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  حــولالعربي المنتدى 
  الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل

  ))2008تشرين االول / أآتوبر 23 – 21لكة المغربية، المم/ الرباط (( 
  
  

  ورقة معلومات أساسيــة
  

  
   :المنتدىخلفية : أوال 

ال    يمـر القطاع الخاص فى الوطن العربى بمرحلة آان دوره فيها هامش            غير فع
صادية         ة االقت ة التنمي راد الحكومات               فى عملي ا انف دة عوامل من بينه ة ، لع واالجتماعي

ط م   ع خط صادية   بوض ة االقت ة للتنمي ه   ( رآزي صاد الموج ى  ) االقت اد عل ، واالعتم
  .مؤسسات القطاع العام فى قيادة هذه التنمية 

الم        -وقد شهدت البلدان العربية      دان الع رات نتيجة       -  آسائر بل د من المتغي   العدي
ا      ساك بمهامه دول اإلم ى ال صعب عل ن ال بح م ة ، وأص ا  أوللعولم ا ووظائفه  أدواره

ة التقل ة يدي االت ، خاص ى مج شغيل ف صادية والت ة االقت ى التنمي دول ف ت ال ، ودخل
ه     ادة توجي رامج للخصخصة إلع ارة ، وب ر التج ات لإلصالح االقتصادى وتحري عملي
ة          ق التنمي ا لتحقي صوى منه تفادة الق ق االس شرية لتحقي ة والب ة المادي وارد الوطني الم

  .حدى اولويات اإلصالح االقتصادى المأمولة ، وأصبح التوجه نحو القطاع الخاص إ

ة لت آو سات الحكومنتيج ةشبع المؤس ت    ي شغيل ، ألقي ى الت درتها عل دم ق  وع
ريكاً     ئ ، وأصبح ش اع الخاص الناش اتق القط ى ع شغيل عل ى الت ى ف سئولية األول  الم

  . التنمية االقتصادية واالجتماعية للحكومات العربية فى عمليةسيًاأسا

رغم  ى ال سهيالوعل ن الت ة   م شريعية والمالي وافز الت تثمارية ت والح ى واالس الت
ازال يواجه                       ذا القطاع الناشئ م ة للقطاع الخاص ، إال أن ه وفرتها الحكومات العربي
سئولياته         طالع بم أمول أو االض دوره الم ه ب ت قيام ى اعاق شكالت الت ن الم د م العدي

ة  االجتماعية واالقتصادية والتنموية ، ألسباب يرجع بعضها إلى ا          من   لسلبيات الموروث
المقيدة لعمل القطاع الخاص وعدم إعطاؤه         وجود العديد من القوانين     العهود السابقة، و  

  ..المرونة الكافية للنمو 
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سة                عوامل ترجع ال  و ادة المناف ا فرضته من زي ر التجارة وم تفاقية الجات وتحري
ة عن ال     ع الحماي ة ورف ة واألجنبي ين مؤسسات القطاع الخاص الوطني الخاص قطاع ب

إلى جانب العديد من األسباب التى تتعلق بالقطاع الخاص          وتقليص الدعم الحكومى له،     
دم   اع ناشئ وع ه قط ه آون ه أو ذات ال  قدرت ى مج سئولياته خاصة ف ام بم تعداده للقي اس

  .اطرة التنميةقالتشغيل وقيادة 

  

اول  د تن سية وعن ديات الرئي ى التح وطن العرب ه ال ى تواج أتي الت ى م، ي دمتها ف ق
يم           ات التعل ين مخرج ة ب دم المالءم شية وع اع المعي دهور األوض ر وت ة والفق البطال

ة           . والتدريب واحتياجات سوق العمل      ة العربي واستجابة لمثل هذه التحديات أقرت القم
د          ) 19(في دورتها العادية     ة، وق بالرياض عقد قمة عربية اقتصادية وتنموية واجتماعي

ة ال ة الوزاري رت اللجن ى   أق اع الخاص ف م القط ة دع ة مهم ة آأولوي ذه القم د له ى تع ت
  .معايير المشاريع التى تقدم للقمة 

  

