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 تقـــدیــم
تفرض نسبة نمو السكان في الوطن العربي تحدیات وصعوبات جمة أمام خفض البطالة       

تبذل الدول العربیة جھوداً كبیرة في التصدي للتحدیات التنمویة التي تواجھھا بین الشباب. و
وفي مقدمتھا الفقر والبطالة، حیث یمثالن أھم العقبات أمام تحقیق التنمیة المستدامة. فالواقع 

یر إلى معدالت نمو غیر كافیة لخلق فرص العمل الالزمة، فضالً عن أن أھم التحدیات یش
أمام توفیر فرص عمل مناسبة ھي عدم موائمة مخرجات التعلیم والتدریب الحتیاجات قوى 

 الوطن في المھني والتدریب التقني التعلیم تطویر ویمثلاالنتاج ومؤسسات القطاع الخاص. 
 دقیق وصف إطار في ذلك یتم أن شریطة التحدیات، لھذه للتصدي الزمة ضرورة العربي
الفنیة، ومعاییر دقیقة لجودة مؤسسات التعلیم التقني والفني وبرامجھ، ووصف  للمھن

لمؤھالت ذلك التعلیم والشھادات المتحصل علیھا منھ، وتحسین جودة البرامج في مؤسسات 
سعیا لرسم السیاسات والخطط والبرامج التي وربطھا باحتیاجات السوق االقتصادیة،  التعلیم

تستھدف اإلصالح االقتصادي، بما یقدم برامج التمكین االقتصادیة للشباب، تضمن تحقیق 
 أھداف التنمیة المستدامة.

في ضوء ما تقدم أدرجت منظمة العمل العربیة في خطتھا لھذا العام ھذه الندوة القومیة        
والتنسیق مع وزارة التكوین المھني والتشغیل بالجمھوریة ویسعدھا ان تنفذ بالتعاون 

دور المنظمة الفاعل لتكریس وتفعیل برامج وسیاسات لمواجھة البطالة بین  التونسیة، ضمن
صفوف الشباب ومحاربة الفقر في البلدان العربیة، على طریق دعم خطة التنمیة المستدامة 

2030. 

 
  األفتتــــاح

السادس حول التشغیل والبطالة  العربيالتقریر  إطالقتزامن افتتاح اعمال الندوة مع حفل 
حیث تم االطالق تحت اشراف السید / یوسف " تحلیل للحاضر واستشراف للمستقبل " 

ألھمیة الفائقة التي تولیھا تونس لموضوع التشغیل ل نظرا رئیس الحكومة التونسیة –الشاھد 
 من: بكلمات لكلوبدأ االفتتاح  كرافد أساسي للتنمیة والحّد من البطالة

وقد للشغل  التونسيالعام لالتحاد األمین العام  –كلمة السید / نور الدین الطبوبى  -
وإن لم تكتمل بعد أصبحت تجلیات الثورة التكنولوجیة الرقمیّة،  ان جاء في كلمتھ

في سوق العمل بأقطارنا العربیة، واضحة المعالم في الوالیات المتحدة األمریكیة 
والصین وأوروبا وسائر البلدان الصناعیة، ولن تلبث أن تغمر بقیّة البلدان ومنھا 



2 

 

منطقتنا العربیّة، وھو ما یستدعي محاولة فھم أبعادھا وأسبابھا وتداعیاتھا على 
ئمة حول العمل ولكن أیضا استباقھا بالعمل على القیام بالمراجعات المفاھیم القا

الضروریّة لمناھج التعلیم والتدریب والتأھیل ولمضامین الحوار االجتماعي ولدور 
لم مع مقتضیات الصناعة الشركاء االجتماعیین بما یضمن مواكبة التغییرات والتأق

وشروط الحفاظ على مواطن الشغل. الوشیكة، وبما یوفر مستلزمات الحمایة الرقمیّة 
إّن الحاجة إلى الكفاءات المؤھلة والمتمكنة من أسالیب العمل الحدیثة أصبحت رھانا و

 دریبحقیقیا وھو ما یفرض علینا الیوم توجیھ الحوار االجتماعي لیجعل من التعلم والت
 على مدى الحیاة ھدفا استراتیجیا مطلقا.

