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  بـيــان الجزائـــر

  بشأن تشغيل الشباب العربى
  

ى   ين ف شباب    إن المجتمع شغيل ال ى األول لت ؤتمر العرب ر ، ( الم  – 15الجزائ

م ) 17/11/2009 ل وه ن وزارات عم شباب م شغيل ال ة بت ة المعني ات المختلف ون القطاع  یمثل

للمرأة وأجهزة تعنى ببرامج    وأصحاب أعمال وعمال ووزارات شباب ومنظمات شبابية وتنظيمات         

  .یقرون هذا البيان ویدعون جميع المعنيين به لتنفيذه أو ألخذه فى االعتبار تشغيل الشباب 

  :المنطلقات : أوال 

) 2009ینایر (لكویت واالجتماعية فى االقمة العربية االقتصادیة والتنمویة     استنادا إلى نتائج     )1(

صغيرة والمتوسطة والهجرة                     شآت ال رأة والمن شباب والم شغيل وال ا بالت خاصة ما یتعلق منه

دعم            وتنظيمات المجتمع المدنى ومسئوليات منظمة العمل العربية فى تنفيذ البرنامج العربى ل

  .التشغيل والحد من البطالة 

دینتي  المنعقدتين فى     36 و   35تيه  خاصة فى دور  والتزاما بقرارات مؤتمر العمل العربى       )2(  م

 .شرم الشيخ وعمان 

ام                    )3( شغيل خالل ع ة بالت ة ذات العالق ا المنظم وآخذا فى االعتبار نتائج المؤتمرات التى نظمته

 . فى المنامة والرباط والدوحة 2008

  العربية لتنمية القوى العاملة    واإلستراتيجيةواسترشادا بإعالن الدوحة حول التنمية والتشغيل        )4(

 .والتشغيل ، ونتائج أعمال دورات لجنة المرأة العاملة العربية 

 . وتطلعاته  وهویتهوإقرارا بتأثيرات العولمة على الشباب العربى وتشغيله وتعليمه وتدریبه )5(

شباب              آلواعتبارا   )6( ى ال داعياتها عل ثار األزمة العالمية على الجوانب االجتماعية خاصة منها ت

 .تشغيال ودخال وتنقال 

ا          تماما  واه )7( شابة تعليم رأة ال شارآة فى أسواق          بالتحدیات التى تواجه الم شغيال وم دریبا وت وت

 .العمل واندماجا فى التنمية 
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ا ل )8( ة وإدراآ ة المتكامل سةضرورات العنای ة المتجان رامج حكومي زة وب ل أجه ن قب شباب م  بال

 .متعددة وتنظيمات للمجتمع المدنى وتنظيمات الشباب أنفسهم 

شغيل          عتبار أهداف األلفية    وآخذا فى اال   )9( ة للت دة العالمي شباب واألجن ة بال  )2003 (ذات العالق

دى           ا المنت ى أقره شغيل الت دة الت اص أجن شكل خ صلة ، وب ق ذات ال ات والمواثي واإلعالن

وبر     (العربى للتشغيل الذى نظم باالشتراك بين منظمتى العمل العربية والدولية            روت ، أآت بي

2009. ( 

 .جارب القطریة والعربية والدولية لتشغيل الشباب بمغانمها ومغارمها واستفادة من الت )10(

ة                واستنادا إلى    )11( شباب والحد من البطال شغيل ال جهود منظمة العمل العربية وبرنامجها لدعم ت

شغيل   العربى   ة منها المساهمة فى تنفيذ العقد       خاص ه      ) 2020 – 2010(للت ر مع أهداف المق

 .الكمية من قبل القمة العربية 

سين    )12( ة وتح ى التنمي شارآة ف اتهم والم ى للنهوض بمجتمع شباب العرب وح ال ع طم ا م وتجاوب

