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  :مقدمة 

ز      .  دعامة قویة ضمن مؤّسسات العمل العربي المشترك       1965مّثلت نشأة منظمة العمل العربية سنة        ولعّل من أبرز ما یمّي
ة      سية الثالثي ا المؤّس ة ترآيبته ل القومي ات العم ائر آلي ن س ة ع ذه المنظم ل التمه ة   ثي اج الثالث راف اإلنت ضّم أط ي ت : الت

ال          ات العّم ال ونقاب ة العمل             . الحكومات ومنظمات أصحاب األعم ة األساسية لمنّظم ة القومي ة تعكس الوظيف ذه الهيكلي وه
ى مستوى                    اعي عل ّي االجتم صادیة والرق ة االقت ة للتنمي العربية المتمّثلة في تنمية الموارد البشریة في مختلف أبعادها خدم

  .الوطن العربي

اق                        ا والميث نّظم له وفي هذا السياق تسعى المنظمة إلى تنسيق الجهود العربية لتحقيق األهداف التي نّص عليها الدستور الم
  .العربي للعمل

  :ویمكن تأليف هذه األهداف في المجاالت الكبرى التالية 

ل  - ضایا العم ه الخصوص ق ى وج شمل عل ذي ی شریة ال وارد الب ة الم ال تنمي ب مج شغيل وأداء مكات االت و والت وآ
  ؛... االستخدام والتدریب المهني والتعليم التقني والهجرة، وتخطيط القوى العاملة، إلخ

ا          - مجال المواصفات والتصنيفات والتوصيفات المهنية والّسعي إلى توحيدها للمساعدة على تنّقل األیدي العاملة في م
  ؛...بين األقطار العربية

ة                   المجال التشریع  - ات العربي شغلية واالّتفاقي ات ال ي الذي یشمل تشریعات ومعایير وظروف وشروط العمل والعالق
  ؛...في ميادین التأمينات االجتماعية والصّحة والّسالمة المهنية والحقوق والحریات النقابية

المنّظمة بما یمّكن   مجال الدراسات والبحوث والبيانات اإلحصائية في مختلف الموضوعات ذات العالقة باهتمامات             -
ي          ّدولي    من تشخيص التحدیات ورصد المتغّيرات على المستوى العرب شغيل        واإلقليمي وال  في مجاالت العمل والت

 .والبطالة

ا في مجاالت العمل                     وتأسيسا على مرجعيّ   ة التحدیات وتراآمه ا لدّق ة وإدراآ تها الدستوریة وانطالقا من مسؤوليتها القومي
ة الما             لبطالة في الوطن العربي، تعمل     وا  والتدریب والتشغيل سنوات القليل دة خالل ال ة جاه ى   منظمة العمل العربي ضية عل

  :وبمؤّشرات نشاطها وذلك خاصة من خالل مزید اإلرتقاء بأداء عملها 

  إجراء المراجعات الضروریة لعمل المنظمة ؛ •

 مل ؛تجدید المقاربات والمعالجات في مختلف المجاالت ذات العالقة بسوق الع •

 تطویر المواصفات المهنية والعمل على توحيدها ؛ •

والمعاهد تقدیم الّدعم والخبرة للدول العربية في مختلف مجاالت الموارد البشریة عن طریق تعزیز دور المراآز                 •
 الفنية المتخّصصة التابعة للمنّظمة ؛

 جية ؛بلـورة أولویات عمل وصياغتها في برامج وخطط مستقبلية ذات أبعاد استراتي •

ة         الّدفع باّتجاه تعزیز العمل العربي المشترك على مستوى الموارد البشریة          • شاط الُمنّظم  وذلك في إطار أولوّیات ن
 .الُمّتفق عليها عربّيا

رة      العقد العربي   المنظمة بطرح مشروع     ولعّل من أبرز تجليات هذا المجهود مبادرةُ       شغيل للفت  بأهداف   2020-2010للت
ة  آليات تنفيذیة ووقابلة للقياس   رّقمة  آمّية مُ داف  أهوُمحّددة  نوعية   ة إنجاز مضبوطة       محكم طرح  وهو مشروع ی    .  ورزنام

ة           ة بطریق اریخ المنظم ين مختلف                  ُممنهجة   ألّول مّرة في ت ربط ب ة وت سوق العمل العربي ة ل تشّخص اإلشكاليات المحوری
ضایا              ين بق ّل المهتم ل آ رار والقطاع الخاص        متغّيراته األساسية وتحشد التأیيد له من قب ة من مّتخذي الق شغيل والبطال  الت

  .وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات التمویل العربية واإلقليمية والدولية

   :ثالثة محاوروللبحث في هذا الموضوع، نتعّرض إلى 

  ؛العربي للتشغيل سة للعقد المرجعيات المؤّس •

  ؛ العربي للتشغيلمالمح وتوّجهات العقد •

  . العربي للتشغيلخلفيات العقد •
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  المحور األّول

  المرجعّيات المؤّسسة للعقد العربي

  2020 – 2010للتشغيل 

  

شغيل  ي للت د العرب ُل العق دوات 2020 – 2010ُیمّث ؤتمرات والن ن الم ة م شطة ُمكّثف رة أن ات و ثم دیات والورش الُمنت
ضایا  ن ق ا م صُل به ا یّت شرّیة وم وارد الب ل حول الم ي والّدراسات وأوراق العم ة ف ل العربي ة العم ا ُمنّظم ي قامت به  الت

  .السنوات القليلة الماضية

شغيل         فكرة إنضاجمن  وقد مّكنت مختلف هذه األشغال التحضيرّیة على مستویات عّدة           ي للت ي آلت   مشروع العقد العرب  الت
ذا          2009ینایر/بدولة الكویت في جانفي   ئمة  تإلى قرار سياسي للقادة العرب في القّمة العربّية الُمل         ضا تنفي أتي هي أی  والتي ت

  .2007 مارس 29الُمنعقدة في الّریاض في الّصادر عن القّمة العربية  365لقرار رقم ل

  

I . 2009رار القّمة العربّية اإلقتصادّية والتنموّية واإلجتماعّية لسنة ق: المرجعية السياسية للعقد العربي للتشغيل:   

ومي         شّكلت القّمة العربّية اإلقتصادّیة    ایر  20-19 والتنموّیة واإلجتماعّية الُمنعقدة بدولة الكویت ی ل      / ین ارزا ب دثا ب انفي ح ج
غم من  بالّر- وال یكُمُن وجه تفّرد هذه القّمة في ُبعدها اإلقتصادي. 1946 منذ العام العربّيةمؤتمرات القّمة فریدا في تاریخ 

ذي ظّل غائب         .  بل في ُبعدها اإلجتماعي    –آونه هو أیضا عالمة بارزة       د ال ذا الُبع ؤتمرات   في  اه ى مستوى    الم ة عل العربي
  .قّمة الكویت قّمة اإلنسان العربي بال منازع ومن هذه الزاویة یمكن اعتبار .القّمة

  

  : ما یلي "الن الكويتعإ"وفي هذا المجال االجتماعي أقّرت القّمة في البيان الختامي المسّمى 

ة        البرنامج المتكا تنفيذ   : أّوال « ّد من البطال ة من خالل منظّ           مل لدعم التشغيل والح دول العربي ة       في ال ة العمل العربي م
  .لجهات المعنية في الدول العربيةوأجهزتها القائمة وا

ى النصف            2020-2010اعتماد الفترة    : ثانيا ة إل شغيل وخفض البطال تج          عقدا عربيا للت شغيل المجزي والمن دعم الت  ل
  .تحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين من البطالة ووإیجاد فرص العمل والحّد

ى        : ثالثا ة عل ال     ترآيز الجهود العربي دريب الفّع شرية والت ة الب  عورف  المتوافق مع احتياجات سوق العمل      دعم التنمي
  . للعامل العربي والسعي إلى تطویر ثالثة من مراآز التدریب القائمة في الدول العربيةالكفاءة اإلنتاجية

ة      تّتخذ حكومات الدول العربية اإلجراءات الالزمة         :رابعا ا         لتيسير تنّقل األيدي العاملة العربي دول األعضاء وفق ين ال  ب
  .لمتطّلباتها

ل دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق ال        : خامسا ّدالت             تموي شغيل وخفض مع رامج الت ذ ب ة لتنفي  العربي
  .البطالة على المستویين الوطني والعربي

  .» تكّلف منّظمة العمل العربية واألمانة العامة للجامعة بتقدیم تقریر دوري حول التقّدم المحرز إلى القّمة : ادساس

  

  : ومنها بالموضوع االجتماعي عّدة قرارات أخرى ذات الّصلة بيان القّمةآما ورد في 

  ؛ على المستوى القطري والعربي التكامل االقتصادي واالجتماعيالتأآيد على  •

شریة في سياق                • ة الب ق أهداف التنمي ة     التأآيد على تحقي ة لأللفي ذا           األهداف التنموي ى ه ي عل ذ اإلعالن العرب  وتنفي
  في عّدة محاور ومنها محور خفض الفقر إلى النصف ؛2015-2009الصعيد في الفترة 

  ؛2019-2009تنفيذ خّطة تطویر التعليم في الوطن العربي خالل  •

 .لرعایة الصحيةتحسين مستوى خدمات ا •
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ة       ات القّم ي فعالي ي ف شباب العرب ضا لل سبوقة أی ر الم شارآة غي رة الم ة األخي ة العربي ية للقّم زات األساس ن المي ّل م ولع
ة                              شغيل والبطال التعليم والت ة ب ك المتعّلق شاغله وخاصة تل ه وم ر عن آرائ ه إلسماع صوته والّتعبي والفرصة التي أتيحت ل

  .والمشارآة

ة       2008سنة   من خالل اإلستشارة اإللكترونية مع عّينة من الشباب العربي التي أجرتها            وفعال یتجّلى    ّدول العربّي ة ال جامع
دة للسّكان في إطار اإلعداد للقّمة أّن البطالة تحتلُّ صدارة      الّتعاون مع برنامج األمم الُمّتحدة اإلنمائي وصندوق األمم الُمّتح        ب

سبة  شباب بن دى ال ات ل سبة % 64.7األولوّی ل بن دریب والتأهي ضایا الت ا ق سبة % 39.7 تليه يم بن ضایا التعل  % 37.5 وق
  .% 31.5والُمشارآة بنسبة 

ة                       دریب والبطال شغيل والت ضایا الت ة بق ة المتعّلق ة واالجتماعي صادیة والتنموی ة االقت وتستند القرارات السياسية للقّمة العربي
ات    حضيریة  التتقاریر  الإلى   ا الدستوریة             واألنشطة والفعالي ة وهيآته ة العمل العربي ا منّظم ي أنجزته ى    . الت ا استندت إل آم
  .ية حول هذه المواضيع االجتماعيةصادرة عن عّدة هيئات ومؤتمرات ومنتدیات عربالفنّية التوصيات القرارات وال

  

II . العربي مؤتمر العمل: المرجعّية الدستورّية للعقد العربي للتشغيل :  

ين      مؤتمر العمل أصدر   شيخ   (  العربي في دورته الخامسة والثالث ة     ،  شرم ال ة مصر العربي ر  23،  جمهوری  مارس   1/ فبرای
  :قرارین بخصوص تقاریر وتوصيات واقتراحات منّظمة العمل العربية حول قضایا التشغيل  )2008

  :  الذي ینّص خاّصة على 1360القرار رقم  -

ة    : أّوال ...  « اج الثالث راف اإلنت ود أط ضافر جه ال ت ل "لين امج المتكام ن     البرن ّد م شغيل والح دعم الت ل
  ؛» ... االهتمام الذي یستحّقه من قبل القّمة العربية االقتصادیة والتنمویة واالجتماعية"البطالة

  : الذي ینّص خاصة على 1369القرار رقم  -

ة -2...  « ّد من البطال شغيل والح دعم الت ل ل امج المتكام اد البرن دیاعتم ل  وتكليف الم ام لمكتب العم ر الع
ة       ات القّم امج ضمن فعالي ذا البرن ن ه ة ع شروعات المنبثق رح الم بة لط راءات المناس اذ اإلج ي باّتخ العرب

   ...العربية واالقتصادیة والتنمویة واالجتماعية

ر والنه      ةدعوة الدول العربي  . 3 ة مكافحة الفق زام بعملي ام واإللت شغيل وال ـ لبذل المزید من االهتم ّد  وض بالت ح
  .» ...الثة للتنميةـمن البطالة ضمن أهداف األلفية الث

  

III . المرجعّيات الفنّية للعقد العربي للتشغيل:  

شرية  . 1 وارد الب ة الم ث لتنمي ي الثال ؤتمر العرب ات الم ة( توصيات واقتراح رین، المنام ة البح ایو 8-6، مملك ار /م أی
صاد          والتي شملت قضایا نظم المعلومات وآليات الشرا       2008 رأة واقت ين الم آة واقتصادیات التعليم والتدریب وتمك

ي في تن          المعرفة   اون          والتي تهدف آّلها إلى تحقيق التكامل العرب سيق والتع ة العمل بالتن ع إنتاجي ارات ورف ة المه مي
  .بين أطراف اإلنتاج الثالثة وذلك على المستوى القطري والعربي

