منظمـة العمـل العربيـة

الندوة القومية حول
" تعزيز االهتمام بالبعد االقتصادي
لوسائل اإلعالم العربية "
شرم الشيخ  9 – 7 ،مايو  /آيار 4102

ورقة معلومات أساسية

أوالً :المبررات:
في إطار اهتمام منظمة العمل العربية بالنهوض باألوضاع المعيشية للمواطن العربيي
بما يوفر له األمن االجتماعي والحياة الكريمة وفرص عمل الئقة وأجور مناسيبة وحيي
إن تلك الظروف المعيشية قد تأثرت بصورة بالغة بسيب التحيوالت المتسيارعة التيي تمير
بها المنطقة العربية والتيي أدت إلي تراجي األوضياع االقتصيادية فقيد ارتمعيت معيدالت
المقر وازداد عيدد المنضيمين لصيموف البطالية و اصية فيي البليدان التيي شيهدت تحيوالت
سياسييية وحي ي إن وسييائل اععييدم لعبييت دورا مهمييا فييي تلييك التحييوالت فقييد ارتييأت
المنظميية ضييرورة االهتمييام بالوظيميية االقتصييادية لوسييائل اععييدم العربييية حييي ميين
األهمييية بمكييان توجيييه القطيياع اععدمييي الوجهيية التييي تييدعم سياسييات اعصييد التنموييية
ونشر التوعية وب المعلومات التي من شأنها اععدء من قيمة العميل والتعرييف بجواني
التنمية االقتصادية واالجتماعية .
وقد شهدت وسائل اععيدم تطيورا تقنييا ملحوظيا حتي أصيبحت تلعي دورا مهميا فيي
توجيه األحدا وتشكيل الرأي العام وما لم تعمل تلك الوسائل وفق طط تنموية محيددة
فهي قيد ت يل باسيتقرار المجتمعيات مميا ييىدي إلي تراجي األوضياع االقتصيادية وعرقلية
السياسات التنموية وقيد بيات علي وسيائل اععيدم العربيية الرسيمية االضيطدع بيدورها
والنهييوض بكمكانياتهييا عل ي كافيية المسييتويات حت ي تكييون أداة فاعليية فييي تنمي ي السياسييات
االقتصادية .
وفي ضيوء ميا تقيدم فيكن منظمية العميل العربيية تعقيد نيدوتها تحيت عنيوان "تعزيزز االتتمزا
ي ا
بالبعززد االقتدززاد لوسززا ل االمززل العربيززة " والتييس شارييفيه اجييف من خييا ي

اإلخ ي و واتصتدييف ييس ال ي ي الأ لييس ي نتييج الا ي وي لعتييفدو
اإلخ و س التعناا اتصتدف ا.

ييف

ييس أ ي

وي

ثانيا ً  :أتداف الندوة:
-

تعزيييز المسييئولية االقتصييادية لوسييائل اععييدم بمييا يييدعم دورهييا فييي دميية قضييايا
المجتم التنموية
دعيييم دور وسيييائل اععيييدم فيييي التواصيييل بيييين المىسسيييات االقتصيييادية الكبييير
ومىسسات المجتم
التعييرف عليي التجييار القطرييية الرائييدة فييي مجييال اععييدم االقتصييادي وتبييادل
ال برات العربية في ه ا الصدد
إبراز أهمية الثقافة العمالية والتوعية بقضايا العمال في دعم االقتصاديات الوطنية
تزوييييد القيييائمين علييي قطاعيييات اععيييدم فيييي اليييدول العربيييية بأحيييد المعلوميييات
والبيانات واعحصاءات ال اصة بأسواق العمل العربية
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-

العمل علي تطيوير قيدرة وسيائل اععيدم العربيية علي أداء وظيمتهيا التنمويية فيي
مجال التنمية االقتصادية

ثالثاً :محاور الندوة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

واق اععدم العربي وتناوله لقضايا التشغيل
أطر التكامل بين وسائل اععدم والمىسسات االقتصادية
دور المىسسييات اععدمييية فييي التنشييئة االقتصييادية للمئييات المجتمعييية الم تلميية فييي
المجتمعات العربية
أثر تطور تقنيات اععدم واالتصال عل صناعة اععدم االقتصادي
نحو مشروعات للتعليم والتدري لتطوير كوادر اععدم االقتصادي
عرض التقرير العربي األول لمعلومات أسواق العمل في البلدان العربية .
استعراض أوضاع التشغيل في المنطقة العربية في ظل التحوالت الجارية

رابعاً :الجهات المشاركة
-

ممثلو اعدارات اععدمية لد أطراف اعنتاج الثدثة (حكومات – أصحا أعميال –
عمال)
األمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع اععدم)
منظمة العمل الدولية
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا )
مركز األمم المتحدة لإلعدم بالقاهرة UNIC
المستشارون اععدميون لد السمارات العربية
االتحاد الدولي لنقابات العمال العر
االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للبدد العربية  /بيروت
ش صيات إعدمية البارزة

خامسا ً :الجهة المنفذة
 -منظمة العمل العربية (إدارة اععدم والتوثيق والمعلومات)
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سادساً:المكان والزمان
 شيرم الشيي  -جمهوريية مصير العربيية  -القياهرة – فنيدق ميارتيم جيولي فييل  /لييينعمه دل المترة من  9 - 7مايو  /آيار 2014
سابعاً :الجوانب التنظيمية
أ -التأشيرات :
بالنسييبة للييدول التييي يتطل ي حصييول مواطنيهييا عل ي تأشيييرة د ييول لجمهورييية مصيير
العربييية برجيياء التكييرم بالحصييول عل ي التأشيييرة قبييل موعييد السييمر بوقييت كيياف ويرج ي
م اطبة منظمة العمل العربية في حال مواجهة أيه صعوبات.
ب -الجانب المالي:
تتحمييل منظميية العمييل العربييية نمقييات إقاميية مشييارك واحييد ميين السييادة المشيياركين ميين
أطراف اعنتاج ( وزارات العمل العربية -العميال) بالمنيدق لميدة أربي لييالي فقيط علي أن
تتحمل الجهات المشاركة نمقات ت اكر السمر.
ج -حجز الفندق:
يرج من السادة المشاركين الراغبين في اعقامة فيي ميارتيم جيولي فييل  /ليي نعميه
تزويدنا بتاري الحجز في موعد أقصاه  30ابريل  /نيسان 2014
د -المراسلت:
توجه المراسدت إل

مقر منظمة العمل العربية عل العنوان التالي:

 جمهورية مصر العربية  -الجيزة – الدقي  7 – -ميدان المساحة –ص

( )814القاهرة  -رمز بريدي)11511( :

** هاتف 0020233362719 :
** فاكس0020237484902 :
** بريد الكترونيalo@alolabor.org :
** الموق عل اعنترنتwww.alolabor.org :
** لمزيد من االستمسارات يرجي االتصال :
 السيدة  /إيمان أحمد عبد المقصود – مديرة إدارة اععدم والتوثيق والمعلومات
 ** بريد الكترونيiman@alolabor.org :
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 األستا ة  /إلهام غسال – رئيس قسم اععدم بكدارة اععدم والتوثيق والمعلومات
 ** بريد الكترونيelham@alolabor.org :
** موبايل . 00201144469167 :
 السيدة  /شيرين الصبا – رئيس وحيدة اععيدم والنشير بيكدارة اععيدم والتوثييق
والمعلومات .
** بريد اليكترونيshereen@alolabor.org :
** موبايل 00201006677537 :
◙ ◙ ◙
إلهام
طـ  /إلهام  +عبد المنعم
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