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ام  . مجموعات العمل المناسبة  قدم إلى المنتدى فى منظمة العمل العربية أربع أوراق عمل توقد أعدت  وق

  .بإعداد هذه األوراق مجموعة من الخبراء العرب المشهود لهم بالخبرة فى مجالهم 
  :وهذه واحدة من األوراق المذآورة وقائمتها آما يلى 

  ) .بيان حرب. إعداد د (تشغيل الشباب العربى فى زمن األزمة  - 1
 ) .حسين الديماسى. إعداد د (على البطالة والتشغيل فى البلدان العربية انعكاسات األزمة العالمية  -2
 ).إيهاب مقابلة. إعداد د (دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى تخفيف أزمة البطالة  - 3
  ) .خليل أبو خرمه .إعداد أ (حماية المرأة العاملة  دور منظمة العمل العربية فى - 4

مع أهداف المنتدى الذى يرآز على دعم التشغيل آاستجابة إيجابية جاء متوافقا واختيار هذه الموضوعات 
ة     ى التشغيل والبطال اع         . لتبعات األزمة العالمية عل ائج اجتم ة مع نت ذه األوراق متوافق أتى موضوعات ه ا ت آم

ك  وقد تضمنت نتائج . القمة العربى فى الكويت الذى اختص فقط بالجوانب االقتصادية والتنموية واالجتماعية  تل
تج     ذى ن القمة من إعالن وبرنامج عمل وقرارات عناية خاصة بالتشغيل واستندت فى ذلك على إعالن الدوحة ال

ة قطر             عن المنتدى  اون مع حكوم ة بالتع ة العمل العربي ه منظم ذى نظمت ة والتشغيل وال وفمبر  (العربى للتنمي ن
2008. (  

ى للتشغيل        د عرب اد عق ة الكويت اعتم ه تخفيض معدالت     ) 2020 – 2010(وقد أقرت قم يتحقق خالل
ى النصف   تغلين إل راء المش بة الفق ة ونس ـ نوت. البطال ة ب ة  % 10زاد اإلنتاجي وى العامل داد الق وير إع تم تط وي

ل   واق العم ات أس ه . لتناسب احتياج تم في ا ي ير   آم ة وتيس دان العربي ين البل ا ب ة فيم دى العامل ل األي جيع تنق تش
  .م العربى المالى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة االستثمارات البينية والدع

بالشباب العربى والمرأة العربية وعلى مستوى االقتصاد الكلى حدد  آما تضمنت نتائج القمة عناية خاصة 
  .لتحقيق سوق اقتصادية عربية واحدة  2020لتحقيق منطقة جمرآية عربية واحدة وعام  2015عام 

ائج ق  ين نت دة ب ق عدي اك صور تواف ت وهن ة الكوي اير (م ن أجل  ) 2009ين المى م اق الع وى الميث ومحت
  ) . 2009يونيو ( التشغيل آاستجابة لألزمة الذى أقر بعد ذلك بنصف سنة 

ة وفرص     ة العمل الدولي ة ومنظم ة العمل العربي ود آل من منظم ين جه اك صور تطابق وتكامل ب وهن
ى         ى مشترك يساعد عل امج عرب ذ برن ة فى        تعاون أوثق وأعمق لتنفي ة العربي ا القم ذ االلتزامات التى أقرته تنفي

ر باالج الكويت وما جاء فى الميثاق العالم ا        ى من أجل التشغيل الذى أق ة ولقى دعم ة العمل الدولي اع فى منظم م
  .دوليا واسعا 
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  األزمةتشغيل الشباب العربي في زمن 

إنهم رافعو رايته وبناة اقتصاده وعماد مقوماته، وهم . المستقبل هو شباب الوطن  :مقدمة  - 1

الذين سوف يواجهون التحديات على أرض الواقع وهم المعنيون بإيجاد السبل التي تضمن 

  .استمرار التنمية والبناء واالستقرار 

المقومات إلنشاء األعمال والمشاريع في زمن وللنجاح في صنع هذا المستقبل البد من توفر 

حيث التخصص في زمن التخصص، والمهنّية في زمن .التغيرات والمستجدات المستمرة 

المهنّية، والتقنية في زمن التقنية تأتي في مقدمة هذه المقومات التي تحدد نوعية ومستوى هذا 

  .التميز 

. القادرة على صناعة المشاريع المميزة الزمن الحالي  باختصار هو زمن األفكار العظيمة 

فكيف لجيل الشباب التعامل مع جملة المتغيرات والتحديات الراهنة والتي تحتاج الى 

  آوادرخالقة مبدعة قادرة على صنع التغييرفي زمن التغير؟

دريب              يم والت ية التعل تالك ناص و إم اه ه ذا اإلتج ي ه يًا ف ر مض الح األآث أن الس ك ب الش

ل  تجدة          والتأهي روف مس ات وظ ن أزم ه م ا في راهن بم ر ال ات العص م متطلب ا يالئ إن . بم

ة          ة التحتي ين البني تثمار وتحس اخ االس وير من رية وتط وارد البش تراتيجي للم يط االس التخط

اص           ام والخ اعين الع ين القط راآة ب ين الش ة وتمت ريعات واألنظم الح التش ام بإص واالهتم

  .س الذي تبنى عليه اآلمال بالمستقبل الواعد للجميع والتعرف إلى آراء الناس تشكل األسا

يعاني الواقع العربي جملة من العوامل التي تشكل آوابح تعيق التنمية والتطوير اإلقتصادي 

واإلجتماعي وفي مقدمة هذه العوامل تأتي البطالة والنمو السكاني وضعف معدالت النمو 

المالية العالمية لترخي بظاللها على هذا الواقع وقد جاءت األزمة ..... وشح اإلستثمارات 

  .وتجعله أآثر قتامتَا

إال أن هناك شؤون ,وعلى الرغم من الفروقات في الواقع اإلقتصادي بين الدول العربية 

مشترآة تحتاج الى رؤيا متكاملة في سبيل القيام بوضع خطط متكاملة بهدف التخفيف من 

  .يتعلق بالشباب العربي وطأة األزمة الحالية وبخاصة فيما 

ي     يا ف امال أساس يم ع ها التعل ى رأس ل عناصرها وعل ة بك ة االجتماعي ار التنمي دا العتب وتأآي

والمؤسسات   تحقيق أهداف التنمية الشاملة فقد تداعى العديد من الدول والتكتالت االقتصادية  
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اقم          ا والحد من تف ول المناسبة له اد الحل ة إليج ة والدولي ا يتوجب   وأضرارها   المالية العربي م

ة             ه من إتباع داعيات األزم ة ت ى مواجه ة عل دول العربي درة ال ه تعزز ق ة ومالي سياسيات نقدي

المالية العالمية والمشارآة الفعالة في الجهود الدولية لضمان االستقرار المالي العالمي وتفعيل 

دول  دور المؤسسات المالية العربية في زيادة االستثمارات البينية ودعم اال قتصادي الحقيقي لل

  .العربية 

الحضارية من خالل دوره في      إن التعليم ال يسهم في بناء الشخصية الوطنية وتكريس الهوية

زة   ل الرآي وة عمل       عملية التنشئة االجتماعية والثقافية وحسب بل إنه يمث ق ق األساسية في خل

ل،    وق العم ة وس ات التنمي ي احتياج ة تلب  مدرب

رة        اهتمام ا ولقد برز دت خالل الفت ة التي ُعق م العربي يم خالل القم  لقادة العرب بإصالح التعل

ة        ذا الموضوع في قم ى ه الهم، إذ أشاروا إل  األخيرة، حيث جعلوا هذا األمر في صدارة أعم

ا الصعيد          2004تونس  ا فيه ع الصعد، بم ى جمي  عندما أآدوا ضرورة اإلصالح الشامل عل

ه      ، 2005وفي قمة الجزائر . التعليمي د وإلزاميت يم الجي وفير التعل ى ت ادة عل ة    .أجمع الق ا قم أم

اته        2006الخرطوم  يم وسياس وع التعل ر جذري في ن ا جاءت الصورة    ,، فقد طالبت بتغيي آم

ام     ة الكويت لع اه     2009أآثر وضوحًا ضمن توصيات قم يم    " في اتج ة والتعل تطوير التربي

واالرتقاء بالمؤسسات التعليمية، وتأهيلها  لمواآبة التطورات المتسارعة في العلم والتقنية،

دار     ة واقت اءة وفاعلي التها بكف ل أداء رس ا يكف يم والبحث    . بم ذ خطة تطوير التعل ودعم تنفي

، واالهتمام بالبحث العلمي ودعم  2008ودمشق  2006العلمي المعتمدة من قمتي الخرطوم 

ين م       لة ب ق الص ة، وتوثي ى المعرف ول إل ير الوص ه، وتيس ة،   ميزانيت وث العربي ز البح راآ

