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 تقـــديــم

إلى نتائج إيجابية في مجاالت التنمية االقتصادية يؤدى أّن التطبيق الفعّال لمبدأ الثالثية ثبت  

فالغرض من الحوار الثالثي بين الجهات الفاعلة في االنتاج هو المساعدة على حد سواء، واالجتماعية 

ويوفر له العيش  في تحقيق النجاح في رسم السياسات وإصالح الخدمات العامة بشكل يركز على االنسان

 الكريم.

مية المستدامة الى تعزيز التكامل والتنسيق لبناء شراكات عالمية من اجل التنمية وقد دعت اهداف التن

من السياقات المحلية، مع تنوع كبير مع شركاء  اوسعالمستدامة، حيث ستعمل هذه الشراكات في محيط 

 التنمية. وهذا العمل سيتحقق عبر قنوات عديدة على المستوى العالمي والوطني.  

قامت منظمة العمل العربية بإدراج هذا النشاط ضمن خطة عملها لعام ومن هذا المنطلق 

في رسم مالمح متواضعة مساهمة والذي يعقد بالتعاون والتنسيق مع االتحاد العام لعمال الكويت 2018

مستقبل التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي. هذا الدور الذي تضطلع به منظمة العمل 

وما يمثله ذلك من ثراء بشرى وعلمي سيساعد نظام التمثيل الثالثي الذي تقوم عليه المنظمة  العربية بحكم

ورسالتها في إرساء مجتمع العدالة االجتماعية ودعم قوى اإلنتاج لزيادة اإلنتاجية معتمدة حتما ألداء 

 مشاكل وقضايا العمل. أسلوب الحوار والتعاون باعتبار الحوار الهادف والبناء هو السبيل األمثل لمعاجلة

 

  األفتتــــاح

وزيرة الشؤون  –السيدة /هند صبيح براك الصبيح  معاليمن  كريمةبرعاية حظيت الندوة  -

السيد / احمد محمد  جهووالكويت بدولة وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية والعمل االجتماعية 

في حفل كلمة قيمة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة ممثل راعية الورشة  –الموسى 

الورشة والتي تأتى منسجمة مع سياسة  هذهاعرب فيها عن أهمية محاور التي وافتتاح اعمال الورشة 

العامة للقوى العاملة هذا الحدث يعبر  التنمية المستدامة التي تتبعها دولة الكويت وان مشاركة الهيئة

، واحترامها التفاقيات العمل العربية والدولية بما  الكويتيوقانون العمل  عن التزامها بأحكام الدستور

يحقق الغاية والدور الذى رسمته في شأن العالقات بين اطراف اإلنتاج وختم كلمته موجها الشكر 

هذه الورشة متمنيا نجاح اعمالها  بإقامةعلى المبادرة الطيبة لمنظمة العمل العربية ومديرها العام 

 - من:وقد تحدث في جلسة االفتتاح كل “.

الذى اعرب في كلمته عن  العام لمنظمة العمل العربية المدير-المطيريالسيد / فايز علي  معالى -

تنفيذ هذا  واكد انالشكر والتقدير ألطراف اإلنتاج الثالثة بالكويت على حسن االستقبال والترحيب 
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االعتماد على أسلوب الحوار النشاط لبحث مالمح مستقبل التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل 

والتكامل بين قوى اإلنتاج كما أوضح معاليه ان تحقيق اهداف التنمية المستدامة تتطلب تتضافر 

ب  وتمكينهم مما يساعد على الجهود عربيا وإقليميا من خالل االستثمار في تعليم وتدريب الشبا

تحت القيادة الحكيمة مواكبة المنافسة العالمية وفى نهاية كلمته تمنى للكويت درة الخليج االمن واألمان 

 .امير البالد حفظه هللا ورعاه  –لحضرة صاحب السمو الشيخ / صباح األحمد الجابر الصباح 

 رفة تجارة وصناعة الكويتغعضو مجلس إدارة  -السيد / فهد يعقوب الجوعان ثم تناول الكلمة  -

بدولة الكويت  "بين اطراف اإلنتاج الثالثة االجتماعيوالحوار  الثالثيأهمية التشاور "وتناولت كلمته 

الغرفة سباقة في  وأوضح بأن,الستقرار عالقات العمل وزيادة اإلنتاج واالرتقاء بمستوى الخدمات 

تنمية الموارد البشرية من خالل انشاء مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير والذى يقوم 

وتأهيل وصقل مهارات ومعارف الشباب  تدريب الىبتقديم خدماته آلالف المتدربين سنويا ويهدف 

