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يكتسي تقرير المدير العام لمؤتمر العمل العربي في دورته الحادية واألربعين 

أّوال، من ناحية الظرفية التي يأتي فيها والمتمثّلة على . أهميّة مزدوجة 2114للعام 

وجه الخصوص في المتغيّرات السياسية التي تمّر بها عدد من الدول العربية 

وانعكاساتها على مجمل القضايا االقتصادية واالجتماعية ومنها تحديدا قضايا 

 .التشغيل والبطالة

" التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل"لموضوع المتمثّل في وثانيا، من ناحية ا

الذي بات أكثر إلحاحا من أّي وقت مضى على خلفية اإلرتفاع المشط لمعّدالت 

، فضال عن استتباب األمن االجتماعيةالبطالة وانعكاساتها على مجمل الجوانب 

 .واالستقرار السياسي في الوطن العربي

( 11)صفحة ويحتوي على تقديم ومدخل وعشرة  176يقع هذا التقرير في 

 :أبواب 

 التذكير بأهّم إشكاليات سوق العمل على المستوى العربي، .1

نحو أفق أرحب لدعم التعاون العربي : القطاع الخاص الوطني والعربي  .2

 االقتصادي واالجتماعي لتنمية التشغيل وخفض البطالة ؛

المجاالت االقتصادية الضرورات الموضوعية للتعاون العربي في  .3

 مصلحة مشتركة ؛: واالجتماعية

 التعاون العربي في مجال ترسيخ السلوكيات اإليجابية تجاه العمل والعّمال ؛ .4

 حتميّة استراتيجية ؛: التعاون العربي االقتصادي واالجتماعي  .1
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بين البناء المؤّسسي المتكامل وعدم كفاية التعاون العربي في : التعاون العربي  .6

 قع الـّراهن ؛الوا

 كلفة باهضة على مستوى معّدالت النمّو والتشغيل ؛: المغرب العربي  .7

 إنجازات كبيرة وطموحات أكبر ؛: مجلس التعاون الخليجي  .8

 أهّم عناصر كلفة عدم كفاية التعاون العربي على مستوى النمّو والتشغيل ؛ .9

اق واسعة نحو آف: قرارات القمم العربية التنموية واالقتصادية واالجتماعية  .11

 .حوكمة جديدة للتعاون االقتصادي واالجتماعي العربي

 

 .ولضرورات التّلخيص، نرّكز في هذا الموجز للتقرير على ثالث نقاط ُمهيِكلة  

 :اإلرتفاع المشطّ لمعّدالت البطالة وطنيّا وقوميّا : خلفيّة التقرير . 4

في الوطن العربي في انطلق التقرير من تشخيص دقيق لواقع التشغيل والبطالة 

ضوء المتغيّرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شهدتها وتشهدها عدد من 

 .2111الدول العربية منذ أواخر 

وقد كشفت هذه التطّورات عمق التحديّات االجتماعية المزمنة، الشيء الذي دفع 

هذه االهتمامات  ومن أبرز. بها إلى واجهة األحداث على المستويين الوطني والقومي

قضايا التشغيل والبطالة وما يتّصل بهما من عدالة اجتماعية وإنصاف بين األجيال 

 .وتنمية مناطقية متوازنة ومستدامة

إّن المتأّمل في الحراك الّشعبي األخير والذي مازال متفاعال يالحظ أّن البطالة 

 .تأتي في صدارة األولويات على اإلطالق لدى الشباب
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 :سمات هذه البطالة في المنطقة العربية  ومن أبرز

  اتّساع الفجوة بين قّوى اإلنتاج المعطّلة وطموحات الشباب: 

 2111إّن البطالة المرتفعة أصال وطنيا وقوميا ازدادت تفاقما خالل سنوات 

بفعل عدم استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية  2113و 2112و

في عدد من األقطار العربية على إثر الثورات واالحتجاجات في المنطقة حيث ارتفع 

 17عدد العاطلين عن العمل حسب آخر تقديرات منظّمة العمل العربية من ما بين 

، وهو ما يجعل معّدل 2113مليون في  21و 19إلى ما بين  2111مليون قبل  18و

 . 2111قبل  % 14.1مقابل  % 17و 16البطالة الجملي بين 

وقد تفاقمت معّدالت البطالة بشكل حاّد في بعض الّدول حيث ارتفعت في تونس 

قبل الثـورة  % 8.9، وفي مصر من 2113في  % 16إلى  2111سنة  % 13من 

في أواخـر  % 31إلى  2111سنـة  % 19.1، وفي ليبيـا من 2112سنة  % 13إلى 

 . 2113في  % 21قبل االحتجـاجات إلى  % 14.9وفي سوريا من  2111

ويعود تفاقم البطالة إلى المراحل االنتقالية التي تمّر بها تونس ومصر وليبيا 

وإلى ما إنجّر عن ذلك من تعّدد اإلضرابات واإلعتصامات والزيادات غير ... واليمن

ت هذه العوامل إلى تعطيل الحركية االقتصادية وتراجع وقد أدّ . المدروسة في األجور

وهو . االستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف اإلئتماني السيادي لهذه الّدول

 .ما نتج عنه صعوبة اإلقتراض من المؤّسسات المالية العالمية

 

  بطالة تراكمية: 

وقد أبرز الحراك  .إّن أخطر ما في البطالة صبغتها التراكمية الهيكلية

اإلجتماعي في الفترة األخيرة بكّل جالء أّن البطالة ظاهرة مرّكبة تداخلت فيها ليس 
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فقط األبعاد االقتصادية واالجتماعية المحّددة لها أصال بل وكذلك األبعاد السياسية 