 
لیا ھذه اوثّمن عاعة والتجارة والصناعات التقلیدیة كلمة االتحاد التونسي للصن فيو -

السنة الحمیدة التي دأبت علیھا منظمة العمل العربیة والتي تتطور من دورة إلى 
یأتي إطالق حیث أخرى خدمة للشباب العربي والتزاما بأھّم عناصر التنمیة البشریّة 

الظروف سواء فیما یخّص ھذا التقریر في فترة تعیش فیھا المنطقة العربیة أصعب 
الوضع االقتصادي بعدید األقطار أو فیما یخّص الضغوطات الدیمغرافیة على سوق 
الشغل وعدم قدرة االقتصادیات على استیعاب األعداد الھائلة من الشباب طالبي 
الشغل. كما یأتي ھذا التقریر أیضا في ظل أوضاع سیاسیة وأمنیّة تجعل المنطقة 

واء بمفعول الحروب والنزاعات المسلحة أو بمفعول صراع فضاء أزمة دائمة س
األشقاء وأزمات الجوار التي لن تزید إال في حالة العطالة وتفاقم الصعوبات والتي 
تلقي بضاللھا على نسق النمّو االقتصادي وحركیّة التجارة واالستثمار وعلى فرص 

 خلق مواطن شغل الئقة ومنتجة ودائمة.

 

منظمة ل الشكرتوجھ ب تحاد التونسي للفالحة والصید البحريوفي مستھل كلمة اال -
منظمة كل سنتین حول الالتقریر الدوري الذي تصدره  على اعدادالعمل العربیة 

أمھات القضایا االقتصادیة واالجتماعیة التي یئن من وطئتھا سوق العمل في الدول 
ھا أیضا فرصة لنؤكد من العربیة واقتراح الحلول والتصورات لمعالجتھا، فإنّنا نعتبر

خاللھا مرة أخرى على إّن كافة البلدان العربیة عموما وبالدنا على وجھ الخصوص 
في حاجة ضروریة في مثل ھذا الظرف الصعب وفي ظل األوضاع اإلقلیمیة والدولیة 
المتقلبة إلى إعادة االعتبار إلى العمل باعتباره قیمة حضاریة لخلق الثروة ودفع عجلة 
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ي الحریة والكرامة وتأمین فوالحفاظ على السلم األھلي وتحقیق أھداف الثورة  اإلنتاج
یجب أن نعمل من أجل اإلعالء من  والشاملة. لذلكاستحقاقاتھا في التنمیة العادلة 

االقتصادیة  تحدیاتناشأن ھذه القیمة ونخلص في القیام بھا ونتفانى في أداءھا لنرفع 
 الكثیر من سواعد وعقول كافة أبنائنا وبناتنا. واالجتماعیة فأوطاننا مازالت تنتظر

 
 

األمین العام لجامعة الدول العربیة  –الغیط  وكلمة معالى السید / احمد اب تثم جاء -
ان جامعة الدول العربیة تولى أھمیة كبیرة بموضوع التشغیل والبطالة والذى  لتوكد

المشترك والذى یتضح جلیا بالدور الذى  العربيیعتبر بوصفھ احد أولویات العمل 
تقوم بھ منظمة العمل العربیة باعتبارھا احد االذرع الفنیة لجامعة الدول العربیة في 

في  العربيالوثائق التحلیلیة للواقع اھم  قریر یعتبرالتھذا المجال واكد سیادتھ ان ھذا 
جوانبھ التنمویة وأوضح أھمیة ما تضمنھ التقریر من محاور ھامة تتعلق بالتدریب 

 االبعاد االجتماعیة لقضایا التشغیل والبطالةوتأھیل الشباب لسوق العمل فضال عن 
  

في  مة العمل العربیةالمدیر العام لمنظ-معالي الس�����ید / فایز علي المطیري وأعرب -
عن الش����كر والتقدیر للس����ید یوس����ف الش����اھد رئیس الحكومة التونس����یة على كلمتھ 

ً التقریر موجھ إطالقموافقتھ على االش������راف على حفل  الش������كر لجمیع األطراف  ا
ذین قدموا لنا كل العون البالجمھوریة التونس�����یة على حس�����ن االس�����تقبال والترحیب 