ض للفرص التوظيفية وتنظيم معار الغرفةاألساليب العلمية والتقنية فضال عن استضافة  ألحدثوفقا 

     .التطبيقي والتدريبورش عمل مشتركة مع كليات الجامعة والهيئة العامة للتعليم 

كلمة تضمنت أهمية  الكويتاالتحاد العام لعمال  رئيس - محمد جمعان الحضينة/  االخ سعادةالقى و -

والتنسيق بين االتحاد ومنظمة هذه الورشة والتي تأتى ضمن اطار التطبيق العملي لبروتوكول التعاون 

العمل العربية وأشار الى ان عنوان الورشة يعبر عن جوهر سياسة االتحاد وموقفه المبدئي في هذا 

المجال فنحن نؤمن بأن الحوار بين فرقاء اإلنتاج وبناء جسور المودة والتفاهم والتعاون والعمل 

ى وضع سياسات استراتيجية للتنمية المشترك هو األساس االمتن والوسيلة األفضل للتوصل ال

 .ادة من الدراسات والبحوث المقدمةالمستدامة وفى ختام كلمته تمنى النجاح ألعمال الورشة واالستف

 

  :المشاركون

 

ً ومشاركة 60)من  أكثر الورشةشارك في أعمال هذه  - االتحاد العام في مقدمتهم قيادات ( مشاركا

والهيئة العامة للقوى العاملة العمل الشؤون االجتماعية ووزارة لعمال الكويت، وعدد من قيادات 

بدولة الكويت  وغرفة تجارة وصناعة الكويت، فضال عن عدد من المختصين بقضايا التنمية والتشغيل

 من السادة رجال االعالم والصحافة والمهتمين بقضايا العمل والعمال. عدد كشاركما 
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  - وشارك عن المنظمة:

للوفاااد  رئيساااا  - المااادير العاااام لمنظماااة العمااال العربياااة –السااايد / فاااايز علاااي المطياااري  معاااالي

 -لذي ضم كل من: ا

 والتصنيف المهني. رئيس وحدة التنمية والتدريب –السيدة / رباب طلعت حامد  -

 العمل.رئيس وحدة التشغيل وسوق  –السيدة / مستورة عطية  -

 السيد المدير العام معاليمدير ديوان  –السيدة / شيرين الصباح  -

 : وجلسات العملوراق ا

قبىىىل مىىىن اعىىىدت وتجىىىارب وطنيىىىة أوراق عمىىىل  عرضىىىت مجموعىىىةعلىىىى مىىىدى ثالثىىىة ايىىىام عمىىىل 

 -التالي: السادة الخبراء والمختصين على النحو 

 - االولى:جلسة العمل 

 عىىىىام االتحىىىىاد العىىىىام لعمىىىىال الكويىىىىت وقىىىىد سىىىىكرتير- محمىىىىد العىىىىرادة السىىىىيد / تىىىىولى رئاسىىىىتها

 - عرضت اوراق العمل االتية:

-/ علىىىي خليىىىل الىىىدكتور- أثىىىر تنميىىىة المىىىوارد البشىىىرية فىىىي تحقيىىىق أهىىىداف التنميىىىة المسىىىتدامة -1

 جمهورية العراق.

-/ وجىىىدان بىىىن عيىىىاد السىىىيدة- اف اإلنتىىىاج مىىىن أجىىىل تنميىىىة مسىىىتدامةنحىىىو تعىىىاون بىىىين أطىىىر -2

 .الجمهورية التونسية

الكويىىىىت السىىىىيد / فهىىىىد علىىىىى بدولىىىىة  والعمىىىىلتجىىىىارب وطنيىىىىة لىىىىوزارة الشىىىىئون االجتماعيىىىىة  -3

 الهيئة العامة للقوى العاملة. –مدير إدارة التطوير اإلداري والتدريب  –المراد 

 - الثانية:جلسة العمل 

الهيئىىىة  –مىىىدير إدارة التطىىىوير اإلداري والتىىىدريب  –فهىىىد علىىىى المىىىراد السىىىيد /  تىىىولى رئاسىىىتها

 - عرضت اوراق العمل االتية: وقدالعامة للقوى العاملة 

ربىىىىاب /  السىىىىيدة-دور منظمىىىىة العمىىىىل العربيىىىىة فىىىىي مجىىىىال التنميىىىىة البشىىىىرية والتشىىىىغيل  -1

