
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورقة معلومات أساسية
 

 

 بشأن

 العربي حول المنتدى

 المهني واحتياجات سوق العمل   يب التقنى والتدر

 ) الرياض / المملكة العربية السعودية ( 

 (  2010يناير / كانون الثاني  18 – 16) 

 

 

 

 

 

 

 منظمة العمل العربية 

 

 المهني و التقني  المؤسسة العامة للتدريب

 بالمملكة العربية السعودية 
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 العربي المنتدى

 حول  

 المهني واحتياجات سوق العمل  يب التقنى والتدر

 

 .  المملكة العربية السعودية – الرياض  مكان االنعقاد :  ■

 2010يناير / كانون الثاني    18-16 :  تاريخ االنعقاد  ■

 ثالث أيام :مدة المنتدى   ■

 :الجهات المنظمة    ■

    لمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنىا   -   منظمة العمل العربية

 بالمملكة العربية السعودية                                              

 اللغة الرسمية للمنتدى :  ■

 اللغة الرسمية للمنتدى هي اللغة العربية  

 الـرعاية :  ■

بـن خادم الحـرمين الشـرينين الملـب عبـد   رعاية كريمة من ب المنتدى ينعقد  

 عبد العزيز اّل سعود حنظه   . 
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 التدريب المهنى واحتياجات سوق العمل

 

 م  ـــديـقـت  

 

الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل باتت   أنمن المسلم به    أصبح

عنها او تركها وفقا الجتهااادات وظاارو  كاال دولااة   التغاضىبحيث اليمكن    السعة  من

لمصااادر افااواع العاااطلين عاان   مضااا يمثلااه كلاا  ماان مصاادر  من الدول العربية لما  

العمل بشكل عام واصحاب المؤهالت العالية منهم على وجااه الخصااوم االماار الااك  

يقتضي بالضرورة   بحث هكه المسالة على المستوى العربي واعداد ما يلزم لكل  ماان 

ة زيااادة ايجاااد ساساام مشااتر  يلبااي دعااا مسااتوىالااى    ترتقااىالدراسات والبحوث التااي  

فرم التشغيل والحد من البطالة من خالل رصد أهم بوابة من تل  البوابات والمتمثلااة 

بالمواءمة بين مخرجات التعليم الفني والمهني ماان ناحيااة واالرتقاااء بمراكااز التاادريب 

المهني الى مستوى يلبي حاجة طالبي المهارات المختلفة من اصحاب القاارار لمختلاا  

المنطقة العربيااة مازالاات تحااتفظ السيما إكا علمنا أن   ،والخاصة  مواسع العمل الرسمية  

% وهااي تسااجل 14بأعلى معدالت البطالة بين سارات العالم  فمعدلها العام سااد تجاااوز 

أعلى األرسام بين الشباب واإلناث وحااديثي التخاارع ، حتااى باتاات تشااكل خطاارا علااى 

الدول العربيااة . األماار الااك  الدول العربية جمعاء نتيجة تفشي هكه الظاهرة في معظم  

يتطلااب بااكل المزيااد ماان الجهااود للحااد ماان البطالااة وإيقااا  التاادفقات الجدياادة ألفااواع 

العاطلين عن العمل وتوفير فرم عمل جديدة لتقلاايم نساابة الفقاار ومعاادالت البطالااة 

يناااير / إلى النص  مع نهاية عقد التشغيل الك  أسرته القمة االستصادية فااي الكوياات    

 ( .  2009ون األول  كان 

فااي بعااض الاادول العربيااة فإن الحاجة إلااى عمالااة وياار وطنيااة  وفي هكا اإلطار  

كما أن جهود تشغيل الوطنيين تواجه صااعوبات لعاادم توافااا مهاااراتهم   ،ماتزال سائمة  

القطاع الخام لتشغيل الداخلين الجدد فااى سااوق مواسع العمل اإلنتاجية فمع احتياجات  

 كته فى إعداد القوى العاملة تدريبا وتعليما محدودة للغاية .مشار  ماتزالالعمل ، 
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ومن ناحية أخرى فإن جهود التدريب ماتزال مبعثاارة وتتفاااوت نظمهااا وطاساتهااا 

