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 تقدیم

 

 في ھذه الفترة من تاریخھا المعاصر أھم تحدیاتھا وھوالعربیة  أقطارنا تواجھ
بما یضمن تحقیق مقومات  الشباب وبوجھ خاص لفائدة والئقة توفیر فرص عمل مستدامة

وال یخفى  ، تقرار للشعوب والمجتمعات العربیةر السلم واألمان واالسالعیش الكریم ویوفّ 
كفاءة البشریة ذات الموارد الأّن تحقیق ھذه الغایات یستدعي جملة من المقومات أساسھا 

 والتخصص.العالیة المھارة و

  تقریر الحقیقة واألمل.في ھذا المنحى أن یكون  أردناهتقریرنا لھذه السنة و

العربیة  العمل منظمةذات الصلة باھتمامات  حقیقة األوضاع العربیةفسیطرح 
 2030التنمیة المستدامة  خطةوذلك من منظور  والتدریب والمرتبطة باألساس بالعمل

ة ومتغیرات األممي، وھي أوضاع صعبة أملتھا تحوالت عمیق المجتمعالتي رسمھا 
 . متسارعة وظروف مستجدة

ال یجب أن تثني قناعتنا  -وما أسرعھا  -األحداث المتواترة بالوطن العربي إّن 
الخروج ، فاً وأحسن تطور اً یبقى قائما في وطن عربي أكثر ازدھار األمل الراسخة بأنّ 

 ،من أوضاعنا الصعبة لیس بالعصي على شعوبنا متى آمنت بضرورة تغییر أوضاعھا
التعلیم واعتبار  ،والعودة إلى العمل والمثابرة والجھد واالجتھاد والتعویل على الذات

السبیل األمثل الكتساب المعرفة والتسلح بالكفاءة  ،الجید وباألخص التدریب المھني
 لشعوبنا وأقطارنا.  زاھر ومضيءالمھارة لبناء مستقبل التحكم في و

رنامج عمل تعطي األمل في ھذه األوقات كب 2030وإّن خطة التنمیة المستدامة 
بھدف استكمال ما لم تستطع  ،المضطربة وغیر المتوقعة التي یعیشھا الیوم العالم العربي

األھداف اإلنمائیة لأللفیة إنجازه من أجل دفع عجلة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
 ن التوترات والنزاعاتواالستدامة البیئیة في آن واحد، ولبناء مجتمعات سلمیة بعیدة ع

 .عن تطلعاتنا إلى وطن عربي ینعم بالسلم والتقدم والرخاء ومعبرة
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"ال یمكن أن تكون ھناك  2030 التنمیة المستدامة دیباجة خطة رد فىوفكما 
 تنمیة مستدامة بدون سالم، وال سالم بدون تنمیة مستدامة". 

مواصلة الجھد لمزید تطویر  ضرورةعلینا  تملىتحدیات الواقع العربي إن 
في تناسق وانسجام مع مختلف  إعادة االعتبار للتدریب المھنيوالمنظومة التعلیمیة، 

 قدرات الشباب العربي علىوتطویر  ،كضامن لتوفیر العمل الالئقمكونات ھذه المنظومة 
لیبتكر أكثر ویتوجھ  وتغذیتھ بالمعارف المستوجبة والتجدید في العمل، واإلبداع المبادرة

، ویكبر الوعي لدیھ بأھمیة الریادة والمبادرة  األنشطة والتخصصات الحدیثةنحو 
العمل وتوفیر الدخل والحد من الفقر،  فرصباعتبارھا الضامن إلحداث المزید من 

 فالشباب العربي یبقى من أقل المبادرین مقارنة بشباب بقیة دول العالم المتقدم.

في  وفي تحسین مؤھالتھ ھفي تطویر كفاءة شباب ا العربي إالفال خیار لوطنن
باالعتماد على برامج ومناھج تدریب متطورة و ،للمواصفات الدولیة جمیع المیادین طبقا

 تحتكم إلى الجودة والتشغیلیة.

عمل مشتركة كسبیل وخطة رؤیة إیجاد  فالوضع العربي، من ھذا المنظور، یحتم
، لیس على المستوى القُطري وحده، تنمیة مستدامةأنجع لتحقیق طموحاتنا في إرساء 

، تفضي إلى إعادة األمل لشبابنا العربي للخروج العربي برمتھ الوطنوإنّما على مستوى 
 من وضعیة البطالة والمساھمة في دورة التنمیة والنماء. 

الل عالقاتھا المتمیزة مع أطراف اإلنتاج من خوستعمل منظمة العمل العربیة 
الثالثة في الوطن العربى والمنظمات والھیئات العربیة والدولیة ذات االھتمام المشترك 

مستدامة توفر  المبادرات والخطط والبرامج الھادفة إلى إرساء تنمیةوتعزیز على دعم 
لك ضمن مقاربة تتبنى وتفتح أمامھم اآلفاق المھنیة الواسعة وذفرص العمل لشبابنا ، 

 الحوار االجتماعي كمنھج والمقاربة التشاركیة بین أطراف اإلنتاج الثالث كحل أنسب.

، والغایات التي یرنو إلى بیانھا لتقریرنا لھذه السنة المفصلیةتلك ھي المحاور 
وتأھیل مواردنا  محاور أردناھا مسایرة للتوجھات العالمیة في مجال التنمیة والعمل

ركیزة أساسیة التدریب المھني  "عنوان التقریر وعبر عنھ ة، وھو ما اختزلھ البشری
 في الوطن العربى " . 2030الستراتیجیات التنمیة المستدامة 
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على تنمیة  مركز عربي للتدریبواألمل كل األمل أن تساعد مبادرتنا في إحداث 
ذات كفاءة ومھارات شبابنا العربي في كل المیادین والقطاعات واألنشطة االقتصادیة 

وعلى المساھمة في تشخیص السیاسات والبرامج والمناھج الجیدة ، الصلة بعمل المنظمة 
على مستوى إرساء تدریب یساعد أقطارنا العربیة على قطع خطوات جدیدة نحو النمو 

 الستقرار والرقي والمحققة لالستدامة المنشودة.لالضامنة  والتنمیة الشاملة

 . وفقنا هللا لما فیھ خیر شعوبنا العربیة ودوام عزتھا ومناعتھا

 

 فایز على المطیرى

 المدیر العام
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 مقدمة 

 األمل في وطن عربي مبادر ومبتكر

 ینمو بكفاءة موارده البشریة
 

یشھد الوطن العربي فترة فارقة في تاریخھ السیاسي واالجتماعي واالقتصادي، 
فرضت علیھ جملة من التحدیات أملتھا أحداث متواترة وتقلبات متسارعة، فبعد التحوالت 

الستعادة  رھاناتوما تواجھھ حالیا من العربیة بلدان بعض الالسیاسیة التي عرفتھا 
،  كبیرة وخسائر جسیمة وتوترات خلفت أضراراً  لقالقتوازناتھا، طفت على الساحة 

وبرزت كذلك ظاھرة اإلرھاب كظاھرة غریبة على مجتمعاتنا أفرزت تداعیات كارثیة 
، عالوة على ما خلفھ انكماش االقتصاد العالمي من تدني  على االقتصادیات والمجتمعات

 بلدان العربیة.النمو وتأثر القطاعات اإلستراتیجیة المدرة للدخل بالعدید من ال

كّل ھذه الظروف مجتمعة ولّدت مظاھر أزمات اجتماعیة ومشاكل إنسانیة من 
مستوى العیش وارتفاع معدالت البطالة وضیاع فرص العمل  نخفاضاأھم مالمحھا 

وبروز ظاھرة الفقر خاصة بالمناطق الریفیة وتلك التي تشھد توترات، زادھا تعقیدا تدفق 
إلى بلدان عربیة مجاورة أو إلى بلدان أوروبیة، بما ولد تنامي  أفواج ھائلة من النازحین

بالمستقبل لدى فئات عریضة من الشعوب العربیة  االنشغالالشعور بالقلق في الحاضر و
 واإلحساس بعدم األمان واالستقرار.

إنھا لیست صیحة فزع تطلقھا منظمة العمل العربیة من خالل تقریرھا لھذه 
ؤم تسودھا، وإنما ھي باألساس وقفة تأّمل في واقع الوطن العربي، وال نظرة تشا ،السنة

أكثر من أي وقت  تشھدتكشف عمق المشكالت والتحّدیات التي تواجھھ، فالمنطقة العربیة 
مضى تحّدیا مصیریاً في ماھیة الخیارات المثلى الواجب انتھاجھا والتوجھات المستقبلیة 

ة حازمة حتى ال تتسع الھوة مع بقیة العالم الذي المستوجب اعتمادھا، وھو ما یتطلب وقف
جدیدة في مجال البحوث العلمیة والتكنولوجیة  اكتشافاتیتطور أكثر ویتقدم أشمل ویشھد 

 واالستفادة منھا في الحیاة االقتصادیة وفي المعاش الیومي للمواطن.
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یبقى  األملھ بالرغم مما یواجھھ العالم العربي الیوم من صعوبات وأزمات، فإن على أنّ 
 . قائما

 . في تغییر واقعنا العربي األمل

 ى .كتفي فقط بمنزلة المستھلك السلبینتج العلوم ویطورھا وال ی في أن نعود وطناً  ألملا

ألھداف في كل في أن تكون لنا استراتیجیات استشرافیة طویلة المدى ومتكاملة ا األمل
 . المجاالت الحیویة

في أن نساعد أصحاب المبادرات الخالقة على االرتقاء بأفكارھم وتوظیفھا  األمل
 . تنمیةلخدمة الالتوظیف األمثل 

 . با عربیا یعشق العمل ویتفانى فیھفي أن نكون شع األمل

 . واحد خارج دائرة اإلنتاج والعمل ي أن ال یبقى عربيف األمل

في أن تكون لنا تنمیة مستدامة تستجیب لمقتضیات الحاضر وتؤمن مستقبل األجیال  األمل
 القادمة.

یحدونا جمیعا في تحقیق ھذه الغایات، وإن قناعة منظمة العمل العربیة األمل إن 
ثروات طبیعیة وما یحتویھ من إمكانات راسخة في أّن وطننا العربي بما یختزنھ من 

بمقدوره تضییق الفجوة التي  -ومتى توفرت اإلرادة في التغییر نحو األمثل  -بشریة 
ازدادت ھوة مع العالم المتقدم خالل مدة زمنیة معقولة، بل ھدمھا وردمھا، إذا سعى َسْعیاً 

ذ خطة التنمیة المستدامة جاّداً من أجل االستفادة المثلى مما اتفق حولھ العالم من تنفی
ومما تضمنتھ من أھداف شملت جمیع المیادین والقطاعات في تناغم بین األبعاد  2030

 الثالثة للتنمیة المستدامة االقتصادیة واالجتماعیة منھا والبیئیة.

وفقنا إلى ن القوة في وطننا العربي إذا ما إّن المجال ال یسمح بتعداد مواط
، فالوطن  لجید ووظفناھا التوظیف األمثل نحو عمل الئق مستداماستثمارھا االستثمار ا

ات یات العالم من النفط، وأكثر من ربع احتیاطیمن احتیاط %55العربي یختزن أكثر من 
، وھي قوة بشریة ھائلة متى  1 نسمةملیون  378العالم من الغاز الطبیعي، ویعد أكثر من 

 .2050ملیون نسمة بحلول سنة  600أن یبلغ عدد سكان المنطقة العربیة ومن المنتظر   1
                                                 



 

ملیون نسمة من القوة  124ارف، ویكتنز استفدنا منھا في دعم اإلنتاج وتطویر المع
ملیون ھكتار قابلة للزراعة  140العاملة أي أكثر من ثلث سكانھ قوة عمل، ویشتمل على 

ولسنا قادرین على استغالل سوى أقل من نصفھا، والوطن العربي یتجاوز إجمالي ناتجھ 
 .ملیار دوالر 2700 المحلى

ھذه الثروات واإلمكانیات أن یبقى فھل لنا أن نسأل كیف یمكن لوطن یمتلك كل 
یُجانب التقدم التكنولوجي وأغلب بلدانھ ما تزال تُصنّف ولسنوات في صفوف الدول 
النامیة أو األقل نموا وتقدما؟... كیف یمكن بھذا التنوع في الموارد أن نحقق التنوع 

مضافة التي المرجو في االقتصاد واعتماد قطاعات عمل جدیدة ومستدامة لھا من القیمة ال
 توفر فرص عمل لفئات عریضة من شبابنا وبالخصوص للمتعلمین منھم؟.

ولئن نجحت بعض البلدان العربیة في إدراج التنمیة المستدامة في توّجھاتھا 
وشرعت في إعداد األرضیة المؤسساتیة والتشریعیة العتمادھا، فإّن عمال كبیرا ما یزال 

 المستدامة وتجسیم غایاتھا. ینتظرھا لالنخراط في أھداف التنمیة 

وغایاتھا متعددة ومتنوعة، ولكن تبقى المسائل المستدامة إّن أھداف التنمیة 
المرتبطة بتأھیل المورد البشري ودعم قدراتھ من أوكد المسائل التي ما تزال تشغل 
البلدان العربیة، فقد أصبح من بدیھیات االستنتاج في التجارب الدولیة المقارنة أن 

وتطویر األنظمة الوطنیة للتربیة والتعلیم  كالت والقضایا المصیریة كمحو األمیةالمش
، والتدریب المھني تنعكس بصفة مباشرة على مجریات التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة

فالعالقة متینة ومترابطة بین الجوع والفقر والبطالة من جھة واألمیة والتخلف العلمي 
 والتقني من جھة أخرى.

یجتھد أن یكون مسایرا لتوجھ عالمي أجمعت نا لھذا العام تقریر، فإن عا لذلكتب
، ى من منظور ھام واستراتیج 2030امة علیھ األمم المتحدة وھو خطة التنمیة المستد

وھو تقریر أردناه تقریر إعادة األمل ، وھو التدریب المھني كسبیل لعمل مستدام والئق
سار جدید تقترحھ منظمة العمل العربیة إلرجاع الثقة في قدرات مواردنا البشریة، ھو م

لدى شبابنا في مستقبل واعد، فمستقبل شبابنا ھو باألساس في التدریب الجید وفي اكتساب 
 الكفاءة الالزمة حتى یندرج في أسواق العمل من بابھا الواسع. 
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في القضاء على بطالة شبابھا ھي تلك التي تتوفر بھا  نجحتفالبلدان التي 
منظومة تدریب مھني ناجعة، ھي تلك التي آمنت إیمانا راسخا بالكفاءة المھنیة كجواز 
سفر للعمل الالئق وطورت من مناھجھا ومن سیاساتھا في ھذا المجال في ترابط وثیق مع 

 ارات.االقتصاد من الید العاملة المختصة ومن المھ احتیاجات

فما ھو المطلوب منا كوطن عربي لالندراج في قطاعات عمل مستدامة في مجال 
؟ وما ھي  منھا الفرارالتدریب المھني؟ وھل لنا الخیار في ذلك؟ أم أنھا حتمیة ال یمكن 

المقومات األساسیة الواجب توفرھا للنجاح في االستفادة من أھداف التنمیة المستدامة في 
المھني؟  ھذه إذا أّمھات المسائل التي سیتم التطرق إلیھا واإلجابة علیھا مجال التدریب 

 من زوایاھا المتنوعة.

یتطرق ویجیب التقریر على مجمل ھذه األسئلة واالستفسارات، ولكن قبل ذلك 
وذلك بإبراز أّن خطة في المحور األول إلى تحدیات وآفاق تطویر قطاعات مستدامة 

ھي لحظة فارقة لالرتقاء نحو األفضل بما تضمنتھ من أھداف  2030التنمیة المستدامة 
 .تنمویة شاملة بمختلف أبعادھا 

ویستعرض المحور الثاني من التقریر إیجابیات تطویر التدریب المھني لتلبیة 
وذلك من خالل إبراز الواقع  وتنمیة قطاعات تنمیة مستدامة احتیاجات أسواق العمل

بالرغم من بعض التجارب  -دول العربیة الذي ما یزال الحالي للتدریب المھني في ال
یعتریھ بعض النقائص والصعوبات على عدة مستویات من بینھا  -الناجحة والمشجعة 

التنظیم والتسییر والتمویل وغیاب رؤیة شاملة وموحدة لمنظومة تنمیة الموارد البشریة 
مما انعكس على قدرة المھني كمكون أساسي من مكوناتھا ،  یندرج ضمنھا التدریب

المؤّسسات االقتصادیة واألفراد  احتیاجاتالتدریب المھني على التأقلم السریع مع 
 والمجتمع والمناطق.

إستراتیجیة منظمة العمل العربیة بوضع  مبادرةویبین التقریر أنھ بالرغم من 
یة ، فإن وضع سنوات منذ ما یقارب الست يوالمھن يعربیة للتدریب والتعلیم التقن

التدریب المھني ببعض البلدان العربیة لم تشھد التطور المنشود مقارنة بالتجارب الناجحة 
 المستوى الدولى .على 
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ویطرح التقریر رؤیة شاملة لتعزیز اإلصالحات التي شھدھا التدریب المھني في 
بعض البلدان العربیة وبناء منظومة متطورة تضمن الجودة والحوكمة أو الحاكمیة 
الرشیدة للتدریب المھني في تفاعل مع احتیاجات سوق العمل ومتطلبات االقتصاد 

ولوجي المتسارع. ویوّضح التقریر مبادرة ومقتضیات التجدید واالبتكار والتطور التكن
من خالل إبراز مھامھ  "المركز العربي للتدریب"إحداث منظمة العمل العربیة في 

وتطلعاتھ وكیفیة تسییره المعتمد على مقاربة تشاركیة مع األطراف االجتماعیین 
ب والتخصصات التي سیركز علیھا المركز للمساھمة في تدریب الشباب العربي التدری

 الجید الذي یسمح لھ بتحسین تشغیلیتھ واالندراج في أسواق العمل العربیة والدولیة.

مجاالت تدخل و التقریر باالھتمام في المحور الثالث الدور الریادي ویتناول
كما یؤكد ھذا المحور على  ، المنظمة وتنشیط الشراكة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة

دعم ویبرز ھذا المحور كذلك أھمیة  الحوار االجتماعى ، ع بتعزیز آلیاتضرورة اإلسرا
وإحداث فرص العمل والتدریب كشریك في عملیة التنمیة  مساھمة النسیج الجمعیاتي

كما یتعرض إلى أھمیة الدور المنوط بعھدة منظمة العمل العربیة في تعزیز  ى ،المھن
 . 2030الشراكة لمساعدة الدول العربیة على تنفیذ خطة التنمیة المستدامة 
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... لحظة فارقة لالرتقاء نحو  2030الجزء األول : خطة التنمیة المستدامة 
 األفضل

 من أھداف األلفیة إلى أھداف االستدامة  .1

فقد أقرت خاللھ الدول  ، منعرجا حاسما للتنمیة العالمیة 2015مثلت سنة 
األعضاء في األمم المتحدة مجموعة من االتفاقات الرئیسیة الجدیدة التي سیتمحور حولھا 
جدول أعمال التنمیة العالمیة للجیل القادم، والتي تشمل بالخصوص خطة التنمیة 

 .2030المستدامة 

یسي وھو القضاء على إلى ھدف رئ األھداف الجدیدة للتنمیة المستدامة وستقود
مناطق العالم وبشكل دائم، وھي أھداف عالمیة تحل محل األھداف اإلنمائیة  الفقر في كل

عاما  15لمدة  ةعمل مشترك خطةضمن  2000 عامالتي اتفق علیھا العالم  لأللفیة،
والتي كان األمل في تحقیق  ، لمعالجة إشكالیات الفقر وتداعیاتھ االجتماعیة واالقتصادیة

  . 2 2015 عامأھدافھا بحلول 

 ،ولكن المھمة لم تكتمل بعد بالنسبة للمالیین من البشر المعنیین بھذه األھداف
یق المساواة الكاملة بین واحتاج العالم إلى سبیل جدید للقضاء على الجوع والفقر، وتحق

الجنسین، وتحسین الخدمات الصحیة ونشر التعلیم، وضمان العمل الالئق، وھذا السبیل 
ھو وضع العالم على مسار قویم ومستدام حسب أھداف متكاملة یستوجب تحقیقھا في أفق 

 .2030 عام

 تتمثل أھداف األلفیة في ثمانیة أھداف رئیسیة :  2
بالقضاء على الفقر المدقع والجوع عبر تقلیص نسبة الفقراء الذین یعیشون على أقل من دوالر واحد  مكافحة الفقر )1

 .1990في الیوم، ویعانون من الجوع، لتصل إلى نصف ما كانت علیھ في 
 عبر العمل على استكمال األوالد والبنات على حد سواء لتعلیمھم االبتدائي. تعمیم التعلیم االبتدائي )2
 عبر القضاء على التفرقة بین الجنسین على جمیع المستویات. مساواة بین الجنسینتعزیز ال )3
 .1990األقل من خمس سنوات بنسبة الثلثین عن المستوى المسجل في  خفض معدل وفیات األطفال )4
 .1990عبر خفض معدل وفیات األمھات بنسبة ثالثة أرباع عن المعدل المسجل في  تحسین الصحة النفاسیة )5
 البشریة "مرض اإلیدز". انتشار فیروس نقص المناعة الحد من )6
 عبر ضمان قدرة البیئة على االستمرار. كفالة االستدامة البیئیة )7
 .من أجل التنمیة تأسیس شراكة عالمیة )8

                                                 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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عات وسیطبق الجدول الجدید للتنمیة المستدامة على جمیع البلدان بما یعزز مجتم
سلمیة ومتوازنة، ویخلق فرص عمل أفضل، ویعالج التحدیات البیئیة والسیما تغیّر 

 المناخ. 

 3 2015شھدت القمة األممیة التاریخیة للتنمیة المستدامة المنعقدة في سبتمبرقد و
مشاركة متمیزة ألعلى مستویات القیادة في الدول العربیة التي أعلنت التزامھا باعتماد 
خطة التنمیة المستدامة الجدیدة، وھي بالتالي أصبحت خطة تتملكھا الدول األعضاء في 
األمم المتحدة وشعوب العالم أجمع وتمثل خطة مشتركة للجمیع ولدولنا ومجتمعاتنا 

 العربیة. 

تستدعي المرحلة على الدول العربیة الخروج بأھداف نظور، ومن ھذا الم
وھو ما  التنمیة المستدامة من مصاف الرؤیة إلى حیز الحقیقة الواقعة والتنفیذ،

ذا المجال على مدى عربي مشترك لدعم جھود الدول العربیة في ھ مساریستوجب ضبط 
 .عشرة المقبلة السنوات الخمس

لعربي شرع في تنفیذ ھذه الخطة العالمیة الجدیدة بد من التأكید أّن الوطن اوال
للتنمیة المستدامة في وضع أصعب مما كان سائدا عندما أطلقت األھداف اإلنمائیة لأللفیة 

 : من أبرز سمات ھذا الوضع المتحرك، و1995 عامالتي سبقتھا 

نتیجة ما خلفتھ األزمة المالیة ضعف النمو االقتصادي العربي وھشاشتھ،  •
من تداعیات ما تزال مخلفاتھا تؤثر على  2008 لعامصادیة العالمیة واالقت

البلدان العربیة وانخفاض أسعار النفط وما انجر عن ذلك من تقلص لعائدات 
صادراتھ والتي أثرت انعكاساتھا بصفة مباشرة على اقتصادیات الدول العربیة 
المنتجة وكذلك بصفة غیر مباشرة على بقیة البلدان، ھذا عالوة على مناخ 

 جتماعي متقلب بعدد من األقطار العربیة.سیاسي وا

دتھا لدى صفوف الشباب والتي ازدادت ح استفحال البطالة في وطننا العربي •
، وذلك بالرغم من أن العالم یتطور بسرعة ویشھد تحسنا في  والمتعلمین

ده التقدم التكنولوجي الواسع وتسارع وتیرة العولمة وضعیة البطالة نتیجة ما ولً 

بمقر األمم المتحدة بنیویورك العدید من رؤساء الدول  2015سبتمبر  27إلى  25حضر ھذه القمة التي انعقدت من   3
 إلى جانب قادة المجتمع المدني والجماعات الدینیة والقطاع الخاص. والحكومات

                                                 



 

الرقي االجتماعي استفادت كبیرة في مجال العمل وتحسین الدخل ومن فرص 
 عدیدة ولم تجن منھ الدول العربیة بالكیفیة المطلوبة. منھ دول

في عدد من المناطق، ومن  انعكاس العوامل الطبیعیة على تطور نسق االقتصاد •
 ةالمتوقع أن تشھد الظروف المناخیة تقلبات أكبر على مدى عقود قادمة، فعدید

 . ھي الدول العربیة التي واجھت الجفاف والتصحر ونقص المیاه وتبعاتھ

مما تسبب في خسائر  بروز صراعات عنیفة واضطرابات وشعور بانعدام األمن •
سع النطاق وا خطیرة لمكتسبات التنمیة، وتشرید ھامة في األرواح، ونكسات

 . ألعداد غفیرة من الناس

 

 التنمیة بمختلف أبعادھا شمولیة أھداف التنمیة المستدامة.. .2
غایة شملت جمیع المجاالت  169ھدفا و 17تتضمن خطة التنمیة المستدامة 

وستعمل منظمة العمل العربیة  ، االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة ةالمرتبطة باألبعاد الثالث
على تجنید كل طاقاتھا لتجسیم األھداف المتصلة بمھامھا وخاصة المتعلقة منھا بتوفیر 

فاق العمالة المنتجة، وتحقیق العمل الالئق، ودعم التدریب المھني، بما یساعد على آ
 القضاء على البطالة والفقر والجوع. 

ھداف ارتأینا أنھا مرتبطة بعض األوسیتعرض التقریر في المحاور القادمة إلى 
رة بمشاغل واھتمامات منظمة العمل العربیة باعتبار عالقتھا المباشرة وغیر المباش

فكل ھدف من أھداف التنمیة المستدامة إن أخذناه من منظور ،  بقضایا العمل والبطالة
 . ة وجلی ةكون واضحتعلى تطویر العمل وتحسین الدخل س قطاعي معین، فإن انعكاساتھ

فأھداف التنمیة المستدامة ھي لیست أھدافا بیئیة فقط، ھي قبل كل شيء أھداف 
م كل القطاعات والمیادین قتصادیة، وھي في شمولیتھا تھتنمویة ذات أبعاد اجتماعیة وا

 . الحیویة
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 أھداف التنمیة المستدامة
 ھدفا لتحویل عالمنا 17

 
 . ى الفقر بجمیع أشكالھ في كل مكانالقضاء علالھدف األول :

لمحسنة وتعزیز الزراعة القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي والتغذیة االھدف الثاني : 
 . المستدامة

 . صحیة وبالرفاھیة في جمیع األعمارضمان تمتع الجمیع بأنماط عیش  الھدف الثالث :
یز فرص التعلم مدى الحیاة ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع وتعز الھدف الرابع :

 . للجمیع
 . سین وتمكین جمیع النساء والفتیاتتحقیق المساواة بین الجن الھدف الخامس :

ي للجمیع وإدارتھا إدارة ضمان توافر المیاه وخدمات الصرف الصح الھدف السادس :
 .مستدامة

اقة الحدیثة الموثوقة ضمان حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطالھدف السابع : 
 . والمستدامة

لكاملة تعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام، والعمالة ا الھدف الثامن :
 . ، وتوفیر العمل الالئق للجمیعوالمنتجة

الشامل للجمیع،  إقامة ھیاكل أساسیة قادرة على الصمود، وتحفیز التصنیعالھدف التاسع : 
 . وتشجیع االبتكار
 . مساواة داخل البلدان وفیما بینھاالحد من انعدام ال الھدف العاشر :

آمنة وقادرة على جعل المدن والمستوطنات البشریة شاملة للجمیع و الھدف الحادي عشر :
 . الصمود ومستدامة

 . ود أنماط استھالك وإنتاج مستدامةضمان وج الھدف الثاني عشر :
 . اجلة للتصدي لتغیر المناخ وآثارهاتخاذ إجراءات ع الھدف الثالث عشر :
البحریة واستخدامھا على نحو مستدام حفظ المحیطات والبحار والموارد  الھدف الرابع عشر :

 . ة المستدامةلتحقیق التنمی
حمایة النظم اإلیكولوجیة البریة وترمیمھا وتعزیز استخدامھا على نحو  الھدف الخامس عشر :

مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدھور األراضي وعكس 
 . جيره، ووقف فقدان التنوع البیولومسا

التشجیع على إقامة مجتمعات مسالمة ال یھمش فیھا أحد من أجل  الھدف السادس عشر :
تحقیق التنمیة المستدامة، وإتاحة إمكانیة وصول الجمیع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة 

 . شاملة للجمیع على جمیع المستویاتوخاضعة للمساءلة و
 الشراكة العالمیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة.تعزیز وسائل التنفیذ و الھدف السابع عشر :
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 ... شراكة فاعلة وتكاتف  2030متطلبات تنفیذ خطة التنمیة المستدامة  .3

إن الخطط تبقى مقاصد وغایات ما لم یتم تنفیذھا وتنزیلھا على أرض الواقع، 
، فال نجاح لھذه  وھو ما یستوجب تحدید متطلبات تحقیق خطة التنمیة المستدامة الجدیدة

 الخطة ما لم تتوفر األرضیة المثلى والبیئة السلیمة لتنفیذھا. 

وفي ھذا الصدد، یستوجب العمل على توفیر خمسة متطلبات أساسیة للجزم بتوقع 
 نجاح الخطة المعتمدة.

 2030المستدامة  لخطة التنمیة ضرورة تملك الحكومات والبلدان : أوال •
األساسیة وتوفیر العوامل التي  وجعلھا من أولویاتھا أھدافھا دوالعمل على تجسی

البلدان العربیة بدمج خطة التنمیة  من وقد بادرت عدید،  تساعد على نجاحھا
الھیاكل المؤسساتیة  أحدثتو ، في سیاساتھا وخططھا الوطنیة 2030المستدامة 

 واألطر المناسبة إلنجاحھا. 