منظمىىىة العمىىىل  –رئىىىيس وحىىىدة التنميىىىة والتىىىدريب والتصىىىنيف المهنىىىي  – طلعىىىت حامىىىد

 .العربية

بىىىىىين أطىىىىراف اإلنتىىىىىاج يعىىىىىزز دور المنظمىىىىات النقابيىىىىىة فىىىىي دعىىىىىم االقتصىىىىىاد  الحىىىىوار -2

 المملكة األردنية الهاشمية. –بكة الشوا أحمد /الدكتورالوطني 
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 .دور القطاع الخاص في تحقيق النمو االقتصادي والتنمية الشاملة -3

 .دولة الكويت –الدكتور/ فيصل المناور 

 .تجربة الثالثية والتشاور المنظم بين أطراف اإلنتاج -4

بغرفاااااة تجاااااارة مسااااااعد مااااادير إدارة الصاااااناعة والعمااااال  –السااااايد / علاااااى الحسااااايان 

  .وصناعة الكويت

 - :الثالثةجلسة العمل     

تم  حيث الكويتقسم العمل بغرفة تجارة وصناعة  رئيس- التركيتحسين السيد / تولى رئاستها  

 وتوزيع الشهادات. استكمال مشروع التقرير الختامي للجنة الصياغة

 

 النتائج والتوصيـات :

 

المشىىىاركين التاليىىىة أسىىىماؤهم والىىىذين يمثلىىىون أطىىى راف م انتخىىىاب لجنىىىة صىىىياغة مىىىن السىىىادة تىىى

 -اإلنت   اج الثالثة بدولة الكويت على النحو التالي: 

  .رئيسا –رئيس قسم العمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت  التركيت،السيد /حسين  -1

  .مقررا –العامة للقوى العاملة  الهيئة-السيدة / مها الرشيد، سكرتير اول  -2

 .لعرادة، السكرتير العام لالتحاد العام لعمال الكويتالسيد / محمد ا -3

 .المهندس / فيصل العازمي، مدير معهد الثقافة العمالية -4

 .السيد / عقاب الحربي، االمين المساعد للشئون االجتماعية باالتحاد العام لعمال الكويت -5

 .رئيسة لجنة المرأة، االتحاد العام لعمال الكويت العصفور،الدكتورة / سناء  -6

 .فضال عن السكرتارية الفنية لمنظمة العمل العربية والسادة الخبراء  -7

ومىىن خىىالل جلسىىات العمىىل التىىي اسىىتمرت علىىى مىىدى ثالثىىة ايىىام عمىىل وفىىى ضىىوء العىىروض   

المقدمىىىة مىىىن قبىىىل السىىىادة الخبىىىراء والعناصىىىر األساسىىىية التىىىي تضىىىمنتها أوراق العمىىىل والتجىىىارب 

لجلسىىات والحىىوار اإليجىىابي الهىىادف والبنىىاء مىىن قبىىل السىىادة الناجحىىة واألسىىلوب المميىىز فىىي إدارة ا

 - المشاركين، تم التوصل الى التوصيات التالية:

دعىىىىوة أطىىىىراف االنتىىىىاج الثالثىىىىة إلىىىىى التوسىىىىع فىىىىي ممارسىىىىة الحىىىىوار وتعزيىىىىز قنىىىىوات  -1

االتصىىىىال والمشىىىىىاركة الفاعلىىىىىة خاصىىىىىة فىىىىىي مجىىىىىاالت رسىىىىىم السياسىىىىىات االقتصىىىىىادية 
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الكفيلىىىىىة بتحقيىىىىىق اهىىىىىداف التنميىىىىىة ووضىىىىىع االسىىىىىتراتيجيات واالجتماعيىىىىىة التنمويىىىىىة 

 والخطط والبرامج للنهوض بالتشغيل والتصدي لمشكالت البطالة.

العمىىىىل علىىىىى اكتشىىىىاف وانتقىىىىاء العناصىىىىر القياديىىىىة الشىىىىابة لمنحهىىىىا الفرصىىىىة لتحمىىىىل  -2

مسىىىىؤولياتها وتعزيىىىىز قىىىىدراتها لىىىىدفع عجلىىىىة اإلنتىىىىاج بأجيىىىىال شىىىىابة مؤهلىىىىة تسىىىىتجيب 

 مية المستدامة. لمتطلبات التن

تعزيىىىز التعىىىاون والشىىىراكة بىىىين أطىىىراف اإلنتىىىاج الثالثىىىة بدايىىىة مىىىن التشىىىخيص عبىىىر  -3

الحىىىىوار والتفىىىىاوض العمىىىىودي واألفقىىىىي لضىىىىبط السياسىىىىات والبىىىىرامج وتنفيىىىىذها علىىىىى 

 ارض الواقع بما يسهم في تحقيق التنمية وتطوير االستثمار.