  ."وتوطين التقنية الحديثة، وتشجيع ورعاية الباحثين والعلماء واالستفادة منهم

ا     ى تنميته يبقى على الشباب العربي مسؤولية تاريخية في النهضة بمقدرات مجتمعاتهم والعمل عل

م        اتهم نحو مصافي األم ادة مجتمع ة لقي وتطويرها بما يمتلكون من قدرات ومهارات علمية وعملي

  . ه  والبناء على تراث زَود العالم في مرحلة ما من مراحل تاريخه بالكثير الكثير من علومه وتراث

  .السكان في الدول العربية -2
ي  الم العرب وع سكان الع غ مجم ام  319.4بل ي ع ون نسمة ف نهم 2006ملي ون  118.4، م ملي

وشكل سكان  .  مليون نسمة في الدول العربية في أفريقيا 201نسمة في الدول العربية في آسيا و

بته    ا نس يا    ، في حين شكل السكان في ال      %62.9الدول العربية األفريقية م ة في آس دول العربي

ة   بة المتبقي دول %).  37.1(النس ين الج ة  ) 1(ويب دول العربي ن ال ل م ي آ كان ف دد الس ع

  .ومعدالت النمو 
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  .إحصائيات منظمة العمل العربية :المصدر . السكان في الدول العربية ومعدالت النمو) 1(الجدول رقم 
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ة  ) 2008(لسنة  ) بلدًا  22( وقد بلغ حجم السكان في جميع البلدان العربية   338.4قراب

ون   د حوالي     . ملي ذا العق و السكان خالل ه دل نم غ مع نويًا % 2ويبل د أن س ان  بع ي % 2.4آ ف

  . 2050مليون عام  600العقد الماضي وسوف يقارب حجم السكان قرابة 

ذا التحدي في       تهذه الزيادة ال شك بأنها سوف تطرح  ل ه ادمين، ويتمث دين الق حديا آبيرا في العق

ى سوق العمل      داخلين الجدد إل ة        .  ارتفاع نسبة ال وة العمل العربي ع حجم ق در ان يرتف ومن المق

ى  ام  146ليصل إل ي ع رد ف ون ف ي 2020ملي ى االقتصاد ف ذي سيشكل ضغطا عل ر ال ، األم

ستحدثة وعدد الداخلين الجدد في اسواق العمل     الدول العربية، ذلك للتفاوت بين فرص العمل الم

  .ناهيك عن نسبة البطالة الموجودة أصًال

ة   أما  دول العربي اك  % 20.66متوسط نسبة الشباب الى اجمالي السكان فقد بلغت في ال  9، وهن

رين              ة البح ا مملك ن بينه ة م ة العربي ط المنطق ن متوس كان ع بة الس ا نس ل فيه ة تق دول عربي

ة المتحدة    ، ودولة ا15.0% ارات العربي ة السعودية    % 16.16إلم ة العربي % 18.15والمملك

   )10( ، وقد يعود هذا الى أن معظم العمالة الوافدة هم من فئات عمرية أآبر%19.57والكويت 

  .حجم القوى العاملة في البلدان العربية   -3

ة   ماليين في سن العمل 204وجود تشير المعطيات إلى  - . حاليَا في جميع البلدان العربي

ر         ك بكثي ل من ذل ه أق نهم    . غير أن من يعمل والقادر على العمل أو يبحث عن وهؤالء تتشكل م

ة    ة العربي وى العامل ام    . الق ة لع وى العامل م الق ديرات حج ارب   2008وتق ا 125يق .  مليون

ي المرح  كانها ف دخل س ي ي دان الت دد البل د ع ذا العق الل ه د خ ور ويتزاي ن التط ة م ة الثالث ل

حيث تزيد فيها نسبة  . وهى المرحلة التى يعتبرها علماء السكان هبة ديموغرافية  . الديموغرافى

  . السكان فى سن العمل وتقل نسبة األطفال وال تكون فئة آبار السن قد نمت آثيرًا

ار            ال وآب ة من أطف وي العامل ى الق دين عل ل نسبة المعتم ة تق ل   وفي هذه المرحل السن فتق

ين     بة المنتج د نس ة وتزي يم والصحة واإلعال ات التعل ل   . التزام ذه تمث ين ه بة المنتج ادة نس وزي

وى             ر للق اد فرص عمل أآث تم إيج ر في مجال التشغيل إذ يتح ديا أآب فرصة للنمو لكنها تمثل تح

  .وهي ظاهرة تميز هذا العقد في تاريخ السكان آله . العاملة النامية بسرعة 

دير     %  3.1ت نمو القوى العاملة خالل هذا العقد ترتفع لحدود إن معدال ل تق نويًا في أق س

ة سوف يكون أسرع من      % 2بالرغم من أن معدل نمو السكان هو  فقط بل إن نمو القوى العامل

و بنسبة    . نمو السكان في سن العمل  ذه تنم وذلك لزيادة معدالت نمو القوى العاملة من اإلناث فه
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د       3.9ويعني ذلك وجوب استحداث  سنويًا% 4تفوق  ذا العق نويًا خالل ه دة س مليون وظيفة جدي

والتي تهدف الى عدم تردي مستويات البطالة الحالية وليس القضاء عليها حيث يعتبر هذا الهدف 

  ) 15(. غاية يصعب إدراآها خاصة في المدى المنظور 

  . توزع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي -
 العربية العمالة إجمالي من%   55,8حوالي  أن إلى 2006 لعام المتاحة البيانات تشير

%  27,7الزراعة   قطاعي  في العمالة نسبة باقي وتتوزع قطاع الخدمات، في يترآزون

ات   .(%16,5والصناعة  رة   المتاحة  وتشير البيان ى   2006- 1995للفت  نسبة  أن إل

اً   اعةوالصن  الزراعة قطاعي في العربية العمالة اً  سجلت تراجع  خالل  ومطرداً  ملحوظ

ام  % 33,6حوالي   من  الزراعة  قطاع  في  انخفضت  إذ الماضية،  العشر  السنوات   ع

 من  الصناعة  قطاع في انخفضت حين في ، 2006 عام%   27,7حوالي إلى 1995

 بشكل  ارتفعت  بينما ، 2006 عام% 16,5حوالي  إلى 1995 عام%  19,1حوالي 

ر آاأل المشغل  ليصبح  الخدمات  قطاع  في  مطرد  ة  ب ك  ويعزى  .للعمال ى  ذل  من  عدد  إل

ات  في  التطور  أهمها العوامل اج،  تقني ة  اإلنت تثمار  ومحدودي  الزراعة  قطاعي  في  االس

  .الخدمات قطاع في والصناعة،والتوسع

في من جانبه يتباين التوزيع النسبي للعاملين في الدول العربية في أفريقيا عن التوزيع للعاملين 

  )2(جدول .الدول العربية في آسيا، مما يشير إلى اختالف الترآيب االقتصادي بين مجموعتي الدول

ففي حين آان نشاط الخدمات االجتماعية هو القطاع االقتصادي األآثر جذبا للعمالة في الدول 

.  أفريقيا العربية في قارة آسيا، يالحظ تنوع األنشطة الجاذبة للعمالة من دولة ألخرى في قارة 

وبالتالي فإن القطاع الزراعي في معظم الدول العربية في قارة افريقيا ما زال يشكل الرافد األساسي 

 )6(.لالقتصاد في تلك الدول
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 الجدول رقم (2) العمالة في الدول العربية         . المصدر :إحصائيات منظمة العمل العربية 



9 
 

الزراعي وقطاع الخدمات االجتماعية والمجتمعية  بشكل عام تشير  المعطيات إلى أن القطاع

هما القطاعان الرئيسان لتشغيل العمالة في الدول ) الذي يمثل في معظمه قطاعا حكوميا(

ويتباين توزيع المشتغلين بحسب النشاط االقتصادي بين مجموعتي الدول العربية في .  العربية

.  ى تباين في هيكل االقتصاد بين المجموعتينقارتي آسيا وأفريقيا تباينا ملحوظا، مما يشير إل

من المشتغلين في الدول العربية اآلسيوية في القطاع الزراعي، يترآز % 10.5ففي حين يترآز 

آما يشكل المشتغلون .  من المشتغلين في الدول العربية في أفريقيا في ذلك القطاع% 39حوالي 

ول العربية في آسيا النسبة األآبر من مجموع في قطاع الخدمات االجتماعية والمجتمعية في الد

، وهي نسبة تقارب ضعف نسبتهم في الدول العربية في %41المشتغلين أو ما يقرب من 

وال شك أن هذا التباين في توزع المشتغلين على األنشطة االقتصادية، يعكس بشكل .  أفريقيا

آما يشير أيضا إلى أمرين  )6( واضح تباين الترآيب االقتصادي للدول العربية في القارتين،