ات   .2 يات واقتراح و "توص ّدولي ح ؤتمر ال ة  الم دول العربي ي ال ة ف ة البطال اهرة،  ("ل أزم ارس18-17الق ار / م أّی
  .التي انطلقت من تقييم السياسات المّتبعة في مجال التشغيل وتشخيص مختلف أسباب البطالة) 2008

ة"توصيات واقتراحات  .3 دول العربي ي ال ة ف شغيل والبطال ي األّول حول الت ر العرب ات ... التقري نحو سياسات وآلي
ر األّول من نوعه في      . 2008یوليو  / جویلية 17 الذي أطلقته منّظمة العمل العربية في        "فاعلة وقد ساهم هذا التقری

  .تحدید إشكاليات التشغيل وفي إیجاد الحلول المناسبة للبطالة

شغيل               "توصيات واقتراحات    .4 ة والت د للقطاع الخاص في التنمي اط، الم   (المنتدى العربي حول الّدور الجدي ة  الرب ملك
  : عن هذا المنتدى عّدة توصيات من بينها توقد تمّخض). 2008تشرین األّول / أآتوبر22-21المغربية، 

ة                    « ة تحدیات التنمي ة لمواجه  اعتماد وإقرار البرنامج العربي لدعم التشغيل بما یتضّمنه من مشاریع عملية ومتكامل
  .» ...التي تواجه المنطقة وذلك في إطار تعاون عربي فّعال
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 )2008تشرین الثاني /نوفمبر 16 و 15 ،دولة قطر ،  الّدوحة( توصيات واقتراحات المنتدى العربي للتنمية والتشغيل     . 5
   :ومن بين توصياته. والمتعّلقة بمعالجة قضایا التشغيل والحّد من البطالة في الدول العربية

ا       « ف الهيئ ين مختل شترآة ب سؤولية م شغيل م ضّية الت ى أّن ق د عل ال     التأآي ال األعم ة ورج ي الدول ة ف ت العامل
اعي لت     والمؤسسات اإلنتاجية ومختلف مؤسسات المجتمع الم      شغيل في    كون  دني في إطار التماسك االجتم قضية الت

ّيما سياسات                    ة، ال س ة العربي رامج التنموی ة والخطط والب ة الكلّي مرتبة متقّدمة في السياسات االقتصادیة واالجتماعي
  .»..." حول التنمية والتشغيلإعالن الّدوحة: "وقد تمّخض عن هذا المنتدى ". عّلمينتشغيل الشباب والمت

  

  :إعالن الّدوحة . 6

دى   ّوج المنت شغيل  ت ة والت ي للتنمي ان س العرب ـ ببي ة "مّي ب الن الّدوح شغيل إع ة والت ول التنمي ي  " ح صادر ف ، ال
ة    الحقا  رض  ذي عُ  وال 16/11/2008 ة   على القّم صادیة   العربي ة   واالقت ة واالجتماعي ى          . التنموی ذا اإلعالن عل ز ه د رّآ وق

ر في                        ل نسب الفق شغيل وتقلي ادة فرص الت ة وزی المبادئ العامة للتشغيل والسياسات والبرامج التنفيذیة لخفض نسبة البطال
  .المجتمع العربي وتقدیم الّدعم الفّني لتذليل العقبات التي قد تعوق تطبيق بنود اإلعالن

  

   :ما یلي خاّصة "بيان الّدوحة"اّمة لـ ومن المبادئ الع

التأآيد على أّن العمل قيمة إنسانية وحضاریة ذات أبعاد اقتصادیة واجتماعية ونفسية یجب إیالؤه مكانة متقّدمة في  .« 1
  .مضامين التنمية وتوفيره بكفایة وعدل

تعاني منها جميع المجتمعات العربية دون  التذآير بأّن تفاقم البطالة وتأّزم أوضاع التشغيل تمثالن ظاهرة مزمنة           . 2
ادة في             ة الزی نویا لمواجه دة س استثناء وفي ذات الوقت یتحّتم إیجاد ما یزید عن أربعة مالیين فرصة عمل جدی

 .العرض من العمل

ة،                         . 3 تثمارات اجتماعي ة، واس ات إنتاجي ّدخل، وهدر طاق دان ال د حدود فق ل  التنبيه إلى أّن آثار البطالة ال تقف عن ب
 . وتهدید السلم االجتماعي واألمن الوطني والعربيإضعاف االنتماء والشعور بالتهميشتتعّداه إلى 

دخل             . 4 ادة ال أ    التأآيد على أّن التنمية فعل إرادي، ال تقف عند أعتاب زی وطني، وب سبت        ال ة اآت ة االجتماعي ن التنمي
 .ة بينهما أصبح أمرا ملحان تجسير الفجوتصادیة، وبأآيانا ذاتيا إلى جانب التنمية االق

صاد                       إلى  الدعوة  . 5 دة وفي ضوء أزمات االقت ة الرائ ة في ضوء التجارب العربي مراجعة مضامين التنمية العربي
ر          تالعالمي، والتذآير بأّن مبّررات عقد القّمة المقبلة هو اإلستجابة العربية لعدد من ال             ا الفق ان من بينه حدیات آ

شة وهجرة                والبطالة وضعف المواءمة بين     مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وانخفاض مستوى المعي
  ...األموال والكفاءات

نّظم . 6 ر الم ع القطاع غي ك لتوّس م وذل راء لضعف دخله م من الفق شتغلين العرب ه ى أّن ثلث الم لفت األنظار إل
ه      املين في ة للع ة االجتماعي صور الحمای رة، وق ار األس ي إط املين ف شار الع دریب  والنت دمات الت وضعف خ

  ...» ّظم تدریجيا في االقتصاد المنّظمدمج االقتصاد غير المن إلى والتمویل والتسویق له، والدعوة

  

  : خاّصة إلى ما یلي "إعالن الّدوحة"دعا أّما على مستوى األهداف، فقد 

ام   )  1( « ل ع ا قب اون لتحقيقه يط والتع تّم التخط ة ی داف آمي ي أه ل ال2020تبّن رب   وتمّث ادة الع ى الق ضامنيا عل ا ت تزام
  :ومن هذه األهداف . والحكومات العربية

   ؛ عقدا عربيا للتشغيل2020-2010اعتماد الفترة  -

  ر المعتمد إلى النصف ؛ـتخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفق -

   زيادة االعتماد على العمالة العربية المتنّقلة بين البلدان العربية ؛-

ة عمل مناسبة            العقد   خالل فترة    % 10رفع معّدل النمّو في اإلنتاجية بنسبة        - وفير بيئ في آل البلدان العربية وت
  تحفز على رفع اإلنتاجية وفق المعایير الدولية ؛
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ي خصوصا              - دریب المهن سبة    تحسين جودة برامج التعليم عموما والتعليم الفّني والمهني والتطبيقي والت ع ن ورف
ة                     آحدّ % 50 به إلى    تحقينلالم الي والعنای يم الع يم األساسي والتعل ين التعل ا ب التعليم م  أدنى من الملتحقين ب

   .» ببرامج إعادة التدریب والتأهيل خالل العقد

رار ذ ق ار تنفي ي إط ة، أصدراتوف سادسة والث   القّم ه ال ي دورت ي ف ل العرب ؤتمر العم ينم ان (الث ة األ-عّم ة المملك ردني
   : الذي ینّص على1394القرار رقم ) 2009نيسان / أفریل12-5الهاشمية، 

ذ ق -2...  « ة لتنفي ة العمل العربي ّدتها منظم ي أع ة الت ة والزمني ة التنفيذي ام للخّط ار الع اد اإلط ة راعتم ة العربي ار القّم
 المقّدم من  الدول العربية  االقتصادية والتنموية واالجتماعية بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحّد من البطالة في           

  ...قبل المنّظمة وتكليفها بالقيام باإلجراءات الالزمة للحصول على التمویل لتنفيذ هذا القرار

ط        -3...  ع الخط ة ووض ة والعربي ة القطری ة واالجتماعي صادیة والتنموی سياسات االقت ا لل دفا مرآزی شغيل ه ار الت  اعتب
  .» )...2020-2010( خالل الفترة ي للتشغيلالعقد العربالتنفيذیة الكفيلة باعتماد 

  

IV . اإلستئناس بالتجارب األجنبية:  

ت      ي تبّن ة الت ارب الدولي ى الّتج شغيل إل ي للت د العرب تند العق ي، اس ستوى العرب ى الم ات عل ف المرجعي ى مختل إضافة إل
  :ينها حسب ظهورها تباعا ما یلي استراتيجيات على المدى المتوّسط في المجال االجتماعي بأهداف مرّقمة، نذآر من ب

  

  :االستراتيجية األوروبية للتشغيل . 1

وفمبر      ي في ن اني   /أطلق االّتحاد األوروب شرین الث شغيل    "1997ت ة للت ـ    " االستراتيجية األوروبي ضا ب سّماة أی مسار  "والم
  . 2010والتي تمتّد إلى سنة " ليكسمبورغ

 نتيجة لمداوالت في إطار معاهدة ماستریتشلدول اإلّتحاد سيا موّحدا وملزما  وأتت هذه االستراتيجية التي تمّثل إطارا مؤسّ      
  .1997  سنة ومعاهدة امستردام1994 سنة (Essen) والمجلس األوروبي بمدینة 1992سنة 

  

  ) :2010-1997(ومن األهداف النوعية لهذه االستراتيجية 

  وروبي في مجال السياسات االقصادیة واالجتماعية ؛تحدید التوّجهات العامة المشترآة بين بلدان االّتحاد األ •

ساهم في جعل                              • ا ی شریة بم وارد الب ة الم ة وتنمي ّد من البطال شغيل والح صاد  "ضبط األولویات في مجال الت االقت
اة              " 2010األوروبي األقوى تنافسية في العالم في أفق          تعّلم مدى الحي اءات، وال ق تطویر الكف وخاصة عن طری

 لحراك االجتماعي والجودة ؛والتشجيع على ا

ول   • وغ االستخدام الكامل بحل د 2010بل ي المنعق تراتيجية المجلس األوروب ى االس ذي أضافه إل ، وهو الهدف ال
 .2000بلشبونة سنة 

  

  : فهي تتمّثل في 2010أّما األهداف الكمّية المرّقمة المطلوب إنجازها بحلول 

   ؛% 70ـ  ب(Taux d'activité)  للّرجالبلوغ نسبة نشاط •

  ؛% 60بلوغ نسبة نشاط للنساء بـ  •

 .% 50بلوغ نسبة نشاط للمتقّدمين في السّن بـ  •

  

شغيل           2005وأبرز التقييم نصف المرحلي لنتائج هذه االستراتيجية خالل سنة            رات الت الرغم من تحّسن بعض مؤّش ه ب  أّن
ذه          . دودةعلى المستوى األوروبي فإّن نسبة تحقيق األهداف ونسق إنجازها آانت مح           ة توّجهات ه ى مراجع ا إل وهو ما دع

  :، منها 2010االستراتيجية باعتماد أهداف معّدلة مطلوب إنجازها بحلول 
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  البطالة ؛فترة االنتظار في اطلين عن العمل قبل الشهر الرابع من ـإعداد برامج مشّخصة لمرافقة الع •

 هایة العام األّول من البطالة ؛وفرصة تدریب لكل العاطلين عن العمل قبل نأتوفير تجربة عمل  •

  من العاطلين عن العمل لمّدة طـویلة ؛% 30توفير تجربة مهنية أو فرصة تدریب لـ  •

  في القطاعات ذات األخطار العالية ؛% 25 في آّل القطاعات وبـ % 15خفض معّدالت حوادث الشغل بـ  •

انوي ل               • يم الث ة التعل ة       % 80ـ  تحقيق مستوى مهارة ال یقّل عن مستوى مرحل شریحة العمری  من األشخاص في ال
  سنة ؛25-64

  من آلفة اليد العاملة ؛% 20الّرفع من معّدل استثمار المؤسسات االقتصادیة في أنشطة التدریب المهني ليبلغ  •

  سنة ؛65 إلى 60الترفيع في سّن اإلحالة على المعاش من  •

  على مستوى االّتحاد آكّل ؛% 10تخفيضها بـ تخفيض نسبة الفشل المدرسي إلى النصف في آّل دولة عضو و •

 .تخفيض نسبة بطالة األشخاص ذوي االحتياجات الخصوصية إلى الّنصف في آّل دولة عضو •

  

  :األجندة العالمية للتشغيل . 2

رة      ـأق وفمبر 3-1ّرت منظمة العمل الدولية خالل المنتدى الدولي حول التشغيل في جنيف في الفت اني،   / ن شرین الث  2001ت
  : وتستند هذه االستراتيجية إلى المقّومات األساسية التالية ."األجندة العالمية للتشغيل"

ة    وضع التشغيل صلب السياسات االقتصادیة واالجتماعية    • واعتباره هدفا مرآزیا لها، بما یمّكن من خفض البطال
  ؛ 2010إلى الّنصف وآذلك نسبة العّمال الفقراء بنفس المقدار بحلول 

