ب  والن�س��اطات 

العم��ل، وتنفي��ذ امل�س��اريع والربام��ج 

وت��م و�س��ع اخلط��وات التنفيذي��ة.

الهاملي ي�شتعر�س برامج التوطني مع وزير القوى العاملة الُعماين 

اجتماع تن�شيقي على هام�س اأعمال املوؤمتر   لـ  »املطريي« »وجرادات«
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اجتم���ع املدير الع���ام ملنظمة العمل العربي���ة، �سعادة 

ال�سي���د/ فايز علي املطري م���ع �سعادة ال�سيد جمال 

البييح رئي����س منظم���ة الأ�س���رة العربي���ة ف����ي ال�سارق���ة 

وال�سف���رة  الأممي���ة الدكت���ورة �سييلوى غييدار، �سفرة 

الأ�س���رة العربي���ة، وال�سف���ر املهند����س/ فتحييي جيير 

عفانه �سف���ر الأ�س���رة العربية، خ���ال م�ساركتهم ف�ي 

الدورة »45« ملوؤمتر العمل العربي؛ حيث اأثنى »املطري« 

عل���ى دول���ة الإم���ارات، وعلى احلكوم���ة ودوره���ا املتميز 

والداعم لربامج املنظمة، واأ�ساد باملبادرات الرائعة التي 

تطلقه���ا دولة الإم���ارات، وطالب باأن حتت���ذي بها الدول 

العربية، وخال اللقاء، قدم »البح« درع منظمة الأ�سرة 

العربية للمطري، تقديرًا عل���ى جهوده  التي يبذلها ف�ي 

دعم وتطوي���ر العاقات بني اأطراف الإنتاج ودعم جهود 

النقابات واملوؤ�س�سات التابعة لها.

رئي�س منظمة الأ�شرة العربية يقدم درع املنظمة »للمطريي«
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موؤمتر للمانحني لدعم �شندوق فل�شطني

Alamal Alarby (114)

بن���اًء على ق���رار ال���دورة »45« 

ملوؤمت���ر العمل العرب���ي )القاهرة، 

ب�س���اأن   )2018 ني�س���ان  اأبري���ل/ 

مذك���رة املدير الع���ام ملكتب العمل 

 )107( ال���دورة  ح���ول  العرب���ي 

الدويل)جني���ف،  العم���ل  ملوؤمت���ر 

يونيو/ حزي���ران 2018(، وبدعوة 

من منظمة العمل العربية، مت عقد 

املجموع���ة  واأن�سط���ة  اجتماع���ات 

العربية وفق الإجراءات اللوج�ستية 

والرتيبات التنفيذية التي اأعدتها 

املنظمة ف����ي هذا ال�س���اأن، تاأكيدًا 

حلر�سه���ا عل���ى تعزي���ز وتدعي���م 

�سيغ التن�سيق والتعاون بني الوفود 

العربية وتفعيل دورها وم�ساركتها 

ف����ي موؤمت���ر العم���ل ال���دويل ف����ي 

اإط���ار جمموعة عربي���ة قوية ذات 

روؤية موح���دة حول ق�ساي���ا العمل 

والعم���ال، مت عق������������د الجتم���اع 

التن�سيقي الأول للمجموعة العربية 

يوم الأحد املواف���ق 27 مايو/ اآيار 

2018 ف����ي مق���ر منظم���ة العم���ل 

الدولي���ة بجني���ف وبرئا�سة معايل 

الدكت���ور/  املهييدي ور�سييمييييييي 

الأمني  –  وزي���ر العمل والتاأهيل 

رئي����س  باعتب���اره  ليبي���ا  بدول���ة 

الدورة 45 ملوؤمت���ر العمل العربي، 

وبح�سور ع���دد من مع���ايل وزراء 

العم���ل الع���رب و�سع���ادة ال�سفراء 

وروؤ�ساء  املعتمدين بجنيف  العرب 

الثاثية  العربية  الوف���ود  واأع�ساء 

امل�ساركة ف�ي موؤمتر العمل الدويل 

لع���ام 2018 بالإ�سافة اإىل مديرة 

املكت���ب الإقليم���ي ملنظم���ة العم���ل 

الدولي���ة للباد العربي���ة ببروت، 

حيث نوق�س عدد من البنود، ومن 

اأهمه���ا رئا�سة املجموع���ة العربية 

وت�سكي���ل جلن���ة التن�سي���ق وجلن���ة 

ال�سياغ���ة، وكلم���������������ة املجموعة 

العربية ف�ي املوؤمتر ورئا�سة الدورة 

ال���دويل  العم���ل  ملوؤمت���ر   )107(

لع���ام 2018 واملنا�س���ب الأخ���رى 

املنبثقة ع���ن املوؤمتر، كم���ا نوق�س 

اأي�سًا التو�سع ف����ي ا�ستخدام اللغة 

العربية ف�ي منظمة العمل الدولية 

العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018
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ومتابعة تنفيذ قراري موؤمتر العمل 

 1980  ،1974 لعام���ي  ال���دويل 

اللذي���ن ت�سمنا »اإدان���ة ال�سلطات 

الإ�سرائيلي���ة ملمار�ساتها التع�سفية 

والعن�سري���ة وانتهاكه���ا احلريات 

اآثار  واحلق���وق النقابية، وكذل���ك 

عل���ى  الإ�سرائيل���ي  ال�ستيط���ان 

اأو�س���اع اأ�سح���اب العم���ل والعمال 

الع���رب ف����ي فل�سط���ني والأرا�سي 

العربي��ة  املحتل���ة الأخ��رى، وعقد 

ملتق���ى دويل للت�سام���ن مع عمال 

و�سعب فل�سطني والأرا�سي العربية 

املحتلة الأخرى على هام�س اأعمال 

العم���ل  ملوؤمت���ر   )107( ال���دورة 

ال���دويل لع���ام 2018«. نوق�س ف�ي 

اجتم���اع املجموعة العربي���ة اأي�سًا 

التعاون الإمنائي مع منظمة العمل 

الدولية والتعاون ل�سالح فل�سطني 

املحتل���ة،  العربي�����������ة  والأرا�س���ي 

وحت����������ركات املجموع���ة العربي���ة 

ب�س���اأن دعم املطال���ب الفل�سطينية 

الت�سديق���ات على  م���ن  واملوق���ف 

تعديل 1986 عل���ى د�ستور منظمة 

تو�سي���ع  ب�س���اأن  الدولي���ة  العم���ل 

التمثي���ل الأفريقي مبجل����س اإدارة 

وجلن���ة  ال���دويل  العم���ل  مكت���ب 

تطبي���ق اتفاقيات وتو�سيات العمل 

الدولية .  العم���ل  الدولية مبنظمة 

افتتح �سعادة ال�سيد/  فايز علي 

ملنظمة  العام  املطري –  املدير 

العم���ل العربي���ة اأعم���ال الجتماع 

بكلم���ة رحب فيه���ا بامل�ساركني مع 

التقدي���ر عل���ى م���دى اهتمام���ات 

ف����ي  الثاث���ة  الإنت���اج  اأط���راف 

البل���دان العربي���ة بدع���م اأن�سط���ة 

املجموع���ة العربي���ة الت���ي تنفذها 

منظم���ة العم���ل العربي���ة ب�سف���ة 

دوري���ة على هام����س اأعمال موؤمتر 

العمل ال���دويل ال�سن���وي، كما اأكد 

�سعادته على اأهمية هذا الجتماع 

تعزي���ز  اإىل  يه���دف  ال���ذي  الأول 

وتدعي���م الت�ساور والتع���اون البناء 

القائ���م بني الوفود العربية واإتاحة 

الفر�س���ة اإىل مزي���د م���ن احلوار 

وتفعي���ل  بينه���ا  فيم���ا  والت�س���اور 

دوره���ا ف����ي اجتماع���ات منظم���ة 

العم���ل الدولي���ة ف����ي اإط���ار روؤي���ة 

م�سركة ومواق���ف عربية توافقية 

ح���ول املو�سوع���ات والق�سايا التي 

تدخل �سم���ن اهتمام���ات البلدان 

التنموي���ة  واحتياجاته���ا  العربي���ة 

و�سيان���ة  القادم���ة  املرحل���ة  ف����ي 

امل�سالح امل�سرك���ة وحتقيق مزيد 

ف����ي  امللمو�س���ة  الإجن���ازات  م���ن 

جمالت العمل والعمال، ثم عر�س 

باإيجاز املو�سوع���ات  »املطييري« 

املطروح���ة للنقا����س م���ع الركيز 

عل���ى عدٍد م���ن املو�سوعات؛ حيث 

اأك���د عل���ى اأهمية و�س���ع امل�سلحة 

العربية ف���وق كل اعتب���ار وتقريب 

وجهات النظر بني الوفود العربية 

واحلفاظ على احل�سة املخ�س�سة 

للبلدان العربية ف�ي املجل�س �سمن 

اأي  واأن  الإقليمي���ة،  املجموع���ات 

ع�س���و عرب���ي يعت���رب ممث���ًا عن 

جميع البلدان العربية.

العمل  لق���رار موؤمتر  وا�ستنادًا 

العرب���ي ف����ي دورت���ه »45« ناق�ست 

املجموع���ة العربي���ة مناه���ج عمل 
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جلنة تطبي���ق املعاير ملكتب العمل 

ال���دويل خا�س���ة طريق���ة ومعاير 

انتق���اء البل���دان ل�سماعه���ا وعمل 

بعث���ات الت�س���ال املبا�س���ر بهدف 

توحي���د املوق���ف العرب���ي وجه���ود 

منظمة العم���ل العربية فيما يتعلق 

باملعاير النتقائية التي ت�ستهدف 

بع����س البل���دان العربي���ة كو�سيل���ة 

لل�سغط عليها.

الجتم���اع  ه���ذا  متي���ز  وق���د 

بح�سور مكثف من الوفود العربية 

الذين اأعربوا ل�سعادة املدير العام 

ملنظمة العم���ل العربية عن ال�سكر 

الإع���داد  والتقدي���ر عل���ى ح�س���ن 

املجموع���ة  لأن�سط���ة  والتح�س���ر 

العربية على هام����س الدورة 107 

ملوؤمت���ر العمل ال���دويل لعام 2018 

عل���ى  املتوا�س���ل  حر�س���ه  وع���ن 

تنظيم مثل ه���ذه الأن�سطة الهامة 

لتعزي���ز  الإيجابي���ة  وم�ساهمات���ه 

التع���اون والتكام���ل العرب���ي ف����ي 

والتنمية  والعم���ال  العمل  جمالت 

امل�ستدام���ة. كما �ساهم���ت الوفود 

والتفاع���ل  النقا����س  اإث���راء  ف����ي 

ب�س���كل اإيجاب���ي م���ع املو�سوع���ات 

تق���دمي  م���ع  للنقا����س  املطروح���ة 

جمموع���ة  ت�سمن���ت  مداخ���ات 

م���ن املاحظ����������ات والإ�ساف���ات 

القيم���ة معربني ع���ن ا�ستعدادهم 

لب���ذل مزيد من اجله���ود لتحقيق 

طموحات البل���دان العربية ومزيد 

مب���ا  التنموي���ة  الإجن���ازات  م���ن 

يدع���و اإىل التف���اوؤل بال�سر بثبات 

لتقوي���ة مرتكزات التكتل والتكامل 

العربي �سمن اإطار منظمة العمل 

�سع���ادة  وتط���رق  ه���ذا  العربي���ة، 

املدي���ر الع���ام اإىل تقري���ره املقدم 

للدورة »107« حول الآثار املدمرة 

للم�ستوطن���ات الإ�سرائيلي���ة عل���ى 

الأو�ساع القت�سادية والجتماعية 

ف�ي فل�سط���ني والأرا�س���ي العربية 

املحتل���ة الأخرى، كم���ا األقى وزير 

التاأهي���ل بدول���ة ليبي���ا كلم���ة بعد 

ت�سلمه رئا�س���ة املجموعة العربية،  

اأ�س���اد فيها باجله���ود القّيمة التي 

يبذله���ا »املطييري« لتعزيز ودعم 

اأ�س����س التكام���ل والتع���اون العربي 

للدفاع عن م�سالح الدول العربية 

ف�ي املحافل الدولية مبا ي�ساعدها 

على مواجهة التحدي���ات التنموية 

ف�ي اأح�سن الظروف.
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العم����ل  منظم����ة  م����ن  بدع����وة 

العربي����ة مت تنظي����م امللتقى الدويل 

للت�سامن مع عمال و�سعب فل�سطني 

الأخرى  املحتلة  العربية  والأرا�سي 

مبق����ر الأمم املتح����دة بجنيف على 

هام�س اأعمال الدورة »107« ملوؤمتر 

العم����ل ال����دويل وبح�س����ور مكث����ف 

ومتميز من معايل الوزراء و�سعادة 

ال�سفراء وروؤ�س����اء واأع�ساء الوفود 

ممثلي اأطراف الإنتاج الثاثة على 

امل�ستويني العربي والدويل، اإ�سافة 

الهيئ����ات  ممثل����ي  م����ن  ع����دد  اإىل 

والعربي����ة  الإقليمي����ة  واملنظم����ات 

والدولي����ة امل�سارك����ني ف�����ي موؤمت����ر 

العمل الدويل لعام 2018.

وافتت����ح �سعادة ال�سي����د/ فايز 

الع����ام  املدي����ر  املطييري  علييي 

ملنظمة العم����ل العربية اأعمال هذا 

امللتق����ى الت�سامن����ي بكلم����ة رّح����ب 

فيها بامل�سارك����ني من اأحرار العامل 

والحتال  العن�سري����ة  ومناه�سي 

وحمّب����ي ال�س����ام وداعم����ي حقوق 

الإن�سان موؤك����ًدا على اأّن ح�سورهم 

املكّثف للت�سام����ن مع عّمال و�سعب 

فل�سط����ني ه����و وق����وف م����ع العدالة 

وال�سرعي����ة الدولي����ة. وبع����د عر�س 

الأو�س����اع  تده����ور  اإىل  �سعادت����ه 

والظروف الااإن�سانية واملمار�سات 

التمييزي����ة والتع�سفية التي يعي�سها 

عّم����ال و�سع����ب فل�سط����ني اأّك����د اأّن 

نقل ال�سف����ارة الأمريكية بالتزامن 

مع الذكرى ال����� 70 لنكبة فل�سطني 

وعزم ع����دد م����ن ال����دول الأجنبية 

على القيام بهذا الفعل امل�سني يعّد 

مل�ساعرالع����رب  وحتدًي����ا  ا�ستهان����ة 

ولأح����رار  وم�سيحي����ني  م�سلم����ني 

العن�سري����ة،  ومناه�س����ي  الع����امل 

واإمعاًنا ف�ي العب����ث بتاريخ القد�س 

وتهويدها، وج����ّدد ف�ي ختام كلمته 

الدولي����ة  العم����ل  منظم����ة  دعوت����ه 

لتكثي����ف جهودها ف�ي دع����م عّمال 

فل�سط����ني من خ����ال عق����د موؤمتر 

املطريي ف�ي امللتقى الدويل للت�سامن مع عمال و�سعب فل�سطني 
والأرا�سي العربية املحتلة الأخرى يطالب منظمة العمل الدولية 

بتكثيف جهودها ف�ي دعم عمال فل�سطني  
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للمانحني لدعم ال�سندوق الوطني 

واحلماي����ة  للت�سغي����ل  الفل�سطين����ي 

الجتماعية لتوفر التمويل الازم 

والنهو�س بالواقع التنموي املتاأزم .

ثم األقى كل من: معايل ال�سيد/  

�سمر مراد – رئي�س املوؤمتر 107 

ملوؤمتر العمل الدويل – وزير العمل 

ف�����ي اململك����ة الأردني����ة الها�سمية، 

ومعايل الدكتور/ املهدي ور�سمي 

الأمني – رئي�س املجموعة العربية 

لل����دورة 107 ملوؤمت����ر العمل الدويل  

وزي����ر العم����ل والتاأهي����ل – بدول����ة 

الدكتور/ ماأمون  ومع����ايل  ليبي����ا، 

بدول����ة  العم����ل  �سييهال وزير  اأبييو 

فل�سط����ني، و�سع����ادة ال�سيد/ غاي 

رايدر –املدير العام ملنظمة العمل 

الدولي����ة، ومعايل ال�سي����د / بدرو 

فري����ق  رئي�����س  كي�سييتا -  لييوى 

ماتونزى  وال�سي����د/   احلكومات، 

مدوابييا -  رئي�س فري����ق اأ�سحاب 

الأعمال، و�سعادة ال�سيد/ كتالينا 

با�س�سييى - رئي�����س فري����ق العمال 

كلمة، وذلك به����دف اإعطاء �سورة 

حقيقية وواقعية لاأو�ساع الراهنة 

وما يج����ري على اأر�����س الواقع من 

انته����اكات وجت����اوزات وممار�سات 

تع�سفي����ة م����ن �سلط����ات الحت����ال 

ال�سهي����وين بح����ق عم����ال و�سع����ب 

فل�سطني والأرا�سي العربية املحتلة 

الت�سعي����د  وخ�سو�س����ًا   الأخ����رى، 

الحت����ال  جان����ب  م����ن  الأخ����ر 

الإ�سرائيل����ي عل����ى اأر�����س فل�سطني 

ف�ي الذكرى ال�سبع����ني للنكبة، كما 

عرب جميع املتحدثني عن ا�ستيائهم 

وبالغ اأ�سفهم عن ا�ستمرارية تدهور 

الأو�ساع القت�سادية والجتماعية 

والظ����روف الت����ى اأدت اإىل تفاق����م 

معاناة العمال وال�سعب الفل�سطيني 

والتفاق����م املخي����ف ف�����ي مع����دلت 

الفق����ر والبطال����ة وخا�س����ة بطال����ة 

ال�سباب، ا�ستخدم جميع املتحدثني 

عبارات �سريحة للت�سامن الكامل 

مع الق�سي����ة واملطالب الفل�سطينية 

باملمار�س����ات  وال�سج����ب  والتندي����د 

والنته����اكات ال�سارخ����ة ل�سلطات 

و�سع����ب  عم����ال  بح����ق  الحت����ال 

فل�سطني مع دع����وة املجتمع الدويل 

اإىل �سرع����ة النتق����ال م����ن مرحلة 

الكام والتندي����د اإىل مرحلة اأكر 

واقعية تتمث����ل ف�ي تقدمي مزيد من 

الدعم وامل�ساعدات املادية وجت�سيد 

البيانات والقرارات ف�ي و�سع احلل 

الع����ادل واملن�سف واإنهاء الحتال 

واإقامة الدولة الفل�سطينية القادرة 

عل����ى التعاي�س ف�����ي اأمن و�سام مع 

�سائر بلدان املنطقة. 

كما مت تنظيم معر�س لل�شور التاريخية لفل�شطني واملنتوجات التقليدية من 

الرتاث الفل�شطيني حظي باهتمام كبري من قبل امل�شاركني فـي امللتقى الت�شامني
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األقى �سع���ادة ال�سيد / فايز علي 

املطري-  املدير العام ملنظمة العمل 

العربي���ة، كلم���ة ف����ي ال���دورة »107« 

ملوؤمت���ر العمل الدويل ظه���ر اخلمي�س 

اآي���ار 2018، حي���ث هن���اأ   31 ماي���و/ 
فيه���ا رئي����س املوؤمتر مع���ايل ال�سيد /

�سييمر مييراد – وزي���ر العم���ل ف����ي 

اململك���ة الأردني���ة الها�سمي���ة، وهيئ���ة 

املوؤمت���ر، وممثل���ي املجموعات  مكتب 

عل���ى نيله���م الثق���ة، كم���ا اأثن���ى على 

ح�س���ن اختيار مو�سوع تقرير ال�سيد/  

غيياي رايدر له���ذه ال���دورة »مبادرة 

امل���راأة ف����ي العم���ل: الدفع قدم���ًا نحو 

امل�ساواة« ال���ذي ياأتي ف�ي اإطار اإطاق 

مبادرة مئوية املراأة ف�ي العمل، اإحدى 

املئوي���ة  ال�سب���ع مبنا�سب���ة  املب���ادرات 

الأوىل ملنظم���ة العمل الدولية، ليعك�س 

�سعي املنظمة الدوؤوب لتعزيز امل�ساواة 

وتذليل العقبات الهيكلية املتجذرة ف�ي 

طريق حتقيقها، وحث اأطراف الإنتاج 

ف�ي الع���امل على حتقي���ق امل�ساواة بني 

اجلن�س���ني ف�ي م���كان العم���ل، وال�سر 

قدم���ًا نح���و تنفي���ذ اله���دف اخلام�س 

للتنمي���ة  املتح���دة  الأمم  لأه���داف 

امل�ستدامة  2030.

ال���ذى  تقري���ره  اأن  اإىل  منوه���ًا 

ملوؤمت���ر   »45« ال���دورة  عل���ى  عر����س 

العم���ل العرب���ي ف����ي اإبري���ل املا�س���ي 

اأ�سييييييييواق  بعنوان  »ديناميكيييييية 

التحيييييييولت  العربييية:  العمييل 

عل���ى  اأك���د  التقييدم « ،  وم�سييارات 

اأهمي���ة متك���ني امل���راأة العربي���ة ودعم 

اأن�سطته���ا املعرفي���ة لزي���ادة الفر����س 

وحت�سني نوعية الوظائ���ف املتاحة لها 

قدرته���ا  اأ�سواق العمل وتعزي���ز  ف����ي 

ف����ي برام���ج  التناف�سي���ة لانخ���راط 

وخطط التنمية امل�ستدامة.

م�����ن  اأنه  موؤكدًا »�سييعادته« 

ال�سع���ب تنمي���ة جمتم���ع يهم����س 

جزءًا من قوت���ه الب�سرية القادرة 

عل���ى الإنت���اج ف����ي ظ���ل الت�سارع 

التكنولوجي���ا  لتط���ور  املذه���ل 

وو�سائ���ل الت�س���ال، وتغر طبيعة 

مفه���وم  وتب���دل  العم���ل  اأ�س���واق 

العم���ل التقلي���دي، وب���روز اأمناط 

ت�سغي���ل حديث���ة، والت���ي تعتربعوام���ل 

جذب ت�سهل دخ���ول املراأة �سوق العمل 

وت�ساعد على حت�سني و�سعها املعي�سي، 

وا�ستثمار طاقاتها بال�سكل الأمثل مبا 

يت���اءم مع طبيعة دوره���ا الجتماعي 

الطم���وح  ه���ذا  اإن  والأ�س���ري، حي���ث 

ياأت���ي مواكبًا لتوجه���ات منظمة العمل 

العربي���ة ف����ي �سعيه���ا من���ذ تاأ�سي�سها 

اإىل تعزيز امل�س���اواة و�سد الفجوة ف�ي 

ب���ني اجلن�س���ني؛  امل�سارك���ة  مع���دلت 

باإيج���اد الإط���ار الت�سريع���ي لتنظي���م 

�سروط وظروف عمل املراأة وحمايتها 

م���ن خ���ال م���ا اأ�سدرته م���ن معاير 

عم���ل عربية، ت�سمن���ت اأحكامًا اأكدت 

على مب���داأ تكاف���وؤ الفر����س وامل�ساواة 

ف�ي الأج���ر والتعليم والتدريب ورعاية 

الأمومة، 

نوه »املطري« ف����ي كلمته على اأن 

الت�سعي���د الأخر من جانب الحتال 

الإ�سرائيل���ي على اأر����س فل�سطني ف�ي 

ينا�س���د  للنكب���ة،  ال�سبع���ني  الذك���رى 

�سمرن���ا الإن�س���اين لوق���ف النزي���ف 

الب�سري وتدهور الأو�ساع القت�سادية 

املعان���اة  جان���ب  اإىل  والجتماعي���ة، 

اليومي���ة الت���ي يعي�سها عم���ال و�سعب 

اأب�س���ط  م���ن  وحرمانه���م  فل�سط���ني، 

حقوقهم ف�ي انتهاك جلميع الأعراف 

واملواثي���ق الدولي���ة، ودع���ا امل�ساركني 

اإىل امل�ساهم���ة  ف�ي اإعادة احلقوق اإىل 

م�ستحقيه���ا، ودعوة اجله���ات املانحة 

ل�ستثمار الطاق���ات الب�سرية الواعدة 

بدع���م م�ساري���ع الت�سغي���ل والأعم���ال 

ملنظم���ة  دعوت���ه  جم���ددًا  الريادي���ة، 

العمل الدولية، لعقد موؤمتر للمانحني 

للت�سغي���ل  فل�سط���ني  �سن���دوق  لدع���م 

واحلماية الجتماعي���ة، لإيجاد فر�س 

العمل الائ���ق وتاأمني احلياة الكرمية 

لل�سباب الفل�سطيني .

كم���ا طالب  �سع���ادة املدي���ر العام 

ملنظم���ة العم���ل العربية ف����ي كلمت���ه، 

باإع���ادة النظ���ر ف����ي منهجي���ة واآلي���ة 

جلنة املعاير حت���ى ل يكون هناك اأي 

�سب���ه انحي���از اأو انتقائي���ة ف�ي حتديد 

احل���الت املخالفة ملعاي���ر العمل غر 

تل���ك الت���ي تتعل���ق بالأه���داف املعلنة 

واملعروف���ة ملنظم���ة العم���ل الدولي���ة، 

موؤكًدا على اأهمية اللتزام بال�سفافية 

واحليادية ف�ي تعامل اللجنة مع الدول 

العربي���ة حفاظ���ًا عل���ى م�سداقيته���ا 

وحتقيق اأهدافها، وياأت���ي هذا تاأكيدًا 

لقرار موؤمتر العمل العربي ف�ي دورته 

»45« لعام 2018 وما اأقرته املجموعة 

العربي���ة الت���ي اجتمعت عل���ى هام�س 

الدورة »107« ملوؤمتر العمل الدويل.

املطريي » يف موؤمتر العمل الدويل« يطالب باإعادة النظر فى منهجية واآلية جلنة املعايري الدولية

Alamal Alarby(114) العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018



48

م��راد ومط����ر يرتاأ�سان اأعم���ال ال�����������دورة »107« ملوؤمتر العمل الدويل

Alamal Alarby (114)

انتخ���ب امل�سارك���ون ف����ي اأعم���ال  ال���دورة »107« 

ملوؤمت���ر العمل ال���دويل ) حكوم���ات – اأ�سحاب اأعمال 

وعمال(، معايل ال�سيد  �سييمر �سييعيد مراد –  وزير 

العمل – اململك���ة الأردنية الها�سمي���ة، رئي�سًا للموؤمتر 

ال���ذي انطلق���ت فعاليات���ه ف����ي جني���ف ي���وم الإثن���ني 

28/5/2018، وانتخ���ب املوؤمتر نوابًا للرئي�س  امل

ه���م: ال�سف���ر/ جو جيياك امليجيير – �سوي�سرا عن 

فريق احلكوم���ات وال�سيد/  خليفيية خمي�ص  مطر 

ع�س���و جمل����س اإدارة منظمة العم���ل الدولية عن فريق 

اأ�سح���اب العم���ل نائًبا لرئي����س اأعمال ال���دورة »107« 

للموؤمت���ر- رئي�س جمل�س اإدارة غرف���ة جتارة و�سناعة 

الفجرة – دولة الم���ارات العربية املتحدة عن فريق 

اأ�سح���اب العمل، وال�سيدة/ اأكيكييو جونو – اليابان 

عن فريق العمال، تراأ�س معايل الوزير/ �سمر مراد  

وال�سي���د/ خليفة مطر اإدارة  جل�س���ات املوؤمتر وفقًا 

للنظ���ام املتبع ف�ي منظمة العم���ل الدولية؛ حيث نوق�س 

تقري���ر املدير العام ملنظم���ة العمل الدولي���ة املعرو�س 

عل���ى الدورة املنعقدة حول »مبادرة امل���راأة ف�ي العمل: 

الدفع قدمًا نحو امل�ساواة«، الذي ياأتي ف�ي اإطار اإطاق 

مب���ادرة مئوي���ة املراأة ف����ي العم���ل، اإح���دى املبادرات 

ال�سب���ع مبنا�سبة املئوية الأوىل ملنظم���ة العمل الدولية، 

بالإ�ساف���ة اإىل التقارير املطروحة على جدول الأعمال 

من اأهمها احلوار الجتماع���ي، والق�ساء على العتف، 

والتحر����س ف���ى عامل العم���ل، وتقارير جلن���ة اخلرباء 

ب�ساأن تطبيق التفاقيات والتو�سيات.
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 حتت رعاية معايل ال�سيخ/  

اآل  عبييداهلل  بيين  خالييد 

خليفة– نائب رئي�����س جمل�س 

ال����������وزراء، افتتح ي����وم الأربعاء 

املواف����ق 25 اإبري����ل ني�س����ان ف�ي 

البحري����ن،  مملك����ة  املنام����ة- 

الرابع  الوطني  املوؤمترواملعر�س 

لل�سامة وال�سحة املهنية، حتت 

�سع����ار »املناهييج املبتكرة فيي 

جمييال ال�سييالمة وال�سييحة 

املهنييية« وبن����اًء عل����ى الدع����وة 

املوجه����ة م����ن وزارة العم����ل والتنمية 

الجتماعي����ة �سارك �سع����ادة الأ�ستاذ 

فايييز علييي املطري املدي����ر العام 

ملنظم����ة العم����ل العربية ف�����ي افتتاح 

اأعماله م�ستهًا كلمته بتوجيه ال�سكر 

با�سمه وبا�سم منظمة العمل العربية 

ململك����ة البحري����ن على ه����ذه املبادرة 

الطيب����ة م�سي����دًا بالتزامه����م بدورية 

�سنت����ني،  كل  املوؤمت����ر  ه����ذا  انعق����اد 

وال����ذي ي����ربز م����دى الهتم����ام ف�����ي 

املحافظة على عنا�سر الإنتاج والتي 

ياأتي ف�����ي مقدمتها العام����ل الإن�سان 

اأداة التنمي����ة واأ�سا�س ا�ستدامتها من 

خ����ال توفر البيئة الآمنة وال�سحية 

»املناهييج  �سع����ار  وتبن����ي  للعم����ل، 

املبتكييرة فيييي جمييال ال�سييالمة 

وال�سييحة املهنييية«؛ وم����ا ين����درج 

حت����ت هذا العنوان من حماور يعك�س 

حر�سهم على العم����ل لتنفيذ الهدف 

الثام����ن خلط����ة التنمي����ة امل�ستدام����ة 

2030، لتوفر العمل الكرمي والائق 

وحتقيق النم����و القت�سادي؛ وال�سعي 

اإىل توفر بيئة اآمنة للعامل ف�ي كافة 

القطاع����ات عل����ى امل�ست����وى الوطني، 

منوه����ًا اإىل م����ا تت�سبب ب����ه احلوادث 

املهنية  والأمرا�س  بالعم����ل  املرتبطة 

عاملي����ًا ف�����ي وف����اة واإ�ساب����ة ماي����ني 

العم����ال، وما ينجم عنها من تكاليف 

ونف�سي����ة  واجتماعي����ة  اقت�سادي����ة 

باهظة. »اأولت املنظمة هذا املو�سوع 

اأهمية بالغ����ة فاأ�س����درت 19 اتفاقية 

عم����ل عربي����ة ت�سمن����ت العدي����د من 

البن����ود ذات ال�سل����ة، واأف����ردت له����ا 

اتفاقي����ة رق����م 7 لع����ام 1977 هدفت 

هذه املعاير اإىل النهو�س بت�سريعات 

العم����ل العربي����ة وتطويره����ا لتحقيق 

حماية اأف�سل ل�سحة و�سامة الطبقة 

العاملة«. ه����ذا واأ�سار اإىل دور املعهد 

العرب����ي لل�سحة وال�سام����ة املهنية، 

ف�ي اإثراء املكتبة العربية بالكثر من 

الإ�سدارات املتعلق����ة مب�سائل حماية 

بيئة العمل، والتي تعترب مراجع هامة 

ال�س����ركاء  اأداء  لتح�س����ني  ومتمي����زة 

ال����دول العربية،  ف�����ي  الجتماعي����ني 

املطريي من البحرين: التزامكم بدورية انعقاد 

املوؤمتر يربز  اهتمامكم فـي املحافظة على عنا�شر 

الإنتاج وفـي مقدمتها العامل الإن�شان   
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م�سرًا اإىل الربامج التدريبية عالية 

اجل����ودة، والربام����ج التاأهيلية لنيل 

�سهادة دبلوم ف�ي ال�سحة وال�سامة 

املهني����ة املدرج����ة ف�����ي خط����ة عمل 

منظمة العمل العربية 2018 موؤكدًا 

ا�ستع����داد املنظم����ة لتق����دمي برامج 

الدعم الفني لأطراف الإنتاج  .

وف�����ي اجلل�س����ة الفتتاحي����ة اأكد 

مع����ايل ال�سيد/  جميل حميدان، 

وزي����ر العم����ل والتنمي����ة الجتماعية 

رئي�����س جمل�����س ال�سام����ة وال�سحة 

ال�سام����ة  اأهمي����ة  عل����ى  املهني����ة، 

وال�سحة املهني����ة ف�ي حماية املوارد 

الب�سري����ة وبيئ����ة العم����ل، و�سيانتها 

من املخاطر واحلوادث املهنية، كما 

اأ�ساد ب����دور منظمة العم����ل العربية 

خ����ال م�س����رة عمله����ا ف�����ي تطوير 

بال�سح����ة  والنهو�����س  الت�سريع����ات 

وال�سام����ة املهني����ة عل����ى امل�ست����وى 

العربي، وبال����دور املميز الذي يقوم 

به �سعادة الأ�ست����اذ فايز املطري 

املدي����ر العام للمنظم����ة ف�ي حت�سني 

خ����ربات الك����وادر العربي����ة ف�ي هذا 

املج����ال، �ساك����رًا ل����ه تلبي����ة دعوته. 

وتابع قائ����ًا: »اإن التطورات العلمية 

والتكنولوجية الت����ي ي�سهدها العامل 

متغ����رات  م����ن  عنه����ا  ينت����ج  وم����ا 

تقني����ات  خمتل����ف  ف�����ي  مت�سارع����ة 

قيا�����س الأداء، يحت����م عل����ى جمي����ع 

ال�س����ركاء �س����رورة ب����ذل املزيد من 

الب�سري�����ة  امل������وارد  اجلهود لتنمية 

وتطوير التدري����ب املهني خللق جيل 

من الك����وادر والكف����اءات الق������ادرة 

على مواكب������������ة املتغرات، وتطوير 

امله����ارة  قيا�����س  معاي����ر  منظوم����ة 

للم�ستوي����ات  والو�س����ول  والكف����اءة، 

 املتقدمة ف�ي جودة العمل والإنتاج«.

تناول املوؤمتر على مدى يومي انعقاده 

اخلا�س����ة  اجلوان����ب  م����ن  العدي����د 

بتطوي����ر معاي����ر منظوم����ة ال�سحة 

وال�سامة املهنية، واآخر امل�ستجدات 

املتعلق����ة بالت�سريع����ات الوطنية ف�ي 

هذا املج����ال، بالإ�سافة اإىل ت�سليط 

ال�سوء على اأب����رز التقنيات العملية 

لل�سامة ف�ي جمال اإدارة املقاولني، 

عوام����ل  ا�ستعرا�����س  ع����ن  ف�س����ًا 

تعزي����ز ال�سحة املثالي����ة للعمال ف�ي 

بيئة العمل، وتعزي����ز ثقافة ال�سحة 

وال�سامة الوقائية وربطها بالقدرة 

التناف�سي����ة، وتفعي����ل خطط وبرامج 

واللت����زام  والتاأهي����ل،  التدري�����������ب 

با�ستخ����دام قيا�س موؤ�س����رات الأداء 

عل����ى م�ست����وى املن�س����اآت جلدواه����ا 

القت�سادي����ة والجتماعي����ة لكل من 

اأ�سح����اب العمل والعم����ال واأطراف  

الإنت����اج الثاثة. وجمل�����س ال�سامة 

وال�سحة املهنية .

وف�����ي ختام جل�س����ة الفتتاح قام 

مع����ايل/ ال�سيييخ خالد بيين عبد 

اهلل بتك����رمي ال�س����ركات امل�ساهم����ة 

ف�ي رعاية املوؤمتر، و ثاثة من رواد 

العمل ف�����ي هذا املج����ال، ثم تف�سل 

معالي����ه مبرافق����ة ال�س����ادة اأ�سحاب 

املع����ايل وال�سعادة بافتت����اح املعر�س 

اأح����دث  ت�سم����ن  ال����ذي  املراف����ق 

ف�����ي  املطبق����ة  املبتك����رة  التقني����ات 

ال�سام����ة وال�سحة املهني����ة مبواقع 

العمل.
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عل���ى هام����س اأعم���ال ال���دورة 

107  ملوؤمت���������ر العم��������ل ال���دويل 

ال�سي���د  �سع�������ادة  اأج���رى   ،2018

فايز علي املطييري املدير العام 

ملنظمة العمل العربي���ة العديد من 

اللق���اءات التن�سيقي���ة والت�ساوري���ة 

حول اهتمام���ات الدول العربية مع 

ال�س���ادة الوزراء وروؤ�س���اء واأع�ساء 

الوف���ود ممثل���ي اأط���راف الإنت���اج 

الثاثة ف����ي البل���دان العربية ومع 

ف����ي  ع���دد م���ن كب���ار امل�سوؤول���ني 

والدولي���ة،  الإقليمي���ة  املنظم���ات 

حيث التقى �سعادته  ال�سيد/ غاي 

رايدر املدير الع���ام ملنظمة العمل 

الدولي���ة وتباحثا مًع���ا �سبل تعزيز 

التع���اون بني املنظمت���ني مبا يخدم 

م�سال���ح البل���دان العربية، وخال 

ه���ذا اللق���اء، ع���رّب �سع���ادة ال�سيد 

فايزاملطري عن �سكره وتقديره 

لل�سي���د /غيياي رايدرعل���ى ح�سن 

اختي���ار مو�سوع تقري���ره املعرو�س  

عل���ى ال���دورة  107  ملوؤمت���ر العمل 

الدويل والذي يتناول ق�سايا املراأة 

ف�ي العمل وهي من املو�سوعات التي 

حتظى باهتم���ام ممّيزمن منظمة 

العمل العربي���ة ف�ي اإطار توجهاتها 

للمرحل���ة القادم���ة �سم���ن خطط 

وبرام���ج التنمي���ة امل�ستدام���ة ف����ي 

البلدان العربية مبا يتطلب تدعيم 

التن�سي���ق والتعاون ب���ني املنظمتني 

لتحقي���ق اأهدافهم���ا امل�سركة ف�ي 

ه���ذا ال�ساأن. ث���م تعّر����س �سيادته 

اإىل ملح���ق تقري���ر ال�سي���د غيياي 

رايييدر حول اأو�س���اع العّم���ال ف�ي 

الأرا�س���ي العربي���ة املحتل���ة موؤكدًا 

عل���ى اأّن���ه بالرغ���م م���ن املجه���ود 

الذي ب���ذل ف�ي اإعداد هذا التقرير 

تبق���ى النتائ���ج املحقق���ة حمدودة 

ج���دًا وعلى منظمة العم���ل الدولية 

ب���ذل مزي���د م���ن اجله���ود لتقدمي 

حل���ول عملي���ة ت�ساعد ف����ي حتقيق 

اإجنازات ملمو�سة ف�ي املنطقة من 

حيث حماية العّم���ال الفل�سطينيني 

و�سرورة اإر�س���ال بعثة متخ�س�سة 

ا�سرج��������������اع  عل���ى  مل�ساعدته���م 

حقوقه���م املحجوزة لدى ال�سلطات 

الإ�سرائيلية وجّدد الدعوة ل�سرورة 

للمانح���ني  دويل  موؤمت���ر  تنظي���م 

بالتع���اون امل�س���رك ب���ني منظمتي 

العم���ل العربي���ة والدولي���ة مبا من 

ال���ازم  التموي���ل  توف���ر  �ساأن���ه 

الفل�سطين���ي  ال�سن���دوق  لإنعا����س 

الجتماعي���ة  واحلماي���ة  للت�سغي���ل 

لتمكين���ه م���ن توفر فر����س العمل 

الائ���ق للفل�سطيني���ني والت�س���دي 

�شعادة ال�شيد/  فايز علي املطريي وال�شيد/ غاي رايدر
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لاأو�س�����اع  املتوا�س����������ل  للتدهور 

ف����ي  والجتماعي���ة  القت�سادي���ة 

املنطقة.

