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 مقدمة: 

أن توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، يعد من أهم التحديات التي تواجه  -

حيث أن معظم الدول العربية، خاصة بين فئات الشباب واإلناث والمتعلمين، 

خطورة البطالة ال تقتصر على االنعكاسات السلبية على اقتصادات الدول العربية 

 االستقرار االجتماعي. فحسب، بل أن لها أبعاداً أخرى تتعلق باألمن و 

ويقدر بأن أكثر من نصف الشباب في الدول العربية ككل هم إما عاطلون عن  -

العمل أو خارج المنظومة التعليمية، وهو ما يدل على أن نسبة البطالة كانت ستفوق 

فضلوا البقاء خارج قوة العمل بكثير المعدل المشار إليه أعاله لو تم احتساب الذين  

 لقلة فرص التوظيف.  اً نظر

-  ً بأهمية قضايا التشغيل والحد من البطالة وتنمية المورد البشري الذي يتمتع  وإيمانا

به وطننا العربي وحسن تأهليه بشكل قادر على المنافسة العالمية، وتحويل فئة 

الشباب ، الثروة الحقيقية للوطن العربي من عبء ضاغط على االقتصاد إلى عوامل 

 الندوة   هذه  لعقد  دعت  العربية  العمل  منظمة  نإتقود قاطرة التنمية المستدامة ف  انتاجية

قرارات القمم االقتصادية والتنموية واالجتماعية وتناولت فيما تناولت  لمتابعة

 مشروع تشغيل الشباب العربي.

تنفذ منظمة العمل العربية هذه الندوة العربية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للجان   -

اإلنتاج الثالثة في الدول   أطراف  عن   وبمشاركة ممثلين سعودية  العمالية بالمملكة العربية ال 

مشاكل تشغيل ن حول جميع االبعاد التي تتناول ي للدراسة والتباحث بين المعنيالعربية 

 الندوة. هداف  أالتي تغطى الشباب من خالل طرح العديد من المحاور 

 

 الندوة:  دافهأوالً أ ❖

الدولي  على ابعاد تشغيل الشباب وتحديث المعرفة بهذه االبعاد على المستوى التعرف  -

 . والعربي

 دراسة التجارب العربية والدولية لدعم تشغيل الشباب من خطط وبرامج عملية. -

 التنافسية. الميزة العربية في اكساب الدول أهمية االستخدام األمثل للموارد البشرية  -
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االبتكارية وتمويل البحث والتطوير، وتشجيع ودعم الحصول على  تعزيز الثقافة  -

 التكنولوجيا وبناء القدرات.

بطالة الشباب والجوانب الديموغرافية والتعليمية ومعلومات سوق  تحليل الروابط بين  -

 العمل والهجرة.

 دراسة عن مستقبل العمل في الدول العربية والمهارات المطلوبة لذلك.  -

 ج في التجهيز لمهارات المستقبل في سوق العمل.دور أطراف اإلنتا -

الحث على دخول مؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني لتمكين القوى العاملة من  -

 االسهام في تطوير التكنولوجيا وتوطينها  

تشجيع االستثمارات العربية في القطاعات كثيفة العمالة وإيجاد المشاريع االستراتيجية   -

 التي تشجع على التكامل االقتصادي. العربية 

 الندوة. تبادل التجارب والخبرات بين المشاركين في  -

 الندوة:محاور ثانيا:  ❖

 . تشغيل الشباب حولمنظمة العمل العربية رؤية  -

 ق العمل في الدول العربية. اسوأواقع وآفاق  -

 فرص عمل للشباب.  نماط الجديدة للعمل ودورها في توفيراأل -

 عمال وترسيخ ثقافة العمل الحر للحد من بطالة الشباب.  ريادة األ -

 مستقبل الذكاء االصطناعي في خدمة عمليات التدريب والتشغيل.  -

أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في بناء االقتصاد الوطني على طريق   -

 تحقيق التنمية المستدامة.

التحديات االقتصادية   جهةموارؤية استراتيجية عربية في مجال التنمية البشرية ل -

 واالجتماعية بالبلدان العربية. 

 وطنية. عرض تجارب  -

❖  ً  المدعوة للمشاركة:  الجهات :ثالثا

 .وزارات العمل •

   منظمات اصحاب األعمال. •

 . العمالمنظمات  •

 .سيتم بحثها خالل الندوةعدد من الخبراء العرب المتخصصين في المحاور التي  •
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 :ندوةالتاريخ ومدة مكان ورابعا:  ❖

  األول   كانون /ديسمبر  26  –  25  ( خالل يوميالدار البيضاء )  فندق  -بمدينة جدة    –  تعقد الندوة 

 . 2019من عام 

   سعوديلاير  370سعر الغرفة المفردة       

 سعوديلاير  450سعر الغرفة المزدوجة      

-sales@casablacaزين العابدين  هانيللحجز مباشرة يتم التواصل مع السيد /      

ksa.com 

 الجهة المعنية بالتنفيذ:  خامسا:  ❖

      السعودية.بالمملكة العربية الوطنية للجان العمالية اللجنة  معبالتعاون  العربية  منظمة العمل

 : اإلجراءات االدارية:  سادسا ❖

 السفر. يتحمل السادة المشاركون قيمة تذاكر  -

 المواصالت مؤمنة من المطار الى الفندق والعكس   -

تتحمل اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية إجراءات استخراج تأشيرة  -

   55445837-00966جوال : العتيبيالدكتور / فيحان الدخول من خالل التواصل مع 

                                      ksancwcs@hotmail.commail: -e     

افادة منظمة العمل العربية اسم المرشح ونسخة عن جواز السفر في موعد أقصاه يرجى   -

 2019نوفمبر   26

ً سا ❖   العناوين التالية على يتم توجيه المراسالت :بعا

  العربية:منظمة العمل 

   (.00202) 33362719/   721/  731  هاتف: ▪

  alo@alolabor.org إلكتروني: بريد  ▪

 01001618459-002جوال  يرجى التواصل مع السيد / محمد شريف لالستفسار: •

g. sherif@alolabor.orm 

   ozy@alolabor.orgs  - 00201005000130 :جوالالسيدة / مستورة الجراري  *

mailto:ksancwcs@hotmail.com
mailto:sozy@alolabor.org

