
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جــنتائ
  القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية
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  وإعالن الدوحة الناتج عن
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  ومضمون الميثاق العالمى من أجل التشغيل لمواجهة األزمة

  ))  2009/  6/  19جنيف ، ((  
 انعكاساتها على نتائج المنتدى العربى للتشغيل
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  :تـقـديـــم **  

ين،  ) 2009يناير (انعقدت قمة الكويت  آسابقة فى القمم العربية الثالث والثالث
ة التى    اعى      فهى القم وظهرت  . اختصت فقط بالشأن االقتصادى والتنموى واالجتم

  .وجملة من القرارات المستقلة نتائج القمة فى إعالن الكويت وبرنامج عمل 
ة من          ة األزم المى من أجل التشغيل لمواجه اق الع وبعد خمسة أشهر أقر الميث
ة        ا من مجموعة العشرين ومنظوم اق دعم قبل مؤتمر العمل الدولى والقى هذا الميث

  .األمم المتحدة وبروتن وودز 
ى للتشغيل ب دى العرب د المنت ة أشهر ينعق رار بأربع ذا اإلق د ه ين وبع اشتراك ب

  .منظمتى العمل العربية والدولية 
ى ذل        ق مرام رص تطبي اص ف كل خ دى بش ذا المنت ث ه ى  ويبح اق ف ك الميث

  .المنطقة العربية 
ة فى    وهناك الكثير من القضايا التى تناولها الميثاق ، سبق لمؤتمر القمة العربي

  .الكويت أن تناولها واتخذ مواقف وقرارات بشأنها 
ة ، وأن     -خاصة قمة الكويت   -ت القمة ومعلوم أن قرارا دان العربي ة للبل ملزم

رار  ق عل   ق اق ينطب أن الميث دولى بش ل ال ؤتمر العم رارات   م ى الق ق عل ا ينطب ه م ي
  .فى مؤتمر العمل الدولى  المتخذة

ا       وتقدم هذه الورقة  الخلفية ، نتائج قمة الكويت خاصة فى المسائل التى تناوله
  .الميثاق العالمى بعد ذلك 

ائج  وتخلص الورقة  إلى النتائج المرغوبة لمنتدى التشغيل لتكون منسجمة مع نت
المى من أجل         اق الع ذ الميث ة فى تنفي قمة الكويت وتعبر عن أولويات المنطقة العربي

  .التشغيل 
ى    اعدة ف ة للمس ذه الورق دمت ه راء وق ات    إث ل توجه دى وال تمث ال المنت أعم

  .مسبقة 
  

  ـةمنظـمـة العـمـل العـربـي
  

*  *  *  
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  قتصادية والتنموية واالجتماعيةالقمة العربية اال: أوال 

  
ة       : اجتماعات القمة العربية  -1 ى مستوى القم ادة العرب عل رة  ) 33(اجتمع الق م

اص   ة إنش ذ قم ايو (من ة   ) 1946م ادية والتنموي ت االقتص ة الكوي ى قم إل
  ) .2009/  1/  20 – 19(واالجتماعية 

ة     -2 ة قم تص أي م تخ ث ول ادى   ببح أن االقتص ة   الش ده إال قم اعى لوح واالجتم
ان      ة عم ام قم ذا االهتم الحادى عشر   ) األردن(الكويت األخيرة وشارآها فى ه

 .التى عنيت بالشأن االقتصادى ) 1980/  11/  27 – 25(
ادرة من دولتى مصر والكويت ، وحددت            -3 ى مب اء عل ة الكويت بن أقر عقد قم

 .تواجه األمة العربية هذه المبادرة ستة تحديات رئيسية 
  :تمثلت هذه التحديات فى 

 .الفقر والبطالة بين أبناء الوطن العربى  معدالت تفاقم -
  .تدهور األوضاع المعيشية للمواطن بشكل عام  -
 .تواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم االستثمارات البينية  -
 .الخارج هجرة رؤوس األموال والعقول والكفاءات العربية إلى  -
 .العربية ضعف البنية التحتية فى آثير من البلدان  -
عدم مواآبة مخرجات العملية التعليمية الحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة   -

 .العالمية 
د   ة الرياض       وبين تاريخ إقرار عق ة قم ة االقتصادية واالجتماعي ذه القم ه

ت  ) 2007/  3/  29 – 28( ى الكوي دها ف ى موع دها ف ) 2009اير ين(وعق
ة   برزت تحديات أخرى تمثلت فى تبعات األزمة العالمية التى بدأت آأزمة مالي

 .ثم سرعان ما استحالت إلى أزمة اقتصادية ثم أزمة تشغيل عالمية 
ا       و -4 ابقة له ة الس تم اإلعداد لقمة الكويت على مدى أآثر من سنة، وساهمت القم

داد   ذا اإلع ة ه ى متابع ارس (ف ا)2008دمشق ، م داد  ، وش ذا اإلع ى ه رك ف
دنى     منظومة العمل العربى المشترك آما تم التشاور مع مؤسسات المجتمع الم

  .ومجتمع رجال األعمال 
 :وقامت منظمة العمل العربية بدورها فى اإلعداد من خالل  -5

ى  - ل العرب ؤتمر العم ارس ( م يخ م الس ) 2008خاصة دورة شرم الش ومج
  ) .بحث برنامج اإلعداد للقمةالدورة االستثنائية ل(إدارة المنظمة 

رة          - اعيين خالل فت اعلين االقتصاديين واالجتم تشاور واسع مع الشرآاء والف
وارد البشرية فى        وذلك.  وجيزة ة الم من خالل المؤتمر العربى الثالث لتنمي
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ة       ى التنمي د ف اص الجدي اع الخ ول دور القط اط ح دى الرب ة، ومنت المنام
ر أوسع وأعمق من خالل المنتدى العربى ثم تشاو) 2008أآتوبر (والتشغيل 