اإىل  �سيادت���ه  تعّر����س  كم���ا 

التغ���ّرات ف����ي املنطق���ة العربي���ة 

وحالت ع���دم ال�ستقرار والهجرة 

واللجوء والنزوح وهي ا�سطرابات 

اأ�سبح لها تاأثرات �سلبية على الأمن 

وال�ستق���رار ف����ي خمتل���ف مناطق 

العامل، اإ�ساف���ة اإىل تاأثراتها على 

اأ�سواق العمل ف����ي البلدان العربية 

���ا تدخ���ات  مّم���ا ي�ستوج���ب اأي�سً

جّدية م���ن منظمة العم���ل الدولية 

ملعاجل���ة هذه الأو�س���اع وامل�ساهمة 

ف����ي توف���ر مقّوم���ات التنمية ف�ي 

الوطن العرب���ي بالتعاون امل�سرك 

م���ع منظم���ة العمل العربي���ة، وف�ي 

ختام اللق���اء، قّدم �سع���ادة ال�سيد 

فايييز علييي املطييري اإىل ال�سيد 

للم�سارك���ة  دع���وة  رايييدر  غيياي 

ف�ي امللتق���ى ال���دويل للت�سامن مع 

عّم���ال و�سعب فل�سط���ني والأرا�سي 

العربية املحتل���ة الأخرى مع ن�سخة 

باللغتني العربي���ة والإجنليزية من 

ماحظات املجموعة العربية حول 

تقري���ره ب�ساأن اأو�س���اع العّمال ف�ي 

الأرا�سي العربية املحتلة.

�شعادة ال�شيد/  فايز علي املطريي ومعايل ال�شيد/ �شمري مراد

�شعادة ال�شيد/  فايز علي املطريي ومعايل /ح�شن اإدري�س �شمرية

�شعادة ال�شيد/  فايز علي املطريي ومعايل/ ماأم�ن اأب� �شهال
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املدي����ر  �سع����ادة  حر�����س  كم����ا 

الع����ام ملنظمة العم����ل العربية على 

مقابل����ة العدي����د م����ن وزراء العمل 

العرب وممثل����ي منظمات اأ�سحاب 

والحتادات  واملنظم����ات  الأعم����ال 

العّمالية لتب����ادل الآراء معهم حول 

امل�سائل التي حتظ����ى باهتماماتهم 

مبا يخدم م�سالح البلدان العربية 

باأطرافها الثاث. كما كان ل�سعادة 

ال�سيد/ املدير العام لقاء برئي�س 

املوؤمتر ال�سيد/ �سييمر مراد وزير 

العمل باململك����ة الأردنية الها�سمية 

تب����ادل م����ن خال����ه ال����راأي ح����ول 

اأن�سطة املجموعة العربية. وقّدم له 

دعوة للم�ساركة ف�ي امللتقى الدويل 

للت�سامن مع عّمال و�سعب فل�سطني 

والأرا�سي العربية املحتلة الأخرى.

�شعادة/ فايز املطريي وال�شيد/ علي فيا�س �شعادة/ فايز املطريي وال�شيد/ �شتار دنب��س

�شعادة/ فايز املطريي وال�شيد/ علي �شبيح علي ال�شاعدي 

وال�شيد/ه�شام العبادي وال�شيد/ حمدي اأحمد
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التعاون  عاقات  تعزيز  اإط��ار  ف�ي 

والت�سغيل  العمل  وزارة  بني  والتن�سيق 

العمل  ومنظمة  الجتماعي  وال�سمان 

العربي�����ة، ا�ستقبل وزير العمل والت�سغيل 

وال�سم��������������ان الجتماع����������ي، معاىل 

ال�سبت  زمييايل  يوم  ميراد  ال�سيد/ 

ال���وزارة  مبقر   2018 مايو   5 امل��واف��ق 

ف�����ي اجل���زائ���رال���ع���ا����س���م���ة، ���س��ع��ادة 

ال�سيد/ فايييييييييييز عليييييييي املطري 

العربية،  العمل  ملنظمة  العام  املدير 

التعاون  اآف��اق  الطرفان  تباحث  حيث 

ب���ني اجل��ان��ب��ني ف�����ي ال��ق�����س��اي��ا ذات 

الهتمام امل�سرك، وتبادل الآراء حول 

اأ���س��واق  على  ط���راأت  التي  ال��ت��ط��ورات 

العمل، واأهمية تعزيز التن�سيق والعمل 

خا�سة  العربية،  ال��دول  بني  امل�سرك 

فيما يتعلق مبكافحة بطالة ال�سباب.

اجلزائرية  التجرب�������ة  اأك��د »املييطييري« اأن 

تعترب من التجارب العربية املتميزة واأحد الدرو�س 

على  العربية  العمل  منظمة  و�ستعمل  امل�ستفادة، 

لاطاع  العربية  العربية  ال��دول  باقي  اإىل  نقلها 

عليها، ل �سيما فيما يتعلق بتدابر ت�سغيل ال�سباب 

والآليات  الجتماعي،  واحل��وار  البطالة  ومكافحة 

التنفيذية املتخذة ف�ي تطبيق القوانني.

التي  العمل  زي��ارة  اإط��ار  ف�ي  اللقاء    ياأتي هذا 

قام بها �سعادة املدير العام ملنظمة العمل العربية 

اإىل اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، 

نفذتها  التي  التدريبية  الور�سة  اأع��م��ال  لفتتاح 

اأ�سواق  ملعلومات  العربية  ال�سبكة  ح��ول  املنظمة 

 )2018 اآيار  – 8 مايو/  العمل  خال الفرة )6 

ف�ي العا�سمة اجلزائرية.

املطريي: ي�شيد بتجرية اجلزائر فـي جمال 

العمل والت�شغيل
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املطريي : احلوار الهادف والبناء هو ال�شبيل 

الأمثل ملعاجلة م�شاكل وق�شايا العمل..
حت���������ت رع���������اي���������ة م�����ع�����ايل 

براك  �سبييييييييح  ال�سيدة/ هند 

ال�سبييييح – وزي���������رة ال�س���������وؤون 

الدولة  ووزيرة  والعمل  الجتماعية 

وبح�سور  القت�سادية،  لل�سوؤون 

�سع�������ادة ال�سيد / فايييييييز عليييييي 

ملنظم����ة  العام  املطري – املدير 

العمل العربي�����ة، وال�سيد/ حممد 

جمعان احل�سينيييية – رئي�������س 

الحت����اد ال��ع��ام ل��ع��م��ال ال��ك��وي��ت، 

اجلوعان –  وال�����س��ي��د/ فييهييد 

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

و�سناعة الكويت، وال�سيد/ اأحمد 

الهيئة  ع�����ام  مدي���ر  املو�سى – 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ب����وزارة 

ال�سوؤون الجتماعية والعمل، ممثل 

اأع��م��ال  افتتحت  ال��ور���س��ة،  راع���ي 

عنوان »تفاعل  حتت  عمل  ور�سة 

وانيي�ييسييجييام اأطييييراف الإنييتيياج 

تيينييفيييييذ خطط  يييعييزز دعيييم 

التنمية امل�ستدامة 2030« التي 

بني  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  ع��ق��دت 

والحت��اد  العربية،  العمل  منظمة 

الثاثاء  الكويت يوم  لعمال  العام 

بح�سور   ،2018 اأبريل   24 املوافق 

الإنتاج  اأط��راف  من  امل�ستوى  رفيع 

الثاثة ف�ي دولة الكويت .

املدي�����������ر  �سع�������ادة  رح�����������ب 

ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ع��م��ل  ملنظمة  ال��ع��ام 

املطري،  علي  ال�سيد/  فايز 

Alamal Alarby العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018(114)



         

ية
عرب

 ال
مل

لع
ة ا

ظم
من

ة 
ط

ش
أن

57
ف�ي كلمته باحل�سور امل�ساركني فى 

ممثلني  جتمع  التي  الور�سة  اأعمال 

عن اأطراف الإنتاج الثاثة ف�ي درة 

والمتنان  ال�سكر  موجهًا  اخلليج، 

الوزيرة/ هند  ال�����س��ي��دة  مل��ع��ايل 

ال�سبيح لرعايتها  براك  �سبيح 

الن�ساط،  ه��ذا  لأع��م��ال  ال��ك��رمي��ة 

ال���وزارة  دور  اأهمية  على  م��وؤك��دًا 

ف�ي حتقيق  والبناء  الرائد  والهيئة 

والن�����س��ج��ام  وال��ت��ف��اع��ل  التن�سيق 

عمل  بيئة  ف�ي  الإنتاج  طرف�ي  بني 

م��ن��ا���س��ب��ة حت��ك��م��ه��ا ال��ت�����س��ري��ع��ات 

العمل  وخطط  املتطورة  الوطنية 

الأهداف،  فيها  وتت�سح  الناجحة، 

وتراعى فيها امل�سالح امل�سركة .

اأن  ن���������وه  »املطييري«  اإىل 

امل�ستدام���ة  التنمي�����ة  خط���������������ة 

حتقي���ق  ح���ول  2030  تتمح���ور 

الرف���اه والع���دال����ة لاإن�س���ان م���ن 

حي���ث حق���ه ف����ي احل�س���ول عل���ى 

العم���ل الائق والتعليم ذي اجلودة 

والق�س���اء عل���ى الفق���ر، وه���ذا لن 

يت���م اإل م���ن خ���ال احل���وار ب���ني 

خمتلف اجلهات الفاعلة واملرتبطة 

بالعملي���ة الإنتاجي���ة، فالقت�س���اد 

الي���وم  اأ�سبح اقت�ساًدا مفتوًحا ول 

اعتبار فيه للم�سافات ول مكان فيه 

اإل لاأق���در ف����ي الإنت���اج واجلودة 

واملناف�سة لتلبية تزايد الطلب على 

نوعية ومهارات حمددة لدى القوى 

العامل���ة والقادرة عل���ى التكيف مع 

ال�سريعة  واملتغ���رات  امل�ستج���دات 

ف�ي املهن وو�سائل واأ�ساليب الإنتاج 

ودعم فر�س املناف�سة ف�ي الأ�سواق 

العاملي���ة، كم���ا اأ�س���ار �سعادته ف����ي 

كلمت���ه اإىل اأن املنظمة اأدرجت هذا 

الن�س���اط �سمن خط���ة عملها لعام 

2018، م�ساهم���ة ف�ي ر�سم مامح 

القت�سادي���ة  التنمي���ة  م�ستقب���ل 

والجتماعي���ة ف�ي الوط���ن العربي، 

واأو�سح اأن هذا الدورالذي ت�سطلع 

ب���ه منظمة العم���ل العربي���ة بحكم 

التمثي���ل الثاثي ال���ذي تقوم عليه 

جمتم���ع  اإر�س���اء  ف����ي  ور�سالته���ا 

العدال���ة الجتماعي���ة ودع���م قوى 

الإنت���اج لزي���ادة الإنتاجية معتمدة 

اأ�سل���وب احل���وار باعتب���ار احل���وار 

الهادف والبن���اء هو ال�سبيل الأمثل 

ملعاجلة م�ساكل وق�سايا العمل.

حممد  اأحمد  ال�سيد/  ووج��ه 

الهيئة  ع���ام  م��دي��ر   – املييو�ييسييى 

بالوكالة،  العاملة  للقوى  العامة 

قيمة  كلمة  الور�سة،  راعية  ممثل 

ف�����ي ح��ف��ل الف��ت��ت��اح اأع����رب فيها 

الور�سة  اأه��م��ي��ة حم���اور ه��ذه  ع��ن 

�سيا�سة  مع  من�سجمة  تاأتي  والتي 

التنمية امل�ستدامة التي تتبعها دولة 

الكويت واأن م�ساركة الهيئة العامة 

يعرب  احل��دث  ه��ذا  العاملة  للقوى 

الد�ستور  ب��اأح��ك��ام  ال��ت��زام��ه��ا  ع��ن 

وقانون العمل الكويتي، واحرامها 

والدولية  العربية  العمل  لتفاقيات 

ال��ذي  وال����دور  ال��غ��اي��ة  مب��ا يحقق 

اأطراف  بني  العاقات  ف�ي  ر�سمته 

الإن����ت����اج. وخ��ت��م ك��ل��م��ت��ه م��وج��ه��ًا 

العربية  ال��ع��م��ل  ملنظمة  ال�����س��ك��ر 

وم��دي��ره��ا ال���ع���ام ع��ل��ى امل���ب���ادرة 

الطيبة باإقامة هذه الور�سة متمنًيا 

الكلمة  تناول  ثم  اأعمالها،  جن��اح 

اجلوعان-  يعقوب  فهد  ال�سيد 

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

كلمته  وتناولت  الكويت  و�سناعة 

واحل��وار  الت�ساورالثاثي  »اأهمية 

الإن��ت��اج  اأط���راف  ب��ني  الجتماعي 

الثاث بدولة الكويت« ف�ي ا�ستقرار 

ع��اق��ات ال��ع��م��ل وزي����ادة الإن��ت��اج 

والرت���ق���اء مب�����س��ت��وى اخل��دم��ات، 

ف�ي  �سباقة  الغرفة  ب���اأن  واأو���س��ح 

خال  من  الب�سرية  امل��وارد  تنمية 

ال��ع��زي��ز حمد  م��رك��ز عبد  اإن�����س��اء 

وال��ذي  والتطوير  للتنمية  ال�سقر 

لآلف  خ��دم��ات��ه  ب��ت��ق��دمي  ي���ق���وم 

امل��ت��درب��ني ���س��ن��وًي��ا، وي��ه��دف اإىل 

م��ه��ارات  و�سقل  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب 

لأح��دث  وف��ق��ًا  ال�سباب  وم��ع��ارف 

ف�سًا  والتقنية  العلمية  الأ�ساليب 

معار�س  ال��غ��رف��ة  ا�ست�سافة  ع��ن 
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ور�س  وتنظيم  التوظيفية  للفر�س 

اجلامعة  كليات  مع  م�سركة  عمل 

التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة 

حممد  واألقى �سعادة/  والتدريب، 

جييمييعييان احليي�ييسييييينيية- رئ��ي�����س 

كلمة  الكويت  لعمال  العام  الحتاد 

التي  الور�سة  هذه  اأهمية  ت�سمنت 

العملي  التطبيق  اإطار  �سمن  تاأتي 

بني  والتن�سيق  التعاون  لربوتوكول 

العربية  العمل  ومنظمة  الحت���اد 

الور�سة يعرب  اأن عنوان  اإىل  واأ�سار 

عن جوهر �سيا�سة الحتاد وموقفه 

املبدئي ف�ي هذا املجال فنحن نوؤمن 

باأن احلوار بني فرقاء الإنتاج وبناء 

والتعاون  والتفاهم  امل��ودة  ج�سور 

والعمل امل�سرك هو الأ�سا�س الأمنت 

اإىل  للتو�سل  الأف�����س��ل  والو�سيلة 

و�سع �سيا�سات ا�سراتيجية للتنمية 

متنى  كلمته  ختام  ف�ي  امل�ستدامة، 

النجاح لأعمال الور�سة وال�ستفادة 

من الدرا�سات والبحوث املقدمة.

�سارك ف����ي اأعمال هذه الور�سة 

اأكر م���ن )60( م�ساركًا وم�ساركة 

ف�ي مقدمتهم قيادات الحتاد العام 

لعمال الكويت، وع���دد من قيادات 

وزارة ال�س���وؤون الجتماعية والعمل 

العامل���ة  للق���وى  العام���ة  والهيئ���ة 

وغرف���ة جت���ارة و�سناع���ة الكويت، 

ف�س���ًا ع���ن ع���دد م���ن املخت�سني 

بق�ساي���ا التنمية والت�سغي���ل بدولة 

م���ن  ع���دد  �س���ارك  الكوي���ت كم���ا 

ال�سادة رج���ال الأعمال وال�سحافة 

واملهتمني بق�سايا العمل والعمال.

العم���ل  وم���ن خ���ال جل�س���ات 

الت���ي ا�ستم���رت عل���ى م���دى ثاثة 

اأي���ام عم���ل وف����ي �س���وء العرو�س 

املقدم���ة من قبل ال�س���ادة اخلرباء 

الت���ي  الأ�سا�سي���ة  والعنا�س���������������ر 

ت�سمنته���ا اأوراق العم���ل والتجارب 

الناجح���ة والأ�سل���وب املمي���ز ف����ي 

اإدارة اجلل�س���ات واحلوار الإيجابي 

اله���ادف والبن���اء من قب���ل ال�سادة 

مناق�س���ات  وبع�����������د  امل�سارك���ني، 

م�ستفي�س���ة  تو�س���ل امل�ساركون اإىل 

جمموعة من التو�سيات التي تخدم 

اأطراف الإنتاج الثاث ف�ي الوطن 

العرب���ي، وتدع���و  اإىل التو�س���ع ف�ي 

ممار�س���ة احل���وار وتعزي���ز قنوات 

الت�سال وامل�ساركة الفاعلة خا�سة 

ال�سيا�س���ات  ر�س���م  ف����ي جم���الت 

التنموية  والجتماعية  القت�سادية 

الكفيل���ة بتحقي���ق اأه���داف التنمية 

وو�س���ع ال�سراتيجي���ات واخلطط 

بالت�سغي���ل  للنه�����و����س  والربام���ج 

والت�سدي مل�سكات البطالة،  واإىل 

و�س���ع الإط���ار الت�سريع���ي املائ���م 

لتنظي���م احل���وار الجتماع���ي مبا 

ن م���ن تنفيذ اأه���داف التنمية  ميكِّ

امل�ستدامة وحتقيق النتائج الكفيلة 

بتطوير النمو القت�سادي والإدماج 

الجتماعي وحتقيق الرفاة لاأفراد 

بالبحث  والهتم���ام  واملجتمع���ات، 

البتكاري���ة  والأن�سط���ة  العلم���ي 

الهادفة اإىل زيادة املعرفة، وتعزيز 

التف���اق عليه وتوف���ر مناخ مائم 

م�س���رك لتنمي���ة امل���وارد الب�سرية 

كعن�س���ر حم���رك لعملي���ة الإنتاج، 

كم���ا دعت اأي�س���ًا اأط���راف الإنتاج 

الثاث���ة اإىل دع���م العم���ل النقابي 

وتقوي���ة اأطره التنظيمي���ة واملهارية 

والتعليمي���ة واحلف���اظ على وحدته 

وا�ستقاليته مما ي�سهم ف�ي متكني 

التنظيمات النقابية من اأداء دورها 

ف�ي رفع معدلت النمو القت�سادي 

والتطور الجتماعي.

 اأك���د امل�سارك���ون ف����ي الور�سة 

على اأهمية متابع���ة الت�سديق على 

املعاير العربي���ة والدولية وخا�سة 

تلك التفاقي���ات التي تعزز احلوار 

الجتماع���ي ودور اأط���راف الإنتاج 

ف����ي عملية التنمي���ة، ومراعاة هذا 

وتطوي���ر  و�س���ع  عن���د  الت�سدي���ق 

بحي���ث  الوطني�����������ة  الت�سريع���ات 

تكون جمي���ع الت�سريع���ات الوطنية 

من�سجم���ة ومتوافق���ة م���ع املعاي���ر 

العربية والدولي���ة، و�سرورة توفر 

املقومات الأ�سا�سية للحوار مبا فيها 
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املعلومات الازم���ة لكافة ال�سركاء 

ف����ي احل���وار الجتماع���ي و�سهولة 

احل�س���ول عليها وخا�س���ة املتعلقة 

والقت�سادية  القانوني���ة  بالق�سايا 

والجتماعي���ة، والط����������اع عل���ى 

املتعلق���ة  الدرا�س���ات والتحلي���ات 

بذلك، والعم���ل على و�سع الربامج 

بتطوي���ر  الكفيل���ة  وال�سيا�س���ات 

اخلدم���ات الازم���ة للم�سروع���ات 

ال�سغ���رة واملتو�سطة م���ن تدريب 

ومتويل وت�سويق ع���رب ال�سراكة بني 

القطاعني العام واخلا�س واخلروج 

م���ن النهج التقليدي ف�ي العمل اإىل 

النه���ج احلدي���ث، وح���ث اجله���ات 

والتدري���ب  بالتعلي���م  املخت�س���ة 

والت�سغي���ل لإيج���اد نظ���ام متكامل 

ل�س���وق العمل وتوف���ر الحتياجات 

الت���ي يتطلبه���ا قط���اع الإنت���اج من 

امله���ارات والتخ�س�سات بال�سرعة 

املمكنة.
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م ال�شيد/  حممد جمعان احل�شينة –  رئي�س االحتاد العام لعمال الك�يت ومن جانبه قدَّ

درع االحتاد ل�شعادة ال�شيد/ فايز علي املطريي

فـي نهايــة حفل االفتتاح  قدم �شعادة ال�شيد/ املدير العــام للمنظمة  درع منظمة العمل 

العربيــة لكل من راعي اأعمال ال�ر�شة، وغرفــة جتارة  و�شناعة الك�يت، واالحتاد العام 

لعمال الك�يت  عرفانًا وتقديرًا من منظمة العمل العربية جله�دهم..
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تت�سب���ب احلوادث املرتبط���ة بالعمل 

والأمرا����س املهني���ة �سنوي���ًا ف����ي وف���اة 

واإ�سابة مايني العمال عامليًا، وما ينجم 

عنها من تكاليف اقت�سادية واجتماعية 

ونف�سي���ة باهظ���ة تظهر اآثاره���ا وا�سحة 

عل���ى م�ست���وى الأ�س���رة واملجتم���ع وعلى 

م�ستوى اأ�سح���اب العمل، والناجت املحلي 

الإجمايل للدولة.

العمل  منظمة  ل��ه��دف  وت��ر���س��ي��خ��ًا 

حياة  حماية  ف�ي  الأ���س��ا���س��ي  العربية 

ظ��روف  وحت�����س��ني  و�سحتهم،  ال��ع��م��ال 

مب�ستوى  وال��ن��ه��و���س  ال��ع��م��ل  و����س���روط 

امل�ستوى  املهنية على  وال�سامة  ال�سحة 

هو  الائق  العمل  ب��اأن  واإميانًا  العربي، 

العمل الذي يوفر بيئة عمل اآمنة و�سحية 

املو�سوع  ه��ذا  املنظمة  اأول���ت  للعامل، 

اأهمية بالغة؛ حيث اأ�سدرت  19 اتفاقية 

عمل عربية و9 تو�سيات ت�سمنت العديد 

من البنود اخلا�سة بال�سحة وال�سامة 

كافة اجلوانب  املهنية، نظمت مبوجبها 

املتعلقة  القانونية  ب����الأدوات  املتعلقة 

وتنظم  العمال  حقوق  لت�سمن  بالعمل؛ 

ال��ع��اق��ة ب��ني ال��ع��ام��ل و���س��اح��ب العمل 

اأط��راف  وواج��ب��ات  م�سوؤوليات  وحت��دد 

واأك���دت على �سرورة  ال��ث��اث.  الإن��ت��اج 

املهنية،  امل��خ��اط��ر  م��ن  ال��ع��م��ال  حماية 

ورفع  العمل  وظ��روف  �سروط  وحت�سني 

الوعي ال�سحي وتعزيز الثقافة الوقائية 

على  للتعرف  ال��وط��ن��ي؛  امل�ستوى  على 

ال�سيطرة  و�سبل  العمل  بيئة  خم��اط��ر 

الإ�سابات  من  الوقاية  بغر�س  عليها، 

بالعمل،  واملرتبطة  املهنية  والأم��را���س 

و�سليمة،  اآم���ن���ة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  و���س��م��ان 

املعاير  اإىل النهو�س  كما هدفت هذه 

العمل العربية وتطويره�����ا  بت�سريع�ات 

و�سامة  ل�سحة  اأف�سل  حماية  لتحقيق 

الطبقة العاملة.

العربي���ة  العم���ل   حتر����س منظم���ة 

عل���ى تق���دمي املعون���ة الفني���ة لأط���راف 

الإنت���اج الث���اث ف����ي ال���دول العربي���ة 

ف����ي ه���ذا املج���ال، م���ن خ���ال املعه���د 

العربي لل�سح���ة وال�سامة املهنية الذي 

اأن�س���ئ عام 1983 كاأح���د الأذرع الفنية 

العم���ل  ملنظم���ة  التابع���ة  املتخ�س�س���ة 

العربي���ة، ويق���وم املعهد بتحقي���ق املهام 

املوكول���ة اإلي���ه ف����ي جم���ال حماي���ة بيئة 

العم���ل، من خ���ال ال���دورات التدريبية 

املوجهة ل�سالح اأطراف الإنت�اج الثاثة 

)حكومات، اأ�سحاب اأعمال، عمال( ف�ي 

�س���وء احتياجاته���م، والرويج لامتثال 

ملعاير ال�سحة وال�سام���ة املهنية ورفع 

م�ست���وى الوع���ي لدى العم���ال واأ�سحاب 

العمل م���ن خال توفر امل�س���ورة الفنية 

واإعداد الدرا�سات والأدلة ال�سر�سادية 

والرجمة والن�س�ر، اإ�سافًة اإىل تعزي��������ز 

والتن�س�ي���ق  الفن���ي  التع���اون  عاق���ات 

م���ع خمتل���ف اجله���ات املعني���ة مب�س�ائل 

ال�سح���ة وال�سامة املهنية على امل�س�توى 

العربي والدويل.
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بيان منظمة العمل العربية مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شحة وال�شالمة املهنية 2018
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»املطريي«  فـي افتتاح اأعمال الور�شة التدريبية: الطموح كبري.. والعمل م�شتمر لإيجاد �شوق عمل عربي متكامل
وزارة  مع  بالتعاون  العربية  العمل  منظمة  نظمت 

تدريبية  ور�سة  الجتماع�ي  وال�سم�ان  والت�س�غيل  العمل 

العمل« ف�ي  اأ���س��واق  ملعلومات  العربية  حول »ال�سبكة 

�سارك  اأي��ام  ثاثة  ملدة   ا�ستمرت  العا�سم�ة،  اجلزائر 

اأط��راف  ع��ن  ممثلون  متدربًا  وخم�سون  اث��ن��ان  فيها  

واملفت�سية  اجلزائرية  اجلمهورية  ف�ي  الثاث  الإنتاج 

العمومية  للوظيفة  العامة  وامل��دي��ري��ة  للعمل  العامة 

لل�سمان  ال��وط��ن��ي  وال�����س��ن��دوق  الإداري  والإ����س���اح 

البطالة  �سد  للتاأمني  الوطني  وال�سندوق  الجتماعي 

والوكالة  اجل��زائ��ري��ني  للمقاولني  العامة  واجلمعية 

الوطنية للت�سغيل.

املطري  املدير  /فايزعلي  ال�سيد  �سعادة  افتتح 

التدريبية  الور�سة  اأعمال  العربية،  العمل  ملنظمة  العام 

وال�سم�ان  والت�س�غيل  العمل  وزي���ر  مع�ايل  بح��سور 

مقر  ف�ي  زمييايل وذل���ك  ال�سيد مراد  الجتماع�ي، 

عقدت  وال��ت��ي  الجتماعي  لل�سمان  العليا  امل��در���س��ة 

على  للوقوف  اجلزائرية،  اجلمهورية  طلب  على  بناء 

احتياجات وطموحات اأطراف الإنتاج الثاثة والأجهزة 

اخلا�سة  العمل  اآل��ي��ات  على  وال��ت��ع��رف  الإح�سائية، 

بال�سبكة متهيدًا للتوقيع على الربوتوكولت الثنائية بني 

منظمة العمل العربية واجلهات املعنية.

وف�������������ي م�������س���ت���ه���ل ك����ل����م����ت����ه الف����ت����ت����اح����ي����ة 

رحب »املطري« مبعايل ال�سيد الوزير وبجميع ال�سادة 

تواجه  التي  التحديات  اإىل  �سعادته  امل�ساركني  واأ�سار 

دور  اإىل  م�سرًا  الإح�سائي  املجال  ف�ي  العربية  دولنا 

نواة  بناء  ف�ي  العمل  اأ�سواق  ملعلومات  العربية  ال�سبكة 

املعاير  مواكبة  على  تعتمد  عربية  معلوماتية  منظومة 

ال��دول��ي��ة وت��وف��ر ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ع��ن اأ���س��واق العمل 

من  العاقة  واأ�سحاب  القرار  متخذي  ت�ساعد  العربية 

القطاعني العام واخلا�س لدعم منو القت�ساد العربي، 

للقطاع  متطورة  اآلية  اإيجاد  اإىل  املنظمة  موؤكدًا  �سعي 

والجتماعية  القت�سادية  وامل�����س��وح��ات  الإح�����س��ائ��ي 

اجلديدة التي ت�سعى اإىل حتقيق خطة التنمية امل�ستدامة  

ت�ساعد  التي  البيانات  وتوفر   ،2030 املتحدة  ل��اأمم 

اإ�سافة  الأداء،  لقيا�س  اخلا�سة  املوؤ�سرات  بناء  ف�ي 

الأخ��رى،  وال�ستثمارية  القت�سادية  امل��وؤ���س��رات  اإىل 

بتفعيل  اإل  يتحقق  اأن  ل��ه  ميكن  ل  ه��ذا  م�سيفًا اأن 

ف�ي  الإنتاج   اأط���راف  بني  الكامل  والتن�سيق  التعاون 

ل�سمان  العربية  الإح�سائية  والأجهزة  العربي  الوطن 

له  �سيكون  وه��ذا  املعلومات  وا�ستمراريتها،  ان�سياب 

اأبلغ الأثر فى بناء نظام معلوماتي عربي موحد لأ�سواق 

ت�سهم  لبنة  ي�سع  ال�سبكة  م�سروع  »اإن  العمل. قائًا: 

�سيا�سات  والعمل على حت�سني  البطالة  ف�ي حل م�سكلة 

اإىل   و�سوًل  العربي  الوطن  ف�ي  وال�ستخدام  الت�سغيل 

حتقيق الت�سغيل الكامل  لليد العاملة العربية ف�ي �سوء 

احتياجات اأ�سواق العمل العربية« معربًا ف�ي نهاية كلمته 

الدعم  اأ�سكال  بكل  امل�سروع  هذا  يحظى  باأن  ثقته  عن 

وامل�ساندة واأن تتهياأ له اأ�سباب النجاح بتفاعل اأطراف 

الإنتاج واأن يلقى التجاوب والتفاعل املطلوب من جميع 

الهدف  يحقق  حتى  العربية  الإح�سائية  الأج��ه��زة 

املن�سود.

زمايل ف�ي  ال�سيد/ مراد  معايل  اأكد  جانبه   ومن 

التعاون  تعزيز  على  �ستعمل  اجل��زائ��ر  اأن  اإىل  كلمته 

م�سروع  ا�ستكمال  اأج��ل  من  العربية  العمل  منظمة  مع 

والهتمام  العمل  اأ���س��واق  ملعلومات  العربية  ال�سبكة 

القرارات  اتخاذ  ف�ي  اإليها  لا�ستناد  املعلومات  بتبادل 

الور�سة  هذه  تنظيم  اأن  اإىل  زمايل  واأ�سار  املنا�سبة، 

اآليات  على  التعرف  اإىل  يهدف  الإقليمية  التدريبية 

طرق  على  وال��ت��دري��ب  لل�سبكة  املعلوماتية  املنظومة 

الازمة  واملعلومات  بالبيانات  ال�سبكة  تزويد  واأ�ساليب 

حول �سوق العمل، واأ�ساد معايل الوزير مب�سروع ال�سبكة 

الذي �سي�سمح للدول العربية باإعداد خارطة بخ�سو�س 

لطالبي  وال�سماح  العربية  بالدول  املقرحة  املنا�سب 

دون  وال�سركات  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  بالعمل  العمل 

التن�سيق  اإطار حتقيق  ف�ي  اأجنبية  بكفاءات  ال�ستنجاد 

والتعاون بني الدول العربية.



         

62

كبارة   ال�سيد/ حممييد  معايل  رعاية  حتت 

وزير العمل باجلمهورية اللبنانية، وح�سور �سعادة 

ال�سيد  فايز علي املطري – املدير العام ملنظمة 

الدكتور/ اإبراهيم  وال�سيد  العربية،  العمل 

لاأ�سخا�س  العربية  املنظمة  العبداهلل رئي�س 

ذوي الإعاقة، وال�سيد الدكتور/ ب�سارة الأ�سمر 

رئ��ي�����س الحت�����اد ال��ع��م��ايل ال���ع���ام ف�����ي ل��ب��ن��ان، 

لاحتاد  الأمني العام  غ�سن  وال�سيد/ غ�سان 

اأعمال  افتتحت  العرب ،  العمال  لنقابات  الدويل 

لدعم  جديدة  عمل  �سوق  القومية »اآليات  الندوة 

منظمة  تعقدها  الإعاقة« التي  ذوي  الأ�سخا�س 

العربية  املنظمة  م��ع  بالتعاون  العربية  العمل 

وزارة  مع  بالتن�سيق  الإع��اق��ة  ذوي  لاأ�سخا�س 

العمل باجلمهورية اللبنانية،  يوم الإثنني املوافق 

من  م�ساركًا   »61« بح�سور   ،2018 يوليو متوز   9

اأطراف الإنتاج ف�ي الدول العربية .

بداأ �سعادة املدير العام ملنظمة العمل العربية، 

بالرحيب  كلمته  املطري،  علي  فايز  ال�سيد/ 

والتي جتمع  الندوة  باأعمال  امل�ساركني  باحل�سور 

الدول  ف�ي  الثاثة  الإنتاج  اأط��راف  عن  ممثلني 

ال�سيد  ملعايل  والمتنان  ال�سكر  موجهًا  العربية، 

حممد كبارة لرعايته وح�سوره الكرمي  لأعمال 

هذا الن�ساط، كما وجه ال�سكر والتقدير للمنظمة 

تعاونهم  على  الإعاقة  ذوي  لاأ�سخا�س  العربية 

مع منظمة العمل العربية ف�ي تنفيذ هذه الندوة 

التي تهدف اإىل التن�سيق واحل�سد نحو روؤية عربية 

ف�ي  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س  لإدم���اج  م��وح��دة 

اأ�سواق العمل، وال�سعي لت�سمني ق�ساياهم �سمن 

Alamal Alarby العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018(114)

املدير العام: »ظهور املهن اجلديدة يقدم 

فر�شًا حقيقية لدعم ت�شغيل ذوي الإعاقة«
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والتي   2030 امل�ستدامة  التنمية  برامج  اأولويات 

ياأتي انعقادها مواكبًا لدور منظمة العمل العربية 

القت�سادية  املتغرات  اآليات  ومتابعة  حتليل  ف�ي 

والجتماعية وال�سيا�سية على حمددات و�سيا�سات 

اأ�سواق العمل العربية وما �ساحبه من التوجه نحو 

اقت�ساد املعرفة، مما يتطلب اإيجاد اآليات جديدة 

للمتطلبات  ت�ستجيب  ت�سغيل  �سيا�سات  ل�سياغة 

ال�سيا�سية والقت�سادية  التطورات  التى فر�ستها 

العام  املدير  تقرير  اإليه  انتهى  ملا  وفقًا  الأخ��رة 

الدورة  على  عر�س  الذي  العربية  العمل  ملنظمة 

اأ�سواق  عنوان »ديناميكية  حتت   ،2018  »45«

العمل العربية: التحولت وم�سارات التقدم« 

ظهور  اإىل  كلمت������ه  ف�ي  واأ�سار »املطري«  

بع�س املهن اجلديدة والتي تقدم فر�سًا حقيقية 

لدعم ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اإذا ما متكنا 

من حتديث منظومة التدريب املهني والتقني ف�ي 

للتدريب   وم�سامني  برامج  وتطوير  بناء  اجت��اه 

على املهن اجلديدة وت�سهيل النتقال اإليها ملواكبة 

والهيكلية  والتكنولوجية  القت�سادية  التطورات 

احلديثة لأ�سواق العمل ف�ي الدول العربية .

هذا واأكد �سعادة ال�سيد/ فايز املطري ف�ي 

احلقوق  ع��ن��وان  اأن  القوانني هي  على  كلمته 

وم�سدرها، وهو ما يف�سر اهتمام منظمة العمل 

العربية  ال��دول  ف�ي  الت�سريعات  بتطوير  العربية 

وذلك  العمل  لأ�سواق  اجلديدة  للمعطيات  وفقا 

الت��ف��اق��ي��ات  م��ع  م��واءم��ت��ه��ا  متابعة  خ���ال  م��ن 

العربية والدولية املعنية بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

 )17( رقم  العربية  العمل  اتفاقية  منها   ونذكر 

ح��ددت  وال��ت��ي  املعاقني،  وت�سغيل  تاأهيل  ب�ساأن 

ومنظمات  احلكومات  والتزامات  الإعاقة  اأن��واع 

ف�ي  واخلا�س  العام  والقطاعني  امل��دين  املجتمع 

تاأهيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وتدريبهم ليكونوا 

قادرين على ممار�سة العمل املائم لهم، والعمل 

كل  على  والق�ساء  املجتمع  ف�ي  اإدماجهم  على 

على  الن�س  خال  من  والتهمي�س  العزل  مظاهر 

ذلك ف�ي ت�سريعات العمل الوطنية،   الأمر الذي 

اإىل  احلقوق  ترجمة  اإىل  ي��وؤدي  اأن  �ساأنه  م�������ن 

واقع يت�ساوى فيه الأفراد بعيدًا عن اأي �سكل من 

اأ�سكال التمييز والإق�ساء.

النجاح  »املييطييري«  متنى  كلمته  ختام  ف�ي 

لأعمال الندوة واأن تتو�سل اإىل تو�سيات ي�سهل اأن 

ترى طريقها للتنفيذ على اأر�س الواقع.

الراهن  الو�سع  حتليل  اإىل  ال��ن��دوة  وه��دف��ت 

ف�ي  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ت�سغيل  ل�سيا�سات 

و�سعهم  على  ال�سوء  وت�سليط  العربية  ال���دول 

نهج  وتعزيز   2030 امل�ستدامة  التنمية  خطة  ف�ي 

ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق  الجتماعية  احلماية 

الإعاقة وذلك من خال ت�سليط ال�سوء على و�سع 

 ،2030 امل�ستدامة  التنمية  خطة  الفئة  ف�ي  هذه 

الجتماعية  احلماية  نهج  تعزيز  على  والعمل 

التي  الفر�س  ا�ستثمار  كيفية  ومناق�سة  حلقوقهم 

النهو�س  ف�ي  للعمل  اجل��دي��دة  الأمن���اط  تتيحها 

باأو�ساعهم، والوقوف على اأو�ساع  الن�ساء ذوات 

الإعاقة ف�ي �سوق العمل .