ة         هء بالموارد البشریة تعليما وتدریبا وتثمين     اإلرتقا • اج وتحسين ظروف العمل والحمای ا في مختلف مسارات اإلنت
 باعتبارها الشرط األساسي لتحسين تنافسية المؤسسات وتحسين األجور االجتماعية، بما یساهم في رفع اإلنتاجية       

 ؛والحّد من الفقر 

ل    ب  تطویر ثقافة المبادرة والعمل الحّر لدى الشبا       • ل وتموی دریب والتأهي وتطویر الخدمات المسداة في مجاالت الت
 ؛ المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوّسطة ومرافقة باعثي المشاریع

ق،                  • وم العمل الالئ اد خاصة مفه تج       إقرار توّجهات جدیدة في سياسات التشغيل باعتم وم العمل المن وم  ومفه ومفه
راء،            بالفالتشغيلية، وإیالء مزید من العنایة       ال الفق ل، والعّم ئات ذات االحتياجات الخصوصية آالعاطلين عن العم

  والقضاء على آّل أشكال التمييز في سوق العمل ؛والنساء

اعي    • وار االجتم ویر الح ضمونا  تط كال وم يعه ش شغيل  وتوس دیات الت ع تح ة لرف مان  واإلنتاجي ب وض المكاس
 ؛االجتماعية والحفاظ على عالقات شغلية سليمة 

شغل                            الّد • الم ال ين ع ات استراتيجية ب ذلك تحالف شغيل وآ ة من أجل الت ة وإقليمي ات استراتيجية دولي عوة إلى تحالف
 .وعالم األعمال والمجتمع المدني

ا                    د من محاوره شغيل استندت في العدی ة للت دة العالمي ى أّن األجن شغيل     إوتجدر اإلشارة إل ة للت ى االستراتيجية األوروبي ل
  .يلية والّریادة والمساواة في الحظوظوخاّصة محاور التشغ

  

  :األهداف اإلنمائية لأللفية . 3

م المّتح                ة لألم ة العاّم اریخ    ـأقّرت قّمة األلفية بمقتضى اإلعالن الصادر عن الجمعي بتمبر  8دة بت ول   / س  األهداف   2000أیل
  :ها آالتالي وحّدد اإلعالن مجاالت هذه األهداف وبّوب. 2015-2000اإلنمائية لأللفية في الفترة 

  السلم ونزع الّسالح ؛ •

 التنمية والقضاء على الفقر ؛ •
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 حمایة البيئة المشترآة ؛ •

 حقوق اإلنسان والدیمقراطية والحكم الرشيد ؛ •

 حمایة المستضعفين ؛ •

 تلبية االحتياجات الخاّصة إلفریقيا ؛ •

 .تعزیز األمم المّتحدة •

  ".التنمية والقضاء على الفقر "اإلشارة في ما یلي إلى أهداف األلفية في مجالونكتفي ب

  :  في 2015-2000وتتمّثل هذه األهداف المطلوب إنجازها في الفترة 

الم             نسبة سكان العالم  ل 2015 التخفيض إلى الّنصف بحلول      .1 الذین یقّل دخلهم اليومي عن دوالر واحد ونسبة سكان الع
   ؛ول على المياه الصالحة للشرب أو دفع ثمنهاالذین یعانون من الجوع ونسبة السكان الذین ال یستطيعون الحص

ساواة من اإللتحاق              ضمان إتمام    .2 دم الم ى ق نهم عل دان وتمكي ّل البل مرحلة التعليم اإلبتدائي لألطفال ذآورا وإناثا في آ
  بجميع مستویات التعليم ؛

ات األ          . 3 ّدل الحالي ووفي اع المع ة أرب دار ثالث دار     التخفيض في معدل وفيات األّمهات بمق ّن الخامسة بمق ال دون س طف
  ثلثي المعّدل الحالي ؛

  واألوبئة األخرى ؛) اإلیدز(مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشریة . 4

مدن "رح في مبادرة  مليون شخص على األقل من سكان األحياء الفقيرة وفقا لما اقتُ    100 في حياة    ر تحقيق تحسُّن آبي   .5
   ؛2020وذلك بحلول عام ، "خالية من األحياء الفقيرة

ر والجوع والمرض و                  .6 ى مكافحة الفق ساعد عل ا ی ر شروط     تعزیز المساواة بين الرجل والمرأة بم ة  ضمان أوف التنمي
  المستدامة ؛

   وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في آّل مكان فرص حقيقية للحصول على عمل الئق ومنتج ؛.7

  .الخاص ومع منّظمات المجتمع المدني، سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر إقامة شراآات متينة مع القطاع .8
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  المحور الثاني

  2020-2010العقد العربي للتشغيل مالمح وتوّجهات 

دة           ابمقتضى قر  ة المنعق ة واالجتماعي صادیة والتنموی رة        رات مؤتمر القّمة العربية االقت  20/1/2009-19 بالكویت في الفت
التي أوآل إليها إدارة العقد أقّرت منظمة العمل العربية رات اقرهذه اللوتجسيما  . العقد العربي للتشغيل نافذاأصبح مشروع

  .التصّور النهائي للمشروع والخطة التنفيذیة المتعّلقة به

  

I . أهداف العقد العربي للتشغيل:  

  :يا  هدفا فرع34 وعاّمةأهداف ) 6( إلى سّتة یرمي العقد العربي للتشغيل

 :ومن أهدافه الفرعية . تحقيق متطلبات العقد العربي للتشغيل .1

  نشر وتعميم أهداف العقد ومضامينه عربيا ووطنيا على مختلف المستویات ؛ -

 نشر ثقافة العمل بصفة عاّمة والعمل الحّر بصفة خاصة ؛ -

 .التوّجه إلى مزید االنخراط في اقتصاد المعرفة -

 :ومن أهدافه الفرعية .  العربية إلى النصفتخفيض معّدالت البطالة في الدول .2

ي في                   - ؤتمر العمل العرب تحقيق أهداف االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل التي أقّرها م
   ؛2003دورته الثالثين بتونس سنة 

ة            - ة     اعتبار المقاربة االقتصادیة المعالجة الجوهریة لتنمية التشغيل المستدیم والحّد من البطال صفة هيكلي  ب
ل      شریعات العم ویر ت سات وتط داث المؤس رة إح ن وتي ع م تثمار والرف ّدالت االس ع مع ق رف ن طری ع

 وتحسين حوآمة سوق الشغل ؛

 التنسيق مع مختلف الهياآل المتدّخلة في هذا المجال في إطار شراآة فاعلة ونشيطة ؛ -

 تسهيل تنّقل اليد العاملة العربية بين الدول العربية ؛ -

 .يق مع المنّظمات العربية والدولية واالستفادة من جهودها وخبراتهاالتنس -

 :ومن بين األهداف الفرعية . تخفيض معّدالت الفقر إلى النصف .3

  دعم السياسات االجتماعية للحّد من الفقر والبطالة ؛ -

 ن العمل بسبب تدّني المهارات ؛عدعم جانب التكوین للعاطلين  -

 وب الفقر على المستوى المحّلي ؛وضع الخطط المناسبة لتقليص جي -

تطویر أنشطة وبرامج وآليات االقتصاد االجتماعي وخاصة مهن الجوار لتوليد أوفر ما یمكن من فرص  -
ة  ؤهالت عالي ب م ن ال تتطل ذه المه ل خاصة وأّن ه دة  . العم دمات الجدی تجابتها للخ ضال عن اس ذا ف ه

 ر واألفراد ؛ـلألس

 .نة وتبادل نتائجها على المستوى العربيإجراء الدراسات والدراسات المقار -

 :تيسير تنّقل العمالة العربية بين الدول العربية  .4

  نشر وتعميم ما یتوّفر من معلومات عن خصائص أسواق العمل العربية وحاجتها من العمالة ؛ -

 وضع إطار المؤّهالت العربية ؛ -

  ؛تطویر التشریعات واإلجراءات المنّظمة النتقال العمالة العربية -

 تطویر وتنظيم مكاتب التشغيل الخاصة التي تنشط في مجال الهجرة ؛ -

 .2020تحقيق حرّیة تنّقل العمالة العربية في أفق  -
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 :ومن األهداف الفرعية .  سنویا% 1رفع نسبة اإلنتاجية بـ  .5

  تطویر عناصر الجودة في قطاعات اإلنتاج والخدمات ؛ -

 من اإلنتاجية وتحسين المداخيل للعاملين ؛تطـویر الموارد البشریة بما یخدم هدف الرفع  -

 .توفير المعلومات وتبادلها حول الموارد البشریة واإلنتاجية -

ام       % 50 المهني إلى    والتدریبرفع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني       .6 التعليم الع ين ب ين األهداف      .  من الملتحق ومن ب
 :الفرعية 

  المهني ؛  التقني والتدریبوضع استراتيجية عربية للتعليم -

 إحكام التكامل بين برامج التعليم وبرامج التكوین ؛ -

 المهني ؛ والتدریبتحسين نسبة التحاق اإلناث بالتعليم التقني  -

  المهني األساسي والمستمر في إطار شراآة فعلية ؛التدریبتطویر مساهمة القطـاع في  -

 . المهني في أوساط المجتمعالتدریبتطویر الوعي بأهمية  -

  

ي                           ولعّله   ات الت الّرغم من بعض خصوصياته تنصهر في األولي شغيل ب ي للت من المفيد اإلشارة إلى أّن أهداف العقد العرب
  .نّصت عليها األجندات العالمية
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  أولويات وأهداف التشغيل والتنمية البشرية في االستراتيجيات الدولية

  - جدول مقارن-

  العقد العربي

2010-2020  

  االستراتيجية األوروبية

1997-2010  

  )BIT(األجندة العالمية 

2001-2010  

  أهداف األلفية

2000-2015  

ي تحق - د العرب ات العق ق متطلب ي

  ؛للتشغيل

ى    - ة إل ّدالت البطال يض مع تخف

 ؛النصف

 تخفيض معّدالت الفقر إلى النصف ؛ -

ق      - ي أف ة ف ة بحری ل العمال سير تنّق تي

  ؛2020

ع - ـ رف ة ب سبة اإلنتاجي  خالل % 10 ن

 فترة العقد ؛

ع - التعليم التقن رف ين ب سبة الملتحق ي ـ ن

  .% 50والتدریب المهني إلى 

  بلوغ االستخدام الكامل ؛ -

  لنشاط الرجال ؛% 70بلوغ  -

  لنشاط النساء ؛% 50بلوغ  -

  لنشاط المتقدمين في السّن ؛% 50بلوغ  -

ام       - ة الع ل نهای دریب قب ل أو ت ة عم وفير فرص ت

  ؛األّول من البطالة

ـ    - دریب ل ل أو ت ة عم وفير فرص ن % 30 ت  م

 العاطلين لمّدة طویلة ؛

  ؛% 15خفض معّدالت حوادث الشغل بـ  -

وین     - ي التك ة ف سات الخاص ساهمة المؤس وغ م بل

  من آلفة اليد العاملة ؛% 20المستمر بنسبة 

د             - ّل بل تخفيض الفشل المدرسي إلى النصف في آ

 . على مستوى اإلّتحاد% 10عضو و

  

سياسات    - لب ال شغيل ص ع الت وض

  االجتماعية ؛االقتصادیة و

 خفض البطالة إلى النصف ؛ -

صف   - ى الن راء إل ال الفق سبة العّم خفض ن

  ؛2010بحلول 

 اإلرتقاء بالتعليم والتدریب ؛ -

 تطویر ثقافة الریادة ؛ -

 اعتماد مفهوم العمل الالئق ؛ -

الدعوة إلى تحالفات استراتيجية في مجال         -

  .التشغيل

راء   - دد الفق يض ع ى )  دوالر1(تخف إل

  ؛2015النصف بحلول 

انون من           - ذین یع سكان ال تخفيض عدد ال

 الجوع إلى النصف ؛

سكان   - دد ال يض ع ن  تخف رومين م المح

 المياه النقية إلى النصف ؛

ـ          - والدة ب د ال تخفيض وفيات األّمهات عن

  . المعّدل الحالي3/4

  

  



 13

II . الخطة التنفيذية:  

ّوة،           ات واألهداف المرج ة      سعيا إلى ضمان أوفر الحظوظ لتحقيق األولوی شغيل خّط ي للت د العرب ة  عمل   تضّمن العق تنفيذی
رة         تحّدد ا خالل الفت ا وقطری ا عربي ى    . 2020-2010 من خاللها اإلجراءات واآلليات المطلوب اعتماده سنا بحاجة إل ول

ب ب       الدرجة  التأآيد على أّن تنفيذ هذه االستراتيجية العشریة الطموحة ال یتوّقف على منظمة العمل العربية وحدها، بل یتطّل
ّل                             ا ى األق ة أو عل ستویات القطری ى الم ه عل ق أهداف ى تحقي شغيل والعمل عل ي للت د العرب ة بالعق دول العربي ألولى إلتزام ال

