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 البند األول
 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى

 القسم األول

 حول تقــــرير المدير العام

 "  " العقد العربي للتشغيل نحو عقد اجتماعى عربى جديد 

 

( لمؤتتمر العمؤا العر ؤو وع ؤعع العقؤد      37يتناول تقرير المدير العام للدورة )
 ألول ون جدول أعمال المتتمر .العر و للتشغيا ، وذلك كقسم أول ون البند ا

لعقؤد العر ؤو للتشؤغيا  ؤو  نؤار  تؤامة القمؤ         ل هويحاول المؤدير العؤام تقؤديم   مؤ    
 العر ي   و الكعيت ) القم  االقتصادي  والتنمعي  واالجتماعي  ( .

واستنادا كؤللك  لؤو قؤراراؤ وؤتتمر العمؤا العر ؤو و لؤو المشؤاوراؤ المعسؤع           
مؤؤاعيين واالقتصؤؤاديين ، وتمؤؤت مؤؤلر المشؤؤاوراؤ  ؤؤ ل التؤؤو تمؤؤت وؤؤك الشؤؤركا  االجت

  ؤا    لؤو    2009و داي  عام  2008وتتمراؤ وونتدياؤ عدة  ظمت ا المنظم  عام 
 أ شط  عديدة داعم  ل ا .

ويرى المؤدير العؤام  ؤو العقؤد العر ؤو للتشؤغيا وجؤمع ا جديؤدا للتنميؤ  العر يؤ            
عؤؤ ا الدو ؤؤؤ   ؤؤؤعل التنميؤؤؤ   والقطريؤؤ  لتحقيؤؤؤا أمؤؤؤداج وحؤؤددة جؤؤؤا  ت صؤؤؤيل ا  ؤؤؤو    

الخبؤرا  الؤلين عك ؤعا علؤو تحديؤد تلؤك األمؤداج و ؤراوة عمؤا           أعمالوالتشغيا و و 
تن يلما . ومو أمداج وتكاول  وترا ط  تخدم  عج ا ، وتتبادل االعتماد  يما  ين ا كما 

أيجؤا  ؤو وجمؤا  تؤامة قمؤ  الكعيؤت ولؤيق  ؤو القؤرار التاسؤك ل ؤا              جدرأا وجمع  ا 
تص  إقرار البر اوة العر ؤو لؤدعم التشؤغيا والحؤد وؤن البطالؤ  ذى المشؤاريك        اللى ا 

الست  ،   لا العقد يمثا  و الحقيق  عقدا اجتماعيؤا عر يؤا جديؤدا يحكؤم التنميؤ  العر يؤ        
والتنمي  القطري  . يتجمن ملا العقد االجتماعو الجديد صدارة التشغيا  ؤو وجؤاوين   

تماعيؤ  للمنشؤ ؤ ات تاجيؤ  ودعؤم ال لؤاؤ الجؤعي   وؤن        التنمي  وتحديؤدا للمسؤلعلي  االج  
السكاا و و وقدوت م المشتغلين ال قرا  و ماا تكؤا ت ال ؤرل للجميؤك و ؤماا الحؤد      
األد ؤؤو وؤؤن التجؤؤاون واال سؤؤجام االجتمؤؤاعيين ، وي تؤؤرا مؤؤلا العقؤؤد الجديؤؤد تجسؤؤير    
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ملا الم  عم الجديد التنمي  االقتصادي  وك التنمي  االجتماعي  ودعم التشغيا . وينعكق 
علو وشاريك التنمي  القطري  ووعاصؤ اؤ االسؤتثمار المربؤعا والعنايؤ   جؤا بو الكؤم       
والنعع وعا ل ؤرل العمؤا الجديؤدة ، كمؤا ي تؤرا علؤو المسؤتعى العر ؤو دورا  عؤاال          

أ جؤا  ؤو  نؤار المجلؤق االقتصؤادى       ودوراللمعع اؤ العر ي  البيني  ولدعم التشغيا 
  و تشكي  وعناي  .واالجتماعو العر

 وا طلا التقرير ليتناول األمداج الخمس  المحددة للعقد العر و للتشغيا ومو :

