
                   

  

 

 

 

 

  

 التقریر الختامي
 ولح للندوة القومیة

تیاجات الفعلیة لسوق العمل حالتقني والمھني واال والتدریب " آلیات الموائمة بین مخرجات التعلیم
 فى الدول العربیة " 

 2017تشرین الثانى / –/ نوفمبر   9-7جمھوریة السودان   –الخرطوم 
 

 



 تقـــدیــم

ان المتغیرات التى یشھدھا العصر الحدیث وتشابكھا وسرعة إیقاعھا قد وضعت مؤسسات التعلیم  
والتدریب التقنى والمھنى أمام تحدیات جدیدة، ال تستطیع األنماط التقلیدیة للتعلیم أن تجابھھا، 

 لیھ في مؤسسات التعلیمفیتوجب البحث عن خطط وآلیات لجسر الھوة بین ما یتم تعلیمھ والتدریب ع
وبین متطلبات جھات التشغیل والتوظیف ، إذن االرتباط بسوق العمل ھو مفھوم ،  التدریب و

دینامیكي ولیس ثابتاً. من حیث أنھ من جھة مرتبطاً بعملیة التعلیم نفسھا، ومن جھة اخرى مرتبطا 
 بالعولمة وبتقویة معاییر التنافس الدولیة. 

االتحاد العام  واستضافة كریمة منبالتعاون والتنسیق منظمة العمل العربیة  عقدتوانطالقا مما سبق    

الفعال  التقنى والمھنى ھذة الندوة القومیة إیمانا بأھمیة ودور التعلیم والتدریب لنقابات عمال السودان 

المنافسة فى اعداد وحسن تأھیل القوى البشریة  التى یتمتع بھ وطننا العربي بشكل تجعلھ قادر على 

 . العالمیة

 

 :  األفتتــــاح

ولقد كان رئیس الجمھوریة  –البشیر احمد حسن / عمر الرئیس فخامة من حظیت الندوة بتشریف كریم  -

المدیر العام لمنظمة العمل العربیة وسام النیلین  –لقرار فخامتھ بمنح معالى السید / فایز علي المطیرى 

ارزة فى مسیرة منظمة العمل العربیة وتقدیرا لما انجزت�ھ عل�ى م�دى من الطبقة االولى من العالمات الب

اكثر من خمسة عقود من الزمن كما كان لھذا القرار اثرا بالغا فى نفوس المشاركین من اطراف االنتاج 

الثالثة فى الوطن العربى خاصة وان التكریم قد جاء بشكل مباشر من فخام�ة ال�رئیس وبحض�ور جمی�ع 

 ندوة واعلى القیادات السیاسیة واالداریة والشعبیة فى السودان .المشاركین فى ال

وجھ فخامتھ كلمة قیم�ة تناول�ت االبع�اد االقتص�ادیة واالجتماعی�ة الت�ى تعیش�ھا بل�دان  وفى حفل االفتتاح 

عقبات لقضایا التعلیم والتدریب التقن�ى والمھن�ى مؤك�دا عل�ى  يبتجاوز اوطننا العربى والوسائل الكفیلة 

 – احم�د ب�ابكر نھ�ار/  ال�دكتوروحضور معالي ھذه الندوة التى تصدت لھذا الموضوع الجوھرى  اھمیة

 ،وراعى الندوة  واالصالح االدارىوزیر العمل 

 -بك�رى یوس�ف  السید/ سعادةو السید / فایز علي المطیرى/ المدیر العام لمنظمة العمل العربیة معالىو  -

 ،  عمل السودانىصحاب الال عامال تحادلال االمین العام

  رئیس االتحاد العام لنقابات عمال السودان -المھندس / یوسف عبد الكریم  وسعادة -

  .االمین العام لالتحاد الدولى لنقابات العمال العرب  –وسعادة السید / غسان غصن  -
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بالجمھوری��ة وممثل��ي اط��راف االنت��اج الثالث��ة  قی��ادات وزارة العم��ل م��ن  كبی��رع��دد  حض��ورفض��العن  -

 . سودانیةال

 

 :  المشاركون

 

ف�ي مق�دمتھم القی�ادات ) مش�اركاً ومش�اركة  200( اكثر من  الندوةھذه افتتاح شارك في أعمال  -

واالص���الح االدارى وزارة العم���ل ووالتنمی���ة التش���غیل التعل���یم والت���دریب والمختص���ة بقض���ایا 

اتحاد عام ن وممثلین ع السودانل وعدد من قیادات وكوادر االتحاد العام لنقابات عما بالسودان

ً )  مش�ارك64( ك فیھ�اش�ار، كم�ا  اصحاب العم�ل بالس�ودان  ) دول�ة عربی�ة18م�ن (ومش�اركة  ا

