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 منظمة العمل الدولية

 
 

 
 

  منظمة العمل العربية

 
     

  المنتدى العربي للتشغيل
  باالس نمتروبوليتافندق 

  )٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢١-١٩ (بيروت، لبنان
 

  اتـة معلومـورق
  

  ةــدمـمق
  

داعيات  الت منقتصادية العالمية عدداًاألزمة المالية واإل بدءمنذ حددت منظمة العمل الدولية   
وفي مواجهة احتمال . يينقتصادالركود اإلو  االنكماش وسوق العمل التي تلتتشغيل الالخطرة على

 التجاريةو  االنتاجيةلفقر وعدم المساواة واستمرار انهيار المؤسساتاو  البطالةتامتداد ارتفاع معدال
ي ف) Global Jobs Pact ("فرص العمللميثاق العالمي ال"لية  اعتمدت منظمة العمل الدو،والمالية

فرص لميثاق العالمي ال"وشكل  ).٢٠٠٩يونيو /حزيران(مؤتمر العمل الدولي ل  الثامنة والتسعيندورةال
منظمة العمل  هيكلية  فى اطار لما تم اإلتفاق عليه وفقاًألزمة، لمواجهة االعمل الالئق تجابة اس "العمل

الهدف أما .  على الفور على الصعيدين الوطني والدوليااتخاذهقترح إجراءات يمكن فا، ةالدولية الثالثي
 وسوق العمل إلى جانب تشغيللضع قضايا ا فتجلّى في وفرص العملل العالمي  للميثاقستراتيجياإل

سياسات التحفيز وغيرها من الجتماعية واحترام حقوق العمال في صلب برامج توفير الحماية اإل
 بناءةً ل أساسي أداةًتحديد وتنفيذ السياساتلجتماعي تخدام الحوار اإلاسواعتبر . وطنية لمواجهة األزمةال
 من خالل اإللتزامات امتزايد ادولي اًدعم "فرص العمللميثاق العالمي ال"تلقّى يو.  اآلراء فيتوافقال

التابع جتماعي قتصادي واإل وقرار المجلس اإلالواردة في إعالن مجموعة الدول الصناعية الثمانية
ات سياسمجموعة  الدول إلى اعتماد الميثاق كإطار عام في صياغة اللذَين قاما بدعوة، المتحدةلألمم 

  .ولوياتاأل األوضاع المحلية و تتناولوطنية محددة
  

عمال ان  ، األزمة الحالية اندالعالعمل الدولية ومنظمة العمل العربية قبلسبق لمنظمة قد وكان   
 الرابع جتماع اإلقليمي اآلسيوياإلخالل ف ،الالئق في المنطقة العربيةمل  العمبادى وبرامج إلرساءمعاً 
لعمل الالئق في عقد اثالثية الوفود ال أطلقت، ٢٠٠٦أغسطس /، كوريا في آب الذي عقد في بوسانعشر
لظروف ل ، وفقاًفي هذه الفترةالمحددة لعمل الالئق ا تحقيق نتائج التزمت و٢٠١٥عام الحتى الممتد آسيا 
عقد اجتماع إقليمي بشأن النمو "لى إجتماع منظمة العمل الدولية إلدعا اوكما . لويات الوطنيةواألو

أغسطس /منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا الحدث في بكين في آبفاستضافت ". والعمالة والعمل الالئق
 اإلثني ية الدول العربيضم كافة عقد منتدى وجوبح اقترتم استنتاجات، لمتابعة هذه اإلو. ٢٠٠٧

 لتعزيز تطبيق خطة العمل  المقبل وسيلةًلعربي للتشغيلامنتدى المن هنا، سوف يشكل  .والعشرين
من خالل البرامج القطرية تحديداً العالمية على الصعيد الوطني، وذلك في إطار برنامج العمل الالئق، و