" خططا واسعة من بینھا 2030تشتمل "الرؤیة السعودیة  المثالفعلى سبیل 
برامج اقتصادیة واجتماعیة وتنمویة تستھدف تجھیز السعودیة لمرحلة ما بعد 

 2030 النفط، وھي في مضمونھا وأھدافھا تنسجم مع أھداف التنمیة المستدامة
كما اعتمدت قطر "رؤیة دولة قطر الوطنیة  ى ،التي أطلقھا المجتمع الدول

". واتخذ الصومال، على سبیل المثال، خطة التنمیة المستدامة أساساً 2030
كما  ، اتیألول إستراتیجیة للتنمیة الوطنیة یتم تطویرھا في البالد منذ التسعین

الجدیدة بشكل وثیق مع رؤیة خطة التنمیة المستدامة  2030تتواءم رؤیة مصر 
أن  2020-2016نمیة بتونس كما نصت الوثیقة التوجیھیة لمخطط الت ، الدولیة
التنمیة الجدید یرتكز على ھیكلة متطورة لالقتصاد عبر تحقیق نمو  نموذج

إدماجي مستدام، ھذا عالوة على ما أقرتھ بقیة الدول العربیة من برامج 
 وسیاسات لتطویر التنمیة المستدامة في قطاعات وأنشطة متنوعة.

لكافة الجھود  وتنسیقاالقطاعات یشمل التكامل مع مختلف  ىنھج تنفیذ : ثانیا •
ففي الكثیر من ، بین جمیع أجھزة الدولة من أجل تنزیل الخطة على أرض الواقع

تأتى العقبات الرئیسیة لتحقیق أحد األھداف المھمة من خارج القطاع تاألحیان 
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المعني بشكل مباشر، وظھر ذلك جلیاً من خالل تحلیل العقبات التي حالت دون 
 تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة. 

فعلى سبیل المثال، تتأثر مستویات الفقر والبطالة، لیس فقط بسبب الظروف 
ولكن كذلك بمدى قدرة الباحثین عن عمل، وبخاصة النساء االقتصادیة، 

ى أسواق العمل، ومدى تمكینھم من المھارات الالزمة والشباب على الوصول إل
  والكفاءات المطلوبة للمشاركة الفعالة في دائرة اإلنتاج والنشاط.

فقضایا مثل إتاحة التعلیم ومھارات التدریب النوعیة وإزالة الحواجز القانونیة 
واإلداریة لنشرھا على نطاق واسع للفئات المعنیة ھي تحدیات حیویة للمشاركة 

ویجب أن ینظر لھذه المسألة، كجزء  ، الكاملة في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة
ال یتجزأ من أجل تحقیق أولویات التنمیة الوطنیة الشاملة ومن ثم أھداف خطة 

 .2030التنمیة المستدامة 

التزام الحكومة بتنفیذ ، فضرورة تكوین تحالفات مجتمعیة واسعة النطاق  : ثالثا •
وي، لكنھ غیر كاف لوحده، ما لم یتم في إطار التوافق مع الخطة أمر حی

الشركاء ومختلف الفاعلین، فمشاركة البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني 
والنقابات وأصحاب األعمال في جھود التنفیذ بشكل جدي ومن خالل سبل 
مجدیة ھو أمر ضروري، بل إنھ حتمیة لنجاح خطط التنمیة المستدامة ولیس 

 طروحا. خیارا م

وال بد من التأكید على دور ھؤالء الشركاء في متابعة وتقییم ورصد التقدم 
، وفي ضمان المساءلة عن مدى االلتزام 2030المحرز نحو تحقیق خطة عام 

فكما أوضحت األحداث في السنوات األخیرة في العالم العربي، وفي  ، بتنفیذھا
حد أن یحتكر عملیة التنمیة بعیدا ظل التحدیات الكبیرة التي تواجھھ، ال یمكن أل

عن رواد أعمال ونقابیین وأكادیمیین وصحفیین وبرلمانیین وغیرھم من 
  .األطراف الفاعلة والمؤثرة في عملیة التنمیة

فالموارد توفیر التمویالت والمیزانیات الالزمة لتنفیذ الخطة المستدامة،  : رابعاً  •
المادیة تعّد عامال أساسیا وشرطا ضروریا مساعدا وداعما من أجل تحقیق 

وتظل المساعدات اإلنمائیة الدولیة الرسمیة مھمة خصوصا  ، خطةالأھداف 
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بالنسبة للبلدان العربیة األقل نموا أو التي قطعت أشواطا واضحة في مجال النمو 
كما یستوجب حشد  ، اإلنمائیة وتعوزھا اإلمكانیات من أجل مواصلة برامجھا

الموارد المتوفرة بالقطاع الخاص ضمن شراكات بین القطاعین العمومي 
 والخاص في مجال تنفیذ المشاریع التنمویة.

تبادل األفكار الجدیدة والتجارب في مجال تنفیذ خطة التنمیة  خامسا، ضرورة •
ستطیع مشاركتھا كل دولة لدیھا الخبرات ذات الصلة التي ت، ف2030المستدامة 

مع الدول األخرى، ویحتاج كل بلد في ذات الوقت إلى االستفادة من تجارب 
ویساھم التعاون بین البلدان العربیة في القیام بدور متنام  ، اآلخرین ومعارفھم

، وھو ما یتطلب تثمینھ وتقاسمھ مع كافة  في تحقیق أھداف خطة التنمیة الجدیدة
 .خاصة النامیة منھا وذات البیئة المتقاربةالبلدان العالمیة األخرى وب

 

العالم العربي من أفضل حال إلى أحد أبرز المناطق في العالم  :ى الجزء الثان
 المعنیة بالفقر 

 وضعیة الفقر بالوطن العربي  .1

من األھداف الرئیسیة لخطة التنمیة المستدامة ھدفاً یمثل القضاء على الفقر 
، ولئن نجحت  تنمیة مستدامة من دون القضاء على الفقر. فال یمكن الحدیث عن 2030

البلدان العربیة في القضاء على الفقر في عدید المناطق في فترات سابقة، فإن المالحظین 
البلدان العربیة، بنسق  بعضیقرون أن السنوات األخیرة شھدت ارتفاع نسبة الفقر في 

ة لمحاربة ھذه اآلفة االجتماعیة تسارعي ومقلق، وھو ما یستوجب برامج حكومیة متكامل
 .الخطیرة

وترتبط بالفقر في العالم العربي عدة ظواھر اجتماعیة من بینھا على سبیل المثال 
العمالة الھامشیة وغیر المنتظمة وانتشار القطاع غیر المنظم وبطالة المتعلمین وبروز 

والكفاءات  ظاھرة عمل األطفال وتواصل ظاھرة األمیة وافتقار الشباب للمھارات
 .المستوجبة لالندراج في سوق العمل بما یساعد على توفیر الدخل والقضاء على الفقر
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وعلى صعید اإلسكان، یولّد الفقر تجمعات سكانیة عشوائیة وھو ما بدأ یبرز في عدد من 
 .الدول العربیة ویأخذ حجما مقلقا

ون زحملیون شخص یر 702أّن نحو  2015 لعاموتفید تقاریر البنك الدولي 
دوالر في الیوم، بعد أن كان ھذا الخط في حدود  1.9تحت عتبة الفقر، أي بأقل من 

من سكان  %10 وھو ما یعادلدوالر في الیوم وذلك بسبب ارتفاع نسبة التضخم،  1.25
لك في المائة من سكان العالم خالل ت 13أي  ،2012 عام ملیون 902مقابل  ،العالم

وھو ما یبرز أّن الفقر المدقع یتقلص شیئا فشیئا في العالم، وتبقى أرفع نسب الفقر  الفترة،
 . 4 %35.2ما یساوي  2015 عامفي إفریقیا ما وراء الصحراء حیث یبلغ 

أما في المنطقة العربیة، فھناك عوامل عدة تدعو إلى الحذر في إجراء المقارنات 
خطوط الفقر الوطنیة المعتمدة لدیھا، على الرغم من أنھا بین البلدان العربیة على أساس 

وأبرز ھذه العوامل اختالف تعریف الفقر بین  ، األكثر داللة على واقع الفقر في كل بلد
بلد وآخر (فقر الدخل، فقر بشري...)، واختالف المقاربات ووسائل البحث (مقاربات 

الفقر (مطلق أو نسبي، دخل أو إحصائیة، دراسـات ...)، واختالف منھجیات قیاس خط 
إنفاق، مستوى السعرات وسلة السلع المعتمدة، عدد خطوط الفقر ومستویاتھا...الخ)، 
ووجود ثغرات متعلقة بالبیانات (اختالف تعریف المؤشرات، نقص بیانات، عدم اكتمال 

 السالسل الزمنیة..الخ). 

ھا ومراجعتھا بصفة فبالرغم من النقص في البیانات في بعض الدول أو عدم دقت
دوریة واختالف مفاھیمھا بین فقر مدقع وفقر معتدل، فإن نسب الفقر تبقى متفاوتة بین 

وقد تغیرت وضعیة الفقر في  ، ببعض البلدان %50دولة وأخرى، وتصل إلى قرابة 
وطننا العربي نتیجة الصعوبات االقتصادیة واألمنیة التي تمر بھا بعض الدول العربیة، 

د من یرزحون فیھا تحت خط الفقر المدقع (أقل من دوالرین في الیوم)، وفقاً ویبلغ عد
 من مجموع السكان بالوطن العربى، %9، أي قرابة ملیون نسمة 33أكثر من للتقریر، 

 . 5 من السكان %1.7دوالر في الیوم فقد بلغ  1.25أما نسبة الذین یعیشون بأقل من 

األرق�ام جعل�ت رئ��یس البن�ك ال�دولي ج�یم یون�غ ك��یم یعل�ق أن "ھ�ذه التوقع�ات تكش�ف أنن��ا یمك�ن أن نك�ون أول جی�ل ف��ي ھ�ذه   4
 التاریخ یقضي على الفقر المدقع".

كسر حلقة  –الحمایة االجتماعیة والزراعة  –األغذیة والزراعة  حالة –تقریر منظمة األغذیة والزراعة (األمم المتحدة)   5
 . 2015 –الفقر في الریف 

                                                 



 

 
 الوطني نسبة الفقر حسب الدول وفق خط الفقر

 
 المتوفرة آخر اإلحصائیات البلد

  5.7% الجزائر

  8.9% المغرب

 11% البحرین

 12.3% سوریا

 14.4%  االردن

 15.2%  تونس

 18.9% العراق

 25.8%  فلسطین

 26.3 % مصر

 28.6%  لبنان

 38%  الیمن

 40.8% جیبوتي

 42% موریتانیا

 43.2% الصومال

 44.8% القمر

 46.5% السودان
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 2015المصدر : تقریر صندوق النقد العربي لسنة 

 

ویترابط الفقر في الوطن العربي مع األزمة الحادة التي تواجھھا أسواق العمل 
وتفشي البطالة لدى الشباب وفي المناطق الریفیة وضعف منظومة التعلیم والتدریب 
المھني وتفشي األمیة، فالبطالة واألمیة تولدان الفقر والخصاصة والتھمیش والتطرف، 

البطالة تبقى من أرفع النسب في العالم في حدود  وتبرز المعطیات المتوفرة أّن نسبة
 على الصعید العالمي. %6.3من القوى العاملة مقارنة بـ  17%

 - %3و 2ویعتبر النمو السكاني المرتفع في الدول العربیة والذي یتراوح بین 
وفي ظل غیاب نموذج تنموي مندمج ومتنوع یوفر فرص عمل إضافیة وبالقدر المطلوب 

من بین أھم المعوقات التي تعترض التدابیر واإلجراءات التي تتخذھا الدول لزیادة دخل  -
 الفقراء. 

یساھم في اتساع رقعة ، فعدم انتشار التعلیم ویستوطن الفقر متالزماً مع األمیة
ببعض الدول العربیة، وخاصة باألریاف العربیة حیث  %30 تبلغالفقر، فنسبة األمیة 

 . %20تصل نسبة البطالة إلى 
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یمكن أن یساھم التعلیم من أجل التنمیة المستدامة في تحسین في ھذا الصدد، و
 العیش وفرص الدخل للفقراء وزیادة األمن االقتصادي.  ظروف

المناسب والھادف والجید من أجل التنمیة المستدامة یفتح األفق والتدریب م فالتعلی
الرحبة لتزوید مختلف الفئات، الرجال والنساء على حّد السواء، بالمھارات لتحسین 
أسباب عیشھم، وتمكینھم من المشاركة في عملیات اإلنتاج وفتح خیارات العمل في 

وقد اعتمدت بعض البلدان العربیة برامج  ، صفوف القوى العاملة وفي الحیاة الیومیة
لتدریب المتسربین من التعلیم وللمجموعات الھشة ضمن ما یعرف "بمدرسة الفرصة 

 الثانیة".

 

. كیف للعالم العربي أن یكون نموذجا في فحة الفقر والقضاء على البطالة..مكا .2
 2030أفق 

میع المجتمعات، إال ال أحد یستغرب وجود الفقر في مجتمع ما ألنھ موجود في ج
أّن الفرق یبقى في درجة الفقر ونسبة الفقراء في المجتمع واألسباب الحقیقیة للفقر ومدى 

 نجاعة السیاسات المتبعة في ھذا المجال.

وتبرز تجارب البلدان العربیة أن العدید من مخططاتھا التنمویة لم ترسم أھدافا 
ر والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده كمیة وعملیة واضحة وصریحة للحد من نسبة الفق

ومفاھیمھ، ومن ھنا ال بد من وضع مخططات عربیة تتضمن أھدافا متكاملة للقضاء على 
التنمیة المستدامة بما یساھم في تقلیل التوترات وترسیخ االستقرار  توجھاتالفقر ضمن 

 : 6 السیاسي واالجتماعي في وطننا العربي، من ذلك بالخصوص

الدراسات العلمیة والموضوعیة حول نسب الفقر ومعدالتھ وأسبابھ تكثیف  •
بد في ھذا المجال من تحسین جودة اإلحصائیات والبیانات وال وخصائصھ،

 . ومناھج قیاس الفقر واعتماد الشفافیة والموضوعیة العلمیة في ذلك

سبیل الذكر تعتمد رؤیة البنك الدولي على ثالثة مجاالت في القضاء على الفقر : تعزیز النمو المستدام والشامل،  على  6
 واالستثمار في رأس المال البشري، وتعزیز القدرة على الصمود.

                                                 



 

بما إقرار برامج ومشاریع وطنیة تنمویة ذات فائدة عامة لألسر األشد فقراً  •
یوفر فرصاً جدیدة للعمل المولد للدخل بالنسبة للفقراء من ناحیة، وزیادة 
الخدمات الموجھة للمناطق الفقیرة ذات األولویة بھدف تحسین نوعیة الحیاة من 

 . ناحیة أخرى

من السكان تنفیذ برامج تمویلیة یقدم من خاللھا قروضاً بدون فوائد للفقراء  •
) إلنشاء مشروعات ومؤسسات  سنوات خمسأربع أو  مریحة (وبفترات سماح 

 صغیرة في مختلف األنشطة والقطاعات بما في ذلك في مجال الزراعة.

تأسیس شبكات عمل بین الھیاكل الحكومیة والمجتمع المدني وبالخصوص مع  •
الناشط في مجال التنمیة والتطویر الریفي، وھو ما یتیح  النسیج الجمعیاتي

ألریاف للتعلم من تجارب اآلخرین وتطویر قدراتھم الفرصة أمام أھالي القرى وا
ومھاراتھم إلى جانب تقویة شعورھم بأھمیة العمل الجماعي في مواجھة مشكلة 

 . الفقر

التركیز على التحول إلى األنشطة الزراعیة والتجاریة التي تلبي طلب األسواق  •
وزیادة إنتاجیة من خالل إدخال تقنیات إنتاجیة جدیدة المحلیة في القرى والمدن 

المشروعات الزراعیة والمنشآت التجاریة، وتأھیل الحرفیین والعاملین في ھذه 
 المشروعات للتأقلم مع ھذه التقنیات.

 إیجاد خدمات األمان االجتماعي للنھوض بأوضاع أشد قطاعات السكان ضعفـاً، •
یست ألن مسألة محاصرة الفقر ومعالجة مسبباتھ والتخفیف من آثاره المدمرة ل

 فقط حاجة إنسانیة ملحة بل صمام أمان اجتماعي.
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الجزء الثالث : تحقیق األمن الغذائي عبر تعزیز الزراعة المستدامة للقضاء 
 على الجوع والفقر

 واقع صعب للقطاع الزراعي انعكس على األمن الغذائي العربي .1

ھدفا طموحا للقضاء على الجوع وتوفیر  2030 المستدامةالتنمیة  خطةرسمت 
وھو ھدف یشتمل في ،  األمن الغذائي والتغذیة المحسنة وتعزیز الزراعة المستدامة

متكاملة ومتشابكة وتحیل إلى تدخالت وبرامج وسیاسات خصوصیة مضمونھ عدة أھداف 
وھو القطاع  ذات أبعاد تنمویة تتعلق باألساس بقطاع استراتیجي في واقعنا العربي أال
 الزراعي ومدى مساھمتھ في التنمیة والتشغیل والقضاء على الجوع والفقر.

ویعتبر القطاع الزراعي من أھم القطاعات المشغلة في الوطن العربي حیث یوفر 
من إجمالي العمالة العربیة،  %21ملیون نسمة من القوى العاملة وھو ما یمثل قرابة  26

، وھو ما یشیر إلى عزوف الشباب 2005سنة  %26حدود  علما أن ھذه النسبة كانت في
عن العمل بالقطاع الزراعي وتفاقم ھجرتھ من الریف إلى المدینة لتدني دخل العامل 

وتتفاوت ھذه النسبة من بلد  ، الزراعي مقارنة مع مستویات الدخل في األنشطة األخرى
الوطن العربي قرابة  . ویبلغ عدد المزارعین في%73و %6إلى آخر حیت تتراوح بین 

من سكان الوطن العربي ھم  %22ملیون مزارع وھو ما یدل على أن نحو  85
 ن.ومزارع

العربي ظاھرة الھجرة أو النزوح من  الوطنومن مشاغل القطاع الزراعي في 
الریف إلى المدینة التي تعیق تطور األنشطة الزراعیة وذلك نظرا لضعف الخدمات 

ضعف مستوى األجور في من صحة وتعلیم وخدمات اجتماعیة واألساسیة في الوسط الری
من الفقراء في الدول العربیة یعیشون بالمناطق الریفیة، وھي  %80ن إوالمعیشة، حیث 

ھجرة باإلضافة إلى أنھا تؤدي إلى إفراغ المناطق الزراعیة من سكانھا ومن مواردھا 
فإنھا تساھم كذلك في مشاكل البشریة العاملة التي یحتاجھا القطاع لتطویر نشاطھ، 

اجتماعیة في المناطق الحضریة وتزید من البطالة بھا ومن تفاقم أعباء المدن وإشكاالتھا 
 على مستوى توفیر المرافق والخدمات.

وال بد في ھذا اإلطار من تنفیذ برامج متكاملة لتنمیة المناطق الریفیة تنمیة 
اطق خاصة في القطاع الزراعي وتساھم مستدامة توفر فرص عمل الئقة لسكان ھذه المن
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في تطویر منشآت مرتبطة باألنشطة الزراعیة على غرار المنشآت العاملة في مجاالت 
متنوعة كترویج اإلنتاج والتبرید والتخزین والصناعات التحویلیة وبقیة األنشطة 

 االقتصادیة التي قد توفرھا حركیة القطاع الزراعي. 

قلة نوعیة في العدید من الدول العربیة بفضل ما تم وقد شھد القطاع الزراعي ن
انتھاجھ من سیاسات لتطویر مردودیتھ وتحسین مساھمتھ في التنمیة وخاصة بالمناطق 
الریفیة وذلك بعد التوسع النسبي في استخدام النظم الزراعیة الحدیثة وما تم منحھ من 

أّن ذلك یبقى محدودا بالنظر إلى ما یختزنھ  تسھیالت لدفع االستثمارات في القطاع، إالّ 
في االستفادة  لالقطاع من مكامن غیر مستغلة لحد اآلن، ھذا باإلضافة إلى التأخیر الحاص

من التكنولوجیا وتطورات البحث العلمي للرفع من اإلنتاج كما وكیفا  وتحسین إنتاجیة 
   المستغالت الزراعیة.

 

 تحقیق األمن الغذائي العربيتأمین استدامة النشاط الزراعي ل .2

بد في ھذا المجال من صیاغة برامج وخطة عربیة لتأمین استدامة النشاط ال
الزراعي الذي یبقى من األنشطة األساسیة الموفرة لمواطن العمل والدخل وبالتالي 

ومن بین أھم  ى ،لجوع وضمان أمننا الغذائي العربالمساھمة في القضاء على الفقر وا
 واجب أخذھا في االعتبار :المحاور ال

 استصالح األراض�ي الزراعی�ة للح�د م�ن ت�دھورھا وتحس�ین مردودی�ة اس�تغاللھا •
والقضاء على انجراف التربة والتص�حر وتحوی�ل األراض�ي الج�رداء إل�ى أراض 
ص�الحة للزراع�ة ع�ن طری�ق حف�ر اآلب�ار وجل�ب المی�اه ومعالج�ة الترب�ة واعتم��اد 
الموارد واإلمكانیات الفنیة والتكنولوجیة والمالیة الالزمة لذلك عبر برامج وطنیة 

طق المعنیة وتسھم ف�ي الوص�ول كبرى تغیر المشھد االجتماعي واالقتصادي للمنا
 تدریجیا إلى االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي.

تمك���ین الم���زارعین وأبن���ائھم خاص���ة المتعلم���ین م���نھم م���ن خریج���ي الم���دارس  •
س�واء م�ن خ�الل التفوی�ت  الزراعیة ومراكز ومعاھد التدریب من حیازة األراضي

ا واستص�الحھا وإدخ�ال فیھا لصالحھم أو كرائھا لمدة معینة بما یمكنھم من إحیائھ�
التقنیات الحدیثة في مختلف مراحل النشاط الزراعي بما یساھم ف�ي تنوی�ع اإلنت�اج 
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وتحس��ینھ ویس��اعد عل��ى ت��وفیر م��واطن العم��ل وینم��ي المن��اطق الریفی��ة ویح��د م��ن 
 . الھجرة والنزوح

والحّد من استعمال الري  استغالل الموارد المائیة بشكل أحسن ووقف ھدر المیاه •
التقلیدي والعشوائي وذلك عبر تحسین كف�اءة ال�ري وتطبی�ق المع�اییر االقتص�ادیة 
والعلمی��ة ف��ي اس��تخداماتھ عل��ى غ��رار ال��ري ب��التنقیط وباس��تعمال تقنی��ات ال��رش 
واعتم��اد ب��رامج ت��دریب خصوص��یة لتط��ویر الكف��اءات العربی��ة ف��ي می��دان تقنی��ات 

 .الري 

ی��ة الزراعی��ة والتش��جیع عل��ى اس��تخدامھا ف��ي األراض��ي تط��ویر البح��وث العلم •
لالس���تفادة منھ���ا ف���ي تط���ویر اإلنت���اج الزراع���ي والحی���واني والس���مكي  الزراعی���ة

وإحداث مراك�ز متط�ورة للبح�ث الزراع�ي وانت�داب الب�احثین والخب�راء وتمكی�نھم 
من كافة اإلمكانیات المس�توجبة لتط�ویر بح�وثھم وتنزیلھ�ا عل�ى أرض الواق�ع بم�ا 

 ن من اإلنتاج ونوعیتھ.یحس

لة الحمای�ة االجتماعی�ة للم�زارعین وخاص�ة الص�غار م�نھم والع�املین ظتوسیع م •
ووض��ع أنظم��ة خاص��ة للض��مان االجتم��اعي ت��ؤمن التغطی��ة  بالقط��اع الزراع��ي

وتضمن لھم الحمایة أثناء وبعد النش�اط وتب�ادل التج�ارب العربی�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال 
قط��اع الزراع��ي ویقل��ل م��ن الھج��رة والن��زوح بم��ا یح��ثھم عل��ى مواص��لة النش��اط بال

 . ویوفر بالتالي القوة العاملة الالزمة التي یحتاجھا القطاع

ض�رورة االھتم�ام بتثقی�ف وت�دریب الم�رأة ف�ي الری�ف وتمكینھ�ا اقتص�ادیاً للقی�ام  •
وتش��جیع وتنوی��ع االس��تثمار والخ��روج م��ن األط��ر ب��دورھا ف��ي تنمی��ة مجتمعھ��ا 

مار بم��ا یس��اعد عل��ى بن��اء بیئ��ة متكامل��ة لتنمی��ة القط��اع واألش��كال التقلیدی��ة لالس��تث
 الزراعي من ناحیة وتطویر األنشطة المرتبطة بھ والمدرة لفرص العمل.

تش��جیع الم��زارعین عل��ى المش��اركة ف��ي أنش��طة اتح��اد الفالح��ین والتعاونی��ات  •
في المنطقة التي یتواجدون بھا م�ن أج�ل حش�د الم�وارد المحلی�ة وتعبئتھ�ا  الفالحیة

مة سكان المنطقة، وتھیئة إطار تنظیمي وتعاوني بین الفالحین یھتم بقضایاھم لخد
قل���ل الفاق���د م���ن المنتج���ات یخف���ف الض���غط عل���ى الم���وارد الطبیعی���ة والمائی���ة ویو

  زید من قدرة المزارعین على الصمود.یالزراعیة و
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كما أن المزارع العربي ما یزال یعوزه التدریب الالزم والتوعیة المستوجبة 
واإلرشاد الكافي كي یغیر من أسالیب وطرق استغاللھ للمساحات الزراعیة وإدخال 
التقنیات الحدیثة في األنشطة بما في ذلك تقنیات الري المتطورة التي تستجیب للواقع 

وھذه كلھا مجاالت تدخل ضمن اھتمامات منظومة  ،العربي المتمیز بندرة المیاه وقلتھا
ي تتطلب إصالحات جوھریة في مضامینھا ومناھجھا بما في التدریب المھني الزراعي الت

 ذلك جلب مدربین لھم من المؤھالت ما یمكنھم من تدریب المزارعین التدریب الجید. 

 

الجزء الرابع : تعزیز النمو االقتصادي المستدام والعمالة المنتجة وتوفیر 
 المزید من فرص العمل 

 تشخیص الوضع االقتصادي العربي  .1

العالمي في الفترة األخیرة بروز ضغوطات مستجدة وأزمات  االقتصادیشھد 
متواترة تشعبت لتشمل النواحي االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة والثقافیة واألمنیة، 

كما تنامت الفوارق  ، وتوسعت رقعتھا وأصبح من الصعب مواكبة نسقھا ومدى انتشارھا
یة وبین األفراد داخل البلد الواحد مما أفرز االقتصادیة واالجتماعیة بین الدول من ناح

توسعا لبؤر التوتر واالنتفاضات الشعبیة، ھذا عالوة على استفحال ظاھرة التلوث وتفاقم 
 الضغوط على المحیط. 

ولقد تفاجأت العدید من الدول وبالخصوص المنظمات الدولیة بھذه الظروف 
ت مضى بدعم مقارباتھا وتعاظمت مسؤولیاتھا وأصبحت مطالبة أكثر من أي وق

وإحكام  األزماتومراجعة التمشي الذي تنتھجھ في استشراف األوضاع والتنبھ لمثل ھذه 
 إدارتھا لمساعدة البلدان على تطویق تداعیاتھا السلبیة. 

وقد انعكست ھذه الظروف سلبا على الموازنات المالیة العامة للعدید من الدول 
والخاص وعلى تطور االستثمار بھا وجلب االستثمارات العربیة وعلى نسق اإلنفاق العام 

العلیا  فرة لمواطن العمل لخریجي المدارساألجنبیة خاصة في القطاعات المو
 ، بما زاد من صعوبات أسواق العمل.والجامعات
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وتبرز تقاریر المنظمات الدولیة المتخصصة والدراسات أن نسبة النمو بالوطن 
السنوات األخیرة بنصف نقطة مقارنة بما كان یمیزھا قبل العربي شھدت انخفاضا خالل 

عندما كانت أسعار النفط في مستویات أرفع، علما أّن الدول العربیة التي  2013سنة 
تعرف أزمات اجتماعیة وسیاسیة وأمنیة انخفضت بھا نسب النمو بحجم أكبر وأصبحت 

 . في البعض منھا تسجل نسبا سلبیة

ستخراجیة المرتبطة بالنفط ابل تراجع مساھمة الصناعة االن مقوالملفت لالنتباه أ
والغاز وبقیة الموارد الطبیعیة، فقد شھدت مساھمة القطاعات التحویلیة تحسنا في نسبة 
مساھمتھا في الناتج المحلي اإلجمالي، وھو ما یدعو إلى التساؤل عن األسباب التي لم 

ن النفط في توجھات الدول العربیة تساعد على مزید تطویر قطاعات اقتصادیة بدیلة ع
النفط وبوجھ خاص  األولیةالمنتجة، فھیكلة االقتصاد العربي تغلب علیھا قطاع السلع 

وحدھما أكثر من ثلث الناتج المحلي اإلجمالي العربي ولعدة والغاز الطبیعي إذ یشكالن 
رد بحیث أضحت تنمیة االقتصاد العربي مرتبطة باألساس بھذا المو ،عقود مضت
 وھو ما یستوجب نظرة تأمل ثاقبة في مستقبل اقتصادیات الدول العربیة.  ، الطبیعي الھام

فال بد من تنویع قاعدتھا االقتصادیة والتخلص تدریجیا من ثقل النفط كقطاع یحدد 
ل من خالل "رؤیة ا، وھو ما انتبھت إلیھ السعودیة على سبیل المث مؤشرات النمو بھا

مارات العربیة المتحدة التي شرعت في تطویر قطاع الخدمات "، واإل2030السعودیة 
 في عدید المجاالت.

كما أن بلدانا عربیة أخرى ما زالت اقتصادیاتھا تعتمد على قطاع واحد أو اثنین 
ببعض دول شمال إفریقیا،  تسفاوتوازناتھا بتأثر ھذه القطاعات كالسیاحة والف وتتأثر

ز بالھشاشة باعتماده في غالب األحیان على سلعة وھو ما جعل االقتصاد العربي یتمی
 واحدة شدیدة التأثر بالظروف السیاسیة واإلقلیمیة الظرفیة.