 تخ يض وعدالؤ البطال  العاو   لو النصف . -
 تخ يض  سب  المشتغلين ال قرا   لو النصف . -
 تطعير التعليم الم نو والتقنو والتدريب . -
 تيسير تنقا األيدى العاول  العر ي  . -
 % سنعيا .1ت تاجي   معدل تنمي  ا -

الثا و   ض وعدل البطال   لو النصف ، والمقصؤعد مؤع المعؤدل     ال صاتناول 
العام للبطال  علؤو المسؤتعى العر ؤو . ويستحسؤن أا يؤتم التخ ؤيض لكؤا دولؤ  عر يؤ           

 ، قدر اتوكاا ، وذلك لحاالؤ  اص  تمر   ا  عؤض البلؤداا أو الرت ؤاع    النسب  ن ق 
 لشديد  ي ا .البطال  ا وعدل

وكاا ال د ون تحديد وعدل البطال  العام اللى ينطلا ونه  و  داي  العقد أى عام 
. وقد  اول التقرير دراس  ملا المعدل العؤام وت حصؤا التقؤديراؤ المختل ؤ  لؤه       2010

ومو تقديراؤ يشع  ا اال طراا والتناقض ، وتت ا تقديراؤ ونظمؤ  العمؤا العر يؤ     
دولو أكثؤر وؤن ات اق ؤا وؤك تقؤديراؤ ونظمؤ  العمؤا الدوليؤ  وذلؤك          وك تقديراؤ البنك الؤ 

 .الدولي  ال ت ج التعاريف والشمعل اللى تلتزم  ه المنظم  

%( كمعدل  طال  عام للبلداا العر ي  ، ومؤع   ؤق   14وتقدير ا المدروس مع )
 ؤو   المعدل اللى وصلنا  ليه قبا سنتين . ويعتبؤر التقريؤر ابؤاؤ وعؤدل البطالؤ    جؤا ا      

( و يين وظي   جديدة   ل السنتين الما يتين 6 د ذاته أل ه يعنو استحداث قرا   )
 التو تعا ا  جم  مع القعى العاول    ل ما .

%( . وكؤؤاا ال ؤؤد وؤؤن   7مؤؤع ) 2020و ؤؤللك يصؤؤبم المعؤؤدل المسؤؤت دج عؤؤام    
االلتؤزام  وناقش  واقعي  لتحقيا ملا ال دج ، ويتكد التقرير  وكا ي  تحقيؤا ذلؤك  ذا تؤم    

 عقد عر و اجتماعو جديد تكعا الصدارة  يه لإل ساا العر و . والمتشؤراؤ المتا ؤ    
تشير  لو تجاو   لؤداا ماوؤ  لمعؤدل التخ ؤيض السؤنعى المسؤت دج  ؤو وعؤدل البطالؤ           
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%( سؤؤؤنعيا . وقؤؤؤد تحقؤؤؤا ذلؤؤؤك للجزامؤؤؤر والسؤؤؤععدي  والبحؤؤؤرين وع مؤؤؤاا    0.7ومؤؤؤع )
لتشغيا الكاوا  ي ا وثؤا قطؤر ، أو تتجؤه  حؤع     والمغرا . كما أا  لداا أ رى  ققت ا

تحقيقه وثا الكعيت والبحرين واتواراؤ العر ي  المتحؤدة . و نظؤرة واقعيؤ  يتوؤا أا     
تتحسن األو اع  و العراق و لسطين والصعوال وجيبعتو والسعداا   ل السنعاؤ 

 العشر المقبل  .

ثماراؤ العننيؤ   والشك أا المصدر األساسو لتنمي   ؤرل التشؤغيا مؤو االسؤت    
والبيني  واالستثمار اآلجنبو المباشؤر . ومؤلر تعتمؤد وؤن  ا يؤ  علؤو أسؤعار الؤن    ؤو          

%( وؤن النؤاتة المحلؤو اتجمؤالو     43السعق العالمي  ، وقد أصبحت ععامدر تتجؤاو  ) 
العر و . وون  ا ي  اا ي  تعتمد علو أورين و مين أ ؤدمما المنؤاو وتسؤاق  األوطؤار     

رة التنا سي  للمنتجاؤ العر ي  و يادة  ؤرل التصؤدير ، ومؤلا الجا ؤب     والثا و مع القد
الثا و ينقلنا  لو مد ين ون أمداج العقد العر ؤو للتشؤغيا مؤو التنميؤ  البشؤري  و يؤادة       

 ات تاجي  .

