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ي   ين ف ال إن المجتمع ي    "أعم ي والمهن دريب التقن ول الت ي ح دى العرب المنت
اض،  " (واحتياجات سوق العمل اير  18-16الموافق   ه 1431صفر   3- 1الري / ين

ن        ) 2010آانون ثاني  د اهللا ب ك عب ادم الحرمين الشريفين المل برعاية آريمة من خ
ة بالتشغيل والحد من          ة المعنّي ون القطاعات المختلف م يمثل عبد العزيز آل سعود، وه

ات       البطالة  ين المتطلب يم المهني والتقني وب دريب والتعل والمواءمة بين نواتج نظم الت
ل  التنموي وق العم ائص س ادم   إذ ،ة وخص اعي خ يدون بمس ريفين   يش رمين الش الح

ة ودعم        ة الشعوب العربي د آلم ى توحي لخدمة األمتين العربية واإلسالمية والعمل عل
ا    اوز الصعوبات وم اون وتج ل والتع ن التكام ار م ي إط ة والتطور ف عاها للتنمي مس

  .يطرأ على العالقات العربية من سحب صيف 

اد  درون لخ و اقتصادي     ويق ا ينجز من نم ة وم ه للتنمي م الحرمين الشريفين قيادت
  .وتنمية اجتماعية وتطور في التنمية البشرية وصيانة للبالد والعباد 

ة     ذه الوثيق دمون ه ذ    وإذا يق ى تنفي م األمر للعمل عل ين ومن يهمه دعون المعني ي
  .ذلك   توتوفير متطلبا مضامينها

  

  المنطلقات

  

رارات  الكويت   إعالن امج العمل و برن بالتزامًا   . 1 ة     ةالصادر والق ة العربي عن القّم
 بشأن ، )2009يناير / آانون ثاني(االقتصادية التنموية واالجتماعية في الكويت 

ة وتشجيع االستثمارات العربية ، االرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ، البينّي
ناديق   ز دور الص ة، و وتعزي ة العربي ات المالي اع  والمؤسس دور القط وض ب النه

ق   اص، وتحقي املة الخ ة الش داف التنمي يم أه ة والتعل وير التربي دريب  ، وتط والت
 التنمية المستدامة وسوق العمل  واحتياجاتوالربط بين مخرجات التعليم  ،المهني

غ   م التش ر، ودع ة والفق ن البطال د م ي، والح ري والعرب تويين القط ى المس  يل عل
  .عقدًا عربيًا للتشغيل 2020 – 2010وإعتماد الفترة 

ة   ادورته في   العاديةالقّمة العربية  عن الدوحة الصادر وتجاوبًا مع إعالن  . 2 الحادي
ى        )2009آذار / مارس (والعشرين  ة إل ود الرامي ى مواصلة الجه ا إل ذي دع ، ال

ترك،  ي المش ل العرب ة العم ديث منظوم وير وتح ة وتط ى متابع زم عل الع
ية واالجتم اإلصالحات عي   السياس ة، ومواصلة الس ات العربي ي المجتمع ة ف اعي
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اة           ة في حي ين الشباب من المشارآة الفاعل ة المشترآة، وتمك نحو السوق العربي
  .المجتمع وتوفير فرص العمل لهم

ة   بالنهوض المؤتمرات ذات العالقة نتائج واستنادًا إلى   .3 بالتشغيل والحد من البطال
امين الماضيين    نظمة العمل العرم عقدتهاتنمية الموارد البشرية التي و بية في الع
ر        )2009و 2008( ان الجزائ ة وبي الن الدوح وص إع ه الخص ى وج وعل
ؤتمر العمل العربي    المنامة والرباطتوصيات و ، شرم  35(، وقرارات دورتي م

  .)2009، عمان 36(و ) 2008الشيخ 

يم   واستثمارًا للتجارب القطرية والعربية والدولية الرامية لتطوير    .4 دريب والتعل الت
ي  ي والتقن ة،   المهن ن البطال د م غيل والح م التش ق  ودع ا يتعل المرأة خاصة فيم ب

  .والشباب

ق    .5 ات والمواثي ة، واالتفاق دول العربي ة ال اق جامع امين ميث ع مض جامًا م وانس
خاصة ما يتعلق منها باهتمامات  العربية في المجاالت المختلفة،  واالستراتيجيات

ل الع  ة العم ةمنظم ا ربّي ة  ومهاّمه ل العربي ايير العم ة ، ومع  ينواإلعالنوالدولي
الصادرين عن المجلس االقتصادي   العاملة العربية األيديبتيسير تنقل  ينالخاص

