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  المنتدى العربي للتشغيل 

   ميثاق لفرص العمل من اجل إعادة االنتعاش والنمو 
  

   ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٠، توجيهية لجلسات العملالمبادئ ال
  

  السياسات والمؤسسات: االنتعاشإعادة الالئق والنمو المستدام واالستخدام  :الجلسة األولى

  ١٢:٠٠-١٠:٠٠ :الوقت

أصحاب الحكومات والعمال ومثلين مسر ومناقشين كل فريق من رئيس ومييتألّف : ةالمبادئ التوجيهي
دور المقرر، وتقديم التقارير إلى الجلسة العامة  تأديةوسيقوم الرئيس بتعيين أحد أعضاء الفريق ل. العمل
الذي سيعمل بمساعدة مدون المالحظات المعين سابقاً و المقرر وسوف يحظى.  المنتدىالثالث منيوم الفي 

  .نهاية الدورةمع  محضر االجتماع إلى المقرر على تقديم

ينعقد لمناقشة مفتوحة، في حين تمتد الجلسة على مدى ساعتين، على أن يخصص النصف الثاني منها 
  :التالي لنظام المتكلمين  المشاركين أنفسهم وفقاًالنصف األول بقيادة

دقائق لفتح  فيحظى ببضع. نقاشالحلقة ويدير جتماع إلا الرئيس وف يترأسس: )ق دقائ١٠ (سالرئي �
 ختتاميبيان اإلالتوفير إلى جانب التدخالت الرئيسية  كما وسيلخّص. عضاء اللجنةأالدورة وعرض 
 .في نهاية المطاف

� دقائق١٠(سر المي  :( سوف يسلّطسر المي)ةالضوء على كل من ورقة ) سرونالميللجلسة وعلى  معد
وفي حال وجود ميسرين اثنين، يتوجب عندها عليهما معالجة القضايا عينها . سية للمناقشةالقضايا الرئي
 ). دقائق لكل منهما٥(بشكل موجز 

ممثل عن كل من سوف يسلّط ال ):فريق دقائق لكل ١٠ (الهيئات الثالثة المكونة لمنظمة العمل الدولية �
 األولويات مثيراً، هتمام الرئيسية التي تثير االالضوء على القضايا  لمنظمةلالمكونة الثالثة الهيئات 

 .والتحديات من وجهة نظر الحكومات والعمال وأصحاب العمل

تقديم المجتمع المدني ممثلي هيئات  وناألكاديميللمشاركين من  يمكن):  دقائق١٠(المشاركين سائر  �
 .المستقاةس  لمحة عامة عن تجاربهم الخاصة والدرومع توفير، وجهة نظرهم حول القضية
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 مجموعة تتناوللتبادل مفتوح لآلراء يديرها الرئيس )  واحدةحوالي ساعة(الوقت المتبقي وسيتم تخصيص 
  .من توصيات الفريق

  

 الجهود الجارية والمخطط لها من أجل وضع أهداف العمالة سوف تبحث هذه الجلسة : الجلسةموضوع
إلى  المؤشرات الحالية والنظم اإلحصائية شيروت. ةالسياسات الحكومية الوطنيوالعمل الالئق في صلب 

 بالشكل قتصادية على العمالة في المنطقة العربية األزمة اإلاتريثتأ معالجة لجهةجمة الصعوبات ال
 عاد، اً ومستمر نسبياً قوياً المنطقة العربية نمواًشهدتاألزمة، نشوء قبل  أي في الفترة األخيرةف. الصحيح

نمو العمالة  في ظّل عدم ارتفاع  انه،إال . الطفرة النفطية وارتفاع أسعار الطاقةه إلىفي جزء كبير من
 أعلى معدالت سجلت المنطقة العربية البطالة فيالت  معدتبقي، االقتصاديالنمو بنفس مستوى نتاجية االو

 واالقتصادادية للمرأة قتصالة الشباب والمشاركة اإلبطمستمرة بالنسبة لتحديات الال تزال هذا و. العالمفي 
  .في بعض الدول العربيةالمنظم غير 

لحد من ارتفاع معدالت البطالة من خالل التوسع في امختلف الحكومات العربية في الماضي وقد سعت 
 آثارهذا النهج وكان ل. خلق فرص العملمسألة  لضافيةًإ عقبةً أصبح يشكل ماالتوظيف في القطاع العام، 

متضافرة الجهود ال لم تاِتمن ناحية أخرى، . خيراأل المستخدم دورالحكومة أدية تقصيرة األجل، مع 
 بثماٍر خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وال سيما من خالل سياسات سوق العمل النشطة، الرامية إلى

ب لهذه األسبا. غير مرتبط بأية استراتيجيات شاملة للعمالة الوطنية، في حين بقي العديد منها هامة
 من رازخةً تحت وطأة العديدقتصادات العربية مرحلة األزمة المالية العالمية اإلدخلت ، المذكورة آنفاً

  . التحديات

تحفيز النقاش حول هذه القضايا والسياسات العامة للفت االنتباه إلى ضرورة إعادة الى الجلسة وتهدف هذه 
فإن في الواقع، و. يسي لسياسات التنمية في المنطقةالنظر في األولويات، مع التشديد على العمالة كهدف رئ

معالجة التحديات أمام فرصة التيح يتدابير للتخفيف من حدة األزمة االقتصادية في الوقت الحاضر الاتخاذ 
  . القائمة من قبل العمالة في البلدان العربية

  

    :قضايا للمناقشة

  الئق؟العمل اليات النمو وخلق فرص استراتيج ما هي السياسات التي تدعم بفعالية عالية .١

  قتصاد الحقيقي؟ يم ورصد تأثير األزمة على اإلوتقل ما السبيل األفضل .٢

 تحسينأن تؤدي زيادة والعملية  لهذه  وكيف يمكنبالنسبة لزيادة التكامل اإلقليميما هي التوقعات  .٣
لشروع في برامج رئيسية اوليمي واعتماد سياسات استباقية رص العمل؟ كيف يمكن دعم التعاون اإلقف

  الجيدة؟التجارب وتبادل 
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زيد من وي العمالة يكثّفنحو على  )المحلي واألجنبي(ما هي السياسات التي تعزز االستثمار  .٤
 اإلنتاجية؟ ما هي الفرص المتاحة للشراكات بين القطاعين العام والخاص؟

 تدابير لتحسين اإلنتاجية في المنطقة؟ وال ما هي األهداف  .٥

النظامي إلى اإلقتصاد  الممارسات الجيدة التي يمكن أن تسهل االنتقال من االقتصاد غير ما هي .٦
 النظامي؟

 ما هي آليات التنسيق والتماسك والحوار االجتماعي؟ .٧

 

 

 