وقد أدركت منظمة  االعداد والتحض����یر لھذا الملتقى.والمس����اعدة والتس����ھیالت في 
یدھا ومخاطر الفقر  لة وتزا یة ھذا العقد أن أوض��������اع البطا بدا یة من  العمل العرب
ومظاھره وخاصة بین صفوف الشباب ھو أحد وأھم األخطار التي تھدد االستقرار 

تمتع بھا االجتماعي وتقوض مكتس�����بات التنمیة رغم الثروات الطبیعیة الھائلة التي ت
الكثیر من بلداننا العربیة. وللمس�������اھمة في مواجھة ھذه األخطار فقد نفذت منظمة 

% منھا كانت أنشطة قومیة أكدنا 74نشاطا  89العمل العربیة خالل العام الماضي 
وبعمق شدید ومشاركة فاعلة من ممثلي الحكومات وأصحاب األعمال والعمال أكدنا 

اعیة والتنمیة البش���ریة والتش���غیل ولم نغفل تعمیق على النھوض في القض���ایا االجتم
 عالقاتنا الدولیة لالستفادة من تبادل الخبرات الناجحة ونقلھا للساحة العربیة.
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والذي القى وزیر الشؤون االجتماعیة  –وبحضور معالي السید / محمد الطرابلسي  -

سبق وأن احتضنت تونس قد كلمة تناول فیھا الترحیب بالسادة الضیوف وأشار الى ان 
. وقد برھن ھذا التقریر مرة 2010إطالق التقریر الثاني حول التشغیل والبطالة سنة 

أخرى عن مدى انشغال المنظمة بموضوع التشغیل والبطالة وھو یتضّمن عدة محاور 
ھاّمة نذكر منھا خاّصة المالمح األساسیة ألسواق العمل العربیة والتطورات 

وأثرھا على التشغیل ودور التدریب المھني في تأھیل الشباب  االقتصادیة واالجتماعیة
لسوق العمل والتطورات التكنولوجیة الحدیثة وأثرھا على أسواق العمل في العالم 
عموما وفي الدول العربیة بصفة خاصة كما تناول ھذا التقریر دور القطاع الفالحي 

اذ نطلق ھذا التقریر  في أسواق العمل العربیة وقضایا الھجرة والبطالة. ونحن
السادس حول البطالة والتشغیل فإنّنا نؤكد على تالزم البعدین االجتماعي واالقتصادي 
وأھمیّة تطویر الموارد البشریة ومعالجة قضایا البطالة ونأمل أن یكون ھذا التقریر 
وثیقة مرجعیّة لصانعي القرار كل في مجالھ وحسب مخططات التنمیة في دولنا 

 العربیة.
 

وزیر التكوین المھني  –معالي الس�������ید /فوزي عبد الرحمن بتش�������ریف وحظي الحفل  -
 دوة ـذ النـي تنفیـا فـام معنـدى استعداده التـاب ذيـوالة ـل بالجمھوریة التونسیـوالتشغی

أعرب فیھا عن أھمیة كلمة قیمة والقى ) التعلیم التشغیل والتدریب المھني(ندوة سیاسات 
ودعا الى إرس������اء والتي تأتى منس������جمة مع اھداف التنمیة المس������تدامة  محاور ھذه الندوة

وختم كلمتھ مجاالت جدیدة للتعاون العربي المش����ترك في قطاع التكوین المھني والتش����غیل 
موجھا الش������كر لمنظمة العمل العربیة ومدیرھا العام على المبادرة الطیبة بإقامة ھذه الندوة 

 متمنیا نجاح اعمالھا.
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  :المشاركون
 

یمثلون أطراف اإلنتاج ) مشاركاً ومشاركة 60(من  أكثر الندوةشارك في أعمال ھذه  -
 من المختصین بقضایا التنمیة والتشغیل عددعن فضال دولة عربیة  14الثالثة في 
من السادة رجال االعالم والصحافة والمھتمین  عدد كشاركما  التونسیة بالجمھوریة

 بقضایا العمل والعمال.

