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  برعایة سامية من فخامة

  الرئيس عبد العزیز بوتفليقه
  ینعقد المؤتمر العربى األول لتشغيل الشباب

   )2009تشرین الثانى /  نوفمبر 17 – 15( 

  
  :م مالمح المؤتمر أه

  :  تشغيل الشبابلماذا تم اختيار موضوع: أوال 
ر من                 • ون أآث نهم يمثل ين بي ة ، لكن عدد المتعطل يمثل الشباب العربى خمس السكان فى البلدان العربي

ين    الى المتعطل صف إجم ة       . ن ى قراب شباب إل ن ال ين م سبة المتعطل ع ن الى  % 70وترتف ن إجم م
ام              المتعطلين فى عدد من البلد     ان ، وآذلك فإن معدل البطالة بين الشباب يكاد يكون ضعف المعدل الع
 .ى للبطالة فى الوطن العرب

ر حدة ف                       • ا أآث الم لكنه دان الع ين بل شار ب دان  ى   والبطالة المرتفعة بين الشباب ظاهرة واسعة االنت البل
 .العربية وتتميز بصفات خاصة ، ويترتب عنها مخاطر استثنائية

. التعليم خاصة األميين منهم ى  الشباب المتعلم  ترتفع لعدة أضعاف من نظيرتها بين قليل           فالبطالة بين  •
يم ف   ى  تترآز بين متوسط  ى  وه ين خريج         ى  التعل ضًا ب ع أي ا ترتف ة لكنه دان العربي ة البل يم  ى غالبي التعل

 .عدد آخر من البلدان ى فى الجامع

توافقه مع احتياجات التنمية ، وبنوعية ى  يم ومد  وبذلك ترتبط ظاهرة البطالة بين الشباب بنوعية التعل        •
ة  . مالءمته الحتياجات أسواق العمل المتغيرة ى  التدريب ومد  لقد حققت البلدان العربية إنجازات مهم

ة    ى نشر التعليم وتقليل الفجوة بين اإلناث والذآور ف  ى  ف يم المختلف لكن  . معدل االلتحاق بمراحل التعل
د على بق يم يعتم ذا التعل يم اللفظه ين والتعل ذاتى ى التلق يم ال ل الحوار ، والتعل دريب ى ، ويهم ، والت
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راق ف   ن اإلغ دًال م ستقبل ب ه للم شكالت ، والتوج ة لحل الم تخدام المعرف ل ، واس رق عم ى ضمن ف
 .، وتنمية شخصية المتعلم والمعلم معًا ى الماض

يم ف                  • ة التعل شكل خاص من نوعي شابة ب رأة ال رة     ظروف ى   وقد تأثرت الم ة خطي ات اجتماعي .  معوق
بعض الحاالت إلى عدة ى فتنتشر البطالة بين اإلناث الشابات أآثر من الذآور الشبان ويصل معدلها ف

 .أضعاف معدل البطالة بين الذآور خاصة لمن يملكن تحصيًال جامعيًا 

ذلك    األول لتشغيل الشباب تأآيدًا على مدى اهتمامات الد       ى  انعقاد المؤتمر العرب  ى   ويأت • ول العربية وآ
ل    اطر والعل شاآل والمخ ن الم اة م سليمة والمعاف د ال ات الغ اء مجتمع ة ببن ل العربي ة العم منظم

يس فقط ف                  شباب ل اج ال ل      ى  واإلنحرافات السلوآية واالجتماعية وذلك من خالل إدم ة ب اة المهني الحي
شباب مصدر       الحياة المجتمعية والثقافية والسياسية آعنصر فاعل ومنت      ى  بصفة شمولية ف   ار ال ج باعتب

ة     ة والخالق ات اإلبداعي شباب والطاق سن ال زة ل صفاة الممي النظر لل ع ب ى المجتم ا عل يس عبئ وة ول ق
 .الكامنة فيهم 

اد    • ؤتمر  يأتى انعق ى   الم شباب      العرب شغيل ال شعبية         فى     األول لت ة ال ة الديمقراطي ة الجزائري الجمهوري
ع     ا تجربامتداد لواق ة ف   ال ته ذا المجال  ى  ثري ضايا        ، وأنه ة بق ة المعني المؤسسات والجهات الجزائري

  . وإنجازات مهمة تثرى المؤتمر بتجارب عديدةهذا الميدانى الشباب وفيرة وذات أنشطة متميزة ف

  :أهداف المؤتمر  : ثانيًا 
ى ول التعرف على أبعاد تشغيل الشباب والبطالة بينهم ، وتحديث المعرفة بهذه األبعاد على المستوى الد               -1