ذلك أّن الخيارات المعتمدة طيلة السنوات الماضية لم تمّكن من إيجاد حلول ناجعة 

من كّل المستويات على  عمللاالبطالة المزمنة التي طالت مختلف شرائح طالبي لهذه 

 .المستوى القطري والعربي

 

  بطالة شباب طويلة المدى: 

وفق أحدث المعطيات  % 27يُقّدر المعّدل العام لبطالة الشباب بما يزيد عن 

را بين األقطار ويحجب هذا المعّدل العاّم تفاوتا كبي. المتاحة لمنظمة العمل العربية

في مجموعة دول المغرب  % 9.3و % 43العربية حيث يتراوح هذا المعّدل بين 

 % 12في مجموعة دول المشرق العربي ؛ وبين  % 22و  % 39العربي ؛ وبين 

 .في مجموعة دول الخليج العربي % 29.1و

في  %14.2ومن جانب آخر تمثّل بطالة الشباب في هيكلة البطالة اإلجمالية 

وتُسّجل أعلى نسبة في مجموعة دول المغرب العربي بين . معّدل العربي العامّ ال

؛ ثّم دول % 41و 73تليها مجموعة دول المشرق العربي بين  %43و 71.6%

 . %31.3و 11.9الخليج العربي بين 

يمثّل أكثر من ضعفي ( %27)ومّما تجدر اإلشارة إليه أّن معّدل بطالة الشباب 

كما أّن هذه النّسبة أعلى بكثير من . % 12.7لعالم المقّدرة بـ بطالة الشباب في ا

 . معّدالتها في مناطق العالم األخرى
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  اتّساع هّوة البطالة على مستوى النّوع اإلجتماعي: 

 % 23تتّسم البطالة بالتفاوت بين الّرجال والنّساء حيث تقّدر بطالة الذكور بــ 

نقطة مائوية، في حين أّن هذا الفارق ال  18أي بفارق  % 41وبطالة اإلناث بــ 

 .نقاط في جنوب شرق آسيا مثال 3نقطة بالنّسبة ألمريكا الالتينية و 12يتجاوز 

 

 :أّما على مستوى مسبّبات البطالة 

باإلضافة إلى العوامل الظرفية المتّصلة بالمستجّدات السياسية األخيرة والتي 

ل العربي العام للبطالة، يؤّكد التقرير على أّن للبطالة رفّعت بشكل الفت من المعدّ 

 :أسبابا هيكلية في المنطقة العربية، ومنها 

  العوامل الديمغرافية الضاغطة على سوق العمل والعوامل التربوية والتعليمية

والتدريبية ومظاهر القصور في تخطيط الموارد البشرية وفق احتياجات سوق 

ادية وما يتّصل بها من عدم كفاية االستثمار والنمّو العمل، والعوامل االقتص

 .االقتصادي ومحدودية محتواه التشغيلي

  وباإلضافة إلى هذه األسباب المباشرة للبطالة، يتعّرض التقرير إلى الهيكلية غير

وهي هيكلية  المتوازنة للتشغيل على المستوى القطاعي في المنطقة العربية،

من  % 13.6تشغيل، حيث يشّغل قطاع الخدمات غير مواتية لتوسيع نطاق ال

في هذا القطاع هي عمل هّش  رص العملفمجموع المشتغلين، علما وأّن أغلب 

في حين ال تشّغل الزراعة بالّرغم مّما تُتيحه من إمكانيات إالّ . وغير معياري

 % 14منها )% 23.8التي ال تشّغل إالّ ( بمعناها الواسع)والصناعة  % 22.1

خالفا لألقاليم اآلسيوية التي حافظت على توازن ( في الصناعات المعمليةفقط 

 . التشغيل في مختلف القطاعات
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 كما ترتبط أسباب قضايا التشغيل والبطالة أيضا بقصور نماذج التنمية المعتمدة .

ذلك أّن الخيارات المتّبعة لم تمّكن من إحداث ما يكفي من تعبئة اإلمكانيات 

الوطنية والمحلية للمساهمة بقدر أكبر في التنمية والتشغيل عن طريق توسيع 

ارات قطاعيا ومحليا بشكل أكثر البُنية األساسية وتطويرها وتوزيع االستثم

إنصافا وتنويع النسيج االقتصادي واقتحام اقتصاد المعرفة بأكثر جرأة، وهو 

الّسبيل الوحيد لتوفير أكثر ما يمكن من فرص اإلندماج للعمالة الذهنيّة نتيجة 

 .التنامي المستمّر لخريجي الجامعات

القول أّن نماذج التنمية وانطالقا من تشخيص واقع البطالة ومسبّباتها يمكن 

والخيارات االقتصادية التي تديرها الّدولة في أغلب األقطار العربية فشلت في إيجاد 

 .الحلول الهيكلية لتلبية طلبات الشغل المتزايدة كّما ونوعا

على أّن  -استنادا إلى عدد من التجارب األجنبية –وفي هذا الباب  يؤّكد التقرير 

لة مرتبط أشّد االرتباط بمقاربة تنموية في العمق تخرج عن التصّدي لظاهرة البطا

المسالك المطروقة وبأنموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص بجرأة أكبر وبمسؤولية 

 :اجتماعية أقوى وذلك بدعم وتأطير استراتيجي 

 من الّدول العربية منفردة على المستوى القطري ؛ -

دفع التعاون العربي تجسيدا لقرارات القمم ومن الحكومات العربية في إطار مزيد  -

 ؛ 2113و 2111، 2119االقتصادية والتنموية واالجتماعية لألعوام 

للتنمية والتشغيل المنبثق عن المنتدى العربي " إعالن الّرياض"وكذلك تجسيد  -

مفهوم التحالف "والذي أقّر ( 2114فبراير  26-24الّرياض، )للتنمية والتشغيل 

 ".عربي من أجل التشغيل والحّد من البطالةوالتضامن ال
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 :آليات منهجية لتفعيل التعاون العربي لدفع التشغيل : المرجعيات الفنيّة للتقرير . 1