وتخصصاتها ومناهجها بين البلدان العربية فتظهر مظاهر سصااور كااان يمكاان تالفيهااا 

علااى ، ة أجاادى علااى المسااتوى القطاارى واسااتغالل طاساتهااا بصااور، بتنظاايم أفضاال 

وتطااوير أساارع لاانظم التاادريب ومناهجااه لااو أمكاان االسااتفادة ماان  ،المستوى العربااى  

 التجارب القطرية على المستوى العربى .

وتطااوير نظاام وفى ظرو  التشغيل والبطالة القائمة فااإن زيااادة القابليااة للتشااغيل 

لمهني والتقني في التدريب ومناهجه تستلزم الوسو  على واسع التعليم الفني والتدريب ا

الدول العربية ومعرفة المعوسات التي تواجه هكه المنظومة لوضع الحلول العاجلااة لهااا 

من خالل آلية فاعلة وجهد عربي منسا يفضي إلى اعتماد أحدث الوسائل العلميااة فااي 

 ،مختل  مراحل التدريب المهني والتقني وتقديم مختل  أشكال الدعم الماد  والمعنو 

وايااة فااي ،ماان دراسااات وأوراق عماال ، ليه ولعل ما ساايبحثه هااكا المنتاادى للقائمين ع

إستراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهنااي والتقنااي وتبنااي ،  األهمية يأتي في مقدمتها  

صور من الشراكة والتدريب بين الجهات المعنية المختلفة ووير كل  من المسائل التااي 

تقني والمهني واحتياجات سوق العمل ، ماادعاة تناولت جميع تفاصيل سضايا التدريب ال

لتعاون حقيقي وفعل بناااء ، للنهااوض بهااكه المساائولية الجساايمة ،  ،  أمل ونقطة ارتكاز  

لتأكيد يقظة عربية شاااملة علااى طريااا تنميااة وإعااداد القااوى العاملااة العربيااة ، وهااي 

 عقود خلت.مالية منك أكثر من سبعة  أعتى الموجات االستصادية واألزمات ال  تواجه

ولعل ما يبعث في نفوسنا هكا األمل لتحقيا أفضل النتااائل لهااكا المنتاادى العربااي 

خـادم الحـرمين الشـرينين الملـب لـدن  من  الهام أنه سااد حظي برعاية ميمونة وكريمة  

ماان مكانااة مرموسااة لاادى   لمااا لااه  ،عبد   بن عبد العزيز آل سعود حنظه   ورعـا 

لمااا يصاادر عنااه ماان توصاايات مر الك  سيوفر زخمااا هااائال  األجميع الدول العربية ،  

    ونتائل .

 

*   *   * 
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        والنتائج المرجو  :  ـداف المنتدىأه : أوال

العربااي   المنتدى  أعمالتمثل موافقة المملكة العربية السعودية على احتضان  

 تاااااتح   دااااااايعقسك   ااااااا( الواحتياجات سوق العملالمهني  التقنى و   حول   التدريب

آل سـعود حنظـه   خـــــادم الحرمين الشرينين الملب عبد   بن عبد العزيـزة  ـــرعاي

  : لتحقيا األهدا  التالية    فرصة ثمينة   

التعر  على واسع وآفاق التعليم الفنى والتدريب التقنى والمهنى فى الاادول العربيااة   -1

 جال.واالتجاهات العلمية الحديثة فى هكا الم

تحديد المعوسات التى تواجه منظومة التدريب التقنااى والمهنااى فااى البلاادان العربيااة   -2

 .  المناسبة للتغلب عليها  لوالتباحث حول الحلو 

تحديد الفجوة بين مخرجات التدريب المهنى واحتياجات سوق العمل ووضع األطر   -3

  والمخرجات .  العامة لسياسات الربط بين االحتياجات

على المنطقااة   وآثارها  العالمية  االستصادية  لألزمةعر  على األبعاد اإلجتماعية  الت    -4