 والمنتظم والتنسيق الكامل مع منظمة آما یتطّلب بلوغ أهداف العشریة القادمة تعاون األقطار العربية الجادّ . االقتراب منها 
مجاالت تبادل البيانات ومتابعة وتقييم نتائج السياسات المتوّخاة في إطار تنفيذ العقد وذلك بصفة العمل العربية وخاصة في 

  .دوریة

  :ويمكن تأليف هذه اإلجراءات واآلليات على النحو التالي 

  

  ىالمخطط التنفيذ

  المطلوب عربيا  األهداف العاّمة

  )منظمة العمل العربية(

  المطلوب قطريا

  

ات ا . 1 ق متطلب د تحقي لعق
  العربي للتشغيل

  ) أهداف فرعية3(

   نشر وتعميم المعلومات المتعّلقة بالعقد ؛-

دى        -  تسویق المشاریع التي یشملها العقد، ل
  مختلف مؤسسات التمویل ؛

ضایا - ة بق ات ذات العالق  إجراءالدراس
وطين     ة وت صاد المعرف شغيل واقت الت
ة        ذلك الدراسات التقييمي التكنولوجيا وآ

  ز أهداف العقد ؛لمتابعة إنجا

دوات  - دیات والن ؤتمرات والمنت د الم  عق
  .حول العقد وحول قضایا التشغيل

   اعتماد العقد العربي بصفة رسمية ؛-

ة     - شغيل العالي سب الت ق ن ار تحقي  اعتب
  هدفا من أهداف النمّو االقتصادي ؛

ات     - وفير المعلوم ات وت راء الدراس إج
د    ة بالعق رات المتعّلق ول المؤّش ، ح

ذلك صاد   وآ ول اقت ات ح  الدراس
   ؛...المعرفة وتوطين التكنولوجيا

ين     - ري ب ستوى القط ى الم سيق عل التن
داف    ق أه دخلين لتحقي ف المت مختل

  .العقد

ة  . 2 ّدالت البطال يض مع تخف
في جميع األقطار العربية   

  بمقدار الّنصف 

  ) أهداف فرعية3(

ة     - تراتيجية العربي ق االس ة تطبي متابع
وى العا  ة الق ي   لتنمي شغيل ف ة والت مل

ضایا      ا بق ي عالقته ة ف ار العربي األقط
  البطالة وخفض معّدالتها ؛

ستویين   - ى الم ة عل ّدالت البطال د مع  رص
ام     ي ع ري ف ي والقط  2009العرب

ذا  ي ه ة ف اس مرجعي نة قي صبح س لت
  المجال ؛

ام    - دف الع ق اله ي تحقي ّدم ف د التق  رص
  بشكل دوري وفق آلية محّددة ؛

ائج و    - ا یر   تعميم النت ا من اقتراحات      ام فقه
ة،    ار العربي ى األقط يات عل وتوص
دوات   ؤتمرات والن ي الم تثمارها ف واس

  والمطبوعات ؛

ة   - ة بالبطال ات المتعّلق راء الدراس  إج
  وتحدیاتها ؛

ة        - ات االستراتيجية العربي  تحقيق متطلب
شغيل،     ة والت وى العامل ة الق لتنمي
ة          ضایا البطال ق بق ا یتعّل وبخاصة فيم

  التها ؛وخفض معّد

صاءات   - ات واإلح وفير المعلوم  ت
ة     ایير والهيكلي سب المع ة ح المطلوب

  التي تحّددها المنّظمة ؛

ات  - ائج واالقتراح تثمار النت  اس
ة    ن المنظم صادرة ع يات ال والتوص
في السعي لتحقيق الهدف العام خالل       

  سنوات العقد ؛

 وضع الخطط المرحلية وطویلة المدى       -
   ؛لتحقيق هدف خفض البطالة

راءات   - شریعات واإلج ویر الت  تط
ة   ل العمال سهيل تنق ات لت والممارس

  العربية حسب الحاجة ؛
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  المطلوب عربيا  األهداف العاّمة

  )منظمة العمل العربية(

  المطلوب قطريا

  

ة      -   ل العمال سير تنق ة لتي  دعم الجهود الرامي
  العربية بين األقطار العربية ؛

سات    - وزارات والمؤس ع ال سيق م  التن
ة  ة بالتنمي ة ذات العالق العربي

تثمارات  (االقتصادیة واالجتماعية    االس
بينية ومناطق التبادل الحّر والمشاریع     ال

  ؛...) العربية المشترآة

سات  - ع مؤس ل م سيق المتكام  التن
ي      ة ف دول العربي ة ال ات جامع ومنّظم

  تحقيق هذا الهدف ؛

سات    - ات والمؤس ع المنظم سيق م  التن
ا     ن جهوده تفادة م ة، واالس الدولي

  وخبراتها في تحقيق هذا الهدف ؛

ات وال  - ع المنظم سيق م سات  التن مؤس
ا     ن جهوده تفادة م ة، واالس الدولي

  .وخبراتها في تحقيق هذا الهدف

ة  - ة األجنبي تغناء عن العمال دء باالس  الب
أّوال ثّم العمالة العربية في األوضاع        

  االقتصادیة التي تستدعي ذلك ؛

دخل  - صادیة الم ة االقت ار المقارب  اعتب
ق           ة عن طری الرئيس للحّد من البطال

ت  ّدالت االس ع مع ویر رف ثمار، وتط
ة     سين حوآم ل، وتح شریعات العم ت
شارآة  ادة الم ل، وزی وق العم س
شآت    م المن رأة، ودع صادیة للم االقت

  .الصغرى والصغيرة والمتوسطة

ّل  . 3 ن يق سبة م يض ن تخف
ر     ّط الفق ن خ م ع دخله

  المعتمد إلى الّنصف

  )هدفان فرعيان(

ر         - ّط الفق  رصد نسبة من یقّل دخلهم عن خ
ي األق  د ف ام   المعتم ي ع ة ف ار العربي ط

ة في          2009 اس مرجعي  لتصبح سنة قي
  هذا المجال ؛

شكل          -  رصد التقّدم في تحقيق هذا الهدف ب
  دوري وفق آلية محّددة ؛

ا من اقتراحات            - ا یرافقه ائج وم  تعميم النت
ة،    ار العربي ى األقط يات عل وتوص
دوات   ؤتمرات والن ي الم تثمارها ف واس

  والمطبوعات ؛

ات  - وفير المعلوم صاءات   ت واإلح
ة     ایير والهيكلي سب المع ة ح المطلوب

  التي تحّددها المنظمة ؛

ات  - ائج واالقتراح تثمار النت  اس
ة    ن المنظم صادرة ع يات ال والتوص
في السعي لتحقيق الهدف العام خالل       

  سنوات عقد التشغيل ؛

 وضع الخطط المرحلية وطویلة المدى       -
  لتحقيق هذا الهدف ؛

ة  - ارب الدولي تثمار التج ق   اس ي تحقي  ف
ات         ق المقارب معّدالت الفقر عن طری
  االقتصادیة واالجتماعية المناسبة ؛

ر وعرضها      -   ـدراسات حول الفق  إجراء ال
في المؤتمرات والندوات والمطبوعات     

  ؛

سات    - وزارات والمؤس ع ال سيق م  التن
ة  ة بالتنمي ة ذات العالق العربي

  االقتصادیة واالجتماعية ؛

ة الالزم  - الء العنای ر   إی ضایا الفق ة لق
ا  ث تمكينه ن حي المرأة م ة ب المتعّلق
ي   شارآتها ف ادة م شغيلها وزی وت

وازن         - ق الت ة تحّق  اعتماد سياسات تنموی
داف  صادیة واأله داف االقت ين األه ب

  االجتماعية ؛

 اعتماد سياسات وبرامج خاصة لتمكين     -
شـارآتها    ادة م شغيلها وزی رأة وت الم

  في النشاطات االقتصادیة ؛

اعتماد سياسات وبرامج خاصة لتمكين      -
  .الفئات المهّمشة في المجتمع
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  المطلوب عربيا  األهداف العاّمة

  )منظمة العمل العربية(

  المطلوب قطريا

  

  النشاطات االقتصادیة ؛

ر    - ضایا الفق ة لق ة الالزم الء العنای  إی
  المتعّلقة بالفئات المهّمشة ؛

سات - ع مؤس ل م سيق والتكام  التن
ي      ة ف دول العربي ة ال ات جامع ومنظم

  تحقيق هذا الهدف ؛

ع ا - سيق م سات   التن ات والمؤس لمنّظم
ا    ن جهوده تفادة م ة واالس الدولي

  .وخبراتها في تحقيق الهدف العام

ة   . 4 ل العمال سير تنّق تي
ار   ين األقط ة ب العربي

  العربية 

  ) هدفا فرعيا12(

ة  - ة المطلوب ایير والهيكلي ع المع  وض
  للمعلومات المتعّلقة بسوق العمل ؛

ة  - ار العربي ن األقط ات م ع المعلوم  جم
   ؛وهيكلتها ونشرها وتعميمها

شریعات  - ول الت ة ح راء دراس  إج
ة     ال العمال ة النتق راءات المنظم واإلج

  العربية واستقدام العمالة األجنبية ؛

راءات   - شریعات واإلج ویر الت ة تط  متابع
تقدام       ة واس المنظمة لتنّقل العمالة العربي
  العمالة األجنبية في األقطار العربية ؛

سب  - ة ح ات المطلوب وفير المعلوم  ت
ایير  ل  المع ن قب ّددة م ة المح والهيكلي
  المنظمة ؛

وافرة    - ات المت ن المعلوم تفادة م  االس
يم    م التعل رامج ونظ راض ب ألغ
م   راض دع ي، وألغ دریب المهن والت

  التشغيل ؛

ن   - ة ع ات الالزم وفير المعلوم  ت
ستخدمة  راءات الم شریعات واإلج الت
ة   ة العربي ل العمال ول تنّق ه ح لدی

  واستقدام العمالة األجنبية ؛

ال  -   ام وأعم ول مه ة ح راء دراس  إج
ة    شغيل للعمال ب الت ات مكات وممارس

  الوافدة في األقطار العربية ؛

ة  - ة المطلوب ایير والهيكلي ع المع  وض
دة في        للمعلومات المتعّلقة بالعمالة الواف

  األقطار العربية ؛

الث     - ّل ث ّرة آ املة م ة ش راء دراس  إج
ول    شغيل ح د الت الل عق نوات خ س

ة الوا ة   العمال ار العربي ي األقط دة ف ف
  والكلفة االجتماعية لها ؛

دف - ة به ؤّهالت العربي ار الم داد إط  إع
شهادات     ؤّهالت وال افؤ الم ة وتك معادل
ة       ل العمال سير تنّق ة، وتي العربية المختلف

  العربية وحرآّيتها ؛

صنيف - اد الت راءات العتم ع إج  وض
العربي المعياري للمهن على المستوى      

  ة الستخدامه ؛العربي ووضع أدّل

دمات  - ول خ ة ح ة دوری راء دراس  إج

ارب   - ن التج ان م در اإلمك تفادة بق  االس
ات    ن االقتراح رى، وم ة األخ العربي

ة   وال ن المنظم صادرة ع يات ال توص
  بهذا الخصوص ؛

ة - مية المطلوب ات الرس وفير المعلوم  ت
ة     ة العربي شغيل العمال ب ت ن مكات ع

  واألجنبية ؛

ارب   - ن التج ان م در اإلمك تفادة بق  االس
ات  رى، واالقتراح ة األخ العربي
ة    ن المنّظم صادرة ع يات ال والتوص

  بهذا الخصوص ؛

ة عن ا        - ة   توفير المعلومات الالزم لعمال
  الوافدة لدیه ؛

ارب   - ن التج ان م در اإلمك تفادة بق  االس
ات   ن االقتراح رى، وم ة األخ العربي
ات    ائج الّدراس يات ونت والتوص
ذا   ة به ن المنّظم صادرة ع ال

  الخصوص ؛
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  المطلوب عربيا  األهداف العاّمة

  )منظمة العمل العربية(

  المطلوب قطريا

  

وّفرة        ة المت ة وااللكتروني التشغيل العادی
ة  ذلك دراس ة، وآ ار العربي ي األقط ف

  حول خدمات التوجيه واإلرشاد ؛

وزارات     - ين ال ي تجمع ب اءات الت د اللق  عق
ة،  ة العربي ل العمال ة بتنق ة المعني العربي

ل العمال  ة بتنق ضایا المتعلق ة وطرح الق
سهيل        ة بت العربية، واالقتراحات المتعلق

  التنقل وتخفيف القيود ؛

ة  - ل العمال ة تنق ق حرّی ة لتحقي  وضع خّط
العربية لضمان الظروف واإلجراءات      
ة   ق حرّی ة لتحقي ات الالزم والمتطّلب

   ؛2020التنقل في عام 

  

اد - ة" اعتم ؤهالت العربي ار الم " إط
بشكل رسمي، واستخدامه في معادلة      
ة        شهادات العربي تكافؤ المؤهالت وال