الثالث تخ يض  سب  المشتغلين ال قؤرا  ، وكؤاا ال ؤد وؤن تحديؤد       ال صاوتناول 
عا ا وثير  ؤين الم ؤاميم الحديثؤ  لل قؤر  ع عاعؤه ، كمؤا       و اميم ال قر المعتمدة ، ومناك ت

( قر ؤؤا وؤؤن  12قؤؤر قبؤؤا ذلؤؤك  ؤؤ ل )  أاجت ؤؤدؤ المنظمؤؤاؤ الدوليؤؤ   ؤؤو تحديؤؤدر ، ووؤؤا    
 اجت اداؤ ال قه اتس وو .

وتناول التقرير الصعرة العاو  لل قر  و البلداا العر ي  ، وات ؤا وؤك التقؤديراؤ    
يعيشؤعا تحؤؤت  ؤ  ال قؤؤر ، وؤك و  ظؤؤ      ( وليؤعا عر ؤؤو 65التؤو تشؤؤير  لؤو وجؤؤعد )  

تزايد  سب  الخمق األ قر ون السكاا والت اوؤ  ين د ل ا ود ا الخمؤق األبنؤو  ؤين    
 السكاا، والت اوؤ مع  و  دود سبع  أ عاج .

لكؤؤن ي  ؤؤت التقريؤؤر أا  سؤؤب  ال قؤؤر المؤؤدقك  ؤؤو البلؤؤداا العر يؤؤ  مؤؤو األقؤؤا  ؤؤين 
ال تيني  ، لكن ملر الصعرة اتيجا ي  تقا  ذا أ ل  ونانا العالم الناوي   استثنا  أوريكا

 ؤو االعتبؤار تحديؤد  ؤ  ال قؤر  ؤدوالرين  ؤو اليؤعم ،  نسؤب  ال قؤرا  تتجؤاعف أر عؤ              
أ عاج عندمل ، وي  ت التقرير أا مناك تركيز عند    ال قر ، ويعنو ذلك  وكا ي  

 را اؤ .تحعل  سب  كبيرة ون السكاا  لو  قرا  وك  دوث أ واؤ أو ا ط

وعنو التقريؤر  شؤكا  ؤال   قؤر المشؤتغلين ، ومؤع و  ؤعم  ؤال يقؤك  ؤمن           
امتماواؤ ونظم  العما العر ي  والعقد العر و للتشغيا . وكؤاا ال ؤد أيجؤا وؤن تحديؤد      
 سب  المشتغلين ال قرا   ؤو  دايؤ  العقؤد ليؤتم تخ يجؤ ا  لؤو النصؤف  ؤو   ايؤ  العقؤد .           

ب  المعتمؤدة  اليؤا قؤد تكؤعا  ؤو  ؤدود ر ؤك القؤعى         وقاد التمحيص المتع و  لو أا النسؤ 
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العاول  العر ي  أو وا دو  ا قلي  ، وذلك  مقياس دوالرين كد ا اليعم العا د . أوا  ذا 
( دوالر  و اليعم  إا النسب  تنخ ض وتصبم عشر القؤعى العاولؤ    1.25قيق وقدار )

روج وشؤرو  عمؤا   العر ي  . و جد المشؤتغلين ال قؤرا   اصؤ  وؤن المشؤتغلين  ؤو ظؤ       
حسؤا  م  ل. وتقؤك مؤلر ال لؤ   ؤين المشؤتغلين      دوا المستعياؤ التو تحددما قعا ين العما 

%( و سب  ال لتين 58والمشتغلين  و  نار األسرة .  المشتغلعا  عجر يمثلعا قرا   )
% وذلؤؤك علؤؤو المسؤؤتعى  16% ، 18المؤؤلكعرتين سؤؤا قا تمثؤؤا علؤؤو التؤؤعالو قرا ؤؤ     

 العر و .