يستند التقرير في بُعده الفنّي بخصوص التعاون العربي إلى عّدة أدوات فنيّة 

سوق العمل،  موّحدة في مجاالت التشغيل والمعايير المهنية والتدريبية وإحصاءات

 :ومنها 

  الذي طرحته منظّمة العمل العربية في العام  1111-1141العقد العربي للتشغيل

ووضعت له أهدافا استراتيجية محّددة آلت مباشرة إلى قرارات عربية  2119

 :وتتمثّل هذه األهداف في . مبدئيا ملزمة

 تخفيض معّدالت البطالة في جميع األقطار العربية بمقدار النّصف ؛ .1

 تخفيض نسبة من يقّل دخلهم عن خطّ الفقر المعتمد إلى النّصف ؛ .2

 تيسير تنقّل العمالة العربية بين األقطار العربية ؛ .3

خالل فترة العقد في كلّل األقطلار  % 11رفع معّدل النمّو في اإلنتاجية بنسبة  .4

 العربية ؛

ملللن  % 11رفلللع نسلللبة الملتحقلللين بلللالتعليم التقنلللي والتلللدريب المهنلللي إللللى  .1

 .الملتحقين بالتعليم

ويمكلن تكثيلف المقاصلد األساسلية ملن هلذه األهلداف فلي ثالثلة أبعلاد مهيكللة 

ومترابطة تشّكل الخيط الناظم للعقد وتضبط المعالم األساسية لمستقبل التشغيل بما 

 .ماعي المستجدّ يستجيب الستحقاقات الحراك االجت
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 : الغايات االستراتيجية الكبرى 

ومن ثّم المسلاهمة فلي التنميلة البشلرية . تحسين مستويات التشغيل كّما ونوعا

واالجتماعية واالقتصادية والمناطقيلة بملا يضلمن أوفلر شلروط التنميلة فلي أوسلع 

 .معانيها

 :المتطلّبات 

الّرفللع مللن معللّدالت النمللّو ومللن مؤّشللرات التنميللة وجودتهللا والتوزيللع العللادل  -

 لثمارها ؛

ريب وتوجيههلا داالرتقاء بجودة الموارد البشرية في مختلف مراحل التعلليم والتل -

 إلى حاجيات التنمية ؛

 ضمان التنمية المستدامة والُمنصفة دون اإلضرار بحّق األجيال القادمة ؛ -

قتصادي واالجتماعي عن طريق خاّصة رفلع قلدرات التمكلين تأمين االندماج اال -

 للجميع ؛

الّرفللع مللن مسللتوى تظللافر الجهللود العربيللة باتّجللاه مزيللد مللن التعللاون اقتصللاديا  -

 .واجتماعيا خدمة للمصالح المشتركة

بنللاء عقللد اجتمللاعي قطللري وعربللي مسللتحدث وُمجمللع  عليلله : النتــئا ا المرجــّوة 

 :يـؤّمن 

 أوسع ؛مشاركة اقتصادية  -

 مستويات عيش أرفع ؛ -

 موشرات عمل الئق أفضل ؛ -
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 تنافسية اقتصادية أكثر فاعلية ؛ -

 .تعاونا عربيا اقتصاديا واجتماعيا أقوى -

  ( 6)الذي يشمل ستّة البرناما العربي المتكامل لدعم التشغيل والحّد من البطالة

 :مشاريع 

التي تهدف إلى توحيد نظم معلومات  الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل -

سوق العمل القطرية من حيث المدخالت والمخرجات بما يضمن المقارنة 

بينها وتبادل بياناتها بصفة منّمطة وبدورية منتظمة ؛ وهو ما يُسهم  في تطوير 

سياسات التشغيل الوطنية ويُسهّل التعاون بين أطراف اإلنتاج على المستوى 

ه اآللية تُعدُّ من أهّم آليات التعاون العربي في مجال تنقّل كما أّن هذ. الوطني

 العمالة العربية في ما بين الدول العربية ؛

 لمتابعة أسواق العمل العربية ورصد تطّوراتها ؛:  مشروع المرصد العربي -

تطبيق سياسات وبرامج هادفة إلى التوسع فى :  مشروع توطين الوظائف -

لمتابعة تيّارات تنقّل العمالة المؤقّتة وتيسير وطنية وكذلك استخدام العمالة ال

 عـربية ؛تنقّل العمالة ال

:  مشروع المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل -

للوقوف على أسباب عدم التوافق بين المخرجات واالحتياجات وإيجاد الحلول 

 لها ؛

للّرفع من أداء سياسات وإدارات تشغيل :  مشروع تشغيل الشباب العربي -

 وطين الوظائف ؛الشباب والّداخلين الجدد إلى سوق العمل وت

لرفع قدرات التّمكين لدى الّدوائر :  مشروع إنشاء وتطوير المنشآت الّصغيرة -
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 .الّرسمية ولدى الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين ولدى الّرياديين