  .ى والقطرى والعرب

  . دراسة التجارب العربية والدولية لدعم تشغيل الشباب من سياسات وبرامج وخطط عملية  -2

  .الدول العربية ى  تبادل الخبرات والتجارب فيما بين المعنيين بقضايا تشغيل الشباب ف-3

  .ستقبليةالمرحلة الحالية وتطلعاتهم للمرحلة المى  التعرف على مشكالت الشباب ف-4
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ة               -5 ة والتدريبي  تحليل الروابط بين مشكلة تشغيل الشباب والبطالة بينهم والجوانب الديموغرافية والتعليمي
  .وقضايا األجور ونظم التوظيف ومعلومات سوق العمل والهجرة 

ة       -6 شب    : (  إبراز الفئات الخاصة من الشباب األآثر معاناة من البطال اث ، ال تعلم ، اإلن شباب الم ى اب ف ال
  ) .المناطق األقل حظًا 

  ) .العربية والقطرية والجهوية والقطاعية : (  تحديد توجهات لدعم تشغيل الشباب على المستويات -7

  :المحاور األساسية: ثالثًا 
  .أوضاع وآفاق تشغيل الشباب على المستويين العربى والدولى  -1

 .آليات تنفيذه و ) 2020 – 2010( توجهات ومالمح العقد العربى للتشغيل  -2

 .مساهمة الصناديق االجتماعية ومؤسسات التمويل العربية فى تدعيم برامج تشغيل الشباب  -3

ى أسواق العمل وبوجه خاص                  -4 ا عل ة وتأثيراته األبعاد االجتماعية واالقتصادية لألزمة المالية العالمي
 .تشغيل الشباب العربى 

 .ظور المنظمات العمالية فى الوطن العربى األسلوب األمثل لتدعيم برامج تشغيل الشباب من من -5

 .تجارب عربية لتشغيل الشباب  -6

 .تجارب إقليمية ودولية لتشغيل الشباب  -7

 .دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى تشغيل الشباب العربى  -8

 .أهمية التدريب التقنى والمهنى المرتبط بعقود العمل فى دعم جهود التنمية وتشغيل الشباب  -9

 .شباب رآيزة أساسية للتنمية والتشغيل العناية بال -10

 .االقتصاد الجديد وتشغيل الشباب  -11

 رؤية مستقبلية لدور القطاع الخاص فى مؤسسات التدريب العربية -12
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  :المشارآون : رابعًا 
  .والشباب ى مجاالت العمل والتشغيل والهجرة والتدريب المهنى شخصيات عربية فاعلة ف -

 .عربية الدول الى وآالء وزارات العمل ف -

 .وآالء وزارات الشباب  -

 .الدول العربية ى منظمات أصحاب العمل ف -

 .الدول العربية ى منظمات العمال ف -

 .االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية  -

 .لنقابات العمال العرب ى االتحاد الدول -

 .تنظيمات الشباب  -

 . المرأة تتنظيما -

 .ات تمويل صناديق اجتماعية ومؤسس -

 .منظمات ومؤسسات وهيئات عربية وإقليمية ودولية ذات العالقة  -

 .مجاالت الشباب والتنمية ى خبراء عرب متخصصين ف -

 .الجهات المنظمة للمؤتمر ى ممثل -

  :تنظيم أعمال المؤتمر : خامسًا 
ام             ة أي دة ثالث ؤتمر لم د الم وفمبر  17 – 15( يتم عق انى    / ن شرين الث ة   من خالل      ) 2009 ت سات عام  جل

  . وجلسة ختامية ومجموعات عمل
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  أعمالجدول 
  لمؤتمر العربى األول لتشغيل الشبابا

   )2009تشرين الثانى / نوفمبر  17-15الجزائر ، ( 
  

  :اليوم األول 
  15/11/2009يوم األحد 

  
  التسجيل واستالم الوثائق     9:30 - 9:00

  الجلسة االفتتاحية     11:00–10:00
  سة العمل األولىجل     14:00–11:30
  جلسات مجموعات العمل     17:30–15:30

  
   :الثانىاليوم 

  16/11/2009يوم األثنين 
  

  جلسة خاصة حول العقد العربى للتشغيل     11:00–9:00
   القطريةجلسة خاصة بالتجارب     14:30–11:30
  جلسات مجموعات العمل     17:30–15:30

  
  :اليوم الثالث 
  17/11/2009يوم الثالثاء 

  
  )الجلسة الختامية  ( الثانيةجلسة العمل      10:00–9:00



            9  لتشغيل الشبابمر العربى األولدليل المؤت

   المؤتمر العمل فىأوراق
  

  :الورقة األولى 

   الدآتور منذر واصف المصرىالدآتور منذر واصف المصرىالدآتور منذر واصف المصرى: : : إعداد إعداد إعداد 

