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 تـقـديــــم:

ةراسععة وب و واقا الاشععويا والبطالة فم  وضعع م ظنةظة ال ظا ال ربية فم ظمةظة لولوياا ا 

الةوا ال ربية وظن هنا فمة ا ةةم وانوعم ج وة وظساهظام ظنةظة ال ظا ال ربية لانظية الاشويا  

ظن  وال ة ظن افاقم ظ ةالم البطالة وا ميق لهةاف الانظية الشعععاظاة الظسعععاةاظة فم الباةان ال ربية 

خالا ا زيز الانسعععععيق والا عاون فيظعا بين لطراف الناعا  التالتعة وظخااف الج عام الفعاعاعة فم 

واالجاظاعية  يو ابنم الظنةظة ال ةية ظن االسعاراايجيام والليام ال ربية  االقاصعاةية الظجاالم 

لة بين الموى ظشعلاة البطابشعلا عام واج م باةان ال الم  وقة  ذام ال القة بمضعايا الانظية والاشعويا

 من جوانب أربعة:جانب لو للتر  فمالبراظج وجظي  ا اأتر و  الخطط ال اظاة في ا بظئام ظن

 

الاعأتير عا  ال ر  ظن ال ظعالعة بظعا ياطابع  ذلعر ظن براظج اعةريعب ظانوععة الظعة   (ل)

إطار عموة " رفا الظ ار  " وظا  فموظرابطة ب اجام الناا  والشعرالة ظا الظنشع م  

جظيا ظرا اع  خعاصعععععة الجعاظ يعة ظن عا  فمشعععععابع  وبعذا ج وة لاطوير براظج الا ايم 

 واساخةام وسائا ظخاافة لرفا الظ ار .

اعأتير عا  الطاعب عا  ال ظعالعة با فيزع وةعظع  ظتعا براظج ةعم لصععععع عاب ا عظعاا ال (ب)

لزيعاة  فر  ال ظعا، وبراظج الاشعععععويعا العذاام. وخطط ةعم الظنشععععع م الصعععععوير  

والظاوسعطة، وانفيذ براظج واسع ة وظتقاة ف  إطار ا شعواا ال اظة اوج  خاصعة لاانظية  

 الظ اية.

 ر  ظن الموى ال اظاة باطوير ظلااب الاشععويا وةيفة  اطوير آليام الاوفيق بين الطاب وال ( )

ولةاءا  بظا فم ذلر ظلااب الاشعععويا الخاصعععة، واةعيم الاوجي  والرشعععاة الظ نيين والتيف 

ةراسعععام سعععول ال ظا وانةيم وبو ظ اوظام الموى ال اظاة والاشعععويا ظن خالا شعععبلام 

 ةام ظ اظة  ل ذع الظ ارام.الظ اوظام الةولية ووضا لةلة لاظ ن وقياس لاظ ارام وش ا

 )ة( اطوير ظناهج الا ايم الفنم والامنم والظ نم لاابم ا اياجام سول ال ظا.        
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 تقارير التشغيل الدورية ❖

وقعة    2009عا  ظتاظر ال ظعا ال ربم ل عام  2008عرضعععععم ظ عاور وناعائج الامرير ا وا ل عام  -

 إاخذ الظتاظر قرارا  بظواصاة إعةاة ظتا هذع الامارير.

( عظععان الظظالععة ا رةنيععة 36( فم ةوراعع  )1396الظرقم )انفيععذا  لمرار ظتاظر ال ظععا ال ربم  -

 : عا  التالتةفمرا  فم ن  ال اشظية والذي 

( تكليف مكتب العمل العربي باالســـتمرار إي إصـــدار تقرير وربي حول التشـــغيل والب الة إي 3)

ــنتين و ــوة دورية بواقع ودد واحد كل ســ ــر التقرير ولى التعم  إي البلدان العربية بصــ لى أن يقتصــ

 .الميدان لمتغيرات الدولية إي هذادراسة وتحليل أحد المواضيع بقضايا التشغيل وإ  المستجدات وا

 

