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 -تقدیــــم :
 

 
 

منظمة توجیھ أنشطتھا المختلفة لدارسة ال، تواصل 2018في إطار تنفیذ خطة منظمة العمل العربیة لعام 

مستوى الدول العربیة كافة ورغم كونھا وبحث واقع التشغیل والبطالة سواء على المستوى الوطني أو على 

عقدت عشرات المؤتمرات والندوات القومیة للتصدي لظاھرة البطالة وتوفیر فرص العمل بشكل عام والشباب 

منھم على وجھ الخصوص ، غیر أن حجم وأھمیة قضیة التشغیل تبقى متجدده وتحتاج استمرار الجھد العلمي 

لفة سواء من خالل استحداث مشاریع جدیدة تتواكب ومتطلبات المرحلة الھادف لبحث توفیر فرص العمل المخت

الستیعاب الكثیر من العاطلین عن العمل من خالل مشاریع الدولة أو القطاع الخاص أو المستثمرین ، یضاف 

على  لذلك االعداد الفني والتقني للقوى العاملة بما یمكنھا من أداء دورھا االنتاجي بكل كفاءة واقتدار للعمل

 اآلالت والمعدات الحدیثة والمقدرة على المنافسة الفنیة في سوق العمل.

بالتشاور والتنسیق  ُعمان سلطنةأطراف اإلنتاج في تنفیذ ھذه الورشة القطریة لصالح جاء ومن ھذا المنطلق 

من الولوج في  لتدارس واقع التشغیل والرعایة الالزمة لرفع كفاءة العمال وتمكینھممع وزارة القوى العاملة 

 .سوق العمل للحد من البطالة والفقر في آن واحده

 

 -األھــــــداف :     

 تھدف ھذه الورشة إلى تعریف المشاركین باآلتي:

 تبادل المعلومات الخاصة بالتجارب الناجحة بین المشاركین. -1

 الوقوف على سبل مواجھة التحدیات التي تعترض قضیة التشغیل وتوفیر فرص العمل. -2

 الوقوف على كیفیة تفعیل دور القطاع الخاص للمساھمة في توفیر فرص العمل ودعم االقتصاد والوطني. -3

 بحث سبل االستفادة من االقتصاد األزرق لتوفیر فرص العمل في المساھمة في دعم االستثمار. -4

 د.وسائل تفعیل عمل الصناعات الصغرى والصغیرة والمتوسطة، إلیجاد فرص عمل وتعزیز االقتصا -5

ً للمھارات والخبرات  -6 العمل على تحریك عناصر سوق العمل للتخلص من الرقابة والجمود وجعلھ جاذبا

 الحدیثة.

 المستوى التقني في الزراعة وعلى وجھ الخصوص زراعة المحاصیل كثیفة االستخدام للعمالة االطالع على -7

 وسبل االستفادة من ذلك.
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 المشاركــــــــون :      

 
) مشارك ومشاركة یمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة ف�ي س�لطنة 100عدد (شارك في حفل افتتاح أعمال الورشة   

، العامل�ةخصص�ین ف�ي وزارة الق�وى م�ن المتأكث�رھم م�ن الك�وادر المتخصص�ة ف�ي مج�ال عم�ل الورش�ة  ُعمان،
قائم�ة  مرف�ق(مشارك ومش�اركة لحض�ور فعالی�ات الورش�ة  )70واستمر عدد ( المتخصصین،لخبراء من ا وعدد

 .المشاركین)بأسماء 

 :شارك عن المنظمةكما 

 - :رئیساً للوفد الذي ضم كل من –یة المدیر العام لمنظمة العمل العرب –معالي السید / فایز علي المطیري  -

 التنمیة البشریة والتشغیل.، والمشرف على إدارة مستشار سعادة المدیر العام –ریف السید / محمد ش -

 مدیر إدارة الشئون المالیة واإلداریة –/ ھدى الغنیمي  ةالسید -

 مدیر المركز العربي للثقافة العمالیة وبحوث العمل بالجزائر.  –السید / عبد الحمید عریب  -