  ب على المستویين العربى والدولىأوضاع وآفاق تشغيل الشبا

  .ى  تحليل الواقع الديمغراف-

  . قوة العمل من فئة الشباب -

  .وتأثيره على نمو فرص العمل ى قتصاد تحليل أوضاع النمو اال-

  . توزيع العمالة من الشباب حسب القطاعات االقتصادية -

  . أشكال ومعدالت البطالة بين الشباب من الجنسين -

  .التخرج ى  بطالة المتعلمين وحديث-

  .تواجه الشباب من الجنسين للحصول على أول فرصة عمل ى  أهم المعوقات الت-

  .لدعم تشغيل الشباب  مقترحات عملية -

  . المناطق األقل حظاى  مشكالت الشباب ف-
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   :الثانيةالورقة 

   الدآتور على حمدىالدآتور على حمدىالدآتور على حمدى: : : إعداد إعداد إعداد 

  :وآليات تنفيذه  ) 2020 – 2010( للتشغيل ى توجهات ومالمح العقد العرب

   قرار القمة االقتصادية بشأن التشغيل والبطالة والشباب والهجرة -

  .للتشغيل ى د العرب إعالن الدوحة ضمن العق-

   المنتدى العربى االول حول الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل-

   ابرز مالمح وتوجهات المرحلة القادمة وفرص العمل المتوقعة-

  

   :الثالثةالورقة 

   الدآتور محمود منصورالدآتور محمود منصورالدآتور محمود منصور: : : إعداد إعداد إعداد 

  ل العربيةمساهمة الصنادیق االجتماعية ومؤسسات التموی

  :رامج تشغيل الشبابتدعيم بى ف

  . دور المعونات الرسمية البينية لدعم التشغيل وتنمية القوى العاملة ورفع اإلنتاجية -

  .مجال التدريب والتشغيل ضمن عمليات صناديق التنمية ى  نصيب التنمية االجتماعية خاصة ف-
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   :الرابعةالورقة 

   الدآتور سعد حافظ        الدآتور سعد حافظ        الدآتور سعد حافظ        : : : إعداد إعداد إعداد 

  لالزمة المالية العالميةاالقتصادیة األبعاد االجتماعية و

  :ى  العمل وبوجه خاص تشغيل الشباب العربأسواقوتأثيراتها على 

  .المباشر ى  تأثير األزمة المالية العالمية على االستثمارات البينية العربية واالستثمار األجنب-

وبوجه ى األنفاق االجتماع تأثيرات األزمة على المعونات الرسمية وتدفق التحويالت وتأثيراتها على -
  .مجال  تنمية وحماية القوى العاملة ى خاص ف

  . تأثيرات األزمة على المشاريع الوطنية التنموية -

  

   :الخامسةالورقة 

   ة الجوابرةة الجوابرةة الجوابرةمممعععططط/ / / السيد السيد السيد : : : إعداد إعداد إعداد 

  ور المنظمات العماليةاألسلوب األمثل لتدعيم برامج تشغيل الشباب من منظ

  الوطن العربىى ف
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   :السادسةالورقة 

   السعودیة - األردن – تونس –الجزائر  :التالية تقدیم تجارب من قبل ممثلى الدول 

  تجارب عربية لتشغيل الشباب

  . مشكالت البطالة بين الشباب -

  . سياسات تشغيل الشباب -

  . برامج وخطط وآليات دعم تشغيل الشباب -

  . مراحل تقييم التجربة ومدى استمراريتها -

  

   :لسابعةاالورقة 

   مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرةمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرةمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: : : إعداد إعداد إعداد 

  ب إقليمية ودولية لتشغيل الشبابتجار
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   :الثامنةالورقة 

   العزیز شرابىالعزیز شرابىالعزیز شرابى   الدآتور عبدالدآتور عبدالدآتور عبد: : : إعداد إعداد إعداد 

  ىتشغيل الشباب العربى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ف

  .ى  واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوطن العرب-

  .قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب الفئات ى  حجم التشغيل ف-

  مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ى فى والمهنى  تحليل التوجهات العربية للتدريب التقن-

  .ى مجاالت العمل الحر والتشغيل الذاتى  تنمية روح المبادرة ودعم الرياديين والمبدعين من الشباب ف-

  .اع المنشآت الصغيرة والمتوسطة  تنمية وتطوير قط-

  

