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 الندوة القومیة حول
 "تشغیل الشباب وتحدیات التنمیة المستدامة"

 2017سبتمبر / أیلول  28 - 26 عّمان ، المملكة االردنیة الھاشمیة 
 

 



 تقـــدیــم

ف�ي أط�راف القطاع�ات المختلف�ة المعنی�ة بتش�غیل الش�باب ن في ھذه الندوة من ممثلي وعتمالمجتدارس 

عرضھا الس�ادة التي أوراق العمل لى مدار ثالثة أیام مجموعة من ع النتاج الثالثة في الوطن العربيا

المتغی���رات العربی���ة والدولی���ة ف���ي ھ���ذه الن���دوة الھام���ة آخ��ذین بع���ین االعتب���ار  الخب��راء والمش���اركون

لعالم المختلفة وخاص�ة أھم السیاسات العامة في دول امن المتسارعة وسیاسات التشغیل التي أصبحت 

عمل الفي بلداننا العربیة والتي تعاني من تفاقم مشكلة البطالة وخاصة بین الشباب الباحثین عن فرص 

حیث تسعى منظمة العمل العربیة للنھوض بالتشغیل انطالقا من ق�رارات القم�ة االقتص�ادیة : التنموی�ة 

) وق��رارات قم��ة الری��اض 2011ایر ) وق��رارات قم��ة ش��رم الش��یخ (ین��2009واالجتماعی��ة (الكوی��ت 

العرب�ى  لتقری�رع�داد اإو التوج�ھ نح�و ) ، والبرنامج المتكامل لدعم التشغیل والحد من البطال�ة 2013(

أس�واق العم�ل ف�ي ال�دول العربی�ة تحلی�ل للحاض�ر السادس حول التشغیل والبطالة فى الدول العربیة { 
معیشة وتحقی�ق العدال�ة االجتماعی�ة ب�ین أطی�اف للتأكید على تحسین مستوى ال واستشراف للمستقبل }

المجتم��ع  ، وس��عیاً إل��ى مس��تقبل أفض��ل ملبی��ا لمتطلب��ات األجی��ال القادم��ة  ومس��تجیباً ألھ��داف التنمی��ة 

  . 2030المستدامة 

 

 :  األفتتــــاح
 ملوزیر الع –ر الغزاوي ظاھ يعلمعالي السید / ورشة تحت رعایة وحضور ـــاح أعمال الــتتــتم اف

  سعادة بحضور  و المدیر العام لمنظمة العمل العربیة – وسعادة السید / فایز علي المطیري، 

رئیس االتحاد  –/ مازن المعایطة  الشیخ و رئیس غرفة صناعة األردن –السید / عدنان أبو الراغب 

نت�اج الثالث�ة وممثل�ي اط�راف اال ع�دد كبی�ر م�ن قی�ادات وزارة العم�ل و العام لنقاب�ات العم�ال ب�اإلردن

 بالمملكة االردنیة الھاشمیة .

 -وقد ألقیت في جلسة االفتتاح الكلمات التالیة  :

 

 المدیر العام لمنظمة العمل العربیة . –كلمة سعادة السید / فایز على المطیري  -

 .وزیر العمل األردني –كلمة معالي السید / علي ظاھر الغزاوي  -
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 :  المشاركون
ف��ي مق��دمتھم القی��ادات ) مش��اركاً ومش��اركة  95ح��والي (  الن��دوةھ��ذه تت��اح افش��ارك ف��ي أعم��ال 

وع�دد م�ن قی�ادات وك�وادر االتح�اد الع�ام األردنیة في وزارة العمل والتنمیة المختصة بقضایا التشغیل 

)  50ك فیھ�ا(ش�ارلنقابات عمال األردن وكبار المختصین من غرف الصناعة والتجارة األردنیة ، كما 

ً مشارك  ." مرفق كشف باالسماء "شاركة من أطراف االنتاج في الدول العربیة وم ا

 