 .فى الدول العربیة أطراف االنتاج  یمثلون

 

 : وجلسات العمل أوراق العمل

 

تصین السادة الخبراء والمخقبل من اعدت أوراق عمل  عرضت مجموعةعلى مدى ثالثة ایام عمل 

 -على النحو التالي :والمشاركین 

المملك��ة العربی��ة  –الس��ید ال��دكتور/ فیح��ان مس��اعد العتیب��ى  ت��ولى رئاس��تھا جلس��ة العم��ل االول��ى :

 عرضت اوراق العمل االتیة: وقدالسعودیة 

دور التعلیم والتدریب التقنى والمھني في تطویر اقتصاد المعرفة وتنمیة تشغیل الشباب ف�ي  -1
 . دولة فلسطین - السید / رامى مرعب یة.البلدان العرب

 ج�ودة نظ�م وب�رامج الت�دریب ف�ى تعزیز دور القطاع الخ�اص ومنظم�ات المجتم�ع الم�دنى -2

 .جمھوریة السودان  -القرشى  الفاتح عباس والتعلیم التقنى والمھنى السید/

عرض�ت  وق�دی�ة الجمھوری�ة الجزائر –الس�ید / بلح�داد م�راد  تولى رئاس�تھا : جلسة العمل الثانیة :

 اوراق العمل االتیة:

 ف�����ى تنمی����ة س����وق العم����ل العرب�����ى . دور ال����تعلم االلكترون����ى والت����دریب االفتراض����ى -1

 الجمھوریة التونسیة -/ وجدان بن عیاد  السیّدة

اھمی���ة منظوم���ة االرش���اد والتوجی���ھ المھن���ى كعملی���ة مس���تمرة ف���ى دع���م وتأھی���ل الش���باب  -2

 ردنیة الھاشمیة .المملكة اال –العربى.السید / لطفى جبیل 

 تجربة المنظمة العربیة للتنمیة االداریة -3
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 وق�دالجمھوری�ة العربی�ة الس�وریة  –السید / عمر حوریة  تولى رئاستھا : جلسة العمل الثالثة :

 عرضت اوراق العمل االتیة:

والمھن�ى واحتیاج�ات س�وق  اآللیات المقترحة للربط والمواءمة بین مخرجات التعلیم التقن�ى -1
  جمھوریة السودان -سید / عبد الرحیم محمد احمد العمل.ال

اثر المعاییر العربیة والدولیة فى تنظیم عملیة التدریب والتوجیھ المھنى.السید الدكتور/عب�د  -2
 . جمھوریة السودان -الوالى محمد بابكر

 القطریة التالیة  بكما تم عرض التجار    

 تجربة جمھوریة مصر العربیة -

 سیةتجربة الجمھوریة التون -

وزارة العم�ل العم�ل واالص�الح  –الس�ید / ف�اروق عبدالل�ھ ت�ولى رئاس�تھا  جلسة العم�ل الرابع�ة :  

 عرضت اوراق العمل االتیة: وقداالدارى بجمھوریة السودان  

اھمی��ة ال��دور التوع��وى والتثقیف��ى لح��ث وتش��جیع الق��وى العامل��ة لمواص��لة الت��دریب لمواكب��ة  -

 جمھوریة السودان –ادل محمد كرداوى الدكتور / عالتكنولوجیا الحدیثة 

 كما تم عرض التجارب القطریة التالیة

 تجربة الجمھوریة العربیة السوریة -

 تجربة الجمھوریة الجزائریة -

 تجربة المملكة المغربیة -

 اشرف على اعداد وتنفیذ ومتابعة اعمال الندوة عن منظمة العمل العربیة كل من:

 مدیر عام منظمة العمل العربیة –ري معالي االستاذ / فایز علي المطی -1

 مستشار المدیر العام  –السید / محمد شریف داود  -2

 خبیر منظمة العمل العربیة المالي  –الدكتور / حسین عثمان  -3

                الق�ائم بأعم�ال م�دیر المعھ�د العرب�ى للثقاف�ة العمالی�ة  –السید/ عب�د الحمی�د عری�ب  -4

 وبحوث العمل بالجزائر

 رئیس وحدة التنمیة والتدریب والتصنیف المھنى  –السیدة / رباب طلعت حامد  -5

 ادارة التنمیة البشریة والتشغیل –السید / محمد عبد الھادى  - 6
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 النتائج والتوصیـات :

لجن�ة ص�یاغة م�ن الس�ادة المش�اركین التالی�ة  انتخ�اباالول�ى العم�ل افتتاح اعمال جلس�ة  تم فى بدایة