% 12ير  لو أا النسب  المست د   للمشؤتغلين ال قؤرا  مؤو قرا ؤ      ويخلص التقر
 . 2020عام 

ويتناول التقرير وساما تخ يؤف  قؤر المشؤتغلين وون ؤا العسؤاما العاوؤ  لمكا حؤ         
ال قر ، ولكن مناك  جرا اؤ  اص    لر ال ل  و و وقؤدوت ا األجؤعر العادلؤ  ، ويتكؤد     

جر وااللتؤزام  ؤه وتطؤعيرر تماشؤيا وؤك تغيؤر       التقرير علو أممي  تحديد الحد األد و لأل
تكاليف المعيشؤ  علؤو أا يكؤعا مؤلا التطؤعير  اتجؤا عؤن  ؤعار اجتمؤاعو وو ؤاق  ؤين            

 أنراج ات تاج .

والمجال األمم لتخ يض  قر المشتغلين مع تطعير القطاع بير المؤنظم  صؤعرة   
لتمعيؤؤا تدريجيؤؤ  ليصؤؤبم ونظمؤؤا تغطيؤؤه قؤؤعا ين العمؤؤا ويحظؤؤو  خؤؤدواؤ التؤؤدريب وا    

والتسعيا والتعاقد ون البانن ،   لا القطؤاع بيؤر المؤنظم لع ؤدر يشؤغا قرا ؤ   صؤف        
القعى العاول  العر ي  ، كما أا بالبي  العظامف الجديؤدة التؤو اسؤتحدات  ؤو السؤنعاؤ      
األ يرة مو  و ملا القطاع . وأمم ال لاؤ التو يشمل ا القطاع بير المنظم مو العمال 

و ؤؤو الزراعؤؤ  و ؤؤو األعمؤؤال المتقتؤؤ  والعر ؤؤي  والعمؤؤال         ؤؤو المنشؤؤ ؤ الصؤؤغيرة  
 المنزليعا والشباا المتدرا .

كما أا ون وساما تقليؤا  قؤر المشؤتغلين تطؤعير التعوينؤاؤ االجتماعيؤ  وتعسؤيك        
وجاالؤ تغطيت ا لتعنو  المتعطلين عن العما و كبار السن والتحكم النسبو  و أسعار 

 عير  دواؤ التعليم والصح  .المعاد االست  كي  الجروري  وتط

الرا ؤؤك وؤؤن التقريؤؤر تطؤؤعير التعلؤؤيم الم نؤؤو والتقنؤؤو والتؤؤدريب         ال صؤؤا ويتنؤؤاول 
 يتعرا لمستعى التنمي  البشري   و البلداا العر ي  ، وي  ت تحقيا سبك دول لمستعى 
ر يك ون التنمي  البشري   سب المتشؤر الؤلى يتنؤاول الصؤح  والتعلؤيم والؤد ا وعؤا. كمؤا         

  ت سرعاؤ تحسن تختلف  سب البلداا  و تحقيا المزيد ون التنمي  البشري  .ي 

ويركز التقرير علو التعليم  يجد   جا اؤ وب ؤرة علؤو المسؤتعى الكمؤو ، لكؤن      
قصعرا  اد ا علو المستعى النععو ، ومع أ د أسباا عدم المعا وؤ   ؤين وخرجؤاؤ    
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 التعليم وا تياجاؤ أسعاق العما .

