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 مشروع البرنامج الزمنى للندوة القومية حول
 العربى""تنمية الموارد البشرية وزيادة القابلية لتشغيل الشباب 

 ((1162/  61/  61  –  61الجزائر  ،  ))

 
 منظمة العمل العربية

 البرنامج الزمنى

 1162 / 61/  61 الثالثاءاليوم األول : 

 البيــــــــــــــان اليوم والتوقيت

 : االفتتاح جلسة**  61.11 – 9.11

  المدير العام لمنظمة العمل العربية -السيد/ أحمد محمد لقمان  كلمة معالى - 

 والتشدايل والمدمان اتمتمدا ى و يدر العمدل  -محمدد الادا   كلمة معالى السيد/  -
 الم ائرب

 :  جلسة العمل األولى 

 رئيس الجلسة :

الددددول العربيدددة مقدددايي   تشددد يا وا دددم التنميدددة البشدددرية  دددى دددرم ومنا شدددة   - 66.11 – 61.11
 .ومؤشرات 

/  ال بيددر العربددى  ددى ممددال تنميددة المددوارد البشددرية – الدددكتور / كمددال سددعد ه
 .ممهورية الم ائر

المددوارد البشددرية  ددى  إدمددا أنمدداا العمددل المديددده ودور ددا  ددى  ددرم ومنا شددة   - 61.11 – 66.11
  النشاا ات تصاد 

/ العربدددى  دددى ممدددال تنميدددة المدددوارد البشدددريةال بيدددر  – احمدددين اشددد يرتور/ كالدددد
 .ممهورية الم ائر

 قهوة ** استراحة 61.01 – 61.11

 جلسة العمل الثانية : 

 رئيس الجلسة :

  رم ومنا شة  اتتصال المؤسساتي و مايا التشايل  - 60.01 – 61.01

 .كلية  لوم األ الم واتتصال / مامعة الم ائر – القاسم بن روانتور/ كالد

 ** عرض تجارب قطرية 62.01 – 60.01

 المملكة األردنيةتمربة  -
 مملكة البحرينتمربة  -
 تمربة الممهورية التونسية -

  غــــذاء**  62.01
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 مشروع البرنامج الزمنى للندوة القومية حول
 العربى""تنمية الموارد البشرية وزيادة القابلية لتشغيل الشباب 

 ((1162/  61/  61  –  61الجزائر  ،  ))

 
 منظمة العمل العربية

 

 

 1162 / 61/  61 األربعاءاليوم الثانى : 

 

 الـمــوضــوع اليوم والتوقيت

 جلسة العمل الثالثة : 

 رئيس الجلسة :

ا تصاد المعر ة ومصادر التعليم المديد وتحسدين القددره التنا سدية   رم ومنا شة  - 61.01 – 9.01
   للموارد البشرية العربية

 الم ائر/  ات تصادال بير العربى  ى  –  تحى  اشورالدكتور / 

  والتوميه المهنى ودوره  ى تشايل الشباب اإلرشاد رم ومنا شة   - 66.01 – 61.01

التددددريب والتعلددديم التقندددى العربدددى  دددى ممدددال ال بيدددر  –  الددددكتور /  يددداد مدددويل
 والمهنى/ دولة  لساين

 قهوة** استراحة  61.11 – 66.01

 جلسة العمل الرابعة : 

 رئيس الجلسة :

ممدال تنميدة المدوارد البشدرية لر دم  رؤيدة إسدتراتمية  ربيدة  دى رم ومنا شدة   - 60.11 – 61.11
  التحديات ات تصادية واتمتما ية بالبلدان العربية

/  والتشددايل ال بيددر العربددى  ددى ممددال ات تصدداد – الدددكتور / محمددد  بددد الشدد يم
 .ممهورية مصر العربية

الحدد مدن  الصايره والمتوسداة  دى المنشآتياده األ مال ودور ر رم ومنا شة   - 62.11 – 60.11
  .مشكلة الباالة

 و اره التشايل والتكوين المهنى / المملكة الماربية – السيده/ نمية كنونى -

  عرض تجارب قطرية ودولية**  61.11 – 62.11

 الممهورية الم ائريةتمربة  -
 المملكة العربية السعوديةتمربة  -
 ممهورية السودانتمربة  -

  غــــذاء**  61.11
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 مشروع البرنامج الزمنى للندوة القومية حول
 العربى""تنمية الموارد البشرية وزيادة القابلية لتشغيل الشباب 

 ((1162/  61/  61  –  61الجزائر  ،  ))

 
 منظمة العمل العربية

 
   1162 / 61/  61 الخميساليوم الثالث : 

 

 الـمــوضــوع اليوم والتوقيت

  

 : الخامسةجلسة العمل  

 رئيس الجلسة :

9.01 – 61.01 

 

  .القااع ال اا  ى تنمية الموارد البشرية والتشايل رم ومنا شة  دور  -

ممال ا تصاد المدوارد البشدرية /  ال بير العربى  ى – بد القادر صا ى الدكتور / 
 ممهورية الم ائر

61.01 – 66.01 

 

  واجتماع لجنة الصياغة** عرض تجارب قطرية 

 دولة  لساينتمربة  -
 دولة الكويتتمربة  -
 الممهورية اللبنانيةتمربة  -
 ممهورية مصر العربيةتمربة  -

 ** استراحة  61.11 – 66.01

 جلسة العمل الختامية : 

 والتوصيات الختامىالتقرير عرض **  60.11 – 61.11

  غــــذاء**  60.01

 
 هذا البرنامج قابل للتعديل  -
 لكل تجربة دقيقة 11يخصص للتجارب القطرية  -

◘ ◘ ◘ 
 رباب 

 هدىط/ 