 
 : وجلسات العملوراق ا

وتج����ارب وطنی����ة أوراق عم����ل  عرض����ت مجموع����ةعل����ى م����دى ثالث����ة ای����ام عم����ل 
 -التالي: السادة الخبراء والمختصین على النحو قبل من اعدت 

 
 - االولى:جلسة العمل 

 المھن����يوزی����ر التك����وین  –الس����ید یوس����ف عب����د ال����رحمن  مع����الي ت����ولى رئاس����تھا
الجلس����ة عطوف����ة الس����ید / ھ����اني والتش����غیل بالجمھوری����ة التونس����یة واس����تكمل رئاس����ة 

 - عرضت اوراق العمل االتیة: وقدامین عام وزارة العمل باألردن  –خلیفات 

رؤیة شاملة لعالقة منظومة التعلیم والتدریب بعالم االنتاج وفق اھداف التنمیة  -1
الخبیر العربي في مجال تنمیة الموارد  –الدكتور/ رضا قویعھ . 2030المستدامة 

 الجمھوریة التونسیة  –البشریة والتشغیل 

التح���دیات واالتجاھ���ات المس����تقبلیة للتعل���یم والت����دریب ف���ي ظ����ل الث���ورة الص����ناعیة  -2
الخبی����ر العرب����ي ف����ي مج����ال التنمی����ة البش����ریة  –الس����ید / ك����اظم ش����مخي الرابع����ة. 
 جمھوریة العراق  –مستشار وزارة العمل والشؤون االجتماعیة -والتشغیل 

 - جلسة العمل الثانیة:

 وزارة التكوین المھني والتش�����غیل –نوار / یوس�����ف  تولى رئاس�����تھا الس�����ید / الس�����ید -
 -اوراق العمل االتیة: وقد عرضت الجمھوریة التونسیة ب

 .البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغیل والحد من البطالة -1
 مستشار السید المدیر العام لمنظمة العمل العربیة –السید/ محمد شریف  



6 

 

 من:عرض تجارب قطریة لكل  -2

نائ���ب رئ���یس االتح���اد الح���ر  –عرض���ھا الس���ید / باس���م كویت���ان ومملك���ة البح���رین  -
 لنقابات عمال البحرین

كبی����ر ب����احثین  –جمھوری����ة مص����ر العربی����ة وعرض����تھا الس����یدة / من����ى ص����ادق  -
 باألدرة المركزیة للتدریب المھني بوزارة القوى العاملة والھجرة

عض�����و  –الجمھوری����ة العربی����ة الس�����وریة وعرض����ھا الس����ید / حم�����د القلع����انى  -
 المكتب التنفیذي لالتحاد العام لعمال سوریا.

م���دیر إدارة التربی���ة بالمنظم����ة  –وعرض���ھا ال���دكتور / محم���د م���دبولي  س���وكاالل -
 العربیة للتربیة والثقافة والعلوم بتونس.

 

 - :الثالثةجلسة العمل     

عضو المكتب التنفیذي لالتحاد العام لعمال  –السید / حمد القلعانى تولى رئاستھا   -
 -سوریا. وقد عرضت اوراق العمل االتیة: 

 

 المحاور االتیة:عرض ومناقشة 

الس������یدة /  عربیة لتنمیة ثقافة العمل وروح المبادرة لدى الش������باب العربي.رؤیة   -1
 –متص���رف بوزارة التكوین المھني والتش���غیل للقطاع الحكومي  –وجدان بن عیاد 

 الجمھوریة التونسیة 
   .متطلبات التوسع في اقتصاد المعرفة واألنماط الجدیدة للعمل في البلدان العربیة -2

الخبیر العربي في مجال التنمیة البشریة والتشغیل -الدكتور/ محمد عبد الشفیع 
 جمھوریة مصر العربیة  –أستاذ بالمعھد القومي للتخطیط 

 عرض تجارب قطریة لكل من: -3

مستشار القانوني  –الجمھوریة اللبنانیة وعرضت من قبل السیدة / رنا الجمل  -
 وزیر العمل  لمعالي

عمید   -إبراھیم احمد احمد  / الدكتورالسید جمھوریة السودان وعرضت من قبل  -
 الكلیة التقنیة بجامعة الخرطوم 
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 جلسة العمل الرابعة:

 رئیس الكونفدرالیة ألرباب العمل بالجزائر-رئیس الجلسة السید / الھامل مارینز

 عرض ومناقشة المحاور االتیة: -
 دور االقتصاد االجتماعي والتضامني في دعم منظومة التشغیل في الوطن العربي.  -

 تونس-مدیر الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  –السید / محمد مانى 
  عرض تجارب قطریة من أطراف اإلنتاج المشاركة -