ولئن اعتمدت بعض الدول العربیة سیاسات لدعم الخدمات الذي أصبح یمثل 
من الناتج اإلجمالي العربي، فإن مجاال واسعا ما یزال یستوجب النظر لدعم  %43قرابة 

من الناتج  %10الصناعات التحویلیة وتطویر مردودیتھا أكثر والتي ال تمثل سوى 
العربي واعتماد تكنولوجیات االتصال والمعلومات في مختلف القطاعات االقتصادیة بما 

 القیمة المضافة لمختلف القطاعات االقتصادیة.یطور من التجدید واالبتكار ویرفع من 
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 عدم قدرة نماذج التنمیة بالوطن العربي على مواجھة تحدي التشغیل والبطالة .2
ة للنفط والغاز تتمیز المنطقة العربیة بالعائدات المالیة الضخمكانت لئن 

 ، فإن عدید مؤشرات التنمیة االجتماعیة تسفاوأخرى كالفوبإیرادات موارد طبیعیة 
والبشریة تستوجب مزید النظر كتفشي البطالة وبروز ظاھرة الفقر وعدم القدرة على 

قتضیات التنمیة في الوطن العربي توزیع فوائد التنمیة على كل الفئات والمناطق، فم
فترض أن النمو االقتصادي یجب أن یقود بصفة حتمیة ودائمة إلى توزیع عادل للدخل ی

العمل وتنمیة المناطق الریفیة بما یساھم في مزید الحد وتوفیر أكثر ما یمكن من فرص 
من الفقر والتھمیش، فمكاسب التطور االقتصادي یجب أن تنعكس إیجابیا على األفراد 
وتؤدي إلى تحسین نوعیة عیشھم عن طریق توفیر الغذاء بأسعار مناسبة وتعمیم التعلیم 

 حدیثة ومتواصلة. وتحقیق األمن إلى جانب تغطیة صحیة مالئمة وبنیة تحیة

دى جدوى ونجاعة التنمیة في على أن من أبرز المسائل التي تبقى مطروحة في م
العربي ھي باألساس القضاء على البطالة التي ما تزال تسجل أعلى مستویاتھا  الوطن

بالوطن العربي وأرقامھا تعتبر األعلى مقارنة ببقیة المجموعات الدولیة وتتجاوز بكثیر 
 معدالت العالمیة.المقاییس وال

فالبطالة أفرزت بالبلدان العربیة انعكاسات اجتماعیة خطیرة وأدت إلى ظواھر لم 
تعتدھا المجتمعات كالتطرف واإلرھاب والتھریب، فعدید من الشباب العربي الذین باتوا 
یشعرون باإلقصاء والعزلة وعانوا البطالة الطویلة جنحوا إلى سبل ومتاھات غریبة وغیر 

، فمروا من البطالة إلى اإلقصاء ومن اإلقصاء إلى التھمیش ومن التھمیش إلى مألوفة
الجنوح واإلرھاب، وساھم بذلك في تفكیك النسیج االجتماعي لعدد من البلدان العربیة، 

لوضع التوجھات التنمویة الصائبة التي تخرج الشباب من عزلتھ  حلمٌ ومن ھنا فاألمر 
الشعور بالحرمان من إیجاد عمل الئق یحفظ كرامتھ  ومن شعور ترسخ لدى غالبیتھ وھو

ویعید لھ الشعور بالمواطنة الحقیقیة، وفي ھذا الصدد، ال بد من الوعي كل الوعي أن 
العمل ال یمثل مصدرا للدخل فحسب، بل ھو وسیلة الكتساب دور ومكانة في المجتمع، 

 ھو ضمان الستقرار الشعوب العربیة واستدامة تنمیتھا.

م، فقد نسب البطالة ترتفع بصفة مفزعة لدى الشباب المتعلّ  والالفت لالنتباه أنّ 
 %40تجاوزت نسبة بطالة المتعلمین من الشباب المتحصل على شھادات جامعیة حوالي 
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، ببعض البلدان العربیة، ویمثلون ربع العاطلین في المتوسط اإلجمالي بالبلدان العربیة
 خریجي الجامعات مع احتیاجات أسواق العمل. وھو ما یطرح إشكالیة مواءمة

وبمقابل ارتفاع بطالة حاملي شھادات التعلیم العالي تواجھ األقطار العربیة نقصا 
الكفاءات والمھارات المستوجبة قلة حیث تشكو عدید القطاعات  ،في الید العاملة الماھرة

عدني وغیرھا والمرتبطة لمواصلة نشاطھا على غرار قطاعات البناء والنجارة واللحام الم
كما أّن عدید الشباب من حاملي شھادات التعلیم العالي یعملون  ، بمنظومة التدریب المھني

 في وظائف مؤقتة وغیر مرضیة.

وتبرز مؤشرات البطالة أّن الھوة ما تزال قائمة في توزیع معدل البطالة بین 
للرجال.  %11قارنة بـ م %17النساء والرجال، فمعدل بطالة النساء یبقى في حدود 

وبالرغم من بوادر التحسن في مشاركة المرأة في سوق العمل، فإن المجتمعات العربیة 
من نسب التحاقھا بالتعلیم المتزاید تتطلع إلى مساھمة أحسن للمرأة من خالل الرفع 

بمختلف مراحلھ وفتح المجال أمامھا لالندراج في تخصصات التدریب المھني واقتحام 
 ت الفنیة والتقنیة وتنفیذ برامج لتمكین المرأة في محیطھا االجتماعي والعملي.المجاال

العاطلین ھم من  ثىین تقریبا ھم من فئة الشباب، وثلوكما یتضح فنصف العاطل
الذي تتسم بھ منظومة التعلیم  االختاللعلى یدّل باحثین عن عمل ألول مرة، وھو مؤشر 

 ر الحقا. والتدریب والتي سیتعرض لھا التقری

لة في الوطن العربي ھي إذا باألساس بطالة شباب ومتعلمین ونساء البطاف
 وباحثین عن عمل ألول مرة.
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 تفاوت نسب البطالة حسب البلدان وتطورھا

 أقل نسبة مسجلة آخر اإلحصائیات البلد
 %13,70 %29 الیمن

 %8,80 %28,4 فلسطین
 %13 %19,50 لیبیا

 %15,1 %16,40 عراقال
 12,40% 15,5% تونس
 8% 14,90% سوریا
 10,80%  15,8% االردن

 10,10% 12,85% موریتانیا
 8,10% 12,6% مصر

 9,80% 9,9% الجزائر
 7,80% 9,6% المغرب
 6,20% 6,40% لبنان

 4,35% 5,7% العربیة السعودیة
 0,50% 2,20% الكویت
 0,20% 0,20% قطر

 11,10% 19,50% السودان
 7% 7% جزر القمر
 3,30% 3,70% البحرین

 1,15% 4,20% مارات العربیةاإل
 6,4% 7,20% عمان

 43,5% 54% جیبوتي
 

 trading economicsالمصدر : 
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وقد أدى عدم تنوع القاعدة االقتصادیة إلى ھیمنة القطاع العام في التشغیل 
نفذتھا بعض وتواضع حصة القطاع الخاص وذلك بالرغم من برامج الخصخصة التي 

والحوافز التي تم وضعھا لدفع القطاع الخاص على االستثمار خاصة في  البلدان العربیة
 سم بضعف نسیجھا التنموي واالقتصادي. القطاعات التنافسیة وفي المناطق التي تت

من إجمالي التشغیل مع تفاوت بین دولة  %29ویمثل القطاع العام حوالي 
ویبقى القطاع العام في جل الدول العربیة معرضا إلى ضغوطات اجتماعیة  ، وأخرى

كبیرة في مجال التشغیل ومحل تطلعات طالبي الشغل وذلك بالنظر إلى ما یوفره من 
یا مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص ومن تأمین للعمل وضمان تواصلھ وظروف أجور نسب

 عمل أحسن خاصة للداخلین الجدد ألسواق العمل. 
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 نحو نموذج تنموي بدیل ومستدام .3
إن الوطن العربي مدعو إلى وضع توجھات تنمویة تضمن استدامة التنمیة من 
منظور توفیر فرص العمل الالئق وتحسین الدخل وتنمیة المناطق الریفیة والقضاء على 
البطالة والفقر، وھي توجھات یستوجب بلورتھا في سیاسات وبرامج تنمویة تأخذ بعین 

متغیرات على المستوى اإلقلیمي والدولي، االعتبار ما طرأ من مستجدات وتطورات و
تنمیة جدید قادر على توفیر مواطن العمل الستیعاب  نموذجفاألقطار العربیة بحاجة إلى 

 األحجام المتزایدة من القوى العاملة بمختلف المناطق ولكل الفئات.

لقد برز الیوم بحكم الظروف التي میزت الوطن العربي في السنوات األخیرة بأن 
التنموي الذي ساد طیلة عقود خلت من الزمن أثبت محدودیتھ في القدرة على  موذجنال

 . التقلیص من البطالة وتحقیق التوازن بین المناطق وضمان توزیع عادل للثروة

إّن رفع تحدي النمو والتشغیل باألقطار العربیة یتطلب نموذجا تنمویا یحقق تنویع 
والتقلبات والمتغیرات على المستویین الداخلي  مصادر الدخل وقادر على مجابھة الھزات

والخارجي ویساعد على الرفع من القدرة التنافسیة لألقطار العربیة وذلك من خالل سیاسة 
 اً للتكنولوجیات الحدیثة وأكبر اعتماد اً على الخارج وأحسن استخدام اً تنمویة أكثر تفتح

واطن العمل ألصحاب الكفاءات على المعرفة بما ینمي من طاقة االقتصاد على توفیر م
 العلیا.

وتتطلب المرحلة االعتماد بالخصوص على جملة من التوجھات في بلورة الرؤیة 
التنمویة الجدیدة المستدامة للمنطقة العربیة والقادرة على توفیر المزید من مواطن العمل 

ت من خالل دعم ووضع اآللیات الكفیلة لالستفادة بما یوفره االقتصاد العالمي من إمكانیا
تنافسیة االقتصادیات العربیة والعمل على تحقیق معدالت نمو عالیة ومستدامة، شاملة 

، تضمن الرفع من اإلنتاجیة الكلیة لعوامل فئات المجتمعلكل القطاعات، دامجة لكل 
اإلنتاج التي بقیت مساھمتھا في النمو االقتصادي ضعیفة بل ومتواضعة باستثناء عدد قلیل 

لدان العربیة، ففي ظل ضعف إنتاجیة عوامل اإلنتاج بما في ذلك إنتاجیة العمل، من الب
 تبقى زیادة قدرة االقتصاد على توفیر فرص العمل ضعیفة وقلیلة.

 ویمكن أن یرتكز النموذج التنموي الجدید على جملة من المقومات من بینھا :
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تقبلیة واعدة توظیف اإلمكانات العربیة في صیاغة رؤیة جدیدة لقطاعات مس •
یتم من ومستدامة في ضوء ما تتمیز بھ كل دولة عربیة من موارد وإمكانیات 

وإیجاد آلیات  وتطویرخاللھا تعزیز االندماج االقتصادي صلب الفضاء العربي 
العمل لتبادل  أصحابأكثر فاعلیة لمزید التعاون بین مختلف الھیاكل الحكومیة و

اعي لتنویع القاعدة االقتصادیة وتجدید المعلومات فیما بینھا وتكثیف المس
االستراتیجیات القطاعیة وتطویر االستثمار العربي في القطاعات الواعدة ذات 

في مجال تشغیل المتعلمین عدة القیمة المضافة العالیة والتي تختزن مكامن 
 وأصحاب الكفاءات. 

كما تتطلع الرؤیة العربیة الجدیدة في مجال التنمیة المستدامة إلى تنویع 
الشراكات مع الفاعلین االقتصادیین بالوطن العربي لتحسین المبادالت التجاریة 
البینیة وتوسیع رقعة األسواق المستھدفة ودعم آلیات التنسیق العربي المزدوج 

توفرھا األسواق العربیة  لالستفادة من الفرص واإلمكانیات الھامة التي
للمستثمرین العرب بإعطائھم األولویة القتحام ھذه األسواق بما یعنیھ ذلك من 
تعاون لتحسین البنیة األساسیة والتحتیة وتعزیز الربط اللوجستي وتطویره بین 

 البلدان العربیة. 

نتاج كما ترنو ھذه الرؤیة إلى إطالق المبادرات اإلقلیمیة في مجاالت متعددة كاإل
الزراعي والصناعي والسیاحة وزیادة برامج التعاون اإلنمائي الموجھ إلى 

 المشاریع اإلنتاجیة الكبیرة والموفرة لمواطن العمل.

إیجاد بیئة تشریعیة وتنظیمیة مالئمة وجاذبة ومحفزة لالستثمار وتضمن  •
وتساعد على الرفع من اإلنتاجیة  التكامل بین القطاعین العمومي والخاص

كعنصر أساسي لتحسین تنافسیة االقتصادیات العربیة في الداخل  جمالیةاإل
وھو ما یتطلب إصالحات جوھریة على  مستوى المؤسسات  ، والخارج

ة وتوظیفھا ؤرد البشریة الكفوالھیاكل اإلداریة ھذا باإلضافة إلى توفیر الموا
ما تزال تمثل فالبیروقراطیة اإلداریة  ، التوظیف األمثل لخدمة أھداف التنمیة

 عبئا ثقیال على تطویر االستثمارات وجلب المستثمرین األجانب. 
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كما وجب وضع اآللیات المجدیة لتحسین النفاذ إلى التمویل خاصة لألنشطة 
المجددة التي تتطلب استثمارات كبیرة وتطویر البنیة التحتیة المساندة للتخفیض 

 من تكلفة األعمال.

توجیھ االستثمارات القطاعیة لألنشطة الواعدة إعطاء األولویة القصوى في  •
اآلن أو  حتىوالتي لم یتم استغاللھا  المرتبطة بالتجدید واالبتكار والبحث العلمي

بدأ استغاللھا ببعض البلدان العربیة دون أن تكون توجھا عربیا متكامال على 
غرار أجھزة االتصاالت وأنظمة الدفع اإللكتروني ومكونات الطائرات 

بیوتكنولوجیا والنانوتكنولوجیا واألنسجة الذكیة والمنتوجات الفالحیة والغذائیة وال
 البیولوجیة والطاقات المتجددة. 

بد من استقطاب استثمارات صناعیة وخدماتیة عربیة كبیرة الحجم في ھذه وال
األنشطة من حیث حجم االستثمار وقیمتھ ومواطن العمل التي توفرھا، تعود 

 لدان وتسھم في االستقرار األمني واالجتماعي لمنطقتنا العربیة.  بالنفع على الب

 "االقتصاد األخضر" من فرص عمل فیما یعرف هكما یمكن االستفادة مما یوفر
"بالوظائف الخضراء" على غرار قطاعات اإلمداد بالطاقة البدیلة والزراعة 

"فاالقتصاد األخضر" یمثل مجاال ھاما أثبت نجاعتھ في عدید  ، البیئیة وغیرھا
 الدول للقضاء على البطالة والفقر وتوفیر الدخل وتنمیة المناطق.

نجاز المشاریع اإلنمائیة إبین القطاعین العام والخاص في  تطویر الشراكة •
الكبرى وإیجاد اإلطار التشریعي والقانوني المحفز لھا والمنظم لصیغھا 

فالعدید من التجارب الناجحة على المستوى الدولي توجھت نحو  ، لھاوأشكا
ة بین الھیاكل الحكومیة والقطاع الخاص في التصور واإلنجاز یشراكات حقیق

 . التصرف في المشاریع الكبرىو

بد من إرساء مثل ھذا التكامل والعمل على تعمیمھ وتنظیمھ تشریعیا وھیكلیا فال
وھي شراكات توفر  ، یوائم بین القطاعات واالستحقاقات التنمویة عبر تمشَ 

فرصا ھامة إلنجاز المشاریع الكبرى وتوفیر فرص العمل بالكیفیة والحجم 
 المطلوبین.
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دعم حاضنات األعمال وخاصة من خالل المسؤولیة المجتمعیة في ریادة  •
ه الحاضنات األعمال حیث تختلف التجارب العربیة في مجال االستفادة من ھذ

فالتجارب الدولیة في نشر ثقافة المبادرة ودعم الریادیین وباعثي المشاریع، 
یضم  7أثبتت مدى قدرة ھذه الحاضنات على تنمیة المشروعات، فبلد مثل الصین

 279في فرنسا، و 192في ألمانیا، و 300، و2012حاضنة أعمال سنة  600
ي ھذا التوجھ كأحد الخیارات في الیابان، وھو ما یتطلب تبن 190في كوریا و

 اإلستراتیجیة في تدعیم النمو االقتصادي العربي. 

وذلك بتركیزھا ، وال بد من تقریب ھذه الحاضنات لمراكز العمل والتدریب 
سواء داخل المناطق الصناعیة واألحیاء الحرفیة والتكنولوجیة، أو داخل مراكز 

 . التدریب المھني وفي الجامعات والمدارس العلیا

التجارب الدولیة الناجحة أن ھذه الحاضنات یمكن أن یتم إحداثھا  تثبتأكما 
المسؤولیة االجتماعیة فى إطار المؤسسات الصناعیة الكبرى داخل المنشآت و

ھم خالل فترة معینة ینبوضع إمكانیاتھا على ذمتھم وتب ، ویتم ذلكلھذه المنشآت 
 . لالستفادة من تجارب ھذه المنشآت

ثقافة المبادرة وقیمة العمل لدى الشباب ضمن برامج وطنیة ثالثیة تطویر  •
تطویر روح المبادرة ونشر ثقافة إحداث المشاریع لدى شبابھا من ف األطراف،

بین أھم تحدیات االقتصادیات والمجتمعات العربیة التي بقیت من بین أضعف 
طاع العمومي ما المجتمعات التي تعول على المبادرة الخاصة، فعقلیة العمل بالق

تزال مترسخة بثقافة الشاب العربي، وھو یعول على الدولة والحكومات 
ما یبقى منتظرا لفرصة العمل بالھیاكل  وغالبالتوظیفھ إثر إتمام مراحل تعلمھ، 

مشروع خاص  إلنشاء ھإلمكانیات الھائلة المتواجدة لدیالعمومیة بالرغم من ا
 شباب جیلھ. موطن العمل لنفسھ وللعدید من  یوفر

جعل إلى إقناع الشباب للتوجھ للمبادرة،  العربیةتوّفق العدید من البلدان  وعدم
حصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تتعدى حالیا ثلث الناتج المحلي 

 .الجزائري االقتصادعمال في األحالة حاضنات  - : رؤیة مستقبلیة عمال بین التطویر والتفعیلاألحاضنات  إشكالیة  7
 االقتصادیةكلیة العلوم  – والمالي االقتصاديالتحلیل  : التخصص – محاضر أستاذالدكتور فوزي عبد الرزاق 

 .2014سبتمبر  – الجزائر – 1 –جامعة سطیف  والتجارة وعلوم التسییر
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واسعا زال ماّن المجال إوبالتالي ف 8اإلجمالي وثلث العمالة في القطاع الخاص
 بدیلة عنھو ما یستوجب نظرة جدیدة لزیادة حصتھا في النمو والتشغیل، و

التوجھ السائد حالیا، فالمبادرة ھي قبل كل شيء ثقافة وتربیة تتجّذر منذ الصغر، 
اآلن العدید من البلدان  حتىأي منذ السنوات األولى للتعلم، وھو ما لم تنتبھ إلیھ 
 العربیة ولم تدرجھ في أنظمتھا التربویة والتعلیمیة. 

لتجارب المعتمدة تقییما یأخذ بعین االعتبار خصوصیة كل كما یستوجب تقییم ا
بلد، فالعدید من البلدان وضعت صنادیق وبرامج وھیاكل ومؤسسات تمویل 
خصوصیة للشباب المبادر وقروضا بشروط میسرة، على أن نتیجة ھذه البرامج 

إعادة النظر في ھذه البرامج وتصویبھا  یتطلبمتباینة من بلد إلى آخر وھو ما 
فال یجب اعتماد المبادرة  ، سب خصوصیة الفئات والمناطق والبیئة المجتمعیةح

 ھكحل أخیر أو وقتي لالندراج في سوق العمل، فالمبادرة ھي قبل كل شيء توج
اقتصادي قبل أن یكون حال اجتماعیا یعتمد للحد من ضغوطات العاطلین عن 

 العمل. 

من ھیاكل إداریة وأصحاب عمل ونقابات  فاألطراویتطلب المجال تشریك كل 
المجتمع  تشریكعند تصور وتنفیذ البرامج الداعمة للمبادرة وإحداث المشاریع و

 ةمھمة التنفیذ والتقییم من خالل عقود برامج تعقد بین األطراف الثالثفي المدني 
وتعتمد على أھداف واضحة تلتزم بھا األطراف بما في ذلك ضمان دیمومة 

ثر التمویل، حیث تصل نسبة اندثار المشاریع إعبر دعم اإلحاطة  المشاریع
 من جملة المشاریع الممولة.  %80ببعض التجارب العربیة إلى 

المشروعات الصغیرة لیست كافیة لوحدھا ما لم بّد من اإلشارة إلى أّن وال
مواطن نشاط غیر مباشرة  تصاحبھا مشاریع عمالقة وكبیرة تساعد على إیجاد

، فغالبا ما تواجھ المؤسسات الصغیرة والصغرى  الصغیرة للمؤسسات
والمتوسطة مشاكل كبیرة لترویج المنتوج وضمان األسواق بما یمكنھا من 

 ضمان دیمومة المؤسسة ویطور من دخلھا. 

)، وثائق التنمیة العربیة الثانیة "تفعیل دور المنشآت الصغیرة 2012الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي (  8
 الكویت. –والمتوسطة في التنمیة العربیة" 
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فبعض الدراسات بدأت تنبھ إلى خطورة القروض الصغیرة على بعض البلدان 
النظر في فكرة أن القروض الصغیرة ال ُتساعد على مكافحة البطالة وتعید 

ثر الحصول على التمویل وبدایة إم تصاحبھا آلیات داعمة لھا خاصة والفقر إذا ل
 النشاط. 

 

الجزء الخامس : المنظومة التعلیمیة العربیة وأسواق العمل ... عالقة تكامل 
 أم تنافر

في وضعیة بطالة أو خارج المنظومة  أكثر من نصف الشباب العربي ھو إنّ 
تبرز ھذه الوضعیة مدى محدودیة الخطط التنمویة المعتمدة في  كانت ولئن ، التعلیمیة
عدم قدرة المنظومة بر كذلك وباألساس ، فإنھا تفسّ العملالبطالة وتوفیر مواطن  الحّد من

مخرجاتھا مع متغیرات واقع  ومواكبةالتعلیمیة على التكیف مع متطلبات أسواق العمل 
 اإلنتاج والعمل.

یة ال تساعد الخریجین وقد اعتمدت السیاسات التربویة على مناھج وبرامج تعلیم
التي تستجیب لمقتضیات االبتكار والمنافسة واإلنتاجیة داخل المھارات  على اكتساب

، فالعدید من الجامعات العربیة بقیت منحصرة في اختصاصات تقلیدیة  العمل مواقع
تستجیب للتوظیف في ھیاكل عمومیة وصلت إلى حد اإلشباع ولم تعد قادرة على استیعاب 

 أعداد أكبر من الموظفین. 

، فإن 9من أجل مواطنة عالمیة" التعلیمفإن بادر العالم األممي إلى الحدیث عن "
ه المرحلة الصعبة من تاریخھ ربّما بحاجة أوال إلى جعل "التعلیم من الوطن العربي في ھذ

فمن الضروري التنسیق بین  ، أجل مواطنة عربیة" تدفع إلى مواطنة عالمیة فیما بعد
البلدان العربیة في مجال إرساء منظومة تعلیم جیدة تساعد على تطویر المبادالت البینیة 

 االنتماء إلى الفضاء العربي. بین البلدان العربیة وتغذي الشعور ب

متحدة لإلعالم والمنظمات مون في المؤتمر السادس والستین إلدارة األمم ال من كلمة األمین العام لألمم المتحدة بان كي  9
 .2016 ومای 30 –جمھوریة كوریا الجنوبیة  –جنونجو  –غیر الحكومیة 

                                                 



 

فإن أسلمنا أن االقتصادیات العربیة بحكم تركیبتھا كما أسلفنا القول ترتكز على 
عدد ضئیل من القطاعات واألنشطة ویعوقھا التنویع واالندماج في مقتضیات العولمة 
واعتمادھا على الصناعات االستخراجیة والتحویلیة وغیر قادرة على استیعاب أصحاب 

كفاءات العالیة، فإن معوقات كبیرة تشوب المنظومة التعلیمیة على كافة المستویات بما ال
یجعلھا غیر مسایرة حالیا لمقتضیات اقتصاد متطور یرتكز على المعرفة والتجدید 

 واالبتكار.

إن ھذه الوضعیة تتطلب التفكیر في آلیات ورؤى مغایرة لما تم اعتماده منذ عقود 
ھ وبصفة عاجلة ودون تردد أو ارتجال نحو یلتربیة والتعلیم والتوجمن الزمن في مجال ا

سیاسات تأخذ بعین االعتبار التجارب الناجحة على المستوى الدولي والمبنیة باألساس 
وتعتمد على حوكمة جدیدة  ،االقتصاد واحتیاجاتعلى المواءمة بین منظومة التعلیم 

وتعطي  ،أساسھا الشراكة في مختلف بناء ركائز المنظومة مع قطاعات اإلنتاج والمھنیین
األولویة للتدریب المھني كمسار نجاح لالندماج في أسواق العمل بمختلف أنماطھا وتعتمد 

 ھدفا رئیسیا وھو الرفع من التشغیلیة.

 

 معوقات المنظومة التعلیمیة العربیة  .1
لئن حققت العدید من الدول العربیة نجاحات واضحة على مستوى تعمیم التعلیم 
ونشره والتقلیص من نسب األمیة والرفع من عدد الشباب الذي یلتحق بالدراسة وخاصة 

المنظومة التعلیمیة  تشوبما تزال  االختاللبمستوى التعلیم العالي، فإّن عدید مظاھر 
 : بالوطن العربي من أبرز تجلیاتھا

فصحیح أن أعداد المتخرجین من مختلف  تغلیب جانب الكم على النوعیة، •
 المستویات التعلیمیة ھو في تزاید متواصل ولكن لیس بالكیفیة المرجوة. 

تجذر عقلیة الشھادة التي ما تزال مسیطرة على المنظومة على حساب الكفاءة  •
كما أّن شھادات التعلیم العالي  ، سوق العمل باحتیاجات المتصلةالمطلوبة 

القطاع العمومي وال تأخذ بعین االعتبار  احتیاجاتتحكمھا في العدید من البلدان 
 متطلبات المنشآت والمؤسسات االقتصادیة بالقطاع الخاص. 
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انتشار حوكمة تقریبا شبھ أحادیة لمنظومة التعلیم العالي من قبل المجالس  •
یسجل غیاب أصحاب األعمال والمھنیین في حیث  ، العلمیة وكوادر التدریس

 . الممنوحة تحدید محتوى البرامج والمناھج التعلیمیة المعتمدة والشھادات 

حیث  القرار صلب المنظومة اتخاذالطلبة والمجتمع المدني في  مشاركةضعف  •
یختلف التمشي التشاركي من بلد إلى آخر ولم یأخذ في غالب البلدان العربیة 

 .  فاعالً  اً حقیقی اصیغة واضحة وتوجھ

وھو ما ال یمكن  تواضع متوسط سنوات الدراسة بالعدید من الدول العربیة •
المتعلمین من االستیعاب المحكم للبرامج التعلیمیة وتنعكس سلبا على نوعیة 

المتخرجین وذلك بالرغم من التحسن الملحوظ في معدالت االلتحاق التعلیم و
 بالتعلیم بمختلف مستویاتھ. 

وتدني قابلیة تشغیل  أسواق العمل واحتیاجاتاتساع الفجوة بین التعلیم العالي  •
فقرابة ربع العاطلین ھم من خریجي التعلیم العالي  مخرجات التعلیم العالي،

 : ك إلى عدة أسباب من بینھا بالخصوصویعود ذل ، بالمنطقة العربیة

 بحكم النظرة  الطلب االجتماعي الكبیر على الجامعات والمدارس العلیا
المجتمعیة السائدة بأن التعلیم العالي یبقى ھو "المصعد االجتماعي" 

 . األفضل للخروج من الفقر والبطالة

 التي لم تساعد على بناء تعلیم عال متطور قادر  محدودیة الموارد المالیة
على جلب أحسن الكفاءات في مجال التدریس وتجھیز فضاءات التعلیم 
بالتقنیات واألدوات التعلیمیة والبیداغوجیة المطلوبة وبناء فضاءات تساعد 

 على البحث العلمي والتجدید داخل الجامعات.

  وخاصة مع الوسط المھني عدم تفاعل الجامعات العربیة مع محیطھا
فعدید التخصصات المطلوبة في أسواق العمل  ، وواقع اإلنتاج والعمل

كما أن  ، الجامعات العربیةالمعتمدة بغیر متوفرة بالتخصصات العلمیة 
عدید التخصصات ما تزال تدّرس منذ سنوات ولم تعد مطلوبة في سوق 

 العمل.
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 ،عدید من المؤسسات الجامعیة فال عدم متابعة الخریجین من قبل الجامعات
تقوم بمتابعة خریجیھا لتقییم مدى تشغیلیة الشھادات التي تسندھا بما  ال

المفروضة.  االختالالتیساعدھا على إقرار اإلجراءات المناسبة إلصالح 
كما أن ھذه الجامعات وبحكم عزلتھا عن واقع العمل وعالم األعمال 

المؤسسات والمنشآت  ودورة اإلنتاج ال تقوم بربط شراكات مع
االقتصادیة لتسھیل إدماج خریجیھا في أسواق العمل على غرار بقیة 

 الجامعات الدولیة المصنفة دولیا.

توجھ منظومة التعلیم بصفة عامة نحو الدروس النظریة والتلقین واالنتقائیة  •
المبني على اجتیاز االمتحانات والحصول على أحسن  والتقییم التقلیدي

ون تطویر لكفاءات التالمیذ والطالب في مجاالت التحلیل والفھم المعدالت د
وإعمال الفكر بما یساعدھم إثر التخرج على تقدیم اإلضافة في مواطن العمل 
وابتكار الحلول للوضعیات الصعبة واكتساب المھارات الضروریة للرفع من 

 اإلنتاجیة والقدرة التنافسیة. 

فالحصول على الشھادة في الوطن العربي ھو أھم من اكتساب المعرفة 
والمھارات الالزمة بحكم أن المشغل األساسي لحاملي شھادات التعلیم العالي ھو 
القطاع العام الذي یبقى یحتكم في قرار االنتداب أوال وباألساس إلى الشھادة، 

بالنظر  -ي الذي ال یفتح وھو ما زاد في تھمیش التعلیم التقني والتدریب المھن
آفاقا  -طبیعة الترقیات وخصوصیة التنظیم اإلداري في المنطقة العربیة إلى 

 كبیرة في القطاع العمومي.

