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 ـقـدیـــم:أوال: ت** 

) الص���ادر عن 1625لقرار مؤتمر العمل العربي المرقم ( تنفیذا یأتي انعقاد ھذه الندوة النوعیة
الس�������نوي لمتابعة المتابعة قریر تبش�������أن  ،2018القاھرة  ) لمؤتمر العمل العربي45(الدورة 

الذي جاء فیھ ض���من أمور أخرى ما ) 2020-2010(التقدم في انجاز العقد العربي للتش���غیل 
عقد ندوة قومیة خالل النص�������ف األخیر من ھذا العام أو تكلیف منظمة العمل العربیة ب"  یلي:

التي أوردھ�ا العق�د العربي  والم�االتالع�ام الق�ادم للوقوف على م�ا تم إنج�ازه من التوجھ�ات 
إنجاز  فيمدى التقدم  ودراس����ةالش����أن". للتش����غیل وما ھي التص����ورات المس����تقبلیة في ھذا 

 فيللتش�����غیل من أجل ایجاد الحلول المناس�����بة لمس�����اعدة البلدان العربیة  العربيمتطلبات العقد 
 تذلیل أیة صعوبات قد تعوق تحقیق األھداف المرجوة من العقد. 

 :أھداف الندوة ثانیا:** 

 -یلي: تھدف الندوة إلى تحقیق ما 

من وثیقة العقد العربي للتش����غیل لفترة أخرى، كونھ مش����روع ذا طبیعة تأكید أھمیة االس����تفادة  -
 في مجال التشغیل والتدریب.  ةمستمرة، وأھداف استراتیجی

متابعة تطبیق االس��تراتیجیات ذات العالقة بموض��وع العقد (االس��تراتیجیة العربیة لتنمیة القوى  -
 م التقني والمھني).العاملة والتشغیل، االستراتیجیة العربیة للتدریب والتعلی

 الوقوف على مدى االستفادة من استخدام التصنیف العربي المعیاري للمھن. -
وإیجاد للتش����غیل  العربيتحول دون تطبیق متطلبات العقد  التيتحدید الص����عوبات والمعوقات  -

 المناسبة للتغلب علیھا. الحلول
عالجة مش�������كالت الفقر مجاالت النھوض بالتش�������غیل وم فيتبادل الخبرات والتجارب العربیة  -

 الدول العربیة. فيوالبطالة 
 للتشغیل وتحقیق األھداف المرجوة منھ. العربيدعم جھود المنظمة لمتابعة العقد  -

 العربيالعقد  العمل بوثیقة بأھمیة التنمويلدى المعنیین بقض��ایا التش��غیل والتخطیط  الوعيرفع    -
 واالجتماعیة.ط وبرامج التنمیة االقتصادیة للتشغیل وجعل متطلباتھ ضمن أولویات سیاسات وخط

 
 محــاور النــدوة  ثالثا:** 

، وخاص���ة ما یتص���ل بتخفیض نس���بة الفقر والبطالة العقد العربي للتش���غیللوثیقة  نقدیة دراس���ة -1
 وزیادة معدل النمو في اإلنتاجیة.

الحلول للحد منھا، الوقوف على المعوقات التي واجھت تنفیذ العقد العربي للتش�����غیل، واقتراح  -2
 للتشغیل. العربيترسیخ مضامین وأھداف العقد  في وسبل تفعیل دور اإلعالم المھني

 .2008وضع تصورات لتحدیث التصنیف العربي المعیاري للمھن  -3
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التقني والمھني وتحس��ین جودة برامج التعلیم، لتوفیر المزید من  تطویر منظومة التدریبس��بل  -4
 على وجھ الخصوص.الشباب فرص العمل عامة و

 وتعزیز االقتصاد الوطني. تنمیة التشغیللالقطاع غیر المنظم في  العملات متطلبتسھیل  -5
 التعرف على التطبیقات الناجحة لوثیقة العقد العربي للتشغیل. -6

 