 تجرب��ة األردن في اص�������الح قط��اع التعلیم والت��دری��ب التقني والمھني بین النظری��ة -
الس����ید /ھاني عطوفة عرض����ھا  –والتطبیق وعالقة ذلك بس����وق العمل والتش����غیل 

 امین عام وزارة العمل األردنیة. –خلیفات 

 :خامسةجلسة العمل ال

مستشار السید المدیر العام لمنظمة العمل  –رئیس الجلسة السید / محمد شریف  -
 العربیة 

 عرض تجارب قطریة من أطراف اإلنتاج المشاركة -

  یابذعرضھا السید / محمد  فلسطینتجربة  -

  السیدة / وجدان بن عیاد ھاتعرض تونستجربة  -

وتوزیع  استكمال مشروع التقریر الختامي للجنة الصیاغةتم  حیث-: الجلسة الختامیة
 الشھادات.

 
 النتائج والتوصیـات :

 

والذین التالیة أس����ماؤھم في الندوة تم انتخاب لجنة ص����یاغة من الس����ادة المش����اركین 
 -یمثلون أطـراف اإلنتـــاج الثالثة وھم: 

 السید / ھاني خلیفات ـ المملكة االردنیة الھاشمیة رئیسا ومقررا -1
 االستاذة / شیخة بنت عبد هللا أل ثنیان ـ المملكة العربیة السعودیة -2
 السید / محمد ذیب ـ دولة فلسطین -3
 السید / الھامل مارینز ـ الجمھوریة الجزائریة -4
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 باسم كویتیان ـ مملكة البحرینالسید /  -5
 السید /یوسف نوار ـ الجمھوریة التونسیة -6
 دیاب ـ الجمھوریة التونسیة لطفيالسید /  -7
 فضال عن السكرتاریة الفنیة لمنظمة العمل العربیة والسادة الخبراء  -8

ومن خالل جلس��ات العمل التي اس��تمرت على مدى الثالثة ایام عمل وفى ض��وء   
العروض المقدمة من قبل السادة الخبراء والعناصر األساسیة التي تضمنتھا أوراق 
العمل والتجارب الناجحة واألس����لوب الممیز في إدارة الجلس����ات والحوار اإلیجابي 

 م اعتماد التوصیات التالیة:الھادف والبناء من قبل السادة المشاركین، ت

دعوة الدول العربیة إلى تشكیل لجان ثالثیة من أطراف االنتاج الثالثة لصیاغة  -1
وإصالح ومتابعة تنفیذ البرامج الھادفة لتنفیذ الخطط التنمویة المعتمدة على المستوى 

 الوطني وبالتعاون مع مختلف الجھات ذات العالقة.
والطل���ب على القوى الع���امل���ة لمختلف ض�������رورة تحقیق التوازن بین العرض  -2

مس������تویات المھارة باعتماد التص������نیف العربي المعیاري للمھن وإطار المؤھالت 
الوطنیة والعربیة باعتبارھما متطلبات س�������ابقة ألي تغییر ھیكلي لمنظومة التعلیم 

 والتدریب التقني والمھني.

ذ الترتیبات المناس��بة دعوة منظمة العمل العربیة الى بذل المزید من الجھد في اتخا -3
وض���ع إطار للمؤھالت والمعاییر المھنیة العربیة بالتنس���یق والتعاون مع   بش���أن 

مختلف الجھ�ات والھیئ�ات اإلقلیمی�ة والعربی�ة التي یتوفر ل�دیھ�ا خبرات وتج�ارب 
ممیزة في ھذا المجال من أجل إیجاد آلیة ولغة توافقیة مش�������تركة تس�������اعد على 

ت ومھ�ارات العم�ال�ة العربی�ة وق�دراتھ�ا اإلنت�اجی�ة بم�ا االعتراف المتب�ادل بمؤھال
 یسمح بالتوسع في استخدامھا في البلدان العربیة.

