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 تقديم        

 

إلى ايجاد واقع أدت  الحديثةتكنولوجيا الالتطورات المتالحقة في مجال  إن

جديد من شأنه إحداث تغيرات كبيرة في شتى مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية 

وظهور أنماط جديدة من ، وبالطبع أثر هذا التطور بشكل مباشر على عالم العمل 

، أو تحديد  نوعيتهو وأسلوبهالعمل شروط ظروف وو طبيعةالعمل سواء من حيث 

 .يدة جدعمل وعالقات مواقع 

متساوية فرص عمل  توفيرفي  كبيرا   دورا   لعبت التكنولوجيا الحديثة وقد

 كانتساهمت في ازالة العديد من العوائق التي و، لكافة فئات المجتمع دون تمييز

لتكنولوجيا االتصال  حيث يمكن ، ة عملالفئات من الحصول على فرص بعضتمنع 

ومهارات  امكاناتعلى عتمد فقط ت جديدة عملر فرص وفتأن مثال  والمعلومات 

معالجة البيانات وإدخال البيانات والمعلومات مثل المنافسة  وقدرتهم علىاألشخاص 

وغير ذلك  المختلفة التكنولوجيةوسائط المن خالل  اإللكترونيةالتجارة ، ووتحليلها

التي اتيحت دون الحاجه للتعرض للعوائق المجتمعية والمهن من الوظائف 

 في أماكن العمل التقليدية. ة والتنظيمي

في توفير فرص عمل  التكنولوجيا الحديثةفيه تسهم ولكن في الوقت الذي 

من البعد في بعض االحيان اال انها تشكل تحديا  كبيرا  نظرا  لما تنطوي عليه ،  جديدة

 ومراقبة شروط وظروف العمل .  عن شبكات االمان االجتماعي

كل من منظمة العمل العربية والمكتب لترك ومن هنا يأتي االهتمام المش 

مجلس  بدول ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية التنفيذي لمجلس وزراء العمل

 ، وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان  العربيةالخليج التعاون لدول 

مواءمة سوق العمل ب مختلف المحاور المتعلقةلمناقشة  الورشةلعقد هذه 

تحقيق الحماية  ، وكيفيةفي توفير فرص العمل التطور التكنولوجي  من لالستفادة

 في اطار االنماط الجديدة للعمل .  للعاملين االجتماعية 
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 الورشةأهداف   

 

  التصررال الحديثررة لتكنولوجيررا الحجررم وطبيعررة فرررص العمررل الترري تتيحهررا التعرررف علررى

 والمعلومات . 

  العربيرة ق العمرل اسروأالتكنولوجي فري من التطور دراسة العناصر التي تعزز االستفادة

 تحقيق اقصى استفاده منه .  دونوالمعوقات التي تحول 

  االنمرراط الجديرردة وتعزيررز الحمايررة االجتماعيررة للعرراملين فرريعالقررات العمررل تنظرريم بحررث 

 . للعمل 

  . دراسة تطوير برامج التدريب المهني بما يتواكب مع التطور التكنولوجي 

 لى النماذج الناجحة من العاملين في االنماط الجديدة للعمل . التعرف ع 

 

  الورشةمحاور            

  

 التكنولوجي.في ظل التطور العربية ق العمل اسوأواقع ومستقبل  .1

 . للعاملين في االنماط الجديدة للعمل تنظيم عالقات العمل والحماية االجتماعية  .2

 للمرأة العربية . عمل  أثر التطور التكنولوجي في توفير فرص .3

  في االنماط الجديدة للعمل .  العاملينالتدريب المهني في رفع قدرات ور د .4

 .  وتحسين التعامل مع االنماط الجديدة للعمل التوعية بثقافة العمل دور االعالم في  .5

  . حماية صحة وسالمة العاملين بوسائل التكنولوجيا الحديثة والمتعاملين معها  .6

  جحة.ناتجارب  .7

 : الجهات المدعوة للمشاركة  

 وزارات العمل في الدول العربية .  -

 منظمات أصحاب األعمال في الدول العربية . -

 منظمات العمال في الدول العربية  .  -

 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية . -
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 االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب . -

 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .  االمانة العامة -

 :  الجوانب اإلدارية والمالية  -

( خرالل بسرلطنة عمران م منتجرع صراللة روتانرا مدينرة صراللة تعقد الندوة في  -

السررررادة وفقرررا لالسرررعار الخاصرررة ب  2016سررربتمبر ي أيلرررول  6 – 4الفتررررة 

 على النحو التالي :  الورشة المشاركين في

 املة االفطار والخدمة والضريبة $ ش 92غرفة مفردة :  -

 المواصالت من وإلى المطار اثناء االستقبال والتوديع مؤمنه .  -

 

 تأشيرة الدخول  

يرجرررى الحصرررول علرررى تأشررريرة الررردخول للمشررراركين مرررن الررردول الترررى يحتررراج  -

وفى حالة وجود أية صعوبة يرجرى  سلطنة عمان مواطنيها لتأشيرة دخول إلى 

ي لمجلرررس وزراء العمرررل ومجلرررس وزراء الشرررئون المكترررب التنفيرررذمخاطبرررة 

قبرل موعرد انعقراد النردوة  االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخلريج العربيرة

 .  بوقت كاف للحصول على تأشيرة الدخول

 

 المراسالت وتأكيد المشاركة :

ترسرررل الرررردود بشرررأن تأكيرررد المشررراركة إلرررى منظمرررة العمرررل العربيرررة فرررى موعرررد 
 على العنوان التالى :   2016ي9ي1يتجاوز ال

 ** منظمة العمل العربية :

 وزير مفوض ي حمدي أحمد  مدير ادارة الحماية االجتماعية 

 00201001480667محمول : 

 00202 – 37484902فاكس : 

E-mail: alo@alolabor.org 

hamdy@alolabor.org  

mailto:alo@alolabor.org
mailto:hamdy@alolabor.org
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ذي لمجلررس وزراء الشررئون االجتماعيررة والعمررل برردول مجلررس المكتررب التنفيرر** 
 التعاون لدول الخليج العربية . 

 القائم باعمال مدير ادارة الشئون العمالية   د. علي فيصل الصديقي 

 0097336670370محمول : 

E-mail: ali.faisal@gcclsa.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانيا 
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