  المشاركـــون: رابعا:** 
أط���راف اإلنت���اج  یمثل���ونمش���ارك  )60( أكث���ر م���نأعم���ال ھ���ذه الن���دوة افتت���اح  ف���يش���ارك 

- الجزائ���ر-ت���ونس  –االم���ارات  –البح���رین  –األردن الثالث���ة ف���ي ال���دول العربی���ة التالی���ة (
 مص����ر) – الكوی����ت-قط����ر  – فلس����طین –عم����ان  س����لطنة-الع����راق  –الس����ودان  – الس����عودیة

 الھاش���میة فض���الورج���ال االع���الم ف���ي المملك���ة األردنی���ة قی���ادات ع���دد م���ن الباإلض���افة إل���ى 
 الندوة.بمجال عمل والخبراء عن السادة المعنیین والمتخصصین 

 
  الصیاغة: خامسا: لجنة** 

ال���دول العربی���ة المش���اركة وذل���ك  وممثل���يت���م تش���كیل لجن���ة الص���یاغة م���ن الس���ادة الخب���راء 
 التالي:على النحو 

 المملكة األردنیة الھاشمیة –عطوفة المھندس / ھاني خلیفات 
 جمھوریة مصر العربیة –السید األستاذ / یاسر الشربیني 

 دولة قطر  –السید األستاذ / سالم درویش المھندي 
 دولة فلسطین –السید األستاذ / محمد حسن إبراھیم 

 المملكة األردنیة الھاشمیة  –السیدة / سھام العدواني 
 المملكة األردنیة الھاشمیة –سیدة / غادة عناد الفایز ال

 المملكة األردنیة الھاشمیة –السیدة / رھام الحدیدي 
 -من: المكون  منظمة العمل العربیةوفد فضال عن 

 مستشار سعادة السید المدیر العام. - السید / محمد شریف  -

 فوالتص���نی والت���دریبرئ���یس وح���دة التنمی���ة  - حامدالسیدة / رباب طلعت  -
 المھني.

س����وق  تودراس����ا التش����غیلرئ����یس وح����دة  - مستورة عطیةالسیدة /  -
 العمل

للثقاف���ة  العرب��يالق��ائم بأعم��ال م���دیر المعھ��د  - السید / عبد الحمید عریب  -
 العمالیة وبحوث العمل

لتنمی�������ة الم�������وارد  العرب�������يم�������دیر المرك�������ز  -  رال صفیالسید الدكتور / الحسین  -
 .البشریة
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 :جلسات العملسادسا :** 
الجلس���ة االفتتاحی���ة والجلس���ة عم���ل ش���ملت ) جلس���ات 5( ی���ومینعل���ى م���دار تض���منت الن���دوة 

خاللھ���ا مناقش���ة مح���اور الن���دوة وع���رض للتج���ارب القطری���ة  ت���موجلس���ات عم���ل الختامی���ة 
  التالي:للدول العربیة المشاركة على النحو 

 جلسة االفتتاح:** 
المواف��ق  االربع��اءم��ن ص��باح ی��وم  ةتاس��عت��م افتت��اح أعم��ال الن��دوة ف��ي تم��ام الس��اعة ال          

راع���ى  –وزی���ر العم���ل  –مع���الي الس���ید / س���میر س���عید م���راد م���ن بكلم���ة  28/11/2018
األم���ین الع���ام  –عطوف���ة المھن���دس / ھ���اني خلیف���ات القاھ���ا نیاب���ة عن���ھ ،  اعم���ال الن���دوة
ب مع���الى ال���وزیر للس���ادة المش���اركین ممثل���ي ی���حی���ث نق���ل تحی���ات وترح ل���وزارة العم���ل

عل���ى دع��م األردن لكاف���ة األنش���طة  اً ك��دت���اج ف��ي ال���دول العربی��ة المش���اركة مؤاط��راف اإلن
 الحكوم���ة األردنی���ة ف عل���ى أرض االردنوالب���رامج الت���ي تعق���دھا منظم���ة العم���ل العربی���ة 