  .الحوآمة واالنصاف والشفافية والمسئولية والمشارآة وسيادة القانون 

  :االعتبارات العامـة : ثانيا 

نویا                           )1( ين س ة مالی در هؤالء بنحو أربع داخلين الجدد فى سوق العمل ویق یمثل الشباب جل ال

  .ذلك أآبر التحدیات فى المجاالت االجتماعية ویمثل 

ذه  یكاد یكون معدل نمو القوى العاملة من اإلناث ضعف المعدل المماثل من الذآور               )2(  وتمثل ه

 .قرابة ثلث الداخلين الجدد فى سوق العمل 

 التقدیراتبالرغم من   % 14.0یمثل المعدل العام للبطالة على المستوى العربى ما یزید عن            )3(

 .قة لبعض المنظمات الدولية غير الدقي

ة                  )4( سبب عوامل دیموغرافي ة ب وى العامل ذة   (یمثل هذا العقد أهم الفترات فى تاریخ نمو الق الناف

ة ضا  )الدیموغرافي ن أی ة ، ولك ا فرصة للتنمي ل منه ًا یجع م  عبئ ا ، إن ل را داهم يال وخط  ثق

 .تتضاعف جهود إیجاد فرص العمل الجدیدة 

ة   یمثل معدل البطالة بين الش    )5( ل البطال باب فى آثير من الحاالت ضعف المعدل العام للبطالة وتمث

ن   ر م االت أآث ب الح ى أغل شباب ف ن ال اث م ين اإلن ن ا% 50ب ن م شباب م ل لل دل المماث لمع

 .الذآور ، وفى الحالتين تمثل هذه المعدالت األعلى بين مناطق العالم الجغرافية األخرى 
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شغيل        )6( ا      بذلت جهود حثيثة لزیادة فرص الت شباب لكنه ادة         لل ة زی افى لمواجه در الك ليست بالق

سبب       ا ب تمرار وازداد تفاقم اقم باس ة یتف ل وضع البطال ا جع ل مم وة العم ن ق روض م المع

 .انعكاسات األزمة العالمية على التشغيل 

ائف         )7( ذه الوظ ب ه ر أن أغل دة ، غي ائف الجدی ن الوظ ر م دد األآب اص الع اع الخ ر القط وف

ى ال  زت ف دة ترآ د   الجدی ا ول نظم مم ر الم اع غي روف  قط اف وظ دودة دون الكف وال مح دخ

 .وشروط عمل غير الئقة وزیادة عدد العاملين الفقراء 

سبب                  )8( شباب ب ين من ال ين المتعلم ة ب أثر بالبطال يم        یزداد إمكان الت عدم توافق مخرجات التعل

ر      ل المتغي وق العم ات س ع احتياج دریب م ؤثرة    ةوالت زال م ا ت ة م باب اجتماعي ى  وألس  ف

 .العزوف عن بعض األعمال 

ار                        )9( ادة االعتب ة إلع نح أولوی ا یفرض م ة العمل مم ا بقيم أحدث االقتصاد الریعى ضررا بالغ

شار       يلة للم زى ووس دخل المج صدر لل ضاریة وم سانية وح ة إن ل آقيم ى  للعم ة ف آة الفاعل

 .التنمية

دخل الق         ادرفعل إ التأآيد على أن التنمية      )10( ى      ى ال تقف عند أعتاب زیادة ال ومى وأن الرآون إل

د وضع                    ل یجب تعم دیا ، ب د مج م یع شغيل ل ى فرص الت دخل عل ذا ال تساقط ثمرات زیادة ه

 .التشغيل آأولویة ضمن مضامين التنمية وبرامجها 

دخل   التنبيه مجددا على   )11( دان ال أن تفاقم البطالة خاصة بين الشباب ال تقف آثارها عند حدود فق

اء        اجتماعية وارتهان اجية واستثمارات   وهدر طاقات إنت    للمستقبل بل تتعداه إلى ضعف االنتم