ت�سمنت  اأي��ام  ثاثة  ا�ستمرت  مناق�سة  وبعد 

اخل��رباء   ال�سادة  فيها  ق��دم  عمل  جل�سات  �ست 

املداخات  وبعد  ال��دول،  وجت��ارب  العمل  اأوراق 

عدة  اإىل  امل�ساركون  ال�سادة  تو�سل  واملناق�سات 
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تو�سيات تخدم وب�سكل كبر اأو�ساع العمال ب�سكل 

عام والأ�سخا�س ذوي الإعاقة ب�سكل خا�س؛ حيث 

مع  للتعاطي  ال��ث��اث��ة  الإن���ت���اج  اأط�����راف  دع���وا 

من  تنموية  كق�سية  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س 

جديد  واجتماعي  اقت�سادي  نهج  اعتماد  خال 

اجلديدة  الأ���س��واق  اإط���ار  ف�ي  حقوقهم  ي�سمن 

احلقوق  لتاأمني  جديدة  اآليات  تبني  واإىل  للعمل، 

والدولية  العربية  للمعاير  وفقًا  للعمال  املكر�سة 

ف�ي  الإع���اق���ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  للعاملني 

الآليات  لتعزيز  للعمل،  اجلديدة  الأمن��اط  اإط��ار 

يقلل من  العمل مما  اإ�سابات  للحد من  الوقائية 

الدول  ف�ي  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي  اأعداد  زيادة 

الجتماعية  احلماية  اأر�سيات  وتكري�س  العربية، 

اأهداف  تنفيذ  قيا�س  وربطها مبوؤ�سرات  ال�ساملة 

التنمية امل�ستدامة 2030 لتمكني الأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة، كما دعا امل�ساركون الدول العربية التي 

 17 رق��م  العربية  التفاقية  على  بعد  ت�سدق  مل 

عليها  للت�سديق  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ب�ساأن 

امل�ساركون  اأحكامها، وطالب  والعمل على تطبيق 

العمل  منظمة  من  القومية  ال��ن��دوة  اأع��م��ال  ف�ي 

العربية اإ�سداراأداة قانونية تعنى بتنظيم احلماية 

الأمن��اط  ف�ي  للعاملني  والجتماعية  القانونية 

تعنى  ثاثية  جلنة  واإن�����س��اء  للعمل،  اجل��دي��دة 

باأو�ساع وحقوق العمال من ذوي الإعاقة.
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�شعادة الدكت�ر/ ب�شارة االأ�شمر رئي�س االحتاد العمايل العام اجلمه�رية اللبنانية

الدكت�ر/ اإبراهيم العبداهلل رئي�س املنظمة العربية لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة

عرفانًا وتقديرًا من منظمة العمل العربية جله�دهم، قدم �شعادة ال�شيد 

املدير العام  فـي نهاية حفل االفتتاح درع منظمة العمل العربية لكل من: 

معايل ال�شيد/ حممد كبارة – وزير العمل- اجلمه�رية اللبنانية
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 برعاي���ة كرمي���ة من �سعادة ال�سيد/ يو�سييف ال�سيياهد – رئي����س احلكومة التون�سي���ة مت اإط���اق التقرير العربي    

ال�ساد�س حول الت�سغيل والبطالة ف�ي الدول العربية »اأ�سييواق العمل: حتليل للحا�سيير وا�ست�سييراف للم�سييتقبل« 

نظ���ًرا لاأهمي���ة الفائقة التي توليها تون�س ملو�سوع الت�سغيل واحلّد من البطالة كراف���د اأ�سا�سي للتنمية، مب�ساركة  اأكر 

من )60( م�ساركًا وم�ساركة ميثلون اأطراف الإنتاج الثاثة ف�ي 14 دولة عربية، ف�سًا عن عدد من املخت�سني بق�سايا 

التنمية والت�سغيل باجلمهورية التون�سية، وعدد من ال�سادة رجال الإعام وال�سحافة واملهتمني بق�سايا العمل والعمال .

واأع���رب مع���ايل ال�سيد/ فايز علي املطييري- املدير العام ملنظمة العمل العربية ف����ي كلمته عن ال�سكر والتقدير 

لل�سي���د يو�س���ف ال�ساه���د رئي�س احلكوم���ة التون�سية ملوافقته عل���ى الإ�سراف على حف���ل اإطاق التقري���ر موجهًا ال�سكر 

جلمي���ع الأطراف باجلمهوري���ة التون�سية على ح�سن ال�ستقب���ال والرحيب وتقدمي العون وامل�ساع���دة والت�سهيات ف�ي 

الإع���داد والتح�سر لهذا امللتق���ى. وقد اأدركت منظمة العمل العربية من بداية هذا العقد اأن اأو�ساع البطالة وتزايدها 

وخماطر الفقر ومظاهره وخا�سة بني �سفوف ال�سباب هو اأحد واأهم الأخطار التي تهدد ال�ستقرار الجتماعي وتقو�س 

مكت�سب���ات التنمية رغ���م الروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها الكثر من بلدانن���ا العربية. وللم�ساهمة ف�ي مواجهة 

هذه الأخطار فقد نفذت منظمة العمل العربية خال العام املا�سي 89 ن�ساطًا 74 % منها اأن�سطة قومية اأكدنا وبعمق 
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�سدي���د وم�ساركة فاعلة من ممثلي احلكومات واأ�سحاب الأعمال والعمال على النهو�س بالق�سايا الجتماعية والتنمية 

الب�سرية والت�سغيل، ومل نغفل تعميق عاقاتنا الدولية لا�ستفادة من تبادل اخلربات الناجحة ونقلها لل�ساحة العربية،  

وه���و م���ا ي�ستدعي حماولة فهم اأبعادها واأ�سبابه���ا وتداعياتها على املفاهيم القائمة حول العم���ل ولكن اأي�سًا ا�ستباقها 

بالعم���ل عل���ى القيام باملراجع���ات ال�سرورّية ملناه���ج التعليم والتدري���ب والتاأهيل ومل�سامني احل���وار الجتماعي ولدور 

ال�س���ركاء الجتماعيني مبا ي�سمن مواكبة التغيرات والتاأقلم م���ع مقت�سيات ال�سناعة الرقمّية، ومبا يوفر م�ستلزمات 

احلماية و�سروط احلفاظ على مواطن ال�سغل. واإّن احلاجة اإىل الكفاءات املوؤهلة واملتمكنة من اأ�ساليب العمل احلديثة 

اأ�سبح���ت رهانًا حقيقيًا وهو ما يفر�س علينا اليوم توجيه احلوار الجتماعي ليجعل من التعليم والتدريب مدى احلياة 

هدفًا ا�سراتيجيًا مطلقًا.

واألقى ال�سيد/ نور الدين الطبوبي – الأمني العام لاحتاد العام 

التون�س���ي لل�سغل كلمة جاء فيها اأن جتليات الثورة التكنولوجية الرقمّية، 

اأ�سبح���ت واإن مل تكتمل بعد ف�ي �سوق العم���ل باأقطارنا العربية، وا�سحة 

املعامل ف�ي الوليات املتحدة الأمريكي���ة وال�سني واأوروبا و�سائر البلدان 

ال�سناعية، ولن تلبث اأن تغمر بقّية البلدان ومنها منطقتنا العربّية، وهو 

م���ا ي�ستدعي حماولة فه���م اأبعادها واأ�سبابه���ا وتداعياتها على املفاهيم 

ا ا�ستباقها بالعمل على القيام باملراجعات  القائمة حول العمل ولكن اأي�سً

ال�سرورّي���ة ملناه���ج التعليم والتدريب والتاأهيل ومل�سامني احلوار الجتماعي ول���دور ال�سركاء الجتماعيني مبا ي�سمن 

مواكبة التغيرات والتاأقلم مع مقت�سيات ال�سناعة الرقمّية الو�سيكة، ومبا يوفر م�ستلزمات احلماية و�سروط احلفاظ 

عل���ى مواطن ال�سغل. واإّن احلاجة اإىل الكفاءات املوؤهلة واملتمكن���ة من اأ�ساليب العمل احلديثة اأ�سبحت رهاًنا حقيقًيا 

وه���و م���ا يفر�س علينا الي���وم توجيه احلوار الجتماعي ليجعل م���ن التعليم والتدريب مدى احلي���اة هدًفا ا�سراتيجًيا 

مطلًقا.

وج���اءت كلمة  الحت���اد التون�س���ي لل�سناعة والتج���ارة وال�سناعات 

ن���ة احلميدة التي داأب���ت عليها منظمة  التقليدي���ة لتثم���ن عاليًا هذه ال�سُّ

العم���ل العربية التي تتط���ور من دورة اإىل اأخرى خدم���ة لل�سباب العربي 

والتزامًا باأهم عنا�س���ر التنمية الب�سرّية حيث ياأتي اإطاق هذا التقرير 

ف�ي فرة تعي�س فيها املنطقة العربية اأ�سعب الظروف �سواء فيما يخ�ّس 

الو�س���ع القت�سادي ف�ي العديد من الأقطار، اأو فيما يخ�ّس ال�سغوطات 

الدميغرافي���ة على �سوق ال�سغل وعدم قدرة القت�ساديات على ا�ستيعاب 

الأع���داد الهائلة من ال�سباب طالبي ال�سغل. كما ياأتي هذا التقرير اأي�سًا 
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ف����ي ظل اأو�ساع �سيا�سية واأمنّية جتعل املنطقة ف�ساء اأزمة دائمة �سواء مبفعول احلروب والنزاعات امل�سلحة اأو مبفعول 

�س���راع الأ�سقاء واأزم���ات اجلوار التي لن تزيد اإل ف�ي حالة العطالة وتفاقم ال�سعوب���ات والتي تلقي بظالها على ن�سق 

النمّو القت�سادي وحركّية التجارة وال�ستثمار وعلى فر�س خلق مواطن �سغل لئقة ومنتجة ودائمة.

وف����ي م�ستهل كلمة الحتاد التون�س���ي للفاحة وال�سيد البحري، توجه 

بال�سك���ر ملنظمة العمل العربية على اإع���داد التقرير الدوري الذي ت�سدره 

املنظم���ة كل �سنتني ح���ول اأمهات الق�سايا القت�سادي���ة والجتماعية التي 

يئن من وطاأتها �سوق العمل ف�ي الدول العربية واقراح احللول والت�سورات 

���ا فر�سة لنوؤكد من خالها مرة اأخرى على  ملعاجلته���ا، فاإّننا نعتربها اأي�سً

اأّن كاف���ة البلدان العربية عمومًا وبادنا عل���ى وجه اخل�سو�س ف�ي حاجة 

�سروري���ة ف����ي مثل ه���ذا الظرف ال�سع���ب وف�ي ظ���ل الأو�س���اع الإقليمية 

والدولي���ة املتقلب���ة اإىل اإع���ادة العتب���ار اإىل العمل باعتب���اره قيمة ح�سارية خلل���ق الروة ودفع عجل���ة الإنتاج واحلفاظ 

عل���ى ال�سلم الأهلي وحتقي���ق اأهداف الثورة ف�ي احلرية والكرام���ة وتاأمني ا�ستحقاقاتها ف�ي التنمي���ة العادلة وال�ساملة. 

لذل���ك يجب اأن نعمل من اأجل الإعاء من �س���اأن هذه القيمة ونخل�س ف�ي القيام بها ونتفانى ف�ي اأدائها لرنفع حتدياتنا 

القت�سادية والجتماعية فاأوطاننا مازالت تنتظر الكثر من �سواعد وعقول كافة اأبنائنا وبناتنا.

وج���اءت كلمة معايل ال�سي���د/ اأحمد اأبو الغيييط – الأمني العام 

جلامعة الدول العربي���ة لتوؤكد اأن جامعة الدول العربية تويل اأهمية كبرة 

ملو�س���وع الت�سغي���ل والبطال���ة والذي يعت���رب اأح���د اأولويات العم���ل العربي 

امل�س���رك والذي يت�سح جليًا بالدور الذي تقوم ب���ه منظمة العمل العربية 

باعتباره���ا اأح���د الأذرع الفني���ة جلامعة ال���دول العربية ف�ي ه���ذا املجال 

واأك���د على اأن هذا التقرير يعترب اأهم الوثائق التحليلية للواقع العربي ف�ي 

جوانب���ه التنموية واأو�سح اأهمية ما ت�سمنه التقرير من حماور هامة تتعلق 

بالتدريب وتاأهيل ال�سباب ل�سوق العمل ف�سًا عن الأبعاد الجتماعية لق�سايا الت�سغيل والبطالة.

ف�����ي ختام حف����ل الفتتاح  األقى معايل ال�سيد/ حممد الطرابل�سييي 

– وزير ال�سوؤون الجتماعية كلمة تناول فيها الرحيب بال�سادة ال�سيوف، 
واأ�س����ار اإىل اأن تون�����س ق����د �سبق واحت�سن����ت اإطاق التقري����ر الثاين حول 

الت�سغي����ل والبطالة �سن����ة 2010. وقد برهن هذا التقري����ر مرة اأخرى عن 

م����دى ان�سغ����ال املنظم����ة مبو�س����وع الت�سغي����ل والبطالة وه����و يت�سّمن عدة 

����ة املامح الأ�سا�سية لأ�سواق العمل العربية  حماور هاّمة نذكر منها خا�سّ

والتط����ورات القت�سادية والجتماعية واأثرها على الت�سغيل ودور التدريب 

املهن����ي ف�ي تاأهيل ال�سباب ل�س����وق العمل والتط����ورات التكنولوجية احلديثة 

Alamal Alarby العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018(114)



         

ية
عرب

 ال
مل

لع
ة ا

ظم
من

ة 
ط

ش
أن

69
واأثرها على اأ�سواق العمل ف�ي العامل عمومًا وف�ي الدول العربية ب�سفة خا�سة كما تناول هذا التقرير دور القطاع الفاحي 

ف�����ي اأ�س����واق العمل العربية وق�سايا الهجرة والبطالة.واأ�ساف قائًا: نح����ن؛ اإذ نطلق هذا التقرير ال�ساد�س حول البطالة 

والت�سغيل فاإّننا نوؤكد على تازم البعدين الجتماعي والقت�سادي واأهمّية تطوير املوارد الب�سرية ومعاجلة ق�سايا البطالة 

وناأمل اأن يكون هذا التقرير وثيقة مرجعّية ل�سانعي القرار، كل ف�ي جماله وح�سب خمططات التنمية ف�ي دولنا العربية.

وحظي احلف���ل بت�سريف معايل ال�سيد/ فييوزي عبد الرحمن – 

وزي���ر التكوين املهني والت�سغي�ل، واألق���ى كلمة قيمة اأعرب فيها عن اأهمية 

حماور هذه الن���دوة والتي تاأتي من�سجمة مع اأه���داف التنمية امل�ستدامة، 

ودع���ا اإىل اإر�س���اء جم���الت جديدة للتع���اون العربي امل�س���رك ف�ي قطاع 

التكوي���ن املهني والت�سغي���ل، وختم كلمت���ه بال�سكر ملنظمة العم���ل العربية 

ومديره���ا العام عل���ى املبادرة الطيب���ة باإقامة هذه الن���دوة متمنًيا جناح 

اأعمالها.

و�سم���ن خطة منظمة العم���ل العربية  لعام   2018 عقدت ندوة قومية حتت عنوان »�سيا�سييات التعليم التقني 

والتدريييب املهنييي فيي الدول العربية ودورها فيي تعزيز القدرة التناف�سييية« بالتعاون والتن�سيق مع 

وزارة التكوي���ن املهن���ي والت�سغيل باجلمهورية التون�سية خال الفرة م���ن ) 28 - 30 يونيو/ حزيران 2018(، لتكري�س 

وتفعيل برامج و�سيا�سات ملواجهة البطالة بني �سفوف ال�سباب وحماربة الفقر ف�ي البلدان العربية، عن طريق دعم خطة 

التنمية امل�ستدامة 2030 مب�ساركة ممثلني عن اأطراف الإنتاج الثاثة ف�ي  14 دولة عربية ف�سًا عن عدد من املخت�سني 

بق�سايا التنمية والت�سغيل باجلمهورية التون�سية كما �سارك عدد من ال�سادة رجال الإعام وال�سحافة واملهتمني بق�سايا 

العمل والعمال.

    ناق�س���ت الن���دوة  عل���ى مدى ثاثة اأيام عمل جمموعة اأوراق عمل وجت���ارب وطنية اأعدت  من قبل ال�سادة اخلرباء 

واملخت�س���ني، حي���ث عر�س الدكتور/ ر�سييا قويعه – اخلبر العرب���ي ف�ي جمال تنمية  امل���وارد الب�سرية والت�سغيل – 

اجلمهوري���ة التون�سي���ة ورقة عمل حتت عنوان »روؤية �ساملة لعاقة منظوم���ة التعليم والتدريب بعامل الإنتاج وفق اأهداف 

التنمي���ة امل�ستدامة 2030«، وعر�س ال�سيد/ كاظم �سييمخي – اخلبر العربي ف�ي جم���ال التنمية الب�سرية والت�سغيل 

-م�ست�سار وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية – جمهورية العراق ورقة عمل حتت عنوان »الربنامج العربي املتكامل لدعم 

الت�سغيل واحلد من البطالة،  وعر�س فى اليوم الثاين لأعمال الندوة القومية التي تراأ�سها  معايل ال�سيد/ يو�سف نوار  

وزارة التكوي���ن املهن���ي والت�سغي���ل باجلمهورية التون�سية، ورق���ة عمل لل�سيد/ حممد �سييريف-  م�ست�سار املدير العام 

ملنظم���ة العمل العربية، حتت عن���وان الربنامج العربي املتكامل لدعم الت�سغيل واحلد من البطالة، ومن ثم عر�س ثاث 

جتارب قطرية لكل من : مملكة البحرين وعر�سها ال�سيد/ با�سم كويتان – نائب رئي�س الحتاد احلر لنقابات عمال 

البحري���ن وجمهوري���ة م�سر العربي���ة وعر�ستها ال�سيدة  منى �سييادق كبر باحثني بالإدارة املركزي���ة للتدريب املهني 

بوزارة القوى العاملة، واجلمهورية العربي������ة ال�سوري�������ة وعر�سها ال�سيد/ حمد القلعاين – ع�سو املكتب التنفيذي 

لاحت���اد الع���ام لعمال �سوريا، »الإلك�س���و« وعر�سها الدكت��������������ور/ حممد مدبويل – مدي���ر اإدارة الربية باملنظمة 
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العربية للربية والثقافة والعلوم بتون�س، وجاءت جل�سة العمل الثالثة ليراأ�سها ال�سيد  حمد القلعاين – ع�سو املكتب 

التنفي���ذي لاحت���اد العام لعمال �سوري���ا؛ حيث نوق�ست اأوراق عمل ح���ول روؤية عربية لتنمية ثقاف���ة العمل وروح املبادرة 

ل���دى ال�سب���اب العربي لل�سيدة/ وجدان بن عياد – مت�سرف بوزارة التكوي���ن املهني والت�سغيل للقطاع احلكومي – 

اجلمهورية التون�سية، وعر�س الدكتور/ حممد عبد ال�سفيع -اخلبر العربي ف�ي جمال التنمية الب�سرية والت�سغيل 

ورق���ة عمل حتت عن���وان »متطلبات التو�سع ف����ي اقت�ساد املعرفة والأمن���اط اجلديدة للعمل ف�ي البل���دان العربية«، هذا 

وق���د �سهدت جل�سة العمل الثالثة عرو����س قطرية لكل من الدكتورة/ رنا اجلمل  امل�ست�سار القانوين ملعايل وزير العمل 

والدكت���ور/ اأحمييد اإبراهيم اأحمد- عمي���د الكلية التقنية بجامع���ة اخلرطوم، كما تراأ�س اجلل�س���ة الرابعة ال�سيد  

الهامييل مارينييز- رئي�س الكونفدرالية لأرباب العم���ل باجلزائر حيث نوق�س فيها ورقة عم���ل لل�سيد/ حممد ماين 

– مدي���ر الوكال���ة الوطنية للت�سغيل والعمل امل�ستقل ف�ي تون����س حتت عنوان »دور القت�ساد الجتماعي والت�سامني ف�ي 
دع���م منظوم���ة الت�سغيل ف�ي الوطن العربي« و عر�س قطري لعطوفة ال�سيييد /هاين خليفات – اأمني عام وزارة 

العم���ل الأردني���ة، وتراأ�س اجلل�سة اخلام�سة والأخرة لأعمال الندوة القومي���ة ال�سيد م�ست�سار ال�سيد املدير العام ملنظمة 

العم���ل العربية، ال�سيد/ حممد �سييريف داوود؛ حيث قدم فيها عر�سني قطري���ني لل�سيدة/ وجدان بن عياد- 

اجلمهورية التون�سية وال�سيد/  حممد ذياب – دولة فل�سطني.

وم���ن خ���ال جل�سات العمل الت���ي ا�ستمرت على مدى ثاثة اأيام عم���ل وف�ي �سوء العرو�س املقدم���ة من قبل ال�سادة 

اخل���رباء والعنا�س���ر الأ�سا�سية التي ت�سمنته���ا اأوراق العمل والتجارب الناجح���ة والأ�سلوب املميز ف����ي اإدارة اجلل�سات 

واحلوارالإيجاب���ي اله���ادف والبناء من قبل ال�س���ادة امل�ساركني. متكن امل�ساركون من الو�س���ول اإىل عدة تو�سيات، دعوة 

ال���دول العربي���ة اإىل ت�سكيل جلان ثاثية من اأط���راف الإنتاج الثاثة ل�سياغة واإ�ساح ومتابع���ة تنفيذ الربامج الهادفة 

لتنفي���ذ اخلطط التنموية املعتمدة على امل�ستوى الوطني وبالتعاون مع خمتلف اجلهات ذات العاقة واإىل تبني �سيا�سات 

متن���ح ال�سباب فر�س���ة امل�ساهمة ف�ي خطط تطوير جمتمعاته���م بانخراطهم ف�ي اأعمال ذات توج���ه �سبابي يحدث منوًا 

اقت�سادي���ًا اإىل جان���ب بناء قدراتهم لإحال الأمن وال�سام ف�ي املنطقة، كم���ا دعوا الدول العربية اإىل ت�سهيل التج�سر 

ب���ني م�ستوي���ات التعليم والتدري���ب التقني واملهن���ي والتعليم الع���ايل �سمن م�س���ارات عمودية كاإح���دى الأدوات ملواجهة 

ال�س���ورة ال�سلبية النمطية ال�سائ���دة ف�ي معظم البلدان العربية عن خريجي منظوم���ة التعليم والتدريب التقني واملهني 

وفت���ح اآفاق للتعلم مدى احلياة واتخ���اذ ال�سيا�سات الازمة لزيادة ن�سبة امل�ساركة واللتح���اق بربامج التعليم والتدريب 

التقني واملهني، ودعوة منظمة العمل العربية اإىل بذل املزيد من اجلهد ف�ي اتخاذ الرتيبات املنا�سبة ب�ساأن و�سع اإطار 

للموؤه���ات واملعاي���ر املهنية العربي���ة بالتن�سيق والتعاون مع خمتل���ف اجلهات والهيئات الإقليمي���ة والعربية التي يتوافر 

لديها خربات وجتارب مميزة ف�ي هذا املجال من اأجل اإيجاد اآلية ولغة توافقية م�سركة ت�ساعد على العراف املتبادل 

مبوؤهات ومهارات العمالة العربية وقدراتها الإنتاجية مبا ي�سمح بالتو�سع ف�ي ا�ستخدامها ف�ي البلدان العربية.

وتعزي���ز جهود منظم���ة العمل العربية لتنفيذ الربنام���ج املتكامل لدعم الت�سغيل واحلد م���ن البطالة املعتمد من القمة 

القت�سادي���ة والجتماعي���ة والتنموية الأوىل )الكوي���ت 2009( وخا�سة امل�سروع اخلا�س باملواءمة ب���ني خمرجات التعليم 

والتدريب التقني واملهني واحتياجات �سوق العمل ف�سًا عن م�سروع ال�سبكة العربية ملعلومات اأ�سواق العمل العربية، وحث 
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موؤ�س�سات التعليم والتدريب التقني واملهني على و�سع ا�سراتيجيات تهدف اإىل مواءمة خمرجاتها مع الحتياجات الفعلية 

للقطاع���ات القت�سادي���ة والإنتاجي���ة ف�ي اأ�سواق العم���ل �سريعة التغر من اأج���ل مواجهة حتديات البطال���ة وخا�سة بطالة 

ال�سب���اب حديثي التخرج، وذلك ا�سر�س���ادًا بال�سراتيجية العربية للتعليم والتدريب التقني واملهني ال�سادرة عن منظمة 

العم���ل العربي���ة عام 2010،كما اأك���د امل�ساركون على �سرورة تنفيذ ق���رارات وتو�سيات موؤمترات العم���ل العربية اخلا�سة 

بتوط���ني التكنولوجي���ا واإحال قوة العمل العربية حمل العمالة الوافدة ف�ي اأ�سغ���ال فر�س العمل املتوافرة والإ�سراع باإن�ساء 

مراكز تدريب املدربني العربية الثاث التي اأقرتها القمة القت�سادية الأوىل ف�ي الكويت عام 2009.

ق���دم امل�سارك���ون ف�ي ختام اأعمال الندوة �سكره���م وتقديرهم ملعايل ال�سيد/ فوزي عبييد الرحمن– وزير التكوين 

املهن���ي والت�سغيل باجلمهورية التون�سية وال�سادة العاملني معه على جهوده���م املقدرة وتذليل كافة العقبات لإجناح اأعمال 

هذه الندوة، كما توجهوا بال�سكراإىل �سعادة  ال�سيد فايز علي املطري – املدير العام ملنظمة العمل العربية لعقد وتنظيم 

ه���ذه الندوة القومية الهامة ومتابعته ال�سخ�سية جلميع مراح���ل الإعداد لها ف�سًا عن الأن�سطة والفعاليات العديدة التي 

نفذت موؤخرًا ف�ي العديد من الدول العربية التي تاأتي ف�ي �سميم م�سلحة اأطراف الإنتاج الثاثة ف�ي الوطن العربي.

كم���ا قدموا ال�سكر والتقدي���ر لل�سادة اخلرباء ومقدمي اأوراق العمل على جهوده���م العلمية املتميزة ف�ي اإعداد وتقدمي 

درا�ساته���م القيم���ة والهادفة وال�سكر مو�سول لل�سكرتارية الفنية ملنظمة العم���ل العربية على جهودها الطيبة التي اأ�سهمت 

ف�ي اإجناح اأعمال الندوة .
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»املطريي« يفتتح حلقة عمل ب�شاللة توؤكد اأهمية تعزيز منظومة 

الت�شغيل واحلوار الجتماعي لتحقيق التنمية امل�شتدامة

حت�������ت رع�������اي�������ة �����س����ع����ادة 

عوفيت  بييين  ال�����س��ي��خ/ �ييسييامل 

ال�سنفري رئي�س بلدية ظف����������ار، 

وح�سور �سعادة ال�سيد  فايز علي 

ملنظمة  العام  املطري – املدي���ر 

العمل العربية، و�سع�������ادة  ال�سي�����د 

حمد بن خمي�ص العامري وكيل 

وزارة القوى العاملة ل�سوؤون العمل، 

 29 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  افتتحت 

عمل  حلقة   2018 مت���وز  ي��ول��ي��و/ 

الت�سغيل  منظومة  »دعم  حول 

اأهييييداف  لتحقيق  الييوطيينييي 

امل�ستدامييييييييييييية« التي  التنمية 

العربية  العمل  تنظمها  منظمة 

بالتعاون مع وزارة القوى العاملة .

اأع���رب �سع���ادة / فايييز علي 

ملنظم���ة  الع���ام  املطري املدي���ر 

العم���ل العربي���ة، ف����ي كلمت���ه عن 

ال�سيخ  ال�سك���ر والمتن���ان ملع���ايل 

بيين  نا�سيييييير  بيين  عبييداهلل 

عبييداهلل البكري  وزي���ر القوى 

العامل���ة ف�ي �سلطن���ة ُعمان لكرمي 

الور�س���ة  ه���ذه  لعق���د  ا�ستجابت���ه 

الهام���ة لكوادر وقي���ادات منت�سبي 

الوزارة، كما وج���ه ال�سكر لكل من 

�ساهم ف����ي الإعداد والتح�سر مع 

ك���وادر املنظمة لعقد ه���ذه الور�سة 
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بهدف حتقي���ق الأهداف امل�سركة 

التنمي���ة  جم���الت  خمتل���ف  ف����ي 

القت�سادي���ة والجتماعي���ة. وذكر 

ف�ي كلمته اأن تنظي���م هذه الور�سة 

التي كر�ست لقيادات وزارة القوى 

العاملة وكوادرها وعدد من كوادر 

وقيادات ممثلي منظمات اأ�سحاب 

الأعم���ال والعم���ال عل���ى اأم���ل اأن 

تكون حلقة ف�ي �سل�سلة مت�سلة من 

الأن�سطة املماثل���ة التي تهدف اإىل 

تعزي���ز منظومة الت�سغي���ل الوطني 

وحتقي���ق  الجتماع���ي  واحل���وار 

املزي���د من التع���اون البناء خلدمة 

الوط���ن واأبنائ���ه الك���رام وتعزي���ز 

�سب���ل تنفيذ خطط وا�سراتيجيات 

التنمية امل�ستدامة 2030 ف�ي اإطار 

م���ن التكامل الذي يجم���ع عنا�سر 

الإنت���اج التي متلكها القوى العاملة 

لبن���اء احلا�سر الزاه���ر والو�سول 

ال���ذي  امل�س���رق  امل�ستقب���ل  اإىل 

ين�س���ده �سع���ب ال�سلطن���ة الأ�سي���ل 

ب���اإذن اهلل. واإن دعم تنفيذ خطط 

التنمي���ة امل�ستدام���ة 2030 يتطلب 

م�ساعف���ة اجله���ود والتواف���ق على 

اأولويات واآلي���ات العمل التي جتمع 

ول تفرق، وتق���وي ول ت�سعف، لأن 

النج���اح يخدم اجلميع مهما كانت 

مواقعه���م من امل�سوؤولي���ة، حكومة، 

واأن  اأعم���ال، وعم���اًل،  واأ�سح���اب 

التحدي���ات وال�سعوب���ات ل ميك���ن 

قهرها والتغل���ب عليها اإل بت�سافر 

كافة اجلهود.

وقد جاءت كلم���ة  وزارة القوى 

الت���ي  ُعم���ان  ب�سلطن���ة  العامل���ة 

األقاه���ا ال�سيد/ خالييد بن حمد 

الرواحييي- مدير ع���ام املديرية 

العام���ة للق���وى العامل���ة مبحافظة 

مكون���ات  اأب���رز  م���ن  اإن  ظف���ار، 

الت�سغي���ل الوطن���ي الداع���م له���ذه 

املنظومة نح���و ا�ستقرارها ومنوها 

وتطويره���ا ه���و القط���اع اخلا����س 

والذي ب���ات ُمَعوًل عليه ف�ي حتقيق 

اأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة وف�ي 

دع���م القت�س���اد الوطن���ي، وعليه 

فقد اآن الآوان لأن يتجه املخت�سون 

واملعني���ون بق�ساي���ا الت�سغي���ل اإىل 

نح���و  البحثي���ة  اأعماله���م  تكثي���ف 

القط���اع اخلا����س؛ نظ���رًا لأهميته 

عجل���ة  دف���ع  ف����ي  الكب���ر  ودوره 

القت�ساد نحو احلراك والفاعلية؛ 

اإذ اأ�سبح حريًا به���وؤلء املخت�سني 

القط���اع  ه���ذا  ق�ساي���ا  درا�س���ة 

وا�ست�س���راف م�ستقبل���ه وتاأثرات���ه 

عل���ى القت�س���اد، بغي���ة الو�س���ول 

اإىل مرئي���ات معت���ربة قد حتد من 

م�س���كات الت�سغي���ل، وت�سه���م ف�ي 

التنمي���ة  اأه���داف  بع����س  حتقي���ق 

امل�ستدام���ة موؤك���دًا عل���ى اأن ريادة 

الأعمال تعترب مدخًا مهمًا للغاية 
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خللق مزيد م���ن فر�س العمل التي 

تفعل بدورها احلراك القت�سادي 

وتنميه؛ ل���ذا اأ�سبح لزام���ًا تطوير 

ف����ي ريادة  الو�سائ���ل امل�ستخدم���ة 

الأعمال عرب اإن�س���اء اأندية خا�سة 

بها فاعلة وجمهزة بكافة الو�سائل 

والأدوات احلديثة.

اأكد ال�سيد/ نبهان بن اأحمد 

العام  البطا�سييي رئي�س الحت���اد 

لنقابات عم���ال �سلطنة ُعمان، ف�ي 

كلمت���ه عل���ى اأن  ق�سي���ة الت�سغي���ل 

وا�ستيع���اب الباحثني عن عمل تعد 

م���ن الق�سايا التي حتظى باهتمام 

بالغ من الدول، وت�سعى ب�سكل دائم 

اإىل درا�سته���ا وت�سخي�سه���ا وو�سع 

احلل���ول التي م���ن �ساأنها احلد من 

البطال���ة اأو التخفيف م���ن اآثارها، 

ولكون ق�سية الت�سغيل من الق�سايا 

به���ا  تخت����س  ل  الت���ي  الوطني���ة 

جه���ة معينة، فقد ب���ات اأمرًا مهمًا 

ال�سر�ساد مبعاير العمل العربية 

والدولية ف�ي هذا اجلانب، فجملة 

احلق���وق التي ت�سكلت مبوجب هذه 

املعاير واملواثيق العاملية ف�ي القرن 

الع�سري���ن كان���ت كفيل���ة بتنظي���م 

العاق���ة بني اأط���راف الإنتاج على 

قاعدة حقوق كل طرف وواجباته، 

ومبا يحق���ق التنمية امل�ستدامة ف�ي 

الدول. 

 ناق�س���ت احللق���ة عل���ى م���دى 

ثاث���ة اأيام عدة حم���اور من بينها 

دور املعاي���ر املهني���ة ف����ي تطوي���ر 

التعليم املهن���ي والتقني اإىل جانب 
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العرب���ي  الربنام���ج  ا�ستعرا����س 

املتكام���ل لدع���م الت�سغي���ل واحلد 

م���ن البطالة وتوف���ر فر�س العمل 

بالإ�ساف���ة اإىل مناق�س���ة الأمن���اط 

والتكنولوجي���ا  للعم���ل  اجلدي���دة 

والت�سالت  للمعلوم���ات  املتقدمة 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

ف�س���ًا ع���ن ا�ستعرا����س جت���ارب 

ميدانية م���ن اأط���راف الإنتاج ف�ي 

ال�سلطنة.

وبع�������د اأن عق��������دت اللجن�������ة 

ع���دة اجتماع���ات تدار�س���ت فيه���ا 

الت���ي  واخلا�س���ات  املاحظ���ات 

قدمه���ا ال�س���ادة اأع�س���اء اللجن���ة 

امل�ساركني،  واخلرباء ومداخ���ات 

مت التو�سل اإىل عدد من التو�سيات 

م���ن اأهمه���ا تعزيز مب���داأ الت�سغيل 

الذات���ي من خ���ال ن�س���ر التوعية 

والتدري���ب عل���ى ري���ادة الأعم���ال 

تق���دمي  خ���ال  م���ن  ومتكينه���م 

الدع���م الفني وحتفي���ز موؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س للقيام بدور فاعل 

وموؤثر ف����ي حتقيق اأهداف التنمية 

اإق���رار  اإىل  والدع���وة  امل�ستدام���ة 

ا�سراتيجي���ات تعتمد عل���ى كفاءة 

الطاقة، والطاقة الأنظف والطاقة 

املتجددة. 

كما طال�������ب امل�ساركون بدع��م 

وتعزي���ز  العمالي�������ة  التنظيم���ات 

دورها ف�ي ر�سم اخلطط الإنتاجية 

م���ن  القيادي���ة  الك���وادر  ومتك���ني 

اإجن���اح  ف����ي  امل�سوؤولي���ات  حتم���ل 

اأه���داف التنمية امل�ستدامة والعمل 

حقيقي���ة  �سراك���ة  حتقي���ق  عل���ى 

ب���ني القطاع���ني الع���ام واخلا����س 

ليكونا عن�س���ًرا اأ�سا�سًيا ف�ي ر�سم 

امل�ستدام���ة  التنموي���ة  ال�سيا�س���ات 

وم�سارًكا ف�ي �سنع القرار وتكثيف 

مبختل���ف  الإعامي���������ة  التوعي���ة 

الأعم���ال  ري���ادة  عل���ى  الو�سائ���ل 

وتقدمي الدورات وور�س العمل التي 

ت�ساع���د الباحث���ني ع���ن العمل ف�ي 

دخول ريادة الأعمال.

املتزاي���د  لاهتم���ام  وتاأكي���ًدا 

ف����ي  العامل���ة  الق���وى  وزارة  م���ن 

�سلطنة ُعمان وكبار امل�سوؤولني ف�ي 

حمافظة �سالة، فقد ح�سر حفل 

اخلتام، ال���ذي كان برعاية �سعادة  

عبييداهلل بن عقيييل اأحمد اآل 

اإبراهيم – م�ست�سار وزير الدولة 

وحمافظ ظفار،  مع عدد من كبار 

م�سوؤويل املحافظة و�سعادة  حمد 

بيين خمي�ييص العامييري  وكي���ل 

ال���وزارة ل�سوؤون العم���ل، ومت توزيع  

�سهادات امل�ساركة لكافة ال�سيدات 

وال�س���ادة الذين ح�سروا على مدى 

ثاثة اأيام عمل الور�سة.
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 تعقد منظمة العمل العربية اإدارة التنمية الب�سرية بالتعاون مع اإدارة الإعالم  ندوة قومية حول 

القت�ساد الأخ�سر يف الدول العربية للتعرف على متطلبات التحول اإىل الوظائف اخل�سراء لدعم 

الت�سغيل يف الوطن العربي، و دور القت�ساد الأخ�سر يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الوطن العربي 

واحللول التي ت�ساعد �سانعي ال�سيا�سات لتعزيز دور القت�ساد الأخ�سر يف التنمية.

جمهورية ال�سودان - بورت�سودان

فعاليات واأن�شطة
خالل الربع الأخري من 2018

 تعقد منظم����ة العمل العربي����ة اجتماعات الدورة 

العادي����ة التا�سع����ة والثمان����ني خال يوم����ي 17 � 18 / 

اأكتوبر ت�سرين الأول 2018 فى دولة الكويت بناء على 

دعوة كرمية من معاىل ال�سيدة/ هند �سبيح براك 

ال�سييبيح وزير ال�س����وؤون الجتماعي����ة والعمل ووزير 

الدولة لل�سوؤون القت�سادية. 

ه����ذا ومتي����ز اأعمال ه����ذه ال����دورة انتخ����اب هيئة 

رئا�س����ة جمل�����س الإدارة لف����رة جدي����دة م����ن 2018 � 

2019 من اأطراف الإنتاج الثاثة، و�ستت�سمن البنود 

املدرج����ة على ج����دول اأعم����ال ال����دورة )89( العديد 

م����ن املو�سوعات الهامة، ح����ول متابعة تنفيذ قرارات 

ال����دورة )45( ملوؤمت����ر العم����ل العرب����ي، وا�ستكم����ال 

ت�سكي����ل جلنة احلري����ات النقابية وجلن����ة �سئون عمل 

امل����راأة العربية ملدة عامني )2018– 2020( مبكتب 

العم����ل العرب����ي، وتقري����ر ع����ن ن�ساط����ات واإجنازات 

املنظمة بني دورتي املجل�س، وتقرير عن نتائج اأعمال 

الدورة  102 للمجل�س القت�سادي والجتماعي،  كما 

�سيعر�س تقرير ح����ول الفعاليات والأن�سطة والربامج 

الت����ي نفذته����ا املنظمة وت�سب ف�ي اإط����ار تنفيذ خطة 

التنمي����ة امل�ستدامة لاأمم املتح����دة 2030 التي تلزم 

املجتم����ع ال����دويل  بو�سع  حد للفق����ر واجلوع وحتقيق 

التنمية باأبعادها الثاث����ة: الجتماعية والقت�سادية 

والبيئية.

كم����ا �سيت�سم����ن ج����دول اأعم����ال املجل�����س تقريرًا 

هامًا عن اأو�ساع عمال و�سعب فل�سطني ف�ي الأرا�سي 

املحتل����ة؛ حي����ث داأب����ت منظمة العم����ل العربي����ة على 

ت�سخر كافة اإمكانياتها لدع����م الق�سية الفل�سطينية 

ف�ي كافة املحافل والتكتات الإقليمية والدولية ودعم 

�سمود ال�سعب العربي الفل�سطيني ف�ي �ستى املجالت 

ف�����ي مواجه����ة الأعم����ال والت�سرفات غ����ر الإن�سانية 

وغر امل�سروعة للكيان ال�سهيوين، وم�ساعدة ال�سعب 

الفل�سطيني لنيل كافة حقوقه ال�سيا�سية والقت�سادية 

والجتماعي����ة مب����ا ف�����ي ذلك دعم����ه لني����ل ا�ستقاله 

واإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�سريف .
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تعقد منظمة العمل العربية اإدارة العالقات الدولية و التعاون الفني بالتعاون مع وزارة ال�سغل 

والإدماج املهني دورة تدريبية حول: )ال�سبكة العربية ملعلومات اأ�سواق العمل للوقوف على 

احتياجات وطموحات اأطراف الإنتاج الثالثة والأجهزة الإح�سائية(، والتعرف على اآليات العمل 

اخلا�سة بال�سبكة

اململكة املغربية - الرباط

تعقد منظمة العمل العربية اإدارة احلماية الجتماعية ندوة حول: )ال�ستدامة املالية ملوؤ�س�سات 

ال�سمان والتاأمينات الجتماعية( تهدف الندوة اإىل التعرف على اأوجه متويل موؤ�س�سات ال�سمان 

والتاأمينات الجتماعية وتدريب موؤ�س�سات التاأمينات الجتماعية يف الدول العربية على اإجراء 

الدرا�سات الكتوارية ب�سكل دوري حول اأو�ساعها املالية امل�ستقبلية �سمانًا ل�ستمراريتها.