يعي المالئىىىم لتنظىىىيم الحىىىوار التشىىىر اإلطىىىاراإلنتىىىاج الثالثىىىة الىىىى وضىىىع  أطىىىرافدعىىىوة  -4

االجتمىىىاعي بمىىىا يمكىىىن مىىىن تنفيىىىذ اهىىىداف التنميىىىة المسىىىتدامة وتحقيىىىق النتىىىائج الكفيلىىىة 

بتطىىىىىىىوير النمىىىىىىىو االقتصىىىىىىىادي واالدمىىىىىىىاج االجتمىىىىىىىاعي وتحقيىىىىىىىق الرفىىىىىىىاه ل فىىىىىىىراد 

 والمجتمعات.

العمىىىىل علىىىىى متابعىىىىة التصىىىىديق للمعىىىىايير العربيىىىىة والدوليىىىىة وخاصىىىىة تلىىىىك االتفاقيىىىىات  -5

زز الحىىىوار االجتمىىىاعي ودور أطىىىراف اإلنتىىىاج فىىىي عمليىىىة التنميىىىة، ومراعىىىاة التىىىي تعىىى

هىىىىىذا التصىىىىىديق عنىىىىىد وضىىىىىع وتطىىىىىوير التشىىىىىريعات الوطنيىىىىىة بحيىىىىىث تكىىىىىون جميىىىىىع 

 التشريعات الوطنية منسجمة ومتوافقة مع المعايير العربية والدولية.

فىىىىة ضىىىىرورة تىىىىوفير المقومىىىىات األساسىىىىية للحىىىىوار بمىىىىا فيهىىىىا المعلومىىىىات الالزمىىىىة لكا -6

الشىىىىىركاء فىىىىىي الحىىىىىوار االجتمىىىىىاعي وسىىىىىهولة الحصىىىىىول عليهىىىىىا وخاصىىىىىة المتعلقىىىىىة 

بالقضىىىايا القانونيىىىة واالقتصىىىادية واالجتماعيىىىة واالطىىىالع علىىىى الدراسىىىات والتحلىىىيالت 

 المتعلقة بذلك.

دعىىىوة الشىىىركاء االجتمىىىاعيين الىىىى ضىىىرورة االلمىىىام بمواضىىىيع الحىىىوار والمسىىىاهمة فىىىي  -7

رات إلجىىىادة ادارة الحىىىوار مىىىع األطىىىراف األخىىىرى توسىىىيع قفاقىىىه، وتعزيىىىز هىىىذه القىىىد

وتىىىوفير التىىىدريب المسىىىتمر الىىىالزم إلعىىىداد كىىىوادر نقابيىىىة وتحسىىىين مهىىىارات التفىىىاوض 

 واالتصال.

 إلى الهادفة االبتكارية دعوة أطراف اإلنتاج الثالثة الى االهتمام بالبحث العلمي واألنشطة -8

مالئم مشترك لتنمية الموارد البشرية  وتعزيز االنفاق عليه وتوفير مناخ ،المعرفة زيادة

 كعنصر محرك لعملية اإلنتاج.
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تعزيز التعاون والشراكة بين أطراف اإلنتاج والسعي إلى تمكين القطاع الخاص ليكون  -9

عنصراً أساسياً في رسم السياسات التنموية المستدامة ومشاركا في اتخاذ القرار، وتحفيزه 

مجز لدعم اهداف التنمية المستدامة خاصة ما يتصل للمساهمة في توفير فرص العمل بأجر 

 بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

العمل على وضع البرامج والسياسات الكفيلة بتطوير الخدمات الالزمة للمشروعات  -10

الصغيرة والمتوسطة من تدريب وتمويل وتسويق عبر الشراكة بين القطاعيين العام 

 في العمل الى النهج الحديث. والخاص والخروج من النهج التقليدي

حث الجهات المختصة بالتعليم والتدريب والتشغيل إليجاد نظام متكامل لسوق العمل وتوفير  -11

 االحتياجات التي يتطلبها قطاع االنتاج من المهارات والتخصصات بالسرعة الممكنة.