والى     وفمبر (للتنمية والتشغيل فى الدوحة الذى انعقد فى الشهر الم وصدر  ) ن
ى   عنه وثيقة هامة هى إعالن الدوحة حول التنمية والتشغيل التى عرضت عل

 .قمة الكويت 
ائق      - د أعدت وث وآانت المنظمة، بمشارآة فريق متميز من الخبراء العرب، ق

ذه المشاريع  . اريع وإطار مشاريع أخرى قدمت إلى القمةستة مش : وتناولت ه
 –المرصد العربى للتشغيل والبطالة  –مل علمعلومات سوق الالشبكة العربية 

رام  م ب ا دع وطين الوظ ة   ج ت ة المؤقت ة المتنقل ين إدارة العمال  –ئف وتحس
يم واحتياجات سوق العمل        دريب والتعل يل تشغ  –المواءمة بين مخرجات الت

درات المنشآت الصغيرة والمتوسطة       –الشباب العربى   ى   . دعم ق إضافة إل
ى   رى الت اريع األخ ر المش اءة  أط ع الكف دريب ورف وير الت ت تط تناول

 .ومناهجهما
د        - د العدي ة وعق ين باإلعداد للقم ترافق هذا اإلعداد مع تنسيق مكثف مع المعني

 .العربية من الحلقات النقاشية اإلعالمية فى عدد من العواصم 
ى هامش اجتماعات      -6 د عل اع      عق ة شملت االجتم ة فى الكويت أنشطة مكثف القم

ترك         اع المش ة واالجتم وك المرآزي افظى البن ة ومح وزراء المالي ترك ل المش
ة     وزراء الخارجي ترك ل اع المش ئولين واالجتم ار المس دائمين وآب دوبين ال للمن

 .ووزراء المال واالقتصاد 
ات ك نظمت فعالي اعى  وبجانب ذل دى االقتصادى واالجتم القطاع (للمنت

  :شملت ثمانى جلسات آان من بينها ) الخاص والمجتمع المدنى
  .جلسة حول األزمة المالية ودور المؤسسات المالية العربية  -
 .جلسة حول الشباب والبطالة والهجرة  -
  .العلمى جلسة حول التعليم والبحث  -

ة      وشارك  دى قراب ذا المنت ا    م 1200فى جلسات ه دمت نتائجه شارك وق
  .إلى القمة 

ادة العرب ة بجانب الق ة ، خاطب القم دول العربي ة ال ام لجامع ين الع  واألم
) روبرت زوليك (ورئيس البنك الدولى ) بان آى مون(األمين العام لألمم المتحدة 

  .ورئيس قمة المؤتمر اإلسالمى ورئيس مفوضية االتحاد األفريقى
  :ثة وثائق أقرتها القمة هى ضمنت نتائج قمة الكويت فى ثال

  .إعالن الكويت  -
 .برنامج العمل  -
  .الـقـــرارات  -
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امج العمل         28تناول إعالن الكويت   اول برن ا تن ا ، آم قضية اتفق عليه
رة   27المقر من القمة وهو يمثل خطوات تنفيذية إلعالن الكويت  وبجانب  . فق

  .قرارا  17ذلك اتخذت القمة 
 :المالية العالمية األزمة  -7

ة   الن لمواجه ى اإلع ة    دع ود الدولي ى الجه ارآة ف ة والمش داعيات األزم ت
ى   م االقتصاد الحقيق ة ودع ة العربي تثمارات البيني ادة االس تقرار وزي لضمان االس

ز  . للبلدان العربية  ى     وتضمن برنامج العمل تعزي ة واإلشرافية عل ود الرقابي الجه
ة  . لمالية العربية النظام المالى والمصرفى وتعزيز دور المؤسسات ا واتخذت القم

تقال   رارا مس من  ق أن تض ذا الش رابط     به ة ولت ة الوطني ات المالي اندة للمؤسس مس
ة   زة الرقابي ة      الاألجه ة العربي دفقات المالي تمرار الت د اس ة وتأآي ة العربي مالي

ى     ل عل تثمار والعم اخ االس ين من ة وتحس تثمارات البيني راف أى واالس استش
  .بدائل لسبل مواجهتها اعيات األزمة وتقديمتطورات مستقبلية لتد

 : الحـد مـن البطالــة -8
ل          دعى اإلعالن  رامج التأهي د من فرص العمل ودعم ب وفير المزي ى ت إل

واعتبر العنصر البشرى الثروة  الكفاءة اإلنتاجية للقوى العاملة والتدريب ورفع
  .األساسية 

أن    ذا الش ى ه ل ف امج العم دة بياوتضمن برن وفير قاع اتت ع  ن ن واق ع
ل     البطالة فى الدول العربية  دريب وتأهي رامج ت ذ ب ين وتنفي عن العمل    للمتعطل

وتفعيل االتفاقيات الموقعة بين الدول العربية فى  بمشارآة من القطاع الخاص 
امج المتكامل       ذ مشروع البرن ة بتنفي مجال العمل وتكليف منظمة العمل العربي

  . لدعم التشغيل والحد من البطالة
دى  وا تخذت القمة قرارا مستقال اعتمدت فيه بشكل خاص على نتائج المنت

ة قطر       العربى للتنمية والتشغيل ا  ة مع دول ه المنظم ذى نظمت  – 15لدوحة  ا(ل
  .وإعالن الدوحة الصادر عنه ) 16/11/2008