اجلمهورية اللبنانية – بريوت

تعقد منظمة العمل العربية اإدارة احلماية الجتماعية بالتعاون مع املركز العربي لإدارات العمل 

باجلمهورية التون�سية، واملعهد العربي لل�سحة وال�سالمة املهنية دورتان تدريبيتان  حول: )معايري 

العمل العربية واملفاو�سة الجتماعية(، )والربنامج التدريبى فى جمال ال�سحة وال�سالمة املهنية(

اجلمهورية املوريتانية – موريتانيا

تعقد منظمة العمل العربية اإدارة احلماية الجتماعية بالتعاون مع معهد الثقافة العمالية ندوة 

قومية حول:  )دور احلوار الجتماعي فى تطوير اآليات �سوق العمل( خالل �سهر دي�سمرب، كما تعقد 

ا الدورة )39( للجنة اخلرباء القانونيني اأي�سً

تعقد منظمة العمل العربية اإدارة التنمية الب�سرية ندوة قومية حول: ) امل�ستجدات يف جمال 

الهجرة( ملتابعة تيارات الهجرة والتنقل العربية والتعرف على الأمناط والجتاهات اجلديدة التي 

طراأت عليها وتوا�سل وجتديد احلوار بني كافة الأطراف ذات العالقة يف دول الإر�سال وال�ستقبال 

ودول العبور كاآليةفعالة لإدارة جيدة لتيارات الهجرة وتعزيز فوائدها لكافة الأطراف 
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اأكد معايل وزير العمل ال�سيد �سمر 

ا�سراتيجي���ات  اأن  ميييييييراد  �سييعيد 

التفتي����س على املن�س���اآت التي تنتهجها 

الوزارة، ت�ستهدف كافة اأ�سحاب العمل 

والعمالة الوافدة املوجودة على اأرا�سي 

اململك���ة الأردنية الها�سمي���ة من جميع 

اجلن�سي���ات ف����ي خمتل���ف القطاعات 

للتاأكد من م���دى التزامهم بالقرارات 

والقوانني الت���ي تهدف اإىل م�سلحتهم 

وم�سلحة العاملني لديهم، و�سوًل اإىل 

�س���وق عمل منظ���م، جاء ذل���ك خال 

لقائه جميع موظف�ي مديريات واأق�سام 

التفتي�س ف�ي اململكة بح�سور اأمني عام 

هيياين خليفات ،  الوزارة املهند�س/ 

م�سددًا على حر�س الوزارة  على دعم 

ال�ستثم���ار وامل�ستثمري���ن ف����ي الأردن 

وتطبيق روح القانون والأنظمة املعمول 

به���ا ف����ي كاف���ة القطاع���ات املختلفة، 

من خ���ال الإدارات الرقابي���ة التابعة 

له���ا – والأجه���زة الأمني���ة املخت�سة، 

وب���ني اأهمية اإي���اء التفتي����س الأولوية 

الق�س���وى وف���ق اإج���راءات ح�ساري���ة 

اإن�سانية قانونية تعك�س امل�ستوى املتطور 

والكفاءة العالي���ة والنزاهة وال�سفافية 

التي يتمتع بها مفت�سو الوزارة، واأ�ساف 

اأن الوزارة تدر����س حالًيا اتخاذ املزيد 

م���ن اخلط���وات والق���رارات الهادف���ة 

اإىل �سب���ط ال�سوق، لفت���ًا اإىل �سرورة 

الركي���ز خال حم���ات التفتي�س على 

خمالفات  احل���د الأدنى م���ن الأجور، 

الواف���دة  العمال���ة  اأو�س���اع  وقونن���ة 

املخالفة، وت�سغيل الإناث، وبيئة العمل 

الائق���ة وال�سامة وال�سح���ة املهنية،  

وت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 

واأثن���ى مييراد خ���ال اللقاء على 

اجلهود التي يبذلها املفت�سون خال 

عمله���م امليداين، داعي���ًا اإياهم اإىل 

ب���ذل املزي���د م���ن اجله���د لتحقي���ق 

امل�سلحة العامة.

مراد: ا�شرتاتيجيات التفتي�س ت�شمل اأ�شحاب العمل والعمالة الوافدة
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نا�سيير  ال�سي���د  مع���ايل  هن���اأ 

بيين ثيياين الهاملي وزي���ر املوارد 

دول���ة  ف����ي  والتوط���ني  الب�سري���ة 

الإمارات العربي���ة املتحدة، هزاع 

املن�سييوري و�سييلطان النيييادي 

باختيارهما اأول رائدي ف�ساء على 

امل�ست���وى العرب���ي ملحط���ة الف�ساء 

الدولي���ة، موؤك���ًدا ف����ي الوقت ذاته 

باأنهم���ا �سي�سج���ان ح�سورًا  ثقته 

لفتًا ومتميزًا ف�ي عامل الف�ساء.

قال معالي���ه:»اإن ه���ذا الإجناز 

الإمارات���ي يعد اإحدى ثم���ار الدعم 

قيادتن���ا  تقدم���ه  ال���ذي  الكب���ر 

الر�سي���دة ل�سب���اب الوط���ن وروؤيتها 

ف����ي  جت�س���دت  الت���ي  الثاقب���ة 

اخلط���ط وال�سراتيجي���ات التي مت 

و�سعه���ا  لتمك���ني واإع���داد الإن�سان 

الإماراتي و�سق���ل قدراته ومهاراته 

مبا يتواكب مع متطلب���ات امل�ستقبل 

الواعد لدولة الإمارات«.

واأ�ساف » يوؤكد هذا الإجناز على 

كفاءة �سب���اب الإم���ارات ومتيزهم 

وجاهزيتهم وقدرتهم على حماكاة 

التطور مبختل���ف اأ�سكاله، ومن بني 

ذلك ريادة الف�ساء وهو الأمر الذي 

يبعث عل���ى الفخ���ر والعتزاز مبثل 

هذه النم���اذج امل�سرفة التي ت�ساهم 

بفاعلي���ة ف����ي �سناع���ة غ���د م�سرق 

لدول���ة الإم���ارات ف�ي ظ���ل القيادة 

الر�سيدة«.

 اأول رائد ف�شاء اإمارتي

اتفاقية للتن�شيق واملتابعة بني القوى العاملة وغرفة التجارة

العامل����ة  الق����وى  وزارة  وقع����ت 

وغرفة جتارة و�سناعة عمان اتفاقية 

برنام����ج التن�سي����ق واملتابعة لتحقيق 

تع����اون مثمر ب����ني ال����وزارة والغرفة 

بينهما،  القائم����ة  ال�سراكة  وتفعي����ل 

بهدف اإيجاد حلقة و�سل تعمل على 

ت�سهي����ل كاف����ة الإج����راءات التي قد 

تواجه اأ�سحاب و�ساحبات الأعمال 

واإي�سال مرئياتهم ومطالبهم ب�ساأن 

الق����رارات الت����ي ت�سدره����ا الوزارة 

واملتعلقة بتنظيم �سوق العمل، وذلك 

مبقر الوزارة. وقع التفاقية �سعادة 

وكي����ل وزارة القوى العامل����ة ل�سوؤون 

العم����ل، نيابة عن ال����وزارة فيما وقع 

�سعادة قي�ص بن حممد اليو�سف 

رئي�س غرفة جت����ارة و�سناعة عمان 

الغرف����ة،  ع����ن  ممث����ًا 

الدكتور  بح�س����ور  وذلك 

�سييالييييم بييييين �سييلييييم 

اجلنيبييي نائ����ب رئي�س 

غرف����ة  اإدارة  جمل�����س 

عمان  و�سناع����ة  جت����ارة 

لل�سوؤون القت�سادية والفروع رئي�س 

جمل�س اإدارة فرع الغرفة مبحافظة 

الو�سط����ى، واملهند�����س حمييود بن 

�سامل ال�سعدي ع�سو جمل�س اإدارة 

غرفة جتارة و�سناعة عمان، رئي�س 

جمل�س اإدارة فرع الغرفة مبحافظة 

جنوب الباطنة، ع�سو جلنة احلوار 

الجتماع����ي، وقد ن�س����ت التفاقية 

على ع����دد من املو�سوع����ات املتعلقة 

بتنظي����م �سوق العمل وتطبيق اأحكام 

قانون العمل من قبل من�ساآت القطاع 

اخلا�����س. وقال الدكت����ور اجلنيبي 

حول التفاقي����ة: التفاقية تاأتي ف�ي 

اإطار التن�سي����ق واملتابعة امل�ستمرين 

وال����ذي من �ساأنه ت�سهيل الإجراءات 

واملعامات التي تتطلبها م�سروعات 

وامل�ستثمري����ن،  الأعم����ال  اأ�سح����اب 

الت����ي  التحدي����ات  عل����ى  والتغل����ب 

ه����ذه  اأن  اإىل  م�س����رًا  تواجهه����م، 

التفاقي����ة تخدم اأ�سح����اب الأعمال 

ف�ي م�سقط واملحافظات. 
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قام وزي���ر العمل والت�سغيل وال�سم���ان الجتماعي، 

ال�سيد/ مراد زمايل،  بزي�����ارة ع��مل وتفقد للهياكل 

التابعة لدائرته الوزارية بولية �سيدي بلعبا�س، وخال 

زيارت���ه، د�س���ن ال�سيد »زمايل« املق���ر اجلديد للوكالة 

املحلي���ة للت�سغي���ل ببلدية ت���اغ ب�سي���دي بلعبا�س ،كما 

اأ�سرف رفقة وايل الولية ال�سيد/ الطاهر ح�سيياين 

عل���ى تد�س���ني مركز الدف���ع التابع لل�سن���دوق الوطني 

للتاأمين���ات الجتماعي���ة للعمال الأج���راء على م�ستوى 

بلدية تاغ.

و عاين ال�سيد »زمايل« ،اأ�سغال م�سروع اإجناز وحدة 

اإنت���اج اأع�س���اء املعوقني ال�سطناعي���ة التابعة للديوان 

الوطن���ي لأع�س���اء املعوق���ني ال�سطناعي���ة ولواحقها، 

كما تفقد وزير العم���ل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي 

رفق���ة وايل الولي���ة ال�سي���د الطاهيير ح�سيياين مقر 

الوكالة الولئية لل�سندوق الوطن���ي للتقاعد، واأ�سرف 

على توزي���ع جمموعة من الكرا�س���ي املتحركة ودراجة 

نارية ذات حمرك لفائ���دة املوؤمنني لهم اجتماعًيا من 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

خال زيارت���ه، د�سن ال�سيد زمييايل املقر اجلديد 

للوكالة املحلية للت�سغيل ببلدية تاغ ب�سيدي بلعبا�س.

زمايل فـي زيارة عمل و تفقد لولية �شيدي بلعبا�س
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اأعلن���ت اللجنة املنظم���ة ملعر�س القاه���رة الدويل 

للكتاب ع���ن اختيار جامعة ال���دول العربية واملنظمات 

التابعة لها  �سيف �سرف ف�ي الدورة اخلم�سني ملعر�س 

الكتاب، وذلك ف�ي اإطار الحتفال مبرور خم�سني عامًا 

على تاأ�سي�س معر�س القاهرة الدويل للكتاب )اليوبيل 

الذهب���ي(، و�ستك���ون »القد����س ... العا�سم���ة الأبدية 

لفل�سط���ني« عنوان���ًا للم�سارك���ة العربي���ة �سيف �سرف 

الدورة )50( للمعر�س.

معر�س القاهرة الدويل للكتاب هو الثاين من نوعه 

على م�ستوى العامل بعد معر�س فرانكفورت، واجلدير 

بالذك���ر اأن »الكتاب العربي« كان �سيف �سرف معر�س 

فرانكفورت للكتاب ف�ي عام 2004.

�س���رح ال�سيد/  جبيياىل املراغييي رئي�س الحتاد 

العام لنقابات عمال م�سر ورئي�س جلنة القوى العاملة 

مبجل����س النواب اأن���ه جترى حالي���ًا م�س���اٍع وات�سالت 

عل���ى اأعل���ى امل�ستوي���ات، ودرا�سات ومناق�س���ات مع كل 

الأط���راف للعمل عل���ى اإيجاد حل ل���كل امل�سكات التي 

تتعلق باجلامع���ة العمالية من اأج���ل النهو�س بها، واأن 

هناك بع����س املوؤ�س���رات الإيجابية الت���ي تعك�س جدية 

هذه امل�ساعي خال الفرة القادمة.

»اجلباىل«: م�شاٍع جادة للعمل على النهو�س باجلامعة العمالية

جامعة الدول العربية ومنظماتها 

�شيف �شرف الدورة )50( ملعر�س 

القاهرة الدويل للكتاب 2019
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موجز التقرير العربي ال�شاد�س

حول

الت�شغيل والبطالة فـي الدول العربية 

 »اأ�شواق العمل فى الدول العربية : حتليل للحا�شر 

وا�شت�شراف للم�شتقبل«
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تقديـــــــم   

اإنه ملن دواعي الفخر اأن اأقدم اإىل القارئ العربي، 

واإىل املهتمني خا�سة بال�ساأن القت�سادي والجتماعي، 

وق�ساي���ا الت�سغي���ل والبطالة ف�ي ال���دول العربية، هذا 

التقري���ر امله���م ال�سادر ع���ن منظمة العم���ل العربية، 

بو�سفه���ا اإحدى الركائز الأ�سا�سية ف�ي منظومة العمل 

العربي امل�سرك، وهو »التقرير العربي للت�سغيل«.

لقد اأ�سبح هذا التقرير اأحد اأهم الوثائق التحليلية 

للواق���ع العربي ف����ي جوانبه التنموية خ���ال ال�سنوات 

الأخ���رة. وبالإ�سافة اإىل ما يحتوي عليه، ف�ي اأعداده 

املتتابع���ة من���ذ �س���دور الع���دد الأول ف�ي ع���ام 2008 

وحت���ى العدد ال�ساد�س الذي نق���دم له اليوم ف�ي مطلع 

ع���ام 2018، من بيان���ات ومعلومات غزيرة وحتليات 

اإ�سافي���ة ومعمق���ة ح���ول ق�ساي���ا الت�سغي���ل والبطالة، 

فاإن���ه قد حر�س عل���ى تقدمي م�سم���ون مفيد ل�سانعي 

ال�سيا�س���ات ومتخ���ذي الق���رارات العرب ف����ي املجال 

التنموي عموًما، وق�سايا العمل، ويح�سب لهذا التقرير 

حمافظت���ه عل���ى انتظ���ام �س���دوره دورًي���ا كل عام���ني 

بالإمكانيات الذاتية اخلال�سة ملنظمة العمل العربية.

وعلى امت���داد ال�سنوات الع�س���ر املا�سية، ظل هذا 

التقرير مرجعًا هام���ًا للباحثني وامل�سئولني العرب ف�ي 

املج���ال التنم���وي والت�سغيلي، كما اأ�سه���م التقرير ف�ي 

تاأكي���د فك���رة الت�سامن العرب���ي والتع���اون الوثيق من 

اأجل البحث ع���ن حلول ناجعة للم�سكات القت�سادية 

والجتماعية العربية، على تعددها وتنوعها.

اأن�سطته���ا  ف����ي  العم���ل  منظم���ة  حر�س���ت  لق���د 

واإ�سداراته���ا كاف���ة، وم���ن بينها هذا التقري���ر الهام، 

على النطاق م���ن مبداأ احلوار والتعاون بني اأطراف 

الإنتاج الثاثة: احلكومات، واأ�سحاب العمل، والعمال، 

باعتباره ميثل املدخل الأكر ماءمة للم�سّي قدًما ف�ي 

م�سرة العمل العربي امل�سرك.

هنئ منظمة العمل العربية التي كانت و�ستظل 
ُ
واإذ اأ

منرًبا قوًيا لتفعيل التعاون العربي ف�ي الق�سايا املتعلقة 

مبكافح���ة البطالة، ل�سيم���ا بطالة ال�سب���اب العربي، 

وخا�س���ة الفئات املتعلم���ة من بينه���م، والإناث ب�سفة 

اأخ����س، ف�سًا عن الق�سايا املت�سلة بتنقات العمالة 

بني ال���دول العربية املر�سل���ة وامل�ستقِبلة لق���وة العمل، 

وتعزي���ز الت�سغيل املنتج، وتوفر فر����س العمل الائق 

للجميع.

ول ي�سعن���ي اأخ���ًرا �س���وى اأن اأع���رب ع���ن التقدي���ر 

العايل م���ن جامعة ال���دول العربية، ومّن���ي �سخ�سًيا، 

ل���كل جه���د خمل����س ومتقن، مث���ل هذا اجله���د الذي 

ن���راه ف�ي »التقرير العربي للت�سغي���ل«، �سعًيا اإىل توثيق 

ُعرى التع���اون العربي من اأج���ل النهو�س القت�سادي 

والجتماع���ي بكل ال�سب���ل املتاحة، والإع���داد مل�ستقبل 

عربي اأف�سل للجميع.    

واهلل املوفق

اأحمد اأب� الغيط

االأمني العام جلامعة الدول العربية 
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و�سع����ت منظم����ة العمل العربي����ة ق�سي����ة الت�سغيل 

والبطالة ف�ي �سدارة اهتماماتها، وخ�س�ست العديد 

م����ن اأن�سطته����ا واإ�سداراته����ا من اأج����ل معاجلتها من 

خمتلف جوانبها. وف�ي �سي����اق اجلهود املتوا�سلة التي 

بذلته����ا ف�ي ه����ذا ال�سبيل، قامت باإ�س����دار �سل�سلة من 

التقارير حول »الت�سغيل والبطالة ف�ي الدول العربية«، 

ب�سف����ة منتظمة كل �سنتني. وتهدف هذه التقارير اإىل 

الإحاط����ة، قدر الإم����كان، بق�سية الت�سغي����ل والبطالة 

م����ن خمتلف الزواي����ا؛ وقد تناولت التقاري����ر ال�سابقة 

مو�سوع����ات مهم����ة ومتنوع����ة، فق����د تن����اول التقري����ر 

الأول ال�س����ادر ف�ي عام 2008 » ال�سيا�سات والآلي��ات 

الفاعل�����ة« ف�����ي جم����ال الت�سغي����ل والبطالة م����ن زوايا 

خمتلف����ة  مث����ل »ا�سراتيجيات و�سيا�س����ات الت�سغيل«، 

و »دور القط����اع غ����ر النظام����ي«، وت�سريع����ات العمل 

والت�سغيل«، وجاء التقرير الثاين ف�ي عام 2010 ليعالج 

» ق�ساي����ا ملح����ة«  من قبيل اأث����ر الأزم����ة القت�سادية 

العاملي����ة، واإنتاجي����ة العم����ل، وتنقل العمال����ة العربية، 

اأم����ا التقري����ر الثالث – ع����ام 2012  – فقد ركز على  

)انعكا�����س الحتجاجات ال�سعبية العربية على اأو�ساع 

الت�سغيل والبطالة ( �س����واء ف�ي املجالت القت�سادية 

اأو الجتماعية وال�سيا�سات احلكومية املتبعة والتعاون 

العرب����ي ... اإل����خ.   وف�ي التقرير الراب����ع- عام 2014 

مت التعر�����س لاآف����اق اجلديدة للت�سغي����ل ف�ي املنطقة 

العربية مثل ريادة الأعمال وتطوير القدرة البتكارية 

التنمي����ة  �س����ركاء  للعم����ل ودور  والأمن����اط اجلدي����دة 

ا التقرير اخلام�س- عام -2016  واملجتمع املدين. اأمَّ

فقد ركز على »دعم القدرة التناف�سية لتعزيز القابلية 

للت�سغي����ل«؛ حي����ث مت تن����اول  تنمية امل����وارد الب�سرية، 

واملعرفة والبتكار، والهجرة الدائرية وبيئة الأعمال، 

والآن ياأت����ي التقرير ال�ساد�س- عام 2018 ليبني على 

ما �سبقه من تقارير ط����وال ال�سنوات الع�سر املا�سية، 

ليك����ون مو�سوعه الرئي�سي » اأ�س����واق العمل ف�ي الدول 

العربية.. حتليل للحا�سر وا�ست�سراف للم�ستقبل« تتم 

معاجلته من خال اإلقاء نظرات فاح�سة على ق�سايا 

الت�سغيل والبطالة ف�ي الدول العربية ف�ي الإطار العام 

لأ�سواق العمل .

وق���د قامت ه���ذه املعاجلة على اأ�سا����س الجتاهات 

التي تبّنته���ا » منظمة العمل العربية« بغر�س احلد من 

البطال���ة وتعزيز الت�سغيل  وتنظي���م انتقال العمالة بني 

الدول العربية، و ت�سجيع التعاون واحلوار والتوافق بني 

اأط���راف الإنتاج الثاث���ة )العمال واأ�سح���اب الأعمال 

واحلكوم���ات (، وك���ذا توف���ر البيان���ات واملعلوم���ات 

الازمة حول اأ�سواق العمل ف�ي الدول العربية.

وقد مت اختيار املح���اور وت�سل�سلها ف�ي هذا التقرير 

ليعك����س الجتاه���ات ال�سابق���ة، به���دف امل�ساهمة ف�ي 

فه���م الواقع  الراهن وا�ست�س���راف امل�ستقبل ف�ي جمال 

الت�سغي���ل.   وهك���ذا ج���اء املح���ور الأول ليك���ون مبثابة 

مدخ���ل اأ�سا�س���ي للتقري���ر ككل؛ حي���ث تن���اول مو�سوع 

»اأ�سواق العم���ل العربية: املامح الأ�سا�سية والتوجهات 

امل�ستقبلية«.  اأما املحور الثاين »التطورات القت�سادية 

والجتماعية العربية واآثارها على الت�سغيل«؛ حيث يقوم 
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بعر����س حتليلي للتط���ورات القت�سادي���ة والجتماعية 

العاملي���ة والعربي���ة ثم يتعر����س بالتحلي���ل لنعكا�سات 

التط���ورات ال�سابقة عل���ى البطالة واأ�س���واق العمل ف�ي 

ال���دول العربي���ة، مركزًا ف�ي ه���ذا املجال عل���ى بطالة 

ال�سباب، خا�سة اجلامعيني منهم .   

اأم���ا املح���ور الثال���ث م���ن حم���اور التقري���ر فيتعلق 

مبو�س���وع » دور التدري���ب املهن���ي ف�ي تاأهي���ل ال�سباب 

ل�س���وق العمل«،  ويعالج ب�سفة خا�س���ة التحديات التي 

تواج���ه عملية تطوير التعلي���م التقني واملهني يف الدول 

العربي���ة من حيث �س���رورة اإع���داد ومراجعة الربامج 

التدريبي���ة لتكون م�سايرة ملتطلب���ات واحتياجات �سوق 

العمل من حيث الكفاءات الفنية املدربة. 

���ا املح���ور الرابع م���ن حم���اور التقري���ر، فتناول:  اأمَّ

»الأبعاد الجتماعية لق�سايا البطالة والت�سغيل ف�ي اإطار 

الإع���ان العاملي للعدالة الجتماعي���ة«، الذي يقوم على 

جملة اأهداف ا�سراتيجية مهمة: تعزيز العمالة  وتوفر 

احلماي���ة الجتماعي���ة  وت�سجي���ع احل���وار الجتماع���ي  

واحرام املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية ف�ي العمل الواردة 

ف�ي التفاقيات الأ�سا�سية ملنظمة العمل الدولية. 

و�سل���ط املحور اخلام����س من التقري���ر ال�سوء على 

» دور القط���اع الزراع���ي ف�ي اأ�س���واق العم���ل العربية، 

ومتطلب���ات التح���ول اإىل القت�س���اد الأخ�س���ر لدع���م 

الت�سغيل«، وينق�سم املحور اإىل عدة مباحث تناولت دور 

القط���اع الزراعي ف����ي القت�س���ادات العربية، ودورها 

ف����ي اإتاحة فر����س العمل ومكافحة البطال���ة، والتحول 

اإىل القت�ساد الأخ�سر ف�ي املرحلة النتقالية الراهنة. 

ودار مو�س���وع املحور ال�ساد�س م���ن حماور التقرير  

ح���ول » ق�ساي���ا الهج���رة  وانعكا�ساته���ا  عل���ى اأ�سواق 

العم���ل«، وقد تناول اآثار الهجرة عل���ى البلدان املر�سلة 

وامل�ستقبل���ة للعمال���ة م���ع تركي���ز خا�س عل���ى الهجرة 

واآثارها على القت�س���اد كما يو�سح اأن الهجرة البينية 

ف�ي املنطقة قد ت�ساعفت ح�سب موجز الإح�ساءات .  

ويدور املحور ال�سابع حول » التطورات التكنولوجية 

واأثرها على اأ�سواق العمل ف�ي العامل عمومًا وف�ي الدول 

العربي���ة خ�سو�سًا«. ويو�س���ح اأن تكنولوجيا املعلومات 

والت�س���الت ت�ساع���د عل���ى زي���ادة فر����س التوظيف، 

ا�ستنادًا  اإىل الربط ال�سبكي بني مواقع العمل املختلفة، 

وزيادة عوملة املهارات.    

���ا املحور الثامن م���ن التقرير، فعنوان���ه » الفقر  اأمَّ

والبطال���ة وتهدي���د ال�سل���م الجتماع���ي ف����ي الوط���ن 

العرب���ي«. ا�ستعر�س بالتف�سيل اأو�ساع الفقر والبطالة 

والعاقة الوثيقة بينهما وبني تهديد ال�سلم الجتماعي 

ف�ي الدول العربية.  

وناق����س املح���ور التا�س���ع والأخ���ر » اقت�سادي���ات 

امل�سطحات املائية و�سيلة ناجعة ورافد اقت�سادي مهم« 

اأو م���ا ي�سم���ى »القت�س���اد الأزرق« ودوره ف����ي التنمية 

ومكافحة البطالة وتعزيز الت�سغيل، من واقع التجارب 

الدولية، مع الإ�س���ارة اإىل التجارب واخلربات العربية  

ف�ي هذا املجال.

وناأم���ل اأن يقدم هذا الع���دد من �سل�سل���ة »التقرير 

العرب���ي للت�سغي���ل« م�ساهمة ولو متوا�سع���ة ف�ي حتقيق 

امل�سته���دف منه: حتليل احلا�سر وا�ست�سراف امل�ستقبل 

حول ق�سي���ة الت�سغيل والبطالة ف�ي الدول العربية، من 

خ���ال روؤى متنوعة.. ول ي�سعني ف����ي اخلتام �سوى اأن 

اأوجه ال�سك���ر للم�ساركني ف�ي اإع���داد »التقرير العربي 

ال�ساد�س للت�سغي���ل والبطالة ف�ي الدول العربية«، الذي 

ناأمل اأن ينتفع به املعني���ون من اأطراف الإنتاج الثاثة 

ف����ي الدول العربية كافة، من اأج���ل  تطوير بيئة العمل 

و تعزيز الت�سغيل والإ�ساح امل�ستدام لأ�سواق العمل. 

واهلل املوفق

فايز علي املطريي

املدير العام
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املح�ر االأول:

اأ�ش�اق العمل العربية: املالمح االأ�شا�شية 

والت�جهات امل�شتقبلية

  املبحث االأول

خ�شائ�س اأ�ش�اق العمل فـي الدول العربية

تتحدد خ�سييائ�ص اأ�سييواق العمل العربية فيي 

�سوء عدة عوامل اأ�سا�سية فيي مقدمتها:

 1 - اأنظمة وقوانني العمل.

2 - نظم الأجور. 

3 - امل�ستويات الأجرية ال�سائدة.

4 - مدى توافر �سروط العمل الائق، وبخا�سة:

اأ- تواف���ر منظوم���ة متكامل���ة للحماي���ة الجتماعي���ة 

للعامل���ني، مب���ا ف����ي ذل���ك: التاأمين���ات ال�سحي���ة 

والتاأم���ني �س���د البطال���ة، واملعا�س���ات التقاعدية؛ 

وعدم ر�سم �سيا�سة فعالة للتعامل مع خم�س�سات 

�سناديق التاأم���ني واملعا�سات، لتجنب اإهدار اأموال 

املوؤّمن عليهم.

ب- تواف���ر اخلدم���ات العمالية ال�سروري���ة، بامل�ستوى 

املنا�سب.

ج- تخ�سي�س الزي���ادات املنا�سبة لاأجور والرواتب، 

بالتنا�س���ب م���ع غ���اء الأ�سع���ار، م���ع الأخ���ذ ف����ي 

العتبار مع���دلت زيادة الإنتاجي���ة، ويتحقق ذلك 

عن طريق توفر اأ�س�س ومقومات العاقة املتوازنة 

ب�سكل �سحيح بني اأ�ساع مثلث )الأجور والأ�سعار 

والإنتاجية(. 

5 - الإط���ار القان���وين واملوؤ�س�س���ي املنا�س���ب للعاق���ة 

ب���ني اأطراف الإنتاج الثاث���ة )احلكومة واأ�سحاب 

الأعمال ومنظمات العمال(.

ومن اأهم الأبع���اد املتعلقة مبحددات اأ�سواق العمل 

العربية امل�ساحبة للخ�سائ�س ال�سابقة ما يلى:

• التوزي���ع القطاع���ي للعمال���ة، حيث ترك���ز معظم 	

بالقطاع���ني  املتعلق���ة  الأن�سط���ة  ف����ي  العمال���ة 

وال�سناع���ة  واملناج���م  والثال���ث )الزراع���ة  الأول 

ال�ستخراجي���ة م���ن جه���ة، واخلدم���ات م���ن جهة 

اأخرى(. ويعترب ت�سحيح النظام الإنتاجي املقدمة 

الطبيعية لت�سحيح الأو�ساع ف�ي �سوق العمل .

•  ات�س���اع »القطاع غ���ر النظامي«؛ حي���ث ي�سل اإىل 	

ح���دود اأن يكون اأكرب م�سّغل للعمالة ف�ي العديد من 

ال���دول العربي���ة، فه���و يهيمن على اأك���ر من 50% 

من العمال���ة ف�ي اأغلب الدول العربية، ح�سب بع�س 

التقديرات.

املبحث الثاين

اأ�ش�اق العمل العربية: االأج�ر واالأ�شعار واالإنتاجية

ل ميكن بح���ث م�ساألة الأجور اإل ف�ي �سوء عاقتها 

بالأ�سع���ار والإنتاجي���ة، واإذا اأردن���ا حتقي���ق احلماي���ة 

الجتماعي���ة، ف���ا ب���د م���ن و�س���ع عاق���ة مرابط���ة 

ومتنا�سق���ة بني هذه الأ�س���اع الثاث���ة، اأي زيادة ف�ي 

الأج���ور يواكبها توازن مع كل م���ن الأ�سعار والإنتاجية. 

وي�سم���ل البع���د الث���اين لق�سي���ة الأجور، بغ����س النظر 

ع���ن الأ�سع���ار، اإنتاجية العم���ل، التي تظ���ل م�ستوياتها 

منخف�سة ف�ي معظم الدول العربية، مقارنة باملعدلت 

العاملية وطبقًا لتقديرات »التقرير القت�سادي العربي 
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املوح���د« ف���اإن متو�س���ط اإنتاجي���ة العام���ل م���ن الناجت 

ال�سناع���ي- بال���دولر- بالأ�سع���ار اجلاري���ة، بلغت – 

ح�س���ب تقري���ر -2007 نحو 323 األ���ف دولر )بق�سمة 

قيم���ة الن���اجت ال�سناعي الكل���ي على اأع���داد امل�ستغلني 

ف����ى القط���اع(، وزادت اإنتاجي���ة امل�ستغل ف����ي القطاع 

ال�سناعي لت�سل ف�ي عام 2015 اإىل نحو 34.4 دولر.

املبحث الثالث 

الدور امل�شتقبلي لهيكل العمالة والت�شغيل 

مع تركيز خا�س على القطاع ال�شناعي

يرتب���ط التغر ف����ي ال�سناع���ة التحويلي���ة العاملية 

ارتباط���ًا وثيقًا بالتغ���ر ف�ي هيكل العمال���ة والت�سغيل، 

وخا�س���ة م���ن حي���ث تزايد اأهمي���ة اجلان���ب اخلدمي 

لعملية الإنتاج ال�سناعي .

ون�سر فى هذا املجال اإىل جانبني:

اأ- الأهمي���ة املتزاي���دة للعمالة والت�سغي���ل ف�ي القطاع 

اخلدمي، مقارن���ة بالقطاع ال�سناع���ي التحويلي، 

وف�ي العن�س���ر اخلدمي بالقط���اع الأخر، مقارنة 

بالعن�سر »العيني« اأو »ال�سلعي«.

ب- تعاظ���م اأهمي���ة املك���ون املهاري الع���ايل، املرتبط 

باملعرفة واخلربة واملوهبة.

وميك���ن اأن نحدد اأهم ه���ذه ال���دللت فيما يتعلق 

بالدول العربية على النحو التايل:

• �سرورة ال�ستفادة من موجة هجرة التكنولوجيات 	

وال�سناع����ات كثيف����ة العمال����ة م����ن القت�س����ادات 

ال�سناعي����ة اإىل الب����اد النامي����ة، جل����ذب ن����واجت 

املوج����ة البتكاري����ة العاملي����ة احلديث����ة ف�����ي جمال 

�سناعة الغزل والن�سي����ج واملاب�س اجلاهزة، وفق 

التوجه����ات ال�سائ����دة ف�����ي القت�س����ادات املتقدمة 

الآخذة ف�ي النمو الكب����رة، مع تطويعها لتتنا�سب 

مع معطيات امليزة الن�سبية، والتناف�سية.

• اأهمي���ة و�س���ع برنامج تخطيطي لهج���رة وتنقات 	

العمالة؛ حيث يتم رفع م�ستوى تاأهيل �سريحة عالية 

املهارة من قوة العم���ل العلمية – التكنولوجية، ثم 

النظر ف����ي ت�سدير �سطر منه���ا اإىل القت�سادات 

ال�سناعي���ة املتقدم���ة املتعْط�س���ة اإىل �س���د العجز 

ف����ي »ميزان العم���ل املاهر«، ومن ب���اب اأوىل، اإىل 

القت�سادات العربية الأخرى امل�ستقِبلة للعمالة – 

التي تلج���اأ ل�ستراد العمالة الأجنبية غر العربية 

ل�سد فجوة املهارات واخلربات املتخ�س�سة. 

• اإع���ادة النظ���ر ف�ي تطوي���ر املنظوم���ة التعليمية – 	

التدريبية، لبناء قاعدة املهارات واملواهب الازمة 

ملواكبة موجة البتكار العاملي.

املبحث الرابع

�شبكات االأمان فـي اإطار منظ�مة احلماية االجتماعية

فيم���ا يلي ن�س���ر اإىل بع����س اخلط���وط الإر�سادية 

لو�س���ع ال�سيا�س���ة العامة ف����ي ميدان �سب���كات الأمان 

الجتماعي للدول العربية:

• للم�ساع���دة 	 التغطي���ة  نط���اق  تو�سي���ع  �س���رورة 

الجتماعية للفئات الأ�سد فقرًا، وال�سعيفة.

• حتقي���ق »ال�سته���داف ال�سحيح« لربام���ج الدعم 	

والإعانات، بحيث ت�سل اإىل م�ستحقيها، بناء على 

درا�سات علمية �ساملة.

• بناء منظومة فعالة للتاأمني ال�سحي.	
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املح�ر الثاين

التط�رات االقت�شادية واالجتماعية 

العربية واآثارها على الت�شغيل 

�سه���د العامل عددًا م���ن الأحداث الت���ي اأثرت على 

اأداء القت�س���اد العاملي، فقد بداأ ع���ام 2016 براجع 

ملح���وظ ف�ي اأ�سعار النفط، وهذا ما انعك�س �سلبًا على 

اأداء اأ�س���واق امل���ال العاملي���ة، كما ا�ستم���ر الراجع ف�ي 

معدلت النمو ف�ي الدول الكربى، خا�سة ف�ي الوليات 

املتحدة وال�س���ني اللتني تعدان املحرك���ني الأ�سا�سيني 

لاقت�ساد العاملي اإىل حد كبر.

املبحث االأول 

التط�رات االقت�شادية العاملية

1 - منو القت�ساد العاملي:

 مّر القت�ساد العاملي بفرة ممتدة من النخفا�س 

ف�ي النمو منذ الأزمة املالية العاملية لعام 2008 وحتى 

ع���ام 2016، ويرجع هذا اإىل العوامل التي اأثرت �سلبًا 

على اأداء القت�ساد العاملي. 

2 - الت�سخم :

 وا�سل معدل الت�سخم انخفا�سه منذ الأزمة املالية 

العاملي���ة لع���ام 2008، و�سجل بالفع���ل انخفا�سًا وا�سع 

النطاق ف����ي خمتلف املجموعات عل���ى مدى ال�سنوات 

القليلة املا�سية.

3 - البطالة: 

وفًق���ا لبيان���ات منظم���ة العم���ل الدولي���ة، بلغ عدد 

العاطل���ني ع���ن العم���ل ف����ي الع���امل ع���ام  2016نحو 

197.7 ملي���ون عاطل مقابل نحو 197.1 مليون عاطل 

ع���ام 2015، ورغم ذلك فق���د انخف�س معدل البطالة 

 % % مقابل 5.8  بالعامل ع���ام 2016 ليبلغ نح���و 5.7 

ع���ام 2015، وه���ذا يرج���ع لنخفا�س مع���دل البطالة 

بال���دول املتقدمة ع���ام 2016 ليبلغ نحو 6.2 % مقابل 

6.7 % عام 2015، وبالرغم من هذا النخفا�س فاإنه 
مازال مرتفًعا، وهو اأعلى من املعدل العاملي البالغ نحو 

5.7 ف�ي املائة . 

4 - التجارة واملدفوعات:

 ات�سم اأداء التجارة العاملية لل�سلع واخلدمات بكونه 

جاء خميًب���ا لاآمال، وهو يعك�س التباطوؤ احلا�سل ف�ي 

ال�سني وتراجع م�ستوى واردات الوليات املتحدة. 

5 - الدين العام اخلارجي للدول النامية:

ت�ساف���رت جمموعة من العوامل الداخلية، واأخرى 

خارجي���ة، عملت عل���ى تفاقم اأزمة الدي���ون ف�ي الدول 

الآخ���ذة ف����ي النم���و، وق���د بلغ اإجم���ايل الدي���ن العام 

اخلارج���ي لتلك الدول عام 2016 نحو 8642.8 مليار 

دولر، مقارنة بنحو 8296 مليار دولر عام 2015. 