 .والشعور بالتهميش وتهدید السلم االجتماعى واألمن الوطنى والعربى 

انوى                   )12( يم الث ذآور فى التعل اث عن ال يم ، وزاد عدد اإلن شر التعل ة فى ن تحققت إنجازات مهم

اح   د یت ك فق ع ذل ة ، وم دان العربي ن نصف البل ر م ى أآث امعى ف ة والج دان العربي ث البل  لثل

  .2015تحقيق أهداف األلفية فى مجال نشر التعليم واإلنصاف فيه بحلول عام 

زال                تزال معدالت    ما )13( ا ت يا ، وم دان آس ا فى بل االستيعاب فى التعليم الجامعى قرابة نصف م

 .لثانوىنسبة الملتحقين بالتعليم الفنى والتدریب المهنى ال تمثل إال ثلث الملتحقين بالتعليم ا

ة   )14( صاد المعرف ل اقت ك      یمث ر أن ذل نهم ، غي اث م ة لإلن شباب خاص شغيل ال ة لت ة ثمين فرص

ع   ل م ق عروض العم ى توفي دریب المناسب والتوسع ف وفير الت يم وت مرهون بتطویر التعل
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ة ة الرقمي و األمي ود مح يع جه ا وتوس ا ألكتروني ب عليه ى الطل ث العلم ویر البح ع تط  م

  .والتطبيقى

دان           أصبح العالم  )15( ود ، وتبادلت البل ة عق ل أربع ه قب ان علي ة   العربى أقل تصنيعا عما آ العربي

شغيال وفى ذات         د حدود        أهمية التصنيع فيها دخال وت ة عن  متواضعة   الوقت تجمدت اإلنتاجي

 . المنافسة فى األسواق العالمية وتآآلت األجور الحقيقية للعمال وقلت بذلك فرص

ة                مایزال قطاع الزراعة یمثل فرصا     )16( ه حوافز آافي شباب الیجد في  لمزید من الوظائف لكن ال

ود          ع إال بجه ذا الواق ر ه ن یتغي ه ، ول سيئة في اة ال سبب ظروف العمل والحي ة ب ة دؤوب  للتنمي

ل   دریب والتموی رص الت وفير ف اليبها وت ة وأس ویر الزراع ة وتط ة المحلي ة والتنمي الریفي

 .للشباب فى الریف واإلرشاد 

ل فرصة                 یمثل التنقل أهم عن    )17( ا یمث ة ، آم شعوب العربي ين ال ارب ب اصر التكامل العربى والتق

ات     للشباب لتحسين ظروف عيشهم واستمرار األمل فى تحقيق ذلك وتزید عوائده عن المعون

 .نية وإلى عهد قریب تزید عن االستثمار األجنبى المباشر يبالرسمية العربية ال

ة       )18( شكل ال     (تتعرض تيارات الهجرة العربي ا  التى ی ى          ) شباب أغلبه ذ سنوات إل ى الخارج من إل

اء             سبب االنتم ز والحذر خاصة ب قيود تزداد صرامة ، ویتعرض المهاجرون لقدر من التميي

ذه       سجم ه الثقافى والدینى ، وذلك بالرغم من القوانين النافذة التى تؤآد على المساواة ، وال تن

ة خاص       صادیة والتجاری صالح االقت اظم الم ع تع راءات م ى   اإلج المين العرب ين الع ة ب

 .واألوروبى 

دانها أو                     )19( ستقبلها فى بل اء م تزداد هجرة الكفاءات العربية الشابة وتفقد المزید من األمل فى بن

ة نصف                       رتبط بتخصصاتها فى قراب بلدان عربية أخرى ، لكنها تهدر معارفها فى مهن ال ت

 .الحاالت ، وبذلك تكون خسارتها متعددة األبعاد 

شباب   )20( دأ ال ر ب ة بصورة غي ة البطال بة فى مواجه وارد مناس سكان وذات م دان محدودة ال فى بل