 .   العربية

المعيااار  للمهاان العربااي التصااني  التوصاال إلااى صاايف التوفيااا والمواءمااة بااين  -5

 .والتصاني  المهنية الوطنية    2008

لحكوميااة تبنى صور من الشراكة فى التدريب بين الجهات المعنيااة   األجهاازة ا   -    6

المؤسسااات التعليميااة   -تنظيمات أصحاب األعمال والمنشآت اإلنتاجيااة     -المعنية  

  المتدربين أنفسهم ( .  -والبحثية  

   إسرار مشروع إستراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني .   -7

 إسرار سواعد اختيار مراكز عربية للتدريب المهني  -8

ين بالتاادريب المهنااى فااى الااوطن العربااى ماان أجاال تقويااة تأسااير رابطااة للمعنياا  -9 

  الصالت بين المؤسسات المختلفة وتنسيا الجهود فيما بينها .

  .  إطالق العقد العربى للتشغيل  -10
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  المنتدى حاورم :  ثانيا  

التاادريب المهنااى واحتياجااات سااوق التعلاايم و سياسات عامة للربط بين مخرجات    –  1

 . (  المنظمة والمؤسسةها )وتتولي إعداد العمل  

ومنظومااة التاادريب التقنااى والمهنااى التطبيقااي  الربط بين مؤسسات البحث العلمااى    -2

الـدكتور / محمـد  – )وتتولي إعدادها منظمة العمـل العربيـة  ومؤسسات اإلنتاع .

 (عبد الشنيع

لاادان والمهنى اإللكترونى عن بعااد فااى الب   التقنيواسع وآفاق التعليم الفنى والتدريب    -3

ــل العربيااة فااى ضااوء تغياارات سااوق العماال  ــة العم ــدادها منظم ــولي إع ) وتت

   والمؤسسة(.

دور القطاع الخام في دعم وإسناد مؤسسات التدريب التقنااي والمهنااي ماان حيااث   -4

) وتتـولى إعـدادها منظمـة التمويل والتشغيل والمشاااركة فااي التخطاايط والتنظاايم  

 العمل العربية والمؤسسة ( .

ودور المنطقة العربية  ألزمة اإلستصادية العالمية وآثارها على  اد االجتماعية لاألبع    -5

ويتضمن هااكا المحااور الموضااوعات مؤسسات التدريب التقني والمهني للحد منها  

 :التاليه 

                                 األزمة الماليااة العالميااة وأبعادهااا المختلفااة وآليااات مواجهااة هااكه األزمااة . •

  بير من األسكوا (  خ 

                               األزمااة الماليااة وإنعكاساااتها علااى العمالااة العربيااة المتنقلااة أو المهاااجرة . •

  خبير من األسكوا ( 

                            اإلستصاااديات العربيااة وتااداعيات األزمااة الماليااة وآثارهااا علااى التشااغيل •

 ية (    خبير من منظمة العمل الدول

التدريب التحويلى كأحد الخيارات للحد من آثار األزمة المالية على المنطقااة    ●

   خبير من منظمة العمل الدولية ( العربية .

  .... التطبيا واالستخدامات . 2008  للمهنالمعيار  العربي  التصني     -6

 ( .  أحمد مصطنى  /المهندس –)وتتولي إعدادها منظمة العمل العربية  
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نظم لقيااار المهااارة   -التطوير المشتر  للمعايير المهنية   معايير مهنية مشتركة     -7

  . معايير ممارسة المهنة (

 . المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى بالمملكة العربية السعودية (وتتولي إعدادها 

  .للتعليم والتدريب المهني والتقني  اإلستراتيجية العربية    -8

 د . منذر واصف المصري ( -ادها منظمة العمل العربية  ) وتتولي إعد

البعد التنظيمي لعمل مؤسسات التاادريب التقنااي والمهنااي فااي الاادول العربيااة ماان   –  9

 خالل مايلي :

 الواسع والمأمول لمؤسسات التدريب التقني والمهنى . أ(   

  ب( مشروع تأسير رابطة عربية للتدريب التقني والمهنى .

