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 تـقـديـــم :

  ندوة قومية حول  تم عقد 2015فى إطار تنفيذ خطة عمل منظمة العمل العربية لعام 

التدريب التقنى والمهنى ومتطلبات سوق  الربط بين منظومة التعليم و" 
-31/3خالل الفترة من  بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربيةذلك والعمل "

.وياتى انعقاد هذه الندوة تأكيدًا على مدى اهتمامات منظمة العمل العربية 2/4/2015
الموارد البشرية وتأهيلها للحد من مشكلة البطالة فى الوطن العربى ،  بموضوعات تنمية

-2010وتنفيذا لقرارات القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية بشأن اعتماد الفترة من 
 . عقدا عربيا للتشغيل  2020

 

 ثانيا : أهداف الندوة

والتدريب  الهمية منظومة التعليمإن الهدف من عقد هذه الندوة هو التطرق 
ودورها فى الحد من مشكلة البطالة فى وواقعها في المنطقة العربية  التقنى والمهنى

 الوطن العربى من خالل تحقيق االهداف االتية :

تنفيذذذا لقذذرارات القمذذم االقتصذذادية والتنمويذذة واالجتماعيذذة بشذذأن البرنذذام  المتكامذذل لذذدعم     -

المنبثقة عنه وعلى وجه الخصذو  المشذرو     والمشاريع الستةالتشغيل والحد من البطالة 

المتعلق بالموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب التقنى والمهنذى واحتياجذات قذوق العمذل     

 ومتابعة تنفيذ متطلبات العقد العربى للتشغيل .

التعذرف علذذى قياقذذات وبذذرام  التعلذذيم والتذذدريب التقنذذى والمهنذذى فذذى ضذذو  االحتياجذذات   -

 ل العربى.الفعلية لسوق العم

التعذذرف علذذى المشذذاكل والمعوقذذات التذذي تواجذذه تطذذوير منظومذذة التعلذذيم والتذذدريب التقنذذى   -

 والمهنى.

 ايجاد الحلول التى تساعد صانعى السياقات لتطوير هذه المنظومة. -

 تعزيز ثقافة العمل الحر وتنمية روح المبادرة لدى الشباب العربى . -

مذذن مشذذكلة البطالذذة ومالئمذذة بذذرام  التعلذذيم  التعذذرف علذذى دور القطذذا  الخذذا  فذذى الحذذد   -

 والتدريب مع احتياجات قوق العمل .

التعذذذذذرف علذذذذذى مسذذذذذاهمة منظومذذذذذة التعلذذذذذيم والتذذذذذدريب التقنذذذذذى والمهنذذذذذى فذذذذذى دعذذذذذم      -

 وتطويرالصناعات الصغيرة والمتوقطة فى الوطن العربى.

 ل الندوة.تبادل الخبرات والتجارب القطرية فيما بين المعنيين والمتخصصين فى مجال عم -

 

 



2 

 

 ثالثا : محــاور النــدوة  

واقذذع وافذذاق منظومذذة التعلذذيم والتذذدريب المهنذذي والتقنذذي فذذى البلذذدان العربيذذة فذذى ضذذو            -1

 المتغيرات العربية والدولية.    

 أهمية الشراكة بين منظومة التدريب التقني والمهني ومنظمات أصحاب األعمال. -2

مخرجات التعليم التقني والمهنذي واحتياجذات قذوق    اآلليات المقترحة للربط والموا مة بين  -3

 العمل.

 رؤية عربية لتنمية ثقافة العمل وروح المبادرة لدى الشباب العربي . -4

 متطلبات التوقع فى اقتصاد المعرفة واألنماط الجديدة للعمل فى البلدان العربية . -5

 التنافسية.تنمية الموارد البشرية وأهميتها فى تحسين اإلنتاجية وتحقيق الميزة  -6

 )مرفق البرنامج الزمنى للندوة(                     

 

 المشاركـــون : 

الثالثذة فذي   أطذراف اإلنتذا     ( مشذارك عذن    30عذدد      شارك فذى أعمذال هذذه النذدوة     

الجزائذذر، السذذعودية ، ،  تذذون ،  البحذذريناالمذذارات و االردن ،الذذدول العربيذذة التاليذذة   

ممثذذل عذذن االتحذذاد الذذدولى  و,( مصذذر،  لبنذذان، ،  فلسذذطين، السذذودان ، قذذلطنة عمذذان  

جهذذات ومنظمذذات عربيذذة وإقليميذذة ودوليذذة ذات صذذلة     ممثلذذىلنقابذذات العمذذال العذذرب و 

 .بموضو  الندوة

 )مرفق قائمة بأسماء المشاركين(.

