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  للتشغيلالمنتدى العربي 

  عاش والنموتميثاق لفرص العمل من أجل إعادة اإلن
  

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١-١٩، بيروت

  

   عربية للتشغيلعمل أجندة
  
I-   المقدمة  

  
قد شاركنا ،  العربيةدول الفي والعمال منظمات أصحاب العملكومات وممثلو الحنحن،   . ١

 ١٩ن مخالل الفترة الممتدة  ،في بيروت، لبنان قدذي ع ال، للتشغيلالمنتدى العربيفي 
بدعوة من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢١إلى 

 على الميثاق العالمي للعمل، مستندةإطالق أجندة   الىهذا المنتدىويهدف . الدولية
وقرارات  ،٢٠٠٩ يونيو/ حزيرانذي صدر عن مؤتمر العمل الدولي،لفرص العمل ال

كانون ،  حول التشغيل والبطالةتماعيةالتنموية واإلجوقمة الكويت اإلقتصادية 
األزمة المالية واالقتصادية العالمية وعلى الدروس المستخلصة من  ،٢٠٠٩يناير /الثاني

اللبنانية على لحكومة لنتوجه بالشكر  . وأسواق العمل في المنطقةستخدامعلى اال
 ،للتسهيالت الالزمة كرم ضيافتها وتأمينهاعلى  وهذا المنتدىل تها ورعاياستضافتها

  .انجاح اعماله في مساهمة بذلك
 

والمدير العام لمنظمة العمل  العربيةبالشكر للمدير العام لمنظمة العمل يضا أنتوجه   . ٢
أهمية نؤكد على   إذوإننا.  كهذادقيق وحرج هذا المنتدى في وقت لتنظيمهما الدولية

 المختبرة يشكل رزمة شاملة من التدابير والسياساتالذي  ،ميثاق العالمي لفرص العملال



 
 
 

 ٢

الصعيد على الية واالقتصادية العالمية على صعيد االستخدام وفي معالجة أثر األزمة الم
 األكثر فعالية للتصدي هو األداة كلنا ثقة بأن الحوار الثالثي األطرافو ،االجتماعي

الدولية وتحركهما لدعم والعربية  منظمتي العمل لتزامابنحن نرحب و. لألزمة المذكورة
 والحد من تداعيات األزمة العالمية على الشعوب واستعادة الوطنية واإلقليميةالجهود 

 .ازدهاراً للمنطقةالنمو والوظائف بالتزامن مع بناء مستقبل أكثر توازناً وثباتاً و

  
وي الرابع عشر اآلسياإلقليمي االجتماع كل من عنها في لتزاماتنا التي أعربنا إنذكّر ب  . ٣

الذي شهد إطالق العقد اآلسيوي للعمل الالئق حتى العام ) ٢٠٠٦بوسان، كوريا (
الذي شهد ) ٢٠٠٧أديس أبابا، ( ألفريقيا، وفي االجتماع اإلقليمي الحادي عشر ٢٠١٥

لتزاماتنا في اعالن ، وكذلك إ٢٠١٥إطالق العقد اإلفريقي للعمل الالئق حتى العام 
العقد و) ٢٠٠٨الدوحة، (والتشغيل للتنمية االول الصادر عن المنتدى العربي الدوحة 
  القادة العرب التي اتخذت فيكما نذكّر بالتزامات. )٢٠٢٠-٢٠١٠(للتشغيل العربي 

حول التشغيل ) ٢٠٠٩الكويت،  (االقتصادية والتنموية واالجتماعيةالقمة العربية 
 .والبطالة

  
سلسلة من الدراسات تدارسنا مات أصحاب العمل والعمال، قد  حكومات ومنظو ممثلإننا،  . ٤

ية وناقشنا استراتيجيات العمل دولية والالعرب العمل تيوأوراق العمل الصادرة عن منظم
، نرى  والعادل لتحقيق النمو المستدام وإعداد أجندةالالئق من أجل النهوض من األزمة