یھ���دف الیھ���ا  يوترجم���ة التوجھ���ات الت���أھ���داف "العق���د العرب���ي للتش���غیل"  ملتزم���ة بتنفی���ذ
 وق���د ت���م ف���ي االردنى مرحل���ة التش���غیل ال���ى فلس���فة وسیاس���ة عام���ة باالنتق���ال ال���العق���د 

بمبارك���ة م���ن جالل���ة  2016اط���الق االس���تراتیجیة الوطنی���ة لتنمی���ة الم���وارد البش���ریة ع���ام 
المل���ك والت���ي خرج���ت بتوص���یات ت���ؤطر عم���ل القطاع���ات المعنی���ة ب���التعلیم وتنس���جم م���ع 
مخرج����ات الرؤی����ة المس����تقبلیة للس����نوات العش����ر المقبل����ة ، وأض����اف عطوفت����ھ ان العق����د 

للتش��غیل ینص��ھر بأھداف��ھ الس��تة ض��من اط��ار منطق��ي ع��ام تتمث��ل غایت��ھ االفقی��ة  العرب��ي
األمث���ل  خدامف���ي االرتق���اء بمختل���ف مؤش���رات س���وق العم���ل العربی���ة ع���ن طری���ق االس���ت

للم���وارد والطاق���ات وف���ى خت���ام كلمت���ھ تمن���ى طی���ب اإلقام���ة للس���ادة المش���اركین ونج���اح 
 والفق��ر لح��د م��ن مش��كلة البطال��ةاعم��ال ھ��ذه الن��دوة الھام��ة والخ��روج بتوص��یات عملی��ة ل

الم���دیر الع���ام  –المطی���ري  يس���عادة الس���ید / ف���ایز عل���كلم���ة ل بع���د ذل���ك ت���م االس���تماع 
حی��ث ،  محم��د ش��ریف / ه الس��یدمستش��ارالت��ي ألقاھ��ا نیاب��ة عن��ھ لمنظم��ة العم��ل العربی��ة 

بالس����ادة المش����اركین ممثل����ي ال����دول العربی����ة المش����اركة ومتوجھ����ا  بالترحی����ب اس����تھلھا 
عل���ى رعایت���ھ  وزی���ر العم���ل  -  س���میر س���عید م���راد/  الس���ید لمع���الىبالش���كر والتق���دیر 

 المنظم����ة كاف����ة عل����ى تع����اونھم الص����ادق م����ع ال����وزارةواعض����اء اعم����ال ھ����ذا النش����اط 
وھم���تھم العالی���ة ف���ي ت���ذلیل كاف���ة العقب���ات وتھیئ���ة كاف���ة الظ���روف ومس���تلزمات النج���اح 

العق���د العرب���ي للتش���غیل وأھداف���ھ لھ���ذا الجم���ع الك���ریم. ث���م تع���رض بإیج���از إل���ى مفھ���وم 
الجھ����ود الت����ي تب����ذلھا المنظم����ة لتأدی����ة رس����التھا القومی����ة النبیل����ة لتعزی����ز وأش����ار ال����ى 

العربی����ة ف����ي مختل����ف مج����االت وقض����ایا العم����ل التنس����یق والتع����اون فیم����ا ب����ین البل����دان 
والعم��ال، وبوج��ھ خ��اص المس��اعدة عل��ى معالج��ة مش��كالت الفق��ر والبطال��ة فق��د واص��لت 

وض����ع التش����غیل ف����ي ص����دارة أولوی����ات التنمی����ة ، وذل����ك م����ن خ����الل لس����عیھا المنظم����ة 
إص���داراتھا المتخصص���ة ومختل���ف األنش���طة والفعالی���ات الت���ي تنظمھ���ا عل���ى أكث���ر م���ن 

عم����ل، منت����دیات ون����دوات وورش وإقلیم����ي وق����ومي م����ن م����ؤتمرات مس����توى قط����ري و
إعتم���اد وثیق���ة العق���د  حت���ى أوص���لت م���ا توص���لت إلیھ���ا م���ن دراس���ات واقتراح���ات إل���ى

 .القمم االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة  والبرنامج المتكامل لدعم التشغیل من
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 عرض ومناقشة المحاور االتیة:فیھا وتم  :األولىجلسة العمل  -
الوقوف على المعوقات التي واجھت تنفیذ العقد العربي للتشغیل، واقتراح الحلول للحد منھا،  -1

وس����بل تفعیل دور اإلعالم المھني في ترس����یخ مض����امین وأھداف العقد العربي للتش����غیل" 
 الدكتور / محمد عبد الشفیع.