 اشرف على اعداد وتنفیذ اعمال الورشة عن منظمة العمل العربیة كل من:
 مدیر عام منظمة العمل العربیة –معالي االستاذ / فایز علي المطیري  -1

 مدیر إدارة الحمایة االجتماعیة –المستشار / حمدي احمد  -2

 مستشار المدیر العام –داود ف یلسید / محمد شرا -3

 رئیس وحدة التعاونیات  –السیدة / حنان قاید  -4

 وحدة التشغیل – الجراريالسیدة / مستورة  -5

 :  أوراق العمل
نوقش�ت والمش�اركین أوراق عم�ل م�ن الس�ادة الخب�راء والمختص�ین  مجموع�ة عرضت ف�ي الن�دوة

 -نحو التالي :على مدى ثالثة أیام وكانت على ال

 التحدیات. و الفرص أوضاع  تشغیل الشباب في الدول العربیة : -

 الفاعوريالسیدة / رغدة  ةتقدیم الدكتور

 برامج ریادة االعمال للشباب ودورھا في الحد من البطالة .  -

 قدمھا الدكتور / ماھر المحروق

 . التخطیط االقتصادي وأثره في تعزیز فرص االستثمار وخلق فرص العمل  -

 قدمھا االستاذ / ھیثم الخصاونھ

سیاسات التعلیم والتدریب المھني والتقني ودورھا في تعزیز القدرة التنافسیة للش�باب  -
 العربي. 

 قدمھا الدكتور / زیاد جویلس

 عالقات العمل والحمایة االجتماعیة في إطار االنماط الجدیدة لتشغیل الشباب .  -

 قدمھا الدكتور / أحمد الشوابكة  

 ر اإلعالم في خلق الوعي المجتمعي بدور الشباب في التنمیة المستدامة . دو -

 عبد الغفار  عادلقدمھا الدكتور / 
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 القطریة التالیة  بكما تم عرض التجار
 صفا الراشد / السیدة السعودیة قدمتھا  -

 فلسطین قدمھا السید / یاسر البزور -

 البحرین قدمھا السید / عبد الواحد النجار -

 السید / محمد عباس مصر قدمھا -

 السید / لرجان جمیلالجزائر قدمھا  -

 تونس قدمھا السید / ھشام بوسعید والسید / منعم عمیرة -

 لبنان قدمھا السید / اكرم عربي -

 المغرب قدمھا السید / ایوب حسون -

 يقدمھا السید / محمد العماد االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب -

 ستاذ / محمد أبو العزاتحاد الغرف العربیة قدمھا اال -

 

 النتائج والتوصیـات :
ت��م تش��كیل لجن��ة ص��یاغة مكون��ة م��ن الس��ادة المش��اركین التالی��ة أس��ماؤھم وال��ذین یمثل��ون أط��ـراف 

 -اإلنتـــاج الثالثة فضالً عن خبراء منظمة العمل العربیة المشاركین في الورشة وھم :

 ملكة األردنیة الھاشمیةوزراة العمل الم              یمان العكورد. إ   -

 المملكة العربیة السعودیةو التنمیة االجتماعیة وزارة العمل               . صفا الراشدأ -

  اتحاد الغرف التجاریة الصناعیة الزراعیة الفلسطینیة        يأ. نزیھ القریوت -

 اتحاد الصناعات المصریة     أ. محمد عاطف عباس -

 االتحاد العام لنقابات عمال البحرین    لنجارأ. عبد الواحد محمد ا -

 خبیر منظمة العمل العربیة              د. زیاد جویلس -

 خبیر منظمة العمل العربیة      د. أحمد الشوابكھ -

 السید / حمدي احمد              مدیر ادرة الحمایة االجتماعیة بمنظمة العمل العربیة -

 منظمة العمل العربیة -مستشار المدیر العام      محمد شریف داود  السید/-

 منظمة العمل العربیة -السیدة / حنان قاید              رئیس وحدة التعاونیات  -

 منظمة العمل العربیة- إدارة التنمیة البشریة والتشغیل      مستورة الجراري السیدة/-
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 الحضور باإلجماع كال من :  اختاروقد 