   :التاسعةالورقة 

   بوروبة نواربوروبة نواربوروبة نوار/ / / السيد السيد السيد : : : إعداد إعداد إعداد 

  المرتبط بعقود العملى والمهنى أهمية التدریب التقن

 دعم جهود التنمية وتشغيل الشبابى ف

  .ى الوطن العربى فى والمهنى  تحليل واقع منظومة التدريب التقن-

  .ى والمهنى تدريب التقنتواجه منظومة الى  أهم المعوقات الت-
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  .ى تطوير منظومة التدريب المهنى  دور القطاع الخاص ف-

  .إطار عقود عمل محددة وتأثيراته على تشغيل الشبابى  التدريب من أجل التشغيل بالتناوب ف-

  

   :العاشرةالورقة 

   الدآتور عيسى بن صدیقالدآتور عيسى بن صدیقالدآتور عيسى بن صدیق: : : إعداد إعداد إعداد 

 رآيزة أساسية للتنمية والتشغيلالعنایة بالشباب 

  .ناء قدرات الشباب  ب-

  .الحياة االجتماعية واالقتصادية ى  مشارآة الشباب ف-

  .الحياة السياسية ى  مشارآة الشباب ف-

تصميم الخطط واإلستراتيجيات واتخاذ القرارات ذات العالقة بتطلعات ى  تعزيز مشارآة الشباب ف-
  .الشباب حاضرًا ومستقبًال 

  

   : عشرالحادیةالورقة 

   ور شفير احمينور شفير احمينور شفير احمينالدآتالدآتالدآت: : : إعداد إعداد إعداد 

  االقتصاد الجدید وتشغيل الشباب
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  : عشر الثانيةالورقة 

   على خليل التميمىعلى خليل التميمىعلى خليل التميمىالدآتور الدآتور الدآتور : : : إعداد إعداد إعداد 

 رؤیة مستقبلية لدور القطاع الخاص فى مؤسسات التدریب العربية

  .واقع التعليم في الوطن العربي   -

  .دور القطاع الخاص في مؤسسات التدريب العربية   -
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  نبذة عن الجزائر
  شئ من التاریخ والجغرافية

  

  :المعلومات األساسية **  
 .الجزائر  : العاصمة ♣

  .2 آلم741 ألفا و 381مليونان و  : المساحة ♣

 . مليون نسمة 34.8: السكان عدد  ♣

  :المنـــاخ  ♣

  .مناخ البحر األبيض المتوسط فى الشمال  ♣

 .مناخ معتدل جاف فى الهضاب العليا  ♣

 .لجنوب مناخ جاف أو صحراوى فى أقصى ا ♣

دن  ♣ م الم ران : أه سنطينة ،وه ة ، ق دة ، عناب زى، البلي ة ،وزو   تي سان ، باتن ة ، سطيف ، تلم  ، غرداي
 . تبسة ، مستغانم ، بجاية ،سيدى بلعباس 

 . وتستخدم اللغتان اإلنجليزية والفرنسية ،اللغة العربية : اللغة الرسمية  ♣

  ) .1954( تشرين الثانى / األول من نوفمبر: ذآرى إندالع الثورة التحریریة  ♣

  .1962) جويليه ( تموز /  يوليو5: عيد االستقالل  ♣

شلف    ،أدرار  :  هى   ، والية   48: التقسيم اإلدارى    ♣ واقى     ، األغواط    ، ال ة    ، أم الب ة  ، باتن سكرة  ، بجاي  ، ب
.  جيجل ،جلفة  ال، الجزائر ، تيزى وزو ، تيارات ، تلمسان ، تبسة ، تمنراست ، البويرة ، البليدة ،بشار  
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طيف  عيدة ،س كيكدة ، س اس ، س يدى بلعب ة ، س ة ، عناب سنطينة ، قالم ة ، ق ستغانم ، المدي سيلة ، م  ، م
سكر  ة ،مع ران ، ورقل يض ، وه زى ، الب ريج  ، إلي و عري رج ب ومرداس ، ب ارف ، ب دوف ، الط  ، تن

سيليت  وادى ،تسم شلة ، ال ازة ، سوق أهراس ، خن ة ، تيب دفلى ا، ميل ين ال ة  ع ين تموشنت ،لنعام  ، ع
 . غيلزان ،غرداية 

  .1+ غرينتش : التوقيت  ♣

  .00213: رمز الهاتف الدولى  ♣

 . سنتيم 100الدينار الجزائرى ويساوى : العملة  ♣

إلى  دقيقة 30و   13:00 ظهرا ومن    12:00 صباحا إلى    8:00 من   الخميس إلى   األحد: الدوام الحكومى    ♣
  دقيقة30 و 16:00الساعة 

  .DZ: مختصر للجزائر الرمز ال ♣
  
  