 رئیس وحدة التنمیة والتدریب والتصنیف المھني. –السیدة/ رباب طلعت  -

 رئیس وحدة التشغیل وسوق العمل. – السیدة/ مستورة الجراري -

 

 -حفل االفتتاح  :    
 

بفن�دق  2018یولیو/ تم�وز  29تـــم افتتاح أعمال الورشة عند الساعة التاسعة من صباح یوم األحد الموافق 

 ،رئیس بلدی�ة ظف�ار – سالم بن عوفیت الشنفري/  سعادة الشیخ وحضور ، تحــــت رعایة) صاللةكروان بالزا(

حم�د ب�ن خم�یس  /والس�یدالعربی�ة، الم�دیر الع�ام لمنظم�ة العم�ل  –وحضــــور معالي السید / فایز علي المطیري 

السید/ و ،أصحاب العملوعدد من كوادر وقیادات وزارة القوى العاملة و وكیل الوزارة لشئون العمل –العامري 

 - :من كالً كلمات باالفتتاح  وبدأ، ُعمان سلطنةنبھان بن أحمد البطاشي رئیس االتحاد العام لنقابات عمال 

عامة مدیر عام المدیریة ال –ُعمان ألقاھا السید/ خالد بن حمد الرواحي  العاملة بسلطنةوزارة القوى كلمة  -
وقد جاء في الكلمة إن من أبرز مكونات منظومة التشغیل الوطني الداعم لھذه  للقوى العاملة بمحافظة ظفار،

حقی�ق أھ�داف المنظومة نحو استقرارھا ونموھا وتطویرھا ھو القطاع الخاص والذي ب�ات معَ�والً علی�ھ ف�ي ت

قض�ایا التنمیة المستدامة وفي دعم االقتصاد الوطني، وعلیھ فقد آن اآلوان ألن یتجھ المختص�ون والمعنی�ون ب

ألھمیتھ ودوره الكبیر في دفع عجلة االقتص�اد التشغیل إلى تكثیف أعمالھم البحثیة نحو القطاع الخاص نظراً 

المختص��ین دراس��ة قض��ایا ھ��ذا القط��اع واستش��راف مس��تقبلھ  بھ��ؤالءإذ أص��بح حری��اً نح��و الح��راك والفاعلی��ة 
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من مشكالت التشغیل وتس�ھم ف�ي تحقی�ق  وتأثیراتھ على االقتصاد، بغیة الوصول إلى مرئیات معتبرة قد تحد

 بعض أھداف التنمیة المستدامة.

وذكر في كلمة وزارة القوى العاملة أن ریادة األعمال مدخالً مھماً للغایة لخلق مزید م�ن ف�رص العم�ل الت�ي  -

ب�ر لذا أصبح لزاماً تطویر الوسائل المستخدمة في ریادة األعمال عتفعل بدورھا الحراك االقتصادي وتنمیھ، 

 إنشاء أندیة خاصة بھا فاعلة ومجھزة بكافة الوسائل واألدوات الحدیثة.

ع��ن ، ف�ي كلمت�ھ الم��دیر الع�ام لمنظم�ة العم�ل العربی��ة –مع�الي الس�ید / ف��ایز عل�ي المطی�ري  وأع�رب

 وزیر القوى العامل�ة ف�ي س�لطنة ُعم�ان -الشكر واالمتنان لمعالي الشیخ/ عبدهللا بن ناصر بن عبدهللا البكري 

لكل من ساھم ف�ي الشكر كما وجھ  ،الھامة لكوادر وقیادات منتسبي الوزارة ھذه الورشةعقد لاستجابتھ كریم ل

 االعداد والتحضیر مع كوادر المنظمة لعقد ھذه الورشة بھذا التنظیم الجی�د والتحض�یر المناس�ب عل�ى طری�ق

ھذه أن تنظیم وذكر في كلمتھ . االجتماعیةواالقتصادیة مجاالت التنمیة مختلف  المشتركة في األھدافتحقیق 

منظم��ات ممثل��ي كرس��ت لقی��ادات وزارة الق��وى العامل��ة وكوادرھ��ا وع��دد م��ن ك��وادر وقی��ادات الت��ي  الورش��ة

كون حلقة في سلسلة متص�لة م�ن األنش�طة المماثل�ة الت�ي تھ�دف ال�ى تأن  على أمل عمالالو عمالالأصحاب ا

لخدم�ة ال�وطن المزید من وسائل التعاون البناء االجتماعي وتحقیق الحوار منظومة التشغیل الوطني وتعزیز 

ف�ي إط�ار م�ن التكام�ل ال�ذي  2030 التنمیة المستدامةسبل تنفیذ خطط واستراتیجیات  وابنائھ الكرام وتعزیز

ذي لبناء الحاضر الزاھر والوصول الى المستقبل المشرق ال�القوى العاملة التي تملكھا  اإلنتاج یجمع عناصر

یتطل��ب مض��اعفة  2030إن دع��م تنفی��ذ خط��ط التنمی��ة المس��تدامة و .ب��إذن هللا ینش��ده ش��عب الس��لطنة األص��یل

الجھود والتوافق على أولوی�ات وآلی�ات العم�ل الت�ي تجم�ع وال تف�رق وتق�وي وال تض�عف، ألن النج�اح یخ�دم 

ح�دیات والص�عوبات وان الت ،وعم�ال، وأصحاب اعم�ال، حكومة، الجمیع مھما كانت مواقعھم من المسؤولیة

 .افر كافة الجھودضال یمكن قھرھا والتغلب علیھا اال بت

وق�د ج�اء ف�ي كلمت�ھ  ،االتحاد العام لنقابات عمال سلطنة ُعمان رئیس - السید/ نبھان بن أحمد البطاشيكلمة  -

وتس�عى أن قضیة التشغیل واستیعاب الباحثین عن عمل تعُد من القضایا التي تحظ�ى باھتم�ام ب�الغ م�ن ال�دول، 

أو التخفی�ف م�ن آثارھ�ا،  ع الحلول التي م�ن ش�أنھا الح�د م�ن البطال�ةبشكل دائم إلى دراستھا وتشخیصھا ووض

ولكون قضیة التش�غیل م�ن القض�ایا الوطنی�ة الت�ي ال تخ�تص بھ�ا جھ�ة معین�ة، فق�د ب�ات أم�راً مھم�اً االسترش�اد 
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الت�ي تش�كلت بموج�ب ھ�ذه المع�اییر والمواثی�ق بمعاییر العمل العربیة والدولیة في ھذا الجانب، فجملة الحق�وق 

اإلنت��اج عل��ى قاع��دة حق��وق ك��ل ط��رف بتنظ��یم العالق��ة ب��ین أط��راف العالمی��ة ف��ي الق��رن العش��رین كان��ت كفیل��ة 

  وواجباتھ، وبما یحقق التنمیة المستدامة في الدول. 

 

  حفل الختام:

ولین ف�ي محافظ�ة ص�اللة، فق�د ُعم�ان وكب�ار المس�ؤلالھتمام المتزاید من وزارة القوى العاملة ف�ي س�لطنة تأكیداُ 

مستشار وزیر الدولة ومحافظ  –حضر حفل الختام والذي كان برعایتھ سعادة عبدهللا بن عقیل أحمد آل إبراھیم 

لشؤون  وكیل الوزارة –مع عدد من كبار مسؤولي المحافظة فضالُ عن سعادة حمد بن خمیس العامري ظفار،  

أس�ھموا ف�ي توزی�ع ش�ھادات المش�اركة لكاف�ة الس�یدات والس�ادة ال�ذین ال�ذین وت المحافظة ، وعدد من قیاداالعمل

ن ر خالل�ھ المش�اركوحضروا على مدى ثالثة أیام عمل الورشة، وكان حف�الً جم�یالً س�اده الف�رح والس�رور، عب�

المنظم�ة وم�دیرھا م�ات طیب�ة نح�و عن غبطتھم وسعادتھم الكبیرة مؤكدین ذلك من خالل م�ا عب�روا عن�ھ م�ن كل

   العام وكوادر المنظمة الذین نفذوا ھذا النشاط النوعي الھام.

 

 -سیر اعمال الورشة  :  
 

تناول فیھا السادة الخبراء بالعرض والتحلی�ل  ،تضمن جدول أعمال الورشة على مدى ثالثة أیام عمل متتالیة

 یة:التال المحاوروالمناقشة 

 سلطنة ُعمان.واقع وآفاق منظومة التشغیل في  -1

  سالم بن نصیر الحضرميوقدمھا السید / 

 الشراكة والحوار أساس تحقیق النمو االقتصادي والتنمیة المستدامة. -2

   عدنان یاسین مصطفى. /الدكتور وقدمھا السید

 دور المعاییر المھنیة في تطویر التعلیم المھني والتقني واالرتقاء بمستوى األداء في سوق العمل. -3

 محمد بن مصطفى النجار. /الدكتور السیدقدمھا 

 االقتصاد األخضر ودوره في دعم منظومة التشغیل.  -4

 رباب طلعت حامد. /ةھا السیدتقدم
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 .البرنامج العربي المتكامل للتشغیل والحد من البطالة -5

إدارة ، والمشرف على مدیر العام لمنظمة العمل العربیةمستشار ال –قدمھا السید / محمد شریف داود    

 التنمیة البشریة والتشغیل.

األنماط الجدیدة للعمل والتكنولوجیا المتقدمة للمعلومات واالتصاالت لتحقیق أھداف التنمیة  -6

 المستدامة.

 فیصل المناور. /الدكتور وقدمھا السید

 
 -:  والتوصیات الختامیة لجنة الصیاغة

 
التالیة اسماءھم والذین یمثلون أطراف االنتاج الثالثة تم تشكیل لجنة صیاغة مكونة من السادة المشاركین 

 في سلطنة ُعمان وھم كل من:

 وزارة القوى العاملة. –ناصر بن سالم الحضرمي  -1

 وزارة القوى العاملة. –مھا العلوي  /ةالسید -2

 القوى العاملة. وزارة -الغیثي  عبدهللا /السید -3

 االتحاد العام لعمال سلطنة ُعمان. –یوسف البوسعیدي السید/  -4

 خبراء المشاركین في أعمال الورشة، ** باإلضافة إلى السادة ال

 اللجنة: ومثل المنظمة في

 داود. السید / محمد شریف 

  .والسید/ عبد الحمید عریب 

 حامد. والسیدة/ رباب طلعت

 الجراري.عطیة والسیدة/ مستورة  

 .للجنةومقررا ً رئیساً  - سالم الحضرميناصر بن  /وقد تم اختیار/ السید •

 عقدت اللجنة عدة اجتماعات تدارست فیھا المالحظات والخالصات التي قدمھا السادة أعضاء اللجنة  -

  -التالیة: وتم التوصل إلى عدد من التوصیات  المشاركین،والخبراء ومداخالت 
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تقدیم یادة األعمال وتمكینھم من خالل على رتعزیز مبدأ التشغیل الذاتي من خالل نشر التوعیة والتدریب  .1
 الدعم الفني.

 المستدامة.لتنمیة تحفیز مؤسسات القطاع الخاص للقیام بدور فاعل ومؤثر في تحقیق أھداف ا .2
 تعتمد على كفاءة الطاقة والطاقة االنظف والطاقة المتجددة. اقرار استراتیجیات إلى الدعوة  .3
في مجال التنمیة المستدامة ال سیما في البلدان التي شھدت نمواً اقتصادیاً االستفادة من بعض التجارب الرائدة  .4

ً بسبب السیاسات والخطط االقتصادیة الناجحة التي تم تبنیھا في تلك البلدان ، على سبیل المثال، التجربة الفتا
 المالیزیة والسنغافوریة.

 توفیرالتي تسھم في  الصغیرة والمتوسطةالمؤسسات  ودعمفرص االبداع والمشاركة امام الشباب  تشجیع .5
 جي المؤسسات التعلیمیة والتدریب المھني الذي یراعي احتیاجات سوق العمل.یمام خرأفرص العمل 

العمالیة في سلطنة عمان في ظل تنامي وانتشار أنماط العمل الجدیدة  التنظیماتالعمل على االستفادة من دور  .6
 .والتكنولوجیة الرابعةخاصة في ظل الثورة العلمیة 

تحمل  على الكوادر القیادیة تمكینوفي رسم الخطط اإلنتاجیة العمالیة وتعزیز دورھا التنظیمات دعم  .7
 التنمیة المستدامة. أھداف المسؤولیات في إنجاح

عنصرا أساسیا في رسم السیاسات التنمویة  االخاص لیكونو القطاعین العاملى تحقیق شراكة حقیقة بین العمل ع .8
 المستدامة ومشاركا في صنع القرار.

التأكید على أھمیة الحوار االجتماعي بین الشركاء االجتماعین على المستوى الوطني لتعزیز التعاون لتحقیق  .9
 .أھداف التنمیة الشاملة والمتكاملة المستدامة

مراجعة التشریعات القانونیة المنظمة لقطاع العمل مثل: قانون العمل والتأمینات االجتماعیة، وتقلیص الفجوة  .10
 عن عمل. الباحثینبین القطاعین العام والخاص لیكون القطاع الخاص جاذباً لتشغیل واستقطاب 

 تطویر مناھج التعلیم وموائمة التخصصات والبرامج مع احتیاجات سوق العمل. .11
عزیز فرص االستثمار في جمیع المحافظات في السلطنة وزیادة حجمھ مما یساھم في خلق فرص العمل ت .12

 للباحثین عن العمل.
تساعد  التيتكثیف التوعیة اإلعالمیة بمختلف الوسائل على ریادة األعمال وتقدیم الدورات وورش العمل  .13

 الباحثین عن العمل في دخول ریادة األعمال.

یؤكد المشاركون على أھمیة عقد ورش عمل مماثلة بمختلف المستویات ألطراف اإلنتاج الثالثة لما في  .14
 .دریبیةللنھوض بمھامھم التشغیلیة والتاالنتاجیة ذلك من أھمیة في تعزیز 

یؤكد المشاركون على أھمیة تبادل المعلومات بین الدول العربیة من خالل الشبكة العربیة لمعلومات  .15
 العمل التي تدیرھا منظمة العمل العربیة. أسواق
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االستراتیجیة العربیة لتنمیة القوى العاملة والتشغیل الصادرة عن منظمة العمل العربیة في عمل على تفعیل ال  .16
وكذلك االستفادة من تقاریر التشغیل واالستراتیجیة العربیة للتدریب والتعلیم التقني والمھني  2003عام 

 الدوریة بھذا الشأن. 
على تعاونھم وتفاعلھم مع جمیع المؤتمرات  سلطنة ُعمانیؤكد المشاركون من أطراف اإلنتاج الثالثة في  .17

 .التي تعقدھا منظمة العمل العربیةوالندوات واألنشطة والفعالیات 
 عن:وفي ختام أعمال الورشة عبر المشاركون 

 –القوي العاملة وزیر  – عبد هللا بن ناصر بن عبد هللا البكري –شكرھم وتقدیرھم لمعالي / الشیخ  -
لمتابعتھ الكریمة في مراحل التحضیر األولیة وتوجیھاتھ السدیدة لقیادات الوزارة التي أبدت أفضل صور 

 الورشة.التعاون لعقد ھذه 
المدیر العام لمنظمة العمل العربیة لعقد وتنظیم  –شكرھم وتقدیرھم لمعالي السید / فایز علي المطیري  -

ھذه الورشة ومتابعتھ الشخصیة لجمیع مراحل اإلعداد لھا وحضوره الشخصي ومخاطبتھ المشاركین 
بر للحوارات وكانت الحافز األك ة ھادفة وضعت المشاركین في صلب محاور وأھداف الورشةمقیبكلمة 

 .البناءة التي سادت أعمالھا
وإلقاء  تولوا االعداد والتنظیم والحضور شكرھم وتقدیرھم لكوادر منظمة العمل العربیة الذین -

 ما توصلت الیھ الورشة.ستیة لما لھ من أثر ھام وإیجابي فیالمحاضرات واألعمال اللوج
 

 مستورة 
 مصطفى عمر


