مؤمتر:
العوملة وتنمية املوارد البشرية يف الوطن
العربي

تنظم األمانة لرابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن
العربي مؤتمرها العلمي السنوي (الندور السنابنعنة) ،بنالنتنعناو منا
بي األمانة العامة للرابطة واتحاد مجالس البحث العلنمني النعنربنينة
وجامعة أبي بكر بالقايد -تلمسا في الجمهورية الجزائرية .وذلن
خالل الفنتنر  41-41ننوفنمنبنر8142/م ،النمنوفن

 7-6ربنين

األول 4111 /ه.

توطئة

ُيشكل موضوع تنمية الموارد البشرية وعالقته بالعوعولعمعة أهعد أاعر معهعاور
التنمية في الوطن الوربي ،وال شك ان تنمية الموارد البشريعة تعر عر وتعتع عر

بالوولمة بمفهومها الشمولي .وتبذل الدول العربية جهداً كبيرا نحوح
توقيق التنمية البشرية وم اجهة التوديات التي تعيق عملية التنمية

البشرية بمفه مها الشم لي ،ذلك أن تنمية الم ارد البحشحريحة
تشكل إحدى األول يات ألي مجتمع من المجتمعات .ويتزامن
مع ذلك تعاظم التوديات وتعمقها ،وبخاصة في ض ء ححركحة
الع لمة والت جهات والحتحرح رات الحعحالحمحيحة .أي أن ححركحة
الع لمة والق ى المرافقة لها شكلت العديد من العح امحل الحتحي
تؤثر في تنمية الم ارد البشرية ونظمها ،وكذلك تسحبحبحت فحي
العديد من المخاطر واألبعاد السلبية ،وبخاصة فحيحمحا يحتحعحلحق
باالنعكاسات االجتماعيحة والحاحقحافحيحة والسحيحاسحيحة فحي الحدول
العربية ،التي تفتقر إلى البنية األساسية الحزممحة السحتحيحعحا
مضامين الع لمة ،والتعامحل محع محتحرحلحبحاتحهحا ،بشحكحل عحا ،
بوكمة ودراية.
من هنا جاء هذا المؤتمر ليُعنى بحاسحتحقحأحاء أبحعحاد جحز حيحة
مهمة عزمتها حركة الع لمة والقح ى الحمحرافحقحة لحهحا ،وهحذ
الجز ية تتعلق بالع لمة وتنمية الحمح ار الحبحشحريحة محن حزل
التأدي لزستقأاء والبوث فحي محجحال العوعملعوعن ميةع عوع عنم
الوماردمالبشرينمفيمالمطنمالوربي ،بويث يتم التحركحيحز فحي
األبواث وأوراق العحمحل حح لي كحيحفحيحة اسحتحاحمحار الحعح لحمحة
كمورك أساس فحي الحتحنحمحيحة الحبحشحريحة ،واسحتحقحأحاء األثحر
االجتماعي واألثر السياسي واألثر الحاحقحافحي واألثحر الحمحادي
واألثر المعن ي للع لمة ،لنخلص إلى البوث في كيفيحة إدار
واستامار الم ارد البشرية في ظزل الع لمة.
وفي ضوء ما تقدر ،وألامية موضوع الوولمة تقرر أن يكون

موضوع :العوملة وتنمية املوارد البشرية يف الوطن
العربي ،او عنوان العدور الاعابعوعة معن العمعرتعمعر الاعنعو

لرابطة مراكز بهوث تنمية الموارد البشرية في الوطن الوعربعي
(ومقراا بالمركز العوطعنعي لعتعنعمعيعة العمعوارد العبعشعريعة-األردن)،
والتي توقد اذا الوار بعالعتعوعاون بعيعن األمعانعة العوعامعة لع ع اربعطعة
واتعهععاد معاعالععا العبعهعث العوع عمعي العوعربعيعة واعامعوععة تع عمعاععان

بالامهورية الازائرية.

أهداف المؤتمر
 .1توزيز هركة البهث الو مي في الوطن الوربي.
 .2تبادل الخبرات والموارف والمو ومات بين
الباه ين في اقطار الوطن الوربي كافة.
 .3التورف الى اشكال االات مار لهركة الوولمة
كمهرك أااا في تنمية الموارد البشرية.

 .4لتورف إلى آ ار الوولمة ع ى تنمية الموارد
البشرية في الوطن الوربي ضمن أبواداا
االجتماعية والسياسية والاقافية والمادية
والمعن ية.
 .5ااتخالص آليات تاهر في كيفية إدار
واستامار الم ارد البشرية في ظزل الع لمة .

محاور المؤتمر

املحور ا ا ااا

 :استثمار ا ا ا اااك وملت ا ا ا ا مح

ا ا ا ااك م ت

اكبش يت.
املحور اكثاني :اا اار اجت ماي ت اك وملت ي م او ةووت
ت م ت املوارد اكبش يت.
املحور ا اااكثاك  :ا اااساار ا اااكي اس ت ا ا اكث ا ت ا ااك وملت
ي م و ةووت ت م ت املوارد اكبش يت.
املحور ا اااك ا  :ا ااجاار ا اااملادعت ا ا امل ويت ا ااك وملت ا ااي م
هويت ان ماء املوارد اكبش يت.
 :إدارة ا ا ا ا ااشرية ا ا ا ا اااملوارد ا ا ا ا ااا
املحور ا ا ا ا ااا
واستثي ره في ظالل ا عومل .
المو ر السادسي المعرفة وتكن ل جيا المعل مات
والرقمنة ودورها في تنمية الم ارد البشرية
وتر يرها.