فقر والبطالة دراس��ة نقدیة لوثیقة العقد العربي للتش��غیل، وخاص��ة ما یتص��ل بتخفیض نس��بة ال -2
 .رامي مرعب مھداوي / السید –وزیادة معدل النمو في اإلنتاجیة" 

 عرض ومناقشة المحاور االتیة:فیھا وتم  :جلسة العمل الثانیة -
س��بل تط��ویر منظوم��ة الت���دریب التقن��ي والمھن��ي وتحس��ین ج���ودة ب��رامج التعل��یم، لت���وفیر  -1

 عطوف�����ة-المزی�����د م�����ن ف�����رص العم�����ل عام�����ة والش�����باب عل�����ى وج�����ھ الخص�����وص" 
 .ھاني خلیفاتالمھندس/

 .كاظم شمخي / السید –القطاع االقتصادي غیر المنظم الواقع والمأمول"  -2
  مناقشة عامة          

 عرض ومناقشة المحاور االتیة:فیھا وتم  :جلسة العمل الثالثة -
أحم���د /المھندس 2008وض���ع تص���ورات لتح���دیث التص���نیف العرب���ي المعی���اري للمھ���ن  -1

 مصطفى
  مناقشة عامة -2
 تجارب قطریة عربیة عرض -3

ص���یات الت���ي تدارس���ت بعم���ق التو وق���د كرس���ت للجن���ة الص���یاغة - :الرابع���ةلس���ة العم���ل ج -
الت����ي عرض����ھا الس����ادة الخب����راء والمش����اركین وبع����د إج����راء م����ا یل����زم بش����أنھا إرت����أت اللجن����ة 

 الختامي للمشاركین.بعرضھا في االجتماع 
س���عادة مستش���ار  –الس���ید / محم���د ش���ریف  :اعمالھ���ا وت���رأس - :خامس���ةلس���ة العم���ل الج -

التوص����یات الت����ي ع����رض ومناقش����ة فیھ����ا  مالعربی����ة وت����الس����ید الم����دیر الع����ام لمنظم����ة العم����ل 
 الندوة.وصلت لھا ت

  -: ، وكانت على النحو التالي الختامیةجلسة ال -
 - وزارة القوى العاملة – یاسر الشربینياألستاذ /  وتالھاعرض التوصیات الختامیة  -1

 العربیة.مصر  جمھوریة
نیابة  لقاھاواالمدیر العام لمنظمة العمل العربیة  – معالي السید / فایز علي المطیريكلمة  -2
 .مستشار المدیر العام لمنظمة العمل العربیة – السید / محمد شریف عنھ
والقاھا نیابة راعى اعمال الندوة  –وزیر العمل  – السید / سمیر سعید مراد معاليكلمة  -3
 األمین العام. – المھندس / ھاني خلیفات عطوفةعنھ 
 .الشھادات على السادة المشاركین عتوزی -4
 .صورة جماعیة والختام -5
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 توصیات الختامیة للندوةال
ت��م و جلس��ات عم��ل خمس��ةی��ومي عم��ل عق��دت خاللھ��ا بع��د مناقش��ات مستفیض��ة عل��ى م��دار 

األم����ین  – ھ����اني خلیف����ات /عطوف����ة المھن����دس نتخب����ت إتش����كیل لجن����ة ص����یاغة ، والت����ي 
 .رئیساً لھا - العام لوزارة العمل في المملكة االردنیة الھاشمیة

مس���اعد وزی���ر الق���وى العامل���ة ف���ي جمھوری���ة مص���ر العربی���ة  - والس���ید/ یاس���ر الش���ربیني
 لھا.  مقرراً 