   :هما

أن الزراعة ال تزال نشاطا مهيمنا مقارنة باألنشطة االقتصادية األخرى في الدول العربية في  -
  أفريقيا، 

  . أن القطاع الحكومي ال يزال هو القطاع المهيمن على التشغيل في الدول العربية في آسيا -

تقبلية التساؤل عن واقع الشباب العربي وما هي اآلفاق المسانطالقاً  من هذه المقدمة البد من 
  .المنتظرة في زمن األزمات 
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  .واقع التعليم والتدريب المهني والتقني   -4
 : التعليم العالي  -أوَال  
في عصر التكنولوجيا المتطورة وثورة اإلتصاالت وإقتصاد المعرفة واإلنتاج  

الشك بأن الرهان األول واألساس يرتكز  ,المؤتمت وإنحسار جغرافيا المسافات 

على وجود اإلنسان المؤهل والمتعلم والذي يمكن له أن يتعامل مع تكنولوجيا 

  .العصربل يمكن له أن يصبح جزَء منها ليتفاعل معها ويتطور بتطورها 

 في العربية الدول من آبير عدد في القيد معدالتتشير اإلحصاءات الى تحسن  

 التعليم مرحلة في آبير بشكل وتفاوتت والثانوي، ألساسيا التعليم مرحلتي

 متوسطها يقدر حيث مرتفعة، العربية الدول في األمية معدالت ومازالت .العالي

 النوع فجوة في المسجل التقدم رغم البالغات، اإلناث بين خاصة ،%30بحوالي

 مختلف في الجنسين بين المساواة دليل مؤشر وتحسن التعليم، في االجتماعي

  .التعليم مستويات

إال أن المسألة الحيوية هنا والتي تلعب دورَا مباشرَا في تحديد مستوى إنتاجية  

العمل هي جملة المهارات المدربة والخبرات التقنية المتواجدة في سوق العمل 

والتي هي نتاج النظام التعليمي المعتمد والذي يفترض أن يفرز الكوادر البشرية 

فما هو هذا . طلوبة ألماآن العمل الشاغرة في السوق المحلي المالئمة والم

  الواقع ؟

في المنطقة العربية  2005بلغ متوسط االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي لعام  

في % 21، وقد زاد معدل االلتحاق على )إناث% 21ذآور، % %21 (21

% 34، وفي مصر % 36، والبحرين % 39وفي األردن % 51آل من لبنان 

ويعزى إنخفاض معدل االلتحاق %. 28، وفي السعودية % 30، وفي تونس 

اإلجمالي في التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الطالب من 

وفي الواقع . هذه الفئة العمرية يلتحقون في مؤسسات التعليم العالي في الخارج

اإللتحاق في التعليم بمراحله الراهن يبين لنا الجدول التالي صورة عن معدالت 

  )3(الجدول .المتعددة 
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   معدالت القيد في مراحل التعليم في الدول العربية)3(جدول  
 إحصائيات منظمة العمل العربية:ر المصد    
  
م يتطور بالسرعة نفسها         الي، ل التعليم الع إال أّنه بالرغم من التطور السريع لعدد المسجلين ب

در عدد الطّالب          ة حيث يق ة والهندسية والتكنولوجي عدد المسجلين في االختصاصات العلمي

ـ      ام ب دل الع ّل        % 28في هذه االختصاصات في المع ّجلين، وهي نسبة أق من مجموع المس

ام     بكثير مّما يال ّدل الع حظ في عدد من البلـدان اآلسيوية الصاعدة، حيث تبلغ النسبة في المع

  .تقريبا  % 50

وظ    كل ملح نت بش بة تحّس ذه النس ى أّن ه ارة إل در اإلش ري،  : وتج توى القط ى المس  ) 7(عل

دان         ض البل ي بع ة ف ث رّواد الجامع ن ثل ر م ت أآث ث بلغ ل. حي ، )% 42.8(األردن : مث

ر  ت ، )% 40.2(والجزائ ا )% 36.2(والكوي ونس )% 35.8(، وليبي ، )% 35(، وت

  ). % 31.4(، ولبنان )% 31.7(، وفلسطين )% 33.6(، وسوريا،)% 35(والسودان 

  :التعليم والتدريب المهني والتقني -ثانيًا 

  :التعليم والتدريب المهني والتقني النظامي  - آ 

  :في الدول العربية في المستويات اآلتية يقوم واقع التعليم والتدريب المهني والتقني النظامي

انوي   : التعليم التقني • يم الث يلتحق في هذا المستوى من التعليم من أنهى بنجاح مرحلة التعل

ا في           نتان، ويلتحق الخريج إم دة الدراسة في الغالب س بفرعيها األآاديمي والمهني، وم

ة مستوى الفني       يم   ) التقني (سوق العمل بفئ ايير    أو في التعل ا لشروط ومع الجامعي وفق

 .محددة
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يم األساسي   : التعليم المهني • ة التعل . يلتحق في هذا النوع من التعليم من أنهى بنجاح مرحل

ان   م األحي ي معظ نوات تنتهي ف الث س نتين وث ين س ادة ب ي الع ة ف دة الدراس راوح م وتت

توى القطري  ى المس ة عل ارات تقييمي ي سوق ال . باختب ا ف ريج إم ة ويلتحق الخ ل بفئ عم

ايير    ) التقني أو الجامعي(مستوى العامل الماهر أو في التعليم العالي    ًا لشروط ومع وفق

 .محددة

ا        ): التعليم التطبيقي (التدريب المهني  • ي النظامي، ومنه دريب المهن رامج الت يلتحق في ب

ة ا   يم  برامج التلمذة المهنية أو التدريب المشترك أو التدريب بالتبادل، من أنهى مرحل لتعل

األساسي، ومدة التدريب سنتان في المتوسط، وينخرط الخريج في سوق العمل ضمن         

 .فئة مستوى العامل الماهر

  

  

  :التدريب المهني غير النظامي. ب

ع بدرجة من       دريب قصيرة ، تتمت إضافة إلى برامج التدريب المهني النظامي هناك برامج ت

ا    ين فيه داد الملتحق ى إع دف إل ة، وته ة   المرون ي فئ ل ف وق العم ي س راط ف أهيلهم لالنخ وت

ر     راغبين بتغيي ين، أو ال املين الممارس اءة الع ع آف ارات أو رف دود المه ل مح توى العام مس

  .أعمالهم، وغيرهم

وفر           :التدريب المستمر -ج ة محدودة من حيث الحجم ت ة منظوم دول العربي يتوافر في بعض ال

ا     ة إال أنه وى العامل ة       برامج لبناء قدرات الق ارف العملي رات والمع ة الخب ة لمتابع ليست آافي

  .المتجددة 

 التقني التعليم نظم تطوير إلى الهادفة وفي الواقع العملي تتوفر حاليَا مجموعة من المبادرات
هناك حيث أو بمساهمة من مؤسسات القطاع الخاص  العام القطاع في المهني والتدريب

مجموعة من التجارب الناجحة والتي تعتبر استجابة لمتطلبات سوق العمل في البلدان العربية 

  ) 15 (والتي تتفاوت من حيث شموليتها ومن األمثلة على هذه التجارب 

 الدراسية، المناهج لتطوير حديث على أسلوب يعتمد والذي الكويت في والتدريب التطبيقي التعليم -

هذا  الستخدام ناجحًا مثاًال النفط وتطوير بحث مجال ويعتبر "داآوم" ب يعرف

  (DACUM).اإلسلوب
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 العمل منظمة مع بالتعاون الدولة أقدمت حيث اليمن، في " المهني والتدريب التقني التعليم -

 المذآور النظام في جذري إصالح عمل على للتنمية اإلسالمي الدولي والبنك والبنك الدولية،

 تّم آما المختلفة، التدريب مؤسسات قدرات على توسيع الجهود وترآزت ، 1997 عام منذ

  هفي المساهمة في الشرآات التدريب يدعم الذي المهارات تطوير صندوق تأسيس

  

 مسؤولية لتتولى ومجالس هيئات تم تأسيس عدة: المهني في البحرين  والتدريب التقني التعليم  -

 1996) عام الثانوي التقني التعليم تطوير لجنة المثال سبيل على منها متطورة، خدمات تقديم

 . 2003   المهني عام والتدريب التقني التعليم عن المسؤول العمل وفريق ،(

  

 التعليم" دور تعزيز أن شأنها من مؤسسات تم إنشاء: المهني في تونس  والتدريب التقني التعليم -

 ضريبة على بفرض تشريعات بإصدار قامت في التشغيل،آما "والتدريب المهني التقني

 تدريب، لعقود وفقًا المهن على والتدريب المهني، التدريب لدعم حصيلتها تخصص الشرآات

   . الريفية المناطق في مهني للنساء وتدريب

  

 .وتدريب المدربين المهني لإلعداد مرآزًا 35 المهني التدريب مؤسسة أنشأت األردن وفي -

 واألبحاث والمعدات والخبرة الفنية المعونة تمجاال في الدولية الجهات مع المؤسسة وتتعاون

. 