  .واالجتماعي العربي ومنظمة العمل العربية  

  

ة    مواصلة الجهود النّية الصادقة والعمل الجاد على نعلن  ز التنمي ا لتعزي وتطويره
ات التشغيل            الشاملة وارد البشرية بشكل خاص، ودعم متطلب ة الم ام وتنمي بشكل ع

ق المجاالت   ك عن طري ي، وذل تويين القطري والعرب ى المس ة عل ن البطال د م والح
  :والمكّونات اآلتية

  

  دعم التشغيل والحد من البطالة: أوًال

  

ة نظ   .1 ة ومواءم الء قضايا التشغيل والحد من البطال ادة العرب الي م دعوة الق
ين،  دعم الالزم ام وال ل االهتم وق العم ات س ع احتياج يم م دريب والتعل الت

 .واعتماد هذه القضايا بندًا دائمًا مطروحًا على مؤتمرات القّمة
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وة  .2 غيل    دع ة بالتش وزارات المعنّي ل وال وير ألوزارات العم ا تط ة دائه وتنمي
ى   في مجال الت ، وتطوير التنسيق فيما بينهاقدراتها وتحسين خدماتها شغيل عل

 .المستويين القطري والعربي

 :إلى دعوة المجلس االقتصادي واالجتماعي في جامعة الدول العربية .3

ر  قضايا التشغيل دعم زيادة االهتمام ب  - أ ة    ومواجهة الفق والحد من البطال
، والتنسيق االقتصادية والتنمية االجتماعية ميةنوتحقيق التوازن بين الت

 .ية،في ذلك مع منظمة العمل العرب

ة         - ب ة االقتصادية والتنموي ة العربي رار القم ذ ق توفير التمويل الالزم لتنفي
غيل      دعم التش ل ل امج المتكام روعات البرن ق بمش ة المتعل واالجتماعي

 .والحّد من البطالة

ة     دعوة .4 ة العمل العربي ة العرب     منظم ة لمجلس وزراء الداخلي ة العام  واألمان
زراء الداخلية ووزراء العمل العرب   وضّم ي لعقد اجتماع للتحضير واالعداد 

ير لتسهيل ة  وتيس ال العمال ام، وتبسيط انتق ة بشكل ع ل العربي  إجراءات  تنق
 .واالختصاصيين والعلماء بشكل خاصرجال األعمال 

ام    .5 دير الع اعي الم م مس ة ل  دع ل العربي ة العم اع ي لمنظم د إجتم م دول عق ض
ار التنسيق  تساعد على إستمر  ةوإيجاد آلياإلرسال واالستقبال للعمالة العربية 

ي      لضبطوالتعاون فيما بينها  ا يلّب ة، بم ة العربي قواعد وإجراءات انتقال العمال
 .متطلبات دول االستقبال ومصالح دول اإلرسال في آن واحد

يم المهني والتقني ومنظمات      العمل ووزراء دعوة  .6 دريب والتعل االقتصاد والت
التكامل  الجهود وتطوير التنسيق و  يد على توحللعمل العمل والعمال أصحاب 

ى      ى       في مجال دعم التشغيل عل د عل ي، مع التأآي المستويين القطري والعرب
ًا  ة سنوات وفق اع دوري آل أربع د إجتم ة عق رهأهمي ا أق ي  لم دى العرب المنت

 .للتنمية والتشغيل بالدوحة

ى  .7 د عل ذ التأآي ة تنفي ادة  أهمي ى زي ل عل رب بالعم ادة الع ات الق توجه
ال اال يق الفّع ة، والتنس ة العربي تثمارات البينّي اديين س اعلين االقتص ين الف ب

 .وصناديق التنمية العربية والمجتمع المدني اإلنتاجواالجتماعيين وأطراف 

ود       إنشاء مواصلة السعي الحثيث نحو  .8 ة المشترآة، ودعم الجه السوق العربي
راءات دًا لتحق    واإلج ك، تمهي ى ذل ي إل ي ترم دخالت الت قوالم ل  ي التكام
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ة   ر حرآ ي وتحري اعي العرب ادي واالجتم وال واالقتص لع رؤوس االم الس
 .واالشخاص بما في ذلك التبادل المنظم للقوى العاملة

ى   .9 ة ال دول العربي وة ال م   دع وطنيين أوًال ث ل لل ن فرص العم د م وفير المزي ت
يعات وتطوير التشر  ثانيًا،  االعتماد على العمالة العربيةالتوسع التدريجي في 

