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  مذآرة تفاهم بشأن التعاون
  بين 

   )األسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياومنظمة العمل العربية 
 إنطالقًا من األهداف المشترآة التي تسعي لتحقيقها آل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي                -

ة         ) األسكوا  ( آسيا   اً ومنظمة العمل العربية في المجاالت االقتصادية واالجتماعي ة   وتحقيق  للتنمي
  .الشاملة والمستدامة 

ادة                   - د وزي ز العائ  وتنسيقًا للجهود واألنشطة التي ينفذها الطرفان في المنطقة العربية من أجل تعزي
  .الفائدة وتوسيع حجم المشارآة 

ة في تحقيق األستقرار وجذب رؤوس           وإيمانًا بأهمية السلم االجت    - ة االجتماعي ماعي وتحقيق العدال
اعي           صادي واالجتم ين االقت ًا للتمك شباب وتحقيق ل لل رص العم ق ف تثمار وخل وال لالس األم

  .والسياسي للمرأة ودمجها في جميع األنشطة ومحاربة آل مظاهر التمييز والعنف ضدها 

 تشجيع الحوار االجتماعي وتحمل المسئولية في رسم        منظمات المجتمع المدني في     وتعزيزًا لدور  -
  .وتنفيذ السياسات العامة التي تعني بالتنمية وتسهم في األستقرار السياسي 

اعي                 - اه االجتم ة لتحقيق الرف  وتأآيدًا ألهمية التوازن بين األهداف االقتصادية واألهداف االجتماعي
  .ة وصانعها وتوظيف العولمة لخدمة وخير اإلنسان هدف التنمي

تفادة من                  - ساني واالس  ونهوضًا بالمناطق الريفية لتأخذ حقها في التطور الحضاري والتواصل اإلن
ق فرص العمل للحد من الهجرة من الريف                    التكنولوجيا في الزراعة     ة وخل والمشاريع الريفي

  .إلى المدينة 

أثير النزاعات والحروب ع              - صادية       وعمًال من أجل إحالل السالم والحد من ت ة االقت ى التنمي ل
  .واالجتماعية 

ة الجودة              -  وتطويرًا لقدرات األجهزة اإلحصائية الوطنية في توفير اإلحصاءات والبيانات عالي
   .ورصد وإبراز مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية واحتياجات أسواق العمل 

ة من              - ة أو من         وتنفيذًا للمشاريع ذات االهتمام المشترك سواء آانت ممول ة االعتيادي  الموازن
  .الموارد الخارجية لتعظيم االستفادة منها وتفادي األزدواجية والتكرار 

  

  :ا تقدم اتفق الطرفان على اآلتي لكل م
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  -:التنسيق والتشاور : أوًال 

ام           ضايا ذات االهتم ة الق ي آاف ستمر ف شاور الم سيق والت ج التن اع نه ى إتب ان عل ق الطرف اتف
  -:ديد آليات عمل لتنفيذ ذلك من خالل وتح. المشترك 

  

هر     - ي ش شترك ف اع دوري م د اجتم وبر عق شرين أول  / أآت ى     ت اق عل ام لالتف ل ع ن آ  م
ة            المشاريع المشترآة وتحديد التزامات آل طرف فيها ومكان وزمان تنفيذها والجهة المعني

  .بذلك 

ؤتمرات والن                 - ا      دعوة آل طرف للطرف اآلخر لحضور االجتماعات والم دوات التي ينظمه
  .وتناقش موضوعات ذات اهتمام مشترك 

  

دى آل من الطرفين                    - ة ل ة المتماثل ين الوحدات الفني سيق المشترك ب االتصال المباشر والتن
  .لالستفادة من المعلومات والخبرات في تنفيذ األنشطة ذات االهتمام المشترك 

  

  -:تبادل المعلومات والوثائق : ثانيًا 

  -:لى اتفق الطرفان ع

  .الطرف اآلخر باإلصدارات والمطبوعات والدراسات التي تصدر عنه ، آل طرف  تزويد -

  

 تبادل اإلحصاءات والبيانات الخاصة بواقع وحرآة سوق العمل وفرص االستثمار وتجارب        -
  .التنمية االقتصادية واالجتماعية واالستفادة من شبكة المعلومات الخاصة بكل من الطرفين 

  

د آل   - شكل       ،  طرف  تزوي ا وت دوات التي ينظمه ؤتمرات والن الطرف اآلخر بتوصيات الم
  . لكل منهما ًااهتمامًا مشترآ
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  . مشترآًا ومحورًا لألنشطة التي تنفذ بتعاون مشترك اهتمامًاالمجاالت التي تشكل : ثالثًا 

  

ة لتكون    اتفق الطرفان على اختيار    ذها               المحاور التالي شطة التي ينف دة األن ى أجن ة عل ا األولوي  له
  -:الطرفان بتعاون مشترك بينهما وهي 

  

   . وتشغيل الشباب الحد من البطالة-

  . وانتقال العمالة ، سياساتها وآثارها هجرة -

  . دعم الصناعات الصغرى والحرف التقليدية -

  .االقتصاد غير الرسمي  -

   .تعزيز حقوق المرأة وتمكينها  -

  . تعزيز الحوار االجتماعي ومشارآة منظمات المجتمع المدني -

  . دور االستقرار السياسي في تشجيع االستثمار لخلق التنمية المستدامة -

  . تعزيز دور شبكات األمان االجتماعي لمحاربة الفقر -

  . حماية األطفال من آافة أشكال االستغالل في العمل -

  لرعاية إلدماج المعاقين في العمل خاصة والمجتمع بشكل عام  مزيد من الحماية التشريعية وا-

  . التمييز في العمل  مكافحة آل أشكال-

وجي واحتياجات أسواق                 -  تطوير وسائل وأساليب التدريب المهني لتتوافق مع التطور التكنول
  .العمل

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية في ظل الحروب والنزاعات  -

  .ت والبيانات ودعم مراآز اإلحصاءات الوطنية تطوير اإلحصاءا -

  

  

  

  

  






