
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ورقة معلومات أساسية
  

  

  الثانية قليميةاإلعمل ال ورشة
  لمخططى التشغيل

  دولة اإلمارات العربية المتحدة  - دبـى  

  ))    2009   األول آانون/ ديسمبر   7   -   6  ((  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية منظمة العمل العربية
  ))االسـكـوا  ((  لغربى آسيا  

  يةتوظيف الموارد البشرية الوطنهيئة تنمية و
  ))  دولة اإلمارات العربية المتحدة/ دبى ((  
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  لمخططى التشغيل ورشة عمل إقليمية
  دولة اإلمارات العربية المتحدة  - دبـى  

  ))  2009آانون األول  / ديسمبر  7  -   6((  

  ::تـقـديـم تـقـديـم   

انى من   لم تعد مشكالت البطالة ينظر إ ة تع ة     ليها آظاهرة مزمن دان آثيف ا بعض البل ه
ا     ا فيه دولى بم السكان بل امتدت إلى جميع البلدان دون استثناء على المستويين العربى وال
ة تبقى تحتفظ            ة العربي ى أن المنطق ات المتاحة تشير إل ران البيان ة غي جميع البلدان العربي

ذلك ب        الم وآ اليم الرئيسية فى الع ة مع األق النسبة لمعدالت   بأعلى معدالت البطالة بالمقارن
ديثى التخرج  اث وح ين الشباب واإلن ة ب وطن .. البطال ى ال ة ف ام للبطال دل الع در المع ويق

و  ى بنح ام % 14العرب ن   2008ع ر م ود أآث ى وج ذا يعن ى   17وه ل عرب ون عام ملي
ة    ة المالي لبية لالزم أثيرات الس ة الت ادة نتيج حة للزي ام مرش ذه األرق ل وه عاطل عن العم

  .الم العمل إضافة إلى الداخلين الجدد لسوق العملالعالمية على ع

د من        ى العدي ى يتعرض إل وطن العرب وبشكل عام يمكن القول أن سوق العمل فى ال
  :الضغوطات نذآر منها مايلى 

  .حجم الداخلين الجدد لسوق العمل  الزيادة السكانية وتأثيرها علىضغوط  -

دماتها وتنف     - ديون وخ م ال ادة حج ادية لزي غوط اقتص الح   ض رامج اإلص ذ ب ي
يد      ام وترش دين الع وق وخفض ال اد الس دعم اقتص ة ل ادة الهيكل االقتصادى وإع

 .اإلنفاق العام وتحقيق مزيدا من االنفتاح االقتصادى

 .ضعف مستوى اإلنتاجية فى معظم القطاعات االقتصادية -

ى واحتياجات سوق          - ى والتقن دريب المهن يم والت ين مخرجات التعل عدم التوافق ب
 .لالعم

ود من         - ى ساهمت لعق ة والت ة العربي دى العامل تراجع ملحوظ فى حرآة تنقل األي
ى الهجرة    الزمن فى تخفيف أعباء البطالة فى بلدان اإلرسال العربية باإلضافة إل
ا    العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية لصالح عماله من أوروب

 .مواطنو االتحاد األوروبى الشرقية نتيجة التسهيالت التى يحظى بها 
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لمخططى التشغيل بهدف إيجاد  لهذه األسباب وغيرها بادرنا إلى تنظيم الدورة الثانية
إلعادة هيكلة وتنظيم أسواق العمل العربية بما يتناسب مع التحديات التى    الحلول المناسبة 

  .تواجهها 

  ::األهـــدافاألهـــداف 
 :تهدف ورشة العمل إلى ما يلى  

 .عرفة بواقع القوى العاملة والتشغيل فى الوطن العربىتعميق الم -

 .التباحث حول التأثيرات السلبية لالزمة المالية العالمية على عالم العمل -

 .التعرف على الصعوبات التى تعوق أداء مكاتب وهيئات التشغيل -

ة       ةتعميم االستفاد - الخبرات والتجارب العربي فيما بين المعنيين بقضايا التشغيل ب
 . ائدة لتضييق الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملةالر

 .االطالع على التجارب القطرية واالستفادة من التجارب الناجحة  -

 

  ::المحاور الرئيسية المحاور الرئيسية 

ى          )1( دريب المهن دنى فى دعم مؤسسات الت دور قطاع التشغيل ومنظمات المجتمع الم
 .والتعليم التقنى 

ى فى ت    )2( اد المهن دريب       دور التوجيه واإلرش يم والت ين مخرجات التعل ضييق الفجوة ب
 .واحتياجات سوق العمل

وارد     )3( ة الم ة تنمي التنسيق والعالقة بين أجهزة التشغيل والمؤسسات اإلنتاجية ومنظوم
 .البشرية