والتعليمية دعوة أطراف اإلنتاج لدعم العمل النقابي وتقوية أطره التنظيمية والمهارية  -12

والحفاظ على وحدته واستقالليته مما يسهم في تمكين التنظيمات النقابية من أداء دورها في 

 رفع معدالت النمو االقتصادي والتطور االجتماعي.

دعوة أطراف اإلنتاج الثالثة في دولة الكويت للمساهمة في تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم  -13

ولى متابعة تنفيذه منظمة العمل العربية تنفيذا لقرارات التشغيل والحد من البطالة الذي تت

والقمم  2009القمة العربية االقتصادية واالجتماعية التنموية التي عقدت في الكويت 

 الموالية لها.

دعوة الحكومة باشراك منظمات أصحاب االعمال والعمال بدولة الكويت في عضوية اللجان  -14

 ستراتيجيات الوطنية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة.والهيئات الخاصة برسم السياسات واال

دعوة أطراف اإلنتاج الثالثة بدولة الكويت الى التعاون في اعداد الدراسات الميدانية الخاصة  -15

بسوق العمل للوقوف على مسببات المشكالت التي يعاني منها بهدف اعداد خطط 

 واستراتيجيات فعالة.

لتدريب التقني والمهني بما يدعم رد االعتبار الى المهن العمل على نشر ثقافة التعليم وا -16

وإعالء قيمة العمل وزيادة اعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني استجابة 

 لمتطلبات العقد العربي للتشغيل. 

تفعيل ودعم الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل التي تتولى اداراتها منظمة العمل  -17

ا توفره من فرص لتبادل معلومات سوق العمل بين الدول العربية االمر الذي يحد العربية لم

 من مشكلة البطالة والفقر في الوطن العربي.
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يؤكد المشاركون من أطراف اإلنتاج الثالثة في دولة الكويت على تعاونهم وتفاعلهم مع  -18

العمل العربية وخاصة جميع المؤتمرات والندوات واألنشطة والفعاليات التي تعقدها منظمة 

تلك التي تبحث قضايا التشغيل والحد من الفقر والبطالة في إطار دعم خطط التنمية 

 .2030المستدامة 

تشكيل لجنة مشتركة بين األطراف الثالثة بدولة الكويت المشاركين ضمن ورشة العمل  -19

 - وذلك لمتابعة تنفيذ توصياتها مكونة من األعضاء التالية أسمائهم:

a.  الىىدجينيالجىىانىىب العمىىالي: السىىىىىىىيىىد/ عقىىاب جزا الحربي، السىىىىىىىيىىد/ نىىاصىىىىىىىر مطلق، 

 سناء العصفور.الدكتورة/

b. .جانب أصحاب األعمال: السيدة/ مشاعل المطوع، السيد/ علي محمد الحسيان 

c. .الجانب الحكومي: السيد/ فهد المراد، السيدة/ مها الرشيد 

 - وفي ختام أعمال الورشة عبر المشاركون عن:

وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل  –معالي السيدة /هند صبيح براك الصبيح شكرهم وتقديرهم ل -

لرعاية أعمال هذه الورشة الهامة والشكر موصول  –وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية بدولة الكويت 

الشخصي  مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة على حضوره –الموسى محمد للسيد / احمد 

 ممثال لراعية الورشة.

المدير العام لمنظمة العمل العربية لعقد  –شكرهم وتقديرهم لمعالي السيد / فايز علي المطيري   -

وتنظيم هذه الورشة ومتابعته الشخصية لجميع مراحل اإلعداد لها وحضوره الشخصي ومخاطبته 

 المشاركين بكلمة علمية هادفة.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة -فهد يعقوب الجوعان  /شكرهم وتقديرهم لسعادة السيد -

 الكويت على حضوره حفل افتتاح أعمال الورشة ومشاركة عدد من كوادر الغرفة.

رئيس االتحاد العام لعمال الكويت لمشاركته -شكرهم وتقديرهم لسعادة االخ / محمد جمعان الحضينة  -

در االتحاد في اإلعداد والتحضير لهذه الورشة في أعمال الورشة وحضوره الشخصي وتعاونه وكوا

 فضالً عن مشاركة عدد من أعضاء االتحاد وكوادره القيادية.

 شكرهم وتقديرهم للسادة الخبراء على جهودهم العلمية المتميزة في إعداد وتقديم أوراق العمل القيمة.   -

العربية على جهودهم الطيبة التي أسهمت في إنجاح أخيرا الشكر للسكرتارية الفنية لمنظمة العمل  -

 اعمال الورشة.

 رباب
 مصطفى عمر