  ؛المختلفة 

اري   - ي المعي صنيف العرب اد الت  اعتم
ي   تثماره ف مي واس شكل رس ن ب للمه
ي   ة وف ة العربي ل العمال سهيل تنّق ت
ة   رامج التعليمي اهج والب ع المن وض
ور،  ستویات األج ة، وم والتدریبي

  ومعایير التقييم ؛

 إجراء تقييم دوري مّرة آّل ثالث سنوات        -  
ذي تحرزُه األقطار          حول مدى التقّدم ال

ة   العرب ل العمال ة تنّق ال حرّی ي مج ة ف ي
  .العربية

  

ة   - شغيل العادی دمات الت وفير خ  ت
يم  م التعل ي نظ ة لخریج وااللكتروني
ل    ن العم اطلين ع دریب والع والت
  وآذلك خدمات التوجيه واإلرشاد ؛

ا - ي یتوّاله شغيل الت ب الت يم مكات  تنظ
القطاع الخاص لخدمة أسواق العمل       

  العربية ؛

دمات الت- وفير خ اد  ت ه واإلرش وجي
يم    م التعل ي نظ وظيفي لخریج ال

  والتدریب والعاطلين عن العمل ؛

دها  - ي تعق اءات الت ي اللق شارآة ف  الم
وزارات       ين ال ي تجمع ب المنظمة والت

  المعنية بتنّقل العمالة العربية ؛

ل    - سهيل تنّق اءات لت ائج اللق تثمار نت  اس
نح       العمالة العربية وتخفيف القيود آم

ب  اءات ل ال  اإلعف ات آرج عض الفئ
  األعمال والرسميين ؛

ال    - سّهل االنتق ي ت ط الت ع الخط  وض
ة    ة العربي ل العمال ة تنّق ة حرّی لمرحل

ام  ي ع ع 2020ف سجم م ا ین ، بم
  .الخّطة العاّمة التي تضعها المنّظمة

ي    . 5 ّو ف ّدل النم ع مع رف
سبة   ة بن  % 10اإلنتاجي

ّل    ي آ د ف الل العق خ
  األقطاع العربية 

ة - ضایا المتعلق  إجراء الدراسات حول الق
ة     ل المختلف ات العم ي قطاع الجودة ف ب

  ونشر نتائجها ؛

ة - ضایا المتعلق  إجراء الدراسات حول الق

   تبّني مفاهيم الجودة الشاملة ؛-

ية  - ودة القياس فات الج ق مواص  تحقي
  الدولية ؛
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  المطلوب عربيا  األهداف العاّمة

  )منظمة العمل العربية(

  المطلوب قطريا

  

ة          )عية أهداف فر3( باإلنتاجية في قطاعات العمل المختلف
  ونشر نتائجها ؛

  تقليص الهدر في الموارد ؛ -

ن - ات األم د ومتطلب ق قواع  تطبي
  والسالمة المهنية ؛

  

 في   2009 رصد معّدل اإلنتاجية في عام       -  
اس     نة قي ون س ة لتك ار العربي األقط

  مرجعية في هذا المجال ؛

شكل دوري وفق          - ة ب  رصد زیادة اإلنتاجي
ا         ا یرافقه آلية محّددة، وتعميم النتائج وم

  توصيات ؛من اقتراحات و

ة     - ة المعني وزارات العربي ع ال سيق م  التن
  لتحقيق هذا الهدف ؛

وارد   - ویر الم ول تط ات ح راء الدراس  إج
ا     ل انطالق سات العم ي مؤس شریة ف الب
ة   صادیة واالجتماعي داف االقت ن األه م

  ؛) اإلنتاجية، ظروف العمل(للمؤسسة 

ة     - ة العربي ات الجامع ع منظم سيق م  التن
التعليم وا  ة ب ه  المعني دریب بأنواع لت

ومستویاته المختلفة في مجاالت تطویر     
  الموارد البشریة ؛

ة     - ة المعني وزارات العربي ع ال سيق م  التن
بتطویر وتنمية الموارد البشریة لتحقيق     

  .الهدف العام

ة         - ة لإلنتاجي  إنشاء أو تطویر هيئة وطني
ة     ين الحكوم راآة ب ار ش ي إط ف
ث   ز البح ال ومراآ وأصحاب األعم

  النقابات ؛العلمي و

 تقدیم حوافز مادیة ومعنویة لمن یساهم       -
املين    ن الع ة م ع اإلنتاجي ي رف ف

  والمدیرین وأصحاب العمل ؛

ة   - ع عناصر اإلنتاجي ين جمي سيق ب  التن
ة،  ( يط، اإلدارة، التقني التخط

  ؛) والعنصر البشري

ة - ة للمنظم ات المطلوب وفير المعلوم  ت
  دوریا ؛

لموارد  توفير المعلومات حول تطویر ا      -
  البشریة ؛

ویر  - ة بتط ات المتعّلق راء الدراس  إج
  .وتنمية الموارد البشریة

ين . 6 سبة الملتحق ع ن رف
دريب     بالتعليم التقني والت

ى   ي إل ن % 50المهن  م
  الملتحقين بالتعليم 

  ) هدفا فرعيا11(

ة - يم " وضع وثيق ة للتعل تراتيجية عربي إس
  ؛" والتدریب المهني

راءات ال - اذ اإلج اد   إّتخ ة العتم الزم
  اإلستراتيجية على المستوى العربي ؛

ق االستراتيجية في األقطار          -  متابعة تطبي
ات وطرح   ق الدراس ة عن طری العربي
ؤتمرات   ي الم ة ف ضایا ذات العالق الق

  والندوات والمطبوعات ؛

اد - يم  " اعتم ة للتعل تراتيجية العربي االس
ي دریب المهن ستوى " والت ى الم عل
دها على المستوى    القطري بعد اعتما  

  العربي ؛

ى   - تراتيجية عل ات االس ق متطلب  تطبي
  المستوى القطري ؛

ة   - ة لمنظم ات المطلوب وفير المعلوم  ت
ي  ضایا الت ول الق ة ح ل العربي العم

  تعالجها االستراتيجية ؛

  

سات -   ع مؤس ل م سيق والتكام  التن
ي      ة ف دول العربي ة ال ات جامع ومنظم

  تحقيق هذا الهدف ؛

صاءات   - ات واإلح وفير المعلوم  ت
ة    المط ایير والهيكلي سب المع ة ح لوب

  التي تحّددها المنظمة ؛
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  المطلوب عربيا  األهداف العاّمة

  )منظمة العمل العربية(

  المطلوب قطريا

  

ع - سيق م سات   التن ات والمؤس  المنظم
ا     ن جهوده تفادة م ة، واالس الدولي
  وخبراتها في تحقيق هذا الهدف العام ؛

دریب          - التعليم والت ين ب سبة الملتحق  رصد ن
ام      ي ع ة ف ار العربي ي األقط ي ف المهن

ة في          2009 اس مرجعي  لتصبح سنة قي
  هذا المجال ؛

ام    - دف الع ق اله ي تحقي ّدم ف د التق  رص
حـّددها المنظمة بشكل دوري وفق آلية ت

  ؛

ة - ة الالزم ایير والهيكلي ع المع  وض
  للمعلومات المطلوبة ؛

ر - اع غي ول القط ات ح راء الدراس  إج
صغيرة       المنّظم والمنشآت الصغرى وال

ذاتي  شغيل ال ّر(والت ل الح ك ). العم وذل
رة    شآت الكبي اع المن ى قط افة إل باإلض

  والمتوّسطة ؛

ضایا المتعّل- ة  إجراء الدراسات حول الق ق
دریب   التعليم والت اث ب ـاق اإلن بالتح

  المهني ؛

اث           -  رصد التقّدم الحاصل في التحاق اإلن
ى  ي عل دریب المهن يم والت رامج التعل بب

  المستوى العربي ؛

 إجراء الدراسات وطرح القضایا المتعلقة      -
ویر    ع وتط ي المجتم ل ف ة العم بمكان

  الوعي بأهميته ؛

  

ات  - ائج واالقتراح ن النت تفادة م  االس
ة    ن المنظم صادرة ع يات ال والتوص
في السعي لتحقيق الهدف العام خالل       

  سنوات عقد التشغيل ؛

سب  - ة ح ات المطلوب وفير الملعوم  ت
ّددها     ي تح ة الت ایير والهيكلي المع

  المنظمة ؛

لتعليم والتدریب المهني    تطویر برامج ا   -
ات   ات القطاع ة متطلب ا لتلبي وتنویعه

  المختلفة ؛

دمات   - ي لخ شار الجغراف يع االنت  توس
ي    دریب المهن يم والت سهيالت التعل وت
تيعاب    ة الس اطق المختلف ي المن ف

  الراغبين في االلتحاق ؛

ة   - دمات الالزم سهيالت والخ وفير الت  ت
التعليم   اث ب اق اإلن ویر التح لتط

یب المهني وتوفير المعلومات     والتدر
  حولها ؛

واد   - تخدام األدوات والم ویر واس  تط
ة   وعي بأهمي ادة ال ة لزی اإلعالمي

  ومكانة العمل المهني ؛

 اختيار مجموعة من المراآز في عدد من        -  
ز      ز تمّي ون مراآ ة لتك ار العربي األقط
ة أو      اء الخدم ي أثن دربين ف داد الم إلع

ة بموجب م ل االلتحاق بالخدم ایير قب ع
 .مناسبة تضمن النوعية واألداء المتمّيز

  

ا  - ع فيه ي تق ة الت ار العربي ولى األقط  تت
دربين  داد الم ز إلع ز التمّي مراآ
ن   ة م ات الالزم تكمال المتطلب اس
زات   شریة والتجهي وارد الب الم
ة   سهيالت الالزم ات والت والتقني
ل    وفير التموی ز وت إلدارة المراآ

  .الالزم لذلك
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  ثالمحور الثال

  خلفيات العقد العربي للتشغيل

  

ة في                    ة العمل العربي لقد مّكنت الدراسات والتقاریر والمؤتمرات والمنتدیات والندوات وورشات العمل التي أنجزتها منظم
  .الفترة األخيرة من قراءة دقيقة لواقع سوق العمل العربية من زوایاه المختلفة ومن تشخيص مختلف التحدیات المّتصلة به

ة  وبفضل ة والتربوی صادیة واالجتماعي ا االقت ي بأبعاده وطن العرب ي ال ة ف شغيل والبطال شاملة للت ة ال ذه المقارب توّفقت  ه
ى  ة إل ةالمنّظم د أهداف مدروس شترآة وذات تحدی ة قصوى    ُم ي أولوّی راهن ف صادي ال اعي واالقت ع االجتم ا الواق ُیبّرره
  .الدول العربية

  . حول خلفّية أهداف العقد العربي للتشغيل بقدر ما یسمح به نطاق هذا التقریروفي ما یلي،  ُنقّدم بعض اإلضاءات

  

I . في الوطن العربي واقع البطالة:  

را        درا آبي شغيل ق لقد سعت األقطار العربية منذ فترة ثمانينات القرن الماضي إلى بلورة اتجاهات جدیدة أولت سياسات الت
صادی  ق اإلصالحات االقت ة عن طری ن العنای ى  م شجعة عل ات الم رامج واآللي ن الب د م ق وضع العدی ة وعن طری ة الكلي

  . التشغيل

  

  : وقد ارتكزت هذه المقاربات على 

 دعم برامج االستثمار العمومي ؛ •

 ؛) المناطقية أو الجهویة(سياسات التنمية المحلية  •

 دعم القطاع الخاص والرفع من أدائه ؛ •

 اإلرتقاء بمنظومة التربية والتدریب والتعليم العالي لتقریب مخرجاتها من احتياجات سوق العمل ؛ •

  برامج تشغيل الشباب والفئات السكانية ذات الصعـوبات الخصوصية ؛ •

 .برامج وآليات دعم العمل المستقل وإقامة المشاریع •

 التحدیات إحدى أخطر باعتبارها  العربية هاجسا للحكوماتلالجهود المبذولة، فإّن البطالة مازالت تمّثهذه بالرغم من و
وبهذا المعنى أصبحت . معّدالت البطالة في العالمالتي باتت نسبة البطالة فيها من أعلى التي تواجه المجتمعات العربية 

  .إلقتصادي واإلجتماعي فضال عن التحّدي افي المقام األّولتحّدیا سياسّيا في آّل األقطار العربية دون استثناء البطالة 

خالل  % 15.3 یبلغ العالم العربيالمتوّسط العام في  معّدل البطـالة في أّنها ل منظمة العمل العربية في آخر تقریرقّدر تو
 بـ  في نفس السنةفي حين أّن متوّسط نسبة البطالة في العالم یقّدر.  مليون عاطل عن العمل17 وهو ما یمّثل 2006سنة 
  في المنطقة العربيةوتشمل البطالة). 2009 في سنة % 7.5إلشارة إلى أّنه یتوّقع ارتفاع هذه الّنسبة إلى مع ا (% 6.2

  . % 14.4 مقابل معّدل عالمي یقّدر بـ % 30 بطالة هذه الشریحة تشّكل سنة حيث 24-15خاصة الفئة العمریة 

  