6 - التطورات فيي اأ�سواق النفط العاملية:

 م���رت اأ�سواق النفط بتغرات متباينة عام 2016، 

فق���د هبطت اأ�سعار النفط العاملي���ة اإىل ما دون ال� 30 

دولرًا للربمي���ل ف�ي اأبريل، مما دفع اأوبك اإىل اقراح 

اإمكان جتميد الإنتاج، ووا�سلت اأ�سعار النفط ارتفاعها 

اإىل اأك���ر م���ن 50 دولًرا للربميل- وف����ي 30 نوفمرب 

مت الإع���ان ع���ن التو�س���ل اإىل اتفاق خلف����س الإنتاج 

وارتفعت الأ�سعار من 43 اإىل 54 دولًرا للربميل. 
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املبحث الثاين

التط�رات االقت�شادية بالدول العربية

1 - النمو القت�سادي:

تراجع الناجت املحلي الإجم���ايل ف�ي الدول العربية 

ككل عام���ي 2015 - 2016 متاأث���ًرا بعدة عوامل، ياأتي 

ف����ي مقدمته���ا انخفا�س اأ�سع���ار النفط ف����ي الأ�سواق 

العاملية، ومن ثم فقد بلغ الناجت املحلي الإجمايل للدول 

العربية ككل بالأ�سعار اجلارية، نحو 2342 مليار دولر 

عام 2016 مق���ارنة ب�� 2433 مليار دولر عام 2015 .

2 - املالية العامة: 

عك�س���ت التطورات املالية ف�ي الدول العربية خال 

ع���ام 2016 م���ا �سهدت���ه اأ�س���واق النف���ط العاملية من 

م�ستوي���ات منخف�سة لاأ�سع���ار وحالة من عدم اليقني 

حول الآفاق امل�ستقبلية، وقد تراجع اإجمايل الإيرادات 

العام���ة واملن���ح ف�ي ال���دول العربية كمجموع���ة بن�سبة 

%. كم���ا انخف�س اإجم���ايل الإنفاق  بلغ���ت نح���و 12.9 

.% العام ف�ي الدول العربية كمجموعة بنحو 11.2 

اأما بالن�سبة للو�س���ع الكلي للموازنات العامة، فقد 

ترّتب عن التطورات ف�ي جانب���ي الإيرادات والنفقات 

ت�سجيل املوازنة العامة املُجّمع���ة للدول العربية عجزًا 

بنح���و 235.5 ملي���ار دولر ف����ي ع���ام 2016، مقارنة 

بعجز بلغ نحو 253.0 مليار دولر ف�ي عام 2015. 

3 - التجارة اخلارجية العربية:

 ت�سر البيانات اإىل اأن التج�ارة ال�سلعي�ة الإجمالية 

العربي�ة بلغت خ�ال ع�ام 2016 نحو 1610مليار دولر 

مقارنة ب� »1718« مليار دولر عام 2015. وُيعزى هذا 

النخفا����س اإىل تراجع م�ستويات الطلب املحلي لقيام 

ع���دد من ال���دول بتقلي����س م�ستويات الإنف���اق العام، 

اإ�ساف���ًة اإىل التدابر التي اتخذتها بع�س الدول نتيجة 

لل�سغ���وط الت���ي يتعر����س له���ا �سعر �س���رف العمات 

املحلية ف�ي تلك الدول.

املبحث الثالث

التط�رات االجتماعية فـي الدول العربية

العربية: الدول  فيي  الفقر   -  1
رغم حتقي���ق عدد من ال���دول العربي���ة تقدمًا ف�ي 

جم���ال تخفيف امل�ستوى العام لفقر الدخل، اإّل اأنها مل 

يحالفه���ا النجاح نف�سه ف�ي التغلب على مظاهر اأخرى 

للفق���ر ل�سيما ف�ي جمايل التعلي���م وال�سّحة وامل�ستوى 

املعي�سي ب�سكل ع���ام، ح�سبما ي�سر دليل الفقر متعدد 

الأبع���اد ال���ذي يقي����س درجة احلرم���ان الف���ردي ف�ي 

جمالت ال�سحة والتعليم وم�ستوى املعي�سة.

2 - ال�سكان:

قّدر اإجمايل عدد ال�سكان ف����ي الدول العربية عام 

2015 بنح���و 387 مليون ن�سمة، وقد بلغ متو�سط النمو 

ال�س���كاين خال الف���رة م���ن 2005 - 2015 حوال����ي 

2.6 %. ه���ذا املع���دل املرتف���ع يفوق مثيله ف����ي اأقاليم 
العامل الرئي�سية الأخرى .

3 - تعليم الكبار: 

رغ���م اجلهود الكبرة التي بذلت من اأجل تخفي�س 

معدل الأمية ف�ي الدول العربية خال الفرة من 2010 

- 2016 فاإن���ه مازال مرتفعًا ف�ي بع�س الدول العربية، 

حيث جتاوز معدل 20 % ف�ي �سبع دول عربية.
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4 - التعليم: 

ياح���ظ اأن نحو ن�سف الأطفال ف����ي بع�س الدول 

العربية ل يتلقون تعليمًا ابتدائيًا اأو ل يتلقون اأ�سا�سيات 

التعليم حتى عندما يلتحق���ون باملدار�س. وياحظ اأن 

معدل القيد الإجمايل ف����ي مرحلة التعليم العايل ف�ي 

ال���دول العربي���ة، بلغ عام 2015، نح���و 30 %، وهو ما 

 ،)% يزيد على مثيله ف�ي باق���ي املناطق النامية )29 

ويقل عن مثيله العاملي البالغ نحو 35 %.

املبحث الرابع

انعكا�س التط�رات الدولية والعربية على 

البطالة بالدول العربية

: البطالة  معدل   -  1
ارتفعت مع���دلت البطالة عام 2016 ف�ي عدد من 

تلك الدول وبقي���ت �سبه م�ستقرة ف����ي البع�س الآخر. 

وتاأت���ي النتائج، رغ���م حت�سنها، متوا�سع���ة ف�ي اأ�سواق 

العم���ل العربي���ة خ���ال ع���ام 2016، نظ���رًا لراج���ع 

معدلت من���و الت�سغيل ف�ي القطاع الع���ام وبطء النمو 

ف�ي القطاع اخلا����س وحمدودية قدرته على ا�ستيعاب 

الزيادة املت�سارعة ف�ي اأعداد املتعطلني عن العمل.

2 - البطالة بني ال�سباب :

 متكن���ت ال���دول العربي���ة كمجموع���ة م���ن خف����س 

معدلت بطالة ال�سب���اب بنحو 0.8 نقطة مئوية تقريبًا 

ف����ي املتو�س���ط �سنوي���ًا خ���ال الف���رة م���ن )2003 - 

2009(، اإل اأن تطورات البيئة القت�سادية الدولية غر 

املواتية ممثلًة ف�ي تاأثر الأزمة املالية العاملية والأو�ساع 

الداخلي���ة التي مرت بها بع�س دول املنطقة حالت دون 

موا�سلة امل�سي قدم���ًا ف�ي هذا الجتاه الإيجابي، ونتج 

عنها ارتفاع معدلت بطالة ال�سباب لت�سجل اأحد اأعلى 

امل�ستوي���ات عاملًيا، وفق البيان���ات الدولية وترتفع ن�سبة 

ال�سب���اب بني العاطل���ني بالدول العربي���ة لتبلغ معدلت 

تفوق مثياتها ف�ي خمتلف املناطق اجلغرافية. 

3 - البطالة بني اجلامعيني: 

تراوحت ن�سب�����ة اجلامعيني بني العاطلني ف�ي �ست 

دول عربي���ة ب���ني 30 - 42 % وه���ي ن�س���ب مرتفع���ة، 

وموؤ�سر على عدم املواءمة بني �سوق العمل وخمرجات 

التعليم اجلامعي.

املح�ر الثالث

دور التدريب املهني فـي تاأهيل ال�شباب 

ل�ش�ق العمل

املبحث االأول

االعرتاف باأهمية التعليم الفني واملهني

عل���ى الرغم من اأّن الأجي���ال العربية ما زالت ترى 

اجلامع���ة كخي���ار اأول لل�سباب، فاإّن ال�سب���اب اأنف�سهم 

ب���داأوا ي���رون اأن التدري���ب الفني واملهني ه���و الطريق 

الأك���ر ماءم���ة لبناء م�س���ار وظيف�ي ناج���ح ومتمّيز. 

ولي����س ال�سباب وحده���م الذين يت�سارك���ون ف�ي وجهة 

النظر هذه، ب���ل اإّن اأ�سحاب الأعم���ال اأ�سبحوا اأي�سًا 

مدركني لفوائد هذا النوع من الربامج فهم ي�ستفيدون 

من متدربني ن�سيط���ني وحري�سني على التعلم وابتكار 

الأفكار اجلديدة، وقابلني للتطور والهيكلة مبا يتنا�سب 

مع احتياجات �سوق العمل. 

ولي�س العراف باأهمية التعليم الفني واملهني ف�ي 
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الآونة الأخرة مقت�سرًا على الدول العربية فقط واإمنا 

على م�ست���وى العامل، فمثًا ت�س���ر اإح�ساءات التعليم 

اجلامعي الأوروبي اإىل بل���وغ ن�سب القبول باجلامعات 

اإىل اأرق���ام قيا�سي���ة. فف�ي بريطانيا تبل���غ الن�سبة نحو 

% من جمموع طاب املرحلة الثانوية، الأمر الذي   50

دعا جهات ال�سناعة ف�ي بريطانيا اإىل املطالبة بعودة 

الهتم���ام بالتعلي���م املهني؛ نظ���رًا للنق����س امللحوظ 

ف����ي امله���ارات املطلوبة ل�سغ���ل الكثر م���ن الوظائف، 

ا مع ا�ستع���داد بريطانيا للخروج من الحتاد  خ�سو�سً

الأوروبي واحلد من ن�سبة املهاجرين الأوروبيني اإليها.

التعليييم  مقابييل  واملهنييي  التقنييي  -التعليييم 

العايل:

على الرغ���م من اجلهود املبذولة من معظم الدول 

العربي���ة ف����ي جم���ال تطوي���ر اأنظم���ة التعلي���م الفني 

والتدري���ب املهن���ي م���ن حي���ث ال�سيا�س���ات والأهداف 

والبني���ة املوؤ�س�سية والربامج وط���رق واأ�ساليب التعليم 

والتدري���ب، وغرها ل�سد الفجوة بني متطلبات اأ�سواق 

العمل وخمرج���ات املدار�س الفني���ة ومراكز التدريب 

املهن���ي، ف���اإن بع����س ال���دول العربية، ل ت���زال حتتاج 

اإىل ب���ذل مزيد من اجلهد لتح�س���ني نوعية خمرجات 

التعلي���م الفن���ي والتدريب املهن���ي وم�ستوي���ات املهارة 

املهنية لتواك���ب امل�ستويات العاملي���ة، وتلبي احتياجات 

�سوق العمل من املهن والتخ�س�سات اجلديدة وت�سهم 

ف�ي زي���ادة قابلية الت�سغيل خلريجي املعاهد واملدار�س 

الفني���ة ومراكز التدريب املهني مب���ا يوؤدي اإىل خف�س 

ن�سب���ة البطال���ة بني ه���ذه الفئة ويزيد م���ن دورها ف�ي 

تلبي���ة الحتياج���ات املطلوب���ة لتنفيذ خط���ط التنمية 

القت�سادية والجتماعية ف�ي الدول املناف�سة ف�ي �سوق 

العمل اخلارجية. 

وم���ن اأجل مواجه���ة حالة البطالة املزمن���ة عامليًا، 

فاإن �سيا�س���ات التعليم تتجه نحو م���ا ي�سمى بالتحويل 

العك�س���ي؛ حيث اإن الكثر م���ن خريجي التخ�س�سات 

الأدبي���ة يخت���ارون التعليم املهني والفن���ي ف�ي الكليات 

التقنية واملجتمعية.

املبحث الثاين

الدول العربية والتعليم التقني والتدريب املهني

منذ ع���دة عقود، بداأت بع�س الدول العربية عملية 

تاأ�سي����س �ساملة لنظام تعليم���ي يخ�س�س حيزًا كبرًا 

للتدري���ب التقن���ي واملهني، وي�سع���ى اإىل تطوير برامج 

تدريبية جتمع بني اكت�ساب املهارات املهنية ومواءمتها 

لجتاهات الطلب ف�ي �سوق العمل.

و جت���در الإ�س���ارة اإىل اأن الكث���ر م���ن الأه���داف 

حتقق���ت، لكن التحدي���ات مازالت قائم���ة ومن اأهمها 

اإع���داد الربام���ج التدريبي���ة ومراجعته���ا با�ستم���رار 

لتك���ون م�ساي���رة ملتطلب���ات واحتياج���ات �س���وق العمل 

م���ن الكف���اءات الفني���ة املدرب���ة، بحي���ث تنا�سب عدد 

اخلريجني ف����ي كل تخ�س�س عدد الفر����س املتوافرة 

للتوظي���ف، م���ع مراعاة التغرات ف����ي نوعية املهارات 

التدريبي���ة املطلوب���ة والكفاءات املتوافق���ة مع حتولت 

ال�س���وق، وم���ن التحديات التي تواج���ه املجتمع العربي 

النم���و الدميوغراف�ي، حيث ينبغ���ي اأن يكون التدريب 

متاًحا وف�ي متناول اجلميع.
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املبحث الثالث

اأهم التجارب العاملية فـي جمال التعليم املهني 

• جتربة كوريا اجلنوبية:	

اإن النمو القت�سادي ال�سريع ف�ي كوريا خال فرة 

الثمانيني���ات والت�سعيني���ات يرج���ع اأ�سا�س���ًا اإىل نظام 

التدريب التقني واملهني الذي ا�ستثمرت فيه احلكومة 

ب�سكل كب���ر. فقد قامت الدول���ة بالتخطيط والتمويل 

وتنظيم الربامج لتنمية القوى العاملة، ونظرًا لتطبيق 

التكنولوجي���ات الأك���ر تطورًا من قب���ل املوؤ�س�سات ف�ي 

القطاع اخلا�س فاإن ذلك اأدى اإىل الهتمام والركيز 

على التعليم املهن���ي والتقني، وركزت معاهد التدريب 

على امله���ارات العامة التي حتتاجها اأكر ال�سناعات، 

كم���ا مت الركي���ز على الق���درات التدريبي���ة واملهارات 

التخ�س�سي���ة الت���ي تلب���ي احتياج���ات ال�س���ركات ف�ي 

املجال التكنولوجي. 

•  جتربة ماليزيا:	

�سع���ت ماليزي���ا لأن تك���ون م���ن ب���ني القت�سادات 

النامي���ة الك���ربى ف�ي الع���امل �سن���ة 2020، واعتمدت 

ف�ي ذل���ك على جل���ب ال�ستثمارات الأجنبي���ة ل�سوقها 

املحلي���ة. وتطلب هذا الأمر العتم���اد على قوى عاملة 

تتمت���ع بالكفاءة واملهارات التقنية الازمة لا�ستجابة 

ملتطلبات �سوق العمل التي يحتاجها امل�ستثمر الأجنبي. 

ول يكف����ي اأن يك���ون املوظ���ف حا�س���ًا عل���ى �سه���ادة 

التعلي���م فقط، ولك���ن عليه اأن يكون م���زودًا مبجموعة 

من امله���ارات التقنية التي ترفع م���ن مردودية العمل. 

وبذلك عملت املدار�س واجلامعات واملراكز التدريبية 

على اإدخال عدد كبر من الربامج التطويرية للتدريب 

التقني واملهني. وخ�س�ست احلكومة ميزانية �سخمة 

لنظ���ام التدريب التقني واملهن���ي، و�ساحب ذلك كثر 

من املحفزات املخ�س�سة لل�سركات وال�سباب لت�سجيع 

التدريب التقني.

وعل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك، تواج���ه ماليزي���ا عدة 

حتدي���ات ف�ي جمال التدري���ب التقني واملهن���ي اأهمها 

ع���دم التوافق ب���ني العر����س والطل���ب، ال���ذي يو�سح 

النق�س ف�ي الكف���اءات ال�سرورية لا�ستجابة حلاجة 

�س���وق العمل. كما يعاين نظ���ام التدريب �سعف الدعم 

احلكومي الذي يوجه اأغلبه للتعليم الأكادميي. 

املبحث الرابع

بناء نظام ق�ي للتعليم املهني

م���ن اأج���ل اأن يكون نظ���ام التدري���ب املهن���ي والتقني 

ناجحًا وفعاًل وجب العمل على حتقيق عدة مبادئ اأهمها:

1 - مواءمة متطلبات قطاع الأعمال من خالل 

�سراكة حقيقية مع �سوق العمل:

من الأهمية مبكان اإيجاد ال�سراكات وتقوية التعاون 

ب���ني قطاع الأعمال واملوؤ�س�س���ات التدريبية، فالتوا�سل 

م���ع قط���اع الأعم���ال يح���دد الحتياج���ات التدريبي���ة 

والتعليمية من اأجل ال�ستجابة للرغبات غر املحققة. 

وي�سم���ح ه���ذا التوا�سل اأي�س���ا باإبقاء راب���ط وثيق بني 

التطور التكنولوجي وجتديد املهارات التدريبية.

2 - جودة املخرجات:

حتدده���ا  التدريب���ي  النظ���ام  خمرج���ات  ج���ودة 

ال�س���راكات ال�سناعية من خال التعاون مع الفاعلني 
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والعاملني ف�ي قط���اع التدريب املهني والتقني، وينبغي 

رب���ط التخ���رج والتاأهي���ل ل���دى املتدرب���ني بالكف���اءة 

وامله���ارات، وذل���ك من خ���ال اإن�س���اء نظ���ام اعتماد 

للمهارات ومعاير التوظيف واجلودة.

- توافر الدعم املادي لنظام التدريب:  3

يحتاج نظ���ام التدريب اإىل دعم الدولة با�ستمرار، 

فهي تتحم���ل م�سوؤولية و�سع اخلطط وال�سراتيجيات 

لدع���م التعليم والتدريب التقن���ي واملهني وتلجاأ الدول 

املتطورة اإىل ر�سوم الدرا�س���ة وال�سرائب ودعم قطاع 

الأعم���ال م���ن اأجل توفر دع���م مادي لنظ���ام التعليم 

املهن���ي والتدريب وتعتمد الدول الآخذة ف�ي النمو على 

املنظمات الدولية مثل البنك الدويل. 

خال�سيية الأمر: اإن جناح نظام التدريب املهني 

ره���ن بدع���م الدولة م���ن خ���ال �سيا�ساته���ا الداعمة 

لأنظمة التعلي���م املهني والتدريب واإتاح���ة بنية حتتية 

ت�ساعد على توفر نظام تدريبي قوي وفعال، بالإ�سافة 

اإىل توفر نظام متويلي فعال للتعليم املهني والتدريب 

وكل ما يحتاجه من و�سائل وجتهيزات. 

املح�ر الرابع

االأبعاد االجتماعية لق�شايا البطالة والت�شغيل 

فـي اإطار االإعالن العاملي للعدالة االجتماعية

جاء »الإعان العاملي للعدالة الجتماعية من اأجل 

عوملة عادلة« الذي اأ�سدرته منظمة العمل الدولية عام 

2008 عامة عل���ى الهتمام ال���دويل مبو�سوع اإيجاد 

فر�س العمل، وذلك ف�ي اإطار اجلهود الدولية ملواجهة 

الأزم���ة املالية والقت�سادية الت���ي كانت ول تزال متثل 

تهديدًا خطرًا مل�س���ر الب�سرية ب�سبب ما اأفرزته من 

خماطر اأثرت عل���ى م�ستوى معي�سة النا�س وخياراتهم 

التنموي���ة و�سماناته���م امل�ستقبلي���ة؛ حي���ث اإن �سبحي 

الفقر والبطالة ماثان اإىل يومنا هذا .

املبحث االأول

البنية االجتماعية العربية

ُتعتب�������ر ق������وة العم����ل ج�����زءًا حيويًا م���ن تركيبة 

ال�س���كان، ولها اأثر كبر ف�ي طبيعة القت�ساد وم�ستوى 

تطوره، طبًقا للركيبة النوعية )ذكور واإناث( لل�سكان 

ف����ي كل دولة عربية والركيبة العمرية اأي�سًا، وتركيب 

امل�ستويات التعليمية.. وغر ذلك.

 ومن املاحظ اأنه اإذا تنا�سب حجم ال�سكان مع كفاية 

املوارد ف����اإن نتائج التنمي����ة الجتماعي����ة والقت�سادية 

تكون عالية �سيما اإذا راف����ق ذلك اإجراء تكيفات تقنية 

وموؤ�س�سي����ة و�سيا�سي����ة لتو�سيع خي����ارات النا�س لتخاذ 

قرارات متجاوبة مع نوعية حياتهم امل�ستقبلية .

ول يخفى اأن لركيبة الأ�سرة من حيث النوع والكم 

والإعال���ة عاق���ة �سببية بالقوان���ني القت�سادية، التي 

حتكم �سل���وك امل�ستهلك، وف�ي جمتمعنا العربي هناك 

تف�سيل للذكور، وبالن�سبة لاأ�سر الفقرة يكون دخول 

اأفراده���ا املبكر ل�س���وق العمل فر�س���ة لتحقيق املنافع 

املرجوة م���ن عمل الأطفال لتعزيز )اقت�ساد الأ�سرة( 

وبذلك اأ�سبحت عملية الإجناب اقت�سادية اإىل جانب 

كونها عملية غريزية حلفظ البقاء.

ولأ�سباب عديدة، فاإن البني���ة الجتماعية العربية 

���ا من الري���ف اإىل املدينة،  تواجه حت���دي الهجرة، اإمَّ
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اأو بالعك����س ف����ي جمتمع���ات تعر�س���ت اإىل الإره���اب 

واحلروب الداخلية، فقد �سه���دت الهجرة من املدينة 

اإىل الري���ف �سعيًا وراء عامل الأم���ن والأمان . وهناك 

موج���ات الهج���رة اإىل اخل���ارج وه���ي تع���د خ�س���ارة 

اقت�سادي���ة واجتماعية وب�سرية، لأنها ت�ستنزف القوى 

املنتجة العربية عالية املهنية والتح�سيل العلمي يطلق 

عليها النقل املعاك�س للتكنولوجيا. 

وقد عانت دول عربية من الزيادة املفرطة بال�سكان 

مقارن���ة بقدراته���ا التنموي���ة؛ حيث خ�س�س���ت موارد 

واإمكان���ات �سخم���ة لا�ستثمار ف�ي اأن�سط���ة لها عاقة 

بال�سكان كاخلدمات ال�سحية والتعليمية وال�سكن وهي 

بدورها تتطلب مه���ارات عربية ت�سهم ف�ي رفع م�ستوى 

نوعية هذه اخلدمات التي جتاوزتها الدول املتقدمة .

املبحث الثاين

احلماية االجتماعية وبيئة العمل

من���ذ ع���ام 1948 واإىل الآن، اأ�سهم���ت ت�سريع���ات 

حق���وق الن�س���ان وح���ركات العدال���ة الجتماعي���ة ف�ي 

تعزيز احلماية الجتماعية، مفهومًا وتطبيقًا، كتدابر 

حمائي���ة حتق���ق ه���دف احل�س���ول عل���ى الحتياجات 

الأ�سا�سي���ة، ل�سم���ان احلد الأدن���ى من املعي�س���ة وفًقا 

للمادة 25 من الإعان العاملي حلقوق الن�سان 1948، 

وعل���ى الرغم من اأن هذه التدابر يغلب عليها اجلانب 

امل���ادي فاإن لها اأبعادًا نف�سي���ة واجتماعية اأ�س�ست فيما 

بعد ملفه���وم الأم���ن الجتماعي. وف�ي �س���وء الأهداف 

التنموي���ة لاألفي���ة للفرة م���ن 2000 – 2015 ت�سدر 

اله���دف الأول »الق�س���اء عل���ى الفقر املدق���ع واجلوع«، 

وطال���ب املجتم���ع الدويل ب�س���رورة الإقال م���ن ن�سبة 

ال�سكان حت���ت خط الفقر بحلول ع���ام 2015 واختيار 

ال�سيا�سات املائمة لإجناز خطط التنمية.

 ول�س���ك اأن بيئ���ة العم���ل غر املنظم���ة تعترب عبئًا 

ثقيًا على �سوق العمل ف�ي اأحيان كثرة . كما اأن البيئة 

النموذجي���ة للعم���ل، اإن�ساني���ًا ومو�سوعي���ًا، تتجه نحو 

الع���راف بحق���وق العاملني وف�ي مقدمته���م الفقراء 

والن�س���اء. وتتحق���ق مزاي���ا النتفاع من عوام���ل النمو 

ومظاه���ره عندما تتهياأ فر�س تعلي���م وتاأهيل وتدريب 

القوى العاملة، وتنه�س ال�سراكات القائمة على حتمل 

امل�سئولية الجتماعية وممار�سة حق التفاو�س واحلوار 

ا  حل���ل الأزم���ات. وتقوم بيئ���ة العمل النموذجي���ة اأي�سً

على تقوية مزايا �سب���كات الإنتاج الجتماعي والتو�سع 

باخلدم���ات الأ�سا�سية وف�ي مقدمتها ال�سحة والتعليم 

والت�سغي���ل لل�سباب الذين مت متكينه���م تعليميًا ومهنيًا 

وه���م الق���ادرون عل���ى امل�ساركة اجل���ادة ف����ي تطوير 

الإنتاج والإنتاجية . 

املبحث الثالث

ال�شيا�شة االجتماعية وق�شايا الت�شغيل

اإن الهتم���ام بتطوي���ر العن�س���ر الب�س���ري العربي 

ف�ي جميع مراح���ل العملية الت�سغيلية وتوفر متطلبات 

العم���ل الائق يتطلب نهجًا جديدًا لكل من ال�سيا�سات 

الجتماعية والت�سغيلية .

اإن �سيا�سة الت�سغيل ت�س���كل منظومة من الإجراءات 

النوعي���ة الت���ي تن�س���م من خاله���ا موؤ�س�س���ات وهياكل 

وعنا�س���ر �سوق العمل حلماية حق���وق وواجبات اأطراف 
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العر�س والطلب لقوة العم���ل ف�ي جميع قطاعات العمل 

وتكيي���ف الأي���دي العاملة على متطلب���ات تطوير الإنتاج 

ورفع م�ست���وى اإنتاجية العمل، ومن اأهم وظائف �سيا�سة 

الت�سغي���ل تهيئة الظ���روف وتكييف الأو�س���اع ل�ستمرار 

توليد فر�س العمل لتقليل البطالة و�سمان كفاية الأجور 

ملواجهة متطلب���ات املعي�س���ة الائقة بكرام���ة الإن�سان، 

والعمل على وقاية املهارات من التدهور لأن البطالة على 

املدى الطويل ت�ستهلك الكفاءات واخلربات واملهارات . 

ول���كل ما تقدم، فاإن منظم���ة العمل العربية مل تاأُل 

جه���دًا ملواجه���ة البطال���ة ومعاجلة عجز �س���وق العمل 

العربي���ة ع���ن تولي����د فر�س عم���ل لئق���ة، وكان العقد 

العربي للت�سغيل للفرة من )2010 - 2020(، انتقالة 

نوعي���ة من التنظر اإىل التطبي���ق الفعلي املدعم باآلية 

متابعة حمكمة لتحقي���ق الغايات التي جاء من اأجلها، 

ومن اأهمها ف�ي �سياق هذا البحث ما يلي:

وتلبي���ة  واأ�سره���م  العم���ال  حي���اة  م�ست���وى  رف���ع  اأ- 

احتياجاتهم الأ�سا�سية من خ���ال الأجور الائقة 

وتو�سي���ع مزاي���ا نظ���م ال�سم���ان الجتماع���ي م���ن 

وروات���ب  وثقافي���ة واجتماعي���ة  خدم���ات �سحي���ة 

تقاعدي���ة تاأخذ بع���ني العتبار مع���دلت الت�سخم 

وارتفاع م�ستويات املعي�سة .

ب- التدري���ب املهن���ي والإداري العاليان من متطلبات 

رفع مع���دلت الإنتاج والنتاجي���ة و�سمان النتقال 

اإىل العمل املنتج وحما�س���رة النزعة ال�ستهاكية 

الت���ي تقل���ل الإمكانات العربي���ة اإىل زيادة معدلت 

النمو القت�سادي والجتماعي.

ج- حتقي���ق مب���داأ امل�س���اواة والإن�س���اف ف����ي توزي���ع 

الربامج والأن�سطة القت�سادي���ة والجتماعية بني 

القطاع���ات كاف���ة اإىل جان���ب مراع���اة احتياجات 

قطاع الزراعة و�سبل تطوير الريف اأ�سوة مبا يقدم 

م���ن دع���م اإىل املدينة، ولع���لَّ من املنا�س���ب القول 

اإن م���ن �س���اأن ال�سيا�س���ات الت�سغيلي���ة اأن حتاف���ظ 

على التوازن والتعاون ب���ني القطاعات كافة وتدمي 

العاق���ة القيمية بني الريف واملدين���ة، التي تعترب 

�سم���ام اأم���ان للمحافظة عل���ى امل�س���اواة والعدالة 

الجتماعية .

د- اختي���ار نظ���م عمل معا�س���رة وقواع���د حديثة يعد 

مطلب���ًا ملحًا ل�سوق عربي تكامل���ي، والتخل�س من 

املخطط���ات التي جتعل من املجتم���ع العربي �سوًقا 

لت�سري���ف الب�سائ���ع الأجنبي���ة من جه���ة ومتكني 

نتائ���ج التنمية من الو�س���ول اإىل الفئ���ات الفقرة 

واله�سة لتحقيق البع���د الجتماعي للتنمية بكفاءة 

من جهة اأخرى .

 املح�ر اخلام�س

دور القطاع الزراعي فـي اأ�ش�اق العمل 

العربية ومتطلبات التح�ل اإىل االقت�شاد 

االأخ�شر لدعم الت�شغيل

املبحث االأول

حتديات القطاع الزراعي واالأمن الغذائي العربي

يلعب القطاع الزراعي دورًا مهمًا ف�ي القت�سادات 

العربية كونه م�سدرًا اأ�سا�سيًا لدخل ن�سبة معتربة من 

ال�س���كان، اإ�سافة اإىل دوره ف����ي توفر متطلبات الأمن 
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الغذائي، كونه اأداة مهمة لتو�سيع وتنويع قاعدة املوارد 

الت���ي ت�ستخ���دم كمدخ���ات للقطاع���ات القت�سادية 

الأخ���رى.. وميك���ن اأن يت�س���ح ذلك من خ���ال تناول 

الأهمي���ة الن�سبي���ة للن���اجت الزراعي العرب���ي، والقوى 

العاملة الزراعية.

وم���ن حيث الق���وى العاملة الزراعية عل���ى الأخ�س، 

ون�سيبه���ا م���ن الق���وى العامل���ة الكلية: ت�س���ر البيانات 

املتاحة اإىل اأن حجم القوى العاملة ف�ي القطاع الزراعي 

قد بلغ 29.7 مليون عامل عام 2015 بن�سبة بلغت 22.5 

% من اإجمايل الق���وى العاملة الكلية ف�ي الدول العربية 

مقابل 38.1 مليون عامل وبن�سب�ة 29.36 % من اإجمايل 

القوى العاملة عام 2010، ويعود هذا الراجع ف�ي حجم 

الق���وى العاملة ف����ي القطاع الزراع���ي اإىل هجرة العمل 

ف����ي القط���اع الزراع���ي اإىل القطاعات الأخ���رى خا�سة 

ف����ي املدن ب�سبب انخفا�س الدخ���ول والطبيعة املو�سمية 

للقطاع الزراعي مقارنة بالأن�سطة القت�سادية الأخرى، 

تكنولوجًي���ا،  املتط���ورة  الأ�سالي���ب  ا�ستخ���دام  وكذل���ك 

والتزايد ف�ي ميكنة القطاع الزراعي. 

اأما ع���ن التحديات الت���ي تواجه الزراع���ة العربية 

والأم���ن الغذائ���ي، فناح���ظ اأن���ه بالرغم م���ن توافر 

العدي���د م���ن امل���وارد الزراعية �س���واء اأكان���ت طبيعية 

اأو ب�سري���ة، ف���اإن القط���اع الزراعي مل يحق���ق الزيادة 

املطلوب���ة ف�ي الن���اجت الزراعي ملقابل���ة الطلب املتزايد 

على الغ���ذاء، وانعك�س ذلك ف�ي �س���ورة فجوة غذائية 

تزداد حدتها عاًما بعد اآخر ف�ي ظل الزيادة ال�سكانية 

املت�سارعة ف�ي العامل العربي.

املبحث الثاين

التعاون العربي امل�شرتك فـي املجال 

الزراعي واأثره على اأ�ش�اق العمل

اأول- التمويييل وال�سييتثمار الزراعييي البينييي 

فيي الدول العربية:

قامت الدول العربية باإن�ساء العديد من موؤ�س�سات 

العمل العربي امل�سرك لدعم وتعزيز التنمية الزراعية 

منها املنظمة العربية للتنمية الزراعية، املركز العربي 

لدرا�س���ات املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة ال�سركة 

العربي���ة لتنمية ال���روة احليوانية والت���ي مت تاأ�سي�سها 

ع���ام 1974 ، ووفق���ًا للتقري���ر ال�سن���وي لل�سركة لعام 

2016، فق���د بلغ عدد امل�سروعات الزراعية التي تعمل 

به���ا ال�سركة نح���و 39 م�سروعًا ف����ي خمتلف جمالت 

التنمي���ة الزراعي���ة واحليوانية والريفي���ة على م�ستوى 

ال���دول العربية، باإجم���ايل ا�ستثم���ارات نحو 577.61 

ملي���ون دولر حتى نهاية 2016. كما مت اإن�ساء ال�سركة 

العربية لا�ستثمار ع���ام 1974 واإن�ساء الهيئة العربية 

لا�ستثم���ار والإمن���اء الزراعي فى ع���ام 1976؛ حيث 

اأ�سهمت ف�ي العدي���د من امل�سروعات ال�ستثمارية على 

م�ستوى الدول العربي���ة، ووفقًا للتقرير ال�سنوي للهيئة 

لعام 2016، فقد بلغ اإجمايل ا�ستثمارات الهيئة بنهاية 

الع���ام 571 مليون دولر، من خ���ال 40 �سركة ت�سهم 

فيها الهيئة على م�ستوى الدول العربية. 

واإميانًا من منظمة العمل العربية ب�سرورة النهو�س 

بقط���اع العم���ال الزراعي���ني ف����ي عمله���م ومعي�ستهم 

باعتباره���م اأ�سا�س���ًا ف����ي دع���م الإنت���اج والقت�س���اد 
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القوم���ي، اأ�س���درت املنظم���ة التفاقي���ة العربي���ة رقم 

)12( ل�سنة 1980 ب�ساأن العمال الزراعيني والتو�سية 

العربي���ة رق���م )4( ل�سنة 1980 ب�س���اأن تنمية وحماية 

القوى العاملة ف�ي القطاع الزراعي .    

كم����ا ت�سر البيان����ات اإىل تراجع حج����م امل�ساعدات 

الإمنائي����ة العربي����ة املقدم����ة م����ن موؤ�س�س����ات التموي����ل 

العربية املختلف����ة فيما يخ�س القطاع الزراعي والروة 

احليواني����ة؛ حي����ث بل����غ حج����م التموي����ل املت����اح للقطاع 

الزراع����ي ع����ام 2015 نحو 269.2 ملي����ون دولر بن�سبة 

تعادل 4.2 % من حجم التمويل الكلي املخ�س�س لكافة 

القطاعات ،مقارنة ب�  »483.5« مليون دولر عام 2014 

% من حجم التمويل الكلي املخ�س�س لكل  وبن�سبة 7.0 

القطاعات ف�ي العام نف�سه .

ال�ستثمار الزراعي البيني فيي الدول العربية :

ت�سر البيانات اإىل اأن العدد الراكمي للم�سروعات 

الزراعي���ة التي مت اإن�ساوؤها نتيج���ة لا�ستثمار العربي 

البين���ي ف�ي الف���رة من ع���ام 2003 اإىل ع���ام 2016 

% م���ن العدد الإجمايل  بل���غ 169 م�سروع بن�سبة 6.6 

مل�سروع���ات ال�ستثمار العربي ف�ي خمتلف القطاعات، 

ف�ي حني اأن العدد الراكم���ي للوظائف الزراعية التي 

مت توفره���ا نتيج���ة لا�ستثم���ار العرب���ي البين���ي ف�ي 

القط���اع الزراع���ي بل���غ 45167 وظيف���ة بن�سب���ة تقدر 

% من العدد الكل���ى للوظائف التي وفرتها  بنح���و 8.0 

م�سروعات ال�ستثمار العربي ف�ي خمتلف القطاعات، 

وبلغ���ت التكلفة الراكمي���ة للم�سروعات الزراعية 9.2 

% م���ن احلجم الكلى  ملي���ار دولر بن�سب���ة بلغ���ت 2.8 

للتكلف���ة الراكمية للم�سروع���ات ال�ستثمارية العربية 

البينية ف�ي الفرة نف�سها.

املبحث الثالث

دور ومكانة القطاع الزراعي فـي االقت�شاد امل�شري

ت�س���ر البيان���ات اإىل الزي���ادة امل�ستم���رة ف�ي قيمة 

الناجت الزراعي امل�سري، حيث بلغت قيمته نحو 36.4 

ملي���ار دولر ف�ي ع���ام 2015 مقارنة بنحو 29.1 مليار 

دولر ع���ام 2010، وعل���ى الرغم من ذلك ف���اإن ن�سبة 

م�ساهمت���ه ف�ي الناجت املحلي الإجم���ايل خال الفرة 

نف�سها ل تعك�س اأهمية واإمكانيات هذا القطاع بالن�سبة 

للقطاعات القت�سادية الأخرى؛ حيث انخف�ست ن�سبة 

% عام  % عام 2010 اإىل 11.2  م�ساهمت���ه من 14.0 

2015،الأم���ر الذى ق���د ُيعزى اإىل حمدودي���ة التمويل 

وال�ستثم���ارات املوجه���ة للقط���اع الزراع���ي مقارن���ة 

بالقطاع���ات الأخ���رى، وذلك على الرغم م���ن اأهمية 

وق���درة هذا القطاع عل���ى ا�ستيعاب الزي���ادة املطردة 

م���ن الأيدي العامل���ة، وتوفر املواد اخل���ام للكثر من 

القطاع���ات الأخرى، بالإ�سافة اإىل دوره الرئي�سي ف�ي 

حتقيق الأمن الغذائي .

وفيم���ا يتعلق بن�سيب الفرد م���ن الناجت الزراعي، 

ت�سر بيان���ات اجلدول، اإىل اأن���ه با�ستثناء عام 2013 

فاإن متو�سط ن�سيب الف���رد ف�ي تزايد، حيث بلغ 414 

دولرًا عام 2015 مقارنة بنحو 370 دولر عام 2010، 

وه���و اأعلى م���ن املتو�س���ط الع���ام على م�ست���وى الدول 

العربية ف�ي الفرة الزمنية نف�سها. 
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- القوى العاملة الزراعية :

تو�سح البيانات اأن القوى العاملة الكلية ف�ي م�سر 

ف����ي تزاي���د م�ستم���ر؛ حي���ث و�سل���ت اإىل 28.4 مليون 

ن�سمة عام 2015 مقارنة بنحو 26.1 مليون ن�سمة عام 

2010، اإل اأن ن�سبة ما متثل���ه القوى العاملة الزراعية 

 % منها ف�ي تناق�س م�ستمر، حيث بلغت ن�سبتها 23.6 

م���ن اإجمايل القوى العامل���ة الكلية عام 2015 مقارنة 

%« ع���ام 2010، ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي  ب� »25.7 

اإىل تزاي���د مع���دلت الهج���رة للريفي���ني ب�س���كل ع���ام 

والأيدي العاملة الزراعية ب�سكل خا�س، بالإ�سافة اإىل 

الطبيعة املو�سمية للعمل الزراعي، عاوة على النق�س 

ف����ي البنية الأ�سا�سية واخلدم���ات فى املناطق الريفية 

عنها ف�ي املناطق احل�سرية.