تقب   واإلجراءات ومتطلبات التنسيق بين  لة والمس ة المرس ا  األقطار العربي لة بم
 .يخدم ذلك

 

  المهني التقني وستراتيجّية العربّية للتدريب والتعليم اال: ثانيًا

  

التي أعّدتها منظمة العمل  المهني والّتقني والّتعليم  إستراتيجّية الّتدريب اعتماد .1
ا         ي الّتوّجهات والمضامين التي اشتملت عليه ى تبّن ى  العربية، والعمل عل عل

ة لتحقيق      المس ة العربي ا المرجعي ة، واعتباره تويات القطرية والعربية والدولي
واق      ات أس ة احتياج ة وتلبي وى العامل ن الق ب م رض والطل ين الع وازن ب الت

 .لمصادقة عليها وة مؤتمر العمل العربي ل، ودعالعمل العربية المتغيرة

يم لرصد  .2 ة والتقي ال المتابع ة بأعم ة العمل العربي ام منظم مدى توجه نظم قي
تراتيجّية، و ات اإلس ي نحو متطلب ي والتقن يم المهن دريب والتعل دى الت ذلك م آ

 .ستراتيجّية ومكّوناتها المختلفةارتباط هذه النظم بأهداف اال

ة ل  .3 دول العربي وة ال يم   لدع دريب والتعل ة للت ة العربي وض بالمنظوم ي نه التقن
ديها   والمهني بأهدافها ومكّوناتها وعناصرها المختلفة، والسعي لتط و ا ببع يره

ّوة والضعف    النظامي وغير النظامي، والتعامل الرشيد الهادف مع جوانب الق
ة التي اشتملت         تثمار التوّجهات ذات العالق ا، مع اس والفرص والتحّديات فيه

 .ليها اإلستراتيجّيةع

وى           .4 ين عنصر العرض من الق ة ب ة الفّعال اط المستمر والمواءم تحقيق االرتب
ين عنصر    والتقني  العاملة الذي تتضّمنه منظومة التدريب والتعليم  المهني وب

ذي      ة ال وى العامل ى الق دعم       الطلب عل ك ل ل، وذل ّدده خصائص سوق العم تح
 .المستويين القطري والعربي جهود التشغيل وااللتحاق بسوق العمل على

ة        .5 ايير المهنّي دعوة منظمة العمل العربية لوضع إطار شامل للمؤّهالت والمع
ة      ة في المستويات التعليمّي العربّية يتضّمن تصنيفًا وتوصيفًا للمؤهالت العربي
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ا     ة، بم هادات العربي ؤهالت والش افؤ الم ة وتك هيل معادل دف تس ة، به المختلف
 . ال العمالة العربيةيساهم في تيسير انتق

إقامة الشبكة في تسهيل ظمة العمل العربّية الدول العربية للتعاون مع مندعوة  .6
ة        العربية لمعلومات   ة الالزم ة والمعلوماتي ة التحتي وفير البني ل، وت سوق العم

 . لها

 

  العقد العربي للتشغيل: ثالثًا

  

تشرين  (قد في الدوحة بنتائج المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي ع اإلشادة .1
اني وفمبر / ث ق  ) 2008ن ا يتعل إعالنوبخاصة فيم ة الصادر عن  ب ه، الدوح

اد  ةوإعتم ة واالجتماعي ادية والتنموي ة االقتص ة العربي رة  القم -2010الفت
 .عقدًا عربيًا للتشغيل 2020

ق    .2 ا يتعل ه، وبخاصة فيم غيل وأهداف ي للتش د العرب ات العق ى متطلب د عل التأآي
دال  يض مع تغلين  بتخف بة المش ة ونس راء  ت البطال ذلك   الفق ف، وآ ى النص إل

ع    تحسين جودة برامج التعليم الفني والمهني والتطبيقي والتدريب المهني ورف
التعليم   آحّد أدنى% 50نسبة الملتحقين به إلى  ى أن تكون   من الملتحقين ب عل

 .األولوية في التشغيل للعامل الوطني أوًال ثم العامل العربي ثانيًا 

ة   اعتماد معدالت التشغيل وخفض البطالة  .3 في خطط التنمية االقتصادية العربي
ار معدالت النمو           ى جانب معي ايير النمو االقتصادي إل معيارًا رئيسًا من مع

 .االقتصادي

ة وتخفيض      .4 قيام منظمة العمل العربية برصد التقّدم في خفض معدالت البطال
ك  ونمو نسبة الملت الفقراءنسبة المشتغلين  حقين بالتدريب والتعليم المهني، وذل