 .متطلبات تطوير األجهزة والمؤسسات العاملة فى مجال التشغيل  )4(
 . عرض تجارب وخطط قطرية لتنظيم سوق العمل )5(

 )أجهزة وهيئات مرآزية للتشغيل فى الدول العربية المشارآة فى الدورة وآاالت أو( 

  ::المشــارآون المشــارآون 
التخطيط       ة ب ب المعني ات والمكات ن الجه ين ع دورة ممثل ذه ال ال ه ى أعم ارك ف يش

ة وهى        دول العربي ارات / األردن(: للنهوض بالتشغيل فى بعض ال  /البحرين / اإلم
ان  / العراق / الصومال  /سوريا  /السودان / السعودية  /جيبوتى / فلسطين / سلطنة ُعم
ر ت/ قط ان/ الكوي يمن/ مصر/ لبن ال    ،) ال ات أصحاب األعم ن منظم ين ع وممثل

ى   ال ف دة ،  والعم ة المتح ارات العربي ة اإلم داد    دول ون بإع راء المكلف ذلك الخب وآ
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ة       ادية واالجتماعي ة االقتص ة واللجن ل العربي ة العم ى منظم ع ممثل ل م أوراق العم
ى  يا لغرب كوا(آس ارة    )االس رف التج ام لغ اد الع ن االتح ل ع ارك ممث ا يش ، آم

 اد الدولى لنقابات العمال العرب والصناعة والزراعة للبالد العربية وممثل عن االتح

  ::  اسلوب التنفيذاسلوب التنفيذ

 .عرض ومناقشة أوراق عمل رئيسية لمحاور الدورة  -
المنظمات   فضال عن   أطراف اإلنتاج المشارآة عرض أوراق عمل قطرية من  -

  .والمؤسسات ذات العالقة

  ::الجهات المنظمة الجهات المنظمة 

 .منظمة العمل العربية  -
ة المتحدة     تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنيةهيئة  - ارات العربي ى  ( بدولة اإلم دب

(  
  ) . االسكوا (قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة اال -

  ::  مكان وزمان عقد الورشةمكان وزمان عقد الورشة
ى ارات ال – دب ة اإلم دةدول ة المتح ت(  عربي ال فيس دق االنترآونتيننت يتى ففن  )ال س
  : مع األخذ بعين االعتبار ما يلى،  ) 2009/ 12 / 7  – 6 ( ىـــيوم

ة    آ )1 ل الخاص تالم أوراق العم د الس ر موع ةخ راء   بالورش ن الخب دة م وم  والمع ي
ة     وترسل  1/11/2009 ي الخاص بالمنظم ذآور  األوراق على البريد االلكترون والم
ر     دناه أ ى مق ى قرص    الورشة على أن يتم تسليم أية وثيقة فور وصول صاحبها إل عل

 . ممغنط
  .15/11/2009فى موعد أقصاه  إلى منظمة العمل العربية األوراق القطرية ترسل )2
 .مشارآة ممثليها تذاآر سفر الجهات المدعوة التكاليف المالية المترتبة عن تتحمل )3
 .ات اإلقامةتتولى الجهات المنظمة تغطية نفق )4
 .تتولى الجهات المنظمة توفير المواصالت من المطار إلى الفندق والعكس  )5
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  ::عنوان المراسالت وتأآيد المشارآة عنوان المراسالت وتأآيد المشارآة 

  :جمهورية مصر العربية ) مكتب العمل العربى ( منظمة العمل العربية   -1
دقى   –ميدان المساحة   7  :العنوان  زة   –ال اهرة  ) 814(ب . ص  -الجي ز الرم / الق

  جمهورية مصر العربية  –) 1511(البريدى 
  00202 - 33362719/  721/  731 :هاتــــف 
  00202 – 37484902 :فاآــــس 

 rababalo3@yahoo.com  أو  alo@alolabor.org  :البريد االلكترونى 
   Rabab@alolabor.org أو 

   www.alolabor.org  :الموقع على اإلنترنت 

  ) :دبى ( بدولة اإلمارات العربية المتحدة  توظيف الموارد البشرية الوطنيةتنمية وهيئة  -2
  دبي اإلمارات العربية المتحدة 90505: ب.ص  :العنوان 
  009714-2985588   :هاتــــف 
  009714-2985050   :فاآـــس 

  contactus@tanmia.org.ae   :البريد االلكترونى 
  www.tanmia.ae   :الموقع على اإلنترنت 

  :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا   -3
  ، بيروت، لبنان11 – 8575ب .بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، ص  :عنوان ال

  +961-1-978802 :هاتــــف 
  +961-1-981510 :فاآس 

   www.escwa.org.lb   :الموقع على اإلنترنت 
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  محمد شريف
  محمد/ ط