  شموخ الجزائر
  

اه المتوسط                   بين الرمل والرمل تنهض القمم الخضراء إلى ذرى شاهقة تطال الغيم وتطل على زرقة مي
داد        ى  فيما تبسط النخلة المعطاء سعفاتها الخضراء ف        . شماال ونقاء آثبان الصحراء جنوبا     اه لتكتب بم آل اتج

  . الجمال والعراقة والشموخ اسم الجزائر

ا                   رى جنوب اق الصحراء الكب ين اعم .. مساحة شاسعة تمتد بين شطآن البحر االبيض المتوسط شماال وب
إن امامك نحو  إن شئت بحرا ف سياحية المتنوعة ف روات من المقاصد ال شواطئ 1200زاخرة بث م من ال  آ
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داد ال ينته           ى  شمس والهواء والطقس المتوسط   الجميلة النظيفة ذات ال    ا امت ى المعتدل وان شئت الصحراء ففيه
  .وبيئة ساحرة يمزج فيها االنسان اصالة تقاليده وتراثه مع صدق وفادته وترحيبه

ة      ى الراغب فى اما الجبال والمرتفعات الجزائرية ففيها ما يشته    ة او المحب لهواي ال الطبيع ع بجم التمت
مرتفعات الشمال او على الرمل االصفر        ى  الغابات او لهواة التزلج على الثلج االبيض ف       ى  يم ف الصيد او التخي  

اد    حيث الصحراء المبسوطة امامك بسكونها ، الجنوب الصحراوي ى  الناعم ف  امرة االرتي ، وحيث تأسرك مغ
ع ف                       ل تلم ة تحت نجوم اللي ا الناعم ى رماله ام عل رة لتن صافية وحيث     سمائ ى  وتحفزك على التجربة المثي ه ال

ا              ى  يثر تجربتك االنسانية اللقاء مع اهل الصحراء، قبائل الطوارق المتميزين بطبيعتهم الخاصة واهم مالمحه
  .شدة ترحيبهم بالضيف واالحتفاء به واحاطته بمشاعر دافئة من الود والبشاشة

ا ف                ى  والنخلة ه  ا له سامقة، والغزالن الصحراوية تجد مرتع ة    المى  عروس الواحات ال ات الطبيعي حمي
  .. االذنين الواسعتين ايضاى حيث يمكن مشاهدة الوعل ذ

ار               أن   ار  ،الرسائل الحية التى ترآها التاريخ فى هذه الطبيعة التى نجد فيها أعدادا ال تحصى من اآلث  آث
ة               ة وبيزنطي ة      ،تشهد لمختلف الحضارات التى مرت بالجزائر من لمسات فينيقية وندالي ا العتيق   بصمات روم

صاب األخرى   ن األن د م ة والعدي ة وجميل ة محفوظ دن آامل ن خالل م ر ،م راء الحضارة اإلسالمية عب  وث
ة                      ا األلفي ساجدها ومنازله ة بم دن القديم ة من خالل الم مختلف مراحلها التاريخية وتنوعاتها المعمارية والفني

المى           راث الع من الت ت ض ى أدرج ة الت مة العتيق ر العاص صبة الجزائ صوصا ق طحها   ،خ سنطينة بأس وق
األسطورية ومنطقة القبائل الجذابة بقراها المنيعة الرابضة على قمم يسهر على سكونها جبل جرجرة الشامخ               

ذى يتخفى       .  واألوراس العريقة بغابات األرز والصنوبر التى ال تضاهى    ، ان ال ك المك را الصحراء ذل وأخي
   .فيه الواقع بلباس األسطورة

ام مع             تزين المواقع الطبيعي    دوء الت ارى اله اطق بأسرها حيث يتب اذ بكل روعة من ال األخ ة ذات الجم
زمن                   ة لل سيرة المحتوم ا فى الم ق         ،فضاء يصعب وصفه ويتمازجان مع ا العري ل تلمسان بتاريخه دن مث  فم

شامخة               ة ال ة والمدي ل      ،آعاصمة للموحدين وقسنطينة سبرتا العتيقة الرومانية وعنابة األنيق و بزرابى جب   وأفل
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دم       ،آل هذه المدن وأخرى غيرها      .  وبجاية عاصمة الحماديين     ،عمور الشهيرة     تشكل نسيجا معماريا قديما ق
  .حواضر مثل الجزائر العاصمة ووهران وشرشال 

ون  واء بتيميم سماء الجل ا تحت ال راء ( وسواء آن ا الباسق األخضر ) الواحة الحم ا ،بنخيله  وآنوزه
ددة  ة بطرازه ،المتع ر    أو لغرداي ى المبتك ارى الخماس ة    ،ا المعم ة العتيق ة التجاري ذه المدين ازة ه  ، أو لتيب