 -: على النحو التالىالذین یمثلون أطـراف اإلنتـــاج الثالثة أسماؤھم و

 رئیسا -دولة الكویت  –السید / خالد العازمى   -

 مقررا -جمھوریة مصر العربیة  -السید / عماد عبد المنعم -

 تونس –السید / منعم عمیرة  -

 الجزائر -السید / مراد بلحداد  -

 المغرب –السید / محمد المنصورى  -

 السعودیة –الدكتور / فیحان العتیبى  -

 السعودیة –السید / والء الحلوانى  -

 السودان – عبد الرحمنالسیدة / حلیمة الشیخ  -

 الكویت  –السید / فیصل مطلق العازمى  -

 سوریا –السید / عمر حوریة  -

 فضال عن السكرتاریة الفنیة لمنظمة العمل العربیة والسادة الخبراء 

م�ن  ةالمقدمض وضوء العر فىوثالثة ایام عمل على مدى التى استمرت لسات العمل ومن خالل ج

والتج��ارب القطری��ة الناجح��ة العناص��ر األساس��یة الت��ي تض��منتھا أوراق العم��ل  والس��ادة الخب��راء  قب��ل

ت�م ، المش�اركین الس�ادة م�ن قب�ل الھادف والبناء في إدارة الجلسات والحوار اإلیجابي  الممیزواألسلوب 

 :تماد التوصیات التالیةاع

الس�ودان الوثیق�ة رئ�یس جمھوری�ة  -المش�یر / عم�ر حس�ن احم�د البش�یر اعتبار كلمة فخامة  -1

الرئیسیة من وثائق الندوة واالساس فى استنباط توصیاتھا التالیة لم�ا تض�منتھ م�ن توجھ�ات 

 علمیة ھادفة .

إطار تطویر قطاع التعلیم دعوة الدول العربیة الى سرعة التوجھ نحو اقتصاد المعرفة ضمن   -2
بناء برامج ومضامین ھذا القطاع و تطویرھا حسب  من خاللوالتدریب المھني والتقني وذلك 

 .قطاع اإلنتاج  لتكون مخرجاتھا مالئمة لما یتطلبھمتغیرات و اتجاھات سوق العمل 

 حث الحكومات العربیة على ضرورة ایجاد نظام متكامل لسوق العمل مرتبط بالمنظومة  -3
التعلیمیة والتدریبیة لتوفیر البیانات والمعلومات الدقیقة للتعرف على االحتیاجات الحالیة 

 . التى یطلبھا قطاع االنتاجوالمستقبلیة من الشھادات والمھارات والتخصصات 
دعوة الدول العربیة الى تبنى نظام التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد وتطبیقاتھما في التعلیم   -4

ب، وإنشاء المراكز الوطنیة لتوفیر الدعم الفنّي و األدوات والوسائل الالزمة لتطویر والتدری
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تطویر سیر  بھدف، استجابة للمتغییرات االقتصادیة واالجتماعیةالمحتوي التعلیمي الرقمي،
  إلى مسار یستجیب لمتطلبات سوق العمل العلم والتعلیم ونقلھ من صوره التقلیدیة

علیم والت�دریب المھن�ي والتقن�ي ف�ي تعزی�ز نش�اط المش�روعات الص�غیرة دعم دور مؤسسات الت  -5
 جدی�دةالمدرب�ة والمؤھل�ة، وف�تح آف�اق  والمتوسطة م�ن خ�الل رف�دھا ب�الموارد والق�وى البش�ریة

لالنط��الق والخ��روج م��ن ال��نھج التقلی��دي ف��ي العم��ل واالنت��اج ال��ى ال��نھج الح��دیث، المبن��ي عل��ى 
 . المشتركالتعاون  والتقنیة والتكنولوجیا 

المحف�زة لمؤسس�ات س�وق العم�ل والمش�روعات الص�غیرة القانونی�ة سن التش�ریعات العمل على   -6
ما یتناسب ودورھا الفعال ف�ى اس�تیعاب اع�داد كبی�رة بوقطاعاتھا والمتوسطة بمختلف أحجامھا 

لل��دول م��ن الخ��ریجین فض��ال ع��ن انعكاس��تھا االیجابی��ة عل��ى التنمی��ة االقتص��ادیة واالجتماعی��ة 
 .ربیة الع

لتدریب المھني وتحسین جودتھ (مراكز اتمویل لبذل جھود أكبر دعوة الحكومات الى    -7
وزیادة مراكز مواكبة التطورات التكنولوجیة الحدیثة ل التدریب، المدرسین، آلیات التدریس)

الخدمات االستشاریة حول اختیار المھن وتطویع البرامج التدریبیة وزیادة الصالت عن طریق 
 القطاع الخاص . التدریب المھني وبینومؤسسات یغ مختلفة للتعاون بین مراكز تبني ص