يات التعديل قد أدت  وغياب المراقبة وآلاألسواق المالية المتسرعةأن سياسات تحرير 
 ، اإلقتصاد الحقيقيالى تفشي اإلحتكار والمضاربة وتضخم النشاط المالي على حساب

فقراء وتوسع ة عدد الديااالجتماعية داخل الدول وبينها وزما نجم عنه تفاقم الفوارق م
لمنطقة العربية والحاجة لمقاربات محددة كما نعترف بتنوع ا. اإلقتصاد غير المنظم

االجتماعي التماسك لتعزيز إقليمية المتزامنة مع الحاجة الستراتيجية وطنيةات اللألولوي 



 
 
 

 ٣

ألزمة التي ا بة لمواجهةالتأثير اإليجابي للتدابير التحفيزية وغيرها من مبادرات االستجاو
 . تستهدف المؤسسات والوظائف والدخل

  
.  تدهور النشاط االقتصاديلمنعحلول متكاملة ومنسقة ضرورة وضع على نؤكد إننا   . ٥

بقصور األنماط التنموية المعتمدة في تجاوز المشاكل الهيكلية المزمنة وتحقيق ونعترف 
الحاجة إلى نموذج  والحكم الرشيد وبالتالي  واستدامة المؤسساتأهداف التنمية المتوازنة

، ويعيد تنمويةالستراتيجيات الكهدف أساسي في صلب ا العمل الالئقجديد للتنمية يضع 
 إالّ  هذهالعملوما أجندة . حقيقينحو تلبية حاجات االقتصاد الالسياسات  بذلك توجيه
هذه  تقوم، و من شأنه أن يخفف األثر المباشر لألزمة على أسواق العمل،عرض لحّل

ق، تدعم هذه األجندة إعادة في هذا السيا. األجندة على اإليمان بأن األزمة تخلق الفرص
  واإلندماجبد من تسليط الضوء على أهمية التعاون الو. ستراتيجيات التنميةال عتباراال
يؤمن فرص العمل الالئق في المنطقة بهدف وعادل   من أجل نهوض مستدامعربيال

  . تحقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية
  

II-    وأسواق العمل في البلدان العربية ماالستخداأثر األزمة على  

   

وقد  ، متفاوتاًلى معظم بلدان المنطقةة المالية واالقتصادية العالمية ع تأثير األزملقد كان  . ٦
فمتعدد  ستخدام على أسواق العمل واالأما التأثير. خالل قنوات مختلفةمن ذلك  دثح

نتاجية اإلوانخفاض القدرة والبطالة الجزئية  مستويات البطالة فاقم مناألوجه وقد 
وتجدر اإلشارة هنا . الحماية االجتماعيةتدني والوصول المحدود لفرص العمل الالئق و

تقتضي توسيع مجال الحوار الوطني واشراك مختلف مواجهة األزمة سياسات  إلى أن
   . وتنفيذ ومتابعة هذه السياساتصياغةأطراف اإلنتاج في 

  



 
 
 

 ٤

، فإن مو االقتصادي الن استعادةإعادة انتعاش االستخدام عنتأخر مكانية ننا إذ نعترف بإإ  . ٧
.  للحد من التأخير المذكورعربية والوطنية الجهود التضافر  تشجعأجندة العمل هذه

 عليه، يشكل هذا المنتدى خطوة ملحوظة في مسار التحرك نحو اعتبار تأمين اًًبناءو
كما . االقتصادية واالجتماعيةسياسات  للكهدف واضح وجوهريفرص العمل الالئق 

 ليس فقط لعكس آثار األزمة، بل أيضاً لوضع االقتصادات  الهدفايجب إضافة هذ
 وطنيعلى الصعيدين الالمستدامة اإلقتصادية واإلجتماعية  التنمية نهجالعربية على 

     .  عربيوال
  
 هماوجعلطلب الداخلي وتقوية ال فيه االستخدام اتبد من استعادة النمو وزيادة مكون ال  . ٨