حداثة القطاع الخاص في مجال التعلیم بالعدید من الدول العربیة وخاصة  •
وعدم تطوره بالكیفیة المرجوة وضعف معاضدتھ لمجھود الدولة  بالتعلیم العالي

لقلة الموارد واالستثمارات وضعف القدرة الشرائیة لعدد من المجتمعات العربیة 
وكلفتھ الباھظة لاللتحاق بھ، حیث تغلب علیھ في عدد من التجارب العربیة 

كما أنھ یفتقر في غالب األحیان إلى آلیات  ، النظرة الربحیة على حساب الجودة
والعلمیة، ھذا إلى جانب غیاب أو رقابة فاعلة على مستوى المعاییر األكادیمیة 

ضعف التشجیعات والحوافز التي تضعھا الدول العربیة لتطویر القطاع الخاص 
 للتعلیم.
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ضعف حوكمة مؤسسات التعلیم وضعف آلیات المساءلة والرقابة المالیة  •
مما أدى إلى ضعف مردودیتھا على مستوى نوعیة الخریجین  والبیداغوجیة

مخرجاتھا ومتطلبات أنظمة اإلنتاج والعمل وارتفاع وبروز انفصام كبیر بین 
 معدالت الرسوب والتسرب وسوء التصرف في الموارد الموضوعة على ذمتھا.

أسواق العمل واالختصاصات  احتیاجاتعدم توفر البیانات والدراسات حول  •
في  اختالالسواء داخل البلد الواحد أو بین الدول العربیة، مما ولد  المطلوبة
التخصصات المحدثة حیث أصبحت غالبیتھا ال تستجیب لمعاییر نوعیة 

 ، التشغیلیة، وتستند في غالب األحیان لقرارات إداریة أحادیة ومعطیات نظریة
كما ال یتوفر بالھیاكل الحكومیة بوزارات التربیة والتعلیم العالي والتشغیل آلیات 

مھني لفائدة الطلبة حدیثة واستراتیجیات واضحة في مجال اإلرشاد والتوجیھ ال
 حول التخصصات المطلوبة مقارنة بالتخصصات المتوفرة. 

وال یتم في العدید من الدول العربیة التنسیق مع الھیاكل المعنیة بالتشغیل 
والتوظیف من مكاتب تشغیل ومراكز متخصصة لمعرفة توجھات سوق العمل 

كما ال یتم االستفادة  ، المنشآت االقتصادیة من الكوادر والید العاملة واحتیاجات
من البیانات المتوفرة لدى الھیاكل المعنیة بالتشغیل إلنجاز الدراسات 
االستشرافیة حول سوق العمل ومتطلباتھ، ھذا إلى جانب عدم تواجد مكاتب 

مناھج تشغیل وتوظیف متطورة في العدید من الدول العربیة تعتمد على أحدث ال
ھ الباحثین عن یتوجتساعد على العمل ولبات واآللیات في تقریب عروض وط
 كالعمل عن بعد والعمل للحساب الخاص.  ، العمل نحو األنماط الجدیدة للعمل

صعوبات في الدول حیث توجد  عدم االھتمام بما فیھ الكفایة بالتدریب المھني، •
العربیة لفرض التدریب المھني كتوجھ أساسي وفاعل في توجیھ الشباب نحو 

فالنظرة  ، لیة عالیة  تضمن آفاقا أرحب في سوق العملمسالك ذات تشغی
المجتمعیة السائدة في الوطن العربي تعطي المكانة المرموقة لمن یعمل بالقطاع 
العمومي وما تزال تنظر نظرة ثانویة ویمكن القول نظرة دونیة للتعلیم الفني 

 ل. والتدریب المھني بالرغم من ارتباطھا الوثیق باحتیاجات أسواق العم
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في أسواق العمل العربیة، فعدید  قد نتج عن ھذا الوضع عجز واضحو
التخصصات المطلوبة تفتقر إلى العرض الكافي بینما ھناك وفرة في عرض 
تخصصات لیست مطلوبة وخاصة التخصصات المرتبطة بالعلوم اإلنسانیة 

من إجمالي المتخرجین على حساب  %60واالجتماعیة التي تمثل قرابة 
ات التكنولوجیا والعلوم واالختصاصات المرتبطة بالمھارات اختصاص

 والكفاءات الفنیة والتقنیة، التي تبقى األقرب إلى متطلبات أسواق العمل الحدیثة.

 

 نحو منظومة تعلیم تضمن استدامة التنمیة والتشغیلیة .2
فرض على الدول العربیة تطویر المنظومة تمقتضیات التنمیة المستدامة  إنّ 

ة من أجل تحسین آفاق التشغیل وتقلیص الفجوة بین مخرجات المنظومة ومتطلبات یالتعلیم
أسواق العمل وھو ما یستوجب تطویر سیاسات التعلیم وباألخص التدریب المھني من 

 .ناحیة وإضفاء حوكمة رشیدة على المنظومة بمختلف مكوناتھا 

نوعیة التعلیم شخیص مكامن ضعف توأول المسائل الواجب االنتباه إلیھا ھي  )1
وال بد  ، یة تحسینھ واالرتقاء بھ إلى مستوى المعاییر الدولیة المعترف بھابغ

ھنا من تطویر المناھج التعلیمیة باالعتماد على تكنولوجیات االتصال 
اللغات وتحسین القدرة على  وإتقانوالمعلومات والتركیز على مھارات التواصل 

االبتكار وحل المشاكل بدل التلقین والحفظ، وتطویر المھارات المتعلقة بالعمل 
شاف میوالتھم وقدراتھم لجعلھا فیما بعد كستوترك المجال للطلبة ال ، مع فریق

مصدرا للرفع من اإلنتاجیة وتطویر مھاراتھم بھدف تكوین میزات تنافسیة 
 . لجدیدة في مواطن العم

طع مع والقتوجیھ أھداف منظومة التعلیم لخدمة األھداف التنمویة المرسومة  )2
التعلیم  " إلى منطق جدید وھو " التعلیم للحصول على الشھادة" منطق 

العمل  أصحابویتطلب ذلك بالخصوص تفاعال أحسن مع  ، " مھارة الكتساب
في تصور المنظومة التعلیمیة الكفیلة بدفع التنمیة وتحسین قابلیة التشغیل 

 . وتطویر آفاق أسواق العمل

 50  الوطن العربى  في 2030التدریب المھنى ركیزة أساسیة الستراتیجیات التنمیة المستدامة 

 



 

في  تفاعل أجدى وأحسن للمنظومة التعلیمیة مع محیط األعمالالعمل على  )3
بالبحث والتطویر وذلك بربط شراكات بین الجامعات  المتعلقةالمجاالت الواعدة 

تطبیقیة وحاضنات المشاریع والمراكز العالمیة للبحوث ومراكز البحوث ال
والدراسات العلمیة المتخصصة في المجاالت التقنیة والتكنولوجیا ومخابر 

بما یضمن تطویع المناھج والبرامج ،  المؤسسات والمنشآت االقتصادیة العالمیة
أن فالجامعات یجب  ، ومتطلبات أسواق العمل احتیاجاتالتعلیمیة لتتطابق مع 

 تصنف بمعیار أساسي وھو مدى قدرتھا على توسیع آفاق التشغیل لخریجیھا.

لالنفتاح على التجارب التي فتح المجال للجامعات وللمنظومة التعلیمیة ككل  )4
بط شراكات قویة معھا والتفاعل ور أثبتت نجاعتھا على المستوى الدولي

ت بما یساعد على یجابي للتوجھ تدریجیا نحو االعتراف المتبادل للشھادااإل
 االندراج السلیم في االقتصاد المعولم.

تطویر القطاع الخاص في مجال التعلیم لتخفیف األعباء على الدولة وحشد  )5
المزید من الموارد واالستجابة بالكیفیة المرجوة وبالجودة الالزمة للطلب 

ویستدعي  ، خاصة في مجال ضمان تشغیلیة المتخرجین المجتمعي على التعلیم
ذلك إرساء عالقات شراكة وثقة متینة بین الھیاكل الحكومیة ومؤسسات التعلیم 
الخاص وإرساء آلیات رقابة تلتزم بھا مختلف األطراف المعنیة لالحتكام إلى 
ضوابط أكادیمیة حقیقیة ومعاییر علمیة في المساءلة والتقییم لتفادي تدني 

ة المفرطة واستغالل المقدرة الشرائیة المستوى التعلیمي أو الجنوح نحو الربحی
 للدارسین.

تبین من خالل التشخیص السریع لمنظومة التعلیم ومدى مواءمة مخرجاتھا 
الحتیاجات أسواق العمل في الدول العربیة تواجد معوقات كبیرة في سبیل تحسین قابلیة 

- ظومةكما یتضح أّن ھذه المن ، الخریجین لرفع قدراتھم على التوظیف والتشغیل
أفرزت أعدادا ھامة  -النموذج التنموي المعتمد مثلما سلف ذكره  معوقاتباإلضافة إلى 

من حاملي شھادات التعلیم العالي الذین لم یتسن لھم االندماج في أسواق العمل وسجلت 
ى المجتمعات وعبئا لدى أصبحت تمثل قلقا كبیرا لدومعدالت بطالتھم لمرتفعة  انسب

  الحكومات.
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فرضت التغییرات التي عرفتھا البلدان العربیة والتي شملت جمیع المجاالت 
االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة تحدیات جدیدة على منظومة تنمیة الموارد البشریة 

بصفة خاصة إلعداد المواطن العربي  10بصفة عامة وعلى منظومة التدریب المھني
والرقي بھ لیلعب أدوارا جدیدة كعنصر نمو وإنتاج وكضامن إلنجاح وتطویر األنشطة 

  المستدامة بمختلف القطاعات، وذلك من منطلق أّن اإلنسان ھو صانع التنمیة وھدفھا. 

ھیكلیة بین العرض  تواختالالویضاف إلى ھذه األدوار اإلنمائیة إشكالیات 
من أبرز سماتھا معضلة البطالة المتفشیة في صفوف الشباب  ، والطلب في أسواق العمل

وخاصة خریجي التعلیم العالي وارتفاع عدد المنقطعین عن التعلیم في سن مبكرة (أو 
المتسربین من التعلیم) والتي تفرض إعادة النظر في السیاسات المعتمدة في تنمیة الموارد 

إلنتاج  ، بشریة بصفة عامة واعتماد تصور جدید للتدریب المھني بصفة خاصةال
المھارات الوسطى بھدف تعدیل ھرم المھارات وتطویر التدریب المستمر (أو المتواصل) 
للرفع من إنتاجیة الموارد البشریة العاملة وضمان الترقیة المھنیة لفائدتھم في مواطن 

 .البطالة بمختلف أشكالھا وتجلیاتھاالعمل وھو ما یساھم في الحد من 

كما تفرض التنافسیة الدولیة والمستجدات التكنولوجیة وتنظیمات العمل الحدیثة 
واألزمات االقتصادیة التي غدت أقل توقعا وأكثر تعقیدا، تحدیات إضافیة على المنظومة 

 .الوطنیة للتدریب المھني لالضطالع بدورھا على الوجھ األكمل

التنمیة الفعالة، فإن التعلیم  استراتیجیاتو"بما أّن التعلیم یعتبر المسلك لتحقیق 
والتدریب في المجالین التقني والمھني یجب أن یكونا بمثابة السبیل الرئیسي للتخفیف من 
حدة الفقر، وتعزیز السالم، والحفاظ على البیئة، وتحسین نوعیة الحیاة للجمیع، والمساعدة 

 . 11لتنمیة المستدامة"على تحقیق ا

ویمثل التدریب المھني في األنظمة المقارنة والناجحة مكونا أساسیا من مكونات 
في تكامل وتفاعل مع المستدامة منظومة إعداد الموارد البشریة ورافدا من روافد التنمیة 

التدریب المھني یحیل في عدد من التجارب إلى نمط قائم بذاتھ إذ تفرق ھذه التجارب بین التكوین المھني كمنظومة   10
أساسي معین ویتم باألساس بالمؤسسة أو  بمختلف مكوناتھا ونمط التدریب المھني الموجھ لمن لھ مستوى تعلیمي

 المنشأة.
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قطاعات التربیة والتعلیم العالي والعمل، لتأھیل الراغبین في التدریب مھنیا وثقافیا 
واجتماعیا ولتنمیة القدرات المھنیة للعاملین، ولتمكین المؤسسات االقتصادیة من تحسین 

 إنتاجیتھا والرفع من قدرتھا التنافسیة.

ولئن حققت منظومة التدریب المھني بالوطن العربي بمختلف صیغھا 
وخصوصیاتھا نجاحات متباینة من دولة إلى أخرى، إال أنھا ظلت كذلك تعاني من 

ونقائص حالت دون االضطالع بدورھا االقتصادي واالجتماعي والتنموي  إشكاالت
بالمردود والجودة المطلوبتین، وھو ما یبرز على سبیل المثال من خالل مشاركة الدول 

حیث كانت نتائج  ، العربیة في المباریات العالمیة للمھن والتي تعرف بأولمبیاد المھن
 متأخرة من بین الدول المشاركة.ب البلدان العربیة ضعیفة واحتلت مرات

وقد عملت منظمة العمل العربیة في مراحل سابقة على تالفي ھذا الوض�ع وب�ادرت 
اش�تملت عل�ى عربی�ة للت�دریب والتعل�یم التقن�ى والمھن�ى  اس�تراتیجیةبوضع  2010سنة 
ین، تناول الجزء األول منھما منظومة التدریب والتعلیم المھن�ي والتقن�ي ف�ي األقط�ار ءجز

العربیة من حیث واقع ھذه المنظومة وجوان�ب الق�وة والض�عف والف�رص والتح�دیات الت�ي 
 تتّسم بھا. 

ومكّوناتھ���ا المختلف��ة، م���ع بی���ان  االس��تراتیجیةأم��ا الج���زء الث��اني فتن���اول عناص���ر 
ل عنص��ر، والسیاس��ات واإلج��راءات العام��ة الالزم��ة لدعم��ھ عل��ى األھ��داف المرتبط��ة بك��

المس��توى القط��ري ال��ذي تت��واله ال��دول العربی��ة نفس��ھا، والمس��توى العرب��ي ال��ذي تت��ولى 
المبادرة فی�ھ منظم�ة العم�ل العربی�ة بالتع�اون م�ع ال�دول والمؤسس�ات والمنظم�ات العربی�ة 

 وغیر العربیة.

) ف��ى 1424ؤتمر العم��ل العرب��ي الم��رقم (بق��رار م�� االس��تراتیجیةوت��م إق��رار ھ��ذه 
 .2010مارس / آذار  – 13 – 6دورتھ السابعة والثالثین بالمنامة بمملكة البحرین في 

) عقداً عربی�اً 2020-2010مع اعتماد الفترة ( االستراتیجیةوقد تزامن وضع ھذه 
غیل ف��ي للتش�غیل كم�ا ورد ف�ي إع�الن الدوح�ة الص��ادر ع�ن المنت�دى العرب�ي للتنمی�ة والتش�

 اس��تراتیجیةوال یخف��ى أھمی��ة االرتب��اط ب��ین توجھ��ات  ، 2008تش��رین ث��اني (ن��وفمبر) 
التدریب والتعلیم المھني والتقني من جھة وبین متطلب�ات العق�د العرب�ي للتش�غیل ال�ذي أّك�د 

، وتیس��یر تنقّ��ل األی��دي العامل��ة  أھمی��ة التنمی��ة االجتماعی��ة إل��ى جان��ب التنمی��ة االقتص��ادیة
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ن البلدان العربی�ة مم�ا یس�تدعي إی�الء العنای�ة الالزم�ة إلع�دادھا وتأھیلھ�ا ت�أھیالً العربیة بی
 .12 مناسباً 

بالمتابعة المرجوة من قبل عدد من البلدان  ظلم تح االستراتیجیةعلى أن ھذه 
العربیة، وقلیل ھي الدول التي استأنست بھا واعتمدت أھدافھا وإجراءاتھا في وضع 

 استراتیجیاتھا الوطنیة في مجال التدریب المھني.

على النقائص واإلشكالیات التي ما  جمل التحدیات سالفة الذكر وبناءووعیا بم
ة العربیة للتدریب المھني، بات الیوم من الضروري التفكیر في تزال تعاني منھا المنظوم

إعادة االعتبار لھذه المنظومة وذلك في إطار رؤیة شاملة تأخذ بالنظر الخیارات 
االقتصادیة واالجتماعیة وخصوصیات كل بلد عربي وما شھده العالم من متغیرات خالل 

 السنوات األخیرة.

االعتبار األھداف الجدیدة والغایات المرسومة  كما تفترض ھذه الرؤیة األخذ بعین
بما یساھم في االرتقاء بالتدریب المھني إلى مستویات  2030لخطة التنمیة المستدامة 

علیا من الجودة والفاعلیة في إعداد رأس مال بشري یتمیز بالمھارة والقدرة على مواكبة 
ادیة واستقطاب من مردود المؤسسات االقتص ویرفعالتطورات والتفاعل معھا 

 ضمان الرقي لألفراد والمجتمع.واالستثمارات الداخلیة واألجنبیة 

 

 الجزء األول : الواقع الحالي لمنظومة التدریب المھني في الدول العربیة

مع تسارع التطورات التقنیة التي یشھدھا العالم المعاصر وإدراك البلدان العربیة 
لضرورة مواكبة تلك التطورات، برزت أھمیة التدریب المھني لما یوفره من إمكانیات 
تساھم في تنمیة المجتمع واألفراد واالقتصادیات وتطویرھا في عصر تتواتر فیھ 

 وتتعدد وسائل االتصال الحدیثة وتنمو بكیفیة مذھلة. المعلومات والمعرفة بصفة متسارعة 

وقد رسمت األنظمة العربیة عدة أھداف إستراتیجیة استوحت مضامینھا من 
 وبرز ، من عدة تجارب دولیة ناجحة الواقع الخصوصي لكل بلد واستلھمت مناھجھا

 كلمة المدیر العام لمنظمة العمل العربیة في تقدیم وثیقة اإلستراتیجیة العربیة للتدریب والتعلیم التقني والمھني.  12
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لمستدامة بأھمیة التدریب المھني في تحقیق التنمیة ا تام ىببعض التجارب العربیة وع
اعتبرت التنمیة البشریة  ودونت ذلك في استراتیجیاتھا لقطاعات التعلیم والتدریب إذ "

ركیزتھا األولى ألنھ ال تنمیة وال تقدم بدون تعلیم متطور وخدمات تعلیمیة وتدریبیة عالیة 
  .13 " الجودة تتالءم مع حاجة سوق العمل وطموحات وقدرات كل فرد

مھني في عدد من الدول العربیة یحتاج إلى بذل المزید من إال أن واقع التدریب ال
حتى تواكب مخرجات  المھنیة الجھد لتحسین نوعیة مخرجاتھ وتطویر مستویات المھارة

وتلبي احتیاجات سوق العمل من المھن ، التدریب المھني المستویات العالمیة 
معاھد والمدارس الفنیة والتخصصات الجدیدة وتساھم في زیادة قابلیة التشغیل لخریجي ال

ومراكز التدریب المھنى بما یؤدي إلى خفض نسبة البطالة المتفشیة بالخصوص لدى فئة 
 الشباب. 

من التأكید في ھذا الصدد أّن تنفیذ منظومات التدریب المھني والخطط  بدوال
والتجارب المرتبطة بھا ما یزال یعوقھا عدة إشكالیات وصعوبات یستوجب العمل على 

من أھداف بما یساعد على تحقیق التنمیة المستدامة  ما تّم رسمھفیھا لضمان تحقیق تال
 لكافة القطاعات. 

 

 التدریب المھني مكون من مكونات منظومة التعلیم والتربیة .1
تتقارب المفاھیم والمسمیات التي تحیل إلى التدریب المھني (أو التكوین المھني) 

وتتوافق التعریفات المعتمدة بصفة عامة على أن التدریب المھني  ، في الدول العربیة
 14المعارف والكفایات -باإلضافة إلى المعارف العامة  -یرمي إلى إكساب المتدربین 

والمھارات العملیة والتطبیقیة الالزمة لممارسة حرفة أو مھنة تستوجب تأھیال، وإلى 

 . 2030كما أكدتھا رؤیة دولة قطر الوطنیة   13
 اإلشارة إلى التعریفین التالیین للكفایة :ویمكن  . Competencyتتعدد المفاھیم لمصطلح "الكفایة"   14

كم�ا أنھ�ا تعن�ي ق�درة الف�رد عل�ى ترجم�ة م�ا ،  المعرفة العلمیة أو اكتساب المھ�ارات في معناھا الواسع ھي الكفایة •
 ).De Landsheere 1987( تعلمھ في مواقف حیاتیة فعلیة بعد انتھاء الدراسة

 .)Houston and Howsan , 1972الكفایة تعني التمكن من أداء عمل معین. (  •
 

                                                 



 

حوالت االقتصادیة والتكنولوجیة وتطور مالءمة ھذه المعارف والكفایات والمؤھالت للت
 المھن.

في تحقیق خمسة  -مع اختالفات بسیطة بین دولة وأخرى  -وھو بذلك یساھم 
 أھداف أساسیة على األقل :

 .االقتصاد من المھارات في مختلف الوظائف احتیاجاتتلبیة  )1

 .االرتقاء بالعمل كقیمة )2

 .لدى الناشئةتنمیة ثقافة المؤسسة وروح المبادرة واإلبداع  )3

نشر ثقافة تكنولوجیة وتقنیة مواكبة لتطور نظم اإلنتاج والعمل ومساھمة في  )4
 .التجدید والتحدیث

 اإلعداد لمھن المستقبل وألنماط العمل الجدیدة. )5

كما البد من التفریق بین عدة مسمیات قریبة للتدریب المھني على غرار التعلیم 
 التقني، والتعلیم الفني، والتعلیم المھني. 

یتم عادة في كلیات تقنیة أو معاھد تكوین تكنولوجي، وھو بذلك  فالتعلیم التقني
 مي أو فني أول. بلوم أو شھادة تقني أو فني أو تقني ساقریب من التعلیم العالي ویتوج بد

، فھو لصیق بمسار التعلیم الثانوي ویتم حسب أما التعلیم الفني أو المھني
بلوم الثانویة المھنیة أو أو إعدادیة مھنیة ویختم عادة بد التجارب العربیة في مدارس ثانویة

 الفنیة. 

ول ، فیتم إّما كلیا بمراكز التدریب المھني أو بالتداوفیما یتعلق بالتدریب المھني
(أو النظام الثنائي حسب التسمیات المعتمدة في الدول العربیة) بین مراكز التدریب المھني 

 ویطلق علیھ بدول المغرب العربي التكوین المھني.  ، العمل بمواقعالعمل، أو كلیا  ومواقع

فترة التدریب یمكن أن تتراوح بین سنة وثالث  وتبرز التجارب العربیة أنّ 
سنوات یتحصل خاللھا الطالب على شھادة حسب مستواه التعلیمي األساسي والسنوات 

بلوم الكفاءة شھادة أو دتھا بین دولة وأخرى بین االتي قضاھا في التدریب وتختلف مسمی
الدول یمكن أن یمنح كما أّن التدریب المھني في بعض  ، شھادة تقني مھني المھنیة، أو
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 6خر وبعد فترة تدریب قد تصل إلى آسامي بعد االرتقاء من مستوى إلى شھادة التقني ال
 سنوات.

 

 التجارب الدولیة المقارنة في مجال التدریب المھني .2
 تحیل التجارب الدولیة في مجال التدریب المھني إلى ثالثة نماذج مختلفة : 

 .اللیبرالي ویمثلھ النظام البریطاني نموذجال )1
 .المقنن من طرف الدولة على غرار النظام الفرنسي نموذجال )2
 األلماني المعروف بالمزدوج أو الثنائي. نموذجال )3

عوامل من بینھا أربعة عوامل رئیسیة  ةعن اآلخر حسب عد نموذجویختلف كل 
 وھي :

 .اإلشراف على تنظیم التدریب )1
 .التدریب ومواقعمكان  )2
 .منھجیة وطریقة تحدید محتوى التدریب )3
 صیغة تمویل التدریب. )4

وقد استأنست الدول العربیة بھذه التجارب والنماذج الدولیة وعملت على األخذ 
 ببعض عناصرھا. 

األلماني یبقى من  نموذجوتختلف النجاحات من تجربة إلى أخرى، على أن ال
اس على شراكة حقیقیة بین مراكز التجارب التي أثبتت جدواھا خاصة أنھ یرتكز باألس

التدریب والمؤسسات االقتصادیة في مختلف مستویات تنظیمھ بما في ذلك وضع محتوى 
 برامج التدریب. 

التدریب یتم باألساس بالمؤسسات والمنشآت االقتصادیة، ویبقى اللجوء  كما أنّ 
ویتمیز النموذج  ، إلى المركز لتمكین الطالب من تدریب تكمیلي، عكس بقیة النماذج

األلماني كذلك بإعطاء كافة الصالحیات للمؤسسات في مجال تمویل التدریب المھني، 
وھو ما یجعلھ تدریبا متوائما كل التواؤم مع ما تتطلبھ المنشأة في مجال الكفاءة والمھارة 

 المستوجبة ویفضي مباشرة إلى توظیف حقیقي في سوق العمل.
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 تدریب : نموذجبیانیا حول ھذه الفوارق حسب كل ویبرز الجدول التالي توضیحا 

 اللیبرالي نموذجال 
 )انجلترا(مثل 

 المقنن نموذجال
 (مثل فرنسا)

 Dualالمزدوج  نموذجال
 (مثل ألمانیا)

تنظیم 
 التدریب

یعتم��د عل��ى التف��اوض 
 أص���حاب العم���لب���ین 

والعم��������ال وھیاك��������ل 
 ومراكز التدریب

یبقى باألساس من مش�موالت 
 الدولة

 تشرف علیھ الغرف المھنیة : 
 الصناعة والتجارة -
 المھن أو الحرف -
 الفالحة... -

 مواقعمكان و
 التدریب

ی���تم الت���دریب بمعاھ���د 
التك��وین وبالمؤسس��ات 

 االقتصادیة

ی�������تم الت�������دریب باألس�������اس 
 بالمعاھد أو بمراكز التدریب

یتم التدریب أساسا بالمؤسسات 
االقتصادیة مع ت�دریب تكمیل�ي 

المعاھ������������د بالم������������دارس أو 
 المختصة.

تحدید 
محتوى 

ومضمون 
 التدریب

ی�����تم تحدی�����د محت�����وى 
الب�رامج ب�الرجوع إل�ى 

سوق العم�ل  احتیاجات
 المؤسسات  أو

تح��دد الدول��ة محت��وى ب��رامج 
التك�������وین بالتع�������اون م�������ع 
األط���راف االجتم���اعیین م���ع 
إعط��������اء اھتم��������ام كبی��������ر 

 بالمعارف العامة

یتم تحدید محتوى التدریب م�ن 
التركیب���ة :  قب���ل لج���ان ثالثی���ة
والعم������ال  أص������حاب العم������ل

 والدولة.

تمویل 
 التدریب

ی���تم التموی���ل م���ن قب���ل 
األش���خاص المنتفع���ین 
بالت��دریب وك��ذلك م��ن 
قبل المؤسسات بالنسبة 

 الختصاصات معینة

تتولى الدولة التمویل، ویوجد 
في بع�ض األحی�ان أداء عل�ى 

 التكوین المھني

یتم التمویل من قبل المؤسسات 
ویتقاضى المتدرب االقتصادیة 

منح��ة وتم��ول الدول��ة الت��دریب 
 التكمیلي بالمدارس.

 

 تنظیم وتمویل التدریب المھني .3
بقي التدریب المھني في بعض تجارب الدول العربیة من الناحیة التنظیمیة مشتتا 

ثالث أو  بین وزارات متعددة حسب التجارب العربیة، إذ تجده في بلدان عربیة ضمن
وزارات قطاعیة : تدریب مھني في القطاع السیاحي (تابع لوزارة السیاحة)، تدریب  أربع

مھني في القطاع الفالحي (تابع لوزارة الفالحة والزراعة)، تدریب مھني في القطاع 
 الصحي (تابع لوزارة الصحة)، تدریب مھني أیضا تابع لوزارة الدفاع. 

یتین : تدریب مھني تابع لوزارة كما أن بعض البلدان جعلتھ بین وزارتین قطاع
كما أن تجارب عربیة  ، التربیة وتدریب مھني تابع لوزارات العمل والشؤون االجتماعیة
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وزارات قائمة بذاتھا بالتعلیم والتدریب والتكوین المھني وأرفقت بلدان  تأخرى أحدث
 أخرى التدریب المھني بوزارات العمل.

ادرت بإدراج التعلیم التقني ضمن منظومة والجدیر باإلشارة أّن بعض التجارب ب
التعلیم العالي (وھو مستوى من التعلیم یعتمد مناھج وفلسفة التدریب المھني في تمكین 
الطلبة من الكفایات والمھارات العملیة والتطبیقیة والفنیة المستوجبة لقطاعات العمل)، 

العالي التقني وبین التدریب على أنھا لم توفق أحیانا في ضمان التكامل بین ھذا التعلیم 
كما أن التعلیم  ، خاصة على مستوى مواءمة التكوین مع احتیاجات أسواق العمل ، المھني

العالي التقني طغت علیھ في بعض التجارب الصبغة األكادیمیة على حساب الصبغة 
 التقنیة. 

ویشرف على تسییر التدریب المھني حسب التجارب العربیة ھیاكل ومؤسسات 
ریب مھني وتقني تم إحداثھا والعمل على تطویر مھامھا، اختلفت تسمیاتھا وتعددت تد

 مھامھا وتنوعت ھیكلتھا، من ذلك على سبیل الذكر ال الحصر :

 . وكاالت للتكوین المھني •

 . مؤسسات عامة للتدریب التقني والمھني •

 . المھنيمة للتعلیم مدیریات عا •

 . ھیئات للتعلیم التقني •

 . مدیریات للتوظیف والتدریب •

 . راكز للتقویـم واالعتماد المھنيم •

 . كوین وتكوین المكونین والمدربینمراكز لھندسة الت •

 . ز للتكوین أو التدریب المستمرمراك •

 . عاھد خاصة وأھلیة للتدریب المھنيمراكز وم •

 . معاھد لریادة األعمال •
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الدول العربیة على وضع تشریعات قانونیة خاصة لتنظیم كما عملت بعض 
  .القطاع وضبط مناھج قیادة منظومة التدریب المھني

مھنیة متنوعة والتي قد تختلف  اً وتعتمد معظم الدول العربیة بالخصوص فروع
تسمیاتھا أو تأطیرھا من بلد آلخر حسب متطلبات وخصوصیات كل بلد، من ذلك على 

البناء واألشغال العمومیة (أو العامة)،  الصناعات المیكانیكیة سبیل الذكر ال الحصر :  
 والحدید، الصناعات المعدنیة، میكانیكا ومحركات وعربات، كھرباء وإلكترونیات،
الخشب والتأثیث، الكیمیاء والمطاط والمواد البالستیكیة، الصناعة الغذائیة، صناعة 
الزجاج والمرایا، التقنیات السمعیة البصریة واالتصال، تقنیات اإلدارة والتسییر، البنوك 
والتأمینات، اإلعالم اآللي، آالت النسیج وإصالحھا، األلبسة والخیاطة، الجلود واألحذیة، 

 الري وصید السمك أو الصید البحري، الفندقة والسیاحة، الصناعة التقلیدیة.الزراعة و

جدیدة مرتبطة بالقطاعات الواعدة  تخصصاتوقد أدرجت بعض الدول العربیة 
ھا بالخصوص تدفق االستثمار األجنبي على غرار لقیمة المضافة العالیة والتي حتمذات ا

یكلة مراكز التدریب المھني لتستجیب حیث أمكن تطویع وھ، صناعة مكونات الطائرات 
لمتطلبات المؤسسات األجنبیة بھذه الدول، وھو ما ساھم في االرتقاء بالتدریب المھني إلى 

 مستویات أرفع.