 من دور وانطالقاوفي إطار التعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك، 
منظمة العمل العربية ومسئولياتها تجاه الشرآاء االجتماعيين فى الوطن العربى ، 

عقد منظمة الالسابقة فى هذا المجال ، فقد ارتأت من التجارب والخبرات وانطالقا 
فى " الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل " حول المنتدى العربي 

، وذلك بالتعاون 2008تشرين االول / أآتوبر 23 – 21المغرب خالل الفترة من 
حكومة بين منظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين و

 وبمشارآة القطاع االقتصادي باالمانة العامة لجامعة الدول العربية المملكة المغربية،
من الخبراء مجموعة ، و تم إختيار "يونيفم"للمرأة االنمائي وصندوق االمم المتحدة 

العرب األآفاء فى هذا المجال، وأصحاب الخبرات الوطنية، وبمشارآة عدد من 
  .لهذا المنتدىية ذات العالقة المنظمات العربية والدول

  
وقد تفضل صاحب الجاللة الملك محمد السادس ملك المملكة المغريية نصره 

  .اهللا مشكورًا بالموافقة على عقد هذا المنتدى تحت الرعاية السامية لجاللته
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دى ويناقش هذا    دور                 المنت ق بالقطاع الخاص وال ضايا التى تتعل  مجموعة من الق
ى                  الجديد المحتم علي   شغيل، واألسباب والعوامل التى أدت إل ة والت ه القيام به فى التنمي

ام          عدم قدرته على تحقيق ذلك       ، من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات لوضعها أم
القرار فى الدول العربية لتساعدهم فى رسم السياسات وصياغة االستراتيجيات          متخذى  

اد م القطاع الخاص وزي ى دع ساهم ف ى ت ة الت سئوليات الوطني ام بالم ى القي ه عل ة قدرت
  .المنوطة به 

  

سلة من        هذا المنتدى   آما يأتى انعقاد     ؤتمرات   فى إطار سل واالجتماعات التى    الم
دها  ة   التعق صادية والتنموي ة االقت ة العربي ى القم ا عل رض نتائجه دف ع ة به منظم

ديات ا   ة بتح ضايا المتعلق شة الق ور المخصص لمناق ن خالل المح ة م ر واالجتماعي لفق
  .والبطالة 

  

   :منتدىالرئيسية للاالهداف : انياث
ه فى ظل             توضيح المسئوليات الملقاة     -1 على عاتق القطاع الخاص ، والدور الجديد ل

  .المتغيرات االقتصادية واالجتماعية التى فرضتها العولمة 

التى تواجه القطاع الخاص والعوامل التى تحد من دوره            التعرف على الصعوبات     -2
  .ية والتشغيل وسبل مواجهة هذه الصعوبات فى التنم

د دور  -3 دريب تحدي يم والت ات التعل ين مخرج ة ب ى المواءم اص ف اع الخ القط
 .واحتياجات سوق العمل ودوره فى التنمية البشرية 

ة القطاع الخاص ودعم                 -4 إلقاء الضوء على العالقة التبادلية للتكامل العربى فى تنمي
 .هذا التكامل 

ى المساه     -5 شاط االقتصادى ، ودور              التطرق إل ة فى الن رأة العربي صادية للم مة االقت
رأة                االبعض تنظيمات صاحبات      شغيل الم ة وت شغيل بصفة عام ال فى دعم الت عم

 .بصفة خاصة 

فى تدعيم القطاع وضع إطار عام للسياسات الوطنية والقومية التى يمكن أن تساهم         -6
صادية   ة االقت ى التنمي ه ودوره ف ادة فعاليت ى  الخاص وزي ة وخاصة ف  واالجتماعي

 .مجال التشغيل 
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ة  -7 ارب العربي ى التج رف عل رى التع ارب آب شغيل ، وتج م الت ى دع ة ف والدولي
 .مؤسسات القطاع الخاص وآبار رجال األعمال فى دعم مبادرات التشغيل 

ؤتمرات الم  باإلضافة إلى نتائج مجموعة من االجتماعات و   – المنتدىنتائج  وضع   -8
ة  تعقدها منظم ى س ة الت ل العربي ة  –العم صادية والتنموي ة االقت ة العربي ام القم  أم