الامارير الخاصعة بالاشعويا والبطالة فم الةوا ال ربية  ظن  هذع السعاسعاةوظن هنا لانم لهظية إصعةار    -

فم الظنطمة ال ربية ب يو يظلن االسعافاة   ياية  وا قضعايا ال ظاير ظ اوظام وبيانام إ صعائية وا الاوف

ا ال ظا وال ظاا فم الوطن وا الام اواج  ظشعععلالم وقضعععاياظن ا فم بناء االسعععاراايجيام ووضعععا ال 

 :ولى النحو التاليلن ساة امارير ، والام باوم  ا  اال ربم

 

بية " ن و سععياسععام وآليام  وا الاشععويا والبطالة فم الةوا ال ر ا وا/ الامرير ال ربم    2008 ❖

 .فاعاة "

 .فم الةوا ال ربية " قضايا ظا ة " وا الاشويا والبطالة  التانمر ال ربم / الامري 2010 ❖

 اال اجاجام/ الامرير ال ربم التالو  وا الاشعويا والبطالة فم الةوا ال ربية " ان لاسعام   2012 ❖

 ة عا  لوضاع الاشويا والبطالة ..  اضرا  وظسامبال .الش بية ال ربي

 آفال جةية  لااشويا ".ويا والبطالة فم الةوا ال ربية "/ الامرير ال ربم الرابا  وا الاش 2014 ❖

ة " ةعم المةر  الانافسععي / الامرير ال ربم الخاظس  وا الاشععويا والبطالة فم الةوا ال ربية    2016 ❖

 و ظ الجة اقاصاةية ظساةاظة ".لااشويا ... ن لا زيز الماباية 

/ الامرير ال ربم السععععاةس  وا الاشععععويا والبطالة فم الةوا ال ربية " ا ايا لا اضععععر   2018 ❖

 واساشراف لاظسامبا ".



4 
 

بشعأن  عمة االجاظاع الاظ يةي ا وا) يو  إي الدول العربية التقرير الـسابع حول التـشغيل والب الة -

 - ةف :ب 2019فبراير/ شباط  26 – 25فم الجزائر يوظم  رالعةاة ل ذا الامري

 .لاامريرواسظية الظ اور الظناسبة اساةرا  ظجظوعة عناوين  -

 ظراج ة الظ اور السابمة. -

 ظاطابام الظر اة.ا خذ ب ين االعابار  -

 لافون بإعةاة الظ اور.ذين سيالخبراء الاسظية إقاراح  -

 .ا ظر اة إعةاة الامرير اوج ام لطراف الناا  خال -

 لظ اور الامرير. الالزظةوب ة ظناقشام ظسافيضة ام إقرار الظمار ام  -

 المشاركون

 : إري  منظمة العمل العربيةأوالً  ▪

ظساشار ظ الم الظةير ال ام والظشرف عا  إةار  الانظية البشرية   –السية / ظ ظة شريف   -

 والاشويا. 

 رئيس و ة  الانظية والاةريب والاصنيف الظ نم.  –السية  / رباب طا م  اظة  -

 ظةير الظرلز ال ربم لانظية الظوارة البشرية بطراباس ليبيا.  –الةلاور / ال سين الصيفر  -

 ظةير الظ  ة ال ربم لاتمافة ال ظالية وب وو ال ظا بالجزائر.  –ال ظية عريب  السية / عبة -

 

شارر فم هذا االجاظاع نخبة ظن الخبراء ال رب الظاخصصين وقة ، روعم فم  :  ثانيا ▪

 - اخايارهم الانوع فم الاخص  والباة  تراء الامرير وهم :

 اونس.  – السية  / وجةان بن عياة   -1

 الجزائر. – السية / ال اظا ظرنيز  -2

 السوةان. –السية الةلاور / عبة الر يم ظ ظة ل ظة  -3

 ظصر.  – السية الةلاور / ظ ظة عبة الشفيا  -4

 الظورب. –السية / جظاا لغظانم   -5

◙    ◙  ◙ 

 محمد شريف 

 مص وى ومر 