 يق األهداف اإلنمائية لأللفية صوب تحقك قدماً استراتيجيات التحرللدولم كما سيقد. للعمل الالئق
   .وبتوافق مع مع ما اقر على مستوى القمة العربية
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قد في أديس أبابا في الذي عالحادي عشر فريقي جتماع اإلقليمي اإل اإل أطلق,ومن ناحية اخرى  
ثية ثالالوفود ال حيث التزمت ،٢٠١٥عام ال حتى  المستمرفريقيالعمل الالئق اإلعقد  ٢٠٠٧أبريل /نيسان

وسوف يتم من خالل هذه . وطنيةاملة لبرامج العمل الالئق التحقيق مجموعة من األهداف لتنمية متك
تحقيق أهداف ، باإلضافة إلى فق عليها للعمل الالئقالتقدم نحو النتائج المتّتحقيق   فيالتسريعالخطوة 

  .التنمية الدولية، بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية
  

  في الخامس والثالثينستنتاجات التي خلص إليها مؤتمر منظمة العمل العربيةاإل دعت وقد  
 والموارد البشرية تشغيلاون اإلقليمي في مجاالت المزيد من التعإلى  )٢٠٠٩بريل أ/ نيسان(عمان 

استنتاجات المؤتمر على تطوير المبادرات اإلقليمية، وإيجاد آليات إقليمية وركّزت . جتماعيوالحوار اإل
 .سوق العملب  خاصة إنشاء منتدى عربي ثالثي ونظام معلوماتهاللتعامل مع التحديات المشتركة، من

الحاجة إلى مزيد من التعاون اإلقليمي والتنسيق مع منظمة العمل على  العربيةمنظمة العمل وشددت 
مشاركة فاعلة من  بان عقدت  وسبق لمنظمة العمل العربية.قتصاديةالدولية لمعالجة األزمة المالية واإل

 نهأسفر عو  ٢٠٠٨نوفمبر /منظمة العمل الدولية،  المنتدى العربي للتنمية والتشغيل في تشرين الثاني
يل والحد بدعم التشغ الذي حدد مجموعة مشتركة من األولويات اإلقليمية ذات الصلة "إعالن الدوحة"

) ٢٠٠٩يناير ( ية واالجتماعية فى الكويت وقد اعتمدت القمة العربية االقتصادية والتنموة، من البطال
ت البطالة ويتحقق خالله خفض معدال ٢٠٢٠واقرت عقدا عربيا للتشغيل ينتهى فى على اعالن الدوحة 

 الى النصف ويتم فيه دعم االنتاجية واعداد القوى العاملة العربية واستكمال ونسبة الفقراء العاملين
   .العربيةوالدعم العربى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المصادقة على اتفاقيات العمل 

  
 لمساراتى الزخم الذي أحدثته هذه الى البناء عل إ الحالىالمنتدى العربي للتشغيليهدف و  

 والمداوالت حول قةجراء المزيد من المناقشات المعمإتاحة الفرصة إلإلى  و،الموازية المختلفة
السياسة العامة التي يجري تطويرها في المجاالت الرئيسية عبر خطة تجاهات الحديثة واستجابات اإل

  .ألزمةلتصدي التدابير للوالعمل الالئق 
  

   المنتدىالغاية من
  

  مواجهةضعت ل والتدابير التي ومقارباتتبادل خبرات مختلف الفي يتمثل الهدف العام للمنتدى   
وسيوفر هذا المنتدى فرصة .  العمل الالئققتصادية العالمية من خالل توفيراألزمة المالية واإل
 العمل من مختلف أنحاء المنطقة أصحابالعمال وممثلي لرفيعي المستوى واللواضعي السياسات 

  :العربية ما يلي
  

قتصادية تبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة المتصلة بمختلف أبعاد األزمة المالية واإل -
 الالزمةسوق العمل وتشغيل الواستجابات نتقال إلجذرية وآليات ا الا بما في ذلك أسبابه،العالمية

  لمنطقة العربية؛ل
طنية ودولية على ولمشاركة بفعالية في صياغة مناقشات ثالثية لتحسين التأهب في المنطقة  -

   على األزمات؛مستوى السياسة العامة رداً
 فرص العمل الالئق  اإلقليمية لتعزيزشبهاإلقليمية و  على اتخاذ المبادراتتشجيعال -