املبحث الرابع

اأثر م�شروعات اال�شت�شالح الزراعي والت�طني 

فـي اإتاحة فر�س العمل ومكافحة البطالة

1 - الأهمية الن�سييبية لالأرا�سييي امل�ست�سييلحة 

الأرا�سييي  لإجمييايل  بالن�سييبة  املزروعيية 

املزروعة:

تلعب م�سروعات ال�ست�ساح الزراعي دورًا كبرًا 

ف�ي حتقيق التنمية الزراعية، وخف�س معدلت البطالة 

وحتقيق الأمن الغذائ���ي، وت�سر البيانات اإىل الزيادة 

امل�ستم���رة ف�ي م�ساح���ة ون�سبة الأرا�س���ي امل�ست�سلحة 

املزروعة بالن�سبة للم�ساحة الإجمالية املزروعة، حيث 

% من  و�سل���ت اإىل نحو 1.3 ملي���ون هكتار متثل 34.2 

اإجم���ايل امل�ساحة املزروعة ع���ام 2015، مقارنة بنحو 

% من اإجمايل امل�ساحة  1.1 ملي���ون هكتار متثل 29.7 
املزروعة عام 2010 .

2 - م�سييروعات ال�ست�سييالح والتوطييني خالل 

الفييرتة ميين 1982 - 2000 واأثرهييا علييى توفر 

فر�ص العمل: 

عل���ى الرغم م���ن الهتم���ام املتزاي���د با�ست�ساح 

الأرا�س���ي ف����ي م�س���ر بداي���ة م���ن ع���ام 1952 ف���اإن 

النطاقة احلقيقية ل�ست�ساح الأرا�سي حدثت منذ 

بداي���ة الثمانينيات م���ن القرن املا�س���ي؛ حيث قامت 

الدولة با�ست�ساح م�ساحات كبرة من الأرا�سي . 

وقد قامت الدولة بتوزيع الأرا�سي امل�ست�سلحة على 

فئ���ات خمتلفة من ال�سكان، اأبرزهم �سباب اخلريجني 

بهدف احلد م���ن م�سكلة البطال���ة وتوفر فر�س عمل 

ا �سغار املزارعني بهدف �سرعة  جديدة لل�سباب، واأي�سً

و�س���ول ه���ذه املجتمع���ات اإىل مرحلة الن�س���ج وتوفر 

م�سادر للعمال���ة للفئات امل�ستفي���دة الأخرى وحت�سني 

م�ستويات املعي�سة للمعدمني من �سغار املزارعني . 

• امل�سروع القومي خلدمة وتنمية اأرا�سي اخلريجني:	

اأ�سهم هذا امل�سروع فى حل م�سكلة البطالة، خا�سة 

بني فئة �سب���اب اخلريجني، وطبًقا لإح�سائيات وزارة 

الزراعة وا�ست�ساح الأرا�سي فقد بلغ عدد اخلريجني 

امل�ستفيدين م���ن امل�سروع، باملرحل���ة الأوىل عام 87/ 

1988 نح���و 2247 خريًج���ا، و�س���ل عدده���م بنهاي���ة 

اخلط���ة اخلم�سي���ة 92/ 1997 نح���و 47500 خري���ج 

موزع���ني عل���ى م�ساحة بلغت 101.3 األ���ف هكتار، ومت 

اإن�س���اء الق���رى الرئي�سية والفرعي���ة ل�ستيعابهم ،هذا 
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وقد ا�ستمل امل�س���روع اإىل جانب اخلريجني على بع�س 

الفئ���ات الأخ���رى من �سغ���ار املزارع���ني )املعدمني(، 

واملت�سرري���ن م���ن تعدي���ل قان���ون املال���ك وامل�ستاأجر، 

وعدًدا من الأرامل واملطلقات. 

 ه���ذا .. وقد و�س���ل العدد الإجم���ايل للم�ستفيدين 

امل�ستثمرين بامل�سروع من كل الفئات طبًقا لبيان وزارة 

الزراع���ة نحو 69508 م�ستفيدين عل���ى م�ساحة بلغت 

133.2 األف هكتار.
وق���د واج���ه املنتفع���ون به���ذا امل�س���روع العديد من 

املعوق���ات الت���ي اأث���رت ب�سكل مبا�س���ر عل���ى ا�ستقرار 

وا�ستم���رار ع���دد كب���ر منه���م ف����ي ه���ذه املجتمعات 

اجلديدة.. وقد تناولتها العديد من الدرا�سات. 

• وا�سييتزراع 	 القومييي ل�ست�سييالح  امل�سييروع   

املليون ون�سف املليون فدان:

ب���داأت الدولة ف����ي تخطيط وتنفي���ذ م�سروع قومي 

ل�ست�س���اح وا�ست���زراع ملي���ون ون�سف امللي���ون فدان 

)نح���و 630.3 األف هكتار(، ي�سته���دف اإحداث تنمية 

متكامل���ة باإن�ساء جمتمعات زراعي���ة �سناعية جديدة، 

واإع���ادة توزيع ال�سكان خارج ال���وادي والدلتا، واإيجاد 

فر�س عمل جديدة مبا�سرة وغر مبا�سرة، وتخفي�س 

معدلت البطالة.

ووفق���ًا خلط���ة امل�سروع فاإن���ه �سيتم زراع���ة ما بني 

% م���ن امل�ساح���ة الكلية، اأما بقية امل�ساحة  46 و 54.8 

ف�سيت���م اإن�س���اء خدم���ات وم�سانع لت�سني���ع املنتجات 

الزراعية، وال�سناع���ات التكاملية الأخرى عليها، مبا 

يتي���ح ا�ستيع���اب ع���دد كبر م���ن ال�س���كان ويعمل على 

اإيجاد فر�س عم���ل كبرة لل�سباب ف�ي هذه املجتمعات 

اجلدي���دة ويوفر لها عوامل ال�ستق���رار والنمو، ويتيح 

لها امل�ساركة باإيجابية ف�ي الناجت القومي الإجمايل.

ويبل���غ اإجمايل عدد ال�سكان عن���د اكتمال امل�سروع 

نح���و 1.5 ملي���ون ن�سمة يعملون ف�ي خمتل���ف الأن�سطة 

القت�سادي���ة بامل�س���روع. ه���ذا وقد مت ت�سلي���م املرحلة 

الأوىل من امل�س���روع، وجاٍر البدء ف�ي ت�سليم املرحلتني 

الثانية والثالثة.

املبحث اخلام�س

متطلبات التح�ل اإىل االقت�شاد االأخ�شر 

لدعم الت�شغيل فـي القطاع الزراعي

تنب���ع اأهمية القت�س���اد الأخ�سر من خ���ال تبّنيه 

م�سروع���ات تعن���ي بال�ستدام���ة مثل الإنت���اج النظيف 

والطاق���ة املتج���ددة وال�سته���اك الر�سي���د والزراعة 

الع�سوي���ة وتدوي���ر املخلفات مع التقلي���ل من انبعاثات 

الوق���ود  وا�ستب���دال  )الكرب���ون(  ال�س���ارة  الغ���ازات 

الأحفوري، وتخفي�س مع���دلت البطالة وزياده الدخل 

لاأ�سر الفقرة.

وهن����اك بع�����س الأمثلة عل����ى حجم الوظائ����ف التي 

يولده����ا القت�س����اد الأخ�س����ر ومنه����ا قط����اع الطاق����ة 

املتج����ددة، وال����ذي م����ن املتوق����ع اأن يتيح اأك����ر من 20 

ملي����ون فر�سة عمل على م�ستوى العامل ف�ي عام 2030، 

% ف�ي الطاقة الإحيائي����ة، وثلثها ف�ي الطاقة  منه����ا 60 

% ف�ي طاق����ة الرياح.  ال�سم�سي����ة، وم����ا يق����ارب ال����� 10 

كما اأنه من املتوقع زي����ادة التوظيف ف�ي قطاع الزراعة 

% لكل هكت����ار مقارنة بكل هكتار  الع�سوي����ة بن�سبة 30 
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زراعة غر ع�سوية ف�ي غرب القارة الأفريقية، كما اأن 

هذا القطاع �سيوفر 178 األف فر�سة عمل ف�ي املك�سيك.

متطلبات التحول اإىل القت�ساد الأخ�سر:

ميك���ن تلخي�س متطلب���ات التح���ول اإىل القت�ساد 

الأخ�سر ف����ي مراجعة ال�سيا�س���ات احلكومية، واإعادة 

ت�سميمه���ا لتحفي���ز التح���ولت ف����ي اأمن���اط الإنت���اج 

وال�ستهاك وال�ستثم���ار، والهتمام بالتنمية الريفية 

به���دف تخفي���ف الفقر ف����ي الريف مع زي���ادة املوارد، 

والهتمام بقطاع املياه و�سبط ا�ستخدامها وتر�سيدها 

ومنع تلوثها. كذلك العمل على ال�ستثمارات امل�ستدامة 

ف�ي جمال الطاقة واإجراءات رفع كفاءة الطاقة، ون�سر 

هن���ا اأي�س���ًا اإىل تبن���ي وتطوير برام���ج للتدريب املهني 

وتنمية املهارات املائمة ملتطلبات الأن�سطة اخل�سراء، 

وحت�س���ني الكفاءة ف�ي ا�ستخدام الطاقة .. وغرها من 

الأن�سطة التي مت�س البيئة وا�ستدامة املوارد.

املح�ر ال�شاد�س

ق�شايا الهجرة وانعكا�شاتها على اأ�ش�اق العمل

املبحث االأول

الهجرة فـي املنطقة العربية: اجتاهاتها وتغرياتها

تتميز املنطقة العربي���ة باأنها من بني اأهم املناطق 

العاملية املر�سلة وامل�ستقبلة للهجرة. وبالرغم من كون 

املنطقة العربية منطقة ا�ستقبال واإر�سال للمهاجرين 

ف���اإن حجم ما ت�ستقبله حالي���ًا من خارج املنطقة يفوق 

بكث���ر ع���دد املهاجرين منها اإىل اخل���ارج. كما تتميز 

بوجود هجرة داخلية مهم���ة ف�ي املنطقة، خا�سة نحو 

دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي وليبي���ا والأردن، فاإن 

ع���دد املهاجرين م���ن خارجه���ا يفوق بكث���ر الهجرة 

البيني���ة ف����ي املنطقة، مم���ا يعن���ي اأن املنطقة ميكنها 

نظري���ًا ومن حيث الكم اأن تكون مكتفية ذاتيًا لو كانت 

هن���اك حرية كاملة حلركة اليد العاملة داخل املنطقة 

كم���ا ه���و احل���ال بالن�سبة ملنطق���ة الحت���اد الأوروبي. 

تدفق���ات  ن�سب���ة  اأن  تب���ني  املتواف���رة  فالإح�س���اءات 

الهج���رة داخل املنطق���ة تكافئ تقريب���ًا ن�سبة الهجرة 

اإىل خارجه���ا، كما تب���ني اأي�سًا اأن معظ���م املهاجرين 

م���ن خارج املنطق���ة ذوو م�ستوى تعليم���ي منخف�س ول 

يتمتعون اإل مبهارات ب�سيطة وهي اخل�سائ�س نف�سها 

الت���ي تتمي���ز به���ا الهج���رة من املنطق���ة العربي���ة اإىل 

منطقة الحتاد الأوروب���ي، مما يعني اأن هناك توافقًا 

بني العر�س والطلب ف�ي �سوق العمل ف�ي املنطقة.

ويقدر ع���دد املهاجرين الوافدي���ن اإىل كل البلدان 

العربي���ة �سن���ة 2013 ما يزي���د عل���ى 30.3 مليون اأي 

اأكر من �سعف العدد ف�ي 1990. كما �سهدت املنطقة 

ارتف���اع ن�سبة املهاجري���ن اإىل اإجمايل �سكانه���ا م�����ن 

% عام 1990 اإىل % 8.25  ف�ي 2013 مما يعني   6.5
اأن املنطق���ة العربية ل ت�سم فقط اأكرب جالية مهاجرة 

ن�سبة اإىل �سكانها، ب���ل واأ�سرعها منوًا.. وياحظ على 

املهاجري���ن اإىل البلدان العربي���ة هيمنة الذكور؛ حيث 

% م���ن الإجمايل، وه���ي ن�سبة تفوق  ميث���ل ه���وؤلء 68 

بكثر املع���دل عامليًا. اأما من حي���ث امل�ستوى التعليمي 

للمهاجرين ف�ي املنطقة العربية فاإن الغالبية العظمى 
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منه���م غر متعلمني اأو دون الثان���وي ويقومون باأعمال 

 .% يدوية، ول ميثل ذوو املهارات اأكر من 15 

وت�ستقط����ب بل����دان جمل�����س التعاون اخلليج����ي احل�سة 

الأكرب من املهاجرين الأجانب والعرب ف�ي املنطقة العربية.

وتق���در الهج���رة البينية ف����ي املنطق���ة العربية مبا 

يق���ارب 22 ملي���ون عام 2013 بع���د اأن كان حجمها ل 

يتج���اوز 12.1 مليون �سن���ة 1990، وتعود تلك الزيادة 

اإىل تزايد الطلب على العمالة الوافدة اإىل دول جمل�س 

التع���اون اخلليج���ي، نتيج���ة للطف���رة البرولي���ة التي 

.2013 - �سهدتها املنطقة خال الفرة 2001 

وعلى الرغم من الرتفاع الكبر ف�ي اإجمايل املهاجرين 

اإىل بل���دان املنطق���ة العربي���ة خ���ال الفرة م���ن 1990 - 

2013 فاإن ن�سبة املهاجرين اإىل اإجمايل �سكان املنطقة مل 

%عام 1990 اإىل  تتغر اإل هام�سيًا؛ حي���ث ارتفع من 5.3 

% �سنة 2013، وهي ن�سبة تقل عن امل�سجلة  ما يقارب 5.9 

.% ف�ي الحتاد الأوروبي ف�ي 2014 والبالغة 7 

وتختل���ف وجهة وطبيعة الهجرة ف����ي املغرب العربي 

ع���ن امل�س���رق العرب���ي، حيث تدف���ق الهجرة م���ن بلدان 

املغرب العربي اأ�سا�سًا نحو اأوروبا، وذلك بهدف الإقامة 

الدائم���ة ف����ي املهج���ر ملعظمه���م، بينم���ا تتمي���ز حركة 

الهجرة ملواطني بلدان امل�سرق العربي بكونها بينية )اأي 

ب���ني البلدان العربية( وذلك به���دف الإقامة املوؤقتة ف�ي 

جله���ا، وكنتيجة لهذا الختاف ف����ي الوجهة والطبيعة، 

فاإن الآثار املرتبة على �س���وق العمل والتحويات املالية 

خمتلفة ب�سكل كبر كما �سرنى لحقًا.

املبحث الثاين

نتائج الدرا�شات التطبيقية ح�ل هجرة العمالة

اأثيير الهجييرة الوافدة علييى اأ�سييواق العمل فيي 

الدول امل�ستقِبلة:

اأجري���ت درا�سات عديدة حول ه���ذا املو�سوع، غر 

اأن معظمه���ا يتعلق بحالة الوليات املتحدة الأمريكية، 

ويعتمد معظمها على عينات من اإح�ساء ال�سكان، وما 

ميك���ن اأن ي�ستنتج من كل ه���ذه الدرا�سات اأنه ل توجد 

اآث���ار �سلبي���ة للهجرة الواف���دة على الت�سغي���ل والأجور 

للعمالة املحلي���ة؛ واإن وجدت تلك الآث���ار فهي �سعيفة 

ج���دًا، وتقت�س���ر عل���ى الأم���د الق�س���ر. والدرا�سات 

القليل���ة املتوافرة حالًيا توؤكد وجتم���ع على عدم وجود 

ا بالن�سبة للبلدان  الآثار ال�سلبية كما يعتقد الكثر.. اأمَّ

الآخ���ذة ف�ي النم���و التي ت�ستقطب الكث���ر من العمالة 

الوافدة وغرها فاإنه ل تتوافر درا�سات تطبيقية حول 

اأثر تلك الهجرة على اأ�سواق عملها.

•  اآثار الهجرة على اأ�سواق العمل فيي دول املن�ساأ:	

نظ���رًا لقلة الدرا�س���ات التطبيقية ح���ول املو�سوع، 

فاإننا �سنلجاأ اإىل تقدمي عر�س خمت�سر حول القنوات 

الت���ي ميكن للهج���رة اأن توؤثر من خاله���ا على اأ�سواق 

العمل ف�ي دول املن�ساأ.. وذلك على النحو التاىل:

اأوًل - تدفق املهاجرين نحو اخلارج: 

وهي القناة الأوىل حيث ميثل تدفق املهاجرين اإىل 

اخلارج م���ن بلد ما خروج هوؤلء من �س���وق العمل ف�ي 

بل���د املن�ساأ، وبالتايل تخفيف ال�سغط على �سوق العمل 

خا�سة اإذا كان هوؤلء عاطلني كليًا اأو جزئًيا عن العمل 

صة
ص

تخ
 م

ت
ــا

ــــ
ســ

درا

Alamal Alarby(114) العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018



102
مما يت�سبب ب�سكل مبا�سر ف�ي انخفا�س معدل البطالة 

ف�ي بلد املن�ساأ.

ثانيًا- عن طريق قناة الهجرة العائدة:

للهج���رة العائ���دة اآث���ار على �س���وق العم���ل ف�ي بلد 

املن�س���اأ كمًا ونوع���ًا، فاجلانب الكمي للهج���رة العائدة 

يوؤثر على �س���وق العمل اإذا كانت العودة ق�سرية بحجم 

كبر وب�سكل مفاجئ نتيجة مثًا لاأو�ساع الأمنية ف�ي 

البلد امل�ستقبل.

ومهما يكن من اأمر..  فاإن الفوائد التي يجنيها العائد 

م���ن املهجر لنف�سه اأو للمجتمع ككل يتوقف على الطريقة 

الت���ي متت بها الع���ودة. فاإذا كانت الع���ودة اختيارية فاإن 

اآث���ار التجرب���ة والتكوي���ن واملدخ���رات ف����ي املهجر تكون 

اإيجابي���ة، لكون العائ���د قد خطط وح�س���ر لعودته، مما 

ي�سمح له بال�ستعمال الأح�سن ملكت�سباته املالية واملعرفية 

ا اإذا كانت العودة ق�سرية فاإن  م���ن املهجر بعد عودته، اأمَّ

الآثار قد تكون كارثية على العائد وعلى عائلته.

ثالثًا -  اأثيير الهجرة اإىل اخلارج على التكوين 

والتعليم وم�ستوى املهارات:

و�سنتعر����س فيما يلي اإىل الأثر على التكوين والتعليم 

واملهارات ف�ي بلد املن�ساأ للراغبني ف�ي الهجرة �سواًء كانت 

�سرعية اأم غر �سرعية. تفيد العديد من الدرا�سات حول 

ال�سب���اب الراغبني ف�ي الهجرة باأنه���م عادة ما يحاولون 

حت�سني م�ستواه���م التعليمي بق�سد حت�سني فر�سهم ف�ي 

الهج���رة واحل�س���ول على منا�س���ب �سغل لئق���ة ف�ي بلد 

املهجر؛ حي���ث لوحظ اإقبال كبر من ط���رف هوؤلء على 

تكوي���ن اأنف�سه���م، لي����س فقط ف����ي تخ�س�ساته���م ولكن 

اأي�سًا ف�ي جم���الت اأخرى، كاللغات واحلا�سوب والثقافة 

العامة، وعادة ما يكلفهم ذلك الكثر.

رابعييًا - اأثيير الهجييرة اإىل اخلييارج على �سييوق 

العمل فيي دول املن�ساأ:

 فتتمثل ف�ي التحوي���ات املالية التي عادة ما يقوم 

به���ا املهاجرون عن طريق اإر�سال جزء من دخلهم اإىل 

بلدانهم الأ�سلي���ة بق�سد اإعالة عائاتهم من الدرجة 

الأوىل، وق���د يدخر جزءًا بق�سد ال�ستثمار لحقًا بعد 

العودة.

وق���د اأثبت���ت معظ���م الدرا�س���ات عل���ى دول �سمال 

اأفريقيا اأن معظم دخول املهاجرين تخ�س�س لتح�سني 

م�ستوى معي�سة العائل���ة ول يخ�س�س منها لا�ستثمار 

ا اأث���ر التحويات  الإنتاج���ي اإل ن�سبة �سئيل���ة جدًا، اأمَّ

املالي���ة للمهاجري���ن عل���ى اأف���راد الأ�سرة ف���اإن معظم 

الدرا�س���ات التطبيقي���ة توؤكد ب���اأن اأثره���ا يختلف من 

ع�سو اإىل اآخر من اأفراد الأ�سرة.

املبحث الثالث

الهجرة واآثارها على �ش�ق العمل- حالة اجلزائر

نق���دم فيما يل���ي املعطيات ح���ول بع����س موؤ�سرات 

الهج���رة من اجلزائر ح�سب خمتل���ف امل�سادر؛ حيث 

قدر املجل�س الوطني القت�سادي والجتماعي اإجمايل 

اجلالي���ة اجلزائري���ة ف�ي اخلارج ع���ام 1995 بحوايل 

1.075000 تبعًا لاإح�سائي���ات املقدمة للمجل�س من 

القن�سليات اجلزائرية باخلارج، منها نحو 0.8 مليون 

بفرن�سا لوحده���ا، ف�ي حني تقدر امل�س���ادر الفرن�سية 

ع���دد املهاجرين اجلزائري���ني بفرن�س���ا لعامي 1990 

Alamal Alarby العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018(114)



العـدد 114  ـــ  �شبتمـرب/ اأيلــول  2017

103
و2006 ب���� 574000 و691000، عل���ى الت���وايل، اأم���ا 

منظمة التعاون والتنمي���ة القت�سادية فتقدر اجلالية 

اجلزائري���ة املقيمة ف�ي البل���دان الأع�س���اء فيها عام 

2000 مبا يزيد على 1.3 مليون . 

هذا وت�سهد اجلزائ���ر الآن حتوًل كبرًا ف�ي هجرة 

مواطنيه���ا من حيث البني���ة واملق�س���د، وياحظ باأن 

املع���دل الإجمايل للهجرة، وكذل���ك معدل هجرة ذوي 

التكوي���ن الع���ايل انخف�س���ا م���ن 6.2 % �سن���ة 2000 

���ا بالن�سب���ة للتوزيع ح�سب  اإىل 5.9 % ع���ام 2015. اأمَّ

اجلن����س فالإح�س���اءات تب���ني وج���ود ف���روق هام�سية 

جًدا بني اجلن�سني مل�سلح���ة الذكور بالن�سبة لإجمايل 

الهجرة، ومل�سلحة الإن���اث بالن�سبة للجالية املتواجدة 

ف�ي بلدان منظمة التعاون والتنمية القت�سادية اأعوام 

2002 و2005 - 2006، كم���ا ياح���ظ اأي�س���ًا ات�س���اع 

الف���ارق بني اجلن�س���ني مل�سلحة الإناث خ���ال الفرة 

من 2000 و2006 وذل���ك ب�سبب كون عدد املهاجرات 

حديثات العه���د اأكرب من الذكور. كما تبني الأرقام اأن 

ن�سب���ة ذوي التكوين العايل ق���د ارتفعت خال الفرة 

% اإىل 19.3.  نف�سها ب�سكل ملحوظ: من 16.5 

وعل���ى الرغم من تن���وع اجتاهاتها ف����ي العقدين 

الأخرين، اإل اأن اجلالية اجلزائرية لتزال متمركزة 

 % ف����ي فرن�سا الت���ي ت�ستحوذ على ما يق���ارب ال� 90 

منه���ا. وما ياح���ظ اأن ما يربو عل���ى ن�سف اجلالية 

اجلزائري���ة ف�ي اإ�سبانيا حديثة العهد، وما يزيد على 

% منه���ا ف����ي كندا وبلجي���كا والولي���ات املتحدة   40

ا  % ف�ي فرن�سا لل�سن���ة نف�سها، اأمَّ بينم���ا ل تتج���اوز 8 

بالن�سب���ة لل���وزن الن�سب���ي لفئ���ة ذوي الكف���اءات ف�ي 

اإجمايل املهاجري���ن، فاإن و�سعية اجلالية اجلزائرية 

ل تختل���ف ع���ن املغربية حيث اإن معظ���م الهجرة اإىل 

كن���دا وبريطاني���ا واأمري���كا تتكون م���ن ذوي التكوين 

الع���ايل وه���و م���ا يعك����س ال�سيا�س���ة النتقائي���ة التي 

تنتهجها هذه البلدان.

اإن الفئ���ات غر املاه���رة هي امل�ستفي���د الأول ف�ي 

التغ���ر الذي حدث ف�ي �سوق العمل ف�ي اجلزائر منذ 

بداية الق���رن احلايل نتيجة لا�ستثم���ارات ال�سخمة 

الت���ي �سختها الدولة ف�ي قطاع���ات ال�سكن والأ�سغال 

العمومي���ة والزراع���ة من جهة وتو�سع قط���اع التجارة 

واخلدم���ات نتيج���ة للطف���رة البرولي���ة الت���ي مكنت 

اجلزائ���ر من اإمكان���ات مالية هائلة مم���ا اأ�سهم ف�ي 

تو�س���ع غر ع���ادي ف�ي قط���اع اخلدمات ب�س���كل عام 

واإيجاد وظائف مرتبطة بذلك التو�سع.

للمهاجري���ن  املالي���ة  للتحوي���ات  بالن�سب���ة  ���ا  اأمَّ

اجلزائري���ني، الت���ي ع���ادة م���ا تعط���ى له���ا الأهمية 

الق�س���وى ف����ي درا�سات الهج���رة نظ���رًا لكونها اأحد 

امل�س���ادر لتموي���ل املعام���ات اخلارجي���ة وم�ساري���ع 

التنمي���ة والدخ���ل لعائ���ات واأق���ارب املهاجرين ف�ي 

بلدانه���م الأ�سلي���ة، ف���اإن حجمه���ا الفعل���ي بالن�سب���ة 

للجزائ���ر ميك���ن اعتباره ثانوي���ًا جدًا اإذا م���ا قورنت 

بعائ���دات املحروق���ات، ويع���ود �سبب �سع���ف حجمها 

اإىل عوامل ع���دة: اأهمها كون الهجرة اجلزائرية ف�ي 

معظمها دائمة ولي�ست موؤقت���ة. وثانيها، لكون معظم 

دخ���ول املهاجرين تنفق على العائل���ة املتواجدة منها 

ف����ي البلد امل�ستقب���ل، وثالثًا لعدم اهتم���ام ال�سلطات 
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اجلزائري���ة به���ذا امل�س���در، نظ���رًا لتواف���ر م�س���در 

املحروق���ات اأو لكون الأموال املحول���ة من املهاجرين 

تذهب مبا�سرة اإىل امل�ستفيدين منها .

فالتحوي���ات املالية للمهاجري���ن اجلزائريني عن 

طريق القنوات الر�سمية بلغ ف�ي املتو�سط �سنويًا خال 

الفرة من 1990 - 1999 نحو 1.6 مليار دولر لرتفع 

ف����ي العقد الأخر اإىل ما يزيد على 2 مليار. ومل يتاأثر 

حجمه���ا اإل هام�سي���ًا ف�ي ف���رة ما بعد الأزم���ة املالية 

العاملي���ة، ذل���ك اأن معظمه���ا يقت�سر عل���ى حتويات 

املهاجرين املتقاعدين العائدين نهائًيا اإىل اجلزائر.

وعلى الرغم م���ن ذلك فاإن التحوي���ات ال�سنوية 

للمهاجري���ن اإىل اجلزائ���ر ف�ي املتو�س���ط تفوق بكثر 

قيم���ة ال�ستثم���ارات الأجنبي���ة املبا�س���رة فيه���ا وكذا 

قيم���ة ال�سادرات اجلزائرية خارج املحروقات خال 

- 2016، ومع ذلك فاإنها متثل ف�ي  الفرة من 1990 

%« م���ن الناجت املحلي  املتو�س���ط ما يقارب ال���� »1.5 

الإجم���ايل، وتوفر لعائات املهاجرين دخًا حمرمًا 

وللمناطق اجلبلية الفقرة م�سدر الهجرة الأ�سا�سي 

دخوًل ت�سمح ل�سكانها بتح�سني اأو�ساعهم.

املح�ر ال�شابع

التط�رات التكن�ل�جية احلديثة واأثرها 

على اأ�ش�اق العمل فـي العامل عم�مًا وفـي 

الدول العربية خ�ش��شًا

 املبحث االأول

التط�رات التكن�ل�جية احلديثة

تعت���رب التكنولوجي���ا احلديث���ة املح���رك الرئي�سي 

للتغي���ر ف�ي املجتمعات ف����ي الع�سر احلا�سر، ويتفرع 

عنها العديد من التقنيات احلديثة، من اأهمها:

• الإن�س���ان الآيل )اأو الروبوت(، ال���ذي اأخذ ا�ستعماله 	

ف�ي تزاي���د متوا�سل، خا�سة ف�ي دول العامل املتقدم. 

فح�س���ب بع����س الإح�س���اءات كان ع���دد الروبوتات 

امل�ستعمل���ة ف�ي كل دول العامل ع���ام 2013 ل يتجاوز 

1.2 ملي���ون روب���وت، ارتف���ع عدده���ا اإىل 1.5 مليون 
عام 2014 لي�س���ل اإىل اأكر من مليونني عام 2016 

م���ع احتمال زيادة مليون وح���دة اإ�سافية بحلول عام 

 .2019

• ال���ذكاء ال�سطناعي، الذي يح���ّل حمل الب�سر ف�ي 	

خمتلف املجالت حيث ت�ستطيع الأجهزة اأن حتاكي 

الق���درات الذهنية الب�سرية ملا تتمتع به من القدرة 

على التفكر الناقد، هذا العمل ي�ستعمل حالًيا ف�ي 

خمتلف املجالت مث���ل التمويل والنق���ل والّطران 

والت�س���الت ال�سلكي���ة والا�سلكي���ة، وغرها من 

الأن�سطة. فح�سب بع�س التقديرات نحو %50 من 

الأعم���ال املعروفة ف�ي ع���امل اليوم �ستت���م ح�سرًا 

باأنظمة الذكاء ال�سناعي.

• املركب���ات ذاتي���ة التحك���م، الت���ي اأدت اإىل ات�س���اع 	

اأ�سواق جدي���دة من الآلت والأجه���زة كالطائرات 

دون طيار وال�سيارات دون �سائق )ذاتية التحكم(.

• الطباع���ة ثاثي���ة الأبعاد؛ حي���ث تتي���ح الطابعات 	

ثاثية الأبعاد القدرة على طباعة اأجزاء متداخلة 

ومعق���دة الركي���ب، وهو م���ا ي�ستعمل ف����ي العديد 

من ال�سناع���ات وف�ي القطاع الطب���ي وال�سحي.. 

وغرها من الأن�سطة. 

• خوارزمي���ات احلا�س���وب، وه���ي متث���ل جمموع���ة 	
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القواع���د الدقيق���ة ملعاجل���ة حا�سوبي���ة تهدف اإىل 

احل�س���ول عل���ى نتائ���ج حم���ددة. فه���ذه التقنيات 

حل���ت حمل الإن�سان، كما ف�ي البور�سات وف�ي بناء 

النماذج الريا�سية املعقدة.

مفهوم وخ�سائ�ص اقت�ساد املعرفة: 

• ه���و اقت�ساد الوفرة على خ���اف اقت�ساد الندرة، 	

فف����ي ظ���ل تط���ور وانت�س���ار التكنولوجي���ا الرقمية 

اأ�سبحت خ�سائ�س هذا النظام اجلديد هي وفرة 

ما ميكن ت�سميته باملادة الأولية، فمع تطور املعرفة 

الت���ي من خ�سائ�سها اأنه���ا ل ت�ستهلك )حيث اإنها 

ل ت�ستنفد ول ت���زول( بل تتوالد ذاتًيا وحتى تزداد 

بال�سته���اك، ف���اإن التكلف���ة احلدي���ة لأي ن�سخ���ة 

لحقة على الن�سخة الأولي���ة تت�ساءل تدريجًيا اإىل 

اأن تق���رب من ال�سف���ر. وكل م�ستهلك للمعلومات 

ا �سانع اأو مبتكر لها. ف�ي املجتمع هو اأي�سً

• هو اقت�ساد منفتح على العامل؛ اإذ ل ميكن لأي بلد 	

اأن ُيوجده ويطور قدراته املعرفية دون اأن ي�سارك اأو 

ي�ستورد املعارف احلديثة من الآخرين. ومن املوؤكد 

اأن دور قطاع تكنولوجي���ات املعلومات والت�سالت 

ف�ي هذا القت�ساد ي�ساع���د على تقا�سم املعلومات 

وعوملة البتكار والتجديد.

املبحث الثاين

اأثر التكن�ل�جيات احلديثة على اأ�ش�اق العمل

لق���د اأجمع العديد من القت�ساديني على اأن العامل 

ي�سه���د اليوم بزوغ فجر الثورة الرقمي���ة )اأو ما ُي�سمى 

ا الث���ورة ال�سناعية الرابعة( الت���ي اأثرت التاأثر  اأي�سً

العمي���ق وال�سام���ل ف����ي اأ�س���واق العم���ل ف����ي خمتلف 

القطاع���ات القت�سادي���ة من خ���ال ابت���كار وظائف 

جديدة مبهارات جديدة اأ�سبحت فيها الأمتتة الذكية 

والروبوتات هي القوة العاملة اجلديدة. 

وميك���ن ال�ست���دلل عل���ى ذل���ك من خ���ال تزايد 

عدد الروبوت���ات ال�سناعية العاملة ف����ي جميع اأنحاء 

الع���امل )نح���و 3 ماي���ني وح���دة ف����ي ع���ام 2019(. 

وت�سارع ا�ستخدام الآلت احلديثة ف�ي جممل الأن�سطة 

القت�سادي���ة، وه���و ما يث���ر ت�س���اوؤلت عدي���دة حول 

م�ستقب���ل اأ�س���واق العم���ل والوظائف وكيفي���ة مواجهة 

تداعيات انت�سار وت�سارع ا�ستخدام الروبوتات والأمتتة 

الذكية عليها، خا�سة م���ع ما قد ت�سفر عنه من بطالة 

وتداعي ظروف العمل وحتى احلياة الجتماعية.

والآن .. م���ا القطاع���ات القت�سادي���ة املعنية اأكر 

من غرها بانت�سار التكنولوجيات احلديثة.. وبالتايل 

اأكر تاأثرًا ف�ي اأ�سواق العمل؟ 

تربز بع����س الإح�ساءات والبيان���ات اأن اأهم   

القطاع���ات الت���ي ت�ستخ���دم الروبوت���ات ال�سناعي���ة 

ه���ي �سناعة ال�سي���ارات 70 % تقريبًا م���ن الروبوتات 

الكهربائي���ة  وال�سناع���ات  الع���امل  ف����ي  امل�ستخدم���ة 

والإلكرونية و�سناعة املعادن والآلت. 

كم���ا ي�سر تقري���ر الحتاد ال���دويل للروبوتات اإىل 

اأن املتو�س���ط العاملي لكثافة ا�ستخ���دام الروبوتات ف�ي 

اأ�سواق العمل لع���ام 2015 بلغ 69 وحدة لكل 10 اآلف 

موظ���ف، وذلك ف�ي قطاع ال�سناع���ات التحويلية، واأن 

اأك���ر الأ�س���واق كثافة ف����ي ا�ستخدام ه���ذه الآلت هي 
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كوريا اجلنوبية، تليها �سنغافورة واليابان واأملانيا. 

وف����ي املجال نف�سه، يربز تقري���ر اأ�سدرته موؤ�س�سة 

»ماكنزي« ف����ي يوليو 2016، والذي يرتكز على حتليل 

اأك���ر م���ن 800 مهنة ف�ي �س���وق العم���ل الأمريكي، اأن 

م���ن اأكر امله���ن املعر�سة خلط���ر الأمتت���ة وا�ستخدام 

الروبوت���ات ه���ي تل���ك الت���ي تع���د �سم���ن القطاع���ات 

 )% ال�سناعي���ة )59 %( واخلدم���ات الغذائي���ة )7 

وجتارة التجزئة )53 %(، وقطاع ال�سياحة والفندقة 

)73 %(، وذل���ك نظ���رًا للتق���دم امللح���وظ ف����ي هذه 

الأن�سط���ة عل���ى امل�ست���وى التقن���ي والتكنولوجي، مما 

يعر�سها خلطر الأمتتة بن�سبة كبرة. 

وعل���ى عك�س ذلك، ف���اإن هناك بع����س القطاعات 

الأخ���رى التي تق���ل احتمالي���ة تعر�سها لاأمتت���ة، واأن 

حتل فيها الروبوت���ات حمل الطاقة الب�سرية، كاأن�سطة 

تطوي���ر امل���وارد الب�سرية، والعم���ل الإبداعي واملعريف، 

وجمي���ع الأن�سطة ف�ي جمال الربجمي���ات والإعانات 

والتعليم والرعاية ال�سحية.

ولك���ن .. ح�سب بع�س املخت�س���ني ف�ي هذا املجال، 

فاإنه م���ن املنتظر اأّن كل هذه الوظائف وحتى ال�سامية 

منه���ا، والت���ي تتقا�سى الأج���ر الرفيع مث���ل املديرين 

والأطب���اء واملهند�س���ني وحت���ى الروؤ�س���اء واملديري���ن 

العام���ني واعون اأن ف�ي امل�ستقب���ل القريب ن�سبة كبرة 

من اأعمالهم �ستتم اأمتتتها. 

ولق���د اختلف���ت اآراء اخل���رباء القت�سادي���ني ف����ي 

�س���اأن اآث���ار ه���ذه التكنولوجيات احلديثة عل���ى اأ�سواق 

العم���ل. فمنه���م م���ن ي���رى اأنه���ا �ستدف���ع نح���و زيادة 

الوظائف، خا�سة املرتبطة منها بتكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت ف�ي خمتلف اأنحاء العامل.. ومنهم اآخرون 

يوؤمن���ون باأن هذه الأنظمة اجلديدة �ستزيد ف�ي ارتفاع 

ن�سب البطالة، وبالتايل ف�ي الفقر والتهمي�س.

وتوؤك���د بع����س الدرا�س���ات القت�سادي���ة اأن���ه على 

الرغم من اأن التكنولوجيا املعا�سرة اأ�سبحت املحرك 

الرئي�سي للتنمية، فاإن ه���ذا التقدم يوؤثر بال�سلب على 

العمالة وتوفر فر�س العمل؛ حيث اإن الفنون الإنتاجية 

اجلدي���دة �ستلغى مئ���ات الآلف م���ن الوظائف واملهن 

والأعمال الت���ي كان يقوم بها العم���ال، وبالتايل توؤدي 

اإىل البطال���ة وزيادة ع���دد العاطل���ني، واأ�سبح الذكاء 

ال�سطناعي يحل حمل اأعداد من الب�سر كانوا ي�ستغلون 

هذه الوظائ���ف من قبل.. اأو بعبارة اأخرى، من املتوقع 

اأن ا�ستخ���دام الروبوت���ات والآلت الذكية �سيحل حمل 

الإن�س���ان ف�ي العديد من الوظائف واملجالت، وب�سفة 

خا�سة ف����ي الوظائف الروتينية وتلك الأن�سطة التي ل 

حتتاج اإىل مهارات عالية. فاجليل اجلديد منها اأ�سبح 

�سريع التطور فهي تفكر وتتفاعل وت�ستجيب كالإن�سان، 

كما �سارت قادرة على القيام باأعمال دقيقة وخمت�سة 

كعمليات الإنقاذ واخلدمات الطبّية وت�سوير الأع�ساء 

الب�سرية والعمليات اجلراحية.. وغرها.

ظهور الأمناط اجلديدة فيي العمل:  

نرك���ز هنا عل���ى درا�سة النم���ط الأكر انت�س���ارًا ف�ي 

ال�سنوات الأخرة ال���ذي اأحدث تغيرًا جذرّيا لي�س فقط 

ف�ي العاقات الإنتاجية بني كل الأطراف املعنية، بل حتى 

ف�ي القطاع التجاري واخلدمي: وهو العمل عن بعد.  