  الذي أطلقته منظمة العمل العربية في العام  :التصنيف العربي المعياري للمهن

داة فنية للتعاون العربي في مجاالت اإلشهاد وتمثّل هذه اآللية أفضل أ. 2118

والكفاءات والمهارات مّما يسهّل انتقال العمالة العربية بين الدول العربية 

المرسلة والمستقبلة لليد العاملة باستعمال نفس المفاهيم والمصطلحات ومسّميات 

 .المهن وتوصيفها والشروط الفنيّة والمهنية لمزاولتها

 التي أقّرها مؤتمر  :بية للتدريب والتعليم التقني والمهني االستراتيجية العر

وتمثّل هذه . 2111في مملكة البحرين في العام  (37)العمل العربي 

االستراتيجية قواسم ومواصفات مشتركة متّفق عليها لرفع أداء منظومات 

التدريب والتعليم التقني والمهني بما يخدم التنمية والتشغيل والحّد من البطالة 

 وتأتي هذه االستراتيجية متوافقة مع التحّول. وتسهيل تنقّل العمالة الماهرة

كما أنّها تأتي . التدريجي نحو اقتصاد المعرفة في كثير من الدول العربية

 ".2121-2111العقد العربي للتشغيل "متزامنة مع إطالق 

وانطالقللا مللن هللذه المرجعيّللة مضللافا إليهللا المتغيّللرات االقتصللادية واالجتماعيللة 

دية هيكليلة تمثّلل األخيرة يرّكز التقرير المتعلّق بمستقبل التشلغيل عللى مقاربلة اقتصلا

ونظللرا لتراجللع  .المعالجللة الجوهريللة لمسللألة التشللغيل والبطالللة فللي السللنوات القادمللة

التوظيلف فللي القطاعللات الحكوميللة، واعتبللارا للتقلّص فللرص التوظيللف فللي المنشللآت 

االقتصادية للقطاع العلام بفعلل عمليلات الخصخصلة، وبنلاء عللى أّن القطلاع الخلاص 

من النشاط االقتصادي في اللوطن العربلي، فل ّن اآلفلاق  % 81و 71أصبح يمثّل بين 

الحقيقية للتشغيل تكمن في تفعيل دور القطلاع الخلاص القطلري والعربلي فلي مجهلود 

 .التنمية
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إّن تفعيللل هللذا الللّدور للقطللاع الخللاص ببُعديلله القطللري والعربللي يمثّللل الّدعامللة 

لحلاح رييلة مجلّددة ويقظلة األساسية لحّل إشكالية البطالة التي أصبحت تقتضي بكلّل إ

قطريلللا وعربيلللا تسلللتجيب لتطلّعلللات الشلللباب والمجتملللع ملللن ناحيلللة ولضلللرورة ملللن 

إّن التّهاون في حّل معضللة البطاللة . ضرورات الّدفاع الشامل الوقائي من ناحية ثانية

يزيد الوضع العربي تعقيدا ويزيد من مخاطر التّشويش واإلربلاك لمجهلودات التنميلة 

 .ل الالّاستقرارويزيد من عوام

 

قرارات القادة العرب في القمم االقتصادية : المرجعيات السيّاسية للتقرير . 3

 :المؤّسسة للتعاون العربي 

إّن قضللايا التنميللة العربيللة فللي ضللوء التحللّديات الكبللرى والتكللتاّلت االقتصللادية 

أصللبحت تتخطّللى إمكانيللات القطللر الواحللد وال يمكللن حلّهللا إالّ فللي منظللور  العمالقللة،

عربلي مسلتحدث يقللوم عللى مفللاهيم وقليم جديللدة أو معلادة التركيللب يضلمن المصللالح 

المشللتركة للجميللع ويللؤّمن قيللادة التحللّوالت العميقللة والمتعللّددة األبعللاد فللي عالقتهللا 

التجّمعات اإلقليمية الدوليلة المدفوعلة بالتعاون العربي داخليا من ناحية وفي عالقتها ب

 .بعولمة شاملة من ناحية ثانية

إّن بنللاء التعللاون العربللي مللن منطلقلللات إقتصللادية وإجتماعيللة تكامليللة أصلللبح 

 :ضرورة ال جدال فيها ألسباب موضوعية وذاتية عديدة نُجملها في التالي 

حللّد مللن البطالللة االسللتجابة إلللى االسللتحقاقات االجتماعيللة بمفللردات التشللغيل وال -

وتقليص معّدالت الفقر وضمان اإلنصاف في توزيع الثلروات، وهلي الشلعارات 

 ؛ 2111األساسية للحراك الشعبي العربي منذ 

مواجهة إرباكات ومخاطر العولملة وتحويلل تحلدياتها إللى فلرص جديلدة للتنميلة  -
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 بفضل ما يتوفّر لألقطار العربية مجتمعة من عناصر القّوة المادية والبشرية ؛

الكسللب "تثمللين الميللزات التفاضلللية لألقطللار العربيللة فللي منظللور تكللاملي يحقّللق  -

ضللعف ل ص الكلفللة الباهضللةللجميللع والتنميللة العربيللة الشللاملة ويقلّلل" المتبللادل

 .ندماج العربياإل

تعظيم إمكانيات المعالجات القطرية للتحديات االجتماعيلة الكبلرى وفلي مقلّدمتها  -

 ...رفع معدالت التشغيل وخفض البطالة والفقر

 وإجتماعيا أصبح سهل المنال إذا تمثّلناه إن التكامل العربي بهذا المعنى إقتصاديا

، بللل وخاّصللة فللي سللياقة السياسللي واالقتصللادي للليس فللي سللياقه التللاريخي فحسللب

 .واالجتماعي الذي أقّرته القمم العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية

وبدوريللة منتظمللة كللّل سللنتين  2119لقللد شللّكلت هللذه القمللم المنعقللدة منللذ العللام 

