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تحقيق العدالة االجتماعية وتوفير العمل بهدف األطراف تعزيز التعاون المتعدد 
  الالئق للجميع

 

  خلفية 
 

 

على استتتتت رار االقت تتتتاد 19-كوفيا آثار جائحةستتتتتتون يااعيا  

يط المحبعياة الماى في آستتتيا و البشتتتريةلوظائف والتنمية ا ،التلي

ام التنمية المستاامة لع أجناة إلنجاز بالنسبةالهادئ والاول العربية 

 ،التنميةل ا عتستتا امزمة مستتار ستتنوا  مد الت ام نحو . 2030

بشتتتان العمل الالئ   8 هاف التنمية المستتتتاامة نطاقال ستتتيما في 

فضال عد أهااف التنمية المستاامة المترابطة  ،االقت اديوالنمو 

مد أهااف التنمية  1امخرى المتعل ة بال ضتتاع على الر ر لالهاف 

مد أهتتتااف التنميتتتة  4التعليم الجيتتتا لالهتتتاف  ،المستتتتتتتتتتاامتتتة 

مد أهااف التنمية  5المستتاواة بيد الجنستتيد لالهاف  ،المستتتاامة 

مد أهااف التنمية  10المستاامة  والحا مد عام المساواة لالهاف 

 .المستاامة 

يا والم شتتتتتتها ، 2020 عام في لاول منط تا آستتتتتت حيط الهادئ وا

على  ،المئةفي  6.5و المئةفي  1.3 بلغ ا  اقت تتتادي إنتماشتتتا  العربية 

 ل ا يستتتتتب . 2021في عام  نتظمغير م يعاف   يستتتتتجيل التوالي، مع

باطؤ لة الطل   ي نافي بطا ما  ،سالتثير مد ال مالييد  واصتتتتتتتلبين

كانا . الخمول ستت طوا فيلستتاعا  أق تتر أو  هم ولتدآخرون عمل

ماعي صتتتتتتتارخة مة على النوع االجت تاثيرا  ال ائ عا . ال ل ا ارير

 ي  فالتعليم والتاريو العمالة الذيد هم خارج دائرةح تتة الشتتبا  

أكثر حاة بالنستتتتتتبة للشتتتتتتابا  مد النتائج  حيث كانا، 2020عام 

 .المنط ةالرجال في غالبية بلاان 

 