وليعا عر و ولتحقين  إ دى ورا ا التعلؤيم   73أا مناك قرا   ويقدر التقرير 
زاوؤؤو يكؤؤاد يتحقؤؤا للجميؤؤك ، و المثؤؤا المسؤؤاواة  ؤؤين   لالؤؤث ث . وي  ؤؤت أا التعلؤؤيم ات 

اللكعر وات اث الملتحقين  ه ، ويقدر لللك  وكاا تحقيا بالبيؤ  البلؤداا العر يؤ  أل ؤد     
 . 2015أمداج األل ي  المقرة دوليا وذلك قبا  لعل عام 

وي  ت التقرير أا وعدالؤ االستيعاا  و التعليم الجؤاوعو ورت عؤ  لكن ؤا دوا    
% ، 34% ولكن ؤا  ؤو أوريكؤا ال تينيؤ      22ن البلؤداا الناويؤ    ؤو  ؤو  ؤدود      كثير وؤ 

 ولللك  البطال   ين المتعلمين ليق ونشعما كثرة المتخرجين ولكن  ععي  التعليم .

ومناك  ل  و م  ون الطلب  العرا اللين يدرسؤعا  ؤو جاوعؤاؤ  ؤارج  لؤدا  م      
ير أا يجيك  ص  م  و   د ألف ، ويخشو التقر 182وعددمم أصبم و ما يزيد عن 

 الدراس  .

ويتكد التقرير  عد اتشارة  لو ج عد تطعير التعليم  لو أا ال دج الرميسو ون 
 ذلك مع التدريب علو كيف ي كر الت ويل والطلب  وليق  و واذا ي كروا .

وا صبت عناي  التقرير علو التعليم ال نو والتقنؤو والتؤدريب ،  ؤي  ت  ؤعف     
ار  ا ل لا التعلؤيم و سؤقا  ج ؤعد التؤدريب  ؤو وتشؤر التنميؤ  البشؤري  .         البيا اؤ وتج

وي  ؤؤت أا مؤؤلا التعلؤؤيم والتؤؤدريب يسؤؤاعد أكثؤؤر علؤؤو  يجؤؤاد  ؤؤرل عمؤؤا ويسؤؤتجيب     
 لحاجاؤ أسعاق العما  صعرة أسرع .

ويؤؤرى التقريؤؤر أا  سؤؤب  االلتحؤؤاق وتغيرمؤؤا   ؤؤلا التعلؤؤيم  سؤؤب   لؤؤو الملتحقؤؤين      
ال  ؤليل   ؤو البلؤداا العر يؤ  ووت اوتؤ   شؤدة  اصؤ   سؤبته  لؤو           التعليم الثا عى واتز

المر ل  األولو ون التعليم الثا عى ، ويتحسن الع ك  ؤو المر لؤ  الثا يؤ  وؤن التعلؤيم      
الثؤؤا عى ، لؤؤللك يؤؤرى التقريؤؤر أا منؤؤاك أوؤؤراا يجؤؤب العنايؤؤ    مؤؤا ، أوالممؤؤا تقليؤؤا        

التعليم ال نؤؤو ، والثا يؤؤ   ععيؤؤ  مؤؤلا الت ؤؤاوؤ  ؤؤين البلؤؤداا العر يؤؤ   ؤؤو  سؤؤب  االلتحؤؤاق  ؤؤ
 التعليم ، أوا  لعغ  سب  وحددة  ليق له   ق األممي  .

ويعؤؤرج التقريؤؤر علؤؤو التؤؤدريب الم نؤؤو ،  يرصؤؤد  عؤؤض الج ؤؤعد  يؤؤه و عؤؤداد       
 .الملتحقين  ه 

وأ ؤؤر  التقريؤؤر علؤؤو سؤؤبيا المثؤؤال تطؤؤعير مؤؤلا التؤؤدريب  ؤؤو  لؤؤداا وثؤؤا تؤؤع ق  
 ن .والسععدي  والمغرا والبحري

وتناول التقرير الحاج   لؤو تحعيؤا وراكؤز تؤدريب قطريؤ  وتميؤزة  لؤو وراكؤز         
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عر ي  ،  اص   و وجالو  عؤداد المؤدر ين وتطؤعير ونؤامة التؤدريب ، واسؤتدل علؤو        
أممي  ذلك ون   ل التجر   األورو ي  وكثرة المراكز والجمعياؤ األورو ي   ؤالربم  

 ون تطعير التدريب علو وستعى األقطار .

ويشير التقرير  لو أممي  دور القطاع الخال  و التعليم ال نو والتدريب وعا ، 
 ومع دور  ار   اص   و لبناا واتواراؤ وقطر ام  و البحرين واألردا .