 رئیس اللجنة   د. إیمان العكور •

 نائب الرئیس  أ. عبد الواحد محمد النجار •

 مقرر اللجنة  أ. محمد عاطف عباس •

ومن خالل جلسات العمل وعلى ضوء العرض الذي تقدم بھ السادة الخب�راء وم�ن خ�الل العناص�ر 

األساسیة التي تضمنتھا أوراق العمل واألسلوب الناجح في إدارة الجلسات والحوار اإلیج�ابي م�ن قب�ل 

،  لتش�غیل الش�بابالمشاركین والذي یعبر عن مستوى الوعي والح�رص بالمس�ئولیة والمكان�ة الحیوی�ة 

 تم اعتماد التوصیات والنتائج التالیة: وعلى مدار الثالثة أیام

التأكید على الربط الوثیق للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، والعمل على توفیر التوازن بینھما  -1

یتجزء لتحقیق العدالة االجتماعیة كما نص علیھم�ا المیث�اق العرب�ي للعم�ل واعتبارھما جزءاً ال

والدساتیر والتشریعات في ال�دول العربی�ة ، حی�ث أن زی�ادة اإلنت�اج المحل�ي وتحس�ین مس�توى 

والت�ي  معیشة المواطن مرھون�ة بمس�توى مخرج�ات منظوم�ة التنمی�ة البش�ریة وإنتاجی�ة العم�ل

ً ستفتح افاق  . اب لتشغیل الشب أفضل ا

 .تشغیل الشباب على رأسھا ومضامین التنمیة وبرامجھا  فيوضع التشغیل كأولویة  -2

خصوص�اً  لتنفی�ذ نت�ائج القم�ة العربی�ة االقتص�ادیة  ف�ي الكوی�ت  العربی�ةاألطراف تحفیز كافة  -3

العقد العربي للتشغیل وتمكین منظمة العمل العربی�ة م�ن تنفی�ذ البرن�امج العرب�ي  تحقیق أھداف

 التي أقرتھا القمة. شغیل والحد من البطالة والمتضمن البرامج القومیة لدعم الت

وض��ع التش��غیل ف��ي ص��دارة مض��امین التنمی��ة وإق��رار سیاس��ات اجتماعی��ة واقتص��ادیة متكامل��ة  -4

اصة تتضمن إستراتیجیات وطنیة للتشغیل وبرامج عمل للشباب وسیاسات قطاعیة متجانسة خ

الص�غیرة والمتناھی�ة الص�غر وتمك�ین الم�رأة وتقلی�ل  المنش�آتفي مجال تعزیز االس�تثمار ف�ي 

 فقر وزیادة اإلنتاجیة .ال

الدعوة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعیل اإلستراتجیة العربیة لتنمی�ة الق�وى العامل�ة والتش�غیل  -5

ذلك االس��تفادة م��ن تق��اریر التش��غیل وك�� 2003الص��ادرة ع��ن منظم��ة العم��ل العربی��ة ف��ي ع��ام 

 . الدوریة بھذا الشأن

دع��م جھ��ود منظم��ة العم��ل العربی��ة ف��ي تفعی��ل اإلس��تراتیجیة العربی��ة للتعل��یم والت��دریب المھن��ي  -6

ذات العالق��ة مم��ا ی��نعكس ایجاب��اً عل��ى عملی��ات ت��وطین والتقن��ي لتعزی��ز الش��راكة ب��ین الجھ��ات 

 الوظائف. 

التعل��یم والت��دریب المھن��ي  قط��اعمراع��اة التوج��ھ نح��و اقتص��اد المعرف��ة ض��من إط��ار تط��ویر  -7
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و تطویرھ�ا حس�ب متغی�رات و اتجاھ�ات  ھ�ذا القط�اعلتقني وذلك في بناء برامج ومضامین وا

 سوق العمل. 