دعم         ه ل ار إلي امج المش ذ البرن ة بتنفي ل العربي ة العم رار منظم ف الق آل
ة ل     أوة وإعطاء  التشغيل والحد من البطال ة فى سياسات التنمي ة متقدم لحد  لوي

  . من البطالة وتحسين حياة وعمل المشتغلين
رة   ر الفت ا أق غيل ) 2020 – 2010(آم ا للتش دا عربي دعم   عق ب ب وطال

ة    ز عربي الث مراآ الث ث وير ث ل وتط ع احتياجات سوق العم ق م دريب المتواف الت
  . للتدريب

دان العربي  اذ البل رار التخ راءات ودعى الق ل ة لإلج ير تنق ة لتيس الالزم
ذ     األيدى العاملة العربية ودعم القطاع الخاص    ة لتنفي ة العربي وصناديق التنمي

  .برامج تشغيل وتخفيض للبطالة 
   .وطلب القرار من المنظمة تقديم تقرير دورى للقمة حول التقدم المحرز 
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 : الحـد مـن الـفـقـر -9
األلفية وإيجاد فرص   قيق أهدافتضمن برنامج العمل الحد من الفقر وتح

داف    ق أه ى لتحقي الن العرب ذ اإلع باب وتنفي ل للش ةالعم ة  األلفي ة بحال والعناي
  .األلفية  نفس البلدان العربية األقل نموا لتحقيق أهداف

الفقر ودعوة مؤسسات التمويل  برنامج عربى للحد منبتنفيذ  قرارواتخذ 
ر       آما دعى. العربية للمساهمة فى تمويله  ى خفض معدالت الفق رار إل ى  الق إل

زام   اعى والمشروعات الصغيرة  النصف وااللت ان االجتم ل شبكات األم بتموي
  . والمتوسطة

 : الـمـــرأة - 10
الن  ى اإلع ادية   دع اعها االقتص اء بأوض رأة واالرتق ين الم لتمك

دا   واالجتماعية والقانونية وتعزيز دورها فى الحياة العامة تحقيقا للمساواة وتأآي
   .مبدأ العدل واإلنصاف ل

 : الـهـجــرة - 11
الن   ى اإلع ة    دع اءات العربي ام بالكف اجرين واالهتم وق المه مان حق لض

الوطن األم     ة صلتها ب امج   . المهاجرة خارج الوطن العربى وتقوي وتضمن برن
  :العمل فى هذا الخصوص 

  .تنظيم هجرة العمال العرب إلى الخارج  -
اجرين وتعزي   - ال المه وق العم يانة حق ة   ص الح التنمي رة لص د الهج ز فوائ

 .والتكامل العربى 
ين التأآيد على مبدأ المسئولية المشترآة    - تقبلة      ب دول المس دول المصدرة وال ال

 .بما فى ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية 
 .التفاوض العربى الجماعى مع األطراف األجنبية  -
   .عمال خاصة رجال األ بين البلدان العربية تسهيل انتقال األفراد -
 : اإلحـصــاء - 12

توفير البيانات والمؤشراتاإلحصائية الدقيقة الضرورية لعمليات التخطيط  
  .ورسم السياسات واتخاذ القرار فى مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 : التنمية البشرية - 13
الن   ى اإلع يع     دع ذا الخصوص وتوس ى ه ة ف داف األلفي ق أه ى تحقي إل

دخول      فرص العمل أمام المرأة  ادة ال يم وزي والشباب والنهوض بالصحة والتعل
  .الحقيقية 
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ى المنافسة          ادر عل ة ق ع عالى اإلنتاجي اء مجتم امج العمل بن وتضمن برن
ة    الدولية بما فى ذلك  ارات اإلداري رأة والنهوض بالمه ة فى    تمكين الم والمهني

   . وتطوير إدارة المنشآت العربيةجميع القطاعات 
 : المجتمــع المدنــى - 14

ى ضرورة      ة وعل أآد اإلعالن على أهمية دور المجتمع المدنى فى التنمي
دنى توفير  ز     التسهيالت لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع الم دور وتعزي ذا ال به

دنى    ع الم ات والمجتم ين الحكوم اون ب وم   . التع ل المفه امج العم وتضمن برن
ة    ريعات المعني وير التش وة لتط ع دع ابق م ارب الالس ادل التج ين وتب ة ب ناجح

دنى    آما اتخذ قرار مستقل. مؤسسات المجتمع المدنى  بتفعيل دور المجتمع الم
  .هذا المجتمع على الصعيدين اإلقليمى والدولى  ودعم جهود منظمات

 : الـصـحــة - 15
إلى التوسع فى المشروعات الصحية ورفع مستوى الخدمة دعى اإلعالن 

أمين الصحى   فيها آما تضمن البرنامج التوسع فى الخدمات ا لصحية خاصة الت
ين الشرآات          ة الصحية والتنسيق ب اطق بالرعاي ة لمختلف المن والتغطية الكامل
وزارات          ة ل ة الالزم وارد المالي يص الم رارا بتخص ذ ق دواء واتخ ة لل المنتج

   .الصحة وتطبيق نموذج طب األسرة 
  

ام    د ع اد جمرآى عربى    2015بجانب ما سبق تضمنت نتائج القمة تحدي  التح
  .لتحقيق السوق العربية المشترآة  2020وعام 

رى العربى بالسكك        ربط الب ر مخطط ال آما تم التأآيد على البنية األساسية وأق
ياحة   ارة والس كان والتج ام باإلس ائى واالهتم ربط الكهرب روعات ال ة ومش الحديدي

ة       ل وبطبيع ائى والنق الحال  والبيئة والصحة والتنمية الزراعية والخدمات واألمن الم
  .االستثمار ودور القطاع الخاص والتكامل العربى 

