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  تقـــديم :تقـــديم :

طلللى ط    إلى  تاىم م دالى ال طللةملى  لىد طلال  ى  دى          دراسات منظمةة العمةل العربيةة   تشير 

ت طخل دجموع   و رجع ذلك إل  طلالليمطلالربي  وبصا  خمص  بي  طلشلمب وحمدلد طلشهمدطل 

وطسىىال  وداشىىمبن  دىى  طلالوطدىىل وطلا ىى  مل لىىد دلالىىة دجىىمال طلاإميىى  طا اصىىمد   وإعىىمد    

طلسيمسمل طلاد تالالهم دول طللليج طلالربىد لموطجهى     ، ولاللطلإمو طا اصمدي  وتلمطؤطلهينل  

طلوظىمفة ودالملجى  طللةملى  بىي  طلىوطإي  بىملاوط ي دىع         سيمسمل لاوطي  بأعاممدطللةر هذط 

 .هد إح ى أنجع طل لول لهذه طلمشنل  حرك  ت لق طلالممل  طلوطل   إل  طلمإةق  

بالىىا طلىى ول  طلاإميىى  لىىدودمىىم ا ىىك ليىىل أ  طلالمملىى  طلوطلىى    ىى  سىىمهم  لىىد دلىىع عجلىى  

لالربد د  خالل تإايذ طللةط وطللرطدج طلاإمو   لىد و ى    دول طللليج ط طلالربي  ولد دق داهم

مإةقىى  دىى  نقىىأل لىىد طا ىى ي طلالمدلىى  طلوطإيىى  تيىىر أ  طلا يىىرطل طل وليىى   طلكمنىى  تالىىمند ليىىل 

وطلاةىىوتطل طلاللميىى  وطلانإولوجيىى  طلماسىىمتع  ألىىر ل طلال  ىى  دىى  طلنىىوطدت وطا ىى ي طلالمدلىى    

ي  طلقمدت  عل  طلمإملس  بامعلي  لا قيىق أهى ط    ذطل طلمهمت  وطلنامء  طلالمل وطلالربي   طلوطإي 

 طلاإمي  طلمإشود  .

طادر طلذي  اةلب تقليأل طلةلب عل  طلالممل  طلوطل   طاجإلي  وطسال طلهم ت ت جيًم بالمملى   

هىذط  و،  د  تأثيرطل طجاممعيى  تيىر د ى د      لمم للالممل  طاجإليعممل  عربي  نظرًط  أووطإي  

ق  تإمول  برطدج طلمإظمى  وخةةهىم طلال  ى  دى      لم  طلالمل طلالربي  دإظ دم تسال  إل  تنر سل

حيث  أتد عق  وتالر لهم ل عم وتااليل برطدج وسيمسمل توطي  طلوظمفة  طانشة  وطلاالمليمل

 . لاأكي  هذط طاتجمه طلإ و  هذه 

 

  ::  الندوةالندوةأهداف أهداف 

 . طلاالر  عل  أوضمع طلقوى طلالمدل  وطلاش يل لد طل ول طلمساقلل  للالممل  -1

طلالربىىىد علىىى  بىىىرطدج وسيمسىىىمل تىىىوطي  طلوظىىىمفة لىىىد دول طلللىىىيج        طلاالىىىر  -2

 .وطلصالوبمل طلاد توطجههم 

أهميىىى  طلانمدىىىل طلالربىىىد ودوته لىىىد دوطجهىىى  طلانىىىاالل طا اصىىىمد   وطاجاممعيىىى    -3

 طل ولي  .طإل ليمي  و

 دوت طلا ت ب طلمهإد وطلاقإد لد إع طد عممل  وطإي  دؤهل  و مدت  عل  طلمإملس . -4

 الر  عل  طلاأثيرطل طلسللي  طاجاممعي  للالممل  طلوطل   طاجإلي  .طلا -5

 طلاشر المل وطلمالم ير طلالربي  طلمإظم  اسال طم طلالممل  طلماإقل  وطلوطل   . -6

تالمىىيم وتلىىمدل طلللىىرطل وطلاجىىمتب ليمىىم بىىي  طلمشىىمتكي  لىىد دجىىمل تإظىىيم أسىىوط    -7