الحوار االجتماعي وتعزیز قنوات تكثیف الى  فى الدول العربیة دعوة اطراف االنتاج الثالثة  -8
 لالستجابةمن أجل تعزیز قدرتھ والتقنى لتدریب المھني افى مجال خاصة االتصال والمشاركة 

 . اإلنتاج متطلباتل

 من خالل :دعوة الدول العربیة الى تطویر منظومة االرشاد والتوجیھ المھني والوظیفي   -9

 على العمل بإیجابیة وأكثر إنتاجیةً  قدرتھم لتحفیز الالزمة الشباب بالمعلومات والمھارات  تزوید -
 .تكیفًا وانسجاًما مع بیئة العمل و

الخدمات في القطاعات األخرى المقدمة تنسیق خدمات التوجیھ المھني داخل القطاع الواحد مع  -
العمل على فتح المسارات التعلیمیة (مراحل وأنواع التعلیم) أفقیًا و من داخلھا وخارجھا

 وعمودیًا.
تغییر الصورة النمطیة للعمل المھني ودونیتھ وتغییر ثقافة العیب التي تالزم تفكیر وتوجھات  -

 .یة تفعیل حمالت التوعیة المھنوالكثیر من الشباب 
االعتبار  العمل على نشر ثقافة التدریب التقنى والمھنى فى المجتمعات العربیة بما یدعم رد -10

الى المھن وإعالء قیمة العمل والتدریب التقنى والمھنى بما یساعد فى زیادة اعداد الملتحقین 
 بالتدریب المھنى .

التقنى و المھنى) والتدریب م التى لم تعتمد (االستراتیجیة العربیة للتعلیدعوة الدول العربیة  -11
إطار عتبارھا أبواالستفادة من مضمانیھا الى اعتمادھا الصادرة عن منظمة العمل العربیة 

 .استراتیجي حاكم لمنظومة التدریب التقنى والمھنى 

على المستوى  2008العربى المعیارى للمھن اعتماد التصنیف دعوة الدول العربیة الى  -12
 .الوطني 
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ض���رورة تحقی���ق ت���وازن األنش��طة االقتص���ادیة بم���ا یكف���ل التط���ور المتناس���ب التاكی��د عل���ى  -13
للقطاع�ات الجاذب��ة للعمال��ة المدرب��ة والم��اھرة ، بحی�ث ال تص��بح عملی��ة الج��ذب مقص��ورة عل��ى 

الم�ردود االقتص�ادى االس�تدامة واألنشطة سریعة العائد ، بل تمت�دّ إل�ى األنش�طة اإلنتاجی�ة ذات 
 مناسب على المدى المتوسط والطویل .الكلى واالجتماعى والبیئى ال

توفر والتى التى اعدتھا منظمة العمل العربیة ق العمل ادعم الشبكة العربیة لمعلومات أسو – 14

االمر الذى یحد من مشكلة البطالة بین الدول العربیة سوق العمل تبادل معلومات  فرصة

 العربى . الوطنوالفقر فى 

 المشاركون عن:  و في ختام أعمال ھذه الندوة عبر

واالصالح االدارى  وزیر العمل -د بابكر نھارماح الدكتور/لمعالي شكرھم وتقدیرھم  -

وحضوره على رعایتھ الكریمة أعمال ھذه الندوة القومیة الھامة بجمھوریة السودان 

 . الشخصي حفل افتتاحھا

عام لنقابات ال یوسف عبد الكریم رئیس االتحاد سعادة المھندس /الى شكرھم و تقدیرھم  -

وكافة عمال ھذه الندوة ال الكریمةالستضافتھم واعضاء قیادة االتحاد  السودانعمال 

ومتابعة مباشرة من  كبیرة تسھیالترعایة وحسن وفادة وو ما قدموه من المشاركین فیھا 

انجاح لحظات االعداد االولى حتى انقضاء اعمال ھذة الندوة مما كان لھ كبیر االثر فى 

 بالشكل الذى یترك عالمة بارزة فى العمل العربى . أعمالھا

المدیر العام لمنظمة العمل  –فایز علي المطیري ید / ــالس لمعالىدیرھم ـــشكرھم وتق -

تناولت احد ركائز والتي  النوعیة الندوةالستجابتھ الكریمة في تنظیم وتنفیذ ھذه العربیة 

التعلیمیة والتدریبیة فى الوطن العربى التنمیة المستدامة المتمثلة فى تطویر المنظومة 

دعم على وجھ الخصوص فضال عن الشباب بشكل عام وبطالة  بطالةالبھدف الحد من 

وتعمیق العربي في الوطن االنتاج  لقوىالتنمیة البشریة وتنمیة المعرفة والمھارات برامج 

والشكر موصول  الحوار بین المعنیین باتخاذ القرار من قیادات أطراف اإلنتاج الثالثة

 للقائمین على ادارة وتنفیذ ھذه الندوة الھامة .
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