 . منعطفا تاريخيا للعمل العربي االقتصادي واالجتماعي

  ( :1119)قّمة الكويت 

لقللد حللّددت القّمللة االقتصللادية والتنمويللة واإلجتماعيللة فللي دورتهللا األولللى بدولللة 

وألّول مّرة المفاصل الجوهريلة للتكاملل االقتصلادي واالجتملاعي  2119الكويت في 

 .2113و 2111العربي التي أعادت التأكيد عليها ودّعمتها القّمتان الالّحقتان في 

حدثا بارزا بل فريدا فلي تلاريخ ملؤتمرات ألّول مّرة " إعالن الكويت"وقد شّكل

كُمُن أوجه تفّرد قّملة الكويلت تو.بمصر 1946القّمة العربيّة منذ قّمة أنشاص في العام 

فلللي القللللراءة المعّمقللللة للواقللللع العربللللي والتعبيللللر الللللدقيق والّصللللريح عللللن األهميللللة 

ة وعللى وجله االستراتيجية لألبعاد االقتصلادية واالجتماعيلة للتنميلة العربيلة المتكاملل

الخصوص في بُعدها اإلنساني، هذا البُعد الذي ظّل غائبا في كلّل الملؤتمرات العربيلة 

 . على مستوى القّمة
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وقد أّكدت القّمة على جملة من القرارات ذات العالقة بالتعاون في مجال 

 :االستثمار البيني والموارد البشرية والتشغيل، منها 

العربيلة البينيلة وتيسلير تنقّلل ريوم األملوال  الرفع من نسلق اإلسلتثمارات" -

 ؛" العربية وتوفير المناخ المالئم لحمايتها

التأكيد على أهّمية دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية في القطلاعين " -

العللام والخللاّص فللي تمويللل مشللروعات البُنيللة األساسللية والمشللاريع التنمويللة 

 ؛...." واإلجتماعية

البشللرية والّرفللع مللن قللدرات اإلنسللان العربللي ضللمن رييللة  أهميللة التنميللة" -

عربية متكامللة تسلتقطب مختللف األبعلاد الصلحية والتعليميلة وكلذلك األبعلاد 

المتعلّقللة بالحللّد مللن البطالللة وتنميللة التشللغيل والبحللث العلمللي والتكنولوجيللا 

 ؛" وتمكين المرأة

اللة فلي اللّدول العربيلة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحّد ملن البط" -

 ؛..." من خالل منظمة العمل العربية 

 ؛..." عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة 2121-2111اعتماد الفترة " -

تركيز الجهود العربية على دعم التنمية البشرية والتلدريب الفّعلال المتوافلق " -

 ؛...." مع احتياجات سوق العمل ورفع الكفاءات اإلنتاجية 

ات اللّدول العربيلة إللى إتّخلاذ اإلجلراءات الالزملة لتيسلير تنقّلل دعوة حكوم" -

 ؛" األيدي العاملة العربية بين الّدول األعضاء وفقا لمتطلبّاتها

 ".إنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوّسطة في الوطن العربي" -
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  ( :1144" )شرم الشيخ"قّمة 

أقّرت هذه القّمة جملة من القرارات في المجال اإلقتصادي واإلجتماعي تتعلّق 

بمزيد تحسين مستويات اإلستثمار في التنمية البشرية ومزيد دعم المنشآت الصغرى 

 .والمتوّسطة في المنطقة العربية

هذا باإلضافة إلى متابعة تنفيذ قرارت القّمة اإلقتصادية في دورتها األولى التي 

 .ت أغلب وأهّم المواضيع اإلقتصادية واإلجتماعيةغطّ 

ومن أبرز قرارات قّمة شرم الشيخ ذات العالقة بالبرامج التنموية والتشغيل 

 :والبطالة ما يلي 

  إلتزام القادة العرب الكامل باالستراتيجيات التنموية والفكر االقتصادي «تجديد

 »....2119المتطّور الذي تّم إقراره في قّمة الكويت 

  المضّي قُُدما في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا «تأكيد اإلصرار على

... وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا، وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك

 ».على نحو يضمن المستقبل األفضل لشعوبنا وألجيالنا القادمة

  لتمكينهم من ب تاحة الفرص أمام الشباب العربي «تأكيد القادة العرب اإللتزام

 .»المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم

 » إطالق صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوّسطة الذي سيتولّى إدارته

 ».الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمــاعي
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  ( :1143" )الرياض"قّمة 

وقد أّكد . أتت هذه القّمة على إثر التّحوالت الهائلة في عدد من الّدول العربية

على أّن هذه المستجّدات ستكون لها آثار عميقة على خطط التنمية " إعالن الرياض"

وهو ما يؤّكد على ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية . في الدول العربية

ة قضايا التنمية المتوازنة والتشغيل والبطالة جريئة على المستوى القومي لمعالج

 .والحّد من الفقر

كما جّددت القّمة إلتزام القادة العرب الكامل بتنفيذ قرارات قّمتي الكويت وشرم 

 .الشيخ

 " :الرياض"ومن أهّم قرارات قّمة 

 ...» ضرورة اإلسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافّة العوائق

 ».مام إنجازهاالتي تقف أ

 ...»ُمرّحبين ... ضرورة تعزيز قدرات مؤّسسات العمل العربي المشترك

بمبادرة الملك عبد هللا الّداعية لزيادة ريوم أموال المؤّسسات العربية 

 ».لمواجهة حاجيات تمويل التنمية % 11وبنسبة ال تقّل عن 

 » اعتماد االتّفاقية الموّحدة الستثمار ريوم األموال بالدول العربية

لتتواءم مع المستجّدات العربية والعالمية بما يخدم االستثمار " المعّدلة"