 طلالمل .
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  أوراق العملأوراق العمل

أوضىمع طلقىوى   دوت طلانمدىل طلالربىد دى  نمحيى  و    ل  طلما يرطل طل ولي  وتأثيرهم ع -1
 . د  نمحي  أخرى طلالمدل  وطلاش يل 

دوت برطدج وسيمسمل توطي  طلوظمفة لد طل   د  دشنل  عرض تجمتب حول :  -2
  .وطلصالوبمل طلاد توطجههم طللةمل  

 أوتط  عمل  ةر   حول تجمتب بالا طللل ط  طلالربي  بشأ  توطي  طلوظمفة . -3

 طآلثمت طا اصمد   لا و الل طلالممل  طآلسيو   عل  دول دجلس طلاالمو  طللليجد. -4

 دوت برطدج طلا ت ب طلمهإد لد خلق عممل  د تب  ودؤهل  . -5

طلصىىالوبمل طلاىىد تالاىىرض تةليىىق سيمسىىمل إحىىالل طلالمملىى  طلالربيىى  د ىىل طلالمملىى       -6
 طاجإلي  .

 طلمإظم  اناقمل طلالممل  طلالربي  .اشر المل طل -7

  ::الندوةالندوةفي في   كونكونالمشارالمشار

  يشارك في أعمال هذه الندوة :يشارك في أعمال هذه الندوة :

 دمثلو أطرط  طإلنامج طلثالث  لد طلوط  طلالربد . (1

 دمثلو دإظممل إ ليمي  وعربي  ودولي  . (2

 طات مد طلالمم ل ر  طلاجمت  وطلصإمع  وطلزتطع  لللالد طلالربي  . (3

 طات مد طل ولد لإقمبمل طلالممل طلالرب . (4

دجلىىس طلاالىىمو  لىى ول   طلشىىنو  طاجاممعيىى  لىى ول لىىو تطء طلالمىىل و طلاإايىىذىطلمناىىب  (5
 .طللليج طلالربي 

  متطلبات المشاركون :متطلبات المشاركون :

  بمسىم طلمر ىو ودوعى  وصىولل بموعى       ـــل طلالربيـــــ  طلالمــــ( إحمط  دإظم1
 . 2010/  10/  18ا  اجمو   وم 

 ( تاول  طلجه  طلمشمتك  ناقمل تذطكر سار دول  هم .2

مإ ىل تأ ىير    بلىد بلى  طلمشىمت      دصىر طلالربيى   جمهوت   ( طلةلب د  سامت  3
 طل خول .

 طلموطصالل دؤدإ  د  طلمةمت إل  طلاإ   وبملالنس .( 4
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  مكان وزمكان الندوةمكان وزمكان الندوة

 تشىر   أول  / أكاىوبر  27 – 25خالل طلااىر  دى    ) سفير الدقي ( فندق تالق  طلإ و  لد  -
 حيث تم طل صول عل  خصم دإمسب .   2010

 لدقي :بيانات فندق سفير ا ■

 (202) 37608453 فاكس :(    202)  37482828 – 37482424 هاتف :

 ressce@safirhotels.com.eg البريد االلكترونى :

 

  ::  للندوةللندوةالمنظمة المنظمة   الجهةالجهة

 : جمهورية مصر العربية (مكتب العمل العربي) منظمة العمل العربية   *

( طلقىىمهر  / طلردىىز 814ص . ب ) -طلجيىىز   –طلىى     –ديىى ط  طلمسىىمح   7  نةةوان :الع
 جمهوت   دصر طلالربي   –( 1511طللر  ى )

 00202 - 33362719/  721/  731 هاتــــف :

 00202 – 37484902 فاــــكس :

   alo@alolabor.org البريد االلكترونى :

   www.alolabor.org الموقع على اإلنترنت :

 .رئيس وحدة التنمية والتدريب حامد رباب طلعت  المنســق :

  alolobor.org@Rabab: للمنسق البريد اإللكتروني 

 322رقم داخلي : 

■■■ 

 تبمب
   طلمإالمطـ / عل
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