ویتم تمویل التدریب المھني في معظم برامجھ من طرف الموازنات العامة للدول 
ھذه  باشرة فيالعمل والمؤسسات تساھم بصفة غیر م أصحابالعربیة، على أن 

 مدة من دولة إلى أخرى. تالتمویالت حسب التجارب المع

وقد أنشأت بعض الدول العربیة صنادیق خاصة لتمویل التدریب أو التكوین 
المھني تتأتى مواردھا من صافي أرباح المنشآت أو من ضریبة وظفت حسب عدد ونسبة 
العمال بالمؤسسة والقطاع الذي تنشط فیھ، وأطلق علیھ "األداء على التكوین المھني"، 

 بإنجازجزء من ھذه الضریبة أو األداء إذا قامت على أن ھذه المؤسسات بإمكانھا استرداد 
دورات تدریب مصادق علیھا من قبل ھیاكل إداریة وضعت للغرض لفائدة العمال الذین 

 یعملون بالمؤسسة. 
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 معاییر العمل العربیة والدولیة المتعلقة بالتوجیھ والتدریب المھني .4
یة في مجال التدریب انخرطت معظم الدول العربیة في المعاییر الدولیة والعرب

الخاصة بھذا الدولیة  العمل وتنمیة الموارد البشریة وصادقت بالخصوص على اتفاقیات
بشأن دور التوجیھ والتدریب المھني في  1975عام ) ل142أھمھا االتفاقیة رقم ( ،مجالال

على أن تلتزم الدول األعضاء بتطبیق  بالخصوص تنمیة الموارد البشریة والتي تنص
سیاسات وبرامج شاملة ومتناسقة للتوجیھ والتدریب تكون على اتساق وثیق  وتنمیة

بشأن إعادة  1983لعام  )159(وكذلك على اتفاقیة العمل الدولیة رقم  ،باالستخدام
 التأھیل المھني وتشغیل األشخاص المعوقین.

بشأن التدریب المھني قد  1962لعام ) 117رقم (العمل الدولیة توصیة وكانت 
إلى إقامة شبكة من الوسائل  دعتألحكام والمبادئ العامة للتدریب المھني ووضعت ا

للتدریب وكیفیة إدارة ھذه الوسائل وترتیبات التعاون بین مختلف المعاھد والتنظیمات 
المعنیة بالمعلومات المطلوب تجمیعھا عن فرص التدریب في كل مھنة، وترتیبات 

طُرق ووسائل إلعداد المھني وتنظیم التدریب والمھني واالختبار والتحضیر ل التوجیھ
 .التدریب التي تقوم بھا المنشآت والتلمذة الصناعیة والتدریب السریع وتدریب المشرفین

الصادرة في مجال تنمیة الموارد البشریة  وبصفة عامة، تؤكد األدوات القانونیة
ة طالبي العمل في الحصول على فرص العمل مساعد عن منظمة العمل الدولیة على

والتدریب وإعادة التدریب وتوفیر اإلرشاد والتدریب المھنیین للشباب والكبار بما یتالءم 
 .واحتیاجات سوق العمل

 ومن جھة أخرى، اھتمت منظمة العمل العربیة من خالل نشاطھا المعیاري
ة بأنّھ ال یمكن للدول العربیة أن بموضوع تنمیة الموارد البشریة من منطلق إیمان المنظم

تحقّق االستقرار االجتماعي والنمو االقتصادي لمواطنیھا إالّ بتسخیر كل اإلمكانیات 
سیاسات وخطط وبرامج  إقرارالبشریة والمادیة المتوفّرة في الوطن العربي من خالل 

المادیة  ناتھاوإمكالضمان االستفادة الكاملة من قّوتھا البشریة  ، لتنمیة ھذه الموارد
وكذلك تكریسا لما ورد بالمیثاق العربي للعمل الذي نّص في ، المخصصة لھذا الغرض

مادتھ السابعة على أّن الدول العربیة توافق على وضع خطة للتدریب تتّفق واحتیاجاتھا 
 .وتتماشى مع أھداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة فیھا
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بشأن مستویات العمل  1966 عام) ل1(وتجسیما لذلك، خصصت االتفاقیة رقم 
 باإلعدادالمعّدلة لھا في جزئھما الثاني أحكاما تتعلق  1976 لعام) 6وكذلك االتفاقیة رقم (

قد أوجبت ھذه األحكام بالخصوص على كل و ، )15إلى  11المھني للعّمال (المواد من 
من التدرج والتدریب، وتقوم بتحدید المھن التي تستلزم  دولة تشكیل لجان ثالثیة لتنظیم كلّ 

ومّدة التدرج والتدریب وشروطھما وحقوق وواجبات كل من  اإلتقاندرجات  وتضبطذلك 
 أصحاب األعمال والعّمال المتدّربین والمتدرجین بما في ذلك تحدید األجر المناسب.

لتي تلتزم بتدریب تشریع كل دولة تحدید حجم المنشآت ا أن یتضمنكما أوجبت 
 ،ھذه المنشآت بوضع البرامج الخاصة بالتدریب المناسب لكّل فئة إلزامالعاملین بھا مع 

 ذوى االحتیاجات الخاصةوألزمت أیضا كل دولة بتقدیم خدمات التأھیل المھني للعّمال 
(المعوق) من استعادة قدرتھ على  ى االحتیاجات الخاصةذ(المعوقین) لتمكین العامل 

 رة عملھ األصلي أو أداء عمل آخر مناسب لحالتھ.مباش

بشأن تنقّل األیدي العاملة (معّدلة) على أن  1975 لعام) 4االتفاقیة رقم ( ونصت
تتعھد كل دولة طرف في ھذه االتفاقیة باتخاذ كافة اإلجراءات التشریعیة والتنظیمیة 

نظیم عّدة مسائل من بینھا بالتشاور مع منظمات أصحاب األعمال والعّمال األكثر تمثیال لت
ن وأفراد أسرھم بالحقوق والمزایا التي یتمتع بھا عّمال الدولة والعّمال الوافد أن یتمتع

المستقبلة لھم ومنھا الخدمات التعلیمیة والتدریبیة والتثقیفیة والترفیھیة (المادة الثانیة الفقرة 
 [و]). 7

فقد أوجبت العمل على  ،العاملةبشأن المرأة  1976 لعام) 5أّما االتفاقیة رقم (
إتاحة الفرص للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل في كافة مراحل التعلیم وكذلك 
في التوجیھ والتدریب المھني قبل وبعد االلتحاق بالعمل (المادة الرابعة) وكذلك العمل 

عھا المسموح بھا على ضمان توفیر تسھیالت إعادة تدریب المرأة العاملة بعد فترات انقطا
 في مجال العمل (المادة الخامسة).

بشأن اإلجازة الدراسیة مدفوعة األجر  1979لعام ) 10وأوجبت االتفاقیة رقم (
  : أن تتضّمن قواعد وأحكام السیاسة الخاصة باإلجازة الدراسیة مدفوعة األجر

 (المادة الرابعة).(أ) كفالة حّریة الفرد في اختیار البرنامج الدراسي أو التدریبي 
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االتفاقیة مجاالت اإلجازة الدراسیة مدفوعة األجر بالخصوص في حددت نفس و
 التدریب المھني والتثقیف النقابي والتثقیف المدني واالجتماعي وتعلیم الكبار ومحو األّمیة

 ).المادة الخامسة(

مة العمل منظ واعتبارا ألھمیة التدریب المھني في تنمیة الموارد البشریة، أفردت
بشأن  1977 لعام )9ھذا الموضوع بأدوات قانونیة خاصة وھي االتفاقیة رقم ( العربیة

المتعلقة بنفس الموضوع.  1977 لعام )2التوجیھ والتدریب المھني والتوصیة رقم (
وتطّرقت ھذه االتفاقیة إلى تعریف كل من التوجیھ المھني والتدریب المھني وتعّرضت 

كم تنفیذ سیاسة التوجیھ والتدریب المھني وإلى أھداف ھذه السیاسة إلى المبادئ التي تح
 والتنظیم التشریعي للتوجیھ والتدریب المھني والتعاون العربي في ھذا المجال.

 

 معوقات منظومة التدریب المھني بالبلدان العربیة .5
في العالم العربي خالل سنوات طویلة وضعیات  المھنيواجھ قطاع التدریب 

جة قلة اھتمام الحكومات بأھدافھ وضعف االستثمارات المخصصة لھ وضبابیة صعبة نتی
مّما أّدى إلى تراجعھ بشكل ملحوظ مقارنة ، التوجھات والمرامي التي وضعت لبرامجھ 

باألنظمة المقارنة في الدول المتقدمة التي راھنت على التدریب المھني كقاطرة للنمو 
 واالستثمار والتشغیل على غرار البلدان األوروبیة وخاصة منھا ألمانیا. 

لب ما تزال أھدافھا غیر واضحة ویغ العربیةفمنظومات التدریب بعدد من البلدان 
علیھا الھدف االجتماعي البحت على حساب الھدف التنموي واالقتصادي، فھي ما تزال 
في غالبیتھا مرفقة بوزارات الشؤون االجتماعیة ویطغى علیھا ھدف انتشال المتسربین 

 والمنقطعین عن التعلیم، وقلة منھا مرفقة بوزارات التعلیم والتربیة. 

العشریتین األخیرتین اھتماما متزایدا بھذا وقد بدأت بعض الدول العربیة تبدي في 
القطاع العتباره ركیزة أساسیّة إلحداث التطّور المنشود، إذ بالّرغم من أّن نظرة المجتمع 
إلى ھذا القطاع مازالت تتّسم بالّسلبیة وأّن الفكرة المتداولة تقضي بأّن التدریب المھني 

دخول التعلیم الجامعي (أو التعلیم  لیس سوى المالذ األخیر للطّالب الذین یفشلون في
العالي)، فإن اإلصالحات التي تم انتھاجھا بدأت بصفة نسبیة من بلد إلى آخر في تغییر 
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أّن التدریب المھني ھو  یلحظعقلیة الشباب الذي أصبح في بعض التجارب العربیة 
 الطریق األكثر مواءمة لبناء مسار وظیفي ناجح ومتمیّز.

عمل ترسخت لدیھم القناعة بأن التدریب المھني ھو جزء كما أّن أصحاب ال 
أساسي من إستراتیجیة التوظیف والنمو وتطویر االستثمار والتنافسیة وانسجموا مع 

 .سیاسات وبرامج الدول في تطویر مھارات القوى العاملة الكتساح أسواق جدیدة

یة وقد عملت ھذه اإلصالحات بالخصوص على تحقیق التوجھات اإلستراتیج
 التالیة :

توعیة المجتمع بأھمیة التدریب المھني وإتاحة فرصة التدرب للقادرین من  )1
 .الذكور واإلناث لجمیع الفئات العمریة

القیام باألبحاث والمشاریع الضروریة لمتابعة التطورات التقنیة والتوجھات  )2
 .العالمیة في مجال التدریب المھني

 التقنیة وتوطینھا.دعم البرامج الوطنیة التي تتبنى نقل  )3

 .دعم القطاع الخاص وتوجیھھ لالستثمار في مجال التدریب المھني )4

الرفع من طاقة التدریب بإحداث وإعادة ھیكلة وتنظیم مراكز التدریب المھني  )5
 في عدید القطاعات واالختصاصات والمناطق.

تطویر ھندسة التدریب من خالل إعداد البرامج التدریبیة التقنیة والمھنیة  )6
المصادقة علیھا حسب الطلب الكمي والنوعي لسوق العمل وسنِّ التنظیمات و

المختصة بجودتھا وكفایتھا واإلشراف علیھا وتنفیذھا وتركیز أنماط ومناھج 
 التدریب باالشتراك مع المؤسسة لدعم المھارات المھنیة للمتدربین. 

یا وتقنیا في تأھیل المؤطرین والمدربین والكوادر المعنیة بالتدریب بیداغوج )7
 العدید من المجاالت.

 العمل على ربط جسور التواصل والشراكة مع قطاع اإلنتاج. )8

وضع اآللیات واإلجراءات لتطویر التدریب المستمر لفائدة األفراد والمؤسسات  )9
 .لتطویر مھارات الفنیین والعاملین وتحدیث معلوماتھم المھنیة باستمرار
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ة على التدریب المھني عدة أھداف من بینھا كما رسمت الھیاكل اإلداریة المشرف
 بالخصوص :

استیعاب أكبر عدد من الراغبین في التدریب المھني لإلسھام في تحقیق التنمیة  )1
 .المستدامة

تأھیل وتطویر الكوادر البشریة الوطنیة في المجاالت التقنیة والمھنیة وفًقا لطلب  )2
 .سوق العمل الكمي والنوعي

التدریبیة بالجودة والكفایة التي تؤھل المتدرب للحصول على إعداد البرامج  )3
 .عمل مناسب

ضمان القدرة على التكیف والتعامل بنجاح مع التحدیات والمتغیرات استناداً إلى  )4
 .األبحاث والدراسات التطبیقیة

 .مع قطاع األعمال لتنفیذ برامج تقنیة مھنیة استراتیجیةبناء شراكات  )5

ل في المجاالت التقنیة والمھنیة في أوساط المجتمع نشر الوعي بأھمیة العم )6
 .وتوفیر البیئة المناسبة للتدرب مدى الحیاة

 .تشجیع االستثمار في مجال التدریب المھني خاصة في اختصاصات جدیدة )7

والذي أطلق علیھ  فتح المجال أمام كل راغب لتعلم مھنة أو مواصلة تدریبھ )8
 . " سلم التدریب المفتوح ببعض التجارب "

 .نشر ثقافة العمل الیدوي والمھني وتثمین دورھما في ازدھار المجتمع )9

نشر مراكز التدریب المھني في جمیع المناطق وخاصة الریفیة منھا للمساھمة  )10
 في دفع التنمیة بھا وإیقاف الھجرة الداخلیة والنزوح إلى المدن الكبرى. 

على منظومة التدریب على أنھ یتعین اإلقرار بأن ھذه اإلصالحات المتعاقبة 
المھني في عدد من الدول العربیة لم تمكن من بلوغ األھداف المرجوة وتحقیق النتائج 

 المنتظرة باستثناء بعض التجارب الناجحة.

األھداف االقتصادیة  مساركما لم تكن ھذه اإلصالحات في عدد منھا منخرطة في 
ح بین رفع رھانات وتحقیق أھداف واالجتماعیة، فكانت الرؤیة اإلصالحیة المنتھجة تراو
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، وھو ما تجلى من االجتماعي واالقتصادي ین دبین البع متضاربة أحیانا، دون تكامل
 خالل موقع التدریب المھني ضمن ھیكلة الوزارات.

كما غابت الرؤیة الواضحة في إدراج التدریب المھني ضمن منظومة شاملة 
أسواق العمل من المھارات، وھو ما  الحتیاجاتإلعداد الموارد البشریة التي تستجیب 

یبرز من خالل تفشي بطالة خریجي الجامعات العلیا من ناحیة وبالمقابل ما یسجل من 
عدید القطاعات من ناحیة  د العاملة المختصة الذي تشكو منھنقص واضح للمھارات والی

 أخرى.

ي) تعاني من ونتیجة لذلك ظلت منظومة التدریب المھني (أو التكوین المھن
  :إشكاالت متعددة یمكن تلخیصھا في ثالثة محاور كبرى

 

 غیاب رؤیة شاملة وموحدة لمنظومة تنمیة الموارد البشریة 1.5
إن منظومة التربیة والتعلیم في العدید من الدول العربیة ما تزال تعوزھا الرؤیة 

 أھداف ودور التدریب المھني وموقعھ صلب ھذه المنظومة.  بدقةالواضحة التي تحدد 

فقد أنتجت السیاسات التعلیمیة تراكم أعداد خریجي التعلیم العالي وتواصل 
االلتحاق بالتدریب المھني وولّدت ھرما معكوسا للمھارات على  عنعزوف الشباب 

  .عكس البلدان المتطورة اقتصادیا

تكوین المھني) في بعض التجارب "الطابع وطغى على التدریب المھني (أو ال
المدرسي" واألكادیمي، والحال أنّھ أبعد ما یكون عن ذلك، مما أدى إلى تدني جودة 

، االقتصاد من المھارات الحتیاجاتالتدریب وأثر سلبا على مردوده ومدى استجابتھ 
 -وذلك بالرغم من أن مؤسسات التدریب والتكوین في بعض الدول العربیة توفر 

تنظیم زیارات عبر العمل  مواقعإمكانیة التدریب ب -باإلضافة للتكوین النظري والتطبیقي 
نظم وجوبا ببعض علما أن التدریب ی،  والمقاوالت الصناعیة الورشات وتدریبات داخل

 الدول العربیة بالتداول بین المركز والمؤسسة.

كما یالحظ عدم وجود مرونة بین مسارات التعلیم والتدریب بصفة عامة تسمح 
بالدخول والخروج من مسار تدریبي معین ِوفق قدرات األفراد وإمكاناتھم وظروفھم، 
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التخصص الذي اختاره أو ن الطالب أو المتدرب مطالب بإكمال فترة التدریب في إحیث 
وجھ إلیھ في البدایة وال یمكنھ االستفادة مما تحصل علیھ من رصید في ھذا التخصص إذا 

 .أو فترة الحقة أراد تغییره خالل تلك الفترة

صورة سلبیة ونمطیة وذلك في بكما ارتبطت نظرة المجتمع إزاء التدریب المھني 
فالتدریب المھني، وبالرغم مما یفتحھ من  ، لغیاب ثقافة المھن وتثمین قیمة ومكانة العم

 ونھدونیة ك فكرةوالتصقت بھ لدى المجتمع آفاق أوسع على مستوى العمل، یبقى مھمشا 
لم تتمكن الدول من و ،للتدارك واالنتشال من االنقطاع أو التسّرب المدرسيالمسار األخیر 

 . ترسیخھ كخیار للنجاح والتفوق

وقد ظل یشھد عزوفا ازداد تعمقا بغیاب أو عدم فاعلیة آلیات التوجیھ واإلرشاد 
نحو التدریب المھني، مما یفرض الیوم التفكیر بصفة جذریة في استنباط السبل التي من 

إخراج التدریب المھني من إطاره الحالي كوسیلة لمأسسة الفشل إلى سبیل خاللھا یمكن 
 لبناء مشروع للمستقبل.

 

 احتیاجاتضعف قدرة منظومة التدریب المھني على التأقلم السریع مع  2.5
 المؤّسسات االقتصادیة واألفراد والمجتمع والمناطق. 

بعض القطاعات  احتیاجاتظلت منظومة التدریب المھني منحصرة على تلبیة 
االقتصادیة دون أن توفّق في العدید من التجارب إلى إنتاج مھارات ذات كفاءة عالیة 

لالستجابة ھذه المنظومة باالھتمام الالزم  تنجح بعض الدول فيوبالجودة المطلوبة، ولم 
وتطلعات المجتمع واألفراد والمناطق ولم تبلور بالتالي رؤیة واضحة في ھذا  الحتیاجات

 االتجاه. 

فبخصوص تلبیة الطلب االقتصادي، تبرز الوضعیة الحالیة لعدد من الدول 
 احتیاجاتومة التدریب المھني على االستجابة والتأقلم السریع مع العربیة عدم قدرة منظ

المؤسسات االقتصادیة بالكمیة والنوعیة المطلوبتین حیث أظھرت بعض المعطیات بعدد 
من البلدان أّن قطاعات اقتصادیة تشھد نقصا في الید العاملة المؤھلة على غرار البناء 

اعة األثاث والخشب والموبیلیا والبناء واألشغال العمومیة والنسیج والزراعة وصن
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في حین تشكو ھذه القطاعات عزوفا من طرف  ،المعدني واللحام والصناعات التقلیدیة
 . وااللتحاق بھا بالرغم من وضعیة البطالة التي یمر بھاالشباب للعمل 

المؤسسات  احتیاجاتكما أّن قدرة التدریب المھني على االستجابة والتأقلم مع 
  اد تعوقھا عدة عراقیل من أبرز مالمحھا :واألفر

فباستثناء  من المھارات والتدریب، االحتیاجاتغیاب منظومة ناجعة لتحدید  •
ین سمراكز تدریب أو إعداد وتح إحداثبعض الدراسات التي تنجز بمناسبة 

ال  - االحتیاجاتوالتي ال تمثل في حقیقة األمر عملیات لتحدید  -برامج التدریب 
من المھارات على  االحتیاجات لضبطتوجد آلیات ومنھجیات علمیة وموضوعیة 

  .المدى القریب والمتوسط في مجال التدریب األساسي

ومن المعلوم أّن المقاربات الحدیثة المنتھجة بمنظومة التدریب المھني تستوجب 
ة من المھارات والتدریب في إطار رؤیة شامل االحتیاجاتالبدء بتحدید 

الختصاصات التدریب، غیر أن التمشي الذي تم توخیھ في العدید من الدول 
العربیة اعتمد في أغلب األحیان منطق تعمیم االختصاصات بمراكز التدریب 
المھني وتغطیتھا ببرامج تدریب دون التثبت من الحاجة الحقیقیة لھا في سوق 

تثمار وتطویر العمل حسب األنشطة والتوجھات االقتصادیة في مجال االس
  المناطق الجغرافیة ضمن رؤیة اقتصادیة واجتماعیة شاملة.

حتى تبقى  متابعتھاأما بخصوص برامج ومناھج التدریب، فال یتم العمل على 
اإلنتاج والعمل وذلك في غیاب التفاعل والتكامل بین ھیاكل  الحتیاجاتمواكبة 

التدریب والمؤسسات والشركات، بما یؤدي إلى إنتاج كفاءات تنقصھا المھارة 
 التي تتطلبھا أسواق العمل. 

فبالرغم مما تتسم بھ  ضعف المناھج المعتمدة في منظومة التدریب المھني، •
المقاربات والتنظیمات والمناھج البیداغوجیة المعتمدة بمنظومات التدریب 
المھني من مرونة أحیانا على المستوى النظري، فإن تنفیذھا وتطبیقھا على 

 أرض الواقع شكل عدید الصعوبات تعود أساسا :
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  سواء  علي لھالعدم توفر الظروف المادیة والتنظیمیة المالئمة للتطبیق الف
داخل مراكز التدریب على غرار ما یتم اعتماده داخل المؤسسات 

 االقتصادیة. 

  التدریب  عنلعدم تطابق مؤھالت ومعارف المدربین والكوادر المسؤولة
التي تتطلب تطویع البرامج والمناھج إلنجاز  مع متطلبات واقع العمل

ال التدریب أنشطة مھنیة حسب معاییر مضبوطة، فیالحظ نقص في مج
البیداغوجي للمدربین وكوادر التدریب حسب التنظیمات والمعاییر المعتمدة 

فجوة بین ما یتلقاه المتدرب بالمراكز وبین  وبرزتبالمؤسسات والشركات، 
 ما یجده إثر التحاقھ بالمؤسسة من تقنیات وخصوصیات عمل. 

 رغم من لتواصل االعتماد على التلقین في مجاالت وتخصصات متعددة بال
، فالتدریب بمفھومھ الحدیث یجب أن یعتمد أن التدریب یختلف عن التعلیم

على الحوار والنقاش وتبادل الخبرات ومساعدة المتدرب على طرح 
لھا من  ةووضع تصوراتھ إلیجاد حلول عملی االعمل ومناقشتھ  مشكالت

 خالل ورش العمل.

دون وصول  حال غیاب وظیفة االستشراف في مجال التدریب المھني •
المنظومة إلى التأقلم مع التطورات التي تشھدھا المنظومات المماثلة على 
المستوى الدولي وتحدید سیناریوھات للتطورات الممكنة الستباق األحداث 
والتمعن في رسم السیاسات المستوجبة، الشيء الذي جعل العدید من المنظومات 

ات التطور الذي تعرفھ المھن المعتمدة في الوطن العربي غیر مسایرة لمتطلب
أن العدید من علما ،  واألنشطة االقتصادیة على المستویین الداخلي والدولي

التجارب العربیة استفادت من دعم وتدخالت ھیاكل دولیة متخصصة في ھذا 
 المجال، ولكنھا تبقى منقوصة وظرفیة وغیر متواصلة في الزمن.

باستثناء بعض المحاوالت المنجزة ف المنظومة،نقص التقییم والمتابعة لمردود  •
نجاز برامج خصوصیة ضمن التعاون إفي بعض التجارب العربیة بمناسبة 

الدولي، وبالرغم مما یمثلھ التقییم من ضمان لجودة مخرجات التدریب، فإنھ یكاد 
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على جمیع المستویات انطالقا من تقییم مكتسبات المتدربین وصوال  ایكون غائب
 یم سیر التدریب ومرورا بتقییم أداء المدربین وكوادر التدریب.إلى تقی

فقد اتسم التدریب قصر التدریب المستمر في مكونات منظومة التدریب المھني،  •
المستمر في البلدان العربیة بالضعف النسبي النخراط المؤسسات والشركات 

الرفع من واألفراد ألسباب مختلفة منھا عدم اقتناع أصحاب العمل بدوره في 
إنتاجیة المؤسسة وغیاب ثقافة التدریب المستمر، إضافة إلى عدم استجابة ھذا 
التدریب لتطلعات األفراد والمؤسسات نتیجة ضعف جودتھ وغیاب اإلعالم 

 واالتصال حول مزایاه.

 

عدم ارتقاء قیادة وتسییر منظومة التدریب المھني إلى مستوى الحوكمة  3.5
 .(الحاكمیة)
المنظومات العربیة للتدریب المھني غیاب المتابعة والتقییم الفعلي بصفة یعوق 

دوریة ألدائھا، ھذا باإلضافة إلى غیاب دراسات لتقییم دوري إلدماج خریجي المنظومة 
 في سوق العمل مما لم یمكن من حوكمة رشیدة للمنظومة ومن تحسین أدائھا.

كطرف فاعل في قطاع التدریب  المحلیةالمناطق  إشراكعالوة على ذلك، لم یتم 
 ّن نموذج التسییر الذي تم توخیھ في غالبیة التجارب اتسم بالمركزیة المفرطة.إ ، إذالمھني

 أصحابكما غابت الشراكة الحقیقیة مع األطراف االجتماعیین (النقابات و 
العمل) باستثناء بعض التجارب التي اقتصرت على أصحاب العمل ولم تشمل الطرف 

وفي ظل غیاب مقاربة متكاملة العناصر للشراكة بین المستویین االستراتیجي  ، النقابي
(أو الجھوي) من جھة أخرى، لم ترتق  والمحلىوالعملي من جھة والقطاعي والجغرافي 

وباعتبار أّن  ، الفعلي وبقیت أحیانا نوایا دون تنفیذھذه الشراكة إلى مستوى التجسیم 
األطراف المعنیة غیر ملزمة، لم توفّق ھذه الشراكة إلى حسن توجیھ المنظومة إلى 

  احتیاجات المؤسسات واألفراد.

دور الشركاء لم یعد الیوم في التجارب المتقدمة شكلیا وال استشاریا  ویالحظ أنّ 
دور إیجابي فاعل یعتمد على المسؤولیة المشتركة بما في  وال من موقع األقلیة، بل ھو
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ذلك المشاركة في التسییر اإلداري. كما اعتمدت بعض التجارب الدولیة الناجحة أسلوبا 
متطورا في حوكمة التدریب المھني بإحالة التسییر إلى القطاعات االقتصادیة، وبقي دور 

اد المیزانیات حسب تطور اإلنتاج الدولة في المراقبة والتخطیط االستراتیجي وإسن
 والنتائج المسجلة (تجربة البلدان االسكندینافیة).

والجدیر باإلشارة أّن الموارد المخّصصة لتمویل منظومة التدریب المھني ببعض 
البلدان العربیة بقیت منقوصة مقارنة بما یجب توفیره من استثمارات ضخمة لتجھیز 

معدات متطورة وحدیثة تضاھي ما ھو متواجد فیر ضرورة تومراكز التدریب المھني (
المیزانیات على مبدأ "التصرف في المیزانیات وتنفیذ بالمؤسسات)، ولم تعتمد في برمجة 

حسب النتائج" مما حال دون دعم االستجابة لمتطلبات المؤسسات من المھارات المطلوبة 
 وتطلعات األفراد في التدریب والتعلیم المھني مدى الحیاة. 

 

 الجزء الثاني : آفاق تطویر قطاع التدریب المھني بالوطن العربي

تستمد مبررات تطویر منظومة التدریب المھني بالوطن العربي من عمق 
اإلشكالیات والنقائص التي تتسم بھا ومن التحدیات المفروضة على البلدان العربیة في 

یحیل إلى القول بأن آفاق الرفع من أبعادھا االقتصادیة واالجتماعیة والمجتمعیة، وھو ما 
 قدرة ھذه المنظومة مرتبط بعدة عناصر من بینھا بالخصوص :

وھو ما  سوق العمل وعروض الكفاءات، احتیاجاتضمان مواءمة فعلیة بین  •
یملي على منظومة التدریب المھني أن تمتلك القدرة على التفاعل مع محیطھا 

 وترجمة التوجھات إلى سیاسات تدریب.

مضافة القیمة الایرة توجھ االقتصادیات العربیة نحو تطویر األنشطة ذات مس •
مھارات في المجال وإحداث اختصاصات تدریب للوما یتطلبھ من تطویر  عالیةال

 مالئمة. 