البيني وإيجاد فرص عمل جديدة تُسهم في خفض البطالة وزيادة مستوى 

 ».التشغيل وخفض مستويات الفقر

  الخاص العربي كشريك في مسيرة التنمية بالّدور الحيوي للقطاع «اإليمان

 »العربية ودوره في زيادة معّدالت النمّو االقتصادي وتحريك عملية اإلنتاج

االستمرار في دعم هذا القطاع من خالل االستمرار في «والتأكيد على 
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توفير المناخ المناسب له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات 

 »....االستثمارية المنتجة

 ( :1141الرياض )منتدى العربي للتنمية والتشغيل ال 

باإلضللافة إلللى القمللم العربيللة االقتصللادية والتنمويللة واالجتماعيللة فللي دوراتهللا 

المنتلدى "الثالث، وجد التعلاون العربلي فلي مجلال التشلغيل صلداى إيجابيلا كبيلرا فلي 

المملكللة فللي الّريللاض ب 2114شللباط /المنعقللد فللي فبرايللر" العربللي للتنميللة والتشللغيل

العربية السعودية بمشاركة واسعة من مختلف اللوزارات وأطلراف اإلنتلاج والهيئلات 

 .المعنية في الّدول العربية وكذلك بمشاركة البنك الّدولي ومنظمة العمل الدولية

للتنميللة والتشللغيل جملللة مللن المبللادع لللدعم التعللاون " إعللالن الّريللاض"وقللد أقللّر 

 :من البطالة منها على وجه الخصوص  العربي في مجال التشغيل والحدّ 

اعتبللار مفهللوم التحللالف والتضللامن العربللي مللن أجللل التشللغيل والحللّد مللن " -

البطالة فلي ضلوء الواقلع اللّراهن لكلّل اللدول العربيلة منفلردة ومجتمعلة مبلدأ 

 ومنطلقلللا يكتسلللي صلللبغة اللللدفاع الوقلللائي بأبعلللاده اإلقتصلللادية واإلجتماعيلللة

 ".واألمنية لترسيخ السلم األهلي واالستقرار االجتماعي 

جعللل التشللغيل هللدفا مركزيللا فللي السياسللات اإلقتصللادية واإلجتماعيللة وفللي " -

سياسللات المللوارد البشللرية وفللي الخطللط والبللرامج التنمويللة علللى المسللتويين 

 ...".الوطني والعربي

 ...".2121-2111تنفيذ أهداف العقد العربي "...  -

إلللى تبسلليط وتسللهيل تنقّللل العمالللة العربيللة بللين الللّدول العربيللة وفقللا الّسللعي " -

لقاعدة المواءمة بين مهارات القوى العامللة المتلوفّرة فلي بللدان اإلرسلال ملع 

 ".متطلّبات أسواق العمل في بلدان اإلستقبال خدمة للمصالح المشتركة
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ال التشلغيل، وإلعطاء ثقل  سياسي أكبر بهدف مزيد دعم التعاون العربي في مجل

علللى جللدول أعمللال القّمللة االقتصللادية " إعللالن الّريللاض"أوصللى المنتللدى بعللرض 

 .2111القادمة في العام 

وتأسيسا على ضرورة التعاون العربي الذي أقّره القادة العرب، يُبيّن التقريلر أّن 

هذا التعاون يخدم المصلحة المشلتركة للجميلع وذللك باسلتغالل المزايلا التفاضللية فلي 

وفللي هللذا الّسللياق يعقللد التقريللر مقارنللة بللين واقللع التعللاون العربللي الللّراهن . ّل بلللدكلل

 .والمأمول منه في حالة توسيع آفاقه
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 الواقع واآلفاق: التعاون العربي

- جدول تأليفي ألهّم المؤّشرات  -

أهّم 

 المؤّشرات

على مستوى اتّحاد دّول  على المستوى العربي

 المغرب العربي

مجلس على مستوى 

 التعاون الخليجي

في حالة  حاليا 

 التكامل

في حالة  حاليا

 التكامل

في  حاليا

حالة 

 التكامل

التجللللللللارة 

 البينية

 8بلللللللللللين 

 %11و

ملللللللللللللللن )

2116 

إللللللللللللللللللى 

2111) 

هللللللدف ) 20%

المنطقة الكبرى 

العربية للتجلارة 

 1الحللّرة خللالل 

 (سنوات

2.7% 

(2118) 

 6زيادة بين 

 % 11و

19.3 % 

 21و 21بين )

في بعض  %

 (المصادر

زيلللللللادة 

 4بللللللللللـ 

نقلللللللللاط 

مائويلللللة 

 سنويا

النلللللللللللللاتج 

المحللللللللللي 

 اإلجمالي

2361 

مليلللللللللللللار 

 دوالر

(2111) 

مليار  341 

دوالر 

(2112) 

مضاعفة 

 3الناتج بين 

أضعاف  4و

 11خالل 

 سنوات

مليار  1118

دوالر 

(2111) 

 

معلللللللللللللدل 

النمللللللللللللللو 

 السنوي

1.1% 

(2111-

2111) 

 

- 

في ) % 4.1

 (المعّدل العام

زيادة بنقطتين 

في النمّو أي 

تحقيق نسبة 

 6.1نمّو ب 

 سنويا %

6.9% 

(2111) 

 

معلدل نمللو 

التشلللللللغيل 

 سنويا

  

- 

فللللي ) % 2.4

المعلللّدل العلللام 

لبللللللللللللللللللللللدان 

المغلللللللللللللللرب 

+ العربلللللللللللي 

 (مصر

ارتفاع المعّدل 

إلى ما بيـن 

 % 4.1و 3.7

  