  

  المزدوج النظام" مثل جديدة برامج العربية الدول من عدد اعتمد فقد ذلك، إلى باإلضافة

 تكوين في ومساعدتهم الطلبة وتدريب والعام؛ الخاص القطاعين بين ةآالمشتر والبرامج

   . فرضية شرآات نماذج

التقني  التعليم ومستويات أنواع لجميع الرئيسي المزّود العربية الدول في العام القطاع ويعتبر  -

 وتجدر . الخاص القطاع على المسؤولية هذه تقع حيث لبنان باستثناء المهني، والتدريب

 من النوع لهذا الخاص القطاع دعم مستوى في العربية بين الدول فيما التفاوت إلى اإلشارة

 المنظمات قبل من آبيرًا المهني تعاونًا والتدريب التقني التعليم نظام يلّقى فبينما التدريب،

 بعض تعاون مجال في والسعوديةالبحرين  مثل الدول، بعض في األعمال ورجال الخاصة

 تزال ال القطاع هذا مساهمات أن إال التقني، الثانوي التعليم مع الصناعي شرآات القطاع

  األخرى، الدول من العديد في متواضعة

  .إشكاليات الوضع الراهن   -5
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  :األزمة المالية واالقتصادية العالمية -1

إن األزمة المالية واالقتصادية العالمية التي ألقت بظاللها السلبية على اإلقتصاد العالمي برمته   

وزادت من ضبابية المستقبل في أسواق العمل العالمية دون استثناء سوف يكون لها نتائج سلبية 

  .متعددة على المدى القصير والمدى الطويل 

ذه األ, ة له داعيات المحتمل تجابة للت ة واس دان العربي ي البل ل ف واق العم ى أس ة عل قامت , زم
ة ل العربي ة العم ة    منظم ذه األزم دة ه ن ح ف م دف التخفي ة به اطات الفاعل ن النش ة م بجمل

  :من خالل  وتداعياتها وذلك

ة          - ى المنطق ة ف كالت البطال غيل ومش ايا التش ة بقض ب المحيط ف الجوان دارس مختل م ت ت

لمئتمر العمل   35المدير العام لمنظمة العمل العربية للدورة العربية من خالل عرض تقرير 

  .التحدى والمواجهة..بعنوان التشغيل والبطالة فى الدول العربية 2008العربى لعام 

اهرة    - ة الق عقد طاولة مستديرة بمشارآة متخصصين في شؤون التشغيل واإلقتصاد في مدين

ام     ب ه ي جان اول ف ذي تن ة ال دى الدوح دًا لمنت ة   تمهي ة الحالي ة العالمي ديات األزم ه تح من

 .وتأثيرها على الواقع العربي 

وتم التباحث حول تداعيات االزمة المالية العالمية على قضايا العمل والعمال قى الوطن   -

لمؤتمر  36العربى من خالل عرض تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية للدورة 

حيث خصص الجزء الثانى من هذا التقرير ) 2009تيسان -ابريل/االردن(العمل العربى 

لدراسة وتحليل االثار السلبية لالزمة العالمية على التشغيل فى الدول العربية،اضافة الى 

تنظيم جلسة خاصة على هامش اعمال هذه الدورة حول االزمة العالمية شارك فيها نخبة 

يط والمالية واالقتصاد من الشخصيات العربية واالجنبية المتخصصة فى مجاالت التخط

  . والتشغيل

ذي    - ت ال ي الكوي ة ف ة العربي ى القم م ال ن ث ة وم دى الدوح ارير لمنت ات والتق ديم اإلقتراح  تق

ة           تمخض عنها إقرار  دول العربي ة فى ال دعم التشغيل والحد من البطال امج المتكامل ل البرن

  . البرنامجبتنفيذ هذا حيث تم تكليف منظمة العمل العربية بالمساهمة 

دت - ة    اعتم ة واالجتماعي ادية والتنموي ة االقتص رة  القم ا   2020 – 2010الفت دًا عربي عق

ة    واعتبرت منظمة العمل العربية والمراآز والمعاهد التابعة لهاللتشغيل  من الجهات المعني

  . بالعمل على تنفيذ هذا العقد العربى

تشغيل و البطالة في الدول العربية  للعام العمل على اعداد التقرير العربي الثاني عن ال -   

  .والقيام بالدراسات التي تخدم هذا الغرض  2009
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أعمال مؤتمر العمل الدولي األخير في  خيمت آثار األزمة المالية واالقتصادية العالمية علىآما 

والعمال وأرباب األعمال حيث  دولة ممثلة في الحكومات  183 جنيف  والذي شارآت فيه 

للتشغيل تهدف إلى خلق فرص عمل  عت األصوات المطالبة بالتوصل إلى معاهدة عالميةارتف

وأشار مدير عام منظمة العمل الدولية الى ان عدد   .. لتحفيز االقتصاد العالمي وسوق االئتمان

يؤدي إلي مخاطر تهدد االستقرار السياسي  مليونا مما  ٥٤ العاطلين من الشباب سيصل إلي 

السابقة أآدت انه بعد أزمات آهذه وعندما  وأن دراسات األزمات االقتصاديةواالجتماعي 

ال تسستعيد مستوياتها السابقة إال خالل فترة طويلة تتراوح  يستعيد االقتصاد انتعاشه فإن العمالة

وهو ما يهدد باستمرار الوضع اإلقتصادي العالمي نتيحة هذه األزمة  ..  سنوات  ٥ أو   ٤ ما بين 

   . قادمة قة في العالم لعدة سنواتالعمي

ة      ى ان أزم ة ال ي     آما أشار مدير عام منظمة العمل الدولي االنكماش االقتصادي ستتحول إل
الم    أزمة انكماش اجتماعي ة       خاصة في الع ات البطال امي حيث ال يوجد نظام اعان ..  الن

د    من سكان العالم   ٪ ٠٨ وقال ان حرمان   ة يزي الظلم    من الحماية االجتماعي من الشعور ب

ة     وترات اجتماعي ي ت ؤدي إل ك في       الذي ي تقرار السياسي وذل دام االس ة   156 وانع ..  دول

   . االستقرار دولة تواجه خطر عدم  95 آما أن  

  

  

 :واقع البطالة في البلدان العربية وأسبابها اإلضافية  -2
البطالة الحالي فقد أشارالى  في مقابلة صحفية للسيد مدير عام منظمة العمل العربية تتعلق بواقع

, %14اإلحصاءات التي وصلنا إليها في الحقيقة ُمْفِزَعة، فحجم البطالة بالعالم العربي تعدى "أن 
لعدم , %25وآانت النسبة الغالبة فيها بين الشباب المتعلم، بينما حجمها بين اإلناث وصل إلى 

 17عن العمل  في العالم العربي إلى هذا وسوف يصل عدد العاطلين . انخراطهن في سوق العمل 
 80وتشير إحصاءات البنك الدولي والمنظمة العربية  إلى ضرورة توفير فرص عمل من , مليون

ماليين فرصة عمل سنويًّا،  6بما يعني ضرورة توفير! 2025مليون فرصة، حتى العام  100إلى 
وهو ما ُيَشكُِّل , ن فرصة عمل سنوياماليي 3فيما آان يوفر العالم العربي قبل ذلك من مليونين إلى

وقد وصفت منظمة العمل العربية، في تقارير سابقة الوضع  )2( .عبًئا آبيًرا في العالم العربي

في طريقه "، وأنه "األسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع"الحالي للبطالة في الدول العربية بـ 

يخضع للمعالجة من خالل زيادة حجم اإلستثمارات األمر الذي يجب أن ". لتجاوز الخطوط الحمراء

  .ورفع معدالت النمو اإلقتصادي في البلدان العربية 
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  :تجدر اإلشارة هنا إلى أن البطالة في الوطن العربي تحمل خصائص تحمل أهمية بالغة مثل 

 إرتفاع المستويات التعليمية للعاطلين عن العمل في الكثير من البلدان العربية  
 .الخبرة المهنية المتوفرة لدى العاطلين عن العملضعف  
 .وبين متطلبات العمل) إن توفر(الهوة الكبيرة بين التأهيل التعليمي للشباب  
 .ارتفاع نسبة البطالة بين االناث  

ا في   في  وضخامتها البطالة مشكلة خطورة تتمثل  ين،  الشباب  أوساط  ترآزه  المتعلم
الم   في األعلى يعتبر بطالة معدل العربية الدول سجلت إذ . مرة ألول العمل وطالبي الع
ى  بالنسبة  ذين  الشباب  شريحة  إل راوح  ال ارهم  تت ين  أعم إذ يشير    سنة  24 و 15 ب