  
*  *  *  
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  الميثاق العالمى من أجل التشغيل لمواجهة األزمة:  ثانيا

  
باإلجماع الميثاق العالمى من أجل    19/6/2009أقر مؤتمر العمل الدولى فى  -1

ة      اع القم وم من اجتم التشغيل لمواجهة األزمة ، وذلك بعد خمسة أشهر يوما بي
  .العربية فى الكويت 

دول       -2 اء بعض ال ارآة زعم اق مش روع الميث ة مش رة مناقش ت فت  – 15(تخلل
ن   ) 17/6/2009 يس وزراء م ة ورئ يس جمهوري ين رئ رة ب ددهم عش غ ع بل

 .أربع قارات فى العالم
  :تضمن الميثاق خمسة أجزاء 

  .العمل الالئق آاستجابة لألزمة  -
 .المبادئ التى تدعم االنتعاش والتنمية  -
 .استجابات العمل الالئق لألزمة  -
 .نشاطات منظمة العمل الدولية فى مجال الميثاق  -

ه     -3 ة أجزائ يالحظ على محتوى الميثاق أنه يتوجه إلى جميع دول العالم فى غالبي
ة     ) 22(لكنه فى الفقرة  دان النامي ى البل من الجزء الثالث يتوجه بشكل خاص إل

ل الجزء ال     ا مث وا ، آم ة      والبلدان األقل نم امج منظم ر إطارا لبرن خامس األخي
ة نتلمسه خاصة      دان العربي العمل الدولية ، وانعكاس الميثاق على مجموعة البل

ى  ) . 22فقرة (فى الجزء الثالث المشار إليه  آما ان الجزء الخامس ينعكس عل
ى       ين منظمت ة ب اون الممكن االت التع ة ولمج ة العربي ة للمنطق رامج اإلقليمي الب

 .والدولية  العمل العربية
ة   -4 غيل والحماي ن التش ل م ات تجع ن السياس ة م ة متجانس اق حزم دم الميث يق

ل   دة العم ى أجن اق عل د الميث ة ، ويعتم تجابة لألزم ز االس ى مرآ ة ف االجتماعي
رح ستة محاور للسياسات        ذا اإلطار يقت الالئق لمنظمة العمل الدولية ، وفى ه

 :المرغوبة 
ز    - اث دون تميي ذآور واإلن اء ال ة    إبق آت اإلنتاجي م المنش ائفهم ، ودع ى وظ ف

  .خاصة منها الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 
ة       - ات آثيف ى القطاع ائف ف ق الوظ م خل ات     دع ك القطاع ى ذل ا ف ة بم العمال

 .الخضراء المستجيبة لمتطلبات البيئة 
 .تيسير العودة السريعة للعمل والحفاظ على قيمة األجور الحقيقية  -
ا       حماية األفراد - ة بم ة االجتماعي والعائالت المتأثرة باألزمة ودعم نظم الحماي

 .تب التقاعدية روافى ذلك الحد األدنى من الدخل وال
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 .التأثير على آل من العرض والطلب لتنمية فرص التشغيل  -
 .منح العمال مهارات وآفاءات هم بحاجة إليها اليوم وغدا  -

ائجح -5 ين نت ق ب ة التوفي ت الورق ة العر اول ة القم ادية والتنموي ة االقتص بي
ة  مواثيق العربية ذات العالقةالواالجتماعية وجملة  اق    من ناحي ومضمون الميث

ة    العالمى من أجل التشغيل ومواثيق منظمة العمل الدولية ذات العالقة من ناحي
 . أخرى

دى العربى       هذه المحاولة اونتيجة  -6 ا المنت د يتبناه قترح للمناقشة الجوانب التى ق
غيل ع         للتش ة وم ات العربي رارات والتوجه ع الق ا م ق مع ب تتواف ى جوان وه

 .مضمون الميثاق العالمى وذلك فى مجموعة البلدان العربية 
دى   ونتيجة المحاولة هذه أعدت  -7 الوثيقة المرفقة حول النتائج المرغوبة من المنت

 :العربى للتشغيل ، وقد تضمنت 
  .فقرات ) 9(المنطلقات وجاءت فى : أوال 
  .فقرات أيضا ) 9(االعتبارات العامة وجاءت فى :  ثانيا
د عن      : ثالثا  ا يزي ام وغطت م ) 35(توصيات المنتدى ، وجاءت فى ثالثة أقس

  .نقطة 
  

ة    ذه الورق ة تيسيرها   وتأمل منظمة العمل العربية من خالل إعدادها له الخلفي
  .لعمل المشارآين فى المنتدى للوصول إلى نتائج يرتضونها 

  
   

◘ ◘ ◘  
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  المرفق

  مشروع النتائج المرغوبة من المنتدى العربى

  للتشغيل للمناقشة
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  مشروع النتائج المرغوبة
  من المنتدى العربى للتشغيل

  : المنطلقات: أوال 

ت    - 1 ى الكوي ة ف ة واالجتماعي ادية والتنموي ة االقتص ة العربي ائج القم ا بنت  – 19( التزام
ت وب  )  20/1/2009 الن الكوي ن إع رارات   م ل والق امج العم ايا    . رن ذه قض ت ه د تناول وق

دت   د اعتم ل وق ل والتنق واق العم ر وأس ة والفق ة االجتماعي ة والعدال غيل والتنمي ة والتش البطال
ة والتشغيل     نتائج القمة فى هذه المجاالت على إعالن الدوحة الناتج عن المنتدى العربى للتنمي