 وقد تم اعداد التوصیات في ضوء ما یأتي: 
 وتوصیاتھم.ما تناولتھ أوراق السادة الخبراء  -1
 ما تضمنتھ األوراق القطریة. -2
 تقاریر متابعة وثیقة العقد العربي للتشغیل. الواردة فيمالحظات أطراف االنتاج  -3
 متطلبات المرحلة الحالیة والمقبلة. -4
 خالصة مناقشات المشاركین في الندوة. -5

 وتم التوصل إلى اآلتي:
  توصیات عامة:أوال: 

 إلى: العربیةدعوة الحكومات 
، وتحویلھ���ا إل���ى  إدم���اج أھ���داف العق���د ف���ي االس���تراتیجیات والخط���ط التنموی���ة الوطنی���ة -1

ھ���ذا الس���قف  مع���ین م���ع األخ���ذ بع���ین االعتب���ار تح���دیثزمن���ي مھ���ام مح���ددة خ���الل س���قف 
 لتنفیذ خالل المرحلة المقبلة.افي جداول  الزمني

مخصص�����ات مالی�����ة مناس�����بة لتحقی�����ق متطلب�����ات العق�����د العرب�����ي  إدراجالعم�����ل عل�����ى  -2
بن���اء نظ���ام ، بم���ا ف���ي ذل���ك  ب���التزامن والت���وازي م���ع عملی���ة تحدیث���ھ وتفعیل���ھللتش���غیل، 

 وطني لمعلومات سوق العمل.
النظ���ر ف���ي اإلط���ار التش���ریعي الن���اظم النتق���ال العمال���ة ب���ین ال���دول العربی���ة، م���ن  إع���ادة -3

والبرلم���ان ومجل���س وزراء الداخلی���ة الع���رب ربی���ة خ���الل التع���اون ب���ین منظم���ة العم���ل الع
العرب����ي، بم����ا ف����ي ذل����ك اس����تكمال التوقی����ع والتص����دیق عل����ى االتفاقی����ات العربی����ة ذات 

 الصلة، وتفعیل ما یدخل منھا حیز النفاذ العملي.
ف����ي قطاع����ات العم����ل المختلف����ة  " المس����ئولیة االجتماعی����ة للش����ركات "تعزی����ز مفھ����وم  -4

 حل المشكالت االجتماعیة بالمعنى الواسع. المشاركة الحقیقیة فيباتجاه 
م���ن خ���الل تس���ھیل عملی���ة تس���جیل المش���اریع،  ناس���بةبیئ���ة عم���ل مإیج���اد العم���ل عل���ى  -5

ص����الح إوتس����ریع  ،الخ����دمات األساس����یةالوص����ول إل����ى بھ����دف لبنی����ة التحتی����ة اوتعزی����ز 
 .جدیدة والمتجددةالطاقة الات مصادر سوق العمل، وتعزیز قدر

 ا) والنھ���وض بھ���الزراعی���ة والص���ناعیة وغیرھ���ا( النتاجی���ةازی���ادة االھتم���ام بالقطاع���ات  -6
 للتنمیة المستدامة. كمحركات رئیسیة
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تقی����یم ومراجع����ة سیاس����ات األج����ور واإلنتاجی����ة ف����ي ال����دول العربی����ة وتعزی����ز النش����اط  -7
 االبتكاري واإلبداعي في مواقع اإلنتاج المختلفة.