ذى                متوقعة ، وذلك بفعل آليات سوق العمل الفاعلة والدخول الربحية وتقسيم العمل المستحدث ال

 .ولد قيما اجتماعية تجاه بعض األعمال ، ومثل ذلك صعوبات إضافية لبرامج توطين الوظائف 

ة                     )21( دها عدم رضاهم عن أوضاعهم من ناحي یواجه الشباب العربى إغراءات وآمال مزیفة ول

ة                      شر من ناحي اجرة بالب ادة جرائم المت شبكات وزی وتأثير االنفتاح على اإلعالم الفضائى وال

 .المميتة فى أغلب األحيان أخرى ، وشجع هذا على مغامرات الهجرة غير الشرعية 
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ى زی  )22( ا ف ل قائم ایزال األم د  م سوما بع د أصبح مح ى ، فق ى البين تثمار العرب دفقات االس ادة ت

تثمار                      2001 ة أن االس ة الحالي ة العالمي د أثبتت األزم رة ، وق سنوات األخي  وتضاعف فى ال

دوى    ا ج ر أمان ى أآث وطن العرب ل ال بداخ ن  ویج د م ذل المزی د ل أن یب اخ الجه سين من تح

 .املين فى المشاریع العربية المشترآة االستثمار ومنح حریة تنقل ألصحاب األعمال والع

نقص   )23( ایزال ضعيفا ل ع م ذا الواق شباب ، إال أن رصد ه شغيل ال شاآل ت ة م ن أهمي الرغم م ب

ات  ات      البيان ة لرغب نقص المتابع مولها ول ة أو ش سوح الميداني ام الم دم انتظ صائية وع اإلح

 .الشباب أو تطلعاتهم ولوهن المنابر التى تعبر عن الشباب 

ش ددة  إن الم ات مح الل منطلق ن خ شباب م شغيل ال ى األول لت ؤتمر العرب ى الم ارآين ف
دیهم                ل الوسائل المتاحة ل ا فى وسعهم وبك واعتبارات عامة قدروها یتعاهدون على العمل بكل م

  :لتحقيق ما یلى 

ا تحقيق مرامى              تحفيز   )1( آل األطراف الفاعلة لتنفيذ نتائج القمة العربية فى الكویت خاصة منه

شغيل          العقد   دعم الت العربى للتشغيل وتمكين منظمة العمل العربية من تنفيذ البرنامج العربى ل

  .والحد من البطالة والمتضمن سبع برامج قومية مقرة من القمة 

ة              وضع التشغيل فى صدارة        )2( صادیة متكامل ة واقت رار سياسات اجتماعي ة وإق مضامين التنمي

رامج عم    شغيل وب ة للت تراتيجيات وطني ضمن اس سة   تت ة متجان ات قطاعي شباب وسياس ل لل

ين        صغر وتمك ة ال صغيرة والمتناهي شآت ال ل والمن تثمار والتموی االت االس ى مج ة ف خاص

 .المرأة وتقليل فقر المشتغلين وزیادة اإلنتاجية 

سر یتوافق مع          زیادة القابلية لتشغيل الشباب     العمل على    )3( من خالل توفير تدریب متواصل مي

اج ومنف ن  احتياجات اإلنت يم م ة والتعل ع وظائف التربي ل م ة ویتكام صاد المعرف ى اقت تح عل

ع        ل م سيق آام ع تن رى ، م ة أخ ن ناحي شغيل م ب الت ورة لمكات سئوليات مط ع م ة وم ناحي

 . ومنظمات الشباب والمرأة  والتنظيمات العماليةأصحاب األعمال

 :دعوة منظمة العمل العربية والجهات المعنية األخرى بشكل خاص بـ  )4(

ه                 تطو - رد وأدائ درات الف يم ق یر المعایير المهنية العربية التى تستخدم آمراجع قياسية لتقي