نخراض ستتاعا  العمل وما يريبط ريراع معاال  البطالة وانظرا  إل

ل بعا االعمبيد ر ر الازداد  ،العاملةمد خستتتتتتائر في دخل اليا  هاب

عاد النستتتتاع والرجال العامليد  ل ا ايستتتتع نطاق. نحاارع ود مد اال

 الذيد يعيشون في ف ر ماقعو

 640.000 وبحوالى مليون في آستتتتتتيا والمحيط الهادئ 2,1بم اار 

عام  ية في  لاول العرب عافي. 2020في ا الهش  ستتتتتتوق العمل إن ي

 يالعتتالميتتة ف ت لبتتا الهو اآلن أكثر يع يتتاا  بستتتتتتبتت   وغير المنتظم

امزما  البيئية و ،الناشتتت والتضتتتخم االجتماعي  ،االقت تتتاد التلي

 .والسياسية في العايا مد البلاان

التي يواجهها  التحايا مختلف  الضتتتتتتوع على الوباع ستتتتتتلط  ال

االقت ادا  المنخرضة الاخل والمتوسطة الاخل في المناط  التي 

هيتلية ون اط ضتتعف في مؤستتستتا  ستتوق  ع با ال يزال يواجه 

طابع غير الال يزال مالييد ا. العمل بال طة  ظاميلوظائف مريب  ن

يع وال يستتتتتتتط ثابتةل يخاام التي ال يولا الستتتتتتيئةظروف العمل بو

على الرغم مد الهاف . انتشتتتتال العمال وأستتتترهم مد براثد الر ر

واالستتتثمارا   2030الجاير بالثناع لخطة التنمية المستتتاامة لعام 

أطر أهااف التنمية المستتتتاامة واستتتتراييجيا   وضتتتعالوطنية في 

ي لناس فال يزال هناك فجوا  كبيرة وال يزال التثير مد ا ،التنريذ

 .نسييدمالمناط  

زام وااللت الوطيا في هذا الستتتتتتياق، يتستتتتتتم يعزيز التعاون اإلقليمي

 اعمقت تتتتادا  النامية لدعم اال لجهة بالغةباهمية المتعاد امطراف 

اإلنسان ويعزيز العاالة االجتماعية استجابة لتطلعا   محوره يعاف

 .الشعو  واحتياجايها
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   الدورةأهداف 
 

 

 

بنوك ية واإلقليمية وستتتتتتتجمع الاورة قادة المنظما  الاول

العمتتل  أصتتتتتتحتتا منظمتتا  و ،امطرافمتعتتادة  التنميتتة

لمناقشتتتتتتة إجراعا  ملموستتتتتتة بشتتتتتتان والحتومة والعمال 

عاون ا هالت لاعم يح ي  ال عاد امطراف  ثامد  فالمت مد ال

مواجهة  علىسوق العمل قارة و ،أهااف التنمية المستاامة

  ،امزما 

 

آستتتتتتيتتا والمحيط الهتتادئ  ةيعزيز العمتتل الالئ  في منط تتو

  يبادل الخبرا فيالهاف مد الاورة يتمد . والاول العربية

ها ليتم يرابطامطراف  يةبناع الشتتراكا  ويعزيز يعاد لجهة

شتل  م ال ي فعالية حول مجموعة مدو شموال  أكثر و أفضلب

وامهااف المشتتتتتتتركة لتعزيز العاالة االجتماعية مد أجل 

.سالم عالمي ودائم

 

 

   محتملة للمناقشةنقاط 
 

 

 

التي يعزز  طري ةأمثلة ملموسة عد ال مشاطرةهل يمتنتم  .1

اعم منظمايتم التعاون المتعاد امطراف ل مد خاللها

 – عادلالنت ال اال إنجازنحو االستراييجيا  ال طرية 

انت ال يح   أق ى قار مد المتاس  االقت ادية 

 الحا مد مخاطرمع  ،المناخيواالجتماعية مد العمل 

 سة جائحةالضطرا  االجتماعي على الرغم مد نتا

 ؟19-كوفيا

 

التثير عد وجود مؤسسا  قوية  19-كوفيا علمتنا أزمة .2

اعم الشركا  وامسر مد خالل يمتنها االستجابة بسرعة ل

مد أجل الت اي لألزما  المستاامة و. امزما  أوضاع

، كيف يتوخى المؤسسا  المالية الاولية اجتماعيا  

واإلقليمية يعزيز مؤسسا  سوق العمل الوطنية مد أجل 

لة بعض اممث ي ايم مهل يمتنت؟ يعزيز العاالة االجتماعية

 ؟على مثل هذا العمل

 

  

 

 

لوظائف والحماية بشان االعالمي  سرعمع الميمشيا  .3

كيف يمتد للمؤسسا  المالية الاولية  ،االجتماعية

واإلقليمية ومنظمة العمل الاولية يعزيز ايساق السياسا  

المتعل ة بالوظائف وسياسا  الحماية االجتماعية 

شراك جميع الجها  الراعلة في وإ ،ال طريةوالبرمجة 

 ؟عالم العمل

 

كثر مجاال  العمل ما هي أ ،اإلقليميةمد منظور المنظما   .4

نمية لتل ف الثامدلالقترا  مد يح ي  الها لوبةإلحاحا المط

المتعل  بالعمالة التاملة والمنتجة ويوفير العمل والمستاامة 

 ؟للجميعالالئ  