وتنؤؤاول ال صؤؤا الخؤؤاوق وؤؤن التقريؤؤر وع ؤؤعع تنقؤؤا األيؤؤدى العاولؤؤ  العر يؤؤ       
، وظ ؤرؤ  تؤامة  شؤع ه  ؤو       تيسير ذلك أ د األمداج الرميسي  للعقد العر ؤو للتشؤغيا  

أكثر ون وعقك ون  تامة القم  العر ي   و الكعيت .  قد جؤا   ؤو تلؤك النتؤامة التعجيؤه      
 تيسؤير التنقؤا  صؤ   عاوؤ  ،  اصؤ  وأا المؤعوعل أا يتحقؤا سؤعق اقتصؤادي  عر يؤ            
وشؤؤترك   ؤؤو   ايؤؤ  العقؤؤد ، واكتمؤؤال تحقؤؤا مؤؤلر السؤؤعق ورمؤؤعا  تحقيؤؤا  ريؤؤ  تنقؤؤا    

 ل  العر ي  .األيدى العاو

ووك ملا التعجه العام ،  قد أكدؤ  تامة القم  علؤو  لؤاؤ  اصؤ  وثؤا أصؤحاا      
األعمال والمستثمرين العرا وعلو تحقيا  ري  تبادل الخدواؤ عر يا التؤو ت تؤرا   
 ريؤؤ  تنقؤؤا وتقؤؤت ل لؤؤاؤ وؤؤن العمالؤؤ   ؤؤو  نؤؤار الصؤؤعرة الثالثؤؤ  والرا عؤؤ  وؤؤن تبؤؤادل   

أكدؤ  تامة القم  علو ت عيا ات اقياؤ العما العر ي  الخدواؤ ، وون  ا ي  أ رى  قد 
 ( الخاصتين  التنقا .4( ورقم )2وون ا  طبيع  الحال االت اقي  العر ي  رقم )

وأشار التقرير  لو أممي  التنقا ليق ون   ل التحعي ؤ وتقليا جزمو للبطال  
سؤال  ذ أا التنقؤا   وال قر ، ولكن أيجا ون   ل تعايرر العاسك علؤو سؤكاا  لؤداا اتر   

وتقت  طبيعته و التالو  يادة  جم المتعارين  ه   تال  يقدروا  عشراؤ الم يين  و 
وصر  الربم ون أا رصيد التنقا  و وصر اليزيؤد عؤن وليؤع ين للبلؤداا العر يؤ   ؤو       

 المتعس  العام   ل العقعد الث ا  األ يرة .

% وؤن  جؤم   16تمثا  ال قرا    ووك أممي  التنقا  إا  سب  المتنقلين العرا ال
العرا  ارج أونا  م  و  ين أا التنقا البينو  و المجمععاؤ الدوليؤ  األ ؤرى مؤع    

 %  و أ ريقيا جنعا الصحرا  .69% لجنعا آسيا و38% للبلداا األورو ي  و64

والم ارق  اا البلداا العر ي  ون أمؤم ونؤانا اسؤتقبال التنقؤا المتقؤت  ؤو  نؤار        
 % .23ثا العرا  ين األجا ب  و المنطق  العر ي  بير  سب  تعاقدى  ذ اليم

وععامؤؤد التنقؤؤا  ؤؤين البلؤؤداا العر يؤؤ  اليمكؤؤن االسؤؤتغنا  عن ؤؤا وتؤؤزداد أمميؤؤ  وؤؤك  
وليؤار دوالر   (28)( وليؤار دوالر  ؤو التسؤعيناؤ ، وأصؤبحت     11الزون،  قد كا ؤت ) 

. ووؤك ذلؤك  ؤإا    . لكؤن أبلؤب مؤلر التحؤعي ؤ ال يؤعتو وؤن  لؤداا عر يؤ           2007عام 
المنطق  العر ي  وؤن أكبؤر المنؤانا تصؤديرا للتحؤعي ؤ  حجؤم قؤد يصؤا عشؤر النؤاتة           
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المحلو لبلداا استقبال عر ي   و   دى الحاالؤ ، وقؤد أاؤرؤ األ وؤ  الماليؤ  العالميؤ       
 . 2009% عام 6علو  جم التحعي ؤ لكن  صعرة وحدودة ر ما 

د ا ون أورو ا وأوريكا الشمالي  علو ووا يزال الحجم األكبر ون التحعي ؤ يت
 ( وليار دوالر سنعيا .19 لداا اترسال العر ي   ذ يقدر  ـ )

والتحعي ؤ المقصؤعدة مؤو التحؤعي ؤ الرسؤمي  ، أوؤا  جمؤالو التحؤعي ؤ  قؤد         
( وليؤار عؤام   35.1تكعا  عف ذلك ،  إذا كاا  ؤو  لؤداا وجلؤق التعؤاوا الخليجؤو )     

 ( وليار دوالر .60التحعي ؤ ون ا ي عق )،  إا تقدير  جمالو  2007

 المتنقلؤين العرا  ين  جمؤالو   المتنقلينويقدر التقرير أ ه ون اليسير  يادة  سب  
% ، وذلك   ل مؤلا العقؤد . مؤلا وؤك ا تؤراا      23%  عد أا كا ت 30المتقتين  لو 
تؤعنين   المتقتين  لو البلداا العر ي  ، ومؤع ابؤاؤ ت ر ؤه  ؤراوة     المتنقليناباؤ  جم 

 العظامف كحد أد و  ين عدد ون اتجرا اؤ األ رى .

والر ك المتعا ك للنسب  المؤلكعرة يؤع ر قرا ؤ  وليؤعا  رصؤ  عمؤا لمؤعاننين        
 % .10عرا وير ك  سب  التعنين  قرا   

وال ت التقريؤر أمميؤ  ال جؤرة  ؤارج البلؤداا العر يؤ    ؤو وصؤدر قرا ؤ  الثؤو           
دة ي ر  ا الع ؤك الؤديمعبرا و واالقتصؤادى    التحعي ؤ ، ومناك  رل ل جرة جدي

للبلداا األورو ي . وملر ال رل لن تتحقا  ال  إدواج ال جرة  ؤمن سلسؤل  المصؤالم    
التجاريؤؤ  والماليؤؤ  واالسؤؤتثماري   ؤؤين البلؤؤداا العر يؤؤ  وأورو ؤؤا و قؤؤا لتعجي ؤؤاؤ قمؤؤ        
 الكعيت   لا الشعا  يث أشؤارؤ  لؤو  ؤرورة ت ؤاوا جمؤاعو عر ؤو أجنبؤو  شؤاا        
ال جؤؤرة وتنظؤؤيم ال جؤؤرة وصؤؤيا    قؤؤعق الم ؤؤاجرين العؤؤرا والتعكيؤؤد علؤؤو المسؤؤلعلي   

 المشترك   ين  لداا اترسال واالستقبال .

وقؤؤد تؤؤع ر تيؤؤاراؤ ال جؤؤرة قرا ؤؤ  وليؤؤعا  رصؤؤ  عمؤؤا  ؤؤ ل عقؤؤد  ذا تؤؤع رؤ     
 شرو  ذلك  اص  ون ا الع ق   ين البلداا العر ي  والبلداا األورو ي  .

 جرة والتنقا وعا  و تع ير َسبك المست دج ون العظامف  و العقد وقد تسامم ال
 العر و للتشغيا .

وأكد التقرير استنادا  لو تجارا وجمععؤاؤ الؤدول  ؤعل العؤالم علؤو  ؤرورة       
 نا  آلي  تشاور وتعاوا عر ي  تكعا وستمرة وونظمؤ  و عالؤ  ، وذلؤك أسؤعة  حؤعالو      

 ( تجر   وماال   و وختلف القاراؤ .12)

ناول ال صؤا السؤادس وؤن التقريؤر ات تاجيؤ  ، وقؤد رأى  ي ؤا التقريؤر وسؤيل           وت
التنميؤؤؤ  الحقيقيؤؤؤ  التؤؤؤو تؤؤؤنعكق  ؤؤؤو  يؤؤؤادة القيمؤؤؤ  المجؤؤؤا   للؤؤؤد ا العر ؤؤؤو و يؤؤؤادة    