ام       ة لع ة العمل العربي ين الشباب يتجاوز        2006تقرير منظم ة ب ى أن معدالت البطال ال

ذآور،       %.25 ة بال ى مقارن ويشير التقرير إلى أن معدالت البطالة بين اإلناث هي األعل

ت ام  إذ بلغ ة أضعاف    2006ع ي مصر، وثالث ذآور ف ين ال دل ب ة أضعاف المع أربع

ي سورية، ذآور ف ين ال دل ب اد  المع ا تك ي األردن، لكنه ذآور ف ين ال دل ب وضعفي المع

ع معدالت  .  والمغرب  زائر وتونستكون متساوية بين الجنسين في البحرين والج  وترتف

اث، حيث تتجاوز      ين اإلن البطالة بين المتعلمين في آافة الدول العربية، وهي أآثر حدة ب

  .  في الكثير من الحاالت% 23

المالحظ أن هذه االستشرافات الكمية التي تعكس خطورة المرحلة والتكهن بنتائجها  وما يرتبط 

ية واجتماعية دفعت منظمة العمل العربية في السنوات األخيرة الى بها من آثار اقتصادية وسياس

التشغيل والبطالة في "الترآيز على اقتراح حلول لهذه المشكلة فقد تم تقديم التقرير المتعلق ب

من قبل المنظمة والذي تم إقراره آبرنامج عمل متكامل " التحديات والمواجهة ..البلدان العربية 

  .في القاهرة )  2008(العربي في دورته الخامس والثالثون لعام  من قبل مؤتمر العمل

  :أهم األسباب الكامنة خلف ظاهرة البطالة لدى الشباب العربي  -

  هناك أسباب رئيسية أدت إلى تفاقم مشكلة بطالة الشباب في المنطقة العربية، 

اع  يتعلق أولها بتراجع قدرة القطاع العام على تشغيل األيدي العاملة  - 1 العربية آافة مع االرتف

ا يقرب من        . المستمر في أعداد الداخلين الجدد ألسواق العمل ًا م ام يشغل حالي فالقطاع الع

ة  .  ثلث العاملين في المنطقة ومن  .  ويعاني هذا القطاع من آبر الحجم، وانخفاض اإلنتاجي

رام       تقبل في ظل ب ج الخصخصة  المتوقع أن تقل مساهمة هذا القطاع في التشغيل في المس

  .التي تنفذها دول عربية آثيرة
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احثين عن          - 2 ة للب وفير فرص عمل آافي ى ت محدودية حجم القطاع الخاص، وعدم قدرته عل

ة،   ي المنطق ل ف بب العم تثمار،   بس ى االس رة المفروضة عل ر المباش رة وغي ود المباش القي

  .وعدم توافر البيئة االقتصادية والسياسية المناسبة 

ودة  - 3 ة مستوى ج دول من توجه غالبي ذه ال اني ه ة، إذ تع دول العربي ي ال ه ف يم ونوعيت التعل

الشبان والشابات إلى التعليم في المجاالت األآاديمية، سعيًا للحصول على فرص عمل في    

حي،       أمين الص وظيفي، والت تقرار ال ة آاالس وافز الوظيفي دم الح ذي يق ام ال اع الع القط

ة ر الن.  والمخصصات التقاعدي ز ويفتق ى الترآي ة إل دول العربي ر ال ي الكثي ام التعليمي ف ظ

ّد من التخصصات التي             ة التي تع ة والمهني ة بالجوانب الفني ة المتعلق اهج التعليمي على المن

اط مخرجات          دني ارتب ى  ت ؤدي ال ا ي تحتاجها أنشطة اقتصادية متعددة في أسواق العمل م

  .التخطيط والشراآة مع قطاع االنتاجالتدريب المهني باحتياجات سوق العمل نظرًا لغياب 

 .اآلثار الناجمة عن ظاهرة البطالة في الوطن العربي  -
ار              ه من آث ا تخلف احثين نظرًا لم اه آل الب ة باتت موضوعا يشد انتب إن اآلثار الناجمة عن البطال

  :سلبية على الفرد والمجتمع بمختلف مؤسساته االجتماعية 

ر من مظاهر عدم التوافق          تؤدي حالة الب :اآلثار النفسية -1 ى التعرض لكثي رد إل د الف طالة عن

ن             االت م فون بح ل يتص ن العم اطلين ع ن الع ر م ى آثي افة إل اعي، إض ي واالجتم النفس

  .....آاإلاآتئاب وتدني اعتبار الذات االضطرابات النفسية والشخصية 
 اآلثار األمنية والسياسية  -2

ولم تعد تؤمن بالوعود واآلمال المعطاة لها قد ترفع  نالحظ أن الفئات العاطلة التي قد نفذ صبرها

  :شعار التململ والتمرد، وما قد تسببه حالة آهذه من 

 ضعف الوحدة الوطنية المبنية على العدالة االجتماعية؛ 

 ضعف الشعور باالنتماء الوطني؛ 

 الصراعات الطبيعية؛ 
 ,تمرآز الثروات في أيدي نسبة قليلة من المواطنين  
ى       اضطراب   ة ال ة الرامي رامج الحكومي ع الب يق م ل والتنس دم التعام ية وع رامج السياس الب

 .التطوير والتحديث

 :اآلثار االقتصادية  -3
ي      ر ف م مؤش روف أن أه ن المع ي م توى الكل ى المس ة عل ار االقتصادية للبطال ق باآلث ا يتعل فيم

و    اطؤ النم ا    اتجاهات الطلب على العمل هو نمو اإلنتاج، وبالتالي فإن تب ي ارتفاع االقتصادي يعن
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ذ التسعينات من         . في معدالت البطالة ة ومن ة بصورة عام ة العربي وهكذا فإن الوضع في المنطق

ة           وة العامل و سريع في الق ة بنم اج مقارن ين   . القرن العشرين تلّخص في ضعف أداء اإلنت ا تب آم

ى   ي طرأت عل ادة الت اق الزي د ف ة ق وة العامل ي الق و ف ي اإلحصائيات أن النم فرص التوظيف ف

  .المنطقة العربية

 :اآلثار االجتماعية والثقافية   -4

إن عدم القدرة على تأمين متطلبات الحياة الكريمة سيما وأنها تترافق مع ظاهرة الفقر المتنامية 

من سكان العالم العربي يعيشون على أقل من دوالرين يوميا ال شك % 30والتي تطال أآثر من 

 :بأنها سف تؤدي الى 

 .عنوسة وطالق وآثار نفسية واجتماعية مدمرة  

 .حرمان ورشوة وفساد وتخريب مؤسسات المجتمع والدولة 

 .ارتفاع معدل الجريمة والسرقة والقتل واالغتصاب 

 .ارتفاع معدل اإلعالة لإلفراد العاملين 

ات             أمين متطلب ى ت درة عل دم الق ر من الشباب لع دى الكثي ه ل تأخير سن الزواج واإلحجام عن

  .ناء أسرة آريمة ومتوازنةب

التخلف العام وارتفاع نسبة األمية لعدم القدرة على امتالك أدوات التعلم والمعرفة، وممارسة  

  .عمل ذي قيمة اجتماعية واقتصادية

رى و التحديات األساسية التي تواجه المجتمعات         ان البطالة تبقى من بين أبرز المعضالت الكب

العربية،و لعل الجانب األآثر قتامة في الصورة يتمثل في أن أحدًا ال يتوقع حلول سهلة و سريعة 

  و األرقام مرشحة للتضاعف 

ك   و اقتصاد األزمة ال تنطبق ع..نحن عمليا في اقتصاد أزمة      د ال يمتل ليه المعايير العادية ، ق

ة        تم حل مشكلة البطال ه وي العالم العربي آثيرا في الوقت لكي ينتظر حتى يتعافى االقتصاد برمت

ؤرق أغلب     جذريا، األزمة تتفاقم بسرعة و الخيارات ال تبدو واسعة إذ أن ظاهرة البطالة باتت ت

  .البلدان العربية

د من اإلشارة الى جملة من التحديات التي تفرض نفسها على في ظل تنامي ظاهرة البطالة البو

  :الواقع العربي والتي تشكل ضغطَا اضافيًا يزيد من صعوبة المعالجة وأهم هذه التحديات 
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 التحدي الناتج عن الزيادة الملحوظة في معدالت زيادة السكان؛ :التحدي األول  

 تنامي معدالت البطالة؛  :التحدي الثاني

 ضعف التأهيل والحاجة إلى نقلة إستراتيجية في تنمية الموارد البشرية إداراتها؛ :الثالثالتحدي 