 

 لجنة الصياغة : 

علذى  وذلك تم تشكيل لجنة الصياغة من السادة الخبرا  وممثلى الدول العربية المشاركة 

 : التالىالنحو ا

 جمهورية مصر العربية –محمد فكرى عبد الشافى السيد/  -

 مملكة البحرين -محمد مهدى             السيد/  -

 جمهورية السودان -السيد / مصطفى الراضى احمد -

 جمهورية تون  -السيد / جبران بوراوى        -

 فضال عن ممثلى منظمة العمل العربية -
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 جلسة االفتتاح :  

الموافذذق  الثالثذذا صذذباح يذذوم  مذذن تذذم افتتذذاح أعمذذال النذذدوة فذذى تمذذام السذذاعة التاقذذعة       

العذذام لمنظمذذة العمذذل  المذذدير –السذذيد / أحمذذد محمذذد لقمذذان معذذالى بكلمذذة  31/3/2015

حيث   رضا قيسومة مدير ادارة التنمية البشرية والتشغيل/ ه السيدنيابة عن القاهاالعربية 

للسذذادة المشذذاركين ممثلذذى الذذدول العربيذذة نقذذل تحيذذات معذذالى السذذيد /احمذذد محمذذد لقمذذان  

واهذذم التحذذديات  واقذذع وأوضذذا  القذذوى العاملذذة العربيذذة   ثذذم تعذذري بزيجذذا  ل  المشذذاركة

البطالذة وبوجذه خذا      التنموية التي تواجه البلدان العربية وفى مقدمتها الفقرومشذكالت 

بسذبب  خذالل الفتذرة األخيذرة    تزايذدت بشذكل مقلذق     تخر  والتذي الشباب وحديثي البطالة 

األ مذذذة الماليذذذة العالميذذذة واالنعكاقذذذات السذذذلبية المتوقذذذع مصذذذاحبتها لحركذذذة التغيذذذرات   

التحذديات التذى تواجذه أقذواق      باإلضذافة إلذى  واالحتجاجات السذلمية التذى قادهذا الشذباب     

ضذذعا اإلنتاجيذذة واخذذتالل   وتبذذاطى  النمذذو االقتصذذادى   العمذذل العربيذذة والمتمثلذذة فذذى   

ة العربيذة مذع   يذ التوا ن بين مخرجات التعليم والتدريب وكذلك تراجذع االقذتثمارات البين  

 التراجع الملحوظ فى تنقل األيدى العاملة العربية داخل الوطن العربى.

التعلذيم  الجهود التذى تقذوم بهذا منظمذة العمذل العربيذة فذى مجذال         ابر  الكلمة  كما تناولت

البطالذة  الدور الذى تقوم به هذة المنظومذة للحذد مذن مشذكلة      والتقنى والمهنى  والتدريب

  الموارد البشرية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية  وتأهيل

بالتمنى للجميع إقامة طيبة فى معالى المدير العام لمنظمة العمل العربية  كلمة  تواختتم

 . لصالح المنطقة العربيةتوصيات هادفة والخرو  ب مدينة شرم الشيخ

 

 التوصيات الختامية : 

( جلسات عمل على مدار ثالثة أيام تم فيهذا مناقشذة محذاور النذدوة وعذري      5تضمنت الندوة  
إن معظذم دولنذا العربيذة  ممثلذة      للتجارب القطرية للدول العربيذة المشذاركة حيذث خلصذت إلذى     

بالقطاعات العامة والخاصة فيها على حد قوا ( تبدو مترددًة في إعطا  قطا  التعلذيم، خاصذة   
واإلمكانيذذات التذذي تمكنذذه مذذن تحقيذذق مهمتذذه فذذي خدمذذة بلذذدان وطننذذا   المذذواردالمهنذذي والتقنذذي، 

ربما عزف عن اإلنخراط  العربي. يجب أن تزداد المسؤولية االجتماعية للقطا  الخا ، الذي
في التعليم المهني والتقني، وتشجيعه على فعل ذلك: تصميمًا وإعدادًا وتقديمًا وتوظيفًا وتقييمذًا.  