  : ما یلي ومّما تتأّآد اإلشارة إليه

في هيكلة بطالة التعليم العالي شهادات وحاملي وحاملي مؤّهالت التدریب المهني  رتفاع بطالة المتعّلمينا •
 لطاقات اإلنتاج ؛خطيرا وهو ما یمّثأل هدرا . % 46 و% 6.3 والتي تتراوح بين الشباب

ارتفاع بطالة النساء لتبلغ في بعض األحيان بين ضعفين وأربعة أضعاف بطالة الّرجال مع بعض  •
 التي تعّد أصال األدنى عالمّيا حيث ال تتجاوز  وهو ما یزید من ضعف ُمشارآة المرأة.لةاإلستثناءات القلي

  ؛) BIT-2007 (% 56.6 مقابل متوّسط عالمي یقّدر بـ % 32نسبة نشاطها 
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ومن مسّببات هذا . لظاهرة محصورة تقریبا في المدناهذه  بروز ظاهرة البطالة في الریف، في حين آانت •
ع الفالحي في الّدول العربّية بفعل التغّيرات المناخّية إضافة إلى استمرار النمط التقليدي رّدي الوضالوضع ت

لإلنتاج الزراعي وضعف مردوده،  وهو ما ُیهّدد األمن الغذائي إلى جانب تفّشي البطالة والفقر في األوساط 
 الریفّية ؛

  .طالق وهو من أخطر الّظواهر على اإلتوّسع فئة اليائسين من فرص العمل •

  

  . لعدید األسبابمرّشحة إلى مزید من التعقيد في الوطن العربيالّصعبة أصال وهذه األوضاع 

 وتبرز .ناشط یين مال103 منهم 2006 مليون نسمة في 319 مقابل 2008في  نسمة  مليون338 فالمنطقة العربية تعّد
وهو ما یجعل النمّو السكاني في حدود  .2020سنة  ناشط مليون 146 سيرتفع إلى  عدد الناشطيناإلسقاطات المتوّفرة أّن

  . سنویا% 3.4 سنویا ونمّو السكان النشطين في حدود % 2.3

 مالیين في أفق 4وسيبلغ هذا العدد .  سنویایين مال3ل بـ عمعلى سوق الحاليا وبناء على ذلك یقّدر عدد الوافدین الجدد 
2020.  

  . لإلستجابة فقط لطلبات الشغل اإلضافّية2020في أفق مل فرصة ع مليون 100إحداث هذا الوضع ویتطلب 

معّدالتها اإلجمالّية الحالية رغم بالمتمّثلة في التزاید السكاني ت إلى تواصل العوامل الدیمغرافية وتستند هذه اإلسقاطا
  . العربيةفي بعض األقطارالتراجع الُمسّجل لهذه الُمعّدالت 

  

 التشغيل یشّكل أبرز التحدیات التي تشهدها األقطار العربية لما لهذه المسألة من ویتجّلى من خالل هذه المعطيات أن
ومن هنا جاء االهتمام المتزاید بالتشغيل وفي . ارتباط وثيق باالستقرار السياسي والتنمية االقتصادیة والرقي االجتماعي

  .آّل المسائل المتعّلقة به

  

  :ى عدید األسباب ومنها خاصة وتعود إشكالية البطالة في الوطن العربي إل

 طفل لكّل إمرأة في سّن اإلنجاب ُمقابل معّدل عالمي 3.6 بـ 2005الُمقّدرة في عام الخصوبة الت ارتفاع معّد •
ـ  يا، و1.9 و2.6ب شرق آس ا الّالتينّي2.5 ب ر الخصوبة. ة ألمریك ؤّثر مؤّش دیهي أن ی ن الب ل وم ى العوام  عل

  ؛ بسوق العمل ذات العالقة الّدیمغرافية األخرى

اتج     االستثمار عدم آفایة معّدالت   • ي     نسبة إلى الّن الي  المحّل ا         اإلجم ي ال تتجاوز عموم ة     % 25 الت  وعدم آفای
ّدالت  ّو ُمع ب   النم ارجي المتقّل ب الخ ا بالطل تقرارها إلرتباطه دم اس دّني تواضع ووع صادي وت األداء االقت

  المحتوى التشغيلي في النمو ؛

شغيل في ال      • ام     تراجع الت ة بفع         وقطاع الع ة الُمقّنع تخّلص من البطال ة           ال ى عمال ا أدى إل ل الخصخصة وهو م
ه القطاع            وفي نفس الوقت    . فائضة وم ب ان یق ذي آ شغيلي ال دور الت ام بال ى القي درة القطاع الخاص عل  عدم ق

 ي ؛ ة وهيمنة قطاعات اإلنتاج التقليدیة على النشاط االقتصادّیستثمارالعام بسبب ضعف القاعدة اال

سبة     وبالّرغم.عدم التالؤم بين مخـرجات التعليم والتدریب مع حاجيات سوق العمل          • من صحة هذا الكالم بالن
يم                          ى مخرجات التعل ّدالت الطلب عل ضا من ضعف مع ة أی شباب متأتي لبعض اإلختصاصات،  فإّن بطالة ال

ّددا محدودّیة قدرة القطاع الخاّص       وهو ما یؤّآد مج   . حتى في اإلختصاصات العلمية والتكنولوجية والهندسّية     
  ؛  من اإلقتصادّیات العربّية% 80 و70على إحداث فرص العمل بالّرغم من آونه ُیمّثل بين 

التطورات الهيكلية للوافدین الجدد على سوق العمل والمتمثلة في األعداد المتزایدة لخریجي الجامعات بفعل          •
ّدال اع المتواصل لمع التعاالرتف اق ب ي ت االلتح الي ف ةليم الع ا العربي ل أقطارن وّفرة . آ ات المت شير البيان وت

ل       )  طالبات % 40منهم  ( مالیين طالب عربي     5أنه یوجد لدینا    ) 2003(ألحدث سنة    ا یمّث  طالب  12وهو م
  . ساآن1000لكل 
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ثالث مرات                  ي ب ّدل األوروب ا  1000 طالب لكل      33(وبالرغم من أهمية هذا الرقم فإّنه یبقى دون المع  ودون  )آن س
ة  صاد المعرف ي اقت اجح ف راط الن رجين  . االنخ دد المتخ ا أّن ع ن الواضح هن ة وم داد الحالي ى باألع درة حّت وق ق یف

  .االقتصادیات العربية على انتداب حاملي الشهادات العليا بأضعاف مضاعفة

ذهب  ) أي الضغط على عرض العمل    (الحّل هنا ليس الحّد من عدد الطلبة والمتخرجين         و ل         آما ی ك ب ى ذل بعض إل  ال
ر  مرتفع  ومحتوى معرفي  عاليةالبحث عن مصادر نمّو جدیدة وقطاعات اقتصادیة ذات قيمة مضافة       بما یضمن أآث

  . العلميةالكفاءات المهارات التقنية وما یمكن من فرص العمل ألصحاب

 القطاع العام والقطاع الخاص لتقدیم آما تقتضى معالجة البطالة إدارة نشيطة لسوق العمل وإخضاعها إلى بيئة تنافسية بين
  .أفضل الخدمات إلى المتعاملين معها سواء آانوا أفرادا أو مؤسسات

ادة في                         سبة الری اط بمدى ن صاد  وبالتوازي مع ذلك فإنه بات من المؤّآد أّن حّل إشكالية التشغيل مرتبطة شدید االرتب  اإلقت
  .الصغرى والصغيرة والمتوسطةالمؤسسات حرآية إحداث آكّل بما یدعم  المجتمع وفي

بل أصبحت تمّثل بال . إّن هذه المشروعات أصبحت تمّثل في آل التجارب مكّونا أساسيا من مكّونات استراتيجيات التشغيل
  .منازع مستقبل التشغيل

  

II . واقع الفقر في الوطن العربي:  

شرق      تشير بيانات البنك الدولي المتعلقة بمتابعة مستویات الفقر في العال     ة ال الي في منطق اه الم م إلى أّن معّدالت الفقر بمعن
ستمّر، حيث تقّلصت من         ى  1990 سنة  % 4.3األوسط وشمال إفریقيا في تراجع م ذه   . 2005 سنة  % 3.6 إل ر ه وتعتب

ـ                        در ب ر والمق ّط الفق  دوالر  1.25النسبة من أدنى الّنسب مقارنة بالدول النامية والّصاعدة وذلك باعتماد المعيار الدولي لخ
  . مليون فقير11للفرد یوميا وهو ما یمّثل 

  

وهذا المعّدل . % 17أّما باعتماد معيار دوالرین للفرد وفي اليوم وهو المعيار األآثر معقولية ترتفع نسبة الفقر إلى حوالي 
ع   - وإن آان من أدنى المستویات مقارنة بالبلدان النامية        -العام على المستوى العربي      و مرتف ل   فه ي   51إذ یمّث ون عرب  ملي

  .یعيشون في حالة فقر وهو ما ال یتناسب مع اإلمكانيات االقتصادیة والمالية للوطن العربي

  

سم  ستوى القطري تّت ى الم ا عل اأم ضة جغرافي ين األقطار منخف اوت ب شّدة التف ر ب ّدخل واألقطار  الفق طة الال ّدخل ـمتوّس
ارتفاع معدالت الفقر في بآما تّتسم هذه الخارطة . % 1.5 و% 42النسبة بين راوح ـواألقطار ذات الّدخل المرتفع حيث تت

  .الریف مقارنة بمعدالتها في المدن بالرغم من التوسع الحضري

إلّتساع المستمّر لظاهرة التصّحر في       ولذلك أسباب عدیدة تتعّلق بوضع الزراعة في الوطن العربي والظروف المناخية وا           
  .بيئة جاّفة أصال

  

ر         فإّنا أّن البطالة خالفا لما هو سائد ليست سببا رئيسّيا للفقر،              آمو وال أدّل  .  الّشغل ليس عامال محّررا بالضرورة من الفق
رد الواحد في                    ن للف ار دوالری راء بمعي وم على ذلك من أّن عدد الفق اطلين عن العمل      ) ا مليون  51 (الي وق عدد الع  17(یف

راء  وهو ما ُیفّسر ظاهرة العمّ      ). امليون شتغلين العرب،            ال الفق ون ثلث الم ذین یمّثل وقطاع  قطاع الزراعة     وخاصة في      ال
   .في عدید األقطار العربية % 40 الذي یشّغل أآثر من والقطاع غير المنظمالصناعات التقليدیة 

  

ة ن        ومن أسباب الفقر أیضا ارتفاع معّدالت اإلعا       دول العربي ة      تيجة لتواصل العوامل الدیمغر      لة في نصف ال ة رغم بدای افي
  .تراجعها

ر                         رات الفق ّم مؤّش د أه التوّقف عن ودون أن ندخل في التفاصيل القطریة التي تخرج عن نطاق هذه الدراسة یمكن اإلآتفاء ب
  .على المستوى القومي
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  1الجدول 

   الشرائية باستخدام خّطي الفقرالقدرةمعّدل انتشار الفقر على أساس تقديرات تعادل 

  )2005(يوم /والر للفرد د2 دوالر و1.25

  )بالماليين(عدد الفقراء   )نسبة مئوية(مؤّشر نسبة الفقر   

   دوالر1.25  

  یوم/أمریكي للفرد

  دوالران أمریكيان

  یوم/للفرد

   دوالر1.25

  یوم/أمریكي للفرد

  دوالران أمریكيان

  یوم/للفرد

  1990  1999  2005  1990  1999  2005  1990 1999  2005 1990  1999  2005 

آسيا شرق 
  والمحيط الهادئ

56.0  35.5  18.0  80.0  61.5  39.6  893  634  339  1.277 1.101 747  

أوروبا وآسيا 
  الوسطى

3.9  5.6  4.1  10.6  15.0  9.3  18  27  20  49  71  44  

أمریكا الالتينية 
  والبحر الكاریبي

10.0  10.5  7.9  20.4  21.2  16.9  44  54  43  89  109  93  

الشرق األوسط 
  وشمال إفريقيا

4.3  4.2  3.6  19.7  18.9  16.9  10  12  11  44  52  51  

1.091 1.030  924  595  589  577  73.9  77.3  82.7  40.4  44.1  51.7  جنوب إفریقيا

إفریقيا جنوب 
  الصحرى

57.8  58.2  51.2  76.1  77.6  72.9  299  382  390  393  508  556  

2.582 2.871 1.3982.777 1.8391.696  47.3  57.1  63.7  25.7  33.7  42.3  العالم

 BM : Note sur la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord-2008: المصدر 

 

ة      برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي في تقریره األخير حول ومن ناحيته، یقّدر  دول العربي سانية في ال ة اإلن  ,PNUD)التنمي
دان منخفضة      % 36.2 منها   % 18.3 بـ   2005-2000 المعّدل العام للفقر في الوطن العربي خالل الفترة          (2009  في البل
  . في البلدان متوّسطة الّدخل% 15.9الدخل و

ام        ّدل الع آما یشير التقریر أیضا إلى أّن ظاهرة الفقر أآثر انتشارا في األوساط الریفية مقارنة باألوساط الحضریة في المع
  . الفقر في تونسدراسة حولوهذا ما الحظناه أیضا في . على المستوى العربي