  .واالجتماعية من خالل المحور الخاص بتحديات الفقر والبطالة 

   :للمنتدىالرئيسية المحاور : لثًاثا
  .القطاع الخاص ودوره فى التنمية  -1

 .الخاص فى دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية دور القطاع  -2

 .إطار عام للسياسات الداعمة لدور القطاع الخاص فى التنمية -3

  .مع التكامل العربىلقطاع الخاص العالقة التبادلية ل -4

ة          -5 رامج لتنمي مساهمة آبرى مؤسسات القطاع الخاص وآبار رجال األعمال فى ب
 .التشغيل 

ال في          -6 ساهمة المر    دور تنظيمات صاحبات االعم ادة م ة وزي شاط   أالتنمي ة فى الن
  .تصادى االق

  . إتفاقيات التجارة الحرة واثارها على النوع االجتماعي -7

  : الجهات المنظمة:رابعًا
 منظمة العمل العربية -1

 .وزارة التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية -2

  .المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين -3
 :وبالتعاون مع

  العربية القطاع االقتصادي باالمانة العامة لجامعة الدول -1

 ". اليونيفم" صندوق االمم المتحدة االنمائي للمرأة  -2

   :المنتدىمشارآون فى ال: خامسًا
  .فى البلدان العربية والصناعة   /التجارة / وزارات العمل -1

  .هيئات االستثمار فى البلدان العربية  -2
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ى المستوى القطرى والعربى ،                  -3 ة للقطاع الخاص عل األطراف والتنظيمات الممثل
ض ات ويت ك تنظيم دان أمن ذل ى البل ل ف ة صحاب العم ات العربي ة والتنظيم العربي

  .قليمية المعنية بأصحاب األعمال والمستثمرين والصيارفة االو

ة  -4 ات عربي ة ومنظم ة للجامع ة عام ن أمان شترك م ى الم ل العرب ات العم تنظيم
 .متخصصة واتحادات عربية ذات عالقة 

ة،   : لعالقة وفى مقدمتها  منظمات وأجهزة دولية وإقليمية ذات ا      -5 منظمة العمل الدولي
ة ،   ة األوروبي دولى ، المجموع ك ال  ،OECD ، UNDP ،CIPEالبن

UNIDO،  ESCWA. 

 .صناديق التنمية الدولية والعربية والقطرية  -6

ة و  -7 شاريع الدولي ة   االالم ة ذات العالق ة العربي ى المنطق ة ف ة العامل اع قليمي بالقط
 .ية الخاص وتنمية الموارد البشر

   .آبار رجال األعمال فى البلدان العربية -8

  .االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب -9

  االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية -10

  .االتحادات النوعية العربية -11

  .االتحاد العربي للصناعات الحرفية والتقليدية -12

   للتنميةيالبنك االسالم -13

  اء االقتصادي واالجتماعي الصندوق العربي لالنم -14

  المؤسسة العربية لضمان االستثمار -15

  .مؤسسة صلتك -16

  مؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا -17

  المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بالشارقة -18

  .منظمة الخليج لالستشارات الصناعية -19

  مجلس التعاون الخليجي -20

  .ج العربيةالمكتب التنفيذي لوزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخلي -21

  المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا -22
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  :بالمنتدى المسائل التنظيمية المرتبطة :سادسًا

  
   : الرعاية:أوًال

  . نصره اهللا  لصاحب الجاللة الملك محمد الســـادسالساميةيعقد المؤتمر تحت الرعاية 
  : رئاسة المنتدى:ثانياًَ

غماني، وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أ/  السيدييترأس المنتدى معال
ي الحكومالجانب بالمملكة المغربية، الى جانب نائبين للرئيس، يتم إختيار أحدهم ليمثل 

في المؤتمر، ويتم إختيار النائب االخر ليمثل القطاع الخاص المشارك في المشارك 
  .المؤتمر، آما يتم إختيار مقرر عام للمؤتمر

يترأس ) رئيس ونائبين للرئيس ومقرر( مل لورشتي العيتم تشكيل هيئة رئاسة و
 ممثلي القطاع الخاص، وتترأس الورشة الثانية إحدى سيدات احدالورشة االولى 