 ) . 16/11/2008 – 15قطر ( 

ؤتمر        و - 2 اع م ره باالجم ذى أق ة وال ة األزم استنادا إلى الميثاق العالمى من أجل التشغيل لمواجه
ذى تضمن مشارآة      )  19/6/2009( بجنيف  ) 98(العمل الدولى فى دورته  ؤتمر ال وهو الم

رة     الل الفت الم خ اء الع ن زعم دد م ن    )  17/6/2009 – 15( ع ا م اق دعم ك الميث ال ذل ون
  .سسات الدولية المتعددة األطراف مجموعة العشرين والمؤ

ل       - 3 م العم ى تحك وق الت ادئ والحق أن المب ة بش ل الدولي ة العم الن منظم دا ألع ) 1998(وتأآي
ة   ة عادل ن أجل عولم ة م ة االجتماعي أن العدال ا بش دة )  2008( واستحضارا ألعالنه واألجن
 .ت المتعددة الجنسية الخاصة بالعمل الالئق وباإلعالن الخاص بالمسئولية االجتماعية للشرآا

ة أو المجالس  - 4 ة العربي ى أقرت سواء من القم ة الت تراتيجيات العربي ار االس ى االعتب ذا ف وأخ
ة           وى العامل ة الق ذائى وتنمي ة واألمن الغ العليا المختصة بالعمل العربى المشترك حول التربي

 .الحتياجات الخاصة العربية وتشغيلها والتأمينات االجتماعية أو الشباب أو المرأة أو ذوى ا

ه  وتنفيذا لما أقره مؤتمر العمل العربى خاصة خالل دورت - 5 ان      36و  35ي فى شرم الشيخ وعم
ة تبعات       ) األردن ( ة ومواجه ة العربي دى العامل ل األي بشأن التشغيل والحوار االجتماعى وتنق

 .األزمة العالمية على التشغيل ، والتعاون العربى 

اورا  - 6 ائج المش ارا لنت ا    واستحض ان بكوري ى بوس غيل ف ق والتش ل الالئ أن العم ة بش ت اإلقليمي
 ) . 2007ابريل ( وفى أديس أبابا ) 2006(

ة      - 7 ل الدولي ة العم ت منظم ى آان ك الت ة خاصة تل دوات العربي ؤتمرات والن ائج الم يال لنت وتفع
اعى           ة واألمن الصناعى والحوار االجتم ات االجتماعي ذها فى مجاالت التأمين شريكا فى تنفي
ل         يش العم طة وتفت غيرة والمتوس آت الص وير المنش ة وتط ات النقابي رأة والحري ين الم وتمك

 .وإدارة العمل 

 .والتزاما بأهداف األلفية خاصة بشأن تقليل الفقر ودعم التشغيل وتطوير التعليم  - 8
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ا   - 9 ك الميث ق وانطالقا بأن العالم يجب أن يكون مختلفا بعد األزمة عما آان قبلها آما أشار إلى ذل
ا التشغيل يجب أن يكون          ة خاصة منه العالمى وبأن التعاون العربى فى المجاالت االجتماعي

 .مختلفا بعد قمة الكويت عما آان عليه هذا التعاون قلبها 

  اعتبارات عامة: ثانيا 

ة بشأن تشخيص الوضع  - 1 ى إعالن الكويت الصادر عن القم اء ف ا ج ع م ون م ق المجتمع يتف
دان العر   ى     القائم فى البل ة حيث أشار إل وطن        : بي زال ال ة فال ي الرغم من اإلنجازات المحقق ب

ى    ا عل العربى يواجه تحديات دولية تمس أمن وسالمة واستقالل دولة وسلمه االجتماعى ومنه
ارة   دالت التج دنى مع ة وت توى المعيش ع مس ة وتواض ر والبطال ى الفق توى المحل المس

ا  ة       واالستثمارات البينية وهجرة األموال والكف ة التحتي ى الخارج وضعف البني ة إل ءات العربي
ومستوى التعليم وعدم مواآبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية عالوة  
ل          تخدام األمث دم االس ة وع اخى والطاق ر المن ائى والتغي ذائى والم ن الغ كالت األم ى مش عل

 .للموارد 

ع المجتمعات       التذآير بأن تفاقم البطالة وتأزم أوضا - 2 ا جمي انى منه ة تع ع التشغيل ظاهرة مزمن
نويا      ين س ة مالي ارب أربع العربية دون استثناء وبأن اإلضافة الجديدة فى عرض قوة العمل تق
ة          رأة العربي ادة مساهمة الم ا زي وة العمل مضافا إليه وزادت الهبة الديموغرافية فى عرض ق

 .فى النشاط االقتصادى 

ل      أن تداعيات األزمة الع - 3 دة نتيجة تقلص فرص التنق المية على التشغيل فى البلدان العربية أآي
ا   اض الصادرات خاصة الصناعية منه دان وانخف ن البل ر م ى آثي ل ف ياحة والنق وتراجع الس
ادة           نفط وزي اع ال ارج قط ر خ ى المباش تثمار األجنب ع االس ارى وتراج اع العق اطء القط وتب

 .النمو االقتصادى إلى االنحفاض نتيجة األزمة  صعوبة االقتراض المصرفى واتجاه معدالت

ر               - 4 ادة الوظائف الهشة وتوسع فى القطاع غي أن تراجع فرص التشغيل يترافق مع زي يقدر ب
ل     تغلين قب المنظم ويتسبب ذلك فى زيادة أعداد المشتغلين الفقراء التى تقارب نسبتها ثلث المش

 .مال المؤقتين أآثر من غيرهم ويتأثر باألزمة المرأة وفئة الشباب والع. األزمة 

يالحظ ضعف شبكات األمان االجتماعى التى نزداد الحاجة لها وقت األزمة حيث يندر وجود   - 5
تأمين فعال ضد البطالة ونظم للحد األدنى من الدخل المضمون ونظم وأجور وتقاعد تتوافق      

 .مع زيادة تكاليف المعيشة بصورة منتظمة وبمشارآة المعنيين بها 

ة           آشفت  - 6 ة والمتابع ة النزيه ة فى الرقاب فافية وضعف فى دور الدول األزمة عن نقص فى الش
العلمية خاصة فى قطاع البنوك والمصارف والبورصة والعقارات وأسعار السلع االستهالآية  

 .واإلنتاجية مما فاقم من األزمة وزاد من حاالت الذعر وعدم اليقين 
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ق وتوسيع        أبرزت تداعيات األزمة الحاجة إلى المزي - 7 د من السياسات التى تضمن العمل الالئ
ل والصرامة        رأى والتمثي ة التنظيم وال آلية وجدوى الحوار االجتماعى وتكفل المزيد من حري

 .فى االحتكام للقانون 

ى       - 8 تثمار البيئ أن االس دوى وب ر ج ى أآث ى االقتصادى الحقيق تثمار ف أن االس اع ب ادة االقتن زي
ى بعضها         العربى أآثر أمانا وأن خالص ا عل د من انفتاحه اقتصاديات المنطقة يكمن فى مزي

ة    . وتكاملها لالستفادة من السوق الواسعة والميزة النسبية لكل منها  ى المنطق ا عل وأصبح لزام
وال والعمل خالل       آما أقر ذلك قادتها فى الكويت أن تحقق حرية تنقل السلع والخدمات واألم

 .عقد واحد 

أن أ - 9 ون ب ع المجتمع ى   يتوق اش إل ودة االنتع د ع ت بع بعض الوق تمر ل غيل سوف تس ة التش زم
ق فى      اقتصاديات المنطقة والعالم ولذلك يتحتم اتخاذ إجراءات يكون بها التشغيل والعمل الالئ

 .صلب برامج اإلنعاش االقتصادى 

  :توصيات المنتدى : ثالثا 

  :شغيل ما يلى وفى ضوء المنطلقات واالعتبارات السابقة يقر المنتدى العربى للت

رة       : أوال  المى من أجل التشغيل خاصة الفق يؤآد المجتمعون على أهمية تطبيق الميثاق الع
  :من القسم الرابع من الميثاق ويترتب على ذلك ) 22(

ق      )أ ( ل الالئ ار العم ى إط غيل ف رص تش اد ف ة إليج اء أولوي ة  . إعط ه القم ا أقرت زام بم وااللت
 :يتم خالله )  2020 – 2010( ى للتشغيل العربية فى الكويت من تبنى عقد عرب

  .خفض معدالت البطالة ونسبة المشتغلين الفقراء إلى النصف  -

زيادة اإلنتاجية ورفع آفاءة العاملين من خالل برامج واسعة تزيد من نسب الملتحقين  -
دريب     يم والت ذا التعل بالتعليم المهنى والتطبيقى والتدريب المهنى ، وأن تكون برامج ه

تهدف بشكل  متطور ة وأن تس ل العربي واق العم ة وأس ع احتياجات التنمي ة م ة متوافق
 .خاص الشباب والمرأة والمتعطلين عن العمل 

اءات         - ل والكف دءا بأصحاب  العم ة ب دان العربي ين البل ة ب دى العامل ل األي ير تنق تيس
ام        ول ع وة العمل مع حل ة      2020وإنتهاء لجميع أصناف ق ام السوق العربي موعد قي

طة         ال غيرة والمتوس آت الص جيع المنش ة وتش ا القم ى أقرته دة الت ترآة الواح مش
ة     ة وعربي والمتناهية الصغر خاصة من خالل فرص تمويل ميسرة من مصادر وطني

  .ودولية 
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ريعية          )ب ( ريبية وتش هيالت ض ه تس ل ومنح رص العم ر لف د األآب اص المول اع الخ م القط دع
د وفير المزي ى ت ة تشجعه عل ة وائتماني زام  وتأميني ى ذات الوقت االلت ل وف ن فرص العم م

 .بأعالن منظمة العمل الدولية بشأن المسئوليات األخالقية للشرآات المتعددة الجنسية 

ا    )ج ( مبارآة قرار القمة العربية بتخصيص مليارى دوالر لدعم المؤسسات اإلنتاجية خاصة منه
ذه ال     وير ه ى لتط اون دول تدراج تع طة واس غيرة والمتوس آت الص ادة  المنش ات وزي مؤسس

 .قابليتها على االستمرار والمنافسة فى األسواق العالمية 

بيها     )د ( يع منتس ا وتوس د برامجه اءة بتجوي ع الكف رامج رف يم وب ى والتعل دريب المهن وير الت تط
الهم   ن أعم رحين م اث والمس باب واألن ة للش يرهما خاص ا وتيس رص تطوره وفير ف وت

 .والمتعطلين عن العمل 

املي  )ه ( ة بالع ة العناي ة واإلداري وفير الشروط التشريعية والتدريبي نظم بت ر الم ى القطاع غي ن ف
وفير    تم ت والتسويقية والتمويلية والتنظيمية لتحويل هذا القطاع إلى قطاع منظم وخالل ذلك ي

 .شروط العمل الالئق للعاملين فيه 

ة والمنتسبين ل         )و ( ة الريفي ة   إعادة االعتبار لألنشطة فى القطاع الزراعى وللعمال ة المحلي لعمال
ة            تم تحسين البني ك ي وطنى والعربى ولتحقيق ذل ذائى ال وذلك ولزيادة إسهامه فى األمن الغ
يم            دريب والتعل ادة فى استخدامها وتوسيع فرص الت اه والرش وفير المي ة وت التحتية الزراعي

 .وزيادة التسهيالت المالية وتكثيف البحث واالرشاد الزراعيين 

ادية بحيث يتم التحرر من محدودية األصناف المنتجة أو المستخرجة  تنويع األنشطة االقتص  )ز (
وزيادة األنشطة فى المجاالت ذات القيمة المضافة العالية مثل اقتصاد المعرفة واالتصاالت  
ث      تثمارات حي د االس دريب وتوجي يم والت م التعل وير نظ ك تط بق ذل ى أن يس بكات عل والش

 .الكفاءات من الشباب فى هذا المجال 

ديم   ت  )ح ( ة لتق شجيع المجتمع الدولى ومؤسسات بروتن دودز والمؤسسات المالية الدولية والعربي
 :الدعم المالى 

  .لتخفيض معدالت البطالة لتصل للمستويات العالمية  -

 .تقليل الفقر تحقيقا لهدف األلفية فى هذا الشأن  -

 .لدعم برامج االنعاش االقتصادى وتخفيف عجز الموازين االقتصادية  -

 .يه الدعم لمستحقيه فى القطاعات المتضررة من تبعات األزمة العالمية توج -

ة       - المى للتنمي ؤتمر الع ى الم ر ف دأ المق مية بالمب ات الرس ديم المعون ى تق زام ف االلت
 . 20/20أى )  1995آوبنهاجن (االجتماعية 
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ا      - ة فى الكويت حول مج الت تنفيذ ما جاء فى آلمة رئيس البنك الدولى أمام القمة العربي
ات       ة وتضمنت ثالث أولوي دان العربي ان    : مساعدات الصندوق للبل ل شبكات األم تموي

طة     آت الصغيرة والمتوس ل المنش ة ، وتموي ة التحتي اريع البني ل مش اعى ، تموي االجتم
 .لتوفير فرص العمل 

  

  :االستجابة لحلول األزمة فى المنطقة العربية فى إطار العمل الالئق : ثانيا 

  :التشغيل الجديدة وتشجيع المؤسسات اإلنتاجية للقيام بذلك من خالل  دعم فرص) 1(

 .مساعدة الباحثين عن عمل وذلك بتطوير تنظيم أسواق العمل وتحسين المعلومات عنها   )أ (

ة            )ب ( إلدارات الحكومي وارد مناسبة ل ة بأسواق العمل وتخصيص م زة المعني رفع آفاءة األجه
ك مع         المعنية بذلك لتطوير عمل مكاتب التشغيل    ة وإسهام القطاع الخاص فى ذل الحكومي

ق التى   . تشديد تطبيق القوانين التى تمنع االستغالل أو االحتيال  وتضمن شروط العمل الالئ
 .تحددها قوانين وأنظمة العمل 

ادرة    )ج ( دعم المب رامج ل ويلى وب دريب تح رامج ت اءة وب ع آف ى ورف دريب مهن رامج ت تطوير ب
رامج   ذه الب دها أو         الحرة وحسن توجيه ه ددين بفق الهم أو المه دوا أعم ذين فق ى ال الميسرة إل

 .الفئات الهشة أو للمتعطلين إلنشاء مؤسسات صغيرة أو متناهية الصغر 

دعم المؤسسات اإلنتاجية بمختلف صور الدعم حتى ال تجبر على االستغناء عن جانب من      )د (
روط موضوعية تعتم    ددة وش راءات مح الل إج ن خ ك م ا وذل املين فيه وار الع ى الح د عل

ل والتعويض   م العم ذه اإلجراءات تقاس د تتضمن ه ة وق اعى والمفاوضات الجماعي االجتم
ى    ى الحصول عل ة عل ادة القابلي ويلى لزي دريب تح رامج ت ل بب ى عن التعطل والتكف الجزئ

 .فرص عمل جديدة 

ة            )ه ( ا المنشآت الصغيرة والمتناهي دة خاصة منه د فرص العمل الجدي ى تولي  دعم المنشآت عل
دريب          ود ت ن جه ا م ب لتطوره اخ المناس ة المن رة وتهيئ روض ميس الل ق ن خ غر م الص

دم خدمات        . وتسويق وحسن إدارة ودراسة لألسواق    ة تق ق مهن جواري ى خل والتشجيع عل
 .للمجتمع وتستوعب الشباب المتعلم

ة وتحسين أوضاع             )و ( ة المحلي ة والعمل المؤقت والتنمي ة لألشغال العام تبنى مشاريع حكومي
ة األساس     ال اريع البني ة بمش ادة العناي نظم وزي ر الم اع غي ة   قط تثمارات آثيف ه اس ية وتوجي

 .نحوها
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  :دعم نظم الحماية االجتماعية فى البلدان العربية ) 2(

ة             )أ ( دا من الفاعلي ذه مزي ة حيث ال توجد وإعطاء ه أمين ضد البطال العمل على إقرار نظم للت
 .حيث وجدت

ى لل    )ب ( د األدن م لضمان الح ات الخاصة   وضع نظ ذوى االحتياج ن ول ار الس دخل خاصة لكب
 .وللمرأة المعيلة

إآساب حق التعليم األساسى وحق الخدمات الصحية األساسية محتوى فعال بتحسين الجودة    )ج (
 .وتيسير الخدمة 

اليف المعيشة أو       )د ( اع تك د ارتف إقرار ضمانات حكومية للرواتب التقاعدية وقيمتها الحقيقية عن
 .ضخم ارتفاع معدالت الت

 .التغطية التأمينية للعاملين فى القطاع الزراعى والقطاع غير المنظم والعمال المؤقتين   )ه (

ة      )و ( ور ثالثي ة لألج الس وطني الل مج ن خ ب م ور والروات ة لألج ة الحقيقي ى القيم اظ عل الحف
ة  وين أو ثنائي ال ( التك ال  –عم ى ضوء ) أصحاب أعم ا ف د األجور وتطوره ى بتحدي تعن

 .وتكاليف المعيشة تغير اإلنتاجية 

العمل على تعميم تحديد حد أدنى لألجور يكون نافذا على جميع العاملين بما فى ذلك العمالة   )ز (
 .المتنقلة المتعاقدة المؤقتة 

ام        )ح ( اعين الع ى القط امالت ف ور الع املين وأج ور الع ين أج وة ب ييق الفج ى تض الحرص عل
 .والخاص 

ة وإآساب       العمل على تعميم إنشاء المجالس االقتصادية   )ط ( دان العربي ة فى آل البل واالجتماعي
 .القائم منها مزيدا من الفاعلية 

  

  :دعم مستويات العمل الدولية والعربية والحوار االجتماعى ) 3(

ينبه المنتدى إلى أن ظروف األزمة تهدد المكاسب اإلنسانية التى تحققت حول مبادئ العمل    )أ (
 :وحقوقه األساسية ولذلك يشددون على ضرورة 

القيام بجهد مكثف إلعادة االعتبار لقيمة العمل بعد أن شوهته أنشطة المضاربة على أصول    )ب (
  .وهمية وأغرت هذه بدخول عالية استثنائية 

 .تنفيذ ما أقرته القمة العربية فى الكويت من استكمال التصديق على اتفاقيات العمل العربية   )ج (
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ال وا    )د ( ذل       االلتزام مجددا بإلغاء أسوأ أشكال عمل األطف ز فى العمل وب رى والتميي لعمل الجب
غيل         ات التش ة بسياس ة ذات العالق ل الدولي ات العم ى اتفاقي ديق عل افى للتص د إض جه

 .والتأمينات االجتماعية وعالقات العمل والصحة المهنية وآليات الحوار االجتماعى 

ل     )ه ( ة التمثي يم وحري ق التنظ ق ح ر لتحقي د أآب ذل جه رص المفاوضة الجماع  ب يع ف ة وتوس ي
 .والحوار االجتماعى فى جميع القطاعات سواء آانت منظمة أو غير منظمة 

ا خاصة فى وقت األزمات              )و ( اد الحاجة إليه يش العمل الزدي درات إدارات العمل وتفت دعم ق
 .لتكون فعالة فى حماية العمال ونفاذ نظم التأمينات االجتماعية وسياسات التشغيل 

  :تها األنشطة اإلقليمية وأولويا: ثالثا 

د العربى      - 1 يتعهد المشارآون فى المنتدى على تنفيذ قرار القمة العربية فى الكويت بشأن العق
تغلين     بة المش ة ونس دان العربي ى البل ة ف دل البطال يض مع ق بتخف ا يتعل غيل خاصة فيم للتش
وير          طة وتط غيرة والمتوس آت الص وطنى للمنش ى وال دعم العرب ى النصف وال راء إل الفق

ى دريب المهن وير      الت ة خاصة لتط الء أهمي ه وإي بين ل بة المنتس ادة نس ى وزي يم الفن والتعل
دأ بأصحاب       ة ب ة العربي دى العامل أسواق العمل العربية والمعلومات حولها وتيسير تنقل األي
ة المشترآة            ام السوق العربي ة مع قي ل آامل ة تنق اء بحري ال وإنته الكفاءات وأصحاب األعم

 . 2020عام 

ارآون آ  - 2 دعو المش امج    ي ة لوضع برن ل العربي ة العم ة ومنظم ل الدولي ة العم ن منظم ال م
ة فى المجاالت التى حددها القسم الخامس من              ة وشبه إقليمي تنفيذى يتضمن أنشطة إقليمي

ة  )  26فقرة ( الميثاق العالمى  وذلك حسب األولويات التى ورد بها ترتيب المجاالت األربع
 .عشر 

ا خاصة فى        دعوة المنظمتين للتعاون والتشا - 3 ة فيه زة المعني ة واألجه دان العربي ور لدعم البل
 :المجاالت التالية 

ور       )أ ( ك تط ى ذل ا ف ل بم وق العم ات س اد معلوم ة بإيج زة المعني درات األجه ين ق تحس
  .األجور وتكاليف المعيشية وتحسين بثها واستخدامها 

ى من    دعم البلدان التى تنوى إقرار نظام للتأمين ضد البطالة أو وضع نظم لل  )ب ( حد األدن
 .الدخل المضمون 

رامج     )ج ( ويم ب مساعدة البلدان العربية على وضع السياسات المواجهة ألزمة التشغيل وتق
 .االنعاش فيما يخص التشغيل والعمل الالئق 
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ة     )د ( غال العام االت األش ى مج غيل خاصة ف ة للتش رامج الداعم ى وضع الب اهمة ف المس
 .ية والتنمية المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنية التحت

ة              )ه ( ل للتخفيف عن المتضررين من األزم وفير فرص تموي ة فى ت دان العربي دعم البل
ل            دى جهات التموي ك ل ة وذل وى العامل ات الق ة وفئ العالمية حسب القطاعات اإلنتاجي

 .الدولية والعربية 

ة و   )و ( راح  رصد آثار األزمة العالمية على جوانب العمل المختلفة على المنطقة العربي اقت
 .الحلول المناسبة 

* * * * * 

 

 

 

  

  

 

  

  

    
  
     