 الصادراؤ والقدرة التنا سي  وتحقا د   يساعد علو تخ يف  قر المشتغلين .
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لؤؤدا نا  ؤؤالربم وؤؤن التعكيؤؤد ويتكؤد التقريؤؤر علؤؤو  ؤؤعف وعر تنؤؤا  ات تاجيؤؤ   ؤؤو   
علي ا  و كا وناسب  ،  يقؤدم الم ؤاميم المختل ؤ  لإل تاجيؤ  ويحؤاول   الؤ  التؤدا ا  ؤين         

و ين ؤؤا و ؤؤين الك ؤؤا ة  ؤؤو ات تؤؤاج أو  ين ؤؤا و ؤؤين  عؤؤض        ، ات تاجيؤؤ  وكميؤؤ  ات تؤؤاج   
المتشراؤ وثا ش اداؤ )األيزو( . وي  ت ون   ل الدراساؤ المتا   ، ومو قليلؤ   

ا  ادرة ، ركعد ات تاجي   م  عم وختلف ععاوا ات تاج وذلك   ل العقعد األ يؤرة   
% سؤنعيا  ؤ ل   2. لكن ي  ت أيجا أا   تاجي  العما الجزمي  قد  مت  معدل ي ؤعق  

العقؤد الما ؤو . ومؤؤع و  ؤعم وجؤؤلا أل ؤه يقؤيق  صؤؤيب المشؤتغا وؤؤن  جمؤالو النؤؤاتة        
با يتعار  عسؤعار الطاقؤ  ، ومؤلر تتل ؤلا  شؤدة      المحلو . وملا الناتة كما و م  يما س

و صؤؤيب ا  ؤؤو ذلؤؤك النؤؤاتة كبيؤؤر لؤؤللك ال تعبؤؤر   تاجيؤؤ  العمؤؤا   ؤؤلا المقيؤؤاس عؤؤن واقؤؤك  
 ات تاجي  .

واقتؤؤرا التقريؤؤر لتجنؤؤب مؤؤلا الؤؤنقص أوؤؤرين أا يعتؤؤد  إ تاجيؤؤ  وختلؤؤف ععاوؤؤا    
 ات تاج وأا يستبعد الغا  والن   عند قياس   تاجي  العما .

ز التقرير علو ات تاجي   و وختلف القطاعاؤ االقتصادي  و رل تنميت ا ويرك
 اص  ون ا الصناعاؤ التحعيلي  والخدواؤ والزراع  . ويقتؤرا  ؤو كؤا ون ؤا  عؤض      
و وم السياساؤ التو تساعد علو ر ك ات تاجي   و كا ون ا . وي  ت  شؤكا  ؤال   

لتشؤغيا الم ؤم ، ويعؤرج علؤو     مشاشؤ  قطؤاع الزراعؤ  ذى ات تاجيؤ  الجؤعي   و جؤم ا      
 والتغير المنا و . الميارتعايراؤ سلبي  علو ات تاجي   و الزراع   اص  ون ا  قص 

ويقترا التقرير ون العناصر المساعدة علؤو  يؤادة ات تاجيؤ  ذاؤ ع قؤ   عؤالم      
 العما ومو عناصر وعتمدة  و وساما ر ك ات تاجي  ، وون ملر العساما :

 ارة والتدريب المستمر .ر ك وستعياؤ الم  -
 أجعر عادل  وتعويناؤ اجتماعي  وجزي  . -
  يل  عما وعاتي   اص   و وجال الصح  والس و  الم ني  . -
 استثمار ناقاؤ الشباا و دواج المرأة . -

جا ؤ  عد التم يد  و ست  قا  . ومو  ةقتر   وحدودوينت و التقرير  نتامة و
( و قؤرار وؤا مؤع    37العما العر و  ؤو دورتؤه )  النتامة التو ينتظر أا يدرس ا وتتمر 

 وناسب ون ا .

◘◘◘ 