خاص��ة م��ن و لنم��وكمص��در رئیس��ي لتعزی��ز ا مغی��ر الم��نظ قط��اعلل يال��دور االیج��اب دع��م -8
الفق��ر،  والح��د م��نخل��ق الوظ��ائف ومناص��ب الش��غل لمواجھ��ة البطال��ة  عل��ى قدرت��ھحی��ث 

 في االقتصاد الوطني.الكامل جھ ادمتمھیدا إل
الالزم���ة، المالی���ة دع���م األعم���ال الریادی���ة وابتك���ارات الش���باب وتق���دیم كاف���ة التس���ھیالت  -9

 .التنموي على أكمل وجھ للقیام بدوره، تمكینا للشباب  وغیرھاوالتقنیة والتسویقیة 
ق العم���ل العربی���ة المعتم���دة م���ن منظم���ة العم���ل اس���وأالس���تفادة م���ن ش���بكة معلوم���ات ا -10

 ات س���وق العم���ل ف���ي البل���دان العربی���ةف���ي تط���ویر نظ���م معلوم��� وتفعی���ل ق���دراتھاالعربی��ة، 
  ". الكبیرةتحلیل البیانات  "سواء من الجوانب اإلحصائیة أو من حیث 

اس����تكمال و والمھن����ي التقن����ي والتعل����یمللت����دریب  العربی����ة الس����تراتیجیةااالس����تفادة م����ن  -11
 نظامھ���ا وإق���رار والمھن���ي التقن���ي والتعل���یم الت���دریب لمؤسس���ات العربی���ة الجمعی���ةبن���اء 

، م���ع  كلم���ا أمك���ن ذل���ك 2008 للمھ���ن يالمعی���ار العرب���ي التص���نیف وتطبی���ق، األساس���ي
 .من تحدیث في ھذا الشأن مما یلز

تح���دیث وتط���ویر ب���رامج ومن���اھج التعل���یم التقن���ي والت���دریب المھن���ي ف���ي  عل���ىالعم���ل  -12
 الوطن العربي بما یتواءم مع التكنولوجیا المعاصرة. 

التأكی����د عل����ى تحقی����ق المواءم����ة الض����روریة ب����ین الع����رض والطل����ب ف����ي ق����وة العم����ل  -13
 وربط مخرجات التعلیم والتدریب والتأھیل بعالم العمل واإلنتاج. ، المنتجة

 اإلنتاجی����ة تعزی����ز الش����راكة ب����ین مؤسس����ات التعل����یم والت����دریب المھن����ي والمؤسس����ات -14
 لقوى العاملة المؤھلة والمدربة.لتوفیر فرص العمل ل

زی����ادة مس����اھمھ القط����اع الخ����اص ف����ي التعل����یم والت����دریب م����ن خ����الل الش����راكة م����ع  -15
، م����ن حی����ث التموی����ل واس����تقطاب الق����وى  كومی����ة واألھلی����ة المختلف����ةالمؤسس����ات الح

 الشابة المتعلمة والمدربة وتطبیق المناھج الحدیثة.

 :إجرائیةتوصیات ثانیا: 
ح����ّث منظم����ات أص����حاب العم����ل واالتح����ادات العمالی����ة والنقابی����ة لزی����ادة التفاع����ل م����ع  -1

إل����ى ردود  وتق����دیم تق����اریر وردود مفص����لة تض����افالعرب����ي للتش����غیل وثیق����ة العق����د 
الحكوم�����ات، لتكتم�����ل الص�����ورة بمالمحھ�����ا التفص�����یلیة أم�����ام أجھ�����زة العم�����ل العرب�����ي 

 المشترك
ض����رورة االس����تفادة م����ن التج����ارب الوطنی����ة ال����واردة ف����ي التق����اریر الس����نویة لمتابع����ة  -2

تنفی��ذ العق��د العرب��ي للتش��غیل والت��ي تھ��دف ال��ى تخف��یض نس��بة البطال��ة وتحس��ین ج��ودة 
 المھني.التعلیم التقني والتدریب 

 ت���رویجالدع���وة األجھ���زة اإلعالمی���ة المختلف���ة ل���دعم أھ���داف العق���د العرب���ي للتش���غیل و -3
 لحد من البطالة في الدول العربیة.، وا بھدف تعزیز التشغیل ،ھال
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 توصیات خاصة لمنظمة العمل العربیة:ثالثا: 
 -: مراجعة وتحدیثالتخطیط ل -1