 تراجع العائدات النفطية في بعض البلدان العربية؛ :التحدي الرابع

 تحدي االآتفاء الغذائي المستدام؛ :التحدي الخامس

 :التحديات االقتصادية ومنها :التحدي السادس

 ؛)الدول النفطيةباستثناء (ضعف التصدير  

 تراجع معدالت النمو االقتصادي في معظم البلدان العربية؛ 

  .ضعف االستثمار وصعوبة التحكم في االنفتاح االقتصادي والتحرير التجاري 

 :التحديات االجتماعية ومنها :التحدي السابع

أزمة الرعاية االجتماعية والتراجع عن سياسات الدعم االجتماعي في آثير من  

 البلدان؛

 .نقص الرعاية لذوي االحتياجات الخاصة  

التحديات السياسية المتمثلة بضرورة تطوير الحياة السياسية وأجهزة الدولة  :التحدي الثامن

التشريعية والتنفيذية فضًال عن القوانين الالزمة للتجانس مع النظام العالمي الجديد الذي يستوجب 

 .جتمع بما يتوافق مع الظروف الدولية الحاليةإعادة هيكلة الدولة واالقتصاد والم

 تعزيز االستقالل النقابي وتفعيل دور النقابات العمالية؛ :التحدي التاسع

 .إصالح اإلدارة وتحديثها بالتالزم مع مكافحة البيروقراطية المتفشية :التحدي العاشر

ية التي يفترض أن ومن الضروري أن نعلم بأن التصدي لهذه التحديات هو من المهام األساس

تعمل الحكومات العربية على معالجتها على التوازي في سبيل التنمية والتطوير ضمن ظروف 

  .متغيرة على الدوام 

 .اجراءات في اتجاه الحل  -6
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المتعلمة والمؤهلة تمثل الثروة الحقيقية ألي مجتمع من المجتمعات، ومن هنا  يةإن الموارد  البشر

تتسابق دول العالم على االستثمار في العنصر البشري من خالل التعليم والتدريب والتأهيل 

والرعاية الصحية وال شك بأن الرهان األساسي في هذا اإلستثمار يتعلق بشريحة الشباب 

لذي يفترض أن يحمل راية القيادة نحوالتطوير والتقدم لوطنه ضمن وبخاصة الشباب المنتج ا

الشك بأن السالح األآثر مضيًا في هذا اإلتجاه هو إمتالك .مستجدات مليئة بالتحديات والعقبات 
ناصية التعليم والتدريب والتأهيل بما يالئم متطلبات العصر الراهن بما فيه من أزمات وظروف 

الحضارية من خالل  لذي يسهم في بناء الشخصية الوطنية وتكريس الهويةفالتعليم هو ا .مستجدة 

األساسية في خلق قوة عمل  دوره في عملية التنشئة االجتماعية والثقافية، وهو يمثل الرآيزة

وبناء على هذه الحقيقة فقد أخذ العالم يعمل في هذا . مدربة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل

     .ألهمية واإلصرار واضعًا مجموعة من األجندات لخدمة هذا الغرض اإلتجاه بكثير من ا

  األجندة الدولية للتشغيل -1
صدرت عن لجنة التشغيل والسياسة االجتماعية في منظمة العمل الدولية في مارس  

، على خلفية أن التشغيل يمثل رآيزة أساسية في الحرب ضد الفقر واالستبعاد 2003

  :عناصر أساسية أهمها  10ونة من األجندة المك االجتماعي

تنمية التجارة واالستثمار لتوفير التشغيل المنتج وتمكين البلدان النامية من النفاذ إلى  

  .األسواق

 .تنمية التطور التكنولوجي من أجل إنتاجية أعلى وخلق وظائف ومستوى معيشي أفضل 

 .االرتقاء بالتنمية المستدامة من أجل مستوى معيشي أفضل  

 .بإتجاه  تنموي وتشغيلي  سياسات اقتصاد آلي 

 .العمل الالئق في القطاع الخاص 

 .الفقر  مستوى سياسات سوق عمل نشطة للتشغيل والمساواة وخفض 

 .ياألمان الوظيفي والصحوالحماية االجتماعية  

 

 بورقة عمل منظمة العمل الدوليةتقدمت  2008وفي المنتدى العربى للتنمية والتشغيل عام 
  :ضرورة العمل على عناوين رئيسية تهدف لمنتدى تضمنت اإلشارة الى لل

 .النمو والتشغيل والعمل الالئق في المنطقة العربية  

 .خلق فرص وإمكانيات عمل للشباب والشابات في المنطقة العربية  
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 .ربط المهارات المكتسبة بحاجات السوق ورفع الكفاءة اإلنتاجية للعمل  

على دعم رواد األعمل المبدعين ودعم المشروعات الصغيرة لخلق اإلستمرار في العمل  

 .فرص عمل جديدة 

وضع سياسات عمل فعالة لعدالة الفرص المتاحة والرقابة الفعالة على سوق العمل في  

 .المنطقة العربية 

 
 :األجندة العربية للتشغيل -2
  :سياسات عامة  -

 في النشطة بالسياسات والمرتبطة العمل عن العاطلين لتشغيل الداعمة اآلليات لقد تم تصنيف

 :العمالة  على والطلب الداعمة لكل من العرض اآلليات أجزاء تتضمن ثالثة في العربية الدول

بشكل  وتتضمن ًا،عونو العمالة آّمًا عرض زيادة إلى العرض جانب مداخالت تهدف -

 .والتعليم  التدريب برامج رئيسي

 توليد الوظائف، وتسهيل العمالة، على الطلب تحفيز إلى وتهدف الطلب جانب مداخالت -

 و العامل، لحساب والتشغيل ، العامة واألشغال ، والوظائف األجور دعم وتتضمن

 . .....الصغيرة المشاريع تأسيس

 التوظيف مكاتب مثل وآليات، مؤسسات عدة على والطلب العرض بين التنسيق برامج  -

 .البحث عن العمل  في والمساعدة

 :قرارات للتنفيذ -

لقد إتضحت رؤيا أصحاب القرار في الشأن اإلقتصادي في البلدان العربية بشكل جلي 

فى حيث ُقدم من قبل المجتمعين  حول التنمية والتشغيل اعالن الدوحةمن خالل 

المنتدى العربى للتنمية والتشغيل في الدوحة الى القمة العربية االقتصادية والتنموية 

  :ي الكويت ومما تضمنه اإلعالن في هذا الشأن ما يلي  واالجتماعية ف

وتمثل التزاما  2020تبني اهداف آمية يتم التخطيط والتعاون لتحقيقها قبل عام   -

  :ومن هذه االهداف . تضامنيا على القادة العرب والحكومات العربية 

  .عقدا عربيا للتشغيل  2020-2010اعتماد الفترة  

  .فى جميع البلدان العربية بمقدار النصف تخفيض معدالت البطالة  
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  تخفيض نسبة  المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد الى النصف  

  .زيادة االعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان العربية   

خالل الفترة فى آل البلدان العربية % 10رفع معدل النموفي االنتاجية بنسبة  

 .عمل مناسبة تحفز على رفع االنتاجية وفق المعايير الدولية وتوفير بيئة 

 

 )20/1/2009 – 19الكويت، (القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية  -

  :صدر عن القمة العربية برنامج العمل والذي نص فيما يتعلق بالتنمية البشرية على 

  :تنمية القدرات البشرية من خالل -

بناء مجتمع عالي اإلنتاجية بما في ذلك تمكين المرأة، قادر على تحقيق الرخاء  

 . للمواطنين، والمنافسة على المستوى الدولي، متسلح بالعلم والتقنية الحديثة

النهوض بالمهارات اإلدارية والمهنية للعاملين على المستويين الحكومي واألهلي، ورفع  

ط اإلستراتيجي، واآتساب القدرة التنافسية محليًا القدرات العربية في مجال التخطي

 .وعربيًا ودوليًا لمنشآتهم

 .تطوير إدارة المنشآت العربية وفقًا ألحدث األساليب العلمية 

  :التعليم والبحث العلمي من خالل  -

 .وضع تطوير التربية والتعليم على رأس أولويات الدول العربية 

التي اعتمدتها قمة دمشق " لعربي وآليات تنفيذهاخطة تطوير التعليم في الوطن ا"تنفيذ  

2008. 