التوجھات العالمیة نحو إرساء مجتمع واقتصاد مبني على  االنخراط الفاعل في •
وترسیخ مبدأ التعلم والتدریب مدى الحیاة، وھو ما یتطلب تمكین  المعرفة

 منظومة التدریب المھني من محتویات وتنظیمات وآلیات تمویل مالئمة.
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مختلف مستویات  في تنظیم وتصرف مبني على إلزامیة النتائج نموذجاعتماد  •
  .التنفیذ

وتأھیل  ضرورة تأقلم التدریب المھني مع دوره في تطویر الفرد وتكوین •
 القادر على المساھمة في بناء المجتمع عالوة على إنتاج المھارات. "المواطن" 

 األفراد والمؤسسات من التدریب المستمر الحتیاجاتاالستجابة المتواصلة  •
بھدف الرفع من اإلنتاجیة داخل المؤسسات والتأقلم مع مقتضیات المنافسة 

 الدولیة.

ریب مھني یستجیب لمتطلبات التنمیة في وتبقى الغایات المرتبطة بإرساء تد
مختلف أبعادھا وخاصة منھا المتعلقة بالنمو االقتصادي وبالرقي االجتماعي وببناء مجتمع 
یندمج في محیطھ اإلقلیمي والدولي منحصرة في ھدف عام یتمثل في التوفق إلى جعل 

 األفراد والمؤسسات والمناطق.  احتیاجاتمنظومة التدریب المھني تتواءم مع  

إن آفاق تطویر منظومة التدریب المھني مرتبط أشد االرتباط بمدى التوفّق إلى 
الذي یستجیب للتطلعات التنمویة  ، تحدید المبادئ الرئیسیة للمشروع المستقبلي لكل دولة
ھو ومن بین أبرز ھذه المبادئ  ، المرسومة والى حسن ضبط األھداف المراد تحقیقھا

إعداد موارد بشریة مؤھلة للمساھمة الفاعلة في بناء المجتمع عبر إرساء شراكة فاعلة 
 .ومتوازنة بین مختلف الفاعلین المتدخلین وترسیخ مبدأ التقییم وإلزامیة النتائج

وباالستئناس بالتجارب الدولیة المعتمدة وبتجارب الدول العربیة التي توفقت في 
ھني مستدام یتطلع إلى أرقى المعاییر الدولیة المعتمدة، فإّن بناء مقومات قطاع تدریب م

األھداف الرئیسیة لبناء منظومة تدریب مھني تتوافق ومتطلبات المنافسة واإلنتاجیة یمكن 
 حصرھا في ثالثة توجھات أو منطلقات رئیسیة :

أوال : إدراج التدریب المھني ضمن رؤیة شاملة لمنظومة تنمیة الموارد 
 البشریة.

ثانیا : ضمان جودة منظومة التدریب المھني تالؤما مع متطلّبات االقتصاد 
 وسوق العمل.

 ثالثا : إرساء حوكمة رشیدة لمنظومة التدریب المھني.
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ویتضمن كل توجھ جملة من األنشطة أو اإلجراءات الممكن للدول العربیة 
ى مستویات أفضل إقرارھا أو اعتمادھا بما یساعد على االرتقاء بالتدریب المھني إل

ویرفع من جودة مخرجاتھ ویساھم في إعداد الكفاءات والمھارات القادرة على رفع 
 التحدیات المفروضة على االقتصادیات والمجتمعات العربیة.

 

 إدراج التدریب المھني ضمن رؤیة شاملة لمنظومة تنمیة الموارد البشریة .1
إن عملیة تطویر منظومة التدریب المھني ال یمكن أن تصاغ بمعزل عن رؤیة 
شاملة لمنظومة موحدة لتنمیة الموارد البشریة ونعني بذلك منظومتي التربیة والتعلیم 
العالي وذلك عبر وضع رؤیة إستراتیجیة إلعداد وتأھیل الموارد البشریة تأخذ بعین 

ومتطلبات  ،سات لتنمیة اقتصادیات الدول العربیةالحقیقیة للمؤس االحتیاجاتاالعتبار 
 ، وتطلعات األفراد في مواصلة التدریب من خالل فتحاألفراد للمساھمة في بناء المجتمع

 اآلفاق للتعلم مدى الحیاة.

وتھدف ھذه العملیة إلى تحویل التدریب المھني من مجرد قطاع منعزل عن 
القتصادیة ومن مجرد وسیلة من وسائل منظومة تنمیة الموارد البشریة والمنظومة ا

تغطیة الفشل الدراسي إلى قاطرة حقیقیة تقلع بالكفاءات واالقتصاد العربي نحو آفاق 
 أرحب.

ویتطلب تحقیق ھذا الھدف توافقا وعمال تشاركیا مع األطراف االجتماعیین 
بیة ووضع والمجتمع المدني لتوحید توجھات وسیاسات تنمیة الموارد البشریة بالدول العر

المتعلقة بإعداد وتأھیل الكفاءات والمھارات طبقا الحتیاجات أسواق العمل  االستراتیجیات
وذلك ضمن رؤیة شاملة وموحدة تضمن الترابط واالنسجام بین المنظومات وتسھر على 

 ضمان التناغم بین كافة مستویات التعلم وضمان توظیف أمثل للموارد المتاحة.

اح في ضمان االنسجام مع المواصفات العالمیة واالقتراب كما یستوجب ذلك النج
منھا، فمقتضیات العولمة تحتم توحید طرق اإلنتاج وأسالیب العمل فضال عن استعمال 

لذا سیكون  ، نفس اآلالت والتكنولوجیات المعتمدة بالشركات ومؤسسات اإلنتاج العالمیة
لمنظومات التدریب المھني  من الضروري والمتأكد تدارس أھم المواصفات العالمیة
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وال یعني ذلك نقلھا وإنما مواءمتھا مع أوضاع كل بلد بما یحقق لھ تطویر  ، واالھتداء بھا
 منظومتھ طبقا للمواصفات التي یرتضیھا. 

منتوج والخدمات، وإن من أوكد المواصفات العالمیة المعتمدة ھي ضمان جودة ال
فمفھوم الجودة الیوم ھو  ، ودرایة وتطبیق وتجدید ال یعرف نھایة مسار ىوالجودة ھ

طبقا لمواصفات یتم االتفاق علیھا مسبقا، وھو ما  المستھلكاالستجابة لما یرغب فیھ 
 یتطلب تدریبا مھنیا في أعلى مستوى وطبقا لمقاییس مضبوطة ومتفق علیھا.

 : ما یلىویمكن في ھذا الصدد اعتماد 

اري بكل بلد عربي لتنمیة الموارد البشریة (یمكن أن یكون إحداث ھیكل استش •
في صیغة مجلس أعلى للموارد البشریة) یشارك فیھ كل األطراف المعنیة من 
أصحاب عمل ونقابات وجامعیین وخبراء وھیاكل إداریة ونسیج جمعیاتي من 

 أبرز مھامھ :

  الم�وارد صیاغة التص�ورات والسیاس�ات الكفیل�ة باالرتق�اء بمنظوم�ة تنمی�ة
المؤسس��ات والمجتم��ع واألف��راد والمن��اطق  احتیاج��اتلت��تالءم م��ع  البش��ریة

 والجھات وتعطي للتدریب المھني المكانة الجدیر بھا ضمن ھذه المنظومة.

  إب���داء ال���رأي بص���فة إلزامی���ة ف���ي التش���ریعات المتعلق���ة بمنظوم���ة التربی���ة
وكل ما ل�ھ عالق�ة بمنظوم�ة تنمی�ة الم�وارد  والتدریب المھني والتعلیم العالي

البش���ریة ض���من نظ���رة متناس���قة ومتكامل���ة ألھ���داف وإس���تراتیجیة التنمی���ة 
 الموضوعة.

 إنج��از تق��اریر دوری��ة ح��ول منظوم��ة إع��داد الم��وارد البش��ریة ومردودیتھ��ا 
تُعرض على الجھات المسؤولة بما یس�اھم ف�ي األقلم�ة المتواص�لة لمخرج�ات 

رد البشریة بصفة عامة والتدریب المھن�ي بص�فة خاص�ة منظومة إعداد الموا
 .الحتیاجات أسواق العمل

عبر فتح المعابر داخل منظوم�ة الت�دریب  تكریس مبدأ التعلم مدى الحیاة وتفعیلھ •
 المھني وبین مختلف مسالكھ وبین مكونات منظومة تنمیة الموارد البشریة.
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ھن���ي لفائ���دة األف���راد وض���ع منظوم���ة موح���دة لإلع���الم واإلرش���اد والتوجی���ھ الم •
ة لإلع��الم والتوجی���ھ ئ��إح��داث ھیوالع��ائالت والمؤّسس��ات تتض��من بالخص���وص 

 واإلرشاد المھني لتوحید وتنسیق جھود كل الھیاكل المعنیة في ھذا المجال.

وض��ع ب��رامج لت��دریب وإدم��اج المنقطع��ین والمتس��ربین م��ن الدراس��ة یتمث��ل ف��ي  •
ف�ي احتض�ان الفئ�ة المنقطع�ة  إحداث مراك�ز تحض�یریة للت�دریب المھن�ي مختص�ة

ي، مبكرا عن التعلیم وإدراجھ�ا ف�ي مس�لك خصوص�ي للت�دریب المھن�ي التحض�یر
ضم بالخصوص الھیاكل اإلداریة والشركاء تیشرف على تسییره مجالس مؤسسة 

 االجتماعیین.

یمك�ن أن یع�زز  " كإط�ار موح�د للت�دریب المھن�ي بك�ل بل�دللمھاراتتركیز "سلم  •
لعب��ور داخ��ل منظوم��ة الت��دریب المھن��ي نفس��ھا وب��ین القن��وات واال��روابط وتنظ��یم 

ویمك�ن ف�ي ھ�ذا  ، مكونات منظومة تنمیة الموارد البشریة م�ن تربی�ة وتعل�یم ع�ال
المج���ال االنط���الق م���ن التص���نیف العرب���ي المعی���اري للمھ���ن ف���ي ص���یاغة "س���لم 

اش��تقاق المع��اییر المھنی��ة م��ن الوص��ف للمھ�ارات" عل��ى مس��توى ك��ل بل��د عرب�ي و
مھن��ي لألعم��ال والمھ��ن ال��ذي ی��وفره ھ��ذا التص��نیف واعتم��اده كمرجعی��ة رئیس��ة ال

 لقضایا التشغیل والعمل والتدریب المھني.

"ویحدد التصنیف العربي المعیاري للمھن الذي صدر ع�ن منظم�ة العم�ل العربی�ة 
خم��س فئ��ات لمس��تویات المھ��ارة ض��من م��ا یطل��ق علی��ھ "الس��لّم  2008ف��ي ع��ام 

ات العام�ل مح�دود المھ�ارات، والعام�ل الم�اھر، والعام�ل المھاري"، وھ�ي مس�توی
ن یش��ّكل أویمك��ن  ى ،، واالختصاص�� ) مس��اعد االختصاص��ي ن��ي (المھن��ي، والف

السلّم المھاري باإلضافة إلى التصنیف الدولي المعیاري للتعلیم أساس�اً لبن�اء إط�ار 
 .15المؤھالت العربیة"

 

تم إقرار ھذه االستراتیجیة بقرار مؤتمر العمل العربي المرقم :  االستراتیجیة العربیة للتدریب والتعلیم التقنى والمھنى 15
 .)2010مارس / آذار  – 13 – 6) فى دورتھ السابعة والثالثین (المنامة / مملكة البحرین، 1424(

                                                 



 

متطلّب��ات االقتص��اد وس��وق ض��مان ج��ودة منظوم��ة الت��دریب المھن��ي تالؤم��ا م��ع  .2
 العمل، وذلك من خالل :

م��ن المھ��ارات  االحتیاج��اتإرس��اء نظ��ام من��دمج لالستش��راف والیقظ��ة وتحدی��د  •
 والكفاءات من خالل :

 لتط��ویر وظیف��ة االستش��راف والیقظ��ة ح��ول المھ��ن  تركی��ز مراص��د للمھ��ارات
 وتطورھا.

 لیقظ��ةتط��ویر وتعزی��ز ق��درات مختل��ف المت��دخلین ف��ي مج��ال االستش��راف وا 
بالقطاعین العمومي والخاص بما یساعد على تكامل وانسجام االستراتیجیات 
والسیاس��ات المعتم��دة ف��ي مج��ال الت��دریب المھن��ي ف��ي األنش��طة والقطاع��ات 

 االقتصادیة.

تط��ویر ھندس��ة التك��وین باعتم��اد المقارب��ات والتنظیم��ات البیداغوجی��ة المالئم��ة  •
 لضمان جودة التدریب من خالل :  

 ض��من تم��ش یعتم��د مقارب��ات  إص��دار مواص��فات للت��دریب المھن��يإع��داد و
بیداغوجیة حدیثة تنبني على تشخیص الكفایات انطالقا من مواصفات المھ�ن 

 ى تسعى المنظمة إلى انجازهالذویمكن االستفادة من العمل الھام  ، المستھدفة
قیم�ة عالی�ة،  اذاً علمی� والمتعلق بالمعاییر المھنیة، وھو إلى جانب كونھ عمالً 

یُّمك��ن المش��رفین عل��ى الت��دریب المھن��ي وأص��حاب األعم��ال م��ن التف��اوض 
كما یساعد على قطع خطوات جدیدة ف�ي  ، والتحاور باستعمال مفاھیم موحدة

 اتجاه تقریب منظومات التدریب المھني العربیة من بعضھا البعض. 

 لض��مان ج��ودة الت���دریب  إع��داد أدلّ��ة الت��دریب للم��دربین وك���وادر الت��دریب
 المھني.

 المھ��ارات الناعم��ة : تعم��یم المھ��ارات األساس��یة والحیاتی��ة العام��ة) Soft 
skills (ویشمل ذل�ك مھ�ارات التفكی�ر الناق�د وح�ل  ، ببرامج التدریب المھني

المشكلة والعمل واالنسجام مع الفریق وأخذ المبادرة وحسن التواص�ل وغی�ر 
 ذلك.
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 ح المب��ادرة" وإدراجھ��ا ض��من ب��رامج الت��دریب إدراج كف��اءات "تنمی��ة رو
، بما یستوجبھ ذلك ولمختلف المستویات بمنظومة التدریب المھني األساسي

كم�ا یمك�ن إرس�اء منص�ة توض�ع  ، من تدریب مدربین مختصین ف�ي المج�ال
على الخط عبر شبكة اإلنترنت لتبادل التجارب الجیدة في مجال التدریب ف�ي 

 ین العام والخاص والنسیج الجمعیاتي.روح المبادرة بین القطاع

 دعم القطاع الخاص للتدریب المھني وتعزیز جودة خدماتھ من خالل: •

 ویمكن في ھذا  ، تحدیث اإلطار العام المنظم للقطاع الخاص للتدریب المھني
 اإلطار:

إع��داد أدل��ة إج��راءات موح��دة للھیاك��ل الخاص��ة للت��دریب بھ��دف تنظ��یم  −
والمس�اعدة عل�ى جل�ب االس�تثمار ف�ي  القطاع وض�مان ج�ودة الت�دریب

 مجال التدریب المھني.

رقمن��ة الخ��دمات اإلداری��ة الموجھ��ة للقط��اع الخ��اص ووض��عھا عل��ى  −
 االنترنت بما یسھل من إجراءات فتح الھیاكل الخاصة للتدریب.

 اعتماد میثاق الشرف للمھنیین في مجال التدریب المھني الخاص. −

 ��اریف الت��دریب المنج��ز م��ن قب��ل النظ��ر ف��ي تكف��ل الحكوم��ات بج��زء م��ن مص
 القطاع الخاص في االختصاصات التي تشكو من ندرة الی�د العامل�ة المؤھل�ة
بما یساعد الفئات الفقیرة والھشة خاصة بالمناطق الریفی�ة عل�ى االن�دراج ف�ي 

 تدریب یساعدھم على االندماج في سوق العمل أو إحداث مشاریع صغرى.

 العمومی�ة والخاص�ة للت�دریب المھن�ي تطویر برامج الش�راكة ب�ین المراك�ز ،
 مواق����عیمك����ن م����ن خاللھ����ا أن تض����ع الحكوم����ات الب����رامج البیداغوجی����ة و

وتجھی��زات الت��دریب ض��من اتفاقی��ات خصوص��یة تب��رم للغ��رض وف��ق مب��ادئ 
 الحوكمة الرشیدة.

  وضع اإلطار القانوني والتشریعي الذي یخول للقطاع الخاص إحداث مراك�ز
لفائ��دة الش��باب ض��من اتفاقی��ات م��ع  ب مھن��يت��دریب متط��ورة وت��أمین ت��دری
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الحكوم���ات تض���بط أھ���دافا معین���ة تض���ع عل���ى ذم���تھم الم���وارد والمیزانی���ات 
 منھج الشراكة بین القطاعین العام والخاص.المستوجبة في إطار 

تط����ویر منظوم����ة ت����دریب "أساس����ي ومس����تمر" للم����دربین وك����وادر الت����دریب  •
 والمساندة وذلك عبر :

  بما یعنیھ ذلك من تحسین رواتبھم وض�مان  المدربین"إحداث سلك "مدربي
ترقی���اتھم وت���درجھم لیك���ون ذل���ك ح���افزا عل���ى اس���تقطاب أحس���ن الم���دربین 

 والكوادر.

 الخاص��ة بالم���دربین وك��وادر الت���دریب  إع��داد مرجعی���ات المھ��ن والكفای���ات
 واإلسناد.

 تُفض�ي  وضع منظومة تدریب بیداغوجي أساسي للمدربین وكوادر الت�دریب
 كفاءة بیداغوجیة معترف بھا وطنیا ودولیا. لشھادة

 لمواكب��ة  إرس��اء منظوم��ة ت��دریب تقن��ي مس��تمر للم��دربین وك��وادر الت��دریب
 التطورات التكنولوجیة وربطھا بمسارھم المھني.

إحداث منظومة للتقی�یم البی�داغوجي بالت�دریب المھن�ي وتقی�یم مكتس�بات الخب�رة  •
 من خالل :

 �یش�مل الم�دربین  داغوجي بالت�دریب المھن�يإحداث وتطویر س�لك التفقّ�د البی
وكوادر التدریب والتسییر والمساندة من ذوي الخبرة والكف�اءة ی�تم اختی�ارھم 

وتس��ند إل��یھم ح��وافز لترغی��ب الكف��اءات لاللتح��اق  ، حس��ب مع��اییر مض��بوطة
 بھذا السلك. 

 "بم�ا یمك�ن م�ن اختص�ار آج�ال " مكتس�بات الخب�رة وضع منظوم�ة لتقی�یم ،
وتمك��ین األف��راد م��ن حقھ��م ف�ي االعت��راف بم��ا اكتس��بوه م��ن كفای��ات الت�دریب 

 العمل. مواقعخارج مواطن التدریب، أي ب
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إع��ادة ھیكل��ة مراك��ز الت��دریب المھن��ي وتح��دیثھا وتط��ویر جاذبی��ة الت��دریب ل��دى  •
 الشباب من خالل:

  تھیئ��ة مراك��ز الت��دریب المھن��ي وتح��دیث تجھیزاتھ��ا طبق��ا لم��ا ھ��و متواج��د
 العمل. مواقعبالمؤسسات و

  لتأخ����ذ بع����ین االعتب����ار  الت����دریب وبرامج����ھ ومناھج����ھ مواق����عمواءم����ة
 .الفئات ذات االحتیاجات الخاصةخصوصیات طالبي التدریب من 

  وض�ع وتنفی��ذ ب��رامج خصوص��یة للنّھ�وض بمنظوم��ة الت��دریب ف��ي المن��اطق
 توجھ للفتیات والفتیان حسب خصوصیة كل منطقة. الریفیة

  الم���رأة ف���ي الت���دریب المھن���ي ب���أكثر فاعلی���ة وف���ي التش���جیع عل���ى انخ���راط
في ضوء المتطلبات التنمویة واحتیاجات سوق  قطاعات واختصاصات أوسع

العمل من ناحیة، وفي ضوء می�ول الم�رأة وأولویاتھ�ا وخصوص�یات ك�ل بل�د 
 من ناحیة ثانیة.

  وض��ع وتنفی��ذ ب��رامج خصوص��یة للنّھ��وض بجھ��از الت��دریب ف��ي الص��ناعات
 منتوجات كل بلد وتقالیده الموروثة.تثمن  التقلیدیة

  وتط��ویر  األنش��طة الثقافی��ة والریاض��یة والترفیھیّ��ة مواق��عإح��داث وتھیئ��ة
 الحیاة الجماعیّة داخل مراكز التدریب المھني.

  قب�ال واإل االلتحاق بالتدریب المھن�ي فىإسناد منح وحوافز لترغیب الشباب
 على اختصاصاتھ.

لتحس���ین مردودیتھ���ا لفائ���دة المؤسس���ات منظوم���ة الت���دریب المس���تمر  مراجع���ة •
 ) من خالل : أصحاب عمل ونقابات والشركاء المھنیین واالجتماعیین (

  ل�ى إالمحفزة لدفع المؤسسات والمنش�آت وضع البیئة التشریعیة والقانونیة
وذل���ك بالتش���اور م���ع المھنی���ین والش���ركاء اإلقب���ال عل���ى الت���دریب المس���تمر 

 االجتماعیین. 

 ببرامج التدریب المستمر اءات االنتفاعتسھیل وتیسیر إجر . 
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  نج��از كاف��ة برامجھ��ا إالت الالزم��ة لتمك��ین المؤسس��ات م��ن التم��ویوض��ع
 . لفائدة أعوانھا التدریبیة

 تحفیز المؤسسات االقتصادیة على تركیز وتنمیة وظیف�ة الت�دریب المس�تمر 
 بداخلھا. 

  للمؤسسات  االستشارةدعم الھیاكل اإلداریة المعنیة بوظیفة اإلحاطة وتقدیم
 والشركاء المھنیین واالجتماعیین.

 

 إرساء حوكمة (حاكمیة) رشیدة لمنظومة التدریب المھني، من خالل : .3

 على مستوى قیادة وتسییر المنظومة : •

  الت�ى تق�ع إعادة ھیكلة الوزارات المش�رفة عل�ى الت�دریب المھن�ي واإلدارات
لتستجیب لمقتضیات الحوكمة بم�ا یعط�ي للمن�اطق ص�الحیات  إشرافھا تحت

 أشمل في التسییر والمتابعة ویحد من المركزیة المفرطة.

  وض���ع الص���یغ العملی���ة لتت���ولى ال���وزارات المش���رفة عل���ى الت���دریب مھم���ة
اإلشراف اإلداري والبیداغوجي على مختلف الھیاكل العمومیة المتدخلة في 

لبقی���ة ال���وزارات، وذل���ك تج���اوزا للتش���تت  التابع���ة مج���ال الت���دریب المھن���ي
الملحوظ لمختلف مكونات منظومات التدریب المھني  ببعض البلدان العربیة 

 وضمانا لنجاعتھا ومردودیتھا.

  إع��ادة ھیكل��ة الوك��االت والھیئ��ات المعنی��ة بالت��دریب المھن��ي نح��و إض��فاء
ومنح صالحیات للمناطق ومراك�ز  في مجال التصرف والتسییرأكثر مرونة 

 التدریب المھني.

  إح��داث ھیاك��ل تنظیمی��ة بمراك��ز الت��دریب المھن��ي وض��بط ط��رق تس��ییرھا
، م��ن ذل��ك تماش��یا م��ع مب��دأ الالّمركزیّ��ة وطبق��ا للمع��اییر الدولی��ة المعتم��دة

ض��رورة تواج��د وح��دات بھ��ذه المراك��ز لتقی��یم إدم��اج المتخ��رجین ف��ي س��وق 
 العمل.
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 الّشراكة :على مستوى مأسسة  •

  المس��اعدة عل��ى تركی��ز وح��دات للت��دریب المھن��ي بالھیاك��ل المھنی��ة التابع��ة
ألص��حاب العم��ل والنقاب��ات العمالی��ة خاص��ة عل��ى مس��توى المن��اطق ودعمھ��ا 

 مادیا بما یساھم في تعزیز قدراتھا كطرف شریك ومسؤول وفاعل.

  یّ�ة بكل مركز تدریب مھني یتمتّ�ع بالص�بغة التقریر» مجلس مؤسسة«تركیز
تسند رئاستھ بصفة دوریة للمھنیین والنقابات ویض�ّم األط�راف المتدخل�ة بم�ا 

ویتولى ھذا المجل�س بالخص�وص  ، یكرس على أرض الواقع تمشي الشراكة
ضبط مناھج التدریب ومتابعة عملیات التدریب بالمركز وتقییم م�دى توافقھ�ا 

ین في تقییم كما یساعد على ضمان مشاركة المھنی ،المؤسسات احتیاجاتمع 
مكتسبات المتدربین ع�ن طری�ق المس�اھمة ف�ي لج�ان االمتحان�ات واإلش�راف 

 على إعداد مشروعات ذات بعد تدریبي یمكن إدماجھا بالمناھج التعلیمیة.

 على مستوى إرساء نظام معلوماتي مندمج للتدریب المھني : •

 ت�دریب إعادة ھیكل�ة وظیف�ة نظ�م المعلوم�ات ب�الوزارات والھیاك�ل المعنی�ة بال
المھن��ي وتركی��ز نظ��ام معلوم��اتي متط��ور بھ��ا لمتابع��ة التص��رف ف��ي أنش��طة 

 التدریب المھني.

  دم��ج نظ��م المعلوم��ات الخاص��ة بھیاك��ل الت��دریب عل��ى المس��تویین المرك��زي
والالمركزي م�ع نظ�م معلوم�ات بقی�ة الھیاك�ل وخاص�ة منھ�ا ھیاك�ل التش�غیل 
والتوظیف بما یساعد على رصد متغیرات أسواق العمل ومعرفة احتیاجاتھا، 
 ویساھم في إرساء نظام معلومات جید األداء محین باستمرار موثوق بص�حة
م��ا ی��وفره م��ن معطی��ات ویتص��ف بالش��فافیة ویق��دم المس��اعدة ف��ي أخ��ذ الق��رار 
لكاف��ة المت��دخلین ف��ي س��وق العم��ل م��ن مؤسس��ات إنت��اج ومؤسس��ات ت��دریب 

 مھني. 

 تركیز نظام متابعة وتقییم لمنظومة التدریب المھني. •

 س أداء المنظوم�ة وإع�داد لوح�ات قی�ادة عل�ى ك�ل المس�تویات اتركیز نظام قی
 مبادئ التصّرف حسب األھداف والنتائج.تعتمد على 
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  وضع المنھجیات وأدلّة إجراءات لمتابع�ة وتقی�یم مردودی�ة ونجاع�ة منظوم�ة
 التدریب المھني.

تعزیز قدرات الھیاكل اإلداریة المتدخلة في منظوم�ة الت�دریب المھن�ي وذل�ك م�ن  •
 خالل :

  تنمی��ة وتط��ویر مھ��ارات الك��وادر اإلداری��ة ف��ي مج��االت التس��ییر والتص��رف
 المالي. 

   دع��م الھیاك��ل اإلداری��ة بالوس��ائل والمن��اھج المتط��ورة ف��ي إع��داد المش��اریع
 وتنفیذھا ومتابعتھا.

ص�یاغة تركیز إستراتیجیة اتصال حول التدریب المھني، تعتمد بالخصوص على  •
ف إل�ى إب�راز الت�دریب المھن�ي كمس�لك للنج�اح وتنفیذ خطة متكاملة لالتص�ال تھ�د

 ورافد أساسي من روافد التنمیة.

 

 " للتدریبى مركز عرب الجزء الثالث : إحداث "

لقد تبین مما سلف بیانھ في فقرات سابقة من ھذا التقریر أّن من أھم الرھانات 
التي تواجھ الوطن العربي الیوم ھو رھان القضاء على البطالة وبالخصوص بطالة 

 الشباب لما یمكن أن تخلفھ من انعكاسات سلبیة على المجتمع كالفقر والتطرف. 

ه على حسن االستفادة من الفرص فالشباب العربي یحتاج الیوم إلى من یساعد
واعدة للعمل  اً التي یتیحھا االقتصاد المعولم الذي أصبح یختزن إمكانیات ھائلة وآفاق

والتوظیف، فعالم اإلنتاج یتطّور باستمرار وخریطة المھن تشھد تجّددا یتسارع بصفة 
ما یلزم من مذھلة قد یفضي إلى انحسار دائرة العمل إن لم یتم التھیؤ لھذه المتغیرات ب

 عنایة على كّل المستویات وبالخصوص على مستوى التأھیل والتدریب. 

فتجّدد خارطة المھن والمھارات وتحّول طبیعة العمل الذي بدأ یفقد بعده المادي 
لصالح طابعھ المعرفي والفكري بالتوازي مع تنامي اقتصاد المعرفة واالقتصاد الالمادي 
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فرضت طرح مسألة إعداد الموارد البشریّة وفق معطیات وما یتطلبھ من كفایات مستحدثة 
 وتمشیّات ومعاییر جدیدة یستوجب اإللمام والوعي بھا. 

فالثورة التكنولوجیّة الحدیثة تحتاج إلى أفراد قادرین على مجابھة مھام سریعة 
التغیّر ومواكبة آنیة لمھن جدیدة لم یتدربوا علیھا وعلى مجاراة حیاة مھنیّة مرشحة 

حّول المطّرد وعلى تحسین مھاراتھم ومعارفھم باستمرار، ھذا فضال عن القدرة على للت
 المبادرة وإیجاد الحلول الوجیھة لكل وضع مستجد واالستعداد للتجدید واالبتكار. 

فلم یعد الیوم من معنى للمعرفة دون ربطھا بالعمل وال معنى للعمل ما لم تسنده 
 . في التكنولوجیا الحدیثةالتحكم معرفة محیّنة وقدرة على 

 

 التطلعات والمھام .1

من منطلق وعي منظمة العمل العربیة بكل المستجدات الحاصلة وخاصة فیما 
یتعلق بالتحدیات الكبیرة المفروضة على الوطن العربي للقضاء على الفقر وتنمیة 

ال المناطق الریفیة وتطویر القطاعات المنتجة بما یمّكن من فتح آفاق جدیدة في مج
التوظیف وضمان العمل الالئق واستقطاب االستثمارات وبالخصوص في قطاعات ذات 
قیمة مضافة عالیة، ھذا عالوة على توفیر الكفاءات والمھارات المستوجبة إلرساء نموذج 
تنموي بدیل ومستدام یقطع مع السائد وتساعد على تنویع القاعدة االقتصادیة بما یمنح 

 جابھة الھزات والمتغیرات والضغوطات.الّدول الحزام الكافي لم

بأھمیة التدریب في تسلیح الشباب العربي بالمھارات المطلوبة  منھاوقناعة 
ثبات قدراتھم في االنصھار في واقع اإلنتاج إأسواق العمل العربیة والدولیة و لالندراج في

صة منھا المبادرة واالبتكار والتجدید واالنطالق في االستفادة من أنماط العمل الجدیدة وخا
 وإحداث المشاریع بمختلف صیغھا وفي جل القطاعات واألنشطة والمھن.