ض�������رورة التنس�������یق بین األجھزة المعنیة في البلدان العربیة، وخاص�������ة الھیئات  -4
والوزارات المختص������ة بالص������ناعة واالتص������االت وتكنولوجیا المعلومات إلعداد 

ھات الس���یادیة في كل دولة، بھدف التعامل مع الثورة اس���تراتیجیة تتبناھا أعلي الج
التوجھ العلمي نحو  المعرفیة الرقمیة بدء من المراحل الدراس��یة االولى وض��رورة

اإلبداع واالبتكار الذي یعتبر أس���اس رفع أداء المؤس���س���ة وتحقیق عائد مرتفع من 
القیمة المض������افة مع التركیز على أھمیة االس������ترش������اد واالس������تفادة من التجارب 

 والمبادرات العربیة واإلقلیمیة والدولیة الرائدة في ھذا الشأن.
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تمنح الش��باب فرص��ة المس��اھمة في خطط دعوة الدول العربیة الى تبنى س��یاس��ات  -5

تطویر مجتمعاتھم بانخراطھم في اعمال ذات توجھ ش����بابي یحدث نموا اقتص����ادیا 
 الى جانب بناء قدراتھم إلحالل االمن والسالم في المنطقة.

توس����یع قاعدة التدریب التحویلي لش����باب الخریجین وض����رورة مش����اركة القطاع  -6
تقني والمھني والمش����اركة مع المؤس����س����ات في تمویل التعلیم والتدریب ال الخاص

اإلشرافیة العاملة على التدریب في ضمان الجودة من خالل المساھمة في مجالس 
اإلدارات واقتراح المناھج التعلیمیة والتدریبیة الفعالة واتخاذ الس����یاس����ات الالزمة 

 لزیادة نسبة المشاركة وااللتحاق ببرامج التعلیم والتدریب التقني والمھني.

عوة الدول العربیة الى تس����ھیل التجس����یر بین مس����تویات التعلیم والتدریب التقني د -7
والمھني والتعلیم العالي ض��من مس��ارات عمودیة كأحد االدوات لمواجھة الص��ورة 
الس�������لبیة النمطیة الس�������ائدة في معظم البلدان العربیة عن خریجي منظومة التعلیم 

دى الحیاة واتخاذ الس���یاس���ات الالزمة والتدریب التقني والمھني وفتح آفاق للتعلم م
 لزیادة نسبة المشاركة وااللتحاق لبرامج التعلیم والتدریب التقني والمھني.

دعوة الدول العربیة لتعزیز جھود منظمة العمل العربیة لتنفیذ البرنامج المتكامل  -8
لدعم التش�������غیل والحد من البطالة المعتمد من القمة االقتص��������ادیة واالجتماعیة 

) وخاص�������ة المش�������روع الخاص بالموائمة بین 2009مویة األولى (الكویت والتن
مخرجات التعلیم والتدریب التقني والمھني واحتیاجات س������وق العمل فض������ال عن 

 مشروع الشبكة العربیة لمعلومات أسواق العمل العربیة 
تطویر التشریعات لتحفیز مؤسسات االنتاج االقتصادي على المشاركة في التدریب  -9

للعمالة الفنیة والتوسع في التخصصات الفنیة بما یتواكب مع خطط التنمیة  المھني
والتغیرات في اقتصادات المعرفة بإسھامھا في خلق قوى عاملة ذات كفاءة عالیة 
قادرة على تحقیق اھداف التنمیة المستدامة والشاملة، وھو ما یضمن االرتقاء بجودة 

ن متطلبات اسواق العمل. مع تشجیع مخرجات التعلیم وتقلیص الفجوة بینھا وبی
 القطاع الخاص على المشاركة في ھیاكل التدریس.

الت��أكی��د على تعزیز وت��دعیم الحوار المجتمعي ك��ألی��ة فع��ال��ة في تحقیق المرون��ة  -10
ألحك��ام تنظیم عالق��ات العم��ل واعتم��اده كوس�������یل��ة للتوافق بین أطراف العملی��ة 

 بقضایا التنمیة والتشغیل. اإلنتاجیة وجمیع الجھات الفاعلة ذات العالقة
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دعوة الدول العربیة الى تبنى س��یاس��ات اعالمیة تض��من توجیھ األجھزة اإلعالمیة  -11
إلى تكثیف الحمالت التوعویة الھادفة إلى تعزیز ثقافة وقیمة العمل وتغییر النظرة 
الدونیة الس��ائدة في مجتمعاتنا العربیة لخریجي مؤس��س��ات التعلیم التقني والتدریب 