 .على المستويين العربي والقطري في ضوء متطلبات العقد العربي للتشغيل

ل   .5 اد وتفعي غيل     اعتم ي للتش د العرب ات العق ق متطلب و تحقي ي نح ان العرب البي
ا      األدواتو تمل عليه ي اش اريع الت ة والمش راءات التنفيذي ات واإلج واآللي

ه قد العربي للتشغيل والتي تخدم أهداف العق    البرنامج التنفيذي للع ، د ومتطلبات
ة،    دورة القادم ي ال راره ف ى اق ي ال ل العرب ؤتمر العم وة م ة 37(ودع ، مملك

 . )2010البحرين  
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  التصنيف العربي المعياري للمهن: رابعًا

  

أقره مؤتمر العمل العربي في   اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن الذي  .1
ه العاد ة دورت ل36(ي ان / ، ابري نيف  ) 2009نيس ية لتص ة أساس آمرجعي

دة       ة موّح وفير لغ ي، ولت ى المستويين القطري والعرب ال وتوصيفها عل األعم
 .لقضايا العمل على المستويين العربي والقطري

ة ل  .2 دول العربي ةدعوة ال ى معالجة الخصوصيات الوطني ة لعمل عل  واالقليمي
ومالحق للتصنيف  إضافاتعن طريق  ،المتعلقة بتصنيف األعمال وتوصيفها

ة        ات العام واؤم واالنسجام مع المنطلق اة الت العربي المعياري للمهن مع مراع
 .والمنهجية والهيكلية وآلية الترميز المعتمدة فيه

تثمار  .3 وارد        اس م الم ي نظ تخدامه ف ن واس اري للمه ي المعي نيف العرب التص
 بينهماآذلك الروابط والقنوات العرض والطلب والمتعلقين بالبشرية بجانبيها، 

تويات       و ة ومس ايير المهني ل والمع وق العم ات س ق بمعلوم ا يتعل ة فيم خاص
العمل المهني، ونظم التدريب والتعليم المهني والتقني، وانتقال العمالة العربية 

 .وتشغيلها على المستويين القطري والعربي

ة بشكل دوري بتحديث وتطوير        .4 ة العمل العربي التصنيف العربي   قيام منظم
ذلك      يم، وآ المعياري للمهن مع مراعاة التطورات في سوق العمل ونظم التعل

 .المعياري للمهن المواءمة مع التصنيف الدولي

  

  المهنيوالتقني لتدريب لالجمعية العربية : خامسًا

  

يس   .1 ى تأس ة عل ة  الموافق ة جمعي ات عربي ي   لمؤسس يم المهن دريب والتعل الت
وارد البشرية    ، بهدف دعم والتقني ة الم العمل العربي المشترك في مجال تنمي

ادل    اص، وتب كل خ ي بش ي والتقن يم المهن دريب والتعل ال الت ام ومج كل ع بش
 .الخبرات وزيادة التنسيق في هذا الخصوص
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قيام األقطار العربية بتوفير الدعم الالزم للجمعية المذآورة، وتشجيع انتساب    .2
ا      إليها هليةواألالمؤسسات الحكومية والخاصة  ة في أعماله والمشارآة الفاعل

 .ونشاطاتها

  

  مراآز تدريب وتأهيل المدربين: سادسًا

  

اد .1 ة من  اعتم ة المقدم دريب العربي ز الت ار مراآ د اختي ة الخاصة بقواع الوثيق
، والذي يرمي إلى اختيار مراآز في عدد من األقطار      منظمة العمل العربية

ز    ون مراآ ا لتك ة وتأهيله ديرين    العربّي دربين والم دريب الم ة لت ز عربّي تمّي
يم دريب والتعل ي مؤسسات الت املين ف ي  والمشرفين الع ي ورفو التقن ع المهن

ة االقتصادية         ة العربي رارات القم ذًا لق م، تنفي آفاءتهم وتحسين مستويات أدائه
 .والتنموية واالجتماعية

ة  دعوة  .2 راء العرب ا      منظمة العمل العربي ة من الخب لمتخصصين  لتشكيل لجن
 : للقيام بما يلي

دربين      إ  - أ ل الم دريب وتأهي ز ت اد مراآ ار واعتم ًا لختي ايير وفق لمع
 .المعتمدة من المنتدىوالقواعد 

ة      تحد وضع الضوابط التي     - ب ة واألقطار العربي د ادوار آل من المنظم
ا  يتم اختياره ي س دريب الت ذا الحاضنة لمراآز الت ومسؤولياتها في ه

 .المجال
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