  ؛ةستجابة لألزم في إطار اإلداعمة للتشغيل والبرامج الستراتيجياتواإل
  اإلنتعاش من خالل الحوار اإلجتماعي واحترام حقوق العمال؛تحديد ودعم سياسات  -
لتزامات القائمة ستراتيجيات لتلبية اإلمراجعة اإلوالعمل الالئق ألهداف تقديم التزامات محددة  -

  ؛وطنيةبرامج العمل الالئق الا الوطنية، بما في ذلك في إطار في سياقاته
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 فرص  المزيد منشامل التي تولداللتعزيز أنماط النمو المستدام ومحسنة  ةإنشاء قاعدة معرفو -

  . في المنطقةالعمل الجيدة
يثاق التوفيق بين االهداف المقرة على مستوى القمة العربية ودور المنطقة العربية فى تنفيذ الم -

   .العالمى العالمى لفرص العمل
 

  مواضيع المنتدى
  

والتي لها  " فرص العمللميثاق العالمي ال"المواضيع التي تشكل أساس ب المنتدى يعنى سوف  
منظمة العمل الدولية بإعداد وثيقة معلومات من جهتها، ستقوم . الثالثيةللهيكلية أهمية خاصة بالنسبة 

جتماعية ومعايير العمل وحقوق  فرص العمل والحماية اإلتوليدسات لاسيالتستعرض األدلة و أساسية
  .قتصادية العالمية على الدول العربيةالعمال من األزمة اإل

  
  :التفصيلبوسيناقش المنتدى المواضيع التالية 

  السياسات والمؤسسات: نتعاشفرص العمل الالئق وتحقيق النمو المستدام واإل -
  هاعليحفاظ ل فرص العمل واتوفيرمستدامة لال الريادية ومشاريع ال ترويج -
  وحماية األشخاصجتماعية اإلحماية  التوسيع تدابير -
  تحسين إدارة هجرة اليد العاملة والعمالة والتنمية  -
   لهاستجابةألزمة واإلاتحليل لالحوار االجتماعي والثالثية  -
   وحقوق العمال والعربيةتعزيز احترام معايير العمل الدولية -

  
سيتم تنظيم ، على هذا النحو.  واسعة النطاق تبادل الخبرات ومناقشةمنتدى الىال يهدفو  

 قدمها فريق الخبراء بشأن المواضيع المذكورة أعاله حول بعض دراسات الحالةيالعروض التي 
كما .  الممكنة في إطار كل موضوعمقارباتمقدمة لتوسيع نطاق الحوار بشأن التحديات الرئيسية والك

السياسات  الجديدة  مقارباتال  باإلضافة إلى على تقديم أفضل الممارساتت الحاالةدراس وستركّز
  . عن ذلكالناشئة

  
 والتي ،" فرص العمللميثاق العالمي لل"  لتنفيذ اإلقليميلعمل خطة  باقتراح وسيختتم المنتدى  

ماعية واحترام حقوق جت وسوق العمل، إلى جانب توفير الحماية اإلتشغيلال تضع قضايا من شانها أن
  . العالمية المتعددة االبعادألزمةل   اإلقليميةستجابةعمال ومعايير العمل في قلب االال
  

  المشاركون
  

  باإلضافةعربيةدولة  ٢٢ من  فى وزارات العمل المنتدى كبار المسؤولينيشارك فىسوف   
 من تم توجيه الدعوة لمزيدكما سي.  فى جميع هذه الدولمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالإلى 
 الوطنية والسياسات  التشغيلاقضايلى قادرة على التأثير عنية و ممثلين عن وزارات رئيسية معال
مؤسسات من ذوي الفراد واألجتماعية، وذلك بالتشاور مع الهيئات المكونة، إلى جانب عدد من اإل

تحدة والمنظمات اإلقليمية والشركاء وكاالت األمم المكذلك، ستتم دعوة . مجال هذا الفيالخبرة 
 .بينالمانحين للحضور بصفة مراق
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