باإلض�������افة إلى تعزیز أنظمة إرش�������اد وتوجیھ مھني ووظیفي للش�������باب  المھني
 لتزویدھم بالمعلومات التي تؤھلھم الختیار مسارات الحیاة المھنیة

النظر في إحداث التعدیالت المالئمة في سیاسة الھجرة لتحقیق أقصي استفادة من  -12
فرص  ومواجھة موجات النزوح العش����وائیة والعمل على توفیر الموارد البش����ریة

 العمل للمھاجرین. 
الدعوة الى توس�����یع مھمة التكوین والتدریب المھني لیص�����بح مھمة اوس�����ع لتنمیة  -13

 الموارد البشریة. 
إبراز ال��دور التنموي للتع��اونی��ات اإلنت��اجی��ة من خالل تس�������ھی��ل عملی��ة اإلم��داد  -14

بالمكونات العینیة الض���روریة وتقدیم القروض المیس���رة، ابتداء بمس���اھمات مالیة 
معقولة، انتھاء بتعاونیات التس��ویق التي یقتص��ر عملھا على مس��اعدة المش��روعات 

 المعنیة بتسویق المنتجات النھائیة.
حث مؤس��س��ات التعلیم والتدریب التقني والمھني على وض��ع اس��تراتیجیات تھدف  -15

إلى موائمة مخرجاتھا مع االحتیاجات الفعلیة للقطاعات االقتص��ادیة واإلنتاجیة في 
عمل س������ریعة التغیر من أجل مواجھة تحدیات البطالة وخاص������ة بطالة أس������واق ال

الش��باب حدیثي التخرج، وذلك اس��ترش��اداً باالس��تراتیجیة العربیة للتعلیم والتدریب 
 .2010التقني والمھني الصادرة عن منظمة العمل العربیة عام 

الطبق��ة دعم مراكز الثق��اف��ة العم��الی��ة وتفعی��ل دورھ��ا الوطني والقومي في تنویر  -16
العاملة باألفكار اإلیجابیة والمش����اركة الجادة بوض����ع مناھج التدریب المھني التي 

 تعزز من مھارات التكیف مع التطورات التكنولوجیة الجدیدة.

دعم مراكز البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الدول العربیة بالتخص��ص��ات  -17
 العمل كافة المالیة الكافیة إلنجاز بحوث ابتكاریة تشمل قطاعات 

التأكید على تنفیذ قرارات وتوص�����یات مؤتمرات العمل العربیة الخاص�����ة بتوطین  -18
التكنولوجیا واحالل قوة العمل العربیة محل العمالة الوافدة في اشغال فرص العمل 
المتوفرة واالس������راع بأنش������اء مراكز تدریب المدربین العربیة الثالث التي اقرتھا 

 2009الكویت عام  القمة االقتصادیة االولى في
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 وفي ختام أعمال الندوة عبر المشاركون عن:
قدیرھم ل - ید /فوزي عبد الرحمن ش�������كرھم وت وزیر التكوین المھني  –معالي الس�������

والتشغیل بالجمھوریة التونسیة والسادة العاملین معھ على جھودھم المقدرة وتذلیل كافة 
 .العقبات إلنجاح اعمال ھذه الندوة

سید / فایز علي المطیري شكرھم وتقدیرھم لم  - المدیر العام لمنظمة العمل  –عالي ال
العربیة لعقد وتنظیم ھذه الندوة القومیة الھامة ومتابعتھ الش�������خص�������یة لجمیع مراحل 
اإلعداد لھا ومخاطبتھ المش����اركین بكلمة علمیة ھادفة فض����ال عن األنش����طة والفعالیات 

بیة والتي تأتى في ص���میم مص���لحة العدیدة التي نفذت مؤخرا في العدید من الدول العر
 أطراف اإلنتاج الثالثة في الوطن العربي

ش�������كرھم وتقدیرھم للس��������ادة الخبراء ومقدمي أوراق العمل على جھودھم العلمیة  -
للسكرتاریة الفنیة موصول الشكر و قدیم دراساتھم القیمة والھادفةالمتمیزة في إعداد وت

بة  یة على جھودھم الطی ندوة لمنظمة العمل العرب جاح اعمال ال التي أس�������ھمت في إن
 وسھرھم لوضع كل متطلبات نجاح ھذا النشاط.

 

 

 

 

 


