
Day 1
Time Contents Speakers

09:30 - 10:30 Welcome Note &
Introductory Remarks

• Video:The Future of Work
• Mr. Nicolas Niemtchinow, Special Advisor to the ILO Director General on 

the Future of Work
• Mr. Mazen Ma’ayta, President of the General Federation of Jordanain
   Trade Unions
• Mr. Adnan Abu Ragheb, Chairman of the Jordan Chamber of Industry
• H.E Ali Al Ghezawi, Minister of Labour

10:30 - 11:00 Coffee Break

11:00 - 12:00

Managing the Demographic Transition
• End of the Demographic Dividend Maysoon Al Zu’bi Secretary General at the Higher Population Council

• More Women in the Labour 
Market?

Dr. Abeer 
Dababneh

Director of The Centre for Women’s Studies - University 
of Jordan 

12:00 - 13:00 Tripartite Panel Discussion
13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 15:00

Keeping Social Stability in Context of Massive Population Displacement
• The Jordan Compact – 

Lessons learnt so far Jamal Al Jabiri Director of the Project Management Unit at MoPIC

• The role of decent work, and in 
particular international labour

  standards in the prevention of 
violent extremism

Torsten Schakel Senior International Labour Standards &Labour Law 
Specialist at the ILO

• The role of social protection in 
enhancing social justice Nadia Al Awamleh Socio-Economic Analyst at UNDP

• Attracting investments in the 
context of fragility Laith Al Qasem Chairman of the Arabian Business  Consultants for 

Development

15:00 - 16:00 Tripartite Panel Discussion

Day 2
Time Contents Speakers

09:30 - 10:30

Managing Technological changes
• The skills mismatch in Jordan 

(do skills matter in recruitment?) Ali Nasrallah Advisor to the Minister of Education

• Sector evaluation of the impact 
of technological changes Ayad Al Ashram Director of the Jordan Skills Standardization 

Organization (JoSSOr) 
10:30 - 11:00 Tripartite  Panel discussion
11:00 - 11:30 Coffee Break

11:30 - 12:30

Managing the Climate Change Transition
• The impact of water scarcity on 

rural employment Abdullah Shishani General Secretary Assistant for Governorate at the 
Ministry of Agriculture

• Towards a green economy Ruba Al Zubi CEO of EDAMA Association

12:30 - 13:00 Tripartite Panel discussion
13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 14:15

Policy Response
• Is the current policy framework 

adequate to make the most of 
the future of work?

Dr. Omar Al 
Razzaz Chairman of the Jordan Strategy Forum

14:15 - 15:15 National Dialogue /Conclusions

Under the Patronage of H.E Ali Al Ghezawi Minister of Labour
The National Dialogue on the “Future of Work” in the Hashemite Kingdom of Jordan
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اليوم األول
المتحدثونالمحتوياتالتوقيت

االفتتاح والترحيب09:30 - 10:30

• فيديو: مبادرة "مستقبل العمل" المئوية
• السيد نيكوالس نيمتشيناو، المستشار الخاص لرئيس منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل

• السيد مازن معايطة، رئيس االتحاد العام لنقابات العمال
• السيد عدنان أبو الراغب، رئيس غرفة صناعة األردن

• معالي علي الغزاوي، وزير العمل
استراحة10:30 - 11:00

12:00 - 11:00

إدارة التحول الديموغرافي
• أهمية العائد الديموغرافي لتحقيق النمو 

األمين العام للمجلس األعلى للسكانميسون الزعبياالقتصادي

مدير مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنيةد. عبير دبابنة• زيادة عدد النساء في القوى العاملة

مناقشة ثالثية األطراف12:00 - 13:00
الغداء13:00 - 14:00

15:00 - 14:00

الحفاظ على االستقرار االجتماعي في سياق النزوح السكاني
• ميثاق األردن بخصوص الالجئين السوريين 

مدير وحدة إدارة المشاريع\ميثاق األردنجمال الجابري– الدروس المستفادة حتى اآلن

• دور العمل الالئق في االستقرار ومنع 
خبير معايير العمل الدولية وقانون العمل في منظمة العمل الدوليةتورستن شاكلالتطرف و خاصة معايير العمل الدولية

• دور الحماية االجتماعية في تحسين العدالة 
مدير البرنامج االقتصادي واالجتماعي/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائيناديا العواملةاالجتماعية

رئيس مجلس إدارة المستشارون العرب للتنميةليث القاسم• جذب االستثمارات في ظروف صعبة وهشة

مناقشة ثالثية األطراف15:00 - 16:00

اليوم الثاني
المتحدثونالمحتوياتالتوقيت

10:30 - 09:30

إدارة التغيير التكنولوجي من أجل خلق فرص عمل أفضل
• االختالالت الهيكلية بين سوق العمل 
ومخرجات التعليم في األردن )أهمية 

المهارات للتوظيف(
مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهنيعلي نصر هللا

• التقييم القطاعي ألثر التغييرات التكنولوجية 
مدير برنامج ضبط المعايير والمهارات )جسور(/ جمعية إنتاجإياد األشرمعلى سوق العمل

مناقشة ثالثية األطراف10:30 - 11:00
استراحة11:00 - 11:30

 12:30 - 11:30

إدارة أثر التغير المناخي على فرص العمل

مساعد األمين العام لشؤون المحافظات في وزارة الزراعةعبد هللا الشيشاني• أثر نقص المياه على العمل في األرياف

المدير التنفيذي لجمعية إدامةربى الزعبي• نحو اقتصاد أخضر
مناقشة ثالثية األطراف12:30 - 13:00
غداء13:00 - 14:00

14:15 - 14:00
االستجابة السياسية

• هل يعد اإلطار السياسي الحالي كافياً 
رئيس مجلس إدارة منتدى االستراتيجيات األردنيد. عمر الرزازلالستفادة من مستقبل العمل؟

الحوار الوطني/االستنتاجات والتوصيات14:15 - 15:15 

تحت رعاية معالي وزير العمل علي الغزاوي
الندوة الحوارية الوطنية حول "مستقبل العمل" في المملكة األردنية الهاشمية
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