د احتياجذذات التعلذذيم  يذذه تنميذذة المذذوارد البشذذرية وتحد  يذذتوجلحاجذذة إلذذى خطذذط وطنيذذة    هنالذذك 
علقذة باالقتصذاد والبطالذة    بما يتناقب مع متطلبات القضايا المت والتدريب على كافة المستويات،

 . والتنمية
 وبمناقشة مستفيضة توصل المشاركون الى اعتماد التوصيات التالية :
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تشكيل لجان ثالثية من اطراف االنتا  الثالثة لصياغة واصالح  الىدعوة الدول العربية  -1
ذ  التنموية المعتمدة على المستوى الوطنى وبالتعاون مع مختلا الجهات البرام  والنما
 .ذات العالقة 

االقترشاد واالقتفادة من التجارب والمبذادارات العربيذة واالقليميذة والدوليذة الرائذدة مذع        -2
االخذ فى االعتبار ضرورة تحقيق التوا ن بين العري والطلب على القوى العاملة على 

مهذذارة وفذذق التصذذنيا العربذذى المعيذذارى للمهذذن واطذذار المذذؤهالت    مختلذذا مسذذتويات ال
الوطنية والعربية بأعتبارها متطلبات قابقة الى تغيير هيكلى لمنظومة التعليم والتذدريب  

 التقنى والمهنى .

 يادة المخصصات المالية في الميزانيات العامة لتمويل البرام   الىالحكومات  دعوة -3

 .التدريب التقنى والمهنى لمنظومة التعليم والوطنية 

قطا  الخا  فى تمويل التعليم والتدريب التقنى والمهنى الالتأكيد على اهمية مساهمة  -4

والمشاركة مع المؤقسات االشرافية العامة على التدريب فى ضمان مراقبة الجودة من 

 خالل المساهمة فى مجال  االدارات واقتراح المناه  التدريبية الفعالة .

  

5- 

الذدول العربيذة علذذى تشذجيع وتأهيذل المذذوارد      االعمذذال فذى منظمذات اصذحاب   حذث   -6
البشرية وذوي االحتياجات الخاصة معرفيا وعلميذا وتكنولوجيذا وتحويلهذا الذى قذوة      

من خالل إنشا  أقسام متخصصة فى أعمال التصميم للمصانع وللمنتجات بشرية منتجة 
 السلعى والخدمي . الكتساب الخبرات الال مة لقوة العمل الماهرة فى وحدات اإلنتا 

الجهذذات المسذذؤولة عذذن التعلذذيم والتذذدريب التقنذذى    و اطذذراف االنتذذا  الثالثذذة  دعذذوة -7

وضع وتفعيل خطط  تهذدف إلذى مالئمذة مخرجاتهذا  مذع االحتياجذات        الىوالمهنى 

أجذل مواجهذة تحذديات     مذن الفعلية للقطاعات االقتصادية واإلنتاجية و قذوق العمذل   

 البطالة وخاصة بطالة الشباب و حديثي التخر .

تذذوا ن األنشذذطة االقتصذذادية بمذذا يكفذذل التطذذور المتناقذذب    التاكيذذد علذذى ضذذرورة تحقيذذق  -8

للقطاعات الجاذبة للعمالذة المدربذة والمذاهرة ، بحيذث ال تصذبح عمليذة الجذذب مقصذورة         

شذطة اإلنتاجيذة ذات المذردود االقتصذادى     على األنشطة قريعة العائد ، بذل تمتذدإ إلذى األن   

 الكلى واالجتماعى والبيئى المناقب على المدى المتوقط والطويل .

وتنويع حث الحكومات العربية على معالجة اإلختالالت الهيكلية في بنية االقتصاد  -9
لتقليل االعتماد على العوائد النفطية والحد من اثار التغيرات السلبية على االنشطة 

 ومردود اقتصاد المعرفة .األوضا  االقتصادية، واالقتفادة من مزايا 

بنا  اقتصاد المعرفة من خالل االهتمام بالبحوث التاكيد على اهمية التوقع فى  -10
ت البحث والتطوير ونقل التقنية و يادة اإلنفاق المخصص لنشاطا والتطبيقيةاألقاقية،
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وتوطيدها والتركيز على تحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤقسات، 
 .والتي ُتعد مراكز لتوليد المعرفة والحصول على التقنية

تكثيا الحمالت التوعوية الهادفة الى تعزيز ثقافة دعوة االجهزة االعالمية الى   -11
ر النظرة الدونية السائدة فى مجتمعاتنا العربية لخريجى يتغيوقيمة العمل و

أنظمة إرشاد وتوجيه  باالضافة الى تعزيزمؤقسات التعليم التقنى والتدريب المهنى 
مهني ووظيفي للشباب في مختلا أعمارهم، لتزويدهم بالمعلومات التي تؤهلهم الختيار 

 الحياة المهنية مسارات 
يعات تفتح االفاق للملتحقين بمسار التكوين المهنى دعوة الحكومات الى اقرار تشر -12

وتمكنهم من مواصلة تعليمهم للحصول على الشهادات العليا بما يؤكد الربط بين انوا  
 .ومستويات التعليم المختلفة 

العمذذل علذذى تحذذديث وتطذذوير البنيذذة التشذذريعية واالداريذذة واالجرائيذذة التذذى تحفذذز       -13

لمواكبذذة التغيذذرات ى والتذذدريب التقنذذى والمهنذذ قطذذا  التعلذذيموتشذذجع االقذذتثمار فذذى 

 . من أطراف االنتا حقيقية العالمية وبمشاركة 

االهتمام باصالح منظومة التعليم والتدريب التقنى والمهنى كما وكيفا تحقيقا للكفاية  -14

 العددية والكفا ة النوعية وربطها باالحتياجات التنموية الحقيقية .

 ودعذم  ا  ومنظمذات المجتمذع المذدنى إلذى تشذجيع     دعوة الحكومات و القطذا  الخذ   -15
"رواد األعمذذذال" وأصذذذحاب المشذذذروعات الصذذذغيرة والمتوقذذذطة، بكافذذذة السذذذبل ،  
التمويليذذة و التقنيذذة والمؤقسذذية، وتشذذجيع تذذدريب الشذذباب علذذى المهذذارات الحياتيذذة  

 لرفع نسبة اقتيعابها لقوة العمل الشابة.

 االقذذتراتيجية العربيذذة للتعلذذيم التقنذذى والتذذدريب    تعتمذذدالتذذى لذذم  دعذذوة الذذدول العربيذذة   -16

المهنى( و التصنيا العربى المعيارى للمهن( على القيام بذلك كزطذار اقذتراتيجي حذاكم    

 لمنظومة التدريب التقنى والمهنى وعالقتها بعالم األعمال .

 دعوة الدول العربية لتعزيز جهود منظمذة العمذل العربيذة لتنفيذذ البرنذام  المتكامذل       -17

لذذذدعم التشذذذغيل والحذذذد مذذذن البطالذذذة المعتمذذذد مذذذن القمذذذة االقتصذذذادية واالجتماعيذذذة   

الموائمة بين مخرجات التعليم ( وخاصة مشرو  2009والتنموية األولى  الكويت 

 . والتدريب التقنى والمهنى واحتياجات الفعلية لسوق العمل

تطذوير   دعوة الحكومات الى وضع تشريعات تمكن العمذال مذن ممارقذة حقهذم فذى      -18

 كفا اتهم المهنية عبر التكوين المستمر .

العمل على تفعيل الجمعية العربية للتدريب التقنى والمهنى وتشجيع تبادل الخبرات  -19

 بين المؤقسات التدريبية الفعالة فى الدول العربية .
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