ل   يم سوق العم ك لتنظ ل ذل ل ، وآ ة العم راخيص ممارس ستوى وت هادات الم ووضع ش

   .ةعادلة وتيسير تنقل األیدى العاملوتحدید أجور 
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ام  - ر ع ارى للمهن المق ى المعي صنيف العرب ل الت تثمار وتفعي ه بوضع  و2008اس تكملت

البرامج    ة ب ات المتعلق د البيان اء قواع دة لبن ة واح شكل لغ يم ی ارى للتعل صنيف معي ت

 .والتخصصات 

 .اإلسراع ببناء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل  -

 .مراآز التدریب ومناهجه على المستوى العربى  مؤسسات وبناء شبكة فاعلة من -

 . یتاح لها فرص االنطالق والفاعلية التدریب والمعنيين بقيام رابطة للمدربين العرب -

 .وضع مؤشرات معتمدة وموثوقة للتعليم والتدریب على المستویين القطرى والعربى  -

شدیدة   )5( ة ال ة       العنای ة والقطری ستویات المحلي ى الم ل عل وق العم ات س وفير بيان ة بت والعاجل

ا    ر ودراس سوح لألس ة وم وى العامل ة للق سوح دوری الل م ن خ ة م ول والعربي ة ح ت ميداني

 .انتقال الشباب من مراحل التعليم والتدریب إلى سوق العمل 

دنى                   )6( ة مع منظمات المجتمع الم اج الثالث العنایة بتطویر الحوار االجتماعى بين أطراف اإلنت

 . وإقرار تشریعات ومؤسسات ضمن لهذا الحوار الدوام والفاعلية 

د               )7( ل األی سير تنق شأن تي ة الكویت ب ائج قم نظم          تفعيل نت شاور م ة من خالل ت ة العربي ى العامل

ودائم بين بلدان اإلرسال واالستقبال العربية ، ومن خالل تنسيق خاص مع وزارات الداخلية              

امج     د برن ة وتحدی ة ومرعي ون مدروس شباب تك ل ال ة لتنق رامج ریادی ن خالل ب ة وم العربي

  .2020حدة عام لحریة تنقل متدرجة تنتهى بتحقيق السوق االقتصادیة العربية الوا

اوض  )8( نهم ، والتف اءات م رأة والكف شباب والم ات ال ة فئ رب خاص اجرین الع ة بالمه العنای

تقبال واستخدام                 دان اإلرسال واالس الجماعى بشأن حمایة حقوقهم واعتماد تشاور دائم بين بل

افئ               اون إیجابى متك ة لتحقيق تع ذل        . سلة المصالح االقتصادیة والتجاری وفى نفس الوقت ب

 .ود استثنائية لمحاربة الهجرة غير الشرعية والتوعية الواسعة الدائمة للشباب بمخاطرها جه

ين   " ترآيز العنایة بالمرأة الشابة وتيسير اندماجها فى سوق العمل وتوفير فرص             )9( ا  " التمك له

ة      صاد المعرف ا القت سهيل تأهيله صالحها ، وت ابى ل ز إیج راءات تميي اذ إج ك اتخ ى ذل ا ف بم

ل العمل الجزئى والعمل عن                 وتوفير مر  ونة تشریعية تكفل استخدام صور العمل الجدیدة مث

 .بعد ، والتوسع فى المهن الجواریة بتغطية من نظم التأمينات االجتماعية 
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دریب المناسبين                     توجيه   )10( يم والت شر خدمات التعل شباب فى الریف العربى بن عنایة خاصة بال

اد الزراعى   دمات اإلرش يع خ م ، وتوس ث ه اطق حي ية للمن ة األساس ى وتطویر البني والمهن

سهيالت          دیم ت ة وتق الریفية وتحسين تسویق المنتجات الزراعية ونشر التوعية الصحية والبيئي