معلللللللللللللدل 

اللللللللللللدخل 

 الفردي

6731 

دوالر 

(2111) 

ص ن )

 (العربي

 

- 

دوالر  4861

المتوّسلللط  فلللي

 9111)العلللام 

دوالر بالقللدرة 

( الشللللللللللللرائية

(2111) 

زيــادة بيـن 

 % 34و 24

26911 

دوالر 

(2111) 

 

 مصادر مختلفة
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 :أهّم مشاريع توصيات التقرير . 1

 :ينتهي التقرير بعّدة توصيات من أهّمها 

  التنفيذ الفعلي لقرارات القمم االقتصادية والتنموية واالجتماعيلة بخصلوص أهميلة

أو )إّن غيلاب . القطاع الخاّص القطري والعربي باعتباره قاطرة التنميلة األساسلية

القطاع الخلاص العربلي علن بلرامج وخطلط التعلاون االقتصلادي العربلي ( تغييب

خالل العقود الماضية انعكس سلبا عللى تحقيلق أهلداف التّكاملل التلي يلتّم إقرارهلا 

ة الخطلط والبلرامج تلّم وضلعها واإلشلراف وتَْكفِي اإلشارة هنا إلى أّن كافّ . سياسيا

عليهللا مللن قبللل مؤّسسللات القطللاع العللام فللي الللّدول العربيللة، فللي حللين أّن القطللاع 

الخاص هو الفاعل األساسي في تطوير التجارة واالستثمارات البينية متلى وفّلرت 

 ؛اهعمال وعمل َمِرنَة إلطالق قـوّ له الحكــــومات بيئة استثمار محفّـــزة وقوانين أ

  تطوير التخطيط التنموي بالتركيز على العالقة التّبادليلة بلين التنميلة والسلّكان فلي

فللي مرحلللة اإلنتقللال ( ولللو بللديناميكيات متفاوتللة)إطللار انخللراط الللوطن العربللي 

وتحويلهلا ملن علبء عللى التنميلة  "الهبة الّديمغرافيلة"الديمغرافي واستغالل فترة 

وعامللل ال اسللتقرار للمجتمللع إلللى فرصللة ذهبيللة لإلزدهللار االقتصللادي بمفللردات 

مؤّشرات التراكم والنمّو والتنميلة وللرقلّي االجتملاعي بمفلردات توسليع المشلاركة 

االقتصادية واالندماج االجتماعي وتحسين ظروف العيش الالئقة كما حصلل ذللك 

 وخاّصة في الفترة األخيرة في المجتمعات اآلسيوية ؛في كّل المجتمعات 

  مزيللللد تحسللللين محلللليط االسللللتثمار والتعامللللل التجللللاري وشللللروطه االقتصللللادية

التشللللريعات والبنيللللة األساسللللية والحللللوافز )وغيللللر االقتصللللادية ...( الحللللوافز)

للّرفللع مللن االسللتثمار البينللي والتجللارة البينيّللة بمللا يُعطللي مضللمونا ...( المصللطنعة

ا لمقاربة اقتصادية جديّة تجعل منها خيارا هيكليلا لتنميلة التشلغيل والحلّد ملن حقيقي

 البطالة وتقليص معّدالت الفقر ؛
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  قطاع خاص قطري وعربي أكثر تنظيما وديناميكية وابتكارا حتلى يصلبح شلريكا

ويتعلليّن هنللا بنللاء شللراكة فاعلللة بللين القطللاع العللام . ذا مصللداقية لللدى الحكومللات

وفق عالقلة تعاقديلة ملن أجلل بنلاء اقتصلاد منلتج ومتنلّوع وقلادر والقطاع الخاص 

 على تلبية احتياجات المجتمع ومتطلّبات المنافسة الّدولية ؛

  مبنيلة عللى اعتبلار ( والقطلري)اعتماد سياسات توظيف بالقطاع الخلاص العربلي

سلة الموارد البشرية المؤهّلة استثمارا وليس عبئا وبالتلالي اإلقلالع علن مبلدإ المناف

 بكلفة العمالة واعتماد مبدإ المنافسة بالجودة وكفاءة المورد البشري ؛

  من مصلحة القطاع الخاص العربي الّدفع باتّجاه التكامل االقتصلادي واالجتملاعي

والضغط على الحكوملات السلتغالل ُوفُلورات الحجلم واسلتغالل مجلاالت التكاملل 

روبلي اللذي كلان وراء التكلـامل على غرار الّدور الذي لعبه القطاع الخــاص األو

 االقتصـادي األوروبي ؛

  العمل على تفعيل قرارات القملم العربيلة االقتصلادية والتنمويلة واالجتماعيلة التلي

تمثّل خارطة الطريق على درب التكامل العربي وذلك خاّصة علن طريلق تسلهيل 

التنموية المهيكلة  تنقّل العمالة المنظّمة في ما بين الّدول العربية، وإنجاز المشاريع

ورفع القيود على القطاع الخاص إلحلداث ديناميكيلات التكاملل العربلي وفلتح أفلق 

 أرحب أمامه تمّكنه من استغالل الميزات التفاضلية ؛

  توجيلله االسللتثمارات العربيللة البينيللة إلللى المجللاالت الصللناعية التللي تعتبللر أكثللر

 % 1لزراعلة اللذي ال يمثّلل إالّ المؤهّللة وكلذلك إللى قطلاع ا فرص العملللتوفيرا 

علملا وأّن القطلاع الخلاص العربلي عموملا للم يلدخل بعلد . من االستثمارات البينيلة

