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  خلفيـة النــدوة :  أوال 
  

قادة الدول العربية فى مؤتمر القمة العربية االقتصادية  تنفيذا لتوجيهات يأتى تنفيذ هذه الندوة 
بشأن توفير البيانات والمؤشرات ) 2009/  1/  20 – 19(والتنموية واالجتماعية بدولة الكويت 
ة الضرورية لعملي  ى   اإلحصائية الدقيق بة ف رارات المناس اذ الق ات واتخ م السياس يط ورس ة التخط

  .اإلحصائية وتعزيز قدراتها مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطوير إحصاءات العمل 

بشان   2008آذار / مارس ) 35(ويأتى ذلك استجابة لقرارات مؤتمر العمل العربى بدورته 
دف ت  ؤتمرات إحصائية به ذ م ى تنفي ه عل ز  موافقت ة لتعزي ل العربي زة إحصاءات العم وير أجه ط

ة ،   قدراتها على االستجابة لالحتياجات اإلحصائية ولخدمة أهدافها التنموية االقتصادية واالجتماعي
ر         ة قط غيل بدول ة والتش ى للتنمي دى العرب ن المنت ق ع ة المنبث الن الدوح ذلك إع  – 15(وآ

دان      بشان اإلسراع فى بناء مجتمع المعلوم  ) 16/11/2008 ين البل ة ب ات وتقليص الفجوة الرقمي
  .العربية من خالل تطوير شبكات معلومات سوق العمل العربية وتنظيم سوق العمل 

ذلك  اهم وآ ذآرة التف يًال لم ة تفع ين المبرم ة ب ل العربي ة العم ادية منظم ة االقتص واللجن
يا   ي آس ة لغرب ذة في  ) األسكوا (واالجتماعي ر  12، والناف ى  2008شباط / فبراي دعو إل ي ت والت

يات       ذًا للتوص ذلك تنفي روعات ، وآ رامج والمش ي الب اون ف ز التع راراتتعزي ن   والق ة ع المنبثق
درات   ز الق ى تعزي دعو عل ي ت كوا والت ي إطار األس دوات اإلحصائية المنجزة ف االجتماعات والن

  .العربية ودعم نظم المعلومات  البلداناإلحصائية في 

  

  :ــدوة أهـداف الن:  ثانيا 
  
  .الترويج للشبكة العربية لمعلومات سوق العمل -1
ى تعصف    -2 ديات الت ة التح ى مواجه ادرًا عل ون ق ل يك ات سوق العم ى لمعلوم ام عرب اء نظ بن

 .بأوضاع العمل والعمال
 .االطالع على التجارب العربية والدولية فى بناء شبكات معلومات سوق العمل القطرية  -3
ل     مواآبة تطور استخدامات تكنول -4 اء وتحلي وجيا االتصاالت ونظم معلومات سوق العمل فى بن

 .إحصاءات العمل 
لدى أطراف اإلنتاج الثالثة وخاصة   البيانات اإلحصائية ىومستخدم ىبين منتجالتعاون  تفعيل -5

 .وزارات العمل واألجهزة اإلحصائية المرآزية فى البلدان العربية 
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لمواآبة متغيرات واحتياجات وسائل العمل بها  ستخدام ومكننةتحديث وتحسين مهام مكاتب اال -6

 .سوق العمل باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المناسبة 
 .حسين مؤشرات مداخالتها ومخرجاتهادعم القدرات اإلحصائية العربية فى مجاالت العمل وت -7
 .دور اإلحصاء وعالقته بتنمية الموارد البشرية  -8
  
  

  :المشارآون فى النــدوة :  ثالثا 
  

دوة  ى الن ارك ف ن  ) 32(ش اء م ات واإلحص ين بالمعلوم راء المعني ئولين والخب ن المس م
  : وزارات العمل العربية واألجهزة اإلحصائية العربية وآما يلى

 :من وزارات العمل والشئون االجتماعية فى آل من  مشارآًاإحدى عشر   )أ (

  .بنانية الجمهورية الل -6                          .مملكة البحرين  -1
 .سلطنة ُعمان  -7            .الجمهورية العربية السورية  -2
 .جمهورية السودان  -8                           .دولة فلسطين  -3
 . اليمنيةالجمهورية  -9              .المملكة العربية السعودية  -4
  .جمهورية مصر العربية  -5

 :آل من  من األجهزة اإلحصائية المرآزية من عشرة مشارآين  )ب (

                .المملكة األردنية الهاشمية   -1
 .جمهورية العراق    -2
 .دولة فلسطين    -3

 .المملكة العربية السعودية  -4
 .جمهورية السودان  -5
 .الجمهورية العربية السورية  -6
 .جمهورية مصر العربية  -7
 .الجمهورية اليمنية  -8
 .سلطنة ُعمان  -9
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 :ية من البلدان التال خـبـراء ستـة  )ج (

 .جمهورية مصر العربية  -
  
 .الجمهورية التونسية  -
 .الجمهورية اليمنية  -

  :الجهات التالية  يمثالن مشارآان  )د (

 .االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب  -
  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية  -

  :يمثلون الجهات التالية  أربعة خبراء) هـ( 

 .منظمة العمل العربية  -
 ) .االسكوا(ية واالجتماعية لغربى آسيا اللجنة االقتصاد -

  
  ))قائمة بأسماء السادة المشارآين  ) 1(مرفق ((  

  
  :برنامج عمل النــدوة :  رابعا 

  

  :يتضمن منهاج الندوة بالدراسات المحورية التالية 

 الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل العربية  -1
  رأفت رضوان/ السيد الدآتور: إعداد 

 حصاءات العمل فى البلدان العربيةدعم قدرات إ -2
  محمد نجيب عبد الفتاح/ السيد الدآتور: إعداد 

 أهمية إحصاءات العمل فى تنمية الموارد البشرية -3
  هشام مخلوف/ السيد الدآتور: إعداد 

 أهمية إحصاءات العمل فى الجمهورية اليمنية -4
  محمد سعيد برعية/ السيد : إعداد 

 عربيةواقع وآفاق إحصاءات المرأة ال -5
  بدر إسماعيل مخلوف/ السيد الدآتور: إعداد 
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 التطورات الدولية فى مفاهيم وتعاريف وبناء مؤشرات سوق العمل الدولية -6

  الهـادى مـمـو/ السيد الدآتور: إعداد 
ة   -7 رامج وتقني ر الب كوا ، وأث طة األس كوا ، وأنش دان األس ي بل ل ف اءات العم عية إحص وض

 .لمعلومات األسكوا المعلومات على الشبكة العربية 
  .فتحية عبد الفضيل / السيدة : إعداد 

ع إحصاءات العمل       -1 عرض منهجية ومعوقات إعداد الكتاب الدوري إلحصاءات العمل ، وواق
 .في البلدان العربية 

  إبراهيم جياب/  السيد : عرض 

   :إحدى عشر ورقة قطرية هي آما استعرضت الندوة 

 إحصاءات العمل في مصر -1
داد  يد  :إع ان / الس د عثم ة  –مصطفي محم ة العام از المرآزى للتعبئ الجه

  واإلحصاء
 مصر -منظومة المعلومات بوزارة القوى العاملة والهجرة   -2

  أآرم محمد بدوي / السيد : إعداد 
 .رؤية االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب   -3

  فيصل محمد عبد اهللا/ إعداد السيد / السيد : إعداد 
 .مل في األردن إحصاءات الع -4

  .دائرة اإلحصاءات العامة  –محمد الخريشة / السيد : إعداد 
 تقرير عن العقد السكاني الخامس في السودان -5

  نائلة شكري/ السيدة : إعداد 
 .وضعية إحصاءات العمل في الجمهورية اليمنية  -6

  .عدنان حسن سعيد /  السيد : إعداد 
 السعودية وضعية إحصاءات العمل في المملكة العربية  -7

داد  يد  : إع عيد   / الس ي س ان عل ة     – الدويس اءات العام لحة اإلحص مص
  والمعلومات

  عائض زايد العمري/ السيد          
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 سوق العمل في البحرين  -8

  وزارة العمل –نضال نصيف البنا /  السيد : إعداد 
 إحصاءات العمل في سوريا -9

  .ة والعمل وزارة الشئون االجتماعي –علي بالن / السيد : إعداد 
  . جهاز إحصاء سوريا  –شاهيناز آرم / ورقة السيدة   -10
 إحصاءات العمل في فلسطين -11

  .وزارة العمل  –نزيه أحمد عرمان /  السيد : إعداد 
  

 إحصاءات العمل في سلطنة ُعمان  -12
  .وزارة القوى العاملة  – الشقصيبدر ناصر / السيد : إعداد 

  
  

  : حجلسة االفتتا:   خامسا
  

اء الموافق     وم الثالث يدة    15/12/2009افتتحت الجلسة صباح ي د   / حيث ألقت الس ة عب فتحي
يدة ) االسكوا ( الفضيل ممثلة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا  د   / ، وآذلك الس ان عب إيم

ا بال      ن خاللهم ا م ين رحبت ة آلمت ل العربي ة العم ام لمنظم دير الع الى الم ة مع ادة المقصود ممثل س
درات اإلحصاء فى     المشارآين بأعمال الندوة ، آما أشارتا إلى أهمية الندوة التى تسعى إلى رفع ق
البلدان العربية وإلى تطوير وتحسين استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى إحصاءات 

ى     ضرورة  العمل وإلى أهمية اإلسراع فى بناء وتطوير شبكات عربية لمعلومات سوق العمل وإل
وضرورة ربط الشبكات   قومية لمعلومات سوق العمل فى منظمة العمل العربية دعم وإنشاء شبكة 

  .القطرية بالشبكة القومية المراد بناؤها 

◘ ◘ ◘  
  
  

  جياب
 عبد المنعم/ ط