) الناصرية العتيقة (  أو لبجاية ،والشاهد المحلف على الشاغل الدينى لتلك الحقبة بمقابرها ومعابدها المتعددة 
كيكدة  رفتتين ،وس دينتين الم اتين الم بانية ومتح ، ه صونها اإلس ا وح سجد الباش وهران بم ة  ل ا أو للقال فه

عابها المدهشة        ة بمضايق روفى وش ة أو لباتن ا الوطني ازيس الموسومة    ،وحظيرته ة أو للمب اد العتيق  أو لتيمق
ة ألوغست        ( بطابع رومانى قوى     ا        ) آانت معسكر للكتيبة الثالث ر         ،تحت أى سماء آن ا تغيي سير دونم ا ن  فإنن

  .مفعمة بالحياة نحو وجهة واحدة هى الجزائر بكل أصالتها الرزينة وال

ارى مصنف                       ال ،وبشكل عام    راث أث اريخى وت ا لماضى ت ة إال وتفتخر بامتالآه ة أو قري  ،توجد مدين
  .ومحطة حمامات معدنية ذات شهرة واسعة 

  
  الجزائر العاصمة

ون ف   سها الفينيقي ث ق ى أس رن الثال قوط      . م.الق د س وم، وبع موها ايكوزي ان واس ا الروم وحكمه
م              االمبراطورية الروم  د زوال الحك دلس بع ا من االن ذين خرجوا هروب رون من العرب ال ا آثي د إليه انية، وف

ام ى العرب ا ع ام   . 1492عنه ا ع دين بربروس ر ال ادة خي ا بقي انيون عليه تولى العثم رن ى  وف1511واس الق
ام            ى  الثامن عشر استقل دا      سيون ع ا الفرن ى ان احتله ا إل ا عن ترآي ر به ا   1830الجزائ ورة   لتخرجهم منه ث

   .1962الجزائر عام 

سميها االسالم ر بق ة الجزائ ز مدين ديم واالوروبى تتمي م ى الق ديم باس ديث، ويعرف الق صبة«الح » الق
ا      . القرن السادس عشر  ى  بنيت ف ى  بشوارعها الضيقة ومساجدها العديدة وقلعتها الت      ا معماري والقصبة تعد تراث

ا   . 1992سنة  ى  ث عالم تاريخيا هاما وسجلت من قبل منظمة اليونسكو آترا        الحدائق، المرصد    : ومن معالمه
القصبة آثير  ى  وف. 1909تأسست عام   ى  الفلكي، والمتحف الوطني، ودار الكتب الوطنية وجامعة الجزائر الت        
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اخرة ذات الطراز العرب       ازل الف ر ومسجد       ى االسالم ى من القصور والمن رز مساجدها المسجد الكبي ومن اب
  . آتشاوة

الم مدين    ر  ومن مع تح «ة الجزائ افى وهو مجمع تجار   » رياض الف ة ومطاعم    ى وثق يضم اسواقا حديث
ه      ى  تعكس محتوياته المراحل التاريخية الت     ى  وقاعات للسينما وفيه متحف المجاهدين الذ      ر وفي ا الجزائ عرفته

ة     ساحات الخضراء الجميل ه الم ة وتتخلل شعبية التقليدي رف ال صناعات والح اب ال ة الرب ذا المجم. قري ع وه
  .تحت االرضى مبن) المتحف(

ا      ى  يشرف على مينائها وهو مبن    ى  ومن معالم الجزائر نصب الشهيد الذ      را   92على شكل نخلة طوله  مت
ة ف                ى النهضة الجزائري ة  ى وحولها ثالث شعب من البازلت ترمز ال ا الثالث ة   : مجاالته صناعية والزراعي ال

  .والثقافية

تقع على شاطئ المتوسط  ى مليون نسمة وه 5.3سكنها نحو  اآبر مدن البالد وي   ى  والجزائر العاصمة ه  
المغرب وه   ى الذى  منتصف الطريق الساحل  ى  ف من أجمل مدن ساحل البحر االبيض       ى يربط تونس شرقا ب

ى               شر عل ا تنت ى البحر، آم ة عل تالل المطل وق مجموعة من ال المتوسط الجنوبي، وتنتشر احياؤها ومبانيها ف
  .ل المنبسط تحتها غابات النخيل واشجار الليمون والبرتقال والزيتونالسهى منحدراتها وسفوحها وف

  

  ة من طرف اليونسكوأهم المواقع األثریة المصنف
  ) .الشرق الجزائرى ( تيمقاد  •

 ) .الشرق الجزائرى ( جميلة  •

 ) .الشرق الجزائرى ( قلعة بنى حماد  •

 ) .الجنوب الجزائرى ( الطاسيلى نجار  •

 ) .جزائرى الجنوب ال( واد ميزاب  •
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 ) .الشمال الجزائرى ( تيبازة  •

 ) .الجزائر العاصمة ( قصلة الجزائر  •

  

  ف الوطنيةأهم المتاح
  ) .الجزائر العاصمة ( المتحف الوطنى باردو  •

 ) .الجزائر العاصمة ( المتحف الوطنى للفنون والتقاليد الشعبية  •

 ) .الجزائر العاصمة ( المتحف الوطنى للعصور القديمة  •

 ) .شرق الجزائر (  الوطنى لسيرتا بقسنطينة المتحف •

 ) .الجزائر العاصمة ( المتحف الوطنى للفنون الجميلة  •

 ) .الجزائر العاصمة ( المتحف الوطنى للمجاهد  •

 ) .غرب الجزائر ( متحف زباتا بوالية وهران  •

  

* * *  
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  منظمة العمل العربيةذة عن بن
  

 . جامعة الدول العربيةنطاقى إحدى المنظمات المتخصصة العاملة ف •

 .أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشئون العمل والعمال على الصعيد القومي •

ام   ى  آانون الثان /  يناير   12ى  ف • ذ             1965ع وزراء العمل العرب، ال ؤتمر األول ل د ف   ى  ، وافق الم ى عق

 .للعمل، وعلى مشروع دستور منظمة العمل العربيةى بغداد، على الميثاق العرب

ذ   1970عام ى آانون الثان/ ير   ينا 8ى  ف • د ف  ى ، أصدر المؤتمر الخامس لوزراء العمل العرب، ال ى عق

دول          صديقات ال ن ت الزم م دد ال ال الع د اآتم ة بع ل العربي ة العم ام منظم إعالن قي رارًا ب اهرة، ق الق

 .للعمل ودستور المنظمةى األعضاء على الميثاق العرب

  . مختلف المجاالتى متطلعًا لتحقيق الوحدة فى لتوجه القوموجاء قرار إعالن قيام المنظمة استجابة ل

  عضویتهــا

  .عضويتها جميع الدول العربيةى تضم منظمة العمل العربية ف •

ى أساس    ى الذى بتطبيق نظام التمثيل الثالث – دون سائر المنظمات العربية المتخصصة -تنفرد   • وم عل يق

ل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية،      آى  اشتراك الحكومات وأصحاب األعمال والعمال ف     

اج ف ـراف اإلنت اتف أط ة تك ًا بأهمي ة،  ى إيمان دة العربي ية للوح ة أساس ي، آضرورة ودعام وطن العرب ال

سان العرب            ى  واعترافًا بأن التعاون ف    وق اإلن ة،      ى  ف ى  ميدان العمل هو أفضل ضمان لحق اة حرة آريم حي

ة، وس       ة االجتماعي ال لتطوير المجتمع العرب        أساسها العدال اون الفع ة     ى بيلها التع ى أسس متين ه عل وتنميت

 .وسليمة
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  أهـدافهــا

  :تهدف منظمة العمل العربية إلى تحقيق ما یلى 

  .والدوليى ميدان العمل والعمال على المستويين العربى تنسيق الجهود ف:   أوًال

 .تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية:   ثانيًا

 .الدول األعضاءى ميادين العمل إلى أطراف اإلنتاج الثالثة فى تقديم المعونة الفنية ف:   ثالثًا

 .الدول األعضاء والعمل على توحيدهاى تطوير تشريعات العمل ف:   رابعًا

 :الدول األعضاء بما يحققى تحسين ظروف وشروط العمل ف: خامسًا  

 .عمل مالئمةتأمين وسائل السالمة والصحة المهنية وضمان بيئة  -

صادية وشمول       ى  توسيع قاعدة التأمينات االجتماعية لتشمل الفئات العمالية ف        - شطة االقت مختلف األن

  .الشاملى آافة فروع التأمينات للوصول إلى الضمان االجتماع

  .توفير الخدمات االجتماعية للعمال وتحسين مستواها -

 . المتغيرات االقتصادية واالجتماعيةتقنين الحد األدنى لألجور وضمان أجر للعامل يتناسب مع -

  .تنمية عالقات العمل -

  .توفير الحماية الالزمة للمرأة العاملة واألحداث -

ة ف               :  سادسًا ا الكامل تفادة من طاقاته ة لالس شرية العربي ة،      ى  تنمية الموارد الب صادية واالجتماعي ة االقت التنمي

  :وذلك من خالل
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 .تخطيط القوى العاملة -

 .ومكافحة البطالة بجميع أشكالهاتطوير االستخدام  -

 .تهيئة فرص العمل للمرأة بما يتناسب وقدراتها وظروفها -

وطنيين ف   - ال ال ساواتها بالعم ي، وم وطن العرب ة داخل ال ة العربي وى العامل ل الق سير تنق وق ى تي الحق

 .العاملة األجنبيةى والواجبات، والعمل على إحاللها محل األيد

ال ال  - ام بأوضاع العم ة    االهتم ويتهم الثقافي ى ه اظ عل وقهم، والحف ن حق دفاع ع اجرين، وال رب المه ع

 .التنمية والبناءى للمساهمة فى وانتمائهم القومي، والعمل على تحفيزهم للعودة إلى الوطن العرب

  :تنمية القوى العاملة العربية ورفع آفاءتها اإلنتاجية وذلك عن طريق:   سابعًا

 .زة منظمات العمال وأصحاب األعمال تطوير إدارات العمل، ودعم أجه-

 . توسيع قاعدة التدريب المهني، وتطوير أساليبه وبرامجه-

 . نشر الثقافة العمالية المستمدة من خصائص المجتمع العربي-

 .للمعاقين، وآفالة فرص العمل المناسبة لهمى  التأهيل المهن-

 .إعداد دليل، ووضع أسس التصنيف والتوصيف المهني:   ثامنًا

 .تعريب مصطلحات العمل والتدريب المهني:   تاسعًا

  

  



            25  لتشغيل الشبابمر العربى األولدليل المؤت

  المؤسســات المنبثقـــة عن منظمة العمل العربية

  

  :جنيفى مكتب البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربية ف: أوال

  : عنوانــه

  Delegation Permanent de I’Orgnisation Arab Du Travail rue de Iausanne 

1211Geneve - Switzerland  

  سويسرا –جنيف 

  7325806 004122:  تليفــون

  7325417 004122:  فاآــس

  

  :الجزائرى للثقافة العمالية وبحوث العمل فى المعهد العرب: ثانيا 

 .الجمهورية الجزائرية – الجزائر  –األبيار  –بن عكنون  –ى المرآز العائل:  عنوانــه

  )911434  – 912697  (0021321:  تليفــون

  )911512  (0021321:  ــسفاآ

  



            26  لتشغيل الشبابمر العربى األولدليل المؤت

طرابلس بالجماهيریة العربية الليبية الشعبية االشتراآية ى لتنمية الموارد البشریة فى المرآز العرب: ثالثا 

  :العظمى

 شارع سوف المحمودى –ليبيا  –طرابلس  – 12689: ب . ص :  عنوانــه

  218213333044:  تليفــون

  218214449984:  فاآــس

  

  :الخرطومى للتأمينات االجتماعية فى آز العربالمر: رابعا 

 . الخرطـوم2002ب . شارع البلدية ص  – 12مربع  – 2مبنى  –الخرطوم :  عنوانــه

  774809 00249183:  تليفــون

  744474 00249183:  فاآــس

  

  :دمشقى للصحة والسالمة المهنية فى المعهد العرب: خامسا 

 .مهورية العربية السوريةالج – دمشق 5770ب . ص :  عنوانــه

  0096311 3122616:  تليفــون

  0096311 3122617:  فاآــس

  



            27  لتشغيل الشبابمر العربى األولدليل المؤت

  :إلدارة العمل والتشغيلى المرآز العرب: سادسًا

 1001 تونس – نهج آريستوف آولمب 6:  عنوانــه

  347733 0021671:  تليفــون

  339111 0021671:  فاآــس

  
  
  

  موقع منظمة العمل العربية
  )اإلنترنت ( لومات الدولية على شبكة المع

www.alolabor.org 
 البرید اإللكترونى

alo@alolabor.org 

  
   



            28  لتشغيل الشبابمر العربى األولدليل المؤت

  الجهات المنظمةعناوین 
  

ضمان ا   - شغيل وال ل والت ين وزارة العم شترك ب اون الم ؤتمر بالتع يم الم تم تنظ اعي الجزائر ى الجتم ب
  .ومنظمة العمل العربية 

 منظمة العمل العربية

  الجيزة/ ى  الدق– ميدان المساحة 7: العنوان 

  11511 الرمز البريدى – القاهرة) 814(ب . ص 

  +)202 (33362731 - 33362721 – 33362719 :الهاتف 

  +)202 (37484902 :الفاآس 

 www.alolabor.org ى    اإللكترونالموقع

  

  الجزائرفى وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعى 

  الجزائر– طريق البكر – شارع بلوزداد 44: العنوان 

  0021321664230: الهاتف 

   0021321661292: الفاآس 

 www.mtess.gov.dz : اإللكترونى الموقع

  