اقتصادیاً وإزالة كافة أش�كال التمیی�ز  بتشغیل الشباب وتمكینھمدعم السیاسات والبرامج الكفیلة  -8

 .مع ضرورة تعزیز مبدأ تكافؤ الفرص في التدریب و التشغیلبین الجنسین 

القطاع الخاص للقیام بدور فاعل ومؤثر في تحقیق أھ�داف التنمی�ة وذل�ك م�ن تحفیز مؤسسات  -9

 . القطاع ھذاتفعیل دور  علىخالل تقدیم مزایا مختلفة تساعد 

ف ووسائل لمساعدة الشباب على التكیف مع ظرواالرشاد و التوجیھ المھني برامج ھتمام باال -10

 وأسالیب العمل المتغیرة. 

توعیة والت�دریب عل�ى ری�ادة األعم�ال و تمكی�نھم المن خالل نشر ل الذاتي التشغیتعزیز مبدأ  -11

 من خالل تقدیم الحلول المالیة و المعلومات و البیانات و االرشاد. 

قض�یة تعزی�ز وترس�یخ دور الت�دریب ف�ي تمك�ین وتنمی�ة  التواص�ل م�ع أجھ�زة اإلع�الم لتبن�ي -12

 ن التالیین:الیي أسواق العمل السیما في المجالموارد البشریة ف

تنمیة المھارات وروح (أ) إظھار أھمیة التدریب والتأھیل المھني في رفع القدرات البشریة و

 المبادرة.

 (ب) نشر الوعي لدى شركاء اإلنتاج الثالثة بأھمیة التدریب والتأھیل المھني .

نت�اج ألط�راف االعق�د ورش عم�ل مماثل�ة بمختل�ف المس�تویات أھمی�ة یؤكد المشاركون على  -13

للنھ�وض بمھ�امھم التش�غیلیة  ة ف�ي تعزی�ز األرض�یة المش�تركةلما في ذلك م�ن أھمی� الثالثة

 والتدریبیة الھادفة إلى زیادة اإلنتاجیة ورفع مستوى دخل القوى العاملة .

یؤكد المشاركون على أھمیة تبادل المعلومات بین الدول العربی�ة م�ن خ�الل الش�بكة العربی�ة  - 14

 العمل التي تدیرھا منظمة العمل العربیة. لمعلومات أسوق 
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 و في ختام أعمال ھذه الندوة عبر المشاركون عن: 

ف�ي المملك�ة األردنی�ة  لمعالي الس�ید عل�ي ط�اھر الغ�زاوي وزی�ر العم�لشكرھم وتقدیرھم  -

الھاشمیة على رعایتھ الكریمة أعم�ال ھ�ذه الن�دوة القومی�ة الھام�ة وت�وفیر ك�ل مس�تلزمات 

وحضوره الشخص�ي حف�ل افتتاحھ�ا ومخاطب�ة المش�اركین بكلم�ة توجیھی�ة وبن�اءة  احھانج

  أعمال الندوة. خاللشكلت مساراً 

شكرھم و تقدیرھم لغرفة صناعة األردن و اإلتحاد العام لنقابات عمال األردن لمشاركتھم  -

 االیجابیة في اعمال ھذه الندوة و ما قدموه من تسھیالت النجاح أعمالھا.

المدیر العام لمنظم�ة العم�ل  –فایز علي المطیري  ید /ــالسلسعــادة دیرھم ـــقشكرھم وت -
تشغیل الھامة والتي كرست مفھوم  الندوةالستجابتھ الكریمة في تنظیم وتنفیذ ھذه  العربیة

ف�ي االنت�اج  لق�وىالتنمیة البش�ریة م�ن خ�الل زی�ادة وتنمی�ة المعرف�ة والمھ�ارات والشباب 

الح�وار ب�ین المعنی�ین باتخ�اذ الق�رار م�ن قی�ادات أط�راف اإلنت�اج وتعمی�ق العربي الوطن 

 .الثالثة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لجنھ الصیاغة
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