  

فإذا ذهبنا إلى معاني الفقر األخرى اآلخذة باالّتساع في .  ال یعكس واقع الفقر بأبعاده المختلفة  - على أهمّيته  –إّن فقر الّدخل    
الرغم من            ة ب دان العربي إّن البل ر، ف سألة الفق صل مباشرة بم ي تّت اعي والت ر الجم ساني والفق الفقر اإلن ة آ ات العالمي األدبي

  .سب المسّجلة مازالت على مستوى عدید المؤّشرات ذات الّصلة بالتنمية البشریة دون المعّدالت العالميةالمكا
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  2الجدول 

  2005 –بعض مؤّشرات التنمية البشرية 

  )معّدالت عالمية(

ط   المناطق متوّس
دخل  ال
ردي  الف
ادل  بتع
درة   الق
شرائية  ال

  بالدوالر

ط  متوّس
ل  مؤم

  الحياة 

دد ( بع
  )السنوات

ط مت وّس
سبة  ن
المتعّلمين 

)%(  

ط  متوّس
سكان  ال
ين  المتمّتع
التزّود  ب

  بالكهرباء

ط  متوّس
سكان  ال
المتمّتعين 
صادر  بم
اه  المي

  النقّية

)2004(  

ط  متوّس
سكان  ال
ين  المتمّتع
دمات  بخ
صرف  ال

  الصّحي 

)2004(  

ط  متوّس
سبة  ن
سكان  ال
ي  ف
دن  الم

)%(  

  48.6  59.0  83.0  76.0  78.6  68.1  9543  العالم 

اون منّظ ة التع م
  والتنمية االقتصادیة

29197  78.3  -  100.0  99.0  96.0  75.6  

  55.1  71.0  86.0  غير مذآور  70.3  67.5  6716  البلدان العربية 

ي  ( ونس ف ت
  *)التقرير

8371  76.3*  -  99.0**  96.0  

)2005(  

85.0  

)2005(  

55.1  

65.3  

  34.9  370  55.0  26.0  60.3  49.6  1998  إفریقيا ج ص 

ا ال طى أوروب وس
  والشرقية

  63.2  -  94.0  غير مذآور  99.0  68.6  9527

  77.3  77.0  91.0  90.0  90.3  72.8  8417  أمریكا الالتينية

  42.8  50.0  79.0  غير مذآور  90.7  71.7  6604 شرق آسيا والباسفيك

  BM : Rapport sur le développement humain-2007/2008: المصدر 

   

ونس في سنة         تجدر اإلشارة إلى أّن مؤمل ا     *  ـ            2005لحياة بالنسبة لت ّدٍر ب ة یق والهدف هو    .  سنة  73.5 حسب المصادر الوطني
  .2011 سنة في 76.5الوصول به إلى 

  .مصدر وطني**  
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III .العربّية  / واقع الهجرة العربّية:  

  

الم      قد  و.  وبأشكال متعّددة  التاریخ البشري على مّر العصور     أقدم الظواهر في     الهجرة من ظاهرة  عّد  ُت زادت معّدالتها في ع
سنة       . اليوم بصورة ملحوظة لعدید العوامل والظروف      م المّتحدة ل ر األم اجرین   2006ویتبّين من خالل تقری  أّن حجم المه

  ومّما تجدر اإلشارة إليه أّن ثلثي المهاجرین في العالم. عربيإنسان  مليون 22 مليون شخص منهم 200في العالم یقّدر بـ 
وا من اانتقل ا بينه ي م ة ف دان نامي ين بل ي ب ة والثلث المتبّق دان متقّدم ى بل ة إل دان نامي اریر .  بل شير مختلف التق ى وت أّن إل

ة ستؤّدي                  دان المتقّدم ى  موضوعيا   المتغّيرات الدولية وعولمة االقتصاد وانفتاح األسواق واألوضاع الدیمغرافية في البل إل
  . مّما ُیثاُر حولها من قضایامزید من االنفتاح في مجال الهجرة بالّرغم

ى آخر                    على  و ة وتختلف من مصدر إل ر محّين ة وغي ر دقيق ا غي الرغم من مؤّشرات تزاید الهجرة فإّن البيانات المتعّلقة به
  .ألسباب تتعّلق بالنظم اإلحصائية وألسباب سياسية في بعض األحيان

  

ي           ـوسنقتصر الح  ى دول الخل ي بضيق القاعدة            حيث   . جدیث في ما یلي على خصائص الهجرة إل يج العرب ة الخل سم منطق تّت
ة  ـبالطمووارد والعائدات من جهة ثانية ـانية من جهة وبفيض الم ـالسك ة ثالث ذه األسباب   . وحات التنمویة الكبيرة من جه وه

دان الجن   ـاون الخليجـعّد دول مجلس التعرة حيث تُ  ـوالت نداء للهج  ـتمّثل مفع   مجال جذب   وب في ـي المنطقة األولى في بل
ـاریر أن بل  ـوتق. المـرة الدولية في العـاليم جذبا للهج  ـعّد أآثر األق  آما تُ . العمالة األجنبية  ستقطب  ـدان الخلي ـّدر بعض التق ج ت

ـل إال    ـرة الـ من الهج% 10 ا ال تمّث ال ـ من سك  % 0.4دولية في حين أّنه  Revue l’Expression : Dossier)م ان الع
immigration sud/sud, 13 Nov. 2007) .  

  

ساع          وتأتي هذه الهجرة من دول الشمال وآذلك من اليابان وآوریا الجنوبية بأعداد متزایدة من الكفاءات والخبرات بحكم ات
ا                شاءات واستخدام التكنولوجي ة األساسية واإلن ع في البني ضا من دول           . األنشطة االقتصادیة والتوّس ذه الهجرة أی أتي ه وت

ة    % 77عمالة الفنية الماهرة وخاصة من العمالة اآلسویة التي تمثل          الجنوب بالنسبة لل   ونتيجة للعوامل    .  من مجموع العمال
ة     إّن     . الدیمغرافية واالقتصادیة، فإن حجم المهاجرین أصبح یمثل ثقال قویا في المجتمعات الخليجي ك ف الرغم من ذل ذه  وب ه

ة  رة بدّق ع الهج ام ال تعكس واق ة . األرق ام الحقيق دان   فاألرق ك أن بعض البل ن ذل ية م باب سياس ر ألس ك بكثي ن ذل ع م أرف
شرعية  . بسبب ضعف األنظمة اإلحصائيةآذلك الخليجية ال تفصح عن معطيات الهجرة و       وُتضاف إلى ذلك الهجرة غير ال

شار عة االنت ين   . الواس نویا ب رد س ال تط بيل المث ى س سعودیة عل رعي 450.000 و350.000فال ر ش اجر غي ا .  مه وليبي
ين ط ة 145.000، 2005 و2003ردت ب بهم أفارق رعي أغل ر ش اجر غي صدر . ( مه  36è Congrès sur la: الم

Migration Lisbonne 2007.(  

  

أّن   من هذه البيانات ما توّفر وفي آّل الحاالت، فإّن . عن بلدان اإلرسالتصدر غالبا وبالتالي فإّن المعطيات المتوّفرة     د ب یفي
يا  12منهم  (2005في سنة  عامل أجنبي    مليون   15.6خليج یقّدر بـ    حجم العمالة في بلدان ال     ).  مليون من جنوب وشرق آس

ة        % 73و)  في مصادر أخرى     % 38.5( من مجموع السّكان     % 35وتمّثل هذه النسبة     ة اإلجمالي ة الوطني د العامل  من الي
ة في القطاع الخاص        من الي    % 95مع اإلشارة إلى أّن العمالة األجنبية تمّثل        . في منطقة الخليج   م    . د العامل ذا الوضع ل وه

ي أّن     . 2015 سنة   ا مليون 21وتفيد االسقاطات أّن مجموع المهاجرین سيبلغ حوالي        .  هجرة في العالم   ةتعرفه أیّ  وهو ما یعن
  .المتوخاة" األخلجة"هذه البلدان ال یمكن أن تستغني على الهجرة بالرغم من سياسات 

 



 25

  3الجدول 

 )2005(مهاجرة نسبة إلى عدد السكان في بلدان الخليج حجم الجاليات ال

  )%(نسبة المهاجرين   البلــد

  31.1  السعودیة

  40.1  البحرین

  74.3  اإلمارات

  79.4  قطر

  31.3  عمان

  58.5  الكویت

  2008الهجرة العربية وقضایاها :  مصطفى عبد العزیز :المصدر 

  

  

  

   :2007يج حسب بيانات منّظمة العمل العربية لسنة ومن أهّم الجاليات المقيمة في بلـدان الخل

   مليون ؛3.2الجالية الهندیة  -

  مليون ؛1.7الجالية الباآستانية  -

  ألفا ؛820الجالية البنغالية  -

  ألفا ؛730الجالية الفيليبنية  -

  ألفا ؛700الجالية السریلنكية  -

  ألفا ؛250الجالية األندونيسية  -

  . ألفا140الجالية اإلیرانية  -

  

  :ومن أهّم الجاليات العربية في بلدان الخليج 

   مليون ؛2.7: الجالية المصریة  -

  مليون ؛2.5: الجالية اليمنية  -

  ألفا ؛480: الجالية األردنية  -

 . ألفا250: الجالية السودانية  -
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  4الجدول 

 )2005(حجم الجاليات المهاجرة نسبة إلى اليد العاملة الوطنية 

  ألجنبية نسبة العمالة ا  البلــد

  )%(من مجموع العمالة الوطنية 

  64.1  البحرین

  80.5  الكویت

  59.9  عمان

  90.2  قطر

  67  السعودیة

  91  اإلمارات

  72.7  المجمــوع 

   طرابلس- 2005، 1 مجلة الموارد البشریة العدد :المصدر 

  

  

 حجم أّنإلى الخليج، تشير بعض التقاریر في بلدان عامل أجنبي  مليون 16وإضافة إلى الهجرة الشرعية المقّدرة بحوالي 
  : مليون عامل منهم 1العمالة غير الشرعية یقّدر بـ 

   ألفا في السعودیة ؛750 -

   ألفا في اإلمارات ؛200 -

   ألفا في البحرین ؛32 -

   ألفا في عمان ؛24 -

   ألفا في الكویت ؛11 -

  . آالف في قطر3 -

  

جاالت ومنها مجاالت البنية التحتية والصّحة والبنوك وتكنولجيا االّتصال وتشتغل العمالة اآلسيویة في مختلف الم
  .والتجارة وخدمات النزل والمطاعم والخدمات الشخصية

  :ویعود ارتفاع الهجرة اآلسيویة إلى الخليج إلى عّدة أسباب 

طقة تابعة إداریا للهند إّبان  الوجود التاریخي لآلسياویين من شبه الجزیرة الهندیة في الخليج عندما آانت هذه المن-
  الحكم البریطاني ؛

   القرب الجغرافي من مناطق اإلآتظاظ السكاني ؛-

 القبول بأجور منخفضة وبالتالي عمالة رخيصة إضافة إلى أّن الجاليات اآلسياویة أآثر طاعة وأقّل تسييسا وأقّل -
  رغبة في االختالط بمواطني البلد ؛
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لعمالة اآلسيویة خاصة وأّن اإلدارة الدولية للمشاریع الكبرى تميل إلى انتداب العمالة غير  إقبال القطاع الخاص على ا-
  العربية ؛

   سهولة وسرعة االستقدام من هذه البلدان المصّدرة للعمالة ؛-

 وجود آليات متطّورة ونشيطة الستقدام العمالة اآلسيویة وخاصة عن طریق الوآالء الخواص لتصدیر العمالة في -
  لدان اإلرسال ؛ب

   ارتفاع مستوى التعليم والمهارة للمهاجرین اآلسيویين مقارنة بالهجرات األخرى ؛-

  .ل مباشرة العمالة اآلسيویة انتصاب شرآات آسيویة في بلدان الخليج تشّغ-

  

دّل على ذلك  على الخليج منذ منتصف السبعينات آما یواعتبارا لهذه العوامل تراجع نصيب العرب في العمالة الوافدة
  الجدول الموالي

  

  5الجدول 

  )%(تراجع الهجرة العربية إلى الخليج 

  المجموع  اإلمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين  السنة

1975  22  80  10  33  91  26  72  

2002  10  34  11  25  43/47  10  28  

  2002 الهجرة العربية، حول المؤتمر اإلقليمي :المصدر 

  

IV .ّية في الوطن العربيواقع اإلنتاج:   

  

أّما اجتماعيا فاإلنتاجية ومؤّشرات . تعتبر اإلنتاجية من أهّم محّددات النمّو وأداء االقتصادیات والنواتج المحلية اإلجمالية
  :حيث أّن اإلنتاجية تمّكن من " یدا بيد"الرخاء االجتماعي تسير 