وبالنظر إلى أن التدریب أثبت جدواه في العدید من تجارب الدول المتقدمة في 
ضمان تنوع القطاعات االقتصادیة وتطورھا وتوفیر الكفاءات والمھارات العملیة وتأمین 

 دخل وضمان تنمیة متوازنة وعادلة. فرص العمل وبالتالي تحسین ال
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وإیمانا منھا بقدرات وإمكانیات الشباب العربي ومقدرتھ على التغلب على واقعھ 
وبناء مستقبلھ عبر التدریب والتأھیل إلحداث طفرة تنمویة حقیقیة ودعم إمكاناتھ في 

 مواجھة تحدیات المستقبل ومتطلباتھ. 

في مختلف مجاالت العمل من الشباب وتماشیا مع توجھاتھا في تقریب التدریب 
العربي والعمال في مختلف األنشطة بما یساعدھم على االندماج في الحیاة المھنیة، أطلقت 

یوفر تدریبا  " للتدریبى مركز عرب "منظمة العمل العربیة مبادرتھا الجدیدة في إحداث 
وتنمیة مھارات  جودة عالیة في كافة المجاالت المرتبطة باحتیاجات سوق العمل اذ

، وتكون لھ مساھمة فعالة وملموسة في تشجیع الشباب العربي وقدرات العاملین 
لالنخراط الجدي والعمل الدؤوب للمساھمة بشكل أكبر في عملیة التنمیة المستدامة، 
باإلضافة إلى تقدیم نشاطات تدریبیة موجھة للتطویر المستمر لمھارات العاملین بالقطاع 

 العام والخاص.

 ویتطلع المركز بالخصوص إلى ما یلي :

 والخروج من وضعیة البطالة. مساعدة الشباب على الدخول إلى سوق العمل )1

ف��ي تخصص��ات  ف��تح اآلف��اق للمتس��ربین والمنقطع��ین ع��ن الدراس��ة لمتابع��ة ت��دریب )2
 مطلوبة في سوق العمل.

اة لالن��دراج مج��ددا ف��ي الحی�� اإلحاط��ة بم��ن فق��دوا عملھ��م الكتس��اب مھ��ارات جدی��دة )3
 المھنیة.

تط��ویر ق��درات ومھ��ارات الع��املین ف��ى القط��اع الع��ام والحك��ومى ومؤسس��ات القط��اع  )4
 بھدف دعم وتعزیز اإلنتاجیة وتنمیة الموارد البشریة العربیة .الخاص 

لھیاك�ل اإلع�الم والتوجی�ھ واإلرش�اد  توفیر المعلومات الضروریة حول أسواق العم�ل )5
 المھني.

الموجھ�ة لل�راغبین ف�ي ذل�ك م�ن تقدیم الدعم للدول العربیة لتطویر عروض الت�دریب  )6
 أفراد ومؤسسات.
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 في مجال التدریب. معاضدة جھود الحكومات لالختیار الجید للتوجھات والسیاسات )7

 واعتبارا لھذه التطلعات والغایات، تتمثل مھام المركز بالخصوص في ما یلي :

وتمكینھم من  مھاراتھمالدول العربیة وتنمیة ختلف كفاءات الشباب من م تطویر )1
بغیة إعداد وتجھیز كوادر وطنیة متابعة دورات تدریبیة في تخصصات متنوعة 

عالیة المھارة طبقا ألرفع المعاییر المتعارف علیھا دولیا من خالل االعتماد على 
آخر المعلومات والتقنیات واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجیة وتوظیف نخبة 

والقدرة العالیة في  متمیزة من المدربین ذوي الخبرة العلمیة والمھنیة والكفاءة
وإعداد المناھج التدریبیة وتنفیذھا وتبلیغھا وتدریسھا بشكل احترافي  تصمیم
 مھني. 

إتاح�ة الف�رص للمؤسس�ات واألف�راد للمش�اركة ف�ي ال�دورات والفعالی�ات الھادف�ة  )2
وتط�ور المھ�ارات  لرفع الوعي بالمواضیع ذات العالقة باحتیاجات أسواق العم�ل

 التخطیط واإلدارة. والتصرف في الموارد والقوى البشریة وعلى مستوى

للت�دریب  تدریب المدربین وكوادر الت�دریب العامل�ة ف�ي مختل�ف المراك�ز العربی�ة )3
 بالقطاعین العام والخاص. 

تطویر المناھج والسیاسات المعتمدة ف�ي ال�دول العربی�ة ح�ول اإلع�الم والتوجی�ھ  )4
بم�ا یس�اعد عل�ى تط�ویر التخصص�ات والمھ�ارات ذات "قابلی�ة  واإلرشاد المھن�ي

 شغیل العالیة".الت

بم��ا  اعتم�اد التقنی��ات الحدیث��ة ف��ي مج��ال الت��دریب بم�ا ف��ي ذل��ك الت��دریب ع��ن بع��د )5
یساھم في بناء كوادر بشریة فاعلة تستطیع قیادة المؤسسات العربیة بكف�اءة عالی�ة 

 وسط عالم متغیر وتطورات دولیة متالحقة.

ألغ�راض الت�دریب  تأسیس مختبر متطور ف�ي مج�ال الس�المة والص�حة المھنی�ة )6
 وتقییم بیئة العمل.

 االخ���تالل ورص���داستش���راف المتغی���رات ف���ي أس���واق العم���ل العربی���ة والدولی���ة  )7
عند حدوثھ أو توقع حصولھ  المسجل في العرض والطلب على مستوى المھارات
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وتقدیم التوجھات المناسبة لتالفیھا وإعالم الحكوم�ات ومختل�ف الھیاك�ل والھیئ�ات 
 المتخصصة بذلك.

دیم الخ�دمات االستش�اریة والمش�ورة والنص�ح ودع�م مب�ادرات وجھ�ود ال��دول تق� )8
من خ�الل ت�وفیر الخب�رات العربیة في رسم سیاساتھا الوطنیة في مجال التدریب 

العربیة والدولیة وتقییم السیاسات المعتمدة بما یؤسس ألنظمة تدریب تتماش�ى م�ع 
 ستدامة في الدول العربیة.األنظمة الدولیة المتقدمة وتخدم أھداف التنمیة الم

ب�ین ال�دول العربی�ة واالس�تفادة تیسیر تبادل التجارب المعتمدة في مجال الت�دریب  )9
 منھا.

تط�ویر قن�وات التع�اون والتنس�یق م�ع المراك�ز والھیئ�ات والمنظم�ات والوك�االت  )10
، ومن ذلك بالخصوص تعزیز التعاون م�ع الدولیة المتخصصة في مجال التدریب

كز التدریبیة المعتمدة عالمی�ا للحص�ول عل�ى التأھی�ل واالعتم�اد المؤسسات والمرا
في التدریب على العدی�د م�ن الب�رامج التدریبی�ة ذات العالق�ة المباش�رة باحتیاج�ات 

 أسواق العمل. 

 التفاع��ل الت��ام م��ع القطاع��ات المختلف��ة والمھنی��ین وأص��حاب العم��ل والنقاب��ات )11
والتع�رف عل��ى احتیاج��اتھم التدریبی��ة وترجمتھ��ا ف�ي ب��رامج ی��تم تنفی��ذھا بالش��راكة 

 معھم. 

 

 لمحة عامة عن االختصاصات التي سیوفرھا المركز العربي للتدریب .2

سیركز المركز العربي للتدریب نشاطھ في مراحلھ األولى على توفیر خدمات 
ق العمل وبطلبات الراغبین أسوا باحتیاجاتتدریبیة في اختصاصات متنوعة ومرتبطة 

 حكومیة وقطاع خاص ، ومنھا على سبیل المثال : من عمال ومؤسسات

 الصحة والسالمة المھنیة . -
 تحفیز القدرات االبداعیة ) . –البرنامج الریادى ( ریادة األعمال ومتطلباتھا  -
 حصاء وتكوین قاعدة معلومات أسواق العمل .اإل -
 الموارد البشریة بكل مستویاتھا . –التنمیة البشریة  -
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 تطویر إدارات ومكاتب التشغیل العربیة . -
 تفتیش العمل . -
 السالمة البیئیة . -
 أنظمة الجودة . -
 . TOTتدریب مدربین  -
 برامج الدعم النفسى العمالى . -
 إدارة األعمال والمشاریع الصغیرة والمتناھیة الصغر . -

على  یوفرھا في مجال التدریبنشاطھ والتخّصصات التي المركز وسیطّور 
بالتشاور مع مختلف األطراف المعنیة وحسب ما سیبرز من و ضوء ما یستجد الحقا

 احتیاجات جدیدة ألسواق العمل.

 

 البعد التنظیمي : تسییر تشاركي مع األطراف االجتماعیین .3

والناجحة على المستوى الدولي أن تحقیق أھداف التدریب  المقارنةتبرز التجارب 
المھني یبقى مرتبطا باألساس بتمشي الشراكة مع مختلف األطراف المعنیة في تسییر 
مراكز التدریب بصفة خاصة ومنظومة التدریب بصفة عامة، شراكة طوعیة وعن قناعة 

ل ضمن مبدأ "المنفعة أسواق العم احتیاجاتتضمن جودة خریجي المنظومة وتالؤمھم مع 
  16المشتركة".

أّن نجاح التدریب یحتاج إلى آلیات تنفیذیة متطورة تساھم في  الدراساتكما تشیر 
تحقیق اآلمال المشروعة لكّل األطراف المعنیة، فمراجع وأدبیات التنظیم اإلداري تحیل 
إلى معلومات مفصلة عن البنیة التنظیمیة لمؤسسات التدریب المھني بدءا من وظیفة 

 واإلداریة، وصوال إلى المرافق. المدیر، مرورا بالھیئة التدریسیة والتدریبیة 

لمراكز التدریب تعتبر محددا رئیسیا لمدى نجاح تنظیم  التنظیمیةإّن طبیعة البنیة 
 وتنفیذ مناھج برامج التدریب طبقا لتطلعات المنشآت والمؤسسات االقتصادیة. 

/ ینایر/ ك�انون الث�انى  18 - 16، واحتیاجات سوق العمل ( الریاض المھنيیب التقنى والتدر العربي حول فعالیات المنتدى 16
خبی�ر / منظم�ة العم�ل   - أب�و بك�ر عاب�دین .تق�دیم د  - البعد التنظیمي لعمل مؤسسات التدریب التقن�ي والمھن�ي -) 2010/ 

 بیر التنمیة البشریة / مصر).العربیة (خ

                                                 



 

بد من اعتماد تنظیم مسایر لما تشھده بیئة اإلنتاج والعمل من تطورات فال
ى إعداد أفراد یتمتعون "بقابلیة عالیة للتشغیل"، فقد تغیرت أسواق العمل في للوصول إل

المنطقة العربیة تغیرا ملحوظا خالل العقود القلیلة الماضیة، من أسواق عمل تعتمد على 
لین متعددین سواء في  ـل" شبھ وحید وھو الخدمة المدنیة والقطاع العام، إلى ُمـَشغِّ "ُمـشغِّ

الخاص، أو الشركات متعددة الجنسیات، أو التي تعمل عن بعد، أو  القطاع االقتصادي
التشغیل الذاتي وإنشاء المشروعات الصغیرة، أو القطاع االجتماعي الشعبي (أو االقتصاد 

ومؤسسات وتعاونیات التضامني) اآلخذ في النمو كمؤسسات مجتمع مدني وجمعیات 
طاع غیر رسمي (غیر نظامي) كبیر قتنامي شعبیة، بل وفي كثیر من البلدان العربیة 

 یوظف في بعض المجاالت االقتصادیة نسبا ھامة من العمالة. 

 ومن المھم النظر إلى ھذا التغیر في األسواق عند دراسة البعد التنظیمي للتدریب. 

إّن من أھم مالمح التنظیم العصري الیوم أنھ لم یعد تنظیما حكومیا فحسب، بل 
كثیرا ما یأخذ لحة متشاركین معا على قدم المساواة، بل تنظیما یمثل أصحاب المص

نھم ھم أول وأكثر المستفیدین من إن األولویة في المسؤولیة حیث األطراف االجتماعی
مخرجات التدریب ویتشارك أیضا معھم في تجارب دولیة ناجحة المجتمع المدني ممثال 

 في أسر المتدربین والطالب.

التجارب المتقدمة وأمال في نجاح المركز العربي من ھذا المنطلق وتماشیا مع 
للتدریب المھني لیسایر المتغیرات المتسارعة في عالم اإلنتاج والعمل، ارتأت منظمة 

تشكیل مجلس إدارة   العمل العربیة انتھاج طریقة التسییر الثالثي للمركز عن طریق
العمل والنقابات)  (الحكومات وأصحاب ةمنتخب من ممثلین عن أطراف اإلنتاج الثالث

مھمتھ إقرار خطة عملھ السنویة ومتابعة تنفیذ میزانیتھ والبرامج المتعھد بھا بما 
 یواكب متغیرات واحتیاجات سوق العمل.
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  الثالثالمحور 
 

 تعزیز وسائل التنفیذ وتنشیط الشراكة العالمیة
 من أجل تحقیق التنمیة المستدامة
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بالرغم من التقدم المسجل في تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة على مدى السنوات 
نقص في المساعدات اإلنمائیة الرسمیة لتنفیذ  تبینالخمس عشرة الماضیة، إال أنّھ 

االستراتیجیات التنمویة العربیة لقطاعات عمل مستدامة بالشكل المرضي والمنشود، حتى 
، فعدم كفایة فرص وصول البلدان العربیة ملموسبشكل وإن لوحظ ارتفاع في تدفقھا 

النامیة إلى أسواق البلدان المتقدمة والغنیة ذات اآلفاق الواسعة في مجال تسویق 
المنتجات، وعدم توفر التكنولوجیات الجدیدة بأسعار معقولة واستعمالھا على نطاق واسع 

ات التنمویة التي توجب على ، تعتبر من أبرز اإلشكالی االقتصادیةفي مختلف األنشطة 
العالم العربي إیجاد الحلول لھا لتوفیر األرضیة المثلى لتجسیم أھداف التنمیة المستدامة 

2030. 

ویتطلع العالم العربي إلى العمل بصفة مشتركة ومتناسقة من أجل تحقیق 
إیجاد البیئة  االلتزامات التي لم یتم الوفاء بھا في إطار األھداف اإلنمائیة لأللفیة من خالل

، والتصدي النعدام المساواة بین 2030التنمیة المستدامة  خطةالمحفزة على تنفیذ أھداف 
الدول في مجال التنمیة العادلة والشاملة وتحقیق التحدیات الجدیدة التي برزت عبر األبعاد 

 الثالثة للتنمیة المستدامة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة.

تستوجب المرحلة القادمة مجھودا إضافیا من أجل تنفیذ جدول ومن ھذا المنظور، 
تعزیز قنوات التعاون الدولي وإعادة ھیكلة  معھ أعمال التنمیة المستدامة، وھو ما یتعین

وسائل التنفیذ المتوفرة من أجل حشد الموارد المتاحة باإلضافة إلى التمویل العام الذي 
لقطاع الخاص والشركات على المشاركة توفره موازنات الدول، وذلك عبر تشجیع ا

 اً ناجعیاً ویستوجب ذلك تمش ، وتقدیم الدعم المالي لتنفیذ األھداف التنمویة المرسومة
 لشراكات فاعلة بین الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

وقد اتفق المنتظم األممي في ھذا الصدد على اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة 
ة من ذلك بالخصوص توجیھ استثمارات طویلة المدى، بما في ذلك الموارد الالزم

االستثمار األجنبي المباشر، إلى قطاعات ذات أھمیة حاسمة، وخاصة في البلدان النامیة 
وتشمل ھذه القطاعات الطاقة المستدامة والھیاكل األساسیة  ، بما في ذلك الدول العربیة

 واالتصاالت. والنقل، عالوة على تكنولوجیا المعلومات 
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وسیتعین على القطاع العام أن یحدد توجھاتھ واستراتیجیاتھ بوضوح ودقة من 
فاألطر الحالیة لتقدیم  ، أجل االستجابة إلى مقتضیات التنمیة المستدامة وأھدافھا المتكاملة

المشاریع والبرامج والھیاكل الحالیة إداریة منھا وتشریعیة لحفز االستثمار وجلبھ 
جعات جذریة وتنقیحات عمیقة إذا أرید لھا أن تجتذب أكبر حجم من تستوجب مرا

 . 2030االستثمارات وتساھم في تحقیق أھداف وغایات التنمیة المستدامة 

كما اتفق العالم األممي على أنھ ینبغي كذلك تقویة آلیات الرقابة الوطنیة، مثل 
للسلطة التشریعیة بما یساعد على بناء األجھزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمھام الرقابیة 

 القوانین. نفاذبیئة استثماریة سلیمة وجالبة تمتاز بالشفافیة والمساءلة وضمان 

وفي ھذا المجال، فإن الدول العربیة مطالبة باالندراج في ھذا التوجھ العالمي 
اه تعزیز واتخاذ ما یلزم من تدابیر وإجراءات  لمواكبة ما أقره المنتظم األممي في اتج

على جلب المساعدات اإلنمائیة  ویساعدوسائل التنفیذ والمراقبة بما یخدم بیئة االستثمار 
 المستوجبة خاصة بالبلدان التي ما تزال بحاجة إلى الموارد لتمویل برامجھا التنمویة.

ویكتسي دور منظمة العمل العربیة أھمیة بالغة في ھذا المجال خاصة أنھ یمكنھا 
راكمتھ من تجربة ثریة في التنسیق بین أطراف اإلنتاج والمنظمات والھیئات من خالل ما 

الدولیة أن تساھم في تعزیز التعاون الدولي في تنفیذ االستراتیجیات التنمویة العربیة 
 لقطاعات عمل مستدامة. 

كما یحتم الظرف مساعدة الدول العربیة على تأطیر ھیاكلھا المعنیة لوضع 
تجسیمھا على أرض الواقع ومتابعتھا وتقییمھا خاصة ضمن األھداف خططھا التنفیذیة و

 التي تم استعراضھا في المحاور السابقة، وھي باألساس :

 .القضاء على الفقر والبطالة )أ 

تحقیق األمن الغذائي عبر تعزیز الزراعة المستدامة للقضاء على الجوع  )ب 
 .والفقر

 .من فرص العملتعزیز النمو االقتصادي المستدام لتوفیر المزید  )ج 

منظومة التعلیم وتمتین عالقتھا بمنظومة التدریب المھني  تطویر )د 
 أسواق العمل. واحتیاجات
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الجزء األول : الدور الریادي لمنظمة العمل العربیة في دعم تنفیذ خطة 
  2030التنمیة المستدامة 

مجھودا إضافیا من قبل  2030یتطلب نجاح تنفیذ خطة التنمیة المستدامة 
المنظمات المتخصصة لتقدیم الدعم الكامل لجھود الدول العربیة لتحقیق أھدافھا ضمن 
تمش یرتكز على التخطیط المحكم والبرمجة المناسبة وتوفیر التمویالت الضروریة 

 نیة.  ومتابعة التنفیذ بتطویر قدرات الھیاكل المع

عازمة على متابعة خطط وبرامج كافة البلدان العربیة  منظمة العمل العربیةوإّن 
، فعلى األقل ھناك في المجاالت المتصلة بمھام المنظمة من أجل تحقیق النتائج المرجوة

أھداف رئیسیة تم استعراضھا في ھذا التقریر وتضمنتھا خطة التنمیة المستدامة ستعمل 
لوعي بھا ومساعدة الدول العربیة لتنفیذھا واعتمادھا ضمن سیاساتھا المنظمة على نشر ا

التنمویة واالجتماعیة باعتبار ارتباطھا الوثیق بمجاالت العمل وتتعلق بالخصوص 
بالبرامج التي تھدف إلى مكافحة الفقر والقضاء على الجوع وتعزیز النمو االقتصادي 

 وضمان التعلیم والتدریب الجید. 

ھي في الحقیقة جدول أعمال شامل في  2030طة التنمیة المستدامة إّن أھداف خ
السنوات القادمة وذو أھمیة كبیرة لمنطقة الدول العربیة وجب تجنید كل اإلمكانات المتاحة 

 من أجل الوصول إلى تنزیلھا على أرض الواقع من قبل كافة الدول العربیة. 

ھود بشكل وثیق مع الحكومات وإّن منظمة العمل العربیة تتطلع إلى تنسیق الج
والجھات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص في وأصحاب العمل والعمال 

المنطقة العربیة لتحقیق تقدم حقیقي وسریع في تجسیم األھداف ذات الصلة باھتمامات 
منظمة العمل العربیة قناعة منھا أنھا توفر محطة تاریخیة لوضع التنمیة على مسار 

ي لمستقبل شعوب العالم العربي كلھ في توفیر فرص عمل الئق خاصة لفائدة الشباب إیجاب
 . المتعلم والفئات التي تعاني الفقر والتھمیش

محاور  خمسةمنظمة العمل العربیة في ھذا المجال بالخصوص  توجھویشمل 
 :أساسیة، وھي 
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وستعمل المنظمة ، 2030طریة للتنمیة المستدامة قاعتماد خطة  التشجیع على .1
 2030دمج أھداف خطة التنمیة المستدامة  فىفي ھذا المجال على المساعدة 

 في الخطط والمیزانیات الوطنیة من خالل العمل على :

الضروریة التي تمكن البلدان العربیة  اآللیاتمنظمة العمل العربیة في توفیر  سعى •
عبر  من إحكام ربط قنوات االتصال مع ھیاكلھا التنفیذیة ومؤسساتھا اإلداریة

 عمل في ھذا المجال.  رعایة تنظیم لقاءات وندوات وورش

فغالبا ما تفتقر اإلدارات المعنیة إلى التنسیق المحكم في مجال برمجة وتنفیذ 
المشاریع التنمویة بما ال یساعد على وضع أھداف متكاملة وحسن توظیف 
الموازنات المعتمدة، فعلى سبیل المثال ال یتم في العدید من التجارب العربیة تشریك 

من بنوك معطیات ومعرفة بسوق العمل  ھیاكل التشغیل واالستفادة بما یتوفر لدیھا
لضبط التخصصات والكفاءات الممكن توظیفھا عند برمجة وتخطیط ھذه المشاریع. 
كما أنھ ال یتم رسم أھداف محددة لما ستوفره ھذه المشاریع من مواطن عمل حیث 
یبقى ھذا المعطى غائبا أو منقوصا عند التخطیط لھا وتقدیمھا للجھات الحكومیة 

 ف الممولة. ولألطرا

ومن ھذا المنظور، فإن منظمة العمل العربیة ستعمل بالتنسیق مع األطراف والھیاكل 
الحكومیة واإلداریة المعنیة على مساعدة الدول العربیة على تالفي مثل ھذه 

 النقائص.

المعتمد في الدول المتقدمة وبالدول العربیة ذات  الدول العربیة إلرساء المسار حث •
وبرمجة ذلك إلى  جحة والمتمثل في تنفیذ "الموازنات حسب األھداف"التجارب النا

بالبلدان العربیة خاصة في مجاالت العمل والتدریب المھني وبقیة  2030أفق 
المجاالت المرتبطة بتدخالت منظمة العمل العربیة، بما یساعد على حسن توظیف 

حسب اإلمكانیات المتوفرة  االعتمادات المالیة والموارد المطلوبة ومتابعتھا وتقییمھا
نجازه من مشاریع استثماریة كبرى إئتھ من موارد إضافیة، وما یتطلب وما یجب تعب

 توّفر مواطن العمل حسب خصوصیات البطالة وجیوب الفقر بكل بلد.
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من خالل  2030 تسریع وتیرة التقدم نحو تحقیق خطة التنمیة المستدامة .2
ءات العربیة والدولیة العاملة في مجال المساعدة على توظیف الخبرات والكفا

 2030ضبط السیاسات والبرمجة والتقییم والمتابعة المرتبطة بالتنمیة المستدامة 
ووضعھا على ذمة الدول العربیة سواء في إطار التعاون البیني أو آلیات التعاون 
الدولي وذلك ضمن رؤیة تعتمد على مواءمة أھداف خطة التنمیة المستدامة مع 

 سیاقات الوطنیة والمحلیة لكل دولة عربیة. ال

فالبلدان العربیة تتوفر بھا عدید الخبرات والكفاءات التي بقیت غیر معروفة أو 
 غیر موظفة التوظیف األكمل للمساھمة في مسیرة التنمیة بالوطن العربي. 

وستعمل منظمة العمل العربیة في ھذا اإلطار على التنسیق مع الدول العربیة 
 تحقیق برنامجین متكاملین : بھدف

 العربیة في مختلف المجاالت والتخصصات للخبرات معطیاتبنك  إنشاء •
 یمكن وضعھا على ذمة البلدان العربیة. 

خدمة للبرامج  لتمویل كلفة توظیف ھذه الخبرات عربیةإرساء آلیة  •
 اإلنمائیة العربیة.

 

من خالل المساعدة على تطویر الھیاكل اإلداریة المعنیة بالتنفیذ والمتابعة،  .3
 تطویر أدائھا ومناھج العمل بھا والرفع من جودتھا الشاملة. 

فالنجاح في تجسیم أھداف التنمیة المستدامة یتطلب تطویر المؤسسات اإلداریة 
والفنیة العاملة، وتدریبھا على الطرق والوسائل العلمیة الحدیثة في تنظیم 

دارة قاطرة حقیقیة نحو تحسین إنتاجیة األعمال اإلداریة والفنیة، بغیة جعل اإل
األنشطة االقتصادیة على اختالف أنواعھا، وتأمین اإلداریین والفنیین 
للمشروعات الجدیدة، وتقدیم الدراسات الفنیة التي تطلبھا مقتضیات تطویر 

 .القطاعات، فضالً عن معالجة مشاكلھا واقتراح الحلول الفعالة لھا
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ي تطرقت إلى واقع اإلدارة العربیة ما تعانیھ الھیاكل الت 17وتبرز عدید الدراسات
اإلداریة في عدد من الدول العربیة من أوجھ القصور والضعف التي تراكمت 
عبر فترات طویلة من الزمن عملت خاللھا ھذه الھیاكل في ظل بیئة بعیدة كل 
 البعد عن قواعد المنافسة وآلیات اقتصادیات السوق، وھو ما أثر بشكل ملحوظ

 على مستوى أداء االقتصادیات العربیة.

وبینما تشھد األنظمة اإلداریة في العالم تطورا كبیرا، نالحظ أنھ وعلى الرغم 
من تعدد برامج اإلصالح اإلداري وخطط التطویر والتحدیث، فإن عدید 
اإلشكالیات ما تزال قائمة في عدد من إدارات الدول العربیة، من ذلك 

 بالخصوص :

، حیث تم توظیف ھذا الجھاز لحل إشكالیات لجھاز اإلداريتضخم حجم ا •
البطالة المتفشیة في صفوف الشباب العربي وتم انتداب أعداد وأحجام 
ھامة من الموظفین تتجاوز أحیانا حاجة العمل اإلداري السلیم وتتعارض 

 مع مبادئ المردودیة والجودة والحوكمة الرشیدة.

المعارف والتملكات والمھارات اإلداریة مع مقتضیات  مواءمةعدم  •
، فعدید ھي اإلدارات العربیة التي العصر ومتطلبات االقتصادیات المتقدمة

 تشكو بطئا في توفیر الخدمة وروتینا في إنجازھا.

فغیاب المساءلة والمحاسبة وضعف فقدان الحافز والدافع لإلنجاز،  •
وضآلتھا وعدم كفایتھا في بعض  ناألجور والمرتبات المسندة لإلداریی

 التجارب العربیة جعلت من اإلدارة عائقا للتنمیة والتطور المنشود.

لم یساعد على إحداث بیئة محفزة  تعقد اإلجراءات اإلداریة وتشعبھا •
لالستثمار ومستقطبة للقطاعات المستدامة والواعدة وأنتج بیئة إداریة 

 الفساد والرشوة.  تعوزھا الشفافیة وتحكمھا أحیانا مظاھر

عبد  محمدمقدم من الدارس إیھاب  - "وزارة التعلیم العالي أنموذجا - مبادئ دیمنیج وتطویر العمل اإلداري في مصر " 17
توطئة للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة األعمال تحت إشراف األستاذ الدكتور فارس -العزیز على خفاجي 

 . 2009 -كریم رئیس قسم التعلیم عن بعد 

                                                 



 

المالیة واإلمكانیات والوسائل الموضوعة على ذمة  المواردنقص  •
في بعض الدول العربیة لم یساعد  اإلداریین والعاملین باألجھزة اإلداریة

 على تطویر بیئة إداریة محفزة. 

والجدیر بالتأكید أّن عدید الھیئات والھیاكل اإلداریة العربیة تمكنت من اكتساب 
ناجحة في مجاالت وقطاعات مستدامة متنوعة كقطاعات التدریب المھني تجربة 

وتنمیة المشروعات الصغیرة والصغرى والمتوسطة ومتابعتھا واإلحاطة بھا 
وتنفیذ المشاریع بالمناطق الریفیة ولفائدة العاطلین عن العمل، وھو ما یستوجب 

عربیة وذلك بدعم تثمین ھذه التجارب واالستفادة منھا من طرف بقیة الدول ال
 ومساعدة من منظمة العمل العربیة.

بد من اعتماد استراتیجیات واضحة المعالم لتطویر آلیات تنفیذ السیاسات من وال
قبل الھیاكل الحكومیة واإلداریة المسؤولة بما یساعد على ضمان تحقیق 

 األھداف المرسومة في مجال التنمیة المستدامة، من ذلك بالخصوص :

على كافة الھیاكل اإلداریة  الرقابة والمساءلة وتعمیمھا دعم آلیات •
 بمختلف القطاعات.

معدالت  عنتجاوز المناھج التقلیدیة في تقییم العمل اإلداري واالبتعاد  •
التي تقیس فقط األھداف العددیة واعتماد طرق حدیثة  األداء النمطیة

د واالبتكار لقیاس األداء وتحسینھ وتقییمھ من بینھا القدرة على التجدی
 واقتراح الحلول.

تدریب العاملین على الطرق المتطورة في التسییر لتحسین األداء  •
وتشجیع العاملین على المشاركة في دورات تدریب وتكوین  اإلداري

 مستمر الستحداث طرق جدیدة لتحسین الجودة الشاملة.

دعم التعاون مع منظمات دولیة متخصصة  إلىمنظمة العمل العربیة  سعىوست
خاصة في مجاالت ، وتقریبھا من اإلدارات والھیاكل المعنیة بالدول العربیة 

ئھا بما یساعد على تطویر أدا احتیاجاتھامرتبطة بتطور أسواق العمل ومتابعة 
فیما یتعلق بالخصوص بتنفیذ الخطط السنویة ،  وضمان الجودة الشاملة لعملھا

   .نفیذھا بعد اعتمادھاومتابعة ت
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رساء نظام إداري متكامل المساعدة إلوستحرص المنظمة بالخصوص على 
للتدریب المھني ذي جودة عالیة یعتمد الالمركزیة اإلداریة ومشاركة فعالة من 

 القطاع الخاص.

 

من خالل دعوة الحكومات إرساء آلیات ومجلس وطني للحوار االجتماعي،  .4
العربیة لوضع إطار تشریعى قانوني یتعلق بتنظیم الحوار االجتماعي بین 
أطراف اإلنتاج وإنشاء مجلس وطنى للحوار االجتماعي حول القضایا 
االقتصادیة واالجتماعیة بما یعزز سبل وضع وتنفیذ خطط مرتبطة بأھداف 

 . 2030التنمیة المستدامة  خطة

الذي صدر  مبادئ بشأن الحوار االجتماعي في البلدان العربیة""إعالن ویعتبر 
عن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورتھ التاسعة والثالثین ببیروت في 

اإلطار المناسب للتأسیس لمقاربة عربیة في مجال تنمیة  2012أبریل/نیسان 
ن التي وتطویر آلیات الحوار االجتماعي، إذ باإلضافة إلى مرجعیات ھذا اإلعال

استرشدت بأحكام االتفاقیات والمواثیق العربیة والدولیة ذات الصلة، فإن ھذا 
"اعتماد الحوار اإلعالن أكد صراحة أّن من أول المبادئ الموافق علیھا ھو 

االجتماعي وسیلة وأداة فعالة لحل المشكالت وتعزیز التماسك االجتماعي، وأن 
االتفاقیات وتبادل المعلومات حول یشمل جمیع أنواع المشاورات والتفاوض و

 القضایا ذات المصالح المشتركة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا".

كما جاء ھذا اإلعالن مسایرا لتطلعات األطراف االجتماعیین في المبدأ الثاني 
"مأسسة الحوار االجتماعي والتشاور وتضمین ذلك في حیث أقر بكل وضوح 

لتوافق والمواءمة مع آلیات الحوار التشریعات الوطنیة في إطار من ا
    والتفاوض التي نصت علیھا معاییر العمل العربیة والدولیة".

المجالس االقتصادیة واالجتماعیة العربیة أبرز المؤسسات التى نعول  وتعتبر
حیوى فى بناء الحوار االجتماعى وتنظیم عالقات العمل بدور علیھا جمیعاً للقیام 

ساسیة وحقوق االنسان وتعزیز المحافظة على الحریات األ وإرساء الدیمقراطیة
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فى الوطن العربي ، وفى المجمل إعادة التوازن بین التنمیة االقتصادیة والحمایة 
 االجتماعیة تحقیقاً للتنمیة المستدامة .

ویعد إنشاء رابطة عربیة لھذه المجالس برعایة منظمة العمل العربیة عام 
الدول العربیة س لتشجیع إنشاء مجالس في باقى ھو بمثابة حجر األسا 2015
علیھا كثیراً للقیام بدورین األول ھو حث باقى الدول العربیة إلنشاء  ونعول

بحیث  ، مجالس اقتصادیة واجتماعیة تعزیزاً للحوار االجتماعى فى بیئة خصبة
نتاجیة والثانى ھو التعبیر عن موقف عربي تسھم فى االستقرار والمزید من اإل

وحد للمجالس االقتصادیة واالجتماعیة فى المحافل الدولیة وتبادل الخبرات م
 العربیة فى ھذه الشأن .

وس��تعمل منظم���ة العم���ل العربی��ة عل���ى مواص���لة جھودھ��ا لبن���اء ق���درة النقاب���ات 
واتحادات أصحاب األعمال للمشاركة الفعالة فى الحوار االجتماعي وكذلك دعوة 

وتعزی��ز الثق��ة ب��ین أط��راف  ، ح��وار االجتم��اعيالحكوم��ات ل��دعم ب��رامج ثقاف��ة ال
اإلنتاج وذلك في إطار تعزیز احترام المعاییر واتفاقیات العم�ل العربی�ة والدولی�ة 

 الممضاة في ھذا الشأن. 

 

من خالل المساعدة على إرساء البیئة المالئمة دعم مساھمة النسیج الجمعیاتي،  .5
الجمعیاتي للقیام بدوره الفعال التي تمكن المجتمع المدني وبالخصوص النسیج 

كشریك في عملیة التنمیة وإحداث فرص العمل والتدریب المھني ضمن األھداف 
  .2030المرسومة لخطة التنمیة المستدامة 

فالنسیج الجمعیاتي یمكن أن یكون من بین الجھات الداعمة لتدخالت الھیاكل 
بقطاعات مستدامة في الحكومیة في دفع المبادرات وتنفیذ البرامج المرتبطة 

مجاالت متعددة كالقضاء على الفقر والبطالة وتنمیة المشروعات والتدریب 
المھني، وذلك بحكم ما یتمیز بھ من قدرة على توفیر وجلب الموارد المالیة 
المستوجبة وربط شراكات مع المنظمات والجمعیات الدولیة المتخصصة، وما 

فیذ المشاریع، ھذا باإلضافة إلى توفقھ یتمیز بھ أیضا من مرونة وسھولة في تن
 في الوصول إلى الفئات الھشة وقدرتھ على تغطیة المناطق الجغرافیة المعزولة. 
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 الجزء الثاني : تعزیز الشراكة العالمیة 

لى مزید تنشیط الشراكة العالمیة من أجل مساعدة إمنظمة العمل العربیة  ستدعو
التنمیة المستدامة في المجاالت المرتبطة بالمھام الدول العربیة على تحقیق أھداف 

 المنوطة بعھدتھا والمتصلة بمشموالتھا.

وستركز منظمة العمل العربیة جھودھا على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة فى 
تعتمد على المشاركة مع مختلف مؤسسات  2030 عامضوء إستراتیجیة تمتد إلى 

المجتمع المدنى، والجمعیات األھلیة، والھیئات الحكومیة، والقطاع الخاص بھدف دعم 
 جھود الدول العربیة لتحقیق التنمیة المستدامة بكافة جوانبھا.

كاتھا لتنمیة مجاالت التمویل المتاحة من اویتم ذلك من خالل تثمین عالقاتھا وشر
 . ف الجھات الدولیة وتفعیلھا على الوجھ األمثلمختل

 

  في مجال تعبئة الموارد المالیة .1

 ما یلي : منظمة العمل العربیة إلى ستسعى

تعزیز تعبئة الموارد المالیة من خالل إقناع الدول الغنیة وحثھا على  •
، لتحسین القدرات تقدیم الدعم الدولي إلى البلدان العربیة الراغبة في ذلك

اإلیرادات الممولة لبرامج التشغیل  الحصول علىالمحلیة في مجال 
والمبادرة الخاصة وإحداث المشروعات وتطویر واإلدماج المھني للشباب 

التدریب المھني بما یساعد على توفیر الدخل والقضاء على بؤر الفقر 
 خاصة بالمناطق الریفیة.

الغنیة أو لدى بقیة دول العالم المتقدمة نشر الوعي لدى الدول العربیة  •
 بضرورة تجسیم التزاماتھا في مجال تقدیم المساعدات اإلنمائیة الرسمیة

 ى .برى توفر مواطن عمل للشباب العربلتنفیذ برامج استثمارات ك
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 في مجال تطویر القطاعات المرتبطة بالتكنولوجیات الحدیثة واالبتكار والتجدید .2

 العربیة على : منظمة العملستحرص 

تعزیز التعاون بین البلدان العربیة والبلدان المتقدمة من جھة السعى ل •
، باإلضافة إلى وبین البلدان العربیة وبقیة البلدان النامیة من جھة أخرى

دعم التعاون الثالثي كآلیة أثبتت نجاعتھا، فیما یتعلق بجلب االستثمارات 
والتكنولوجیات الحدیثة واالبتكار والوصول والمشاریع المرتبطة بالعلوم 

إلیھا، وتعزیز تبادل المعارف ومناھج التدریب المھني وتحسین آلیات 
التنسیق وتطویر اآللیات القائمة فیما یتعلق بتطویر القطاعات ذات القیمة 

 المضافة العالیة.

لتطویر  معاضدة جھود المنظمات والھیاكل العربیة والدولیة المتخصصة •
لوجیات سلیمة بیئیاً ونقلھا وتعمیمھا ونشرھا إلى البلدان العربیة تكنو

 بشروط مواتیة وتفضیلیة.

المشاركة الفاعلة مع بقیة المنظمات العربیة والھیاكل المعنیة في  •
التفعیل الكامل للسیاسات المعتمدة في مجاالت العلوم والتكنولوجیا 

م التكنولوجیات التمكینیة وتعزیز استخدا لصالح البلدان العربیة واالبتكار
والسیما تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مختلف األنشطة 

 االقتصادیة بما یوفر فرص عمل إضافیة لحاملي الشھادات العلیا.

 

 في مجال بناء قدرات الكفاءات العربیة .3

 ستساعد المنظمة على تحقیق ما یلي :

القدرات في البلدان  تعزیز الدعم الدولي لتنفیذ برامج متكاملة لبناء •
الخطط الوطنیة  مساندةمن أجل  ، تنفیذاً فعاالً ومحدد األھداف العربیة

الرامیة إلى تجسیم جمیع أھداف التنمیة المستدامة عبر آلیات تشمل 
 التعاون الثنائي والثالثي ومتعدد األطراف.
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تدعیم عالقات التشبیك وتبادل المعلومات والخبرات على المستویات  •
والمساعدة على وضع الخبرات الدولیة  یة واإلقلیمیة والدولیةالوطن

الالزمة لفائدة الدول العربیة بھدف دعم قدرات الھیاكل اإلداریة المشرفة 
على تنفیذ ومتابعة مخططات التنمیة المستدامة وخاصة المتعلقة منھا 

 بمقاومة الفقر وتنمیة الدخل وتوفیر فرص العمل والتدریب المھني.

 

 ال تحسین البیانات والرصد في مج .4

 ستجند منظمة العمل العربیة طاقاتھا بھدف :

لتحقیق زیادة  تعزیز الجھود الرامیة إلى تقدیم الدعم لبناء قدرات البلدان العربیة •
كبیرة في توفیر بیانات عالیة الجودة ومناسبة التوقیت وموثوقة الصحة ومفصلة 

، والموقع الجغرافي وغیرھا  كمھاجروع الجنس، والسن، والوضع حسب الدخل، ون
 من الخصائص ذات الصلة في السیاقات الوطنیة.

االستفادة من المبادرات القائمة على المستوى الدولي والعربي لوضع مقاییس  •
المتعلقة بتوفیر البیانات المساعدة على تصور وتنفیذ  علمیة لتطویر بنوك المعطیات

ومتابعة خطط وبرامج التنمیة المستدامة والتشجیع على إعادة ھیكلة اإلدارات 
 . اإلحصائیات عنالمسؤولة 

كأحد  أسواق العملالعربیة لمعلومات شبكة المشروع یندرج في ھذا اإلطار و
المعلومات الالزمة لدعم المؤسسات المشروعات الھامة لتنظیم وتوفیر البیانات و

المشرفة على أسواق العمل بما یمكنھا من أخذ القرارات الصائبة وتقدیم خریطة 
 واقعیة للقوى العاملة العربیة. 

أسواق العمل على إیجاد آلیة لزیادة العربیة لمعلومات شبكة الترتكز فكرة إنشاء  •
التفاعل بین أطراف اإلنتاج الثالثة من خالل بوابة إلیكترونیة لمعلومات إحصاءات 

، أسواق العمل العربیة تتشارك األطراف الثالثة في توفیر المعلومات التي تنشر بھا 
سكان والتي تصور واقع القوى البشریة داخل كل دولة والمعلومات الدقیقة حول ال

والقوى العاملة والتعلیم والنشاط االقتصادي والمعلومات االقتصادیة ومؤشرات 
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باإلضافة ، التنافسیة من جانب وتقدیم خدمات إلیكترونیة للتدریب والتوظیف عن بعد 
تضم مجموعة من قواعد البیانات حول معاییر  ELibraryإلى مكتبة إلیكترونیة 

 –ت والبحوث في مجاالت العمل المختلفة الدراسا –وتشریعات العمل العربیة 
باإلضافة إلى بنك معطیات حول الخبراء  2008التصنیف العربي المعیاري للمھن 

 العرب في مجاالت عمل واختصاصات منظمة العمل العربیة .

تستھدف الشبكة بشكل رئیسي توفیر األدلة المعلوماتیة من إحصاءات ومعلومات 
 كافة قضایا وأبعاد أسواق العمل العربیة .التي تحقق اإللمام الشامل ب

ربیة لخدمة صانع القرار إلى توفیر واجھة معلوماتیة ألسواق العمل الع باإلضافة
كما  ،خرى متاحة للنشر العام لخدمة كافة المھتمین بأسواق العمل العربیة العربي وأ

عبر تستھدف الشبكة دعم أنشطة وخدمات التعلیم والتدریب في الوطن العربي 
توصیف دقیق وواضح عن التخصصات والمھارات المطلوبة باإلضافة إلى دعم 
األنشطة االستثماریة الوطنیة أو العربیة أو األجنبیة المعنیة بأسواق العمل العربیة 

 العربیة .وذلك بھدف خدمة تكامل وترابط أسواق العمل 

 -مراحل للتنفیذ : یعتمد المشروع على أربع

 البنیة التحتیة التشاركیة .مرحلة تكوین ونشر  -1

 ة المعلوماتیة والربط المعلوماتي .ینمرحلة تفعیل الب -2

 مرحلة تفعیل دعم القرار العربي لمعلومات أسواق العمل العربیة . -3

 مرحلة النشر واإلتاحة المعلوماتیة . -4
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 في مجال دفع المبادرات المواتیة ألھداف خطة التنمیة المستدامة .5

 العربیة في ھذا اإلطار على ما یلي : ستعمل منظمة العمل

التشجیع على إنشاء مرفق أو ھیكل إداري بكل دولة عربیة مھمتھ استقطاب  •
التنمیة المستدامة  خطةالموارد والمبادرات الممولة للخطط الھادفة إلى تحقیق 

سواء من داخل المنطقة العربیة أو من المناطق واألقالیم الدولیة، وباألخص  2030
در غیر تقلیدیة، ولیكون كذلك حافزاً الستقطاب الدعم من الجھات من مصا

والمؤسسات المانحة الدولیة في مشاریع وبرامج تنمویة مرتبطة بالخصوصیة 
 العربیة.

متابعة المستجدات على الساحة التنمویة العالمیة وطرح مبادرات جدیدة على  •
 . الدول العربیة لالستفادة من ھذه المستجدات

تعزیز آلیات التشاور والتحاور مع الحكومات العربیة حول المسائل المتعلقة بتنفیذ  •
ومزید دفع التوظیف الكامل للدور اإلرشادي  2030التنمیة المستدامة  خطة

والتنسیقي لمنظمة العمل العربیة بھدف دفع آلیات التعاون الدولي الثنائیة والمتعددة 
المشاورات السیاسیة لتعزیز التواصل والتبادل األطراف كالحوارات اإلستراتیجیة و

 .وتدعیم التنمیة المشتركة بین الدول العربیة وبقیة دول العالم

توقیع االتفاقیات والتحالفات وبناء الشراكات المھمة بین الدول العربیة  على الحث •
وترسیخھا في المجاالت المرتبطة بقطاعات مستدامة على غرار  وبقیة دول العالم،

طة التدریب المھني واالبتكارات والبحوث العلمیة وتطویر االستثمار وتنمیة أنش
وتنشیط أسواق العمل بمشاركة فاعلة من المنظمات والھیئات العربیة واإلقلیمیة 

 .والدولیة المتخصصة

التواصل مع دول العالم المتقدم لدفع التبادل المعرفي والمعلوماتي مع الدول تعزیز  •
ادة من الخبرات واالستشارات الدولیة لمراكز البحوث الدولیة العربیة، واالستف

 خطةفي المجاالت المرتبطة بمھام منظمة العمل العربیة والمتعلقة ب المتخصصة
، والحرص على تنشیط ورعایة مذكرات التعاون الموقعة 2030التنمیة المستدامة 

لیھ من نجاحات في بین الحكومات العربیة والدول المتقدمة لالستفادة مما وصلت إ
 .تحقیق األھداف المرتبطة بھا
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المساھمة في التعریف بالبیئة المناسبة المتوفرة بالبلدان العربیة أمام المستثمرین  •
والمساعدة على استصدار قوانین وتشریعات جاذبة لالستثمارات  العرب والدولیین

 ق. الخارجیة تساعد على القضاء على البطالة وتوفیر فرص العمل الالئ

معاضدة جھود الحكومات العربیة للقیام بحمالت إرشادیة لمجاالت وآفاق االستثمار  •
للتعریف بتلك المجاالت  سواء داخل البلد أو بسفارات البلدان العربیة في الخارج

 وبالقوانین والتشریعات التي تؤمن حقوق المستثمرین ومصالحھم. 
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 الخاتمــــــــــــة
 

 

منظمة العمل العربیة لھذه الدورة أھمیة خطة التنمیة المستدامة استعرض تقریر 
في ضمان التقدم والرقي للشعوب العربیة قاطبة مؤكدا بالخصوص على األھداف  2030

المرتبطة بالتدریب المھني كوسیلة لضمان العمل الالئق والقضاء على الفقر وضمان 
 استدامة القطاعات الموفرة للدخل والعیش الكریم.

كما قدم التقریر مقاصد وأھداف وصیغ تنظیم وھیكلة مبادرة المنظمة المتمثلة في 
 إحداث مركز عربي للتدریب.

وقد تبین أھمیة التحكم في الكفاءات ودعمھا في ضمان أنموذج تنموي دامج 
واتضح أّن الكفاءات  ، تطویر اإلنتاجیةیضمن لألقطار العربیة یحقق المنافسة و

متطورة تحتكم  تعلیمیةوھي عملیة تراكمیة تستوجب منظومة  ،بكراوالمھارات تكتسب م
ضمن المھنیة كما تكتسب ھذه الكفاءات على امتداد الحیاة  ، إلى معاییر الجودة الشاملة

 المستمر. والتكوین التعلیم والتدریب

ة والعملیة الالزمة یوإن البلدان العربیة مطالبة بتطویر المعارف والكفایات التطبیق
موارد البشریّة وتأھیلھا التأھیل الجید من خالل اعتماد المناھج المتطورة ووضع لل

الدولیة للتنمیة  خطةاستراتیجیات متكاملة األبعاد مستوحاة من األھداف المرسومة في ال
بما یمكن من مساعدة الشباب على االندماج في أسواق العمل الوطنیة ،  2030المستدامة 

ما توفره التقنیات الحدیثة لالتصال والمعلومات واألنماط الجدیدة والدولیة واالستفادة م
 للعمل من آفاق وإمكانیات رحبة.

وال یخفى ما یتطلب ذلك من مواكبة مستمرة للتحّوالت واستشراف للمستقبل   
 وتطویر للھیاكل المعنیة بوضع السیاسات ومتابعتھا وتقییمھا.
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ھذه  لمجتمع المدني دور ھام في دعموألصحاب العمل والنقابات وبقیة مكونات ا
ه من فرص مجدیة لاللتقاء والتحاور مع المشرفین على التوجھات بما یمكن أن یوفرو

مختلف األنشطة االقتصادیة وبالخصوص في مجال التدریب المھني للتعبیر عن 
العمل لتدریب الناشئة والمساھمة في  مواقعمن المھارات وفتح المؤسسات و احتیاجاتھم

 تشاركي حقیقي ومتبادل المنافع.  توجھما یحف بالعملیة التدریبیة ضمن  كل

وتحرص منظمة العمل العربیة على تعزیز التعاون بین الدول العربیة فیما بینھا 
توفره خطة التنمیة من ناحیة، وعلى دعم تعاونھا مع بقیة دول العالم لالستفادة مما 

الحرص على تنفیذ أھدافھا وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة  توافریجابیات متى إالمستدامة من 
والكسب المشترك، وخاصة من خالل التشارك في ضمان عملیة تناسق االستراتیجیات 

 العربیة المعتمدة للتنمیة.

كما تسعى إلى تسخیر كافة إمكانیاتھا لدفع التعاون الدولي وتوظیف الخبرات 
لة بعمل المنظمة بما یحقق التقدم والتنمیة الشاملة، العربیة والدولیة في المجاالت المتص

 ویعود بمزید من الفوائد على الشعوب العربیة لضمان تقدمھا وازدھارھا. 

وستعمل منظمة العمل العربیة كذلك على معاضدة جھود بقیة المنظمات العربیة 
 الالئق.المتخصصة لدفع األنشطة المرتبطة بتدخالتھا والموفرة لمواطن وفرص العمل 

وستحرص منظمة العمل العربیة على مشاركة الدول العربیة في الجھود المبذولة 
الموفرة لفرص  اتلتعزیز مساعیھا في میدان التعاون الدولي في مجاالت دفع االستثمار

العمل والضامنة للدخل وتطویر التدریب المھني وتنمیة المشروعات والمبادرة الخاصة 
 كل المناطق بفوائد التنمیة وبالخصوص بالمناطق الریفیة.وضمان استفادة الفئات ب

 الوطن العربي مدعو إلى تطویروقناعة منظمة العمل العربیة راسخة بأن 
قادرة على تسلیح الشباب بالكفاءات والمھارات التعلیم في مفھومھا الشامل لتكون منظومة 

توجھات التنمویة التي تستجیب الحتیاجات أسواق العمل، في تفاعل وتكامل مع ال
 المرسومة. 

وستعمل المنظمة على تعزیز التشاور والتنسیق مع الحكومات العربیة للعمل 
، بما یساعد على حمایة 2030األمم المتحدة للتنمیة المستدامة  خطةسویا على تطبیق 

 المصلحة المشتركة للدول العربیة وخاصة النامیة منھا.
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ود التي بذلتھا العدید من الدول العربیة في وإن منظمة العمل العربیة تثمن الجھ
اتجاه قطع أشواط متقدمة في مجال التنمیة وتحقیق أھداف األلفیة، وانتھاج إصالحات 

 . 2030ھامة في قطاعات متنوعة واعتماد رؤى واضحة المعالم ألفق 

إلى باقتصادیاتھا الوطن العربي لالرتقاء دول إال أن عمال كبیرا ما یزال ینتظر 
وھو ما أكدت علیھ التقاریر الدولیة األخیرة وآخرھا  ،توى اقتصادیات الدول المتقدمةمس

، الصادر عن المنتدى االقتصادي 2017 – 2016ة" لعامي التنافسیة العالمیتقریر "
الذي أبرز انخفاض مؤشر النمو االقتصادي بالبلدان العربیة إلى  18العالمي (دافوس)

 . 2012و 2000في الفترة المتراوحة بین عامي  %5.2مقارنة بـ  2015عام  2.5%

وإذ تساند منظمة العمل العربیة الجھود المبذولة من قبل الدول العربیة في تطلعھا 
بد من الوعي الشدید بجسامة الصعوبات تدامة العادلة والشاملة، فإنھ الإلى التنمیة المس

بالدول العربیة إلى ضرورة االنتباه إلى أھمیة التحدیات المفروضة  وتھیبالمفروضة، 
وخاصة منھا المتعلقة بانخفاض مستویات النمو االقتصادي بأغلب الدول العربیة سواء 

ّن تواصل االنكماش إوردة لھذه المادة الحیویة، إذ ستأو المالمصدرة منھا للنفط 
التي ستؤرق الحكومات باعتبار تداعیاتھ  أھم الشواغلاالقتصادي بنفس الوتیرة سیمثل 

 على ارتفاع نسبة البطالة في المنطقة العربیة وبالخصوص في صفوف الشباب.

متطورة ستغیر جمیع إن المتغیرات العالمیة تبرز أن التكنولوجیات العابرة وال
"الثورة القطاعات الصناعیة، وأن العالم یواكب في الحقبة الحالیة آثار وتحدیات 

 على البشریة. الصناعیة الرابعة"

قد ظھرت مع المحرك البخاري،  الثورة الصناعیة األولى إذ یبرز المالحظون أنّ 
 حیث كانت عالمة على مكننة اإلنتاج.

والصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي (دافوس) في سویسرا، وھو یعد من أھم  2016تقریر التنافسیة العالمیة  18
فسیة العالمیة التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسیة اقتصادیات دول العالم من حیث نقاط القوة والضعف تقاریر التنا

علما أن ترتیب .1971منذ سنة ھذا التقریر ویصدر  .وانعكاساتھا على مستوى المعیشة واالزدھار والرفاھیة لشعوبھا
قطر ، 16اإلمارات العربیة المتحدة : ھو على النحو التالي  2016حسب تقریر  األكثر تنافسیة العربیة تاالقتصادیا

، 87الجزائر ، 70المغرب ، 66ُعمان ، 63األردن ، 48البحرین ، 38الكویت ، 29المملكة العربیة السعودیة ، 18
 .95تونس 
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، فحدثت مع ظھور الطاقة الكھربائیة كمحرك لإلنتاج ةالثورة الصناعیة الثانیأما 
 واسع النطاق.

في استعمال التكنولوجیا اإللكترونیة والمعلوماتیة، أو ما  الثورة الثالثةوتمثلت 
 یعرف أیضا بتقنیات االتصال والمعلومات، في تحقیق أوتوماتیكیة اإلنتاج.

ف التقنیات، واإلنترنت ، فمیزتھا األبرز ھي اندماج مختلالثورة الرابعةأما 
روبوتات التكنولوجیا برى والطاقة الجدیدة، والخلویة، والتقنیات السحابیة، والبیانات الك

الذكیة، إلى جانب إزالة الحدود بین العالم المادي والعالم الرقمي والعالم الحیوي 
 .باستمرار

في استقبالھا رویدا فالثورة التكنولوجیة التي بدأت تجلیاتھا في البروز وبدأ العالم 
 اونوعیة عالقاتھ ارویدا ستغیر نمط حیاة البشریة جمعاء، وستبدل طریقة عملھ

االجتماعیة بشكل تام، فالثورة الصناعیة الرابعة ستغیر مختلف القطاعات الصناعیة في 
یجابیاتھا والتوقي من إتعداد والتھیؤ لھا لالستفادة من مختلف الدول، وھو ما یتطلب االس

  .رھامخاط

وستبرز تجمعات اقتصادیة جدیدة وستعلو مكانة دول بدأت في الصعود منذ 
سنوات وتتعزز قوتھا كدول اقتصادیة كبرى متزعمة لصدارة اقتصادیات العالم حیث 
تشھد قدراتھا التكنولوجیة ارتفاعا مستمرا وتمتلك احتیاطات كبیرة من الكفاءات البشریة 

 في مجاالت ھندسیة عالیة التخصص.

ثورات صناعیة ولم یتمكن من التحكم في  ثالث تھتجاوزإّن الوطن العربي الذي 
لقادر على  ،مدخالتھا ومخرجاتھا حیث بقي باألساس في وضعیة المستھلك لمنتجاتھا

تدارك األمر ضمن الثورة الصناعیة الرابعة بالنظر إلى ما بدأت تشھده األنظمة التعلیمیة 
ر لتسایر األنظمة المتقدمة بالرغم من أن أشواطا كبیرة ما لبعض البلدان العربیة من تطو

تعلیم والتدریب المھني تزال تنتظره في اتجاه تطویر مراكز البحوث العلمیة ومناھج ال
 باعتبارھا القاطرة الحقیقیة للتنمیة المستدامة . المعتمدة

توسیعھا فالبد من مواصلة الجھود لتعمیم المعرفة والتربیة والتكوین والتدریب و
، فھذا األمر ھو ضرورة حتمیة  وتطویرھا وضمان جودتھا داخل المجتمعات العربیة

 ومتأكدة ولیس بالخیار المطروح.
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البلدان العربیة أصبحت واعیة كل الوعي بضرورة تغییر نموذج التنمیة  كما أنّ 
ا ال تتوفر الذي اعتمدتھ في السابق ولم یحقق الطفرة التنمویة المنتظرة، في حین أن بلدان

حققت من التطور والنمو ما جعلھا تتبوأ ، لدیھا ما یتوفر من إمكانیات بالبلدان العربیة 
 مراتب متقدمة على الصعید الدولي.  

حقیقیا،  شاغالفنسبة البطالة المرتفعة المسجلة في صفوف الشباب العربي تبقى 
ات یخیم بثقلھ على واقع وتفّشي الفقر في بعض المناطق وخاصة التي تشھد نزاعات وتقلب

الفئات المعنیة، ھذا عالوة على تواصل نسبة األمیة في مستویات مقلقة وتعتبر من أعلى 
من كل خمسة بالغین یعاني من األمیة في  اً ّن واحدإحیث ، النسب بین مناطق العالم 

تبقى من أھم مالمح واقع عربي ال مناص من الوعي  شواغلالوطن العربي، وھي 
تھ والعمل الجدي لتغییره والخروج من سلبیاتھ وذلك باالنصھار الجدي فیما اتفق بتداعیا

 .2030العالم حولھ من تنفیذ خطة للتنمیة المستدامة في أفق عام 

وإن الوطن العربي، متى تمكن من توظیف ما یتوفر لدیھ من طاقات ھائلة ومتى 
نجح في وضع االستراتیجیات المالئمة، ومتى آمن بضرورة تغییر واقعھ وقدرتھ على 
ذلك، بإمكانھ االنخراط في مسار التنمیة الشاملة والمستدامة والتقدم التكنولوجي، وھو ما 

ناجحة التي أصبحت مثاال لقدرة البلدان العربیة على تبرزه بعض التجارب العربیة ال
مسایرة ومحاكاة ما توصلت إلیھ أبرز البلدان المتقدمة من رخاء وتطور وتفتح على 

 المعرفة واالبتكار.  
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