 لتدريب المدربين بالمجاالت التقنية والمهنية .اختيار مراكز عربية  (  ع        

والمؤسسة العامة  (أبو بكربدوى    د.     ها منظمة العمل العربية  إعدادتتولي  و)   

 للتدريب المهني والتقني بالمملكة العربية السعودية ( .

وتشااجيع تشااغيل وزيااادة القابليااة للالتقني والمهنااى  مبادرات عربية لدعم التدريب    -10

 .(  أوراق عمل سطرية   العمل الحر  

 .  (السعودية –تونس  –األردن  :وزارات العمل في كل من  ةخاطبم) 

 آليات التحضير للمنتدى :  ثالثا  

فااي الفتاارة ماان ل اااااعمام اااااااالث أي ااااااادار ث ااااااعلااى مالمنتاادى يعقااد هااكا  -

ب المختلفااة لمشااكلة يتم خاللها مناسشة االبعاد والجواناا   31/10-2/11/2009

كاال ليخصاام  مجموعااات عماال التدريب فى جلساته العامة ، ويصاحبه عقااد 

 منها بحث جانب محدد من هكه المشكلة.

تكلي  مجموعة من الخبراء والمتخصصين العرب لتقديم وإعداد أوراق عماال  -

 .للمنتدى ضمن المحاور المقترحة  

ى تعكاار تجااارب البلاادان تقديم بعض التجارب الرائدة فى مجال التدريب والتاا  -

   ( .  السعودية –تونر    –األردنالعربية  تجربة  

 عربية للتدريب تقدم للمنتدى .   دعوة اجتماع للخبراء لتحديد استراتيجية -

    .  التقني والمهنى  اعداد تصور لرابطه المهتمين بالتدريب -
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لتاادريب الماادربين فااي المجاااالت لقواعااد اختيااار مراكااز عربيااة   تصورإعداد   -

  .التقنية والمهنية  

 إعداد تصور إلطالق العقد العربي للتشغيل . -

 اإلعداد إلسامة معرض مصاحب للمنتدى . -

*   *    * 

 

 ومجموعات العمل . ىسير العمل في المنتد : رابعا  

  :  هيئة رئاسة المنتدى 

  هيئة رئاسة المنتدى على النحو التالي :  تتأل 

بن  دكتور / واز  اااد ال اااااالي السي ااامع -1

 القصيبي الرحمن عبد 

رئير مجلر إدارة وزير العمل 

العامة للتدريب التقني  المؤسسة 

 رئيسا ..................  والمهني 

       دير العام لمنظمة العمل العربية ااالم معالي السيد / أحمد محمد لقمان -2

 أمين سر المنتدى 

 بن ناصر  سيد الدكتور / علي  لمعالي ا -3

 الغفيم

محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني  

العليا   والمهني  .... رئير اللجنة

 .   للمنتدى المنظمة 

 

 االتناق       حسبحنل االفتتاح يمكن أن يكون مساء أو صباحا )      فتتاحاإل سة: جل  خامسا  

 ( بين الجانبين

 2009الموافق      أكتوبر /      يوم صباح 10.30إلى  9.00من الساعة 

حنظـه آل سـعود  ملب عبد   بن عبد العزيـز  ـــــرينين الــــرمين الشــــادم الحــرعاية خــــب 
          (              ( ساعااة فاااااي فناادق           يةااااااااح الرسمااااااة االفتتاااااااد جلساااااتعق  

 :   الكلمات التالية  وتلقى 2009أكتوبر / تشرين األول   صباح يوم        الموافا    
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 واز  القصيبي وزير العمل .كلمة معالى الدكتور /  •

 المدير العام لمنظمة العمل العربية .   –كلمة معالى السيد / أحمد محمد لقمان  •

 األمين العام لجامعة الدول العربية  –كلمة معالى السيد / عمرو موسى  •

 لمنتدى .كلمة راعى ا •

 استراحة  11.00 – 10.30من الساعة        

 

 

 *   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