"االس����تراتیجیة  و "العربی����ة لتنمی����ة الق����وى العامل����ة والتش����غیل ةاالس����تراتیجی " )أ
م����ع االخ����ذ ف����ي االعتب����ار اھ����داف ، العربی����ة للتعل����یم التقن����ي والت����دریب المھن����ي"

 وابعادھا الجوھریة. 2030التنمیة المستدامة 
وثیق���ة العق���د العرب���ي للتش���غیل ف���ي ض���وء م���ا توص���لت الی���ھ الن���دوة م���ن تص���ورات  )ب

ل�����ى حص�����یلة إنج�����ازات ال�����دول العربی�����ة ف�����ي ھ�����ذا ورؤى مس�����تقبلیة، واس�����تنادا إ
 المضمار.

أنش�����طتھا وبرامجھ�����ا الخاص�����ة بالتنمی�����ة  لمواص�����لةدع�����وة منظم�����ة العم�����ل العربی�����ة  -2
تص����میم دورات وب����رامج تدریبی����ة نوعی����ة تس����تھدف أط����راف إمكانی����ة والتش����غیل م����ع 

 اإلنتاج الثالثة في الوطن العربي.
اإلعالمی���ة والت���رویج لكاف���ة األنش���طة أنش���طتھا دع���وة منظم���ة العم���ل العربی���ة لتكثی���ف  -3

البرن���امج المتكام��ل ل���دعم التش��غیل والح���د م���ن  "الت��ي تنف���ذھا وعل��ى وج���ھ الخص��وص 
 مب�����ادراتالكاف�����ة و " 2008التص�����نیف العرب�����ي المعی�����اري للمھ�����ن  "و " البطال�����ة
 .بھذا الشأنالصادرة 

اعلي تف��� نف���ذمإنش���اء تط���ویر الموق���ع االلكترون���ي لمنظم���ة العم���ل العربی���ة بم���ا یض���من  -4
 بخصوص العقد العربي للتشغیل والتجارب القطریة المتطورة بشأنھ.

 
 في ختام أعمال ھذه الندوة عبر المشاركون عن:: رابعا

العم���ل بالمملك���ة األردنی���ة  وزی���ر - لمع���الي الس���ید/ س���میر س���عید م���رادش���كرھم وتق���دیرھم  -
والش����كر موص����ول  .الكریم����ة ألعم����ال ھ����ذه الن����دوة القومی����ة الھام����ة لرعایت����ھ - الھاش����میة

الستض���افتھم الكریم���ة ألعم���ال ھ���ذه الن���دوة  ، ، وم���ن یل���یھم الوزارةالقی���ادیین ب���ألعض���اء ل
وكاف���ة المش���اركین فیھ���ا وم���ا ق���دموه م���ن رعای���ة وحس���ن وف���ادة وتس���ھیالت كبی���رة ومتابع���ة 

نقض��اء أعم��ال ھ��ذه الن��دوة مم��ا ك��ان ل��ھ كبی��ر إمباش��رة م��ن لحظ��ات اإلع��داد األول��ى حت��ى 
ف����ي مج����ال  عالم����ة ب����ارزة ف����ي العم����ل العرب����ي المش����ترككأعمالھ����ا األث����ر ف����ي إنج����اح 

 .التشغیل
الم��دیر الع��ام لمنظم��ة العم���ل  – لمع��الي السـ��ـید / ف��ایز عل��ي المطی��ريش��كرھم وتقــ��ـدیرھم  -

الكریم��ة لتنظ��یم وتنفی��ذ ھ��ذه الن��دوة النوعی��ة والت��ي تناول��ت أح��د رك��ائز  الس��تجابتھ - العربی��ة
وتعمی��ق الح��وار ب��ین ف��ي ال��دول العربی��ة، التنمی��ة المس��تدامة بھ��دف الح��د م��ن الفق��ر والبطال��ة 

كاف����ة والش����كر موص����ول ل المعنی����ین باتخ����اذ الق����رار م����ن قی����ادات أط����راف اإلنت����اج الثالث����ة
 ة الھامة.لقائمین على ادارة وتنفیذ ھذه الندوا

 رباب 

 مصطفى عمر
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