وم���ن املوؤّكد اأن ث���ورة العمل عن بع���د ح�سلت بعد 
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ظهور الكمبيوتر ال�سخ�سي، وذلك �سنة 1981، وظهور 

القوان���ني املنظمة له���ذا ال�س���كل من العم���ل بالبلدان 

امل�سنعة، وح�سب بع�س البيان���ات والإح�ساءات ما ل 

يق���ل عن 9 % م���ن املوظفني الفرن�سي���ني ا�ستغلوا عن 

بعد ف�ي عام 2010 وهذه الن�سبة مر�سحة اإىل الزيادة 

لتبل���غ 40 % ف����ي النهاي���ة 2020. ه���ذه الن�سبة لعام 

2010 ترتف�������ع اإل������ى 39 % بالن�سبة لفنلندا و 21 % 

لبلجيكا و 28 % بالوليات املتحدة الأمريكية وال�سويد 

% لكل بلدان اأوروبا . 23 % للمملكة املتحدة و 19 

وبذل���ك .. ف���اإن العمل عن بعد ميك���ن اأن ي�ساعد على 

اإيجاد فر�س عم���ل جديدة، والدليل على ذلك ما �سمحت 

ب���ه مراكز الت�س���ال Call center ف�ي تون����س من اإيجاد 

فر�س عمل وخا�سة بالن�سبة حلاملي ال�سهادات العليا. 

ومن املوؤك���د اأن من�س���ات املواهب عل���ى الإنرنت 

تعمل على تعزيز كف���اءة �سوق العمل من خال جتميع 

البيان���ات عن املر�سح���ني وفر�س العم���ل ف�ي منطقة 

جغرافي���ة اأو�سع، فتعم���ل بذلك على توجي���ه العاملني 

نحو الوظائف املتاحة اليوم. كذلك تعمل على تقلي�س 

م���دة البطالة وخا�سة على م�ست���وى ال�سباب، كما اأنها 

من خ���ال قدرتها على الربط بني ال���دور اأو الوظيفة 

املنا�سبة وال�سخ����س املنا�سب، فاإنها ت�ستطيع اأن تعزز 

اإنتاجية املوؤ�س�سات وال�سركات.

ما التوجهات امل�ستقبلية لأ�سواق العمل؟ 

• حظ���وظ الت�سغيل اأو فر����س العمل �ستك���ون �سعبة 	

ج���دًا ف�ي امل�ستقبل لفاق���دي التدريب اأو التاأهيل اأو 

اأ�سح���اب الكف���اءات املحدودة اأو امله���ارات الفنية 

الب�سيطة، فال�سباب �سيواج���ه خماطر عديدة ف�ي 

بداية حياته���م املهنية، كما �ستتاأثر الن�ساء اللواتي 

ي�سغل���ن تقليدّي���ا الوظائف التي ترك���ز على تقدمي 

الرعاية. ومع تطّور الآلة واأجهزة املتابعة ال�سحية 

�ستتاأث���ر وظائفه���ن ف����ي امل�ستقبل، حي���ث �سرتفع 

مع���دلت البطالة بني ه���ذه اجلماع���ات ف�ي حالة 

عدم احل�سول على التدريب املطلوب ودفع م�ستوى 

املهارات ف�ي امل�ستقبل.

• تزايد ع���دد وكالت املواهب » وا�سطي���اد املهارات« 	

التي ُتوَجْد ف�ي الوقت احلا�سر ف�ي اأو�ساط الفنانني 

والريا�سيني .

• تعاظم عدد العاملني حل�سابهم اخلا�س، فعلى �سبيل 	

املثال، ت�ستنتج الدرا�سة )اأو ال�ستبيان( الذي اأجري 

بالوليات املتحدة الأمريكي���ة عام 2014، اأن العمل 

احل���ر ميثل مال يقل عن 34 % م���ن جممل العمالة 

بالب���اد واأن هذه الن�سبة مر�سح���ة اإىل الزيادة ف�ي 

ال�سنوات املقبلة لتتجاوز 50 % من جممل العاملني. 

•  �ستع���زز الأجور نتيج���ة تكاثر امل�ساري���ع ال�سغرى 	

وزي���ادة العمل احل���ّر واإنتاجية ال�س���ركات وتراجع 

تكالي���ف الإنت���اج وت�ساع���د الطل���ب عل���ى الأيدي 

العاملة املاهرة والقادرة على العطاء املتميز.

• تو�سيع التعليم والتدري���ب املهني املوؤدي للتوظيف؛ 	

حي���ث اإن كل ه���ذه التغ���رات ف����ي اأ�س���واق العمل 

�ست�س���ع كل احلكومات ف�ي امل�ستقب���ل اأمام العديد 

م���ن التحدي���ات ف����ي مي���دان التعلي���م والتدري���ب 

والتكوين امل�ستمر، وف�ي النظام اجلبائي العمومي؛ 

حي���ث وقع ت�سمي���م وت�س���ور كل برام���ج احلماية 
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الجتماعية وال�سحية والتقاعد والبطالة، وغرها 

حول النظام الق���دمي للعمل والعمل املقرر وحتقيق 

العي�س الكرمي لكل فئات املجتمع. 

املبحث الثالث

البلدان العربية والتط�رات التكن�ل�جية احلديثة

التييي تواجههييا  وال�سييعوبات  التحييديييات  مييا 

تكنولوجيييا  ميييدان  فيييي  العربييية  البلييدان 

املعرفة والت�سالت ؟ .. لعلنا جند ما يلي:

• �سع���ف ال�ستثم���ار ف����ي العل���م والتكنولوجيا، وهو 	

م���ا يعك�سه توا�سع ن�سب الطلب���ة امل�سجلني بالفروع 

العلمية والتكنولوجية، ون�سب الإنفاق على ميادين 

البح���ث العلم���ي والتطوير مقارنة مب���ا يحدث ف�ي 

الدول الأخرى امل�سنعة. 

• ع���دم وج���ود روؤي���ة وا�سحة ف����ي اأولوي���ات البحث 	

العلمي وت�سجيع البتكار والخراع وهو ما اأدى اإىل 

ا�ستمرار » انتهاج �سبيل التبعية ل الإبداع« ومنطق 

ال�ستراد ل الفكر الت�سنيعي.

• ه���در الطاق���ة الن�سائية بالبل���دان العربي���ة نتيجة 	

ارتف���اع البطال���ة ف����ي اأو�ساطه���ن، فبح�سب بع�س 

الدرا�س���ات وبيان���ات البن���ك ال���دويل، ل تتج���اوز 

م�ساهمة امل���راأة العربية ف�ي �س���وق العم����ل ن�سب����ة 

% ف�ي  % ف�ي �سرق اآ�سيا و59  % مقارنة ب� 65   23

دول منظمة التع���اون والتنمية القت�سادية . وهذا 

تاأكيد اأن املراأة العربية ميكن لها اأن جتد ف�ي قطاع 

التكنولوجي���ا احلديث���ة العدي���د من فر����س العمل 

خا�س���ة واأن الأمناط اجلديدة ف����ي العمل. ت�سمح 

للم���راأة بالعمل ف�ي املنزل وف�ي اأوقات فراغها دون 

النتقال اإىل مكان ال�سغل.

املح�ر الثامن

الفقر والبطالة وتهديد ال�شلم االجتماعي 

فـي ال�طن العربي

تواجه الدول العربية ف�ي املرحلة الراهنة حتديات 

رئي�سية، من اأهمه���ا: ارتفاع معدلت الفقر والبطالة، 

وهم���ا التحدي���ان الرئي�سيان ف�ي املنطق���ة ملا لهما من 

تاأث���رات على البني���ة الجتماعي���ة وال�سيا�سية ودرجة 

ال�ستقرار والأم���ن ف�ي املنطقة العربي���ة. فالفقر وما 

يرتبط ب���ه من بطالة يولدان بيئة حا�سنة لأ�سكال من 

التط���رف والعن���ف والنحراف. وغره���ا من مظاهر 

عدم ال�ستقرار الذي يهدد ال�سلم الجتماعي. 

ويب���داأ ه���ذا املح���ور مبقدم���ات تعريفية ح���ول الفقر 

والبطال���ة وال�سل���م الجتماعي، ثم يعر����س حلالتي الفقر 

والبطالة ف�ي الوطن العربي، وينتهي باأن يك�سف عن الدور 

الذي يلعبه الفقر والبطالة ف�ي تهديد ال�سلم الجتماعي.

املبحث االأول

مفاهيم واإي�شاحات

1. مفهوم الفقر:

الفق���ر ظاهرة بالغة التعقي���د؛ فغالًبا ما ينظر اإىل 

الفقر على اأنه يتاأ�س����س على اأبعاد اقت�سادية. وُيقا�س 

ف����ي املجتم���ع كل���ه بن�سيب الف���رد من الن���اجت املحلي 

الإجم���ايل، وغالًب���ا ما يتم تعريف الفق���ر املطلق وفًقا 

لاأمم املتح���دة: باأنه »حالة م���ن احلرمان احلاد من 

احلاج���ات الأ�سا�سي���ة مب���ا ف�ي ذل���ك الطع���ام، ومياه 

ال�س���رب ال�ساحل���ة، وخدم���ات ال�س���رف ال�سح���ي، 

وامل�سكن، والتعلي���م واملعلومات«. ويوؤ�سر هذا التعريف 

على اأن الفق���ر املطلق لي�س فق���ًرا اقت�سادًيا فح�سب، 
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ا.. ويختل���ف الفقر املطلق  ب���ل اإنه فق���ر اجتماعي اأي�سً

عن الفقر الن�سبي ال���ذي غالًبا ما يقا�س بدخل الفرد 

مقارنة مبتو�سط الدخل ال�سائد ف�ي املجتمع. 

واجته���ت اأدبيات عل���وم القت�س���اد والجتماع ف�ي 

ال�سنوات الأخرة اإىل ا�ستخدام تعريفات اأو�سع للفقر، 

ومن اأبرز هذه امل�ساهمات، العتماد على منهجية فقر 

الق���درات . ومن ه���ذا املنطلق يكمن الفق���ر ف�ي عدم 

تواف���ر عدد من القدرات، مثل القدرة على ك�سب دخل 

كاٍف، وعل���ى التعليم اأو التمتع ب�سح���ة جيدة، وحرية 

ممار�س���ة الن�ساط القت�سادي، وحري���ة امل�ساركة ف�ي 

احلي���اة العام���ة. وتلخ����س تقاري���ر التنمي���ة الب�سرية 

الأبعاد املتعددة لظاهرة الفقر.

2. تعريف البطالة:

ثم���ة تعريف �سائ���ع النت�سار للبطال���ة، ذلك الذي 

اأو�ست به منظمة العمل الدولية، والذي ين�س على اأن 

»العاطل ع���ن العم��ل هو ذلك الف���رد الذي يكون فوق 

�س���ن معينة با عمل، وهو قادر على العمل وراغب فيه 

ويبح���ث عنه عن���د م�ستوى اأجر �سائ���د لكنه ل يجده«، 

ويعرب ع���ن البطالة كن�سب���ة مئوية من الق���وى العاملة 

مبع���دل البطالة، ال���ذي يعد اأحد املقايي����س الرئي�سية 

لأداء اقت�ساد ما، والذي تركز معظم دول العامل على 

اإبقائه منخف�سًا. 

3. ال�سلم الجتماعي:

ميك���ن اأن نع���رف ال�سل���م الجتماع���ي باأن���ه حالة من 

»ال�س���ام الإيجاب���ي« الذي تتحقق في���ه م�ستويات عليا من 

التعاون وال�سعي نحو حتقيق العدالة الجتماعية وامل�ساواة.

املبحث الثاين

اأو�شاع الفقر فـي العامل العربي

1 - الفقيير فيييي الييدول العربية على خريطة 
العامل:

تو�سح البيان���ات لع���ام 2013 اأن ن�سبة الفقر على 

%م���ن جمم���وع �سكان  امل�ست���وى العامل���ي بلغ���ت 10.7 

الع���امل، اأو اأن 767 مليون ن�سمة يع���دون من الفقراء، 

وعل���ى الرغم من النخفا�س امللحوظ ف�ي ن�سب الفقر 

واأع���داد الفقراء خال الفرة من 1990 حتى 2013، 

فاإن الفق���ر ل يزال مرتفًعا ب�سكل غر مقبول، ومازال 

ي�سكل عقبة اأمام حتديات التنمية ف�ي العامل.

واإذا تناولنا التوزيع اجلغراف�ي للفقر، ف�سوف جند 

اأن منطقتي جنوب اآ�سيا واإفريقيا نالتا الن�سيب الأكرب 

م���ن معدلت الفقر خ���ال تلك الف���رة بن�سب تراوح 

ب���ني 15.1 % جلن���وب اآ�سي���ا و41 % لإفريقي���ا جنوب 

ال�سح���راء، اأما عن ن�سي���ب املنطقة العربي���ة، والتي 

مت دم���ج بياناتها �سم���ن دول ال�س���رق الأو�سط و�سمال 

اإفريقي���ا فكانت من اأقل املناطق ف�ي العامل ح�سب فقر 

الدخل بن�سبة  2.8 % وفق بيانات عام 2008. 

  ويعر����س تقرير »عدم امل�س���اواة ف�ي العامل العربي« 

ال�س���ادر عن اللجن���ة القت�سادي���ة والجتماعية لاأمم 

املتحدة ملنطقة غربي اآ�سي���ا- ال�سكوا )2017( اأو�ساع 

الفق���ر ف�ي املنطق���ة العربية معتمدًا عل���ى مقيا�س خلط 

الفقر مقدرًا بالعي�س على دولرين ف�ي اليوم، حيث ت�سل 

ن�سب���ة الفق���راء اإيل 19 % من �سكان املنطق���ة العربية، 

واإذا اأخذن���ا مقيا����س الفق���ر املحدد بالعي����س على2.75 

دولر ف�ي اليوم ف�سوف ت�سل ن�سبة الفقراء اإىل 40 %.
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ورغم ع���دم وجود بيانات حديثة ع���ن الفقر متعدد 

الأبع���اد ف����ي املنطق���ة العربية، ف���اإن ه���ذه املنطقة قد 

�سه���دت �سعوًدا ف�ي موؤ�س���ر الفقر بعد عام 2010، رمبا 

نتيجة ال�سطرابات والنزاعات امل�سلحة التي �سبت ف�ي 

املنطق���ة، وف�ي عام 2012 مث���ا بلغ معدل الفقر املدقع 

7.4 % وو�سل ف�ي بع�س الدول اإىل 21.6 %. 
املبحث الثالث

اأو�شاع البطالة فـي العامل العربي

1 - البطالة فيي الدول العربية على خريطة 
البطالة العاملية:

تعت���رب البطالة م���ن اأه���م التحديات الت���ي تواجه 

املتق���دم منه���ا والنام���ي،  الع���امل  العدي���د م���ن دول 

فالتقديرات ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية ت�سر 

اإىل وجود 197.7 مليون عاطل عن العمل على م�ستوى 

الع���امل ف�ي ع���ام 2016، واإىل ارتفاع مع���دلت بطالة 

ال�سباب لت�س���كل ثاثة اأ�سعاف مع���دلت البطالة بني 

ال�سرائح العمرية الأخرى. 

وت�س����ر البيان����ات اإىل اأن املنطق����ة العربي����ة ت�سه����د 

معدلت م����ن البطال����ة اأعلى م����ن نظرتها ف�����ي الدول 

الآخ����ذة ف�ي النم����و. وجتدر الإ�سارة هن����ا اإىل اأن تناول 

ق�سي����ة البطالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة وجمالت 

النم����و القت�س����ادي ف�ي املنطق����ة العربية. وق����د تاأثرت 

القت�سادات العربية بتباطوؤ معدلت النمو القت�سادي 

عل����ى امل�ست����وى العامل����ي، خ����ال ال�سن����وات الأخ����رة، 

متزامن����ة مع تراجع اأ�سعار النفط والتوترات ال�سيا�سية 

الت����ي ت�سهدها املنطقة منذ عام 2011، واأدى ذلك اإىل 

انخفا�س منو الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية.

الييدول  بييني  البطاليية  معييدلت  تباييين   -  2
العربية:

تبّن���ت ال���دول العربي���ة �سيا�س���ات وتداب���ر خال 

العق���ود املا�سي���ة ا�ستهدف���ت توفر املزي���د من فر�س 

العم���ل، خا�سة لدى ال�سب���اب؛ مما �ساعد على حت�سن 

مع���دلت منو الت�سغي���ل ف�ي ال���دول العربية خال تلك 

الف���رة، اإل اأن تط���ورات البيئ���ة العاملي���ة والإقليمي���ة 

والأو�س���اع الداخلي���ة ف�ي البلدان العربي���ة حالت دون 

موا�سل���ة اجله���د ف�ي توفر فر�س العم���ل . ونتج عنها 

ارتفاع معدلت البطالة وخا�سة بطالة ال�سباب.

و�س���وف تواج���ه املنطق���ة خ���ال العقدي���ن القادمني 

حتديًا غر م�سبوق. فف�ي عام 2000 بل��غ اإجمال���ي ع����دد 

الق���وى العامل���ة العربي���ة 104 مايني �سخ����س، و�سوف 

يرتف���ع لي�س���ل اإىل 185 مليونًا ف�ي ع���ام 2020. ومعنى 

ذل���ك اأنه يتعني على اقت�سادات ه���ذه املنطقة توفر 80 

مليون فر�سة عم���ل جديدة خال العقدين املقبلني. ومع 

معدل البطال���ة املرتفع يبدو اأن اله���دف الأكر طموحًا، 

املتمثل فى ا�ستيع���اب الأعداد العاطلة عن العمل، عاوة 

على اإيجاد الفر�س لتوظي���ف الوافدين اجلدد اإىل �سوق 

العمل، يعني احلاجة اإىل ما يقرب من 100 مليون فر�سة 

عمل مع حلول عام 2020.

املبحث الرابع

الع�امل املف�شرة للفقر والبطالة فـي ال�طن العربي

ميكن طرح بع�س العوامل املف�سرة للفقر والبطالة 

ف�ي الوطن العربي فيما يلي:

1 - ال�سكان فيي املنطقة العربية:

وتلعب معدلت النمو ال�سكاين واخل�سوبة املرتفعة 
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ف����ي املنطقة العربية دورًا ف����ي زيادة معدلت البطالة 

خا�سة بني ال�سباب ف����ي املنطقة، والتي تعد من اأعلى 

املع���دلت على امل�ستوى العاملي، وحتظى الفئة العمرية 

اأقل م���ن 24 �سنة بالن�سيب الأك���رب ف�ي معظم الدول 

العربي���ة، واأدى ارتف���اع معدل منو ال�س���كان اإىل ظهور 

ع���دد كبر من ال�سب���اب الذين يبحثون ع���ن عمل ف�ي 

خمتلف الدول العربية. 

2. التح�سر والهجرة والنزوح فيي الوطن العربي:

يعي����س اأكر م���ن ن�سف �س���كان الع���امل حاليًا ف�ي 

املناط���ق احل�سري���ة، وف���ى املنطق���ة العربي���ة ترت���ب 

عل���ى النم���و احل�س���ري ال�سريع، وال���ذي يت�س���م بنوع 

م���ن الع�سوائية اأحيان���ًا، اأو ع���دم التخطيط العمراين 

املتكامل، من���وًا لعدد كبر من املناط���ق )الع�سوائية( 

ف����ي املنطق���ة العربية. وه���ذه املناطق تع���اين تدهوًرا 

وا�سًح���ا ف�ي خدم���ات البني���ة الأ�سا�سي���ة واخلدمات 

التعليمية، وتنخف����س بها امل�ستوي���ات املعي�سية لقطاع 

كبر م���ن �سكانه���ا الذين ف����ي الغالب يعان���ون الفقر 

والبطالة والتهمي�س.

 و�سه���دت املنطق���ة العربي���ة حركة انتق���ال كبرة 

لل�س���كان من املناطق الريفي���ة اإىل املناطق احل�سرية، 

حي���ث اإن ال�سب���اب وال�سابات يرك���ون العمل الزراعي 

ال�ساق للبحث ع���ن فر�س عمل ف�ي املناطق احل�سرية 

ُيفر����س اأن تك���ون اأك���ر اأمان���ًا واأف�سل اأج���رًا، وياأتي 

املهاج���رون الريفيون وغر املاهرين ف����ي الغالب من 

املناطق الزراعية الداخلية واجلبال والواحات. 

احل�سري���ة  املناط���ق  اإىل  الريفي���ة  وللهج���رة 

م�ساحبات وتاأثرات اجتماعية واقت�سادية وا�سحة، 

فق���د اأدت الهج���رة الريفي���ة اإىل ت�س���كل جمتمع���ات 

ح�سري���ة يتكد����س بها ع���دد كبر من ال�س���كان، وهذه 

املناط���ق تعاين التلوث البيئي وافتق���اد الأمن، وتف�ّسي 

الفقر والبطالة واجلرمية.

املبحث اخلام�س

الفقر والبطالة وال�شلم االجتماعي

ينطل���ق التحلي���ل الذي نقدم���ه هنا م���ن اأن الفقر 

والبطال���ة يرتبط���ان ارتباًط���ا وثيًقا بال�س���راع وعدم 

اأجري���ت عل���ى  الت���ي  ال�ستق���رار، فج���ل الدرا�س���ات 

احلروب والنزاعات امل�سلحة قد اأكدت اأن الفقر يلعب 

دوًرا كب���ًرا ف����ي جر ال�سع���وب نحو احل���روب الأهلية 

والنزاعات امل�سلحة، كما اأن���ه ي�سعف الدولة ويجعلها 

تنه���ك ف����ي عمليات توف���ر ال�سلع والدع���م للفقراء.. 

ون�س���ر هن���ا اإىل بع�س العوام���ل املرتبة عل���ى الفقر 

والبطالة واملوؤدية اإىل تهديد ال�سلم الجتماعي، وذلك 

على النحو التاىل:

1 - التباعد الجتماعي:

توؤدي ظروف الفقر والبطالة اإىل �سور من ال�ستبعاد 

والتباع���د الجتماع���ي داخل املجتم���ع.. وينتج عن هذا 

الو�سع عمليتان ميكن اأن تهددا ال�سلم الجتماعي:

الختييالف ال�سييديد بييني قطاعييات املجتمييع.. 

فلق���د اأ�سارت درا�س���ة اأجراها املعهد العرب���ي لإمناء املدن 

% من الع�سوائيات ف�ي املجتمع العربي تقع على  اإىل اأن 60 

اأطراف املدن، و30 % منها توجد خارج النطاق العمراين.

والبطال���ة  الفق���ر  يعم���ل  الن�سييبي:  احلرمييان 

عل���ى ات�ساع قاع���دة احلرم���ان الن�سبي، ولق���د اأكدت 

الدرا�س���ات ارتباط حال���ة احلرمان الن�سب���ي بانت�سار 

معدلت اجلرمية والنحراف.
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2 -النزاعات واحلروب:

�سهدت املنطقة العربية �سوًرا عديدة من احلروب 

والنزاع���ات امل�سلحة خال ال�سنوات املا�سية، ولتزال 

ه���ذه ال�سور تتزايد وتت�سابك. وقد اأكد تقرير التنمية 

الإن�ساني���ة العربي���ة لعام 2016 ارتف���اع عدد احلروب 

والنزاع���ات امل�سلح���ة ف�ي الع���امل العربي ف����ي الفرة 

امل�سلح���ة  النزاع���ات  وت���رك   ،2015  -  2002 م���ن 

تاأث���ًرا كبًرا على حالة ال�سلم الجتماعي ف�ي البلدان 

العربية، وهي ت�سهم بذلك ف�ي تفاقم م�سكات الفقر 

والبطال���ة ف�ي البل���دان التي تن�سب فيه���ا، ويتوقع ف�ي 

مثل، ه���ذه الظروف اأن يوؤدي انت�س���ار الفقر والبطالة 

اإىل تهديد ال�سلم الجتماعي. 

املح�ر التا�شع

االقت�شاد االأزرق

املائييية و�سيييلة ت�سييغيل ناجعيية  امل�سييطحات   

ورافد اقت�سادي مهم

تبل���ور مفهوم القت�س���اد الأزرق عقب موؤمتر )ريو 

+20( ع���ام 2012 ليوؤك���د حتقي���ق الإدارة امل�ستدمية 

للم���وارد البحري���ة، ا�ستن���اًدا اإىل فر�سي���ة اأن النظ���م 

البيئي���ة- اأو »الإيكولوجي���ة« - ال�سليم���ة للم�سطح���ات 

املائية هي اأكر اإنتاجية، وهي واجبة من اأجل ا�ستدامة 

القت�سادات القائمة على املوارد البحرية. 

ويه���دف القت�ساد الأزرق اأو النمو الأزرق اإىل مزيد 

من ت�سخ���ر اإمكانات املحيطات والبحار وال�سواحل من 

اأجل احلد من الفقر والإدارة امل�ستدمية للموارد املائية.

املبحث االأول

امل�ؤ�شرات االقت�شادية للم�شطحات املائية

توفر البحار واملحيطات جزءًا كبرًا من متطلبات 

الأمن الغذائي ل�س���كان العامل، وت�سكل البيئة البحرية 

وال�ساحلي���ة اأي�س���ًا م���وردًا رئي�سيًا ل�سناع���ة ال�سياحة 

 % العاملي���ة املهمة، ويوف���ر قاع البحار حالي���ا نحو 32 

م���ن املعرو����س العاملي م���ن الهيدروكربون���ات، وتتيح 

التكنولوجيات املتقدمة فتح اآفاق جديدة لتنمية املوارد 

البحرية من التنقيب البيولوجي اإىل ا�ستخراج املوارد 

املعدني���ة ف�ي قاع البح���ار، كما يوفر البح���ر اإمكانات 

هائل���ة لإنت���اج الطاقة املتج���ددة من م�س���ادر الرياح 

والأمواج واملد واجلزر واحلرارة والكتلة احليوية.

ون�س���ر اإىل القت�س���اد البحري ف����ى منطقة �سرق 

اآ�سي���ا كمثال ق���وي عل���ى الأهمي���ة القت�سادي���ة لهذا 

الرافد التنموي، اإذ تعتمد دول �سرق اآ�سيا على البحار 

واملحيط���ات بدرج���ات متفاوت���ة، ويعت���رب القت�س���اد 

البح���رى بالن�سبة لتل���ك البلدان م�س���دًرا رئي�سيًا من 

م�س���ادر الدخل وفر����س العمل، بالإ�ساف���ة اإىل كونه 

م�س���دًرا للغذاء والدواء والطاق���ة والرفيه وال�سياحة 

والنقل والتجارة. 

املبحث الثاين

جماالت االقت�شاد االأزرق ومبادرة النم� االأزرق

اأول- املجالت التقليدية لالقت�ساد الأزرق.. 

من اأهم هذه املجالت ما يلي:

• النفط والغاز البحري .	

• ال�سيد الرفيهي والتجاري: 	

• تربية الأحياء املائية ) ال�ستزراع ال�سمكي(.	

• املوانئ وخدمات ال�سحن والنقل البحري.	

• ال�سياحة البحرية.	

• ال�سناعات البحرية.	

• الت�سالت.	
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ثانيييًا- املجييالت القت�سييادية احلديثيية فيي 

القت�ساد البحري:

هن���اك العدي���د م���ن الأن�سط���ة القت�سادي���ة غر 

التقليدي���ة التي تقوم على ا�ستخ���دام املوارد البحرية، 

وال�ساحلية منها:

• الطاقة املتجددة .	

• التعدين ف�ي قاع البحار .	

املبحث الثالث

م�شائد االأ�شماك وتربية االأحياء املائية 

وق�ة العمل

 ت�س���كل م�سائ���د الأ�سماك وتربية الأحي���اء املائية 

م�سدًرا مهما لاأغذية والتغذية والدخل و�سبل العي�س 

ملئ���ات املايني م���ن الأ�سخا�س على م�ست���وى العامل.. 

ويوفر قطاع م�سائد الأ�سم���اك وتربية الأحياء املائية 

م�سدًرا للدخل وك�سب العي�س ملايني الأ�سخا�س حول 

الع���امل، ووفًقا لتقدي���رات منظمة الأغذي���ة والزراعة 

يقدر عدد العاملني ف�ي هذا املجال بنحو 56.6 مليون 

�سخ����س يعملون فى القط���اع الأويّل مل�سائد الأ�سماك 

الطبيعي���ة، وتربي���ة الأحي���اء املائية ف�ى ع���ام 2014، 

% متفرغون متاًما للعمل ف�ى هذا القطاع،  منه���م 36 

% متفرغ���ون جزئيًّا، والن�سب���ة الباقية اإما  بينم���ا 23 

�سيادون مو�سميون، اأو غر حمددي الو�سع. 

املبحث الرابع

بع�س التجارب الدولية والعربية ال�شتغالل 

م�ارد االقت�شاد االأزرق

القت�سيياد  »دمييج  الأوروبييية  الروؤييية  اأوًل- 

الأزرق فى النمو الأزرق«:

ميث���ل النم���و الأزرق ف�ي الحت���اد الأوروب���ي البعد 

البح���ري ف�ي ا�سراتيجي���ة الحتاد الأوروب���ي للتنمية 

امل�ستدام���ة 2020، وتغطى ه���ذه ال�سراتيجية خم�سة 

جم���الت رئي�سية وه���ى: العمالة، والبح���ث والتطوير، 

واملن���اخ والطاق���ة، والتعلي���م، والإدم���اج الإجتماعي، 

واحلد من الفقر.

ثانًيا- جتارب عربية:

1 - املغييرب: ا�سييرتاتيجية ال�سييياحة وروؤييية 

املغرب2020:

تقوم روؤية املغ���رب 2020 على ال�ستمرار ف�ي جعل 

ال�سياحة اأحد املحركات الرئي�سية للتنمية القت�سادية 

والجتماعية والثقافية باملغرب.. ويتمثل هدفها ف�ي اأن 

تك���ون الباد من بني اأكرب ع�سرين وجهة عاملية بحلول 

ع���ام 2020، واأن تكون كمرجع ف����ي التنمية امل�ستدامة 

مبنطقة البحر الأبي�س املتو�سط.

وق���د مت حتدي���د ع���دة برام���ج اأ�سا�سي���ة للتنمي���ة 

ال�سياحي���ة تركز حول الثقاف���ة وال�سواطئ والطبيعة، 

وترك���ز هذه الربامج عل���ى ال�سياح���ة امل�ستدامة وعلى 

حتقي���ق قيمة م�سافة عالية م�ستفي���دة من امل�سطحات 

املائية.

2 - التجربة امل�سرية فيي ال�ستفادة من املوارد 

البحرية:

�سعت م�سر ف�ي ال�سنوات الأخرة اإىل حتقيق اأعلى 

ا�ستف���ادة من مواردها البحري���ة املمتدة على البحرين 

الأحم���ر واملتو�سط باأطوال بلغت نحو 2665 كم.. وف�ي 

�سبيل ذلك قامت الدولة امل�سرية بتد�سني جمموعة من 

امل�سروعات ف�ي جم���الت خمتلفة قائمة على ا�ستغال 

امل���وارد البحري���ة املتاحة، وم���ن اأمثلة ه���ذه املجالت: 

جم���ال النق���ل وال�سحن البح���ري، وجم���ال ال�ستزراع 

املائي، بالإ�سافة اإىل جمال ال�سياحة ال�ساحلية. 
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  متطلبات التو�شع فـي اقت�شاد املعرفة

والأمناط اجلديدة للعمل فـي البلدان العربية

د. حممد عبد ال�شفيع عي�شى
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الق�سم الأول:      

• التو�سع العاملي ف�ي اقت�ساد املعرفة:	

• الثورة الرابعة والتنمية امل�ستدامة والت�سغيل.	

الق�سم الثاين:

• تغرات هيكل العمالة ف�ي ظل التو�سع ف�ي اقت�ساد 	

املعرفة.

الق�سم الثالث:

• متطلبات التو�سع ف�ي اقت�ساد املعرفة ف�ي البلدان 	

العربية وتغر اأمناط العمل.

• ال�ستنتاجات واأهم توجهات ال�سيا�سات.    	

الق�شم االأول

 الت��شع العاملي فـي اقت�شاد املعرفة:

الث�رة الرابعة والتنمية امل�شتدامة 

والت�شغيل

اأحدث���ت الث���ورة التكنولوجي���ة الرابع���ة – الت���ى 

يعي�سها العامل ال�سناعى حاليًا – تغًرا جوهرًيا ف�ي 

بني���ة اقت�ساد املعرف���ة على ال�سعي���د العاملي، ويعرب 

عنها بطرق و�سياغ���ات خمتلفة، ح�سب الزاوية التى 

يت���م النظر من خالها اإىل ه���ذه الظاهرة.   البع�س 

يكتف���ى بتعب���ر »الث���ورة الرابع���ة«، والبع����س الآخر 

يق���ول »الرقمي���ة«.   وهن���اك من يعرب ع���ن الظاهرة 

باأه���م اأدواتها : ال�سبكات.   ولك���ن م�سطلح »الذكاء 

ال�سناع���ى« منت�س���ر بدرج���ة عالي���ة ب���ني الباحث���ني 

املخت�س���ني،  لي�س���ر اإىل ع�س���ر جدي���د ف����ي م�سار 

اقت�ساد املعرفة اجلديد، ه���و ع�سر »الآلت املفكرة 

– املتعّلمة – الذكية،  احل�سا�سة و ال�سبيهة بالب�سر«. 
وب���داأت بوادر كل ذلك بالفع���ل – كما يقول بع�س 

اخل���رباء – م���ع بداية العق���د الثانى للق���رن اجلديد 

)�سنة 2010( .  ذلك ه���و العامل التكنولوجى املزيج 

من ثاثة عوامل منف�سلة ولكن موّحدة داخل القطاع 

ال�سام���ل امل�سّم���ى TMT املج�س���د للع�س���ر الرقم���ى 

اجلديد واملكون من ثاثة عنا�سر : 

التكنولوجي���ا T وهى مبثاب���ة »و�سيط اإنتاج العامل 

الرقم���ى«، حيث جند ال���ذكاء ال�سطناعى والتحكم 

  .... الآىل«   »الإن�س���ان  و  الأوتومات���ى   – الذات���ى 

»التكنولوجيا« هنا تعبر عن اآلية الإنتاج الرقمية .

 ،Means »وهى »الو�سيلة media و�سائل التوا�سل

الت���ى يتم بها ب���ث ون�سر التكنولوجيا ع���رب �سرايينها 

اإىل امل�ستخدمني – هنا عملية »التوزيع« .

الت�س���ال ع���رب امل�ساف���ات البعيدة، وه���ى الأداة 

Tool الت���ى يت���م به���ا تداول ونق���ل ر�سائ���ل »امليديا« 

وو�سعها فى متناول م�ستهلكى التكنولوجيا .

وميكن عل���ى �سبي���ل التمثي���ل باملح���اكاة اللغوية، 

التعب���ر ع���ن عن�س���ر التكنولوجيا بالقل���ب الذى هو 

»معمل ال���دم« فى اجل�س���م الرقمى، بينم���ا التوا�سل 

ميثل ال�سرايني والأوردة الناقلة من و اإىل القلب، اأما 

الت�سال فهو اأذرع و�سيقان العملية الرقمية .   

فاأين »العق���ل« ..؟ اأين املحت���وى الفكرى والثقافى 

للرقمي���ة ؟ ه���ذه ه���ى امل�ساأل���ة الت���ى ل يعاجله���ا علم 

القت�ساد الراهن، ول حت���ى علم الجتماع فى و�سعه 
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القائم، واإن كان اإىل »الجتماع الثقافى« اأقرب .  ولكنه 

قريب من بحوث وحتليات الفكر مبعناه الوا�سع. 

اقت�ساد املعرفة و التنمية امل�ستدامة وق�سايا 

الت�سغيل 

ح���ددت الأمم املتحدة  �سبع���ة ع�سر هدًفا للتنمية 

امل�ستدامة ولربامج التنمية  حتى عام 2030،  وحتتل 

ق�ساي���ا الت�سغي���ل موقًعا حمورًيا ف�ي ه���ذه الأهداف، 

وخا�س���ة اله���دف الأول اخلا�س مبوا�سل���ة احلد من 

الفقر، والهدف الرابع )التعليم( واخلام�س )امل�ساواة 

ب���ني اجلن�سني ومتكني كل الن�س���اء(  وال�سابع )النمو 

القت�سادي( والعا�سر) احلد من �سور عدم امل�ساواة 

داخ���ل البل���دان (  والثاين ع�سر )بن���اء اأمناط اإنتاج 

وا�سته���اك م�ستدام���ة(   وال�ساد�س ع�س���ر )ال�سام 

والعدالة( وال�سابع ع�سر )ال�سراكات التنموية(.  

وم���ن الق�سايا بالغة الأهمية ف����ي حتقيق اأهداف 

التنمي���ة امل�ستدام���ة، اأول���ت الأمم املتح���دة اهتماًما 

وا�سًحا باأث���ر الثورة التكنولوجية الرابعة على اأمناط 

الت�سغي���ل ف����ي امل�ستقب���ل، وخا�سة ما يتعل���ق بق�سية 

»ال���ذكاء ال�سطناع���ي« كجانب رئي�سي م���ن جوانب 

التغر التكنولوجي الراهن. 

املتح���دة  الأمم  مبق���ر  اجتم���اع  عق���د  مت  وق���د 

بنيوي���ورك ف����ي 11 اأكتوبر)ت�سري���ن الأول( 2017 

لتحدي���د اخليارات التي تواجه التغ���ر التكنولوجي 

على طري���ق حتقيق التنمي���ة امل�ستدام���ة. كما يعقد 

اجتم���اع م�س���رك للجن���ة الثاني���ة للجمعي���ة العامة 

لاأمم املتح���دة واملجل�س القت�س���ادي والجتماعي 

بالأمم املتحدة ملناق�سة وثيقة بعنوان:

ف����ي  امل�ستدام���ة  �سيء-التنمي���ة  كل  »م�ستقب���ل 

ع�س���ر التغ���ر التكنولوجي ال�سري���ع«.  وف�ي اخللفية 

له���ذا الجتم���اع، اأجرى ق�س���م ال�س���وؤون القت�سادية 

والجتماعي���ة بالأمم املتحدة درا�سة ت�سمنت جوانب 

متعددة لأثر التغ���ر التكنولوجي  على اأمناط الإنتاج 

والت�سغي���ل، كم���ا يت�سح مث���ًا من »الطباع���ة ثاثية 

الأبع���اد« التي �ستوؤثر على هي���كل الوظائف ف�ي قطاع 

البن���اء والت�سيي���د، من خال و�سع مل���ف رقمي يتيح 

ال�سرعة والدقة وا�ستخدام مواد بناء وعمالة اأقل.

وكذل���ك اعت���رب الأمني الع���ام ل���اأمم املتحدة اأن 

ال���ذكاء ال�سطناع���ي ميثل فتًح���ا جدي���ًدا ف�ي عامل 

الأعمال والعمل.

وي�ستخل����س اأمر ه���ام متعل���ق بق�ساي���ا الت�سغيل 

والوظائف ب�سفة خا�سة، من الدرا�سة ال�سابقة التي 

اأجراه���ا »ق�سم ال�س���وؤون القت�سادي���ة والجتماعية« 

بالأمم املتحدة، حيث ذكرت ما يلي:

) اإن اخل�سي���ة كل اخل�سي���ة اأن الروبوتات و اآليات 

الذكاء ال�سطناعي املختلف���ة �ستحل حمل الوظائف 

الب�سري���ة عل���ى نط���اق وا�س���ع، و ميكن اأن ت���وؤدي اإىل 

بطال���ة وا�سعة ح���ول العامل. وكما راأين���ا ف�ي املا�سي، 

حينم���ا حلت الآلت حم���ل القوة الع�سلي���ة لاإن�سان، 

ف���اإن الذكاء ال�سطناعي يهدد باأن يحل حمل القدرة 

الذهنية للب�سر(.

كم���ا تذكر نف����س الدرا�سة اأن ) هن���اك تقديرات 

خمتلف���ة ومتباينة ب�س���اأن اخلطر ال���ذي متثله عملية 
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ُي�سم���ى  م���ا  وه���و  الإن�س���ان-  الآلت حم���ل  اإح���ال 

بالتحكم الأوتوماتيكي ف����ي عملية الإنتاج، اأو الأمتتة 

)الأوتومي�س���ن(  وق���د ت�سل ن�سب���ة الوظائف املهددة 

بال�سياع اإىل 80 % اأو اأكر ف�ي بع�س احلالت(.