وإننا إذ نعمل .  من أجل إنجاح تحقيق أجندة العمل الالئق المستقبلأقل عرضة للتأثر في
المساواة بين  نسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيزأن يجب تحسين سوق العمل، على 

  . ق العملاسوأالجنسين ودمج الشباب في 
  

III-   طنية والعربيةوسياسات الالأبرز المسائل واألولويات في  

  
 خرجت بالخالصات في جلسات موازيةالمواضيع عدداً من  المنتدى ناقش المشاركون في

  : التالية
  

  وإعادة االنتعاش الالئق والنمو المستدام االستخدام: أوال

  
 أثر األزمة المالية واالقتصادية التي فاقمت التحديات الهيكلية القائمة  هذا المنتدىتناول  . ٩

 في المنطقة العربية، كما سلط الضوء على الطبيعة المتعددة االستخدامد تعزيز التي تهدو
وقد تم . والحاجة إلى مقاربة شاملة تقوم على الحوار ثالثي األطرافاألبعاد للتدابير 

  . عرض خبرات عدد من البلدان



 
 
 

 ٥

  :لتحركلأولويات 
من حجم  يلللتقلوضع سياسات اقتصادية وخطط استثمار تراعي الضرورة الملحة   .أ 

التأكيد على  و الجدد الى سوق العمل السيما للوافدين،عملالبطالة وتوفير فرص ال
الى المجاالت التي تساهم في زيادة كثافة االستخدام  إعادة االنتعاشبرامج توجيه 

 . واستراتيجيات النمو المستدام

 بشكل اماالستخد تنميةقطاعية تستهدف وطنية وتطوير استراتيجيات وخطط وسياسات  .ب 
 .واضح

 وثابتة لالقتصاد الكلي من شأنها أنمشجعة ئة الدولة لتأمين بيالتأكيد على مسؤولية  .ج 
 . الوظائفؤمن االستثمار وتتعزز

 غير المنظم وخصائصه في المنطقة العربية وتعزيز الحوار اإلقتصادتشخيص حجم   .د 
 . النظامي اإلقتصاديات الناجحة لإلنتقال به الىالثالثي حول التدابير واآلل

  الصغيرة والمتوسطة والمؤسساتتأمين خدمات الدعم لبرامج سوق العمل الناشط   .ه 
  .االنتاجية وظروف العمل بمدى حوافزالعلى قاعدة ربط 

عاب يستال  قدرة النسيج اإلقتصادي العربيوتعزيز والتدريبية األنظمة التعليمية  تطوير  .و 
 .متغيرة وفقا لحاجات سوق العمل الالكفاءات والمهارات

لخلق وظائف ات التي تواجهه  المعوق للقطاع الخاص وإزالةتطوير مناخ االستثمار  .ز 
  .اكثر وافضل

  . لخلق واستيعاب وظائف أكثر وأفضلالسعي لتطوير وتحسين آداء ادارة القطاع العام .ح 

سياسات االستخدام ضمن في رسم السياسات االقتصادية إلدماج اشراك وزارات العمل  .ط 
    .ية الوطنيةبرامج التنم

سوق العمل وتوافرها ذات الصلة بحصاءات اإلتحسين جودة التأكيد على تطوير و .ي 
 .وشفافيتها

 . ومتابعتهاوطنية الاالستخداماستراتيجيات وضع وتنفيذ تعزيز الحوار الثالثي في  .ك 



 
 
 

 ٦

دية في إنشاء مرصد لسوق العمل في المنطقة العربية لتقييم آثار السياسات اإلقتصا  .ل 
 .ستخداممجال اإل

   

   والتنمية االستخدام/التشغيلو اليد العاملةهجرة  تحسين إدارة: اثاني

  

  .  يحال تلخيص هذه الجلسة الى لجنة المتابعة الفنية  .١٠
  

  جتماعية وحماية السكانبناء نظم الحماية اال: ثالثا

  
ما يتعلق يوخاصة فجتماعية في المنطقة  الحماية االطيةعلى سبل توسيع تغ المنتدى ركز. ١١

. جتماعيةبمعاشات التقاعد وتأمين البطالة وحماية األمومة وإرساء أرضية للحماية اال
 والتأكيد  والسيما في أوقات األزمات،قر المشاركون بأهمية أنظمة الضمان اإلجتماعيوأ

  :على األولويات التالية
  

  :ك للتحرأولويات
قاعدي تنظام   وارساءربيةالدول العتوسيع نطاق تغطية الحماية اإلجتماعية في   .أ 

التأمين على ودعم ادخال وتعزيز  بما في ذلك تكفله الدولة كحق اإلجتماعيةللحماية 
 .البطالة

  .ذات الصلةوالعربية  على معايير العمل الدولية التصديق .ب 

 . للضمان اإلجتماعي والعادلستدامضمان التمويل الم  .ج 

  .لشركاء اإلجتماعيينبمشاركة اتعزيز حوكمة ادارة الضمان اإلجتماعي   .د 

أهمية الضمان اإلجتماعي بهدف التشجيع على مشاركة أوسع وتعزيز بالتوعية   .ه 
 .لتزاماإل
 



 
 
 

 ٧

 

  وحقوق العمال عربيةالو  الدوليةالعملمعايير وسياسات دعم : ارابع

  
حقوق العمال في ظل االزمة و يةعربال والدولية دور معايير العمل أكد المنتدى على. ١٢

منظمة العمل الدولية حول وقد أكد المشاركون على أهمية اعالن . ليةالمالية الحا
 وهي نفس المبادئ والحقوق االساسية التي اكد ،لعمل في ااألساسيةالمبادئ والحقوق 

 انها اساسية لكرامة االنسان واعادة االنتعاش الميثاق العالمي لفرص العمل علىعليها 
  : التالية وأكد المنتدى على األولويات.التنميةو

  
  : للتحركأولويات

الحق في التنظيم عبر تطوير بيئة تشريعية مالئمة  الحرية النقابية والتأكيد علىتعزيز   .أ 
 واالتفاقية ٩٨ و٨٧  رقم الدوليتين وفق اإلتفاقيتينب العمل والعماللمنظمات اصحا

 .٨العربية رقم 

 القائم تحسين و في البلدان العربية المتكافئةللمفاوضة الجماعيةليات آالعمل على ايجاد  .ب 
 .هذا المجالفي العمال لعمل واصحاب ا قدرات منظمات منها من خالل تعزيز

 تتعارض مع معايير  عمل وطنية لمنع الممارسات التيطصياغة خطنشر الوعي و .ج 
 .ى العمل الجبري واالتجار بالبشر قد تؤدي ال التيدولية والعربيةالعمل ال

، بما في ذلك التمييز حسب المهنةمج عدم التمييز في االستخدام وراتعزيز سياسات وب  .د 
  .الجنس

 فوري على اسوأ أشكال عمل االطفالعمل االطفال، وبشكل محدد القضاء المكافحة   .ه 

 . وتطبيقها والعربيةدوليةالتعزيز التصديق على معايير العمل   .و 

 مع تضمينها لبرامج أنشطة لتعزيز اعالن المبادئ والحقوق االساسية في العملتنظيم   .ز 
 .عربيةالثالثة في الدول ال بناء القدرات للشركاء



 
 
 

 ٨

 منظمتي قيمها األنشطة التي ت والحقوق االساسية في العمل فيتضمين اعالن المبادئ .ح 
 .العمل العربية والدولية الى الدول األعضاء في المنطقة

 .ام بالمعاييرة مدى اإللتزتطوير جهاز تفتيش العمل والرفع من قدراته على مراقب .ط 

  

   والثالثية من أجل تحليل األزمة واإلستجابة لهااالجتماعيالحوار : اخامس

  
داة فعالة لمواجهة االزمة االقتصادية أأكد المشاركون على أهمية الحوار كوسيلة و. ١٣

كما اتفقوا على ان أهم . مركزين على شروط الحوار وآلياته وادواته ومأسسته العالمية،
 أصحابمنظمات وجود حفزة على وجود حوار اجتماعي فعال ومنتج هو العوامل الم

 الحوار ليس فقط وسيلة أنعلى وتم االتفاق . عمل وعمال مستقلة وديمقراطية وشفافة
لمواجهة االزمات والصراعات بل هو ايضا اداة ممكن استخدامها في فترات الرخاء 

ض المشاركين تجارب دول وعرض بع. واالستقرار االقتصادي واالجتماعي بأي بلد
 ساهم في العديد من االوقات في خلق مناخ محفز على  الذيمختلفة في مجال الحوار

ن الوثيقة التي وقعها ممثلو وودعم المشارك. االنتاجية واالستقرار والتنمية المستدامة
  سنويااصحاب العمل والعمال العرب والتي تدعو لتشكيل لجنة ثنائية للحوار تجتمع

 العمل تيقشة القضايا االساسية بالمنطقة العربية وذلك بدعم وتمويل من قبل منظملمنا
 .الدولية مع الدعوة الى مشاركة الحكومات العربية فيها لتصبح لجنة ثالثيةو العربية

 :وتوصل المشاركون الى اآلتي
 

  : للتحركأولويات
 .تعزيز ثقافة الحوار االجتماعي على المستوى الوطني واالقليمي  .أ 

 تعميمها في وتشجيعتثمين انشاء مجالس اقتصادية واجتماعية في بعض الدول العربية  .ب 
تطوير المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي  والدعوة الىباقي بلدان المنطقة 



 
 
 

 ٩

ا ثالثيا للحوار بين الشركاء االجتماعيين حول قضايا التنمية والحقوق طاراليصبح 
 .االجتماعية واالقتصادية

الخاصة  الدوليةالعربية و العمل تيكومات على تصديق وتطبيق اتفاقيات منظمحث الح .ج 
 .بالحوار االجتماعي

 ممثلي اصحاب بين دعم اللجنة الثنائية التي تم االتفاق عليها الىالحكومات دعوة   .د 
 . واإلنضمام إليهاخالل المنتدىوالعمال العمل 

الفني م لهذه اللجنة على الصعيدين  لتقديم الدعالدوليةو العربية الدفع بمنظمتي العمل  .ه 
 .الماديو

التأكيد على أهمية ربط الحوار االجتماعي الفعال مع توفر كافة الحريات العامة   .و 
 .وخاصة حرية التعبير

 وتفعيله بين مأسستهالحوار االجتماعي وتعزيز  على العربية الدولآليات لتحفيز وضع   .ز 
  .الشركاء االجتماعيين

  

   المستدامة للمؤسسات إلستحداث الوظائف واإلحتفاظ بهاتعزيز التنمية: اسادس

  
 السياسات واالستراتيجيات الستحداث فرص عمل الئقة يؤكد المنتدى التزامه برصد. ١٤

الصغيرة والمتوسطة الحجم في  والمتناهية الصغرومنتجة من خالل تشجيع المؤسسات 
 المؤسسات الصغيرة  هذهيةالتحديات التي تعوق تنمالنقاش وتناول . المنطقة العربية

سياسيات محددة ضرورة اعتماد والمتوسطة في البلدان العربية، كما سلط الضوء على 
  .إلصالحلمداخل توفير زمة ولمواجهة األتستجيب 

 

 :أولويات للتحرك

 حول المؤسسات ان ٢٠٠٧التأكيد على ما ورد في اعالن منظمة العمل الدولية لسنة   .أ 
 خاصة في أوقات ،محافظة على مواقع العمل فيها حيث النمكان من حيث تنوعها او 



 
 
 

 ١٠ 

د على ما ورد في يالتأكقد تم  و.األزمة وتعزيز الحماية اإلجتماعية للعاملين فيها
 .٢٠٠٩ عام  األخيرالذي اعتمدته المنظمة في مؤتمرهالفرص العمل الميثاق العالمي 

توسطة وتنميته في إطار الصغيرة والم ومتناهية الصغر بقطاع المؤسسات االهتمام  .ب 
 تعتمد تعزيز كافة القطاعات المنتجة السيما الصناعية  وطنية اقتصادية شاملةطخط
 .منها

 من أجل تيسير بدء وتوسع مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتعاونيات عملتحسين بيئة ال .ج 
مستدامة تعمل ضمن االقتصاد المنظم وفي إطار الشفافية وفق نظرة عصرية لدور 

ؤولياتها تجاه المساهمين فيها وتجاه مستخدميها وتجاه محيطها المؤسسة ومس
 .المجتمعي

تعزيز ثقافة الريادة في األعمال وتنمية الخصائص والمهارات الريادية من أجل تمكين   .د 
الشباب والنساء وغيرها من فئات المجتمع من اختيار العمل الحر كنهج مهني 

 .مستقبلي

وصوال  ت والمنشآتعلى مستوى المؤسسا ومستدامةتبني ممارسات عمل مسؤولة   .ه 
تدريب وإعادة تأهيل العمال، بما فيها ( فيها  الالئق وتحسين نوعية العملالعمللتحقيق 

 الصحة والسالمة المهنية، الحوار االجتماعي، األجور والمزايا، المسؤولية االجتماعية
لمؤسسة القائم على والنهوض بمفهوم المسؤولية االجتماعية ل) ومعايير العمل الدولية

 .دولية واللعربية العمل اتيمبادئ منظم

دعم برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستدامة والتعاونيات التي تأخذ   .و 
 . وتوفير الحماية اإلجتماعية للعاملين فيهابعين االعتبار المعاملة المسؤولة للبيئة

ألعمال التي الداعمة لخدمات الة وية من أجل توفير خدمات مالياتبناء القدرة المؤسس  .ز 
 .الحصول عليهامن مكنهم التي تتستجيب لحاجات أصحاب وصاحبات المؤسسات و

 عملتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة من حكومات ومنظمات أصحاب ال .ح 
 .والعمال



 
 
 

 ١١ 

على تصميم وتنفيذ برامج داعمة  ،لتعاون مع القطاع الخاص لالحكوماتدعوة  .ط 
من ولضمان مواطن العمل وبخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمؤسسة 

 :وذلك من خالل أجل مواجهة األزمة االقتصادية العالمية

 ،إيجاد برامج تمويل مناسبة .١

 ، وتنمية الطلب الداخليدعم وتطوير األسواق المحلية .٢

 ،إعادة تدريب وتأهيل العمال .٣

 واستدامة لعمل اإلضافيةتوفير نسيج اقتصادي قادر على استيعاب طلبات ا .٤
 .المؤسسات

  
IV-   اإلقليمية اتالمبادرات والشراك   

  
  : آليات مناسبة من أجلإرساء على ضرورة  اطر التعاون اإلقليمية، نقرباإلشارة الى. ١٥
  

 على صعيد اقليمي او شبه عربيةبلدان الالوضع مبادرات على أسس شراكة بين   .أ 
كامل اإلقتصادي بما يعزز امكانات توفير اقليمي من شأنه تحقيق اإلندماج والت

  .المزيد من فرص العمل والحد من ظاهرة البطالة

التأكيد على أن تقوم هذه المبادرات على اساس احترام الحقوق االجتماعية  .ب 
األساسية وتهدف الى االلتزام بمبادئ منظمتي العمل العربية والدولية ومعايير 

 .العمل االساسية

ا ألهدافها وضع المسائل ذات العالقة ه وتحقيقاتعة هذه الشراكويتعين لضمان نجا .ج 
 .بحقوق اإلنسان والمساواة والتوزيع العادل للثروة على رأس أجندة هذه الشراكة

اللجنة  جامعة الدول العربية ودعوة المنظمات اإلقليمية والدولية األخرى بما فيها  .د 
 ادية ألفريقيا، رابطة اآلسيان،اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا واللجنة اإلقتص

مج ا وبنك التنمية اإلفريقي وبنك التنمية اإلسالمي، وبرواإلتحاد من أجل المتوسط،



 
 
 

 ١٢ 

ة، ومؤسسات بريتون وودز، وسواها من الوكاالت المتخصصة التابعة داألمم المتح
 المنصوص عليها في هذا لمنظومة األمم المتحدة من أجل دعم تطبيق أجندة العمل

 .ناإلعال

  
V-   عربية والدولية العمل التيمساعي منظم  

  

 من أجل عربية والدولية العمل التيبين منظمالتكاملية رحب بالشراكة يو المنتدى قر ي .١٦
تحقيق هدف العمل الالئق في المنطقة واحترام اعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة 

 قمة وقرارات )٢٠٠٨ (لدوحة اوإعالن ،)٢٠٠٨(اإلجتماعية من أجل عولمة عادلة 
   .العقد العربي للتشغيلوالسيما ) ٢٠٠٩(الكويت 

  
العمل العربية والدولية  تيمنظم المنتدى ناشديفي اطار دعم األولويات المذكورة أعاله،  .١٧

ين مبادرات ممساعدة الحكومات والشركاء اإلجتماعيين من أجل تنفيذ أجندة العمل وتض
المنتدى عترف يكما .  المتاحةئلقطرية للعمل الالئق، ضمن الوساالمتابعة في البرامج ال

  . لدعم هذه األجندة العربية للتشغيلبالحاجة الى تعبئة موارد اضافية
  

العربية العمل منظمتي المباشرة لكل من جهود الولتحقيق أجندة العمل هذه يتعين تظافر . ١٨
  : من اجلوالدولية

ن اإلستخدام أستندة الى الوقائع والبيانات اإلحصائية بشمتابعة رصد وتوفير التحاليل الم  .أ 
  . العربيةوالعمالة والتأثير اإلجتماعي لألزمة في المنطقة

 .ألزمة وتبادل المعارف والممارسات الجيدةتدابير لمواجهة ا .ب 

الدولية في العربية وات العمل اعتماد أنشطة هادفة لترويج المعايير ذات الصلة باتفاقي .ج 
  .مةمواجهة األز



 
 
 

 ١٣ 

 حول مدى تقدمه  ورفع تقارير منتظمة نتائجهالحوار االجتماعي ومتابعةمبدأ  رسيخت  .د 
  في تطوير آلياتهالدوليةالعربية و العمل تي لمنظمة المكونومشاركة االطراف الثالثة

 .لمجابهة األزمة

 انتقال اليد العاملة يسيرتسهيل وتدعوة وزارات الداخلية والعمل في الدول العربية ل  .ه 
 بما لقرار قمة الكويت اإلقتصاديةاً ربية المختلفة تنفيذلعربية ما بين اسواق العمل العا
  .حفظ حقوقهمي

 اًواعتبارلميثاق العالمي لفرص العمل واالعربي للتشغيل مضمون العقد  من اًانطالق  .و 
 يدعو ،جراء استمرار اإلحتالل التشغيل وسوق العمل في فلسطين أوضاعخصوصية ل

رفع كفاءة سوق العمل الفلسطيني  تقديم شتى أشكال المساعدة والدعم لالمنتدى الى
فقر مواجهة آفتي الللتشغيل لستراتيجية وطنية وانجاح ا قدراته التشغيلية تعزيزو

  .انعكاسات األزمةوالبطالة وتحديات سوق العمل  في ظل 
  

 -VIآليات المتابعة  

  

 تجتمع  والدولية العمل العربيةتي من منظمتشكيل لجنة فنية ثالثية بدعميوصي المنتدى ب. ١٩
ومتابعة وضع ترجمة قرارات المنتدى على أرض الواقع من خالل بشكل دوري بهدف 

  . العربية للتشغيلبرامج تنفيذية لهذه األجندةوتقييم 


