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 السيدات والسادة ، الضيوف الكرام ، 

في منتدى الدوحة حول "العمل الالئق والحد من الفقر" ، كما أود أن أشكر السادة الخبراء  يسعدني أن أرحب بكم
كما أتقدم بالشكر الجزيل للضيوف  على حضورھم الكريم من أجل تبادل اآلراء والخبرات حول ھذا الموضوع المھم،

  الكرام والى جميع المشاركين. 

نظمة العمل الدولية ومكتبھا اإلقليمي للدول العربية بيروت ومركزھا و ال يفوتني اإلعراب عن تقديري العميق لم
 في ھذا المنتدى.التدريبي في تورينو و ذلك  لدعمھا و لتعاونھا معنا 

  السادة و السيدات الحضور،

و لذلك فإنه من الضروري تضافر الجھود في جميع أنحاء العالم للقضاء على ‘ نالحظ بقلق بالغ ارتفاع معدل البطالة
عاجال لوضع  إن مشكلة البطالة أمر بالغ األھمية ويتطلب اھتماماھذه الظاھرة وتوفير العمل الالئق للجميع. 

  سياسات وطنية ودولية. 

لذا فأملنا ھو أن تسھم المناقشات في ھذا المنتدى العطاء توجيھات بشأن كيفية تكثيف جھود جميع المساھمين 
لتحقيق ھدف القضاء على البطالة و توفير العمل الالئق للجميع ، وبذلك نعمل لتحقيق األھداف التي وضعت في 

  كوبنھاجن و األھداف اإلنمائية لأللفية. 

ھناك إتفاقاً ينص على ان القضاء على الفقر والبطالة و التكامل اإلجتماعي ھي التحديات  في قمة كوبنھاجن كان
من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، و قد دعا إعالن كوبنھاجن األكثر أھمية في العالم, والتي ينبغي مواجھتھا بنجاح 

  ى التركيز على االنسان و منھج االنصافإل

ن العمل له دور رئيسي في تعزيز إزدھار األمم, و االستقرار والسالم والوئام واالندماج  أان ندرك بو من المھم 
و يعد أمر أساسي للحق في العمل ،  لذا فإن توفير فرص العمل الالئق و تسھيل  فرص االعمال الحرة االجتماعي. 

االقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق األھداف الوطنية والدولية وااللتزامات بما في ذلك وسيلة لتوفير النمو 
  ). MDGsاألھداف اإلنمائية لأللفية (

من المھم أن نضمن أن يكون العمل الالئق في صلب استراتيجيات التنمية الوطنية ، وأن يشكل ھدفا رئيسيا كما أنه 
  في السياسات والمؤسسات والتشريعات على المستويين الوطني والدولي. 

و تعد شريحة النساء على الرغم من الجھود المختلفة ، فإن معدالت البطالة ال تزال مرتفعة في جميع أنحاء العالم  و
حة والمھارات ترجع ھذه البطالة إلى عدد من العوامل بما في ذلك نقص فرص العمل المتاوالشباب األكثر تضررا. و 

 القابلة للتسويق ، وعدم وجود دعم في االنتقال من المدرسة إلى العمل. 

في ھذا الصدد إننا نؤكد على أھمية التعاون الدولي في تحقيق أھداف العمل المنتج و الالئق. بينما تتحمل الحكومات 
 تمع الدولي دورا ھاما في تقديم الخبرات والوطنية المسؤولية األساسية لخلق بيئة مواتية لفرص العمل ، فأن للمج

 

  رئيس مجلس امناء معھد الدوحة الدولي للدراسات األسرية و التنمية*



 

توفير الموارد لمساعدة البلدان النامية في تحقيق مساعيھا الوطنية. وفي ھذا النسق, يعد نقل التكنولوجيات 
   المالئمة بما فيھا من معلومات و التصاالت من االمور الحيوية. 

وسوف يتناول الخبراء العديد من المسائل بما في ذلك خلق بيئة مؤسسية واقتصادية مستدامة إلتاحة فرص عمل 
للشباب، و العمل على المساواة بين الجنسين و ما لھا من دور فعال في مجال الحد من الفقر ، و كيفية مساھمة 

  في بلوغ األھداف اإلنمائية لأللفية. اجندة العمل الالئق 

خالل ھذين اليومين ، سيسعى الخبراء إلى رفع مستوى الوعي حول العمل الالئق ، من خالل تبادل المعلومات  و
اجابة ذات فاعلية، وأخيرا تقديم التوصيات العملية التي تؤدي  وأفضل الممارسات بشأن إيجاد سبل مبتكرة لتوفير

  إلى إدراج العمل الالئق في خطط و استراتيجيات التنمية الوطنية. 

بأن مناقشاتكم و تبادل خبراتكم التوجيھية و المعرفية ذات النطاق الواسع سوف تقدم للحكومات توصيات  وكل ثقة
لتعزيز قدراتھا الوطنية ، وصياغة استراتيجيات وخطط وبرامج من أجل تحقيق العمل المنتج والالئق الذي سيساھم 

  من الفقر.  في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية وال سيما الحد

  

  و في الختام يسرني ان اعرب لكم مرة اخرى عن بالغ ترحيبي, متمني لكم طيب االقامة و نجاح اجتماعكم. 

  

 . مشكرا لك 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