وت�سي���ف نف����س الدرا�سة لاأمم املتح���دة: ) يرى 

معظم املحلل���ني اأن الذكاء ال�سطناع���ي �سوف يفيد 

ا العم���ال اأ�سحاب املهارة  العمال الأعل���ى مهارة..اأمَّ

املنخف�س���ة واملتو�سطة ف�ي جم���ال الوظائف اليدوية 

والذهني���ة فم���ن املتوق���ع اأن يواجه���وا �سغوط���ا اأ�سد 

من جان���ب الآلت و برجميات ال���ذكاء ال�سطناعي. 

و�سوف يوؤدي ذلك اإىل �سمور ف�ي الوظائف متو�سطة 

املهارة واإىل تف���اوت مت�ساعد ف�ي م�ستويات الأجور.   

ب���ل و حتذر نف�س الدرا�سة م���ن اأن الروبوتات املزودة 

بالذكاء ال�سطناعي ميكن اأن تزيح ب�سكل مت�ساعد 

بع����س املهنيني املتعلمني تعليًما عالًيا من ذوي املهارة 

املرتفعة كالأطباء واملهند�سني املعماريني و مربجمي 

احلا�سبات الآلية(.

الق�شم الثاين

تغريات هيكل العمالة فـي ظل الت��شع 

فـي اقت�شاد املعرفة

يوجد توافق عام بني الباحثني ذوي ال�سلة الوثيقة 

مبو�س���وع الدرا�سة عل���ى اأن التكنولوجيات اجلديدة، 

من قبي���ل الأمتتة والروب���وت وال���ذكاء ال�سطناعي، 

م���ا فتئت تقوم باإعادة ت�سكي���ل بيئة العمل ف�ي الإطار 

العام لقت�ساد املعرف���ة العاملي اجلديد: كيف نعمل، 

غل .   واأين، واملهارات املطلوبة لل�سُّ

وف���ى �سوء م���ا �سبق، ميك���ن ا�ستخا�س عدد من 

احلقائ���ق الأ�سا�سي���ة ب�س���اأن ع���امل العم���ل اجلديد و 

اإعادة هيكل���ة الوظائف حاليًا وف���ى امل�ستقبل، وذلك 

على النحو الآتى:

1 - التحول بني القطاعات: 

ف���ى  املبك���رة  للرقمي���ة  الأوىل  التج���ارب  وقع���ت 

قط���اع ال�سناع���ة التحويلية، من خ���ال ما �سمى فى 

ال�ستينيات وال�سبعينيات باآلية »التحكم الأوتوماتيكى 

اأو ال�سيربنتيك���ي« .  والآن ياح���ظ اأن تكنولوجي���ات 

ع�س���ر الأمتت���ة مث���ل الآلت املتعلم���ة والروبوتات – 

عل���ى اأ�سا�س تقنيات الذكاء ال�سناعى – ما لبثت اأن 

انتقلت تدريجًا، ولكن ب�سرعة، من القطاع ال�سناعى 

اإىل قطاعات اأخرى فى جمال اخلدمات مثل الرعاية 

ال�سحي���ة واخلدم���ات املالي���ة.  واإن كان���ت وترته���ا 

اأ�سع���ف ف���ى جم���الت حيوي���ة كالتعلي���م و احلكومة 

)اخلدمة املدنية(.

2 - التغر ح�سب الأن�سطة واملهن : 

ت���دل الدرا�سات الت���ى مت اإجراوؤها فى هذا ال�ساأن 

اإىل اأن الرقمي���ة تت���م ب�س���ورة غ���ر مت�ساوي���ة ب���ني 

الأن�سط���ة القت�سادية واملهن .  ولق���د ظهرت عبارة 

جدي���دة – بالتطبي���ق على حال���ة الولي���ات املتحدة 

باعتبارها اأك���ر الدول رقمية ف���ى الوقت الراهن – 

ه���ى تنامى النق�سام بني من ميلك���ون الرقمية، ومن 

. Digital Haves and have mores ميلكون اأكر

فم���ن ميلك���ون »اأكر« يح���رزون ن�سيب���ًا اأكرب من 

ال�سوق، ويحققون منوًا اأعلى لاأرباح، كما ذكرنا غر 
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% م���ن الأعمال احلرة  الرقمي���ة متثل حاليًا نحو 15 

ككل وه���ى تزيد ب�سرعة عالي���ة )4(، وت�سل الن�سب��ة 

% م���ن الأ�سخا����س ف���ى �سن العمل فى  اإىل 20 - 30 

اأمريكا والحتاد الأوروبى .

وكما ذكرخ���رباء موؤ�س�سة )ماكين���زى و�سركاوؤه( 

ف���اإن طريقة العمل )5-9( فى طريق���ه اإىل النهاية،  

واأن عدد الوظائف الت���ى يحتاجها العمل فى املكاتب 

م���ن التا�سع���ة للخام�سة، خم�س���ة اأيام ف���ى الأ�سبوع، 

ي�ستمر فى التناق����س بانتظام، وتبزغ اأ�سكال مغايرة 

لل�ّسغل.)ولق���د اأ�سب���ح الكث���ر م���ن النا�س ي���رون اأن 

الفك���رة القائم���ة على العم���ل طول الوق���ت، حل�ساب 

م�ّسغ���ل رّب عم���ل معني، مل���دة �سبع �ساع���ات ون�سف 

ال�ساع���ة اإىل ثمانى �ساعات اأو اأك���ر يوميًا هى فكرة 

بات���ت من اآثار املا�سى اخلا����س بالع�سر ال�سناعى. 

وف���ى املقابل، اإن »العمل امل�ستق���ل« فى �سعود. وُيذكر 

اأن هذا يعود – فى جزء منه – اإىل املن�سات الرقمية 

اجلدي���دة التى ت�سم���ح لاأ�سخا����س اأن يجدوا فر�س 

العمل ويعر�سوا مهاراتهم على طالبى الوظائف. واإن 

الوظيف���ة التقليدي���ة »5-9« تلقت �سرب���ة موجعة من 

ج���راء توجه املزيد م���ن النا�س للعمل م���ن املنازل اأو 

للعمل امل�ستقل عمومًا (.

وامله���م هن���ا توف���ر الدع���م التكنولوج���ى خلل���ق 

وظائف العمل احلر اأو امل�ستقل  مما ميكن اأن يجتذب 

العم���ال الأقل مهارة.   وعلى �سبي���ل املثال: فى الهند 

فاإنه با�ستخدام »جوجل« كمحرك للبحث، مت تدريب 

الن�ساء الريفيات على ا�ستخدام الإنرنت، لي�سبحن 

ف���ى قراه���ّن  وكي���ات حملي���ات يقدم���ن خدم���ات 

با�ستخ���دام اأدوات مدعمة لاإنرنت.   وتت�سمن تلك 

اخلدمات العمل كموزعات ملنتجات قطاع الت�سالت 

���ا للعمل فى  )كالهوات���ف و »ك���روت ال�سح���ن«( واأي�سً

جم���ال جمع البيانات امليدانية لوكالت الأبحاث وفى 

اخلدمات املالية ووظائف »التقنيني امل�ساعدين« .

وي�ستنت���ج من ذل���ك اأن اإدماج ال�س���كان فى �سبكة 

الإنرنت ي�سه���م بطريقة فعالة فى الدخول اإىل عامل 

العمل املعتمد عل���ى التكنولوجيا الرقمية، ويذكر هنا 

اأن اأك���ر م���ن 6 بلي���ون �سخ�س، اأى اأك���ر من ن�سف 

�سكان العامل، غر مت�سل���ني ب�سبكة الإنرنت حاليًا، 

% منه���م ف���ى ع�سرين دول���ة منها  ويرك���ز نح���و 75 

نيجريا واأثيوبيا وتنزانيا وبنجادي�س وباك�ستان .

7 -  ال�ستقطاب املتزايد فى �سوق العمل:

م���ن  حال���ة  ح���دوث  اإىل  الرقمي���ة  الث���ورة  اأدت 

ال�ستقط���اب املت�سل���ب تدريجي���ًا ف���ى �س���وق العمل، 

حي���ث يوجد �سوقان فى كل بلد، اأو عدة اأ�سواق : �سوق 

العمل املاهر الذى يحقق التوافق بني عر�س املهارات 

الن���ادرة والكفاءات العالية وبني الطلب عليها، و�سوق 

اآخ���ر منخف�سة املهارة ف���ى املهن التقليدي���ة، و�سوق 

ثالث للعمالة متو�سطة املهارة .

وم���ع تف���اوت امله���ارة والكف���اءة واملوهب���ة، يكون 

هناك تفاوت مطابق فى م�ستويات الأجور واملنافع اأو 

املكا�س���ب الكلية لعن�سر العمل .   وهذا التفاوت ميثل 

�سببًا رئي�سيًا للظاهرة التى طاملا تعر�س لها الباحثون 

ف���ى جم���ال القت�س���اد ال�سيا�س���ى خ���ال ال�سن���وات 
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الأخ���رة، ظاه���رة تنامى ع���دم العدالة ف���ى التوزيع 

داخ���ل البلد الواحد، وبني البل���دان .   وهى الظاهرة 

التى اأ�سار اإليه���ا �ستيجليتز - حائز على جائزة نوبل 

ف���ى القت�ساد-ثم �سمويل بيكيت���ى موؤخرًا، واآخرون 

معهم ومن بعدهم.

واملظهر الثالث لا�ستقطاب فى اأ�سواق العمل هو 

التف���اوت فى م���دى املرونة فى ح���راك امل�ستغلني بني 

القطاع���ات، مقاب���ل اجلم���ود فى احل���راك .  ويتبعه 

تف���اوت بني تغ���ر الأجر �سع���ودًا، وبني الأج���ور التى 

تعانى من الركود)1(، ويذكر باحثون فى هذا املجال 

اأن من�سات املواهب الرقمية ميكن اأن تفيد كثرًا فى 

حتقيق مرونة �سوق العمل، ووفق درا�سة ا�ستق�سائية 

اأجري���ت ف���ى الولي���ات املحدة تب���ني اأن ثاث���ة اأرباع 

الأمهات ربات البيوت من املرجح اأن يعملن اإن وجدن 

خيارات اأكر مرونة لانتقال اإىل �سوق العمل .

8 -  جدلييية التكنولوجيات الرقمية: تدمر 

وبناء الوظائف وفر�ص العمل:

تاأث���ر  ف���اإن  امليداني���ة  الدرا�س���ات  بع����س  وف���ق 

التكنولوجيات اجلديدة ف���ى التوظيف وفر�س العمل 

يكاد يكون اإيجابي���ًا جدًا .   وفى م�سح ميدانى اأجرى 

فى باري�س عام 2011  ُوجد اأن الإنرنت قد اأدى اإىل 

تدمر 500،000 وظيفة ف���ى فرن�سا خال ال�سنوات 

اخلم����س ع�س���رة ال�سابقة على اإج���راء امل�سح، ولكنها 

فى نف����س الوقت خلقت 1،2 ملي���ون وظيفة، ب�سافى 

اإ�ساف���ة ل����� 700،000 وظيف���ة اأو 2،4 وظيفة جديدة 

ل���كل وظيفة مت تدمرها .   ويق���در اأن الدور املتنامى 

للبيان���ات الكب���رة Big Data ف���ى جم���ال الأعم���ال 

�س���وف ي���وؤدى اإىل احتياج كبر فيم���ا يخ�س وظائف 

الإح�سائي���ني وحمّلل���ى البيانات، واأن هن���اك عجزًا 

اإجمالي���ًا بحواىل 250،000 وظيف���ة ملحّللى البيانات 

ف���ى الوليات املتح���دة وحدها خ���ال العقد اجلارى 

.  ).. 2010-(

9 -  ال�سييوق الييدوىل للعمييل وانتقييال املهارات 

والكفاءات :

يتزاي���د اندماج اأ�س���واق العم���ل الوطنية فى ظل 

الث���ورة الرقمي���ة، حت���ى لي���كاد يك���ون هن���اك »�سبه 

�سوق دولية واح���دة« للعمل املاهر والكفاءات العالية 

بالذات .

ويذك���ر ف���ى ه���ذا امل�سم���ار اأن هج���رة امله���ارات 

والكف���اءات عرْب احل���دود ميكن اأن ت�س���ّد فجوات فى 

الطل���ب على العمل، على امل�ست���وى الدوىل، واإن كانت 

ت���وؤدى اإىل توترات ع���دة )2( .. و ياح���ظ من جهة 

اأوىل، اأن���ه يوجد حواىل 244 ملي���ون �سخ�س – عام 

2015 – عا�س���وا ف���ى ب���اد غر باده���م، واأن اأكر 

% منه���م هاجروا طوع���ًا، واأنه ف���ى الفرة  م���ن 90 

% من  م���ن 2000 اإىل 2014 قدمت الهجرة نحو 40 

الزي���ادة فى قوة العمل فى كن���دا واأ�سبانيا وبريطانيا 

والولي���ات املتح���دة.  ولكن، من وجه���ة اأخرى، جند 

اأن العم���ال املهاجري���ن يح�سلون عل���ى اأجور اقل من 

مواطن���ي الب���اد التى يهاج���رون اإليه���ا بن�سبة 20 - 

% تقريب���ًا.  ومع ذلك فاإنهم يت�سببون فى حدوث   30

قلق لدى العم���ال )املواطنني( الذين يواجهون خطر 
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النقط���اع عن العمل اأو نق����س الوظائف ذات الأجور 

اجلي���دة، وي���وؤدى ذل���ك اإىل تغذي���ة م�ساع���ر �سعبية 

معادي���ة للهج���رة واملهاجري���ن .   وت�س���ر الدرا�سات 

ال�ستق�سائي���ة التى اأجراها )معهد ماكينزى العاملى 

MGI( اإىل اأن الن�سب���ة الك���ربى م���ن ذوى الدخ���ول 

املتو�سط���ة واملنخف�سة فى القت�س���ادات املتقدمة – 

و ه���ي تعان���ى من ثب���ات اأو انخفا�س م�ست���وى الدخل 

احلقيق���ى– مت�سائم���ون فيم���ا يخ����س م�ستقبله���م 

ويحمل���ون نظرة �سلبية جت���اه املهاجرين .   ولعل هذه 

احلقيق���ة تكم���ن ف���ى خلفية ما ج���رى ب�س���اأن خروج 

بريطانيا من الحتاد الأوروبى Brexit وب�ساأن �سعود 

الإدارة احلالي���ة عل���ى �س���ّدة رئا�س���ة اجلمهورية فى 

الوليات املتحدة الأمريكية .

الأثر الإجمايل للتغر فيي اأمناط العمل

 ف����ي �سوء ما �سبق، ميكن اإجمال الأثر اجلوهري 

لقت�س���اد املعرفة -ف�ي ع�سر التح���ول الرقمي- فى 

تغير اأمناط العمل كالتاىل :

1 - ا�ستح���داث وظائ���ف جديدة عامل���ة على قواعد 

البيانات الكبرة والتخزين ال�سحابى .

2 - وظائف بناء الربجميات املت�سلة باإدارة الأ�سياء، 

اأى التوجي���ه من ُبعد لاأجه���زة الطرفية، من اأى 

مكان وفى »الا زمان« تقريًبا.

3 - وظائ���ف امل�ستغلني ف���ى اإدارة وتنظي���م التدريب 

والتعليم والت�سغيل عرب امل�سافات البعيدة.

4 - عمليات التعاقد مع املوردين عرب اأ�سلوب ال�سبكات 

الإلكرونية والعناقيد ال�سناعية، فى اإطار حركة 

»تدويل الإنتاج« .  ومن مظاهر هذه العملية تو�سع 

جمال التوظيف فى »التعهيد« من خال الوظائف 

 . »Call Centers « املت�سلة مبراكز »الت�سال

وعلى �سبيل املثال- طبًقا لبع�س التقديرات- فاإن 

جم���ال التعهيد فى م�سر يحقق اإي���رادًا مقدرًا بنحو 

2،5 مليار دولر فى ال�سنة )عام 2016( .

5 - اأن�سطة بناء وت�سغيل مواقع الإنرنت للبحث الرقمى 

عن فر�س العمل، والت�سغيل الرقمى عمومًا .

6 - الوظائ���ف املرتبطة باأن�سطة الإب���داع، �سواء من 

اجلان���ب التمويل���ى اأو الإدارى اأو الت�سويق���ى ف���ى 

املج���ال ال�سمعى-الب�س���رى )املو�سيق���ى وال�سور 

املتحركة( .

7 - تكام���ل حركة الت�سغيل والوظائف واملهارات على 

امل�ست���وى الوطنى، م���ن اأجل دفع عملي���ة البتكار 

وخا�سة على م�ستوى ال�سباب، بو�سائل عديدة من 

بينها »اإدارة املواهب« على �سبيل التمثيل اخلا�س.

8 - وظائ���ف تق���وم على جم���رد »التوجي���ه الرقمى« 

خللق قيمة م�ساف���ة عالية على �سل�سلة القيمة فى 

النظ���ام اله���ادف اإىل الربح، دون حتم���ل لتكلفة 

راأ�سمالي���ة تقريبًا – مثل نظ���ام ت�سغيل املركبات 

بطريقة »نظام املعلومات اجلغرافية« GPS، على 

نحو ما تفعل �سركة »اأوب���ر«  العاملية وفروعها ف�ي 

خمتلف البلدان.

9 - وظائف مرتبطة بتفعيل الإدارة الرقمية للبيانات 

)و املعلوم���ات(، �س���واء فى جمال اأنظم���ة الدفاع 

اأو ال�سناع���ة املدني���ة، واملق���اولت، والإعانات، 
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والبح���ث عن فر����س ال�ستثم���ار وال�ّسغ���ل .   وقد 

يعرف ه���ذا النوع من الوظائف ب���� »ملف جوجل« 

اقت���داًء مبا حققته �سركة »جوج���ل« �ساحبة ثانية 

اأكرب رقم لاأعم���ال على م�ستوى العامل لل�سركات 

عاب���رة اجلن�سيات بعد �سرك���ة )اآبل( عام 2014 

وحتق���ق كل ذل���ك لل�سركة: ) جوج���ل( من خال 

اإدارة امللفات الرقمية لأن�سطة املال والأعمال عرب 

الإعانات واملدونات Blogs والفيديو )يوتيوب( 

وحتلي���ل اخلرائط وم�ساهدة ال�س���ور عرب العامل 

Google earth، و عر����س الكت���ب وملخ�ساته���ا 

مبا يدخل فى عامل الن�سر، و كذا الت�سويق وتقدمي 

معلومات عن اأ�سواق املال، واإدارة مواقع الت�سويق 

والبي���ع، ف�س���ًا ع���ن ا�ستخ���دام جوج���ل اأ�س���ًا 

كمحرك للبحث على �سبكة الإنرنت .

10 -الوظائ���ف املرتبطة بالأمتت���ة و الروبوت لإدارة 

وت�سغي���ل النظ���م الآلي���ة رقميًا فى مواق���ع الإنتاج 

ال�سلعية واخلدمات املتنوعة. 

الق�شم الثالث

متطلبات الت��شع فـي اقت�شاد املعرفة فـي 

البلدان العربية وتغري اأمناط العمل

اأوًل-  بيئيية اقت�سيياد املعرفيية والتحييول فيي 

اأمناط العمل فيي البلدان العربية: 

بناء ا�سييرتاتيجيات وطنية للتحول الرقمي، 

مثال ال�سني

تق���وم الدول الرائدة ف�ي املج���ال الرقمي وخا�سة 

الوليات املتحدة وال�سني ببناء ا�سراتيجيات وطنية 

قوية للتعامل مع الثورة الرقمية لإدارة التناف�س بينها 

ف�ي م�سمار حتقي���ق امل�سالح القومي���ة. وفيما يتعلق 

بال�س���ني حتديًدا، فاإنها اإحدى ك���ربى القوى العاملية 

ف�ي جم���ال ال�ستثم���ار الرقمي، وخا�س���ة ف�ي جتارة 

التجزئ���ة الإلكرونية واملدفوعات الرقمية عن طريق 

املوباي���ل، و هي ت�ستحوذ على ثل���ث ال�سركات العاملية  

الرقمي���ة الت���ي تنت���ج بقيم���ة اأكر م���ن بلي���ون دولر 

�سنوًي���ا، كما اأنه���ا اإحدى اأكرب ث���اث دول ف�ي جمال 

  Risk Capital »ال�ستثمار ف�ي » راأ�سم���ال املخاطرة

ف����ي التكنولوجيات الرائدة بقطاع���ات مثل الطباعة 

ثاثي���ة الأبعاد، والبيانات الكبرة، و الآلت املتعلمة، 

و تكنولوجي���ات التعليم، والروب���وت والطائرات بدون 

طيار، والواق���ع الفرا�سي، والقي���ادة الأوتوماتيكية 

لل�سيارات.

وعن البنية القاعدي���ة للتحول الرقمي، ي�سار اإىل 

اأن���ه ف����ي ع���ام 2016 كان ل���دى ال�س���ني 731 مليون 

م�ستخ���دم لاإنرن���ت، اأي اأك���ر م���ن دول الحت���اد 

الأورب���ي والولي���ات املتحدة جمتمع���ة.  ولديها قدرة 

التمتع مبي���زة ات�ساع »وفورات احلجم« -اقت�ساديات 

النط���اق- بفعل ا�ستحواذها على اأكرب عدد من املدن 

التي يزي���د عدد �سكان كل منها عل���ى خم�سة مايني 

ن�سمة.

ومن اأبرز عامات الركيز ال�سيني على التخطيط 

ال�سراتيج���ي للتح���ول الرقم���ي بن���اء ا�سراتيجي���ة 

وطنية للروبوت، با�سم »خطة تنمية �سناعة الروبوت 

2020-2016« ال�س���ادرة ف�ي اإبري���ل 2016 وتهدف 
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اإىل زيادة كثافة الروبوت اإىل 150 روبوت لكل ع�سرة 

اآلف من العمال، بالإ�سافة اإىل زيادة الإنتاج املحلي 

اإىل 100000 روبوت �سناعي كل �سنة. وتركز اخلطة 

املذك���ورة عل���ى التحول م���ن ا�ستخ���دام الروبوت ف�ي 

�سناعة ال�سيارات اإىل قطاع الإلكرونيات التي يتوقع 

ان تقود الزيادة ف�ي ا�ستخدام الروبوتات ف�ي ال�سني 

خال ال�سنوات القليلة القادمة .

التزاح���م والتناف�س »الروبوت���ي«: يت�سح ذلك من 

لوح���ة توزيع اإنت���اج الروبوتات ال�سناعي���ة ف�ي العامل 

ودول خمت���ارة من العامل خال فرة 2010 - 2015  

من خال البيان التايل:

اإنت���اج الروبوت���ات ال�سناعي���ة ف�ي الع���امل و دول 

خمتارة

2015                              2010    

العامل )بالألف(   120،6                          253،7

الن�سيب الن�سبي %

)غر متاح(                   8 ال�سني   

اأملانيا    9،8                       7،8

اليابان         61،3                      54،4

كوريا    14،2                      12،6

الدول الأخرى   14،7                      17،1

)معظمها للوليات املتحدة و�سوي�سرا(

من هذا البي���ان يت�سح واقع التزاح���م على اإنتاج 

الروب���وت ال�سناعي ف�ي العامل؛ حيث مل تزل اليابان 

حتتف���ظ ب�سف���ة تقليدية مبوق���ع ال�س���دارة ف�ي هذا 

املج���ال الإنتاج���ي بال��������ذات، بن�سيب ن�سب������ي بل��غ 

% ع���ام 2015،  تليه������ا كوريا بف�����������ارق  نح������و  54 

%(، ويتزاح���م بعدهم���ا الولي���ات  كبي�����������ر)12،6 

املتح���دة وال�سي���ن واأملانيا.

ثانيا:متطلبات التو�سييع فيي اقت�سيياد املعرفة 

وتعزيز الت�سغيل املنتج فيي البلدان العربية

1 - �س���رورة تبّن���ى ا�سراتيجية حم���ددة للتعامل مع 

اقت�س���اد املعرف���ة ف�ي ظ���ل الث���ورة الرقمية، على 

نح���و اأ�سم���ل من جم���رد اأ�سغ���ال البني���ة التحتية 

التكنولوجي���ة، اأو �سناعة الهواتف النقالة، و حتى 

ال�سرائ���ح الدقيق���ة ال�سيليكوني���ة.   اإن اأن�سطة ما 

بعد ال�سيليك���ون Beyond Silicon متثل القفزة 

احلقيقي���ة ف���ى ع���امل الث���ورة الرقمي���ة، وخا�سة 

م���ن خ���ال الهتم���ام بالعن�سر الناع���م لنماذج 

الربجم���ة القائم���ة عل���ى »ال���ذكاء ال�سطناعى« 

وتطبيقاتها فى الآلت املفكرة والروبوت والتحكم 

الأوتوماتيك���ى .   وتوجد عائم مب�سرة على ذلك 

بالفعل من واقع اأن�سطة بع����س ال�سركات العربية 

ال�سغ���رة ال�ساّب���ة، العاملة ف�ي حق���ل )ال�سوفت 

وي���ر( و»تطبيق���ات ال���ذكاء ال�سطناع���ي«، ف����ي 

اأح�سان »القرية الذكية« ببع�س اأطراف القاهرة. 

ويرتبط بذلك، بناء اإطار فعال مهنًيا للتو�سع ف�ي 

ا�ستخ���دام الإنرنت فى جم���ال الأن�سط���ة الإنتاجية 

املحلية بالأري���اف و الأحياء الفقرة فى املدن، �سواء 

من خ���ال املن�سات الرقمي���ة، اأو املواقع الإلكرونية 

اأو لا�ستخ���دام ف���ى التدري���ب عل���ى  املتخ�س�س���ة، 

ال�سلعي���ة  املنتج���ات  وت�سوي���ق  املختلف���ة،  الأعم���ال 
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واخلدمي���ة والو�س���ول اإىل الزبائ���ن عل���ى البعد، ولو 

ع���رب احلدود، �سمن �سبكات املوردي���ن.   و يتم ذلك 

فيم���ا يتعلق باملنتجات النهائي���ة وقطع الغيار واأجزاء 

الأجه���زة، من خال النخراط �سمن اأعمال التوريد 

ف�ي من���ط »الت�سغيل ل�سالح الغ���ر« اأو »التعهيد« من 

الأفراد والأعمال ال�سغرى اإىل ال�سركات الكربى من 

القطاع���ني الع���ام واخلا�س داخل الب���اد. و هذا فى 

�سناعات الأجهزة الإلكرونية ال�ستهاكية )هواتف 

- تليفزيون ..( و�سناعة ال�سي���ارات ومعدات النقل، 

واملع���دات الإلكرونية ف���ى القطاع���ات املختلفة مثل 

الطلب والرعاية ال�سحية .

2 - بن���اء مراف���ق البح���ث والتطوي���ر ل���دى كل م���ن 

احلكومات العربي���ة ومراكز البحوث الوطنية فى 

جمال البح���ث الأ�سا�س���ى، ولدى قط���اع الأعمال 

الع���ام واخلا�س ف���ى جم���ال البح���ث والتطبيقى 

والتطوير التجريبى، بهدف تطويع التكنولوجيات 

الرقمي���ة لرف���ع ودف���ع الإنتاجي���ة ف���ى القطاعات 

املختلفة، وخلق الوظائف وفر�س العمل اجلديدة 

3 - الهتمام باآليات التو�س���ع وتفعيل الثورة الرقمية 

وتطبيقاتها ف�ي ع�سر اقت�ساد املعرفة ابتداًء من 

التحكم الأوتوماتيكى فى امل�سانع، وانتهاًء باملبانى 

الذكي���ة وابتكارات ال�سي���ارات ذاتية القيادة.   ول 

باأ����س هنا من امل�ساركة فى املوجة العالية لأبحاث 

ال���ذكاء ال�سطناع���ى، وامل�ست�سِع���رات، وت�سنيع 

الروبوت والآلت املتعلمة وتطبيقات الأوتوماتيكية 

تدريجيًا – ولو جزئي���ًا – فى خمتلف القطاعات 

املولدة للناجت املحلى الجماىل.

4 - ال�سر على �ساقني: 

ل يائم البلدان العربية ف�ي الوقت احلايل ال�سعى 

اإىل �سْب���غ القت�ساد بال�سفة الرقمي���ة الكاملة، فا 

تزيد الأوتوماتية الكاملة على ال�سعيد الدول��ى عل���ى 

%، والث���ورة الرقمي���ة ما ت���زال ف���ى بداياتها على   5

كل ح���ال .   واإمنا الأن�س���ب اأن يجرى تو�سيع تدريجى 

لاأعم���ال القائم���ة عل���ى امله���ارة واملوهب���ة والذكاء 

وال�سب���كات والإنرنت، فى جم���ال الأن�سطة اخلا�سة 

بالتنمي���ة الريفي���ة املتكامل���ة، وتطوير بيئ���ة العمران 

الإن�سان���ى  فى املدن الك���ربى واملتو�سطة، وفى القرى 

والبوادي واملناطق ال�سحراوية.

اإن الت�س���رع فى �سبغ القت�ساد بالرقمية لن يوؤدى 

اإل اإىل خل���ق ازدواجي���ة م�سطنع���ة ف���ى القت�س���اد، 

بني قط���اع بالغ التقدم وقطاعات وا�سع���ة اأقل تقدمًا 

بدرج���ة عالي���ة.   لذل���ك ينبغى ال�سر عل���ى �ساقني : 

�ساق ممدودة ف���ى اقت�ساد املعرفة الرقمي املعا�سر، 

و �س���اق اأخرى مغرو�س���ة فى تربة القت�س���اد املحلية 

خلل���ق فر�س العمل وك�سب الدخ���ول من اأجل حت�سني 

م�ستوى املعي�سة للفئات الجتماعية التى تنت�سر بينها 

الأمية والبطالة والفقر .

5 -  بذل جهد خا�س لتحقيق املواءمة بني خمرجات 

املنظوم���ة التعليمية والتدريبي���ة و بني احتياجات 

عملي���ة التنمية ال�سامل���ة – امل�ستدامة ف�ي الآجال 

الق�سرة واملتو�سطة والطويلة.  فذلك هو الطريق 

ال�سال���ك اإىل التوفي���ق بني عر����س العمل والطلب 
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عليه فى الو�سع القائم، و كذا رفع م�ستوى املهارة 

واملوهب���ة والكف���اءة لقوة العم���ل تدريجي���ًا ولكن 

حثيثًا، لتحقيق متطلبات التنمية ف�ي امل�ستقبل.

6 - اإع���ادة النظر ف�ي �سيا�سة هج���رة الكفاءات اإىل 

الع���امل اخلارج���ي، وانتق���ال العمالة ب���ني الباد 

العربي���ة وبع�سه���ا البع�س. ويتطل���ب ذلك درا�سة 

اأمن���اط الطلب امل�ستج���دة، ثم تاأهيل ق���وة العمل 

املتخ�س�س���ة وف���ق اأح���دث كلم���ة قاله���ا العلم اأو 

قالته���ا التكنولوجي���ا، كما فعلت الهن���د مثا ف�ي 

جمال الربجميات.

التوجهييات  و  الرئي�سييية  ال�سييتنتاجات 

ال�سرورية

اأهم ال�ستنتاجات:

1 - حدوث تغر جوهرى  ف�ي القطاعات القت�سادية 

على امل�ستوى العاملي، ف�ي �سوء التطور التكنولوجى 

وتطبيقات اقت�ساد املعرفة الثورة الرقمية، بحيث 

اأ�سب���ح جزًءا من قطاع اأو�سع للبيانات واملعلومات 

واملعرفة، وهناك عاقات ارتباط اأمامية وخلفية 

بني هذه املكونات الثاثة. 

2 - اإعادة هيكلة قطاعات املعرفة والقت�ساد الرقمي 

ف����ي ال���دول ال�سناعي���ة وبع����س الب���اد النامية 

الناه�س���ة، ف�ي ظ���ل  ارتباط البيان���ات واملعرفة، 

و ف����ي اإط���ار منظومة وطني���ة اأو�س���ع لابتكارات 

والإب���داع، بحي���ث تكون ه���ذه املنظوم���ة مبثابة » 

حا�سنة« لعملي���ة اإعادة الهيكلة، ويت�سح ذلك من 

جتربتى اليابان وكوريا اجلنوبية . 

3 -  اأب���رز مام���ح اإعادة الهيكل���ة املذكورة، هو تغر 

هي���كل قوة العمل والوظائف، عل���ى اأ�سا�س املهارة 

املكت�سبة ف����ي جمال اآليات التعام���ل مع متغرات 

الث���ورة الرقمي���ة ف�ي جمالت معين���ة للعمالة مثل 

الذكاء ال�سنطاعي »والتحك���م الأوتوماتيكي« – 

اأو  »الأمتتة«- و الإن�سان الآيل )الروبوت(. 

4 -  يحدث ف�ي الدول املتقدمة والناه�سة ا�ستقطاب 

مزدوج لقوة العمل ح�سب امله���ارة واملعرفة، ويتم 

الق�س���اء علي �سرائح كاملة م���ن الوظائف مقابل 

خلق �سرائ���ح جديدة، ويت�سل بذلك تغير اأمناط 

العمل . 

5 - يح���دث مزيد من الركيز لاأجور ح�سب م�ستوى 

امله���ارة، بحيث ترتفع درجة » ع���دم العدالة »بني 

العاملني وبع�سهم البع����س وبينهم وبني اأ�سحاب 

»عوائد التملك«.

اأهم توجهات ال�سيا�سات املقرتحة:

1 - �سرورة التن�سيق بني الأجهزة املعنية ف�ي البلدان 

العربي���ة، وخا�س���ة الهيئ���ات وال���وزارات املعني���ة 

بال�سناع���ة و الت�س���الت وتكنولوجي���ا املعلومات 

م���ن اأجل و�س���ع ا�سراتيجية علي���ا، تتبناها اأعلي 

اجله���ات ال�سيادية ف�ي كل دولة، من اأجل التعامل 

م���ع الثورة املعرفية الرقمي���ة والتغر الهيكلي ف�ي 

العمالة حاليا وم�ستقبًا . 

2 - اإعطاء مزيد من الهتمام بالبحث والتطوير ف�ي 

جم���ال ال���ذكاء ال�سطناعي والروب���وت والتحكم 

الذاتي ف�ي عمليات الإنتاج .

Alamal Alarby العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018(114)



العـدد 114  ـــ  �شبتمـرب/ اأيلــول  2017

127
3 - تو�سي���ع جمال التعامل م���ع الإنرنت ف�ي املناطق 

الريفية . 

4 - العمل على حتقيق املواءمة بني خمرجات التعليم 

والتدريب واحتياجات التنمية واأ�سواق العمل  .

5 - النظ���ر ف����ي اإح���داث التعدي���ات املائم���ة ف�ي 

�سيا�س���ة الهج���رة لتحقي���ق اأق�سى ا�ستف���ادة من 

املوارد الب�سرية . 

6 - تفعيل البيئة املحفزة لابتكار والإبداع، من اأجل 

امل�ساهمة ف�ي بناء منظومة وطنية لابتكار.  
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ن�سيف، دار الثقافة اجلديدة، القاهرة، 1973 .
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الكويت للتقدم العلم���ي، �سل�سلة الكتب املرجمة، 

الطبعة الأوىل، .1998

• ر�س���ا الع���دل )د.(: ال�سيربنتي���كا القت�سادي���ة، 	

مو�سوعة م�سطلح���ات ال�سيربنتيكا، دار التقدم، 

مو�سكو،  دار النه�سة العربية، القاهرة، 1982 .

• التحك���م 	 عل���م  ال�سيربنتي���ك،  ل.كرايزم���ر، 

الأوتوماتيكى، دار مر للطباعة والن�سر، مو�سكو، 

الحتاد ال�سوفيتى، بدون تاريخ .

• لوت�سيان���و فلوري���دى : الثورة الرابع���ة، كيف يعيد 	

الغ���اف املعلومات���ى ت�سكي���ل الواق���ع الإن�سان���ى، 

ترجمة ل���وؤى عبد املجي���د ال�سيد، ع���امل املعرفة، 

العدد 452، �سبتمرب 2017 .

املراجع باللغة الإجنليزية:

•	 Aaron	 Desmet	 et.al,	 Organizing	

for	 the	 Future,	 Mckensey	 Quar-

terly,	January	2016	.

•	 Benjamin	 Coriat,	 La	 Robotique,	

LA	 Decouvette/	 Maspero,	 Paris,	

1983.

•	 Economic	and	social	Commission	

For	 western	 Asia	 ;Science	 	 and	

technology	 policies	 in	 the	 twen-

ty-	 First	 Century;	 united	 Nations		

;New	york	;1999	;	Annex	II.

•	 Investment	in	the	Digital	Economy:	

World	 Investment	 Report	 2017,	

UNCTAD,	U.N,	2017)	Foreword).

•	 James	Manika,	Technology,	Jobs	

and	Future	of	work,	MGI,	2017.

•	 Jonathan	 Michie,	 Introduction:	

The	International	of	the	Innovation	

Process,	 in:	 International	 Journal	

صة
ص

تخ
 م

ت
ــا

ــــ
ســ

درا

Alamal Alarby(114) العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018



128
of	the	Economic	of	Business,	Nov.	

98,	Vol	.	5,	Issue	3	8.

•	 Joonghae	suh	&	Derek	H.C.	Chen		

(Editors),	 Korea	 as	 Knowledge	

Economy,	 Korea	 Development	

Institute	and	world	bank	Institute,	

2007.	

•	 Mckensey	 &	 Company,	 Employ-

ment	and	Skills	in	the	age	of	Artifi-

cial	Intelligence,	Nov.	2017.

•	 Mckensey	&	Company,	How	Arti-

ficial	 Intelligence	 can	 deliver	 real	

value	to	companies,	June	2017.

•	 Mckensey	&	Company,	Reinvest-

ing	Construct	in	through	a	Produc-

tivity	Revolution,	February	2017.

•	 Mckensey	 &	 Company,	 The	Age	

of	Analytics	:	Competing	in	a	data-	

driven	World,	December	2016	.

•	 Mckensey	&	Company,	The	digital	

future	of	work	 :	 Is	 the	9-to-5	Job	

going	the	way	of	Dinosaur	?	,	July	

2017.

•	 Mckensey&Company,	 Mckensey	

Global	 Institute,	 Jobs	 Lost,	 Jobs	

Gained:	Workforce	 Transitions	 in	

a	Time	of	Automation,	Preface.

•	 Mckensey	Global	Institute,	What	is	

The	Future	of	Work	?,	2-12-2017.

•	 MGI,	 China’s	 Digital	 Economy,	A	

Leading	Global	Force,	discussion	

Paper,	August	2017.

•	 MGI,	How	work	will	change	in	the	

Next	Economy,	October	2016	.

•	 MGI,	A	 Future	 for	Mobile	Opera-

tors,	The	Keys	to	Successful	Re-

invention,	by	Guido	Frisiani	et.al,	

2017	.

•	 MGI,	Digital	America	:	The	Tale	of	

Haves	and	Have	mores,	Decem-

ber	2015	.

•	 MGI,	The	Digital	Future	of	Work	:	

Policy	Implications	of	Automation	.

•	 Michael	 Chui	 et.al,	 Where	 Ma-

chines	could	 replace	humans	…,	

Mckensey	Quarterly,	July	2016	.

•	 Schumpeter	Tamada	et.al,	Policy	

Paradigm	Shift	in	Japan	Frow	Sci-

ence	an	Technology	Policy	 to	 In-

novation	 Policy,	 in:	 3	 rd	 Interna-

tional	Conference	 on	Technology	

Policy	 and	 Innovation	 ,	 Austin	 ,	

USA	 ,	August	 30	 –	 September	 ,	

1999	.

•	 Tushar	 Bhatia,	 Mohsen	 Imtiaz,	

Eric	 Kutcher	 and	 Dilip	 Wagle,	

How	Tech	giants	deliver	outsized	

returns,	 Mckensey	 &	 Company,	

September	2017	.

•	 UNCTAD,	 World	 Investment	 Re-

port	2017.	

•	 UNCTAD,	 Trade	 and	 Develop-

ment	Report	2017.	

Alamal Alarby العـدد 114  ـــ اأكتوبر/ ت�شرين الأول  2018(114)