وتجلللدر اإلشلللارة هنلللا إللللى أّن أغللللب . المغلللامرة الصلللناعية إالّ بصلللفة محتشلللمة

االستثمارات البينية موّجهة أساسا إلى القطاعات ذات الّربحية السلريعة كالسلياحة 

 ؛... والعقـارات، إلخوالتجارة 
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  حلللّث ودعلللم القطلللاع الخلللاص العربلللي عللللى االسلللتخدام األمثلللل للعماللللة العربيلللة

وتوظيفهللا لتحقيللق أهللداف التشللغيل والحللّد مللن البطالللة للبلللدان الُمرسلللة ولخدمللة 

إّن هذا التوّجله يحلدُّ ملن هلدر . التنمية في البلدان المستقبلة والتنمية العربية عموما

المعطّلللة ويُحللّول البيئللة االقتصللادية العربيللة مللن بيئللة طللاردة  الطاقللات البشللرية

للكفاءات كلّفلت اللوطن العربلي خسلارة باهضلة إللى بيئلة جاذبلة لبنلاء تنميلة قويلة 

 قوامها البحث والتطوير واإلنتاجية والتنافسية والقيمة المضافة ؛

  ل ألّول اللذي يمثّل( 2121-2111)العمل على تنفيذ أهداف العقلد العربلي للتشلغيل

مللّرة إطللارا متكللامال للنهللوض بالتشللغيل ومعالجللة البطالللة علللى المسللتوى القللومي 

 البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحّد من البطالة ؛"وكذلك تنفيذ أهداف 

  دعللم التعللاون العربللي لإلرتقللاء بثقافللة العمللل وثقافللة الّريللادة والعمللل الحللّر وثقافللة

الجمعيلة "مال البشري من خالل توفير شلروط انطلالق المؤّسسة وتثمين الرأم ال

" الّريلللاض"ومقّرهلللا  2111المحدثلللة فلللي " العربيلللة للتلللدريب التقنلللي والمهنلللي

 ؛" بيروت"ومقّرها  2112المحدثة في " الجمعية العربية للضمان االجتماعي"و

  إحداث هيئة تخطيط عربية تحّدد مجاالت التكامل ومجلاالت االسلتثمار ومجلاالت

 .اون في مجال الموارد البشرية وتنقّل اليد العاملةالتع
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 :الخئئئئئئئئئئئاتمة . 5

بلالرغم –إّن التحديات والّرهانات الُمعقّدة والُمرّشحة إلى مزيلد ملن التعقيلد تلدفع 

إللى مفهلوم  باتّجاه مزيد تطوير مفهوم التعاون العربي واإلرتقاء بله -من كّل ما تحقّق

استراتيجي يستجيب لتشّعب اإلنتظام اإلجتماعي واإلقتصلادي بحكلم الحلراك الّشلعبي 

والتكلتالت القاريّلة وكذلك بحكم الطفلرة العلميلة والتكنولوجيلة والمعلوماتيلة، . األخير

تلوتّرات شلتى بلين اتسلاع دائلرة وتُحدث كلّل هلذه التطلّورات . ارمعوزحف العولمة ال

وبلين البعلد العلالمي والبعلد  ،والتحلديات وقلدرة المجتمعلات عللى اسلتيعابهاالّرهانات 

وبالنتيجة ال بلّد ملن ضلمان شلروط تحصلين  .وبين الحداثة واألصالة ،المحلي للتنمية

الوطن العربي وتوفير شروط اندماجه الفاعل في محيطه االقليمي والّدولي واالنتقلال 

ن رّدة الفعل إلى المبادرة بالفعل، وهو الوضع وم به من موقع التأثر إلى موقع التأثير

ولتحقيق ذلك ينبغي أن نلدرك أّن التعلاون العربلي يلأتي أّوال . الطبيعي للوطن العربي

وأساسللا مللن الللّداخل العربللي وللليس عللن طريللق مسللار برشلللونة أو منظمللة التجللارة 

ال يجلب  -وهو ضروري وال يشّك أحد في ذلك–فالتعاون مع اآلخر األجنبي . الدولية

أن يكون بلديال علن االنلدماج االقتصلادي العربلي اللذي أصلبح خلطّ اللّدفاع األّول فلي 

 .الظروف الحالية داخليا وإقليميا ودوليا

واالجتمللاعي، ومللن ثللّم وبهللذا المعنللى فلل ّن مفهللوم التعللاون العربللي االقتصللادي 

وليللة يكتسللي أصللبح فللي ضللوء الُمتغيّللرات العربيللة واإلقليميّللة والدالتكامللل التللدريجي 

صللبغة الللّدفاع الشللامل الوقللائي بأبعللاده اإلقتصللاديّة واإلجتماعيللة عللالوة عللن أبعللاده 

وتحييلد  كلّل اإلحتملاالت السللبيةللدرء السياسية واألمنية باعتباره جبهة مدنية داخليلة 

عوامل الالّاستقرار ومخاطر التفّكك في بعض األقطار وتثبيت الّرملال المتحّركلة فلي 

 .وكّل هذه المخاطر مدفوعة بترّدي األوضاع االجتماعية. األخرىبعض األقطار 
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إن طرح مسألة التعاون االقتصادي العربلي وفلق منطلقلات تقلوم عللى المصلالح 

المشتركة يخرجنا من المسالك المطروقة التي عادة ما يطرح بهلا إللى تجلّيلات جديلدة 

 .العصر المتغيّرات في الوطن العربي ومع ضروراتتتماشى مع 

ذلك هو ب يجلاز ملّخلص تقريلر الملدير العلام لمنظملة العملل العربيلة المعلروض 

 .2114على مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية واألربعين للعام 

 