 .تكثيف الجهود من أجل القضاء على األمية في الوطن العربي 

 .الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات  التنمية المستدامة وسوق العمل  

 .التنسيق بين البلدان العربية من أجل تسهيل االعتراف بالمؤهالت العلمية 

 .والتقنيات الحديثةتوطين المعرفة  

  .بناء مجتمع المعرفة، وتطوير الطاقات البشرية القادرة على المنافسة العالمية 

 .اتخاذ التدابير الالزمة للحد من هجرة العقول 

 : الشــــــباب وتعزيز دورهم من خالل -

تمكين الشباب العربي وضمان مشارآته الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجاالتها،  
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 .روح المبادرة لديهوتشجيع 

تنمية قدرات الشباب بشكل متكامل وإيالء رعايتهم صحيًا ومعنويًا باهتمام آبير وعلى  

 .وجه خاص زيادة الوعي لديهم بمخاطر التدخين والمخدرات

  .بناء قاعدة معلومات لرصد الواقع االجتماعي واالقتصادي للشباب العربي 

ة  واستجابة لمواجهة التحديات التى تتعرض له ا المنطقة العربية وفى مقدمتها الفقر والبطال
ة      ة واالجتماعي ادية والتنموي ة االقتص رار القم اء ق ة ج توى المعيش دنى مس ت، (وت  – 19الكوي

بتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من     بتكليف منظمة العمل العربية)  20/1/2009
ة اريع المنبثق ة والمش دول العربي ى ال ة ف رة  البطال اد الفت ى اعتم افة إل ه، إض  – 2010( عن

ة فى           عقدًا عربيا للتشغيل) 2020 ة متقدم ى إعطاء أولوي ة عل يهدف إلى حث األقطار العربي
ه، والحد من             احثين عن اد فرص عمل للب تج، وإيج دعم التشغيل المجزى والمن سياسات التنمية ل

م التن    ع دع تغلين، م اة المش ل وحي روف عم ين ظ ة، وتحس ال  البطال دريب الفع رية والت ة البش مي
ى، ولمؤسسات             ة للعامل العرب اءة اإلنتاجي ع الكف ر ورف المتوافق مع سوق العمل ، وتقليص الفق

  .العمل بشكل عام

وفي خطوة بإتجاه التنفيذ العملي لعقد التشغيل فقد تم تحديد األدوار ووضع مجموعة من الخطوات 

د     يوضح المهام المختلفة للجهات واإلجراءات على مستويات عدة آإطار عملي  ذ العق ة بتنفي المعني

  .العربي للتشغيل وفي مقدمها منظمة العمل العربية والمراآز والمعاهد التابعة لها 

  

  :أجندة منظمة العمل العربية  -3

العقد منظمة العمل العربية ومسؤليتها في تنفيذ يتضح مما تقدم الدورالمحوري المنوط  ب

العمل عن طريق القيام بالمهام وخلق ثقافة الجودة ورفع مستوى إنتاجية  العربي للتشغيل

  :التالية 

دم المحرز         • دير مدى التق ة تق إعداد نموذج لمؤشرات قياس األداء يتم استخدامها فى عملي

تم   فى اتجاه تحقيق أهداف العقد وفقًا للبرنامج الزمنى لخطط عمل الدول العربية على أن ي

 .نة قياس مرجعيةس 2009اعتماد سنة 

ة          • ة ونشر ثقاف اده المختلف د العربى للتشغيل وأبع تكثيف األنشطة اإلعالمية للتعريف بالعق

  .العمل المهنى والعمل الحر وذلك على أوسع نطاق ممكن
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ة        • ة واإلقليمي ل العربي دى مؤسسات وجهات التموي ترويج مكونات العقد العربى للتشغيل ل

 .والدولية 

دعم     السعى للحصول على ال • امج المتكامل ل تمويل االزم لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن البرن

 .التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية 

ى    • وث ف ات والبح راء الدراس وض       إج ر والنه ايا الفق ة بقض االت المحيط ف المج مختل

 .بالتشغيل فى الدول العربية 

ن ال • ة م دول العربي ين ال ا ب تفادة فيم يم االس ع وتعم ى تجمي دة عل رات الرائ تجارب والخب
 .المستويين العربى والدولى فى مجاالت مكافحة الفقر ومعالجة مشكالت البطالة

ائج والتوصيات      • ذلك النت تشكيل لجنة استشارية لمتابعة فعاليات العقد العربى للتشغيل وآ
ذ    تم تنفي ها والقرارات الصادرة عن األجهزة الدستورية للمنظمة ومختلف األنشطة التى ي

ين           وة ب ييق الفج ى وتض ى والمهن دريب التقن ة الت وير منظوم غيل وتط وض بالتش للنه
ل وق العم ات س ى واحتياج ى والمهن دريب التقن ى والت يم الفن ات التعل ديم . مخرج وتق

 .المشورة والمعونة الفنية للدول العربية فى هذه الميادين 

ين         • اعى ب ائى وشبه الجم اون الثن ة فى مختلف     تشجيع ودعم التنسيق والتع دول العربي ال
 .المجاالت االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل والعمال

ق    • ة والمواثي تكثيف األنشطة الداعمة لالرتقاء بالحوار االجتماعى وتفعيل المعايير العربي
ال          ة وانتق ة االجتماعي غيل والحماي ة والتش ايا التنمي ة بقض ة المتعلق ات العربي واإلعالن

 .عمال والمستثمرين والعمالة العربية داخل الوطن العربىاألشخاص ورجال األ

ا            • ى وفق ى والمهن دريب التقن ة الت وير منظوم بة لتط ات المناس اد اآللي ى إيج ل عل العم
ة   ى، الرابط ى والتقن دريب المهن ة للت تراتيجية العربي ال اإلس ل مث الحتياجات سوق العم

وير   ى ، تط ى والمهن دريب التقن ين بالت ة للمعني داد العربي ل وإع ة لتأهي ز عربي مراآ
  .   المدربين وغير ذلك
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في نهاية المطاف البد من التساؤل "آيف يمكن  للشباب العربي أن ينطلق ليصنع مستقبل ذاته 

ومستقبل أمته ؟ " هل تكفي اإلجراءات المتخذه إليجاد الحلول المناسبة لظروف ومتطلبات 

 األزمة الراهنة والتي ربما أآثر من يعاني منها هم الشباب  ؟

ربما تكون اإلجابة األولية  في ضرورة  تعاون آل من الحكومات والقطاع الخاص ليصار الى 
وفي الواقع ال بد من اجراءات علمية وعملية . بناء وطن ينتمي اليه الجميع ويفخر به الجميع 
  .يمكن أن تكون اإلقتراحات التالية أمثلة عليها 

  .المقترحات والتوصيات   -7

  :دور الحكومات : أوًال 

ترآة  .1 ة المش اريع العربي ي إنجاز المش ترآة ( التسريع ف ة المش ارة  –السوق العربي التج

  .....)اإلستثمارات المشترآة  –البينية 

تعزيز مكانة العمل النقابي ليساهم في بناء القدرات بالطريقة التي تخدم الوطن واإلنسان   .2

.  

  :مبارآة ودعم جهود القطاع الخاص العربي في   .3
 .تنفيذ مشروعات التنمية االقتصادية الوطنية وتنفيذ مشروعات عربية مشترآة 

  .متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية  

العشوائي الذي يخلو من آل مقومات األمن والسالمة،      السعي نحو تنظيم السكن 

  .في القطاع غير المنظم  النتشار شجيعًاويعتبر من أآثر العوامل ت

ن   ة م من حزم طة ض غيرة والمتوس روعات الص ل المش ادر لتموي وفير مص ت

 .التسهيالت االئتمانية وأساليب تسديد مالئمة ألعمال آهذه بفائدة مخفضة

 .تسهيل اإلجراءات البيروقراطية التي تعتبر عائقًا أمام الفكر الريادي  

ر         .4 ل الح ر العم ز فك ي تعزي اهمة ف دني للمس ع الم ات المجتم ات ومؤسس ل الجمعي تأهي

 . والتوعية وتحفيز الشباب على العمل التشارآي 
ة     .5 ط علمي يم بخط ة إلصالح التعل دول العربي رك بعض ال وفير   تتح تم ت ة،آما  ي واقعي

دما ن  دول    التمويل الالزم لهذا التحول ، ويجري تنفيذها بشكل جيد إال أننا عن ى ال نظر ال

يم          اذج التعل ا لنم ا نظرن ائج خاصة إذا م ع والنت رارة الواق العربية عامتًا فإننا نصطدم بم

اً       وفق  ا دولي ارف عليه يم المتع ايير جودة التعل د من      مع ه فال ب مواصلة إصالح   وعلي
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ة في    د تتناسب  البت م تع ى إصالحها حيث ل ل عل ة والعم ة والتأهيلي اهج التعليمي المن
ن  ر م ارات   آثي ن مه ك م ا يتضمنه ذل ل وم ات أسواق العم ع متطلب ة م دول العربي ال

ة       ى شك في ظل العولم بشرية تحتاجها التكنولوجة المتطورة والتي أصبحت دون أدن
 :وفي هذا السبيل البد من اإلشارة الى . األساس ألي تطور بعيد المدى 