 .للقروض الزراعية وتطویر المعدات الزراعية وتوسيع خدمات المجتمع 

ة والمكاتب الخاصة  )11( شغيل العام اءة وأداء مكاتب الت ام وآف ة بتطویر مه شریعاتالملتزم  الت

ين         وطلبات العمل    ونشر وسائل عروض     وإدارات العمل  ق ب ات للتوفي اد آلي اإللكترونية وإیج

دریب    ود ت ى جه ع ف ن خالل التوس ة م ارات المطلوب ة والمه سات اإلنتاجي ات المؤس احتياج

ك المكاتب والحرص                  يم تل حسب الطلب وإشراك أصحاب األعمال والعمال فى تخطيط وتقي

 .خصصة للشباب وأخرى للمرأة الشابة وثالثة للعمالة الزراعية على نشر مكاتب مت

ك من خالل   )12( ذاتى ، وذل شغيل ال ك الت ى ذل ا ف صغر بم ة ال صغيرة والمتناهي شآت ال م المن دع

ا      ات محلي سویق المنتج صغار وت اولين ال م للمق وع المالئ دریب المتن سرة والت روض المي الق

بكة    الل ش ن خ ا م ة و وعربي شر التوعي ة ون ة   مدعوم ادرة ودراس ى روح المب دریب عل الت

ادرة                       ذ مب دخل بكل الوسائل لتنفي اج والت ى جودة اإلنت ة عل اج والرقاب األسواق وتخطيط اإلنت

ك                       ى یوجه لتل ل عرب ة فى الكویت بتخصيص تموی ة العربي ؤتمر القم شآت فى   رئيس م المن

 .حدود مليون دوالر 

ستثمرین حسب حجم    العمل على المزید من تحسين مناخ االستثمار وتقدیم          )13( حوافز خاصة للم

ة   فرص  شاریع العربي ى والم ى العرب تثمار البين زات لالس اء مي دونها وإعط ى یول ل الت العم

اه                  نهج اتج اع م د لفرص العمل واتب المشترآة وتوجيهه قدر اإلمكان لالقتصاد الحقيقى المول

 .رأس المال حيث العمالة المناسبة وليس العكس 

 االقتصاد غير النظامى إلدماجه    إدماجلتشریعات وبرامج العمل على     العمل الجاد من خالل ا     )14(

ر                     ة بخصوصيات القطاع غي ك بصورة متدرجة واعي فى االقتصاد المنظم على أن یكون ذل

شآت    ى المن اح عل ة وانفت ة محلي سویق ورقاب ل وت دریب وتموی ود ت ل جه نظم ومتكام الم

رة   طة والكبي ة عم  . المتوس وات محارب ى الخط ون أول روط   وتك روف وش ال وظ ة األطف ال

 .العمل األآثر سوءا 

ة               )15( العمل على انفتاح الجامعات على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدریب المهنى من ناحي

 .ومن ناحية اعتماد شراآات مع المؤسسات اإلنتاجية ومراآز البحث العلمى 
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ك ل   )16( ا وذل ا وعربي شباب قطری شغيل ال رامج ت ين بب ين المعني سيق ب ود التن ل الجه ق تكام تحقي

رامج مع                  وللمزید من الفعالية والجدوى      ك الب ویم تل سيهم فى تق شباب أنف ، على أن یشارك ال

 .توسيع اهتمامات وزارات الشباب لتعنى بالتشغيل أیضا 

أننا المشارآون فى المؤتمر العربى األول لتشغيل الشباب إذ نهيب بالقادة العرب            
ا         ائج أعمالن ى نت ة                    و. االطالع عل روه فى قم ا أق ذ م ا ماضون فى تنفي م بأنن د له نؤآ

ذ           ات تنفي وفير متطلب ى ت ل ف ا أم ة وآلن ة واالجتماعي صادیة والتنموی ت االقت الكوی
 .قرارات قمة الكویت التاریخية 

◘ ◘ ◘  
  
  
 


