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  المنتدى العربي للتشغيل 

   ميثاق لفرص العمل من اجل إعادة االنتعاش والنمو 
  

   ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٠المبادئ التوجيهية لجلسات العمل، 
   

   لهاواالستجابةتحليل األزمة من اجل الحوار اإلجتماعي والثالثية : الجلسة الخامسة

   ١٨:٠٠-١٦:٠٠ :الوقت

الحكومات والعمال وأصحاب مثلين مسر ومناقشين كل فريق من رئيس وميتألّف ي: المبادئ التوجيهية
 دور المقرر، وتقديم التقارير إلى الجلسة العامة تأديةوسيقوم الرئيس بتعيين أحد أعضاء الفريق ل. العمل

 سيعمل بمساعدة مدون المالحظات المعين سابقاً والذي 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  ماعاالجت الرئيس وف يترأسس):  دقائق١٠ (سالرئي �
ختتامي بيان 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 . للمناقشةالقضايا الرئيسية 

 ). دقائق لكل منهما٥(بشكل موجز 

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

 .والتحديات من وجهة نظر الحكومات والعمال وأصحاب العمل

تقديم المجتمع المدني ممثلي هيئات  وناألكاديميللمشاركين من  يمكن):  دقائق١٠(المشاركين سائر  �
 .ستقاةالم لمحة عامة عن تجاربهم الخاصة والدروس مع توفير، وجهة نظرهم حول القضية



 2 

 مجموعة تتناوللتبادل مفتوح لآلراء يديرها الرئيس )  واحدةحوالي ساعة(الوقت المتبقي وسيتم تخصيص 
  .من توصيات الفريق

  

وق حوكمة س  من أجل تعزيز العمالة وتحسيناالجتماعيدور الحوار ستقّيم هذه الجلسة  : الجلسةموضوع
جتماعي وهياكل الحوار اإل) ثنائي أو ثالثي(الحوار  أشكالمختلف د تفقّيسوف و. العمل في المنطقة العربية

 من جانب الحكومات العربية وااللتزامجتماعيين واإلرادة السياسية  الشركاء اإلةدرس قدريفي المنطقة، و
 في ذلك ، بماجتماعي تطور آليات الحوار اإلتتبعب وسيقوم الفريق أيضاً. جتماعينخراط في الحوار اإللإل

، جتماعي على مدى عقودالحوار اإلب المتعلقة اتفاقيات منظمة العمل الدولية علىدول العربية تصديقات ال
ت الرئيسية التي يناقش الفريق العقباوف سهذا و. قاةجارب اإلقليمية والدروس المستوتسليط الضوء على الت

 مجموعة من اء حولتوافق في اآلرللوصول إلى  ،في البلدان العربيةجتماعي تعترض الحوار اإل
  . في المنطقةةالثالثيالمشاركة  واالجتماعيالحوار  تعزيز وتطوير الرامية إلىالتوصيات 

  

  :قضايا للمناقشة

 يتم احترامما هي الشروط الالزمة إلجراء حوار اجتماعي فعال في المنطقة العربية؟ إلى أي حد  .١
العمال هل منظمات طقة العربية؟ الحقوق األساسية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في المن

جتماعي؟ إذا  القدرة التقنية والمعرفة للمشاركة في الحوار اإلاقوية ومستقلة؟ هل لديهأصحاب العمل و
  قتصادية؟جتماعية واإلعلى السياسات اإلما مدى فعالية مشاركتها في وتأثيرها كان األمر كذلك، 

 على مستوىاإلطار المؤسسي هل يتوفر ؟ الجتماعياالحوار ب والتزام  عربيةإرادة سياسيةهناك هل  .٢
 حوار اجتماعي فعال؟دارة الدول العربية إل

لدول العربية  لجتماعي في المنطقة؟ كيف يمكنق فعالية الحوار اإليما هي التحديات الرئيسة التي تع .٣
  جتماعي على الصعيد الوطني؟على تحسين الحوار اإلبشكل منفرد العمل 

 

 