ال يمكن أن  العلمي، إن أي إصالح حقيقي في مجال التربية والتعليم العالي والبحث •

 يحقق األهداف المرجوة منه إال إذا جاء آجزء من عملية إصالحية شاملة تشمل

 المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية، 

تطوير التربية والتعليم العالي في الدول العربية، إال إذا  ال يمكن إنجاز تقدم حقيقي في •

آمنظومة متكاملة الحلقات تبدأ من رياض األطفال حتى المرحلة  متم النظر إلى التعلي

 . الجامعية

العربي دون  من المؤآد أنه ال يمكن إنجاز تقدم حقيقي في إصالح التعليم في الوطن   •

تتمثل  النظر إلى مختلف عناصر العملية التعليمية في آل مرحلة من المراحل، وهى

 ذين يقدمون هذه المناهج للتالميذ، وأساليبالمناهج الدراسية، والمدرسين ال: في

 التدريس، ووسائل التقويم، والمرافق والمؤسسات التعليمية من مدارس وفصول ومعامل

 ومالعب وغرف للفن والموسيقى وخالفه، والتقنيات الحديثة ذات الصلة بالعملية

 . التعليمية

للدولة على نحو يلبي أعباء  إن إصالح التعليم يتطلب زيادة نصيبه في الميزانية العامة •

ومدروسة وواقعية  ومطالب عملية اإلصالح، شريطة أن تكون هناك خطط عملية

إلنجاز هذا الهدف، ، إال أن مسؤولية االرتقاء بالتعليم تظل مسؤولية الدولة في المقام 

 . األول

 الي وماالمؤآد أن غلبة الطابع البيروقراطي على عمل وزارات التربية والتعليم الع من  •

 يتبعها من مناطق وإدارات تعليمية في عديد من الدول العربية إنما يمثل سببًا جوهريًا

 . لعرقلة عملية اإلصالح

تعاني في الوقت الراهن من فوضى التعليم الخاص، ومع التسليم  إن دوًال عربية عديدة •

ن التعليم العام بأهمية هذا التعليم ودوره، إال أنه من المهم أن يتم تحقيق التكامل بي

الخاص، وتحقق إشراف الدولة على العملية التعليمية بشقيها الحكومي  والتعليم

 . والخاص
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العالي في عديد من الدول العربية تدور في حلقة  إن عملية إصالح التربية والتعليم •

مدرسين للمرحلة االبتدائية والثانوية بعد التخرج  مفرغة، فخريجو الكليات الذين يعملون

  لممارسة هذا العمل،  غالبًا ما يكونون غير مؤهلين

الخطط : تتضمن عناصر عديدة منها قضية البحث العلمي في الدول العربية قضية معقدة •

 ومؤسسات البحث العلمي ومدى التنسيق فيما بينها، والباحثون والسياسات البحثية ،

العلمي والحماية الفكرية ،  المشتغلون بالبحث العلمي، وتمويل البحث العلمي، والنشر

وأجهزة  وأخالقيات البحث العلمي، وطبيعة العالقة بين المؤسسات البحثية من ناحية

  .صنع القرارات من ناحية أخرى 

سياسية مهمة  إنه إذا آان اهتمام القادة العرب بتطوير التعليم يمثل مرجعية: وخالصة القول
وتحويله إلى  عمله من أجل تحقيق هذا الهدفبهذا الخصوص، فإن هناك الكثير الذي يتعين 

القائمة على  وهذه مسؤولية مختلف الوزارات واألجهزة والمؤسسات والهيئات. واقع ملموس
  . شؤون التعليم في الوطن العربي

رن     ترى أال يمكن أن يكون هذا األمر  أحد أآبر التحديات التي تواجه   - العرب في الق
 الواحد والعشرين؟ 

  :أدوار مشترآة بين الحكومات وبين القطاع الخاص : ثانيًا 

ة  عن     خلق فرص عمل جديدةالحاجة تقتضي في المقام األول الى  - 1 ى العمال لتوليد الطلب عل

ام والخاص  (العمودي في  التوسع األفقي والتكامل , ربما , طريق  ادة   بهدف ) القطاع الع زي

 .  إمكانية استيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل

دعين  - 2 ين المب ل  اإلداري داد وتأهي ات    إع ع األزم ل م ى التعام ادرين عل باب  الق ن الش م

 .اننا نفتقد لهؤالء. وضرورة دعمهم 
  : مهام التدريب   - 3

ى             - اج ال اج التي تحت دريب الشباب الناشئ وخاصة في بعض فطاعات اإلنت إنشاء مراآز لت

ي بعض الص    اج التخصصي ف ة اإلنت زة لخدم ارات خاصة ومتمي ادة مه ك لزي ناعات  وذل

  .الطاقة اإلنتاجية وتلبية حاجات هذه القطاعات 

ى دمج هؤالء في             - نظم ليصار ال ر الم املين في القطاع غي ة للع تطوير برامج تدريب مالئم

 .سوق العمل الرسمي 
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 .وتنفيذ برامج متخصصةالدعم المخطط في تنمية الموارد البشرية   -

 .في عالم التكنولوجيا استمرارية التدريب على آل ما هو جديد -

ى  - ي تشكل البن ة الت اطق الصناعية والحرفي ة و المن ال بأشكال مختلف اء حاضنات األعم إنش

 .األساسية لنشاط األعمال الصغيرة وتسهيل الربط فيما بينها

 .تطوير برامج تدريب تالئم خصائص سوق العمل المحلي ومتطلباته -

ا يسمى ب       - 4 د الصناعية  ( تشجيع العمل التشارآي وانشاء م اج المشاريع    )  العناقي بهف إدم

دول              ا هو الحال في معظم ال ة اإلقتصادية آم رة ضمن الهيكلي الصغيرة مع المشاريع الكبي

 .المتطورة صناعيًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .خاتمة  -8

ات، ومن       يةإن الموارد  البشر  ة ألي مجتمع من المجتمع المتعلمة والمؤهلة تمثل الثروة الحقيقي

ل       دريب والتأهي يم والت هنا تتسابق دول العالم على االستثمار في العنصر البشري من خالل التعل

باب         ريحة الش ق بش تثمار يتعل ذا اإلس ي ه ي ف ان األساس أن الره ك ب حية وال ش ة الص والرعاي

تج ا  ه ضمن          وبخاصة الشباب المن دم لوطن ادة نحوالتطوير والتق ة القي ذي يفترض أن يحمل راي ل

تالك     .مستجدات مليئة بالتحديات والعقبات  اه هو إم ذا اإلتج الشك بأن السالح األآثر مضيًا في ه
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ناصية التعليم والتدريب والتأهيل بما يالئم متطلبات العصر الراهن بما فيه من أزمات وظروف  
ة      إن التخطيط اال .مستجدة  اخ االستثمار وتحسين البني ستراتيجي للموارد البشرية وتطوير من

ام والخاص     ين القطاعين الع  التحتية واالهتمام بإصالح التشريعات واألنظمة وتمتين الشراآة ب
ذي تبنى         ودعم التمويل والحماية الفكرية واإلبداع اس تشكل األساس ال ى آراء الن والتعرف إل

  .اعد للجميع عليه اآلمال بالمستقبل الو

ى   ل عل اتهم والعم درات مجتمع ي النهضة بمق ة ف ي مسؤولية تاريخي ى الشباب العرب ى عل يبق
اتهم نحو  ادة مجتمع ة لقي ة وعملي ارات علمي درات ومه ون من ق ا يمتلك ا بم ا وتطويره تنميته
ر من    مصافي األمم والبناء على تراث زَود العالم في مرحلة ما من مراحل تاريخه بالكثير الكثي

  . ه  علومه وتراث

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  

  

  

  

  

  

  

  .قائمة المراجع   -9
الصادر عن القمة العربية االقتصادية  - االرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي  -إعالن الكويت )1

  2009آانون الثاني / يناير 20 –والتنموية واالجتماعية دولة الكويت 
  2009فبراير / 16مقابلة صحفية حول أحوال العمالة العربية االثنين  -مدير منظمة العمل العربية  )2
 .2007"الكتاب الدوري إلحصاءات العمل في البلدان العربية"منظمة العمل العربية،  )3
     2009أيار   -مسودة إستراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني - منظمة العمل العربية  )4
 2007 -الة في الوطن العربيالتشغيل والبط - غازي الشبيكات. د )5
 2007تشرين الثاني  -العولمة واقتصاد المعرفة -علي حمدي -د )6
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المؤتمر العربي الثالث لتنمية الموارد  - نماذج ناجحة في تنمية الموارد البشرية -عبد الرؤوف القايدي )7
  2008/  5/ البحرين / البشرية

تشرين / والقطاع الخاص في التشغيل تحليل الدور المتغير للحكومة  -بيان هاني حرب  -د )8
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