ق توزیع ثمار اإلنتاجية وبالتالي تقليص ظاهرة العّمال  تحّسن األجور والمداخيل والرفع من مستوى العيش عن طری-
ذلك أّن أثر اإلنتاجية ال ُیقاس فقط بالعالقة بينها وبين عدد العّمال الذي  ولعّل األهّم من. الفقراء والفقر عموما

وفي .  آكّلوعدد السّكان اإلجمالي وهو ما یعكس ثروة المجتمعیعكس نجاعة العمل بل آذلك بالعالقة بين اإلنتاجية 
وهو .  بحجم إنتاج الثروة وبتوزیع ثمار اإلنتاجيةاالمحّصلة العاّمة فإّن مستوى ونوعية العيش في أي مجتمع ُیقاس

  .ما یفّسر تفاوت الّرخاء بين المجتمعات

حجم اإلنتاج والعوامل التي مّكنت من تحقيقه أي وعلى المستوى المفهومي تعّرف اإلنتاجية بكونها عالقة بين 
إنتاجية : وعموما یتّم الترآيز في هذه المسألة على إنتاجية العمل التي تحتسب بطریقتين . لعمل ورأس المالا

أي عالقة حجم اإلنتاج اإلجمالي (أو إنتاجية ساعة العمل ) أي عالقة حجم اإلنتاج بعدد العّمال اإلجمالي(العامل 
ونقتصر في ما یلي على بعض المؤّشرات ذات .  فهي عدیدةأّما محّددات اإلنتاجية). بالعدد الجملي لساعات العمل

  .العالقة بسوق العمل وتحدیدا إنتاجية العمالة في محاولة لتشخيص أسباب تدّنيها في االقتصادیات العربية
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  : على إنتاجية العمل اوأثرهاإلقتصاديات العربية هيكلة . 1

 

، ترتبط إنتاجية في اإلنتاجة والبحث والتطویر والكثافة التكنولوجية إضافة إلى العوامل المرتبطة بجودة الموارد البشری
إلى ) القطاع الفالحي(العمل أیضا بالحراك القطاعي على مستوى التشغيل أي انتقال العمالة من القطاعات األقّل إنتاجية 

  . ع الخدماتآثافة تكنولوجية وهي القطاع الصناعي وبعض فروع قطااألعلى القطاعات األرفع إنتاجية و

 

ومّما یالحظ على هذا الصعيد في المنطقة العربية أّن تراجع مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحّلي اإلجمالي وتراجع 
 لم یوازیه تطّور في قطاع الصناعة على مستوى المساهمة في الناتج وعلى عشریة التسعيناتعدد العاملين فيه في 
عمالة في الفالحة لم یتحّول إلى قطاع الصناعة، حيث أّنه بالرغم من مجهودات ففائض ال. مستوى عدد المشتغلين

  .التصنيع بقي حجم التشغيل في الصناعة في نفس المستوى وفي بعض األحيان شهد تراجعا

  

نسبة العمالة المحّررة من القطاع الفالحي في المنطقة العربية لم تستقطبها الصناعة بل قطاع الخدمات بالوعموما فإّن 
ع غير المنظم أو یسقط في البطالة بسبب تدّني العدد األآبر یّتجه إلى القطاإّال أّن . لبعض شرائح العمالة المؤهلة
  .المستویات التعليمية والمهارّیة

  

مع والمقارنة هنا . ولعّله من المفيد التوّقف عند تضّخم قطاع الخدمات على مستوى التشغيل في معظم األقطار العربية
  .ةلقتصادیات المتقدمة ربما تكون مظّلاال

فباإلضافة إلى الفرق بين نوعية الخدمات ومجاالتها بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فإن تطور هذا القطاع ال یخضع 
  .لنفس الدیناميكية

جة آبيرة من التطور إّن ارتفاع حجم التشغيل في قطاع الخدمات في البلدان الصناعية ناتج عن بلوغ قطاع الصناعة در
  .وهذا ليس واقع الصناعة العربية. أّدى إلى حرآة واسعة من التخریج لعدید األنشطة في إطار إعادة هيكلة الصناعة

  

فقد . فاألمر یختلف عن المنطقة العربية على مستوى التوزیع القطاعي... وفي البلدان الصاعدة مثل آوریا وتيوان
  :ن ـقطاعي متوازن لسببيحافظت هذه البلدان على توزیع 

  

. أوال، التطویر الزراعي الذي مّكن من الحفاظ على مواطن الشغل ومن عدم االنتقال االضطراري إلى قطاعات أخرى
بما ) % 37(وثانيا أّن التطویر الصناعي مّكن من السيطرة على مواطن الشغل في قطاع الخدمات في مستوى معّين 

المتأتي باألساس دان العربية وبلدان أمریكا الجنوبية فهي تشهد تضخما في قطاع الخدمات  أّما البل.ناعةیخدم قطاع الّص
  . في غالب األحيان عجزا في التطّور الصناعي هذا الوضعیعكسو. من القطاع غير المنّظم
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  6الجدول 

  )%(واإلنتاج في األقطار العربية  تطور هيكلية التشغيل القطاعي
  )%** (المساهمة في االنتاج المحلّي االجمالي  )%(*نسبة التشغيل 

صناعة (الصناعة  الفالحة
معملية وغير 
)معملية  

 الخدمات الصناعة الفالحة الخدمات
 
 
 البلدان

1995 1999 95 99 95 99 95 02 95 02 95 02 
 49.0 51.0 34.0 32.0 17.0 17.0 48.7 46.4 21.8 21.7 29.5 31.9  مصر
 - - - - - - 79.6 77.4 8.7 9.6 11.7 13.0  األردن
 21.9  تونس

)94(  
16.3 

)2004(  
34.9 

)94(  
34.3 

)2004(  
43.2 

)94(  
49.9 

)2004(  
12.0  

)94(  
12.0   

)04(  
30.0 

)04(  
29.0 

)04(  
59.0 

)04(  
59 

)04(  
 20.0 42.0 37.6 21.1 22.1 36.9 40.3  المغرب

)1991(  
14.0 

)1999(  
31.0 

)91(  
33.0 

)99(  
49.0 

)91(  
54 

)99(  
 - - - - - - 55.0 51.6 20.4 23.0 24.6 25.4  الجزائر
 19.5 - 38.8 40.9 7.8 5.0 53.4 54.1  موريتانيا

)2000(  
- - - - 

 - - - - - - 73.5 73.6 20.1 18.4 6.4 8.0  ليبيا
 - - - - - - 60.9 57.3 35.1 37.5 4 5.2  لبنان
 25.6 - 43.5 38.5 28.2 31.0 28.3 30.5  سوريا

)2000(  
- - - - 

 32.4 - 28.5 24.2 9.5 10.4 62 65.4  السودان
)2000(  

- - - - 

 32.1 - 67 68.8 22.4 24.4 10.6 12.8  العراق
)2000(  

- - - - 

 - - - - - - 80.9 78.6 17.3 19.6 1.8 1.0  الكويت
 - - - - - - 89.5 90.4 8.9 7.6 1.6 2.0  قطر

 - - - - - - 79.6 74.6 9.7 11.4 10.7 14.0  السعودية
 - - - - - - 68.9 73.3 30.0 31.1 1.1 1.6  البحرين
 - - - - - - 47.1 57.7 12.7 10.1 40.2 32.2  عمان

 - - - - - - 28.5 24.2 9.5 10.4 62 65.4  السودان
 15.3 - 34.7 33.3 12.7 11.0 52.6 55.7  اليمن

)2000(  
- - - - 

 - - - - - - - - - - - -  فلسطين
 - - - - - - - - - - 71.6 73.3  الصومال
 - - - - - - - - - - - -  جيبوتي
مجموع 
البلدان 
  العربية

33.0 30.6 19.7 18.8 47.2 50.6 - - - - - - 

  270ص -2001التقرير االقتصادي الموحد، : * المصادر 

BM : Valoriser les possibilités d’emploi dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, 2004**  

  

ّن الهيكلة القطاعية تّتسم بتعّثر الصناعة في حين أنها تشّكل أهّم عنصر في القيمة المضافة وفي ویّتضح من هذا الجدول أ
وهو ما یمّثل أحد عوامل تدّني إنتاجية العمل في المنطقة العربية حيث لم ترتفع في . اإلنتاجية الرتباطها بالبحث والتطویر

مّما یالحظ في المناطق االقتصادیة بكثير وهذه النسبة أقّل .  سنویا في عشریة التسعينات% 0.7سط العام إّال بنسبة المتو
  . األخرى
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  نسبة التطور السنوي إلنتاجية العمل في المنطقة العربية

  2002-1965،مقارنة بالتجمعات الكبرى

  )%(نسبة التطور   المنطقة

  5.34  : شرق آسيا -

   2.29  : جنوب آسيا -

   1.64  :  أمریكا الالتينية -

   0.70  :  الشرق األوسط وشمال إفريقيا -

   0.27  :  إفریقيا جنوب الصحراء -

  Source : BM.2003 

 

بعض األقطار أما على المستوى القطري فإنه لم تسجل نسب تطور إیجابية حسب ما هو متوفر من المعلومات إّال في 
  .متفاوتةوبدرجات 

  

  8الجدول 

  نسبة التطّور السنوي إلنتاجية العمل في بعض األقطار العربية في عقد التسعينات

التطّور السنوي إلنتاجية   البلدان   )%(التطّور السنوي إلنتاجية العمل   البلدان
  )%(العمل 

  تونس

  )*2006-2001تونس (

2.1  

2.8  

  - 0.2  األردن  

  - 0.2  سوریا    2.0  مصر

  - 1.2  السعودیة    1.57  )**2004-1998(المغرب 

  -3.0  الكویت    0.75  )***2002-1994(الجزائر 

Source : BM : Valoriser les possibilités d’emploi dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord - 2004 

 في الفترة % 2.5ية العمل في تونس بـ انتاج) 2004تونس (یقدر البنك الدولي في دراسة استراتيجية حول التشغيل *
  .141انظر الدراسة ص . 2006-2002الل الفترة خ % 2.8 ویتوقع أن تبلغ 1997-2001

**  BM. Rapport N° 32948 M A: Promouvoir la croissance et l’emploi au Maroc, 2006 p.10 

***Institut de la Méditerranée : Profil pays : Algérie-2006 p. 19. 
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العقدین األخيرین لم یعّوضه تحسن اإلنتاجية الجملية لعوامل العمالة طيلة ومما تجدر اإلشارة إليه أن تدني مستوى إنتاجية 
  .مقارنة بالتجمعات األخرىاألقطار العربية في ) PGF(اإلنتاج 

 

  9الجدول 

  )%(تطور اإلنتاجية الجملية لعوامل اإلنتاج مقارنة مع التجمعات الكبرى 

 

  عقد التسعينات  عقد الثمانيات  عقد السبعينات  

  -1  -1.1  -1.2  الشرق األوسط وشمال افريقيا

  4.0  2.2  0.9  شرق آسيا

  1.8  2.0  -0.9  جنوب آسيا

Source : Jacques Ould Aoudia : Croissance et réformes dans les pays arabes, AFD, 2006, p.45 

  

  :لمعلومات وأثره على إنتاجّية العمل وضع تكنولوجيا اإلّتصال وا. 2

  

من بين عوامل تفسير تدني انتاجية العمل في العالم العربي ضعف انخراط االقتصادیات العربية في تكنولوجيا االتصال 
التي )  والتجهيزات االتصالية والبرمجيات وتوظيف استعماالتها في مسارات اإلنتاج التجهيزات االعالمية(والمعلومات 

وفي غياب البيانات العربّية حول هذه المسألة نشير . ت من أهم المصادر الجدیدة للنمو والرفع من انتاجية العمالةأصبح
إلى أهمّية ُمساهمة هذه التكنولوجّيات في االقتصادیات المتقدمة وذلك على مستوى إنتاجية العمل وعلى مستوى النمّو 

  .االقتصادي عموما

  

  10الجدول 

 يا االتصال والمعلوماتمساهمة تكنولوج

 )%(في النمو السنوي النتاجية العمل 

 

 فرنسا  الواليات المتحدة

1974-1990  0.41    1980-1990  0.23  

1990-1995  0.46    1990-1995  0.19  

1995-2001  1.02    2002-1995  0.37  

Source : Gilbert Cette : Tic et croissance, séminaire sur la croissance et l’ouverture 
économique-Tunis 23-24 octobre 2003, p.16 
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  11الجدول 

  مساهمة تكنولوجيا المعلومات واإلتصال 

  في الناتج المحلي اإلجمالي في بعض االقتصاديات المتقدمة 

1995-2001  

مساهمة تكنولوجيا المعلومات واإلتصال   ــدالبل
  )%(في الناتج المحلي 

 0.27  متوسط اإلتحاد األوروبي

 0.31  فرنسا

 0.24  ألمانيا

 0.24  إیطاليا

 0.15  أسبانيا

 0.38  بریطانيا

 0.44  الوالیات المتحدة 

Source : J. Bourdin : Productivité et niveau de vie - 2005  

  

  

  :نسب التأطير في المنشآت االقتصادية . 3

 ویجدر التأآيد على أن هذا المؤشر یكتسي  .قتصادیةآما یفسر تواضع انتاجية العمