
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة العمل العربیة

 
 -: لورشة العمل حول التقریر الختامي

 "في التنمیة المستدامة ودوره" القطاع الخاص 
 ))   28/11/2017-26القاھرة ، جمھوریة مصر العربیة ، ((  

 وزارة القوى العاملة
 جمھوریة مصر العربیة



 
 تقدیـــــم

،  ھ��اانطالق��اً م��ن اھتماماتو 2017لع��ام  منظم��ة العم��ل العربی��ة ف��ي إط��ار تنفی��ذ خط��ة عم��ل 
والتنمی�ة المس�تدامة ، وتأكیدھا المستمر على دور القطاع الخاص الحاسم ف�ي النم�و االقتص�ادي 

، ت�م عق�د وإعطائ�ھ مكان�ة متقدم�ة ف�ي مض�امین التنمی�ة قیم�ة ھ�ذا القط�اع  إلع�الءوعملھا الدائم 
لص��الح أط��راف  " دور القط��اع الخ��اص ودوره ف��ي التنمی��ة المس��تدامة "ورش��ة عم��ل ح��ول 

ن�وفمبر / تش�رین الث�اني  28 – 26اإلنتاج الثالثة ف�ي جمھوری�ة مص�ر العربی�ة ف�ي الفت�رة م�ن 
 بفندق شیراتون القاھرة . وذلك،  2017

 

 ـــــة :أھداف الورشــــ
 -تھدف الورشة إلى تعریف المشاركین باآلتي :

 أھمیة دور القطاع الخاص في قیادة عجلة التنمیة الوطنیة الشاملة والمستدامة. -1

ضرورة مشاركة القط�اع الخ�اص ف�ي ترتی�ب أولوی�ات التنمی�ة ب�التركیز عل�ى العالق�ة  -2
ح��ث العلم��ي وقض��ایا ب��ین الت��دریب والتأھی��ل واالرتق��اء بالسیاس��ات العام��ة للتعل��یم والب

التش��غیل ، لبن��اء ق��وة عم��ل ق��ادرة عل��ى التكی��ف والتعام��ل م��ع التط��ورات والمس��تجدات 
 التكنولوجیة .

أھمی��ة الح��وار االجتم��اعي ب��ین منظم��ات المجتم��ع الم��دني وبص��فة خاص��ة منظم��ات  -3
 أصحاب األعمال ومنظمات العمال في تعزیز وتنمیة االقتصاد الوطني.

 وصقل المھارات بین الشباب من أجل تحقیق أھداف التنمیة. أھمیة نشر ثقافة الریادة -4

 المسئولیات االجتماعیة للقطاع الخاص . -5

دور القط��اع الخ��اص ف��ي تح��دیث تقنی��ات ووس��ائل وأس��الیب اإلنت��اج ، لجن��ى ثم��ار  -6
ومكاسب بناء عالق�ات قوی�ة ترتك�ز عل�ى م�زج ق�وة رأس الم�ال الم�ادي بق�وة رأس 

 المال البشري .  

 قطاع الخاص بزیادة االستثمار في القطاع الزراعي والمائي .تعظیم دور ال -7

بمس��ئولیاتھ الوطنی��ة لتحقی��ق  لالض��طالعالص��عوبات الت��ي تعت��رض القط��اع الخ��اص  -8
 التنمیة الشاملة والمستدامة .
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 المشاركون
مش�ارك یمثل�ون أط�رف مش�اركة و) 110یزی�د ع�ن الورش�ة ع�دد (  إفتت�اح** شارك في 
المتخصص�ة والمعنی�ة بموض�وعات  رجمھوری�ة مص�ر العربی�ة ، م�ن الك�واداإلنتاج الثالث�ة ف�ي 

) 88فضالً عن أجھزة اإلعالم المختلفة بینما أس�تمر ف�ي مش�اركة أی�ام متواص�لة (عمل الورشة 
 مشاركة ومشاركا .

** كما شارك في أعمال الورشة عدد من الخبراء المتخصصین ف�ي مج�ال عم�ل الورش�ة 
 وھم على النحو التالي : 

 مصر -أستاذ القانون  - السید / نیازي مصطفى -1

 مصر –وزارة األستثمار  - الدكتور / عمرو عبد الفتاح -2

 مصر  –جھاز تنمیة المشروعات الصغیرة  - الدكتور / محمد فرید الغریب -3

 مصر –معھد التخطیط القومي  –أستاذ االقتصاد  - الدكتورة / فادیة محمد -4

 وزارة القوى العاملة –رئیس اإلدارة المركزیة للتشغیل  - عبد الرحمنالسید / محمد  -5

 مصر –رئیس جمعیة مستثمري العاشر  - الدكتور / مجدي شرارة -6

ً  - السید / محمد الصباغ -7  وكیل وزارة القوى العاملة سابقا

 : ** وشارك عن المنظمة
ً  –ة العم�ل العربی�ة المدیر العام لمنظم� -معالي السید / فایز علي المطیري  - لوف�د  رئیس�ا

 المنظمة الذي ضم كل من :.

 مستشار سعادة السید المدیر العام  -السید / محمد شریف    -

 السید / مصطفى عبد الستار  -

 السیدة / رباب طلعت                  إدارة التنمیة البشریة والتشغیل  -

 السیدة / مستورة عطیة -

 اديالسید / محمد عبد الھ -
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 جلسة األفتتاح
 

 26/11/2017تم افتتاح أعمال الورشة عند الساعة العاشرة من صباح یوم األحد الموافق 
 -حیث تحدث في جلسة االفتتاح كل من : بفندق شیراتون القاھرة

 رئیس االتحاد العام لنقابات عمال مصر .نائب  – خالد الفقي/ الدكتورالسید  -

 .اتحاد الصناعات المصریة  ثلمم - الدكتورة / فاطمة الرزاز -

 المدیر العام لمنظمة العمل العربیة     -معالي السید / فایز على المطیري   -

 وزیر القوى العامة بجمھوریة مصر العربیة ممثل عن  – عادل رسالن السید /  سعادة -

 حی�ةالم�دیر الع�ام للمنظم�ة أعم�ال الجلس�ة األفتتا –أفتتح سعادة السید / ف�ایز عل�ي المطی�ري 
ب��الوقوف دقیق��ة ص��مت ح��داداً عل��ى أرواح الش��ھداء األبری��اء ال��ذین قض��وا ف��ي التفجی��ر ال��ذي 

بجمھوری�ة مص�ر العربی�ة ، ق�دم بع�دھا  س�یناءریش ، ش�مال ـــ�ـاستھدف مسجد الروضة ف�ي الع
السید / فایز علي المطیري المدیر العام لمنظمة العمل العربیة تعازیھ الحارة ، مندداً ومس�تنكراً 

مزی�د  االا العمل اإلرھابي الغاشم ، مؤكدا أن ھذه األعمال لن تزید الشعب المصري وقیادتھ ھذ
 ترع�بمن الصبر والصالبة والقوة لمواصلة العمل الدؤوب ، لتحقیق جمیع برامج التنمیة الت�ي 

 أعداء التقدم واالزدھار .

ی�ة األط�راف ، إنطالق�اً ھذا وأكد " المطیري " في كلمتھ على أھمیة انعقاد ھ�ذه الورش�ة ثالث
م��ن إیم��ان منظم��ة العم��ل العربی��ة ، بأھمی��ة دور القط��اع الخ��اص الحاس��م ف��ي النم��و االقتص��ادي 
والتنمیة المستدامة ، مؤكدا على أن تحقیق التنمیة المستدامة یتطلب التفكیر من الجمیع والتوسع 

 في الحوار الوطني .

العربی��ة الت��ي أخ��ذت عل��ى عاتقھ��ا تنفی��ذ  ون��وه س��عادة الم��دیر الع��ام إل��ى جھ��ود منظم��ة العم��ل
سلس��لة م��ن األنش��طة والفعالی��ات المتمی��زة ل��دعم جھ��ود البل��دان العربی��ة للتكی��ف م��ع المس��تجدات 
والمتغی��رات الدولی��ة م��ن أج��ل إیج��اد حل��ول مبتك��رة ل��دفع عجل��ة التنمی��ة المس��تدامة ، ومنھ��ا ھ��ذه 

ى لعدد من المحاور الھام�ة بالبح�ث الورشة النوعیة الھامة التي جاء اختیار موضوعاتھا لتتصد
 للمنظمة منذ نشأتھا . ما قدمتھ جمھوریة مصر العربیة من دعم والدراسة ، مثمناً 

االتح�اد الع�ام لنقاب�ات عم�ال مص�ر ،  رئ�یس  نائ�ب –ومن جانب�ھ أك�د األس�تاذ / خال�د الفق�ي 
لخ�اص ف�ي التنمی�ة قط�اع اأھمی�ة ال عل�ى على أھمیة الحوار بین أط�راف العم�ل الثالث�ة ، مؤك�داً 
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كون��ھ ج��زءاً ال یتج��زأ م��ن التنمی��ة الش��املة المطلوب��ة . وأض��اف أن االتح��اد الع��ام وض��ع دراس��ة 
دقیقة وحقیقیة من خالل بیانات واقعیة عن سوق العم�ل ف�ي مص�ر واحتیاجات�ھ ف�ي محاول�ة من�ھ 

یة لسد الفج�وة بت�وفیر ف�رص عم�ل مناس�بة والت�ي م�ن ش�أنھا إح�داث تط�ور وتق�دم ف�ي إس�تراتیج
 . 2030العمل للتنمیة المستدامة المستھدفة 

، المص�ریةھذا وأكدت الدكتورة / فاطمة الرزاز مستشار عالق�ات العم�ل باتح�اد الص�ناعات 
أن كاف��ة أط��راف العم��ل بمص��ر یمك��ن أن تلع��ب دوراً ھام��اً للنھ��وض باالقتص��اد ، وأض��افت " 

ت�ي تھ�دف لتعزی�ز دور الم�رأة ف�ي الرزاز " أن اتحاد الصناعات المصریة أنشأ وحدة المرأة وال
العمل ، كما أنشأ وحدة للمسؤولیة االجتماعیة ، ویقوم بعقد ورش عمل وإطالق مب�ادرات ح�ول 

 التنمیة المستدامة .

واشار األستاذ / عادل رسالن رئ�یس اإلدارة المركزی�ة لش�ؤون مكت�ب وزی�ر الق�وى العامل�ة 
م�ة س�عت إل�ى ت�وفیر عوام�ل نج�اح االس�تثمارات في كلمتھ التى ألقاھا نیابة عنھ ، إلى أن الحكو

وت��وفیر من��اخ جی��د للمس��تثمرین والبیئ��ة التش��ریعیة وزی��ادة الكف��اءة االقتص��ادیة ، والت��ي تعتب��ر 
العوامل الرئیس�یة لتحقی�ق التنمی�ة االقتص�ادیة ف�ي مص�ر ، آخ�ذة ف�ي اعتبارھ�ا تنفی�ذ اس�تراتیجیة 

ح��د م��ن البطال��ة م��ن خ��الل إط��الق خارط��ة ، القض��اء عل��ى الفق��ر وال 2030التنمی��ة المس��تدامة 
ف��ي االس��تثمار فرص��ة عم��ل  4360االس��تثمار الص��ناعي ھ��ذا الش��ھر ، والت��ي تش��مل ت��وفیر 

    الصناعي بجمیع المحافظات .

 

 الورشـــــــــة : سیر أعمال
)  ث��الثتض��من ج��دول أعم��ال الورش��ة عل��ى م��دي ثالث��ة أی��ام عم��ل متتالی��ة عق��د ع��دد ( 

ض��الً ع��ن جلس��تي االفتت��اح والخت��ام وف��ق البرن��امج الزمن��ي ( مرف��ق ) جلس��ات عم��ل فنی��ة ، ف
 وتناولت الجلسات بالعرض والتحلیل والمناقشة المحاور اآلتیة :

التشریعات الوطنیة ومدى مالئمتھا ومرونتھا للتغیرات المأمول�ة للقط�اع الخ�اص.  -1
 أستاذ القانون  –السید الدكتور / نیازي مصطفي قدمھا 

المن��اخ األنس��ب لالس��تثمار والعم��ل عل��ى ت��وفیر بیئ��ة حاض��نة لقط��اع خ��اص مس��تدام  -2
 الدكتور/ عمرو عبدالفتاح . وقدمھا

 رؤیة الشباب في المفاھیم المعاصرة لمناھج التنمیة وریادة األعمال  -3

 الدكتور / محمد فرید .قدمھا  
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اذج تنموی�ة مناس�بة تفعیل المشاركة ب�ین القط�اعین الع�ام والخ�اص لوض�ع وتطبی�ق نم� -4

 الدكتور / مجدي شرارة .قدمھا 

 المسؤولیات االجتماعیة للقطاع الخاص -5

 قدمھا الدكتور / مجدي شرارة .      

موائمة السیاسات الوطنیة م�ع األھ�داف التنموی�ة والم�وارد المتاح�ة ومتطلب�ات العم�ل   -6
 وقدمتھا الدكتورة / فادیة محمدالسائدة 

وق العم��ل المص��ري واس��تراتیجیات ال��وزارة لخدم��ة التش��غیل ف��ي الوض��ع ال��راھن لس�� -7
 السید / محمد عبد الرحمن مصر ، وقدمھا

تنش��ط الح��وار االجتم��اعي للتواف��ق ح��ول سیاس��ات وخط��ط التنمی��ة المس��تقبلة ووس��ائل   -8
 السید / محمد الصباغ .ربطھا ببرامج التشغیل وطرق التطبیق الفعال قدمھا 

 

 ــةلجنـــــة الصیاغـــ
 

في بدایة أعمال جلسة العمل األولى ت�م انتخ�اب لجن�ة الص�یاغة م�ن الس�ادة المش�اركین  **
  -: التالیة أسمائھم والذین یمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة على النحو التالي 

 وزارة القوى العاملة . –رئیساً  –نحمده محمد حسن  /السیدة  -

 الصناعات المصریة . اتحاد – للرئیسنائباً  –السید / محمد عاطف  -

  عمال مصرنقابات اتحاد  –مقرراً  -السیدة / أمال المنشاوي  -

 وعضویة كل من :

 وزارة القوى العاملة –السید / منصور فتح اللھ  -

 وزارة القوى العاملة  –السید / محمد الحسیني  -

 اتحاد الصناعات . –السید / رمضان جالل  -

 عمال مصر .نقابات اتحاد  –األستاذة / ھناء خفاجي  -

  عمال مصر . نقابات اتحاد –األستاذة / لقاء عبد العزیز  -

 عمال مصر  ( لجنة المرأة ) نقابات اتحاد -األستاذة / نوال رشاد  -
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 عمال مصر  ( لجنة المرأة ) نقابات اتحاد  -األستاذة / ھویدا عویس  -

 لمنظم��ة ف��ي مث��ل اوباإلض��افة إل��ى الس��ادة الخب��راء المش��اركین ف��ي أعم��ال الورش��ة ، ** 
 د / مص��طفى عب��د الس��تارـــ��ـمد ش��ریف و السیـــ��ـمحالس��ید /  كـــ��ـل مـــ��ـن ةـــ��ـاللجن

 والسیدة / رباب طلعت .

 

 التوصیات الختامیةا
 

 وم��ا أس��فرت عن��ھ الع��روض الت��ي تق��دم بھ��ا الس��ادة الخب��راء أوراق العم��ل وف��ي ض��وء 
 -: التالیةتم التوصل إلى التوصیات المناقشات 

القطاع الخ�اص لیك�ون عنص�راً بین مؤسسات الدولة وى تحقیق شراكة حقیقیة العمل عل -1
 أساسیاً في رسم السیاسات التنمویة المستدامة ومشاركا في إتخاذ القرار  .

 ھم في مزید من تنظیم وتطویر أسواق العمل.تس االھتمام بوضع سیاسات تشغیل فعالة -2

ى دع��م وتط��ویر مراك��ز الت��دریب االھتم��ام بالتوجی��ھ واإلرش��اد المھن��ي ، والعم��ل عل�� -3
والتأھی��ل لمس���اعدة الش���باب ف���ي التكی���ف م��ع الظ���روف والتط���ورات المھنی���ة المتغی���رة 

 ألسواق العمل واتخاذ المسارات المھنیة المناسبة لھم .

العمل على معالجة البیئة التش�ریعیة م�ن خ�الل إع�ادة النظ�ر ف�ي بع�ض الق�وانین مث�ل  -4
 .دیة ذات الطبیعة الخاصة قوانین التراخیص والمناطق االقتصا

العم��ل عل��ى اس��تكمال وتح��دیث البیان��ات والمعلوم��ات المتعلق��ة بموض��وعات التش��غیل  -5
والبطالة وفرص التأھیل والت�دریب ، وف�رص االس�تثمار ومص�ادر التموی�ل ..... إل�خ ، 
ودع���وة المس���ؤولین والجھ���ات الفاعل���ة لبن���اء قاع���دة بیان���ات ومعلوم���ات  س���وق العم���ل 

 ا بالشبكة العربیة لمعلومات أسواق  العمل لمنظمة العمل العربیة .المصري ، وربطھ

االھتم��ام بتمك��ین الم��رأة ومس��اعدتھا عل��ى زی��ادة المش��اركة ف��ي االنش��طة االقتص��ادیة  -6
واستثمار قدراتھا وطاقتھا اإلنتاجیة ، ووض�ع الح�وافز اإلیجابی�ة الداعم�ة ل�ذلك والعم�ل 

یاس��ات التش�غیل العام��ة للدول��ة .إیمان��اً عل�ى وض��ع السیاس��ات والب�رامج الكفیل��ة ض��من س
 بأھمیة دور المرأة في عملیة التنمیة المستدامة .

االلت��زام بنس��بة اإلنف��اق عل��ى مج��االت البح��ث العلم��ي وفق��ا لم��ا ن��ص علی��ھ  إل��ىال��دعوة  -7
الدستور المصري و اتخ�اذ الت�دابیر الالزم�ة لتط�ویر مج�االت البح�ث العلم�ي واكتس�اب 
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دمة قطاعات اإلنتاج ال س�یما القط�اع الخ�اص وبص�ورة ج�ادة وتوطین التكنولوجیات لخ

تس��ھم ف��ي تزوی��د ھ��ذا القط��اع ب��الكوادر والكف��اءات الوطنی��ة الق��ادرة عل��ى التعام��ل م��ع 
 التطورات العلمیة والتكنولوجیة التي یحتاجھا قطاع التشغیل والتنمیة .

ر النظ�رة الدونی�ة لتغی� أجھزة ووسائل اإلعالم المختلفة إلى تبني حم�الت إعالمی�ةدعوة  -8
ھ��ذه لللتوعی��ة ب��دور جھ��از تنمی��ة المش��روعات الص��غیرة لم��ا و للعم��ل المھن��ي والحرف��ي

 مزید من فرص العمل للشباب .الالمشروعات من أھمیة في ریادة األعمال وإتاحة 

وج�دت ال�ذي  بالش�كلالدعوة إلى تفعیل دور المج�الس ثالثی�ة التك�وین إلداء أعمالھ�ا  -9
اإلنت�اج الثالث�ة خاص�ة المجل�س الق�ومي لألج�ور والمجل�س  من أجلھ لخدمة اط�راف

ف��ي  ةواللجن��ة العلی��ا لتخط��یط واس��تخدام الق��وى العامل�� ال��وطني للح��وار االجتم��اعي
 . الداخل والخارج

 تقدیم حوافز للقطاع غیر الرسمي لتحفیزه على االنضمام للقطاع الرسمي . -10

 دعوة القطاع الخاص إلى : -11

 نمیة المستدامة والمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات .زیادة االلتزام بمبادئ الت -أ

زی��ادة مش��اركتھ ف��ي االرتق��اء بب��رامج الت��دریب والعم��ل عل��ى مس��اھمتھ ف��ي إنش��اء   -ب
مراكز الت�دریب النوعی�ة المتخصص�ة إلتاح�ة الفرص�ة للش�باب ف�ي مختل�ف مج�االت 

 التدریب للعمل .  

ی��ة غی��ر التقلیدی��ة كالبح��ث االھتم��ام بتن��وع قاع��دة االس��تثمار لتش��مل القطاع��ات التنمو -ج
 العلمي والتكنولوجي ، وضخ المزید من االستثمارات في القطاع الزراعي والمائي.

زیادة مشاركتھ مع الجھات المعنیة بالدولة على اختالفھا بشأن المساھمة الفاعل�ة ف�ي  -د
وضع وتطویر سیاسات وبرامج ومناھج التعلیم الفني بما یتوائم واالحتیاجات الفعلیة 

 تغیرة ألسواق العمل .الم

 دعوة منظمة العمل العربیة إلى متابعة التوصیات الصادرة عن ھذه الورشة . -12

 أعمال الورشة عبر المشاركون عن : ختاموفي 
الم��دیر الع��ام لمنظم��ة العم��ل  –ش��كرھم وتق��دیرھم لمع��الي الس��ید / ف��ایز عل��ي المطی��ري  -

علمی��ة ھادف��ة وض��عت بكلم��ة  المش��اركینالعربی��ة عل��ى حض��وره الشخص��ي ومخاطبت��ھ 
 المشاركین في صلب محاور وأھداف الورشة .

رئ��یس اإلدارة المركزی��ة لش��ؤون  –ع��ادل رس��الن الس��ید /  لس��عادةش��كرھم وتق��دیرھم  -
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 –محمد محمود سعفان ممثال لمعالي السید / مكتب الوزیر المشرف على األمانة العامة 

خاطبت��ھ المش��اركین بكلم��ة ھ��ذه الورش��ة الھام��ة وم أعم��ال راع��يوزی��ر الق��وى العامل��ة  
 تھا .اقیمة، ومشاركة عدد كبیر وھام من كوادر الوزارة وقیاد

 ال�دكتورة / فاطم�ة ال�رزاز بالس�یدة التحاد الصناعات المصریة ممثال  شكرھم وتقدیرھم -
 . في افتتاح أعمال الورشة ومشاركة عدد من أعضاء االتحاد  المشاركتھ

نائ�ب  -خال�د الفق�ي/  مصر مم�ثال بالس�ید ال�دكتور عمالنقابات التحاد شكرھم وتقدیرھم  -
،  لمشاركتھ في افتتاح أعمال الورشة ومشاركة ع�دد م�ن أعض�اء االتح�ادرئیس االتحاد 

 . باتحاد نقابات عمال مصر  والشكر موصول للمشاركین من  لجنة المرأة

 

*  *  * 
 

 

 لجنة الصیاغة
عبد المنعم ط/   
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