  .االعمال المشارآات في المؤتمر
  

  :التسجيل: ثالثًا
ل جلسة االفتتاح، وعلى جميع المشارآين بتوزيع إستمارات التسجيل قم يت

  . يد ورش العمل التي يرغبون في المشارآة فيهاالتسجيل في المؤتمر وتحد

  
  :المنتدىأوراق عمل  :رابعاًً

يتم تقديم أوراق عمل من مجموعة من الخبراء االآفاء العرب لتغطية محاور 
 المنتدى من المشارآين في قطرية يتم تقديمهاعمل  الى جانب أوراق  المختلفةالمنتدى

 التنمية االقتصادية اع الخاص فيحول مساهمة القطالوطنية تتعرض للتجارب 
واالجتماعية، وأوراق عمل تقدمها المنظمات الدولية المشارآة في المحاور المختلفة 

  .للمؤتمر
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  :المنتدىتنظيم سير عمل : خامساًًً
عقد ، ويتم 22/10/2008و 21 أربعة جلسات عمل يومي المنتدىيعقد  

  :حو التاليورشتي عمل لتناول موضوعات محددة وذلك  على الن

  :محاور تناقش في الجلسات العامة
  .التجربة المغربية آنموذج: القطاع الخاص ودوره فى التنمية  -1
 .الخاص فى دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية دور القطاع  -2
ة          -3 رامج لتنمي مساهمة آبرى مؤسسات القطاع الخاص وآبار رجال األعمال فى ب

  .التشغيل 
  .مة لدور القطاع الخاص فى التنمية االجتماعية إطار عام للسياسات الداع -4

 : ورشة العمل االولى
  .العالقة التبادلية للقطاع الخاص مع التكامل العربى -1

  : الثانيةورشة العمل 
شاط                -1 رأة فى الن ساهمة الم ادة م ة وزي ال في التنمي دور تنظيمات صاحبات االعم

  .االقتصادى 

  . ع االجتماعيإتفاقيات التجارة الحرة واثارها على النو -2

 ثالثة معقبين ثم يفتح الباب بعد ذلك ويتم تحديد متحدث رئيسي في آل جلسة  
، 23/10/2008 الخميسويخصص اليوم الختامي للمؤتمر . للنقاش العام

التقرير الختامي العمل للخروج بالجلسات العامة وورشتي تقارير لمناقشة 
  .المنتدىوتوصيات 

 : جهات االتصال: سًاساد
  نظمة العمل العربية  م-1

   القاهرة814. ب. الجيزة، ص– الدقي – ميدان المساحة 7 :العنوان
  جمهورية مصر العربية

  ) +202 (31/21/33362719 :الهاتف
  ) +202 (37484902 :فاآس

  www.alolabor.org :الموقع على االنترنت 
 تامر مصطفى طامو/  السيد:المنسق

  ولية رئيس وحدة العالقات العربية والد
  ) +2010 (1666352 :المحمول

  tamer@alolabor.org: البريد االليكتروني
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  . المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين-2

   8019 ص ب –– زنقة الخطوات – ملتقى شارع فرنسا :العنوان
  المملكة المغربية -الرباط ) 10102االمم المتحدة (

  ) + 212 (37772600 01 / 04 :الهاتف
  +) 212 (37772188 :اآسف

  www.arifonet.org.ma :الموقع على االنترنت 
 عبد المنعم محمد محمد /  السيد المستشار:المنسق

   .مستشار تكنولوجيا المعلومات والعالقات الخارجية واإلعالم
  ) +212 (61500016 :المحمول

   abdelmoniem@arifonet.org.ma: البريد االليكتروني
  .غيل والتكوبن المهني في المملكة المغربيةوزارة التش -3

  شارع محمد الخامس، شالة، حسان، حي الوزارات، الرباط  :العنوان
  ) + 212( 37760521  /37760682 :الهاتف
  ) +212 (37768881 :فاآس

  www.emploi.gov.ma :الموقع على االنترنت 
    محمد باعالل، رئيس قسم التعاون  / السيد:المنسق
  ) +212 (61049797 :لالمحمو

  mbaallal_6@hotmail.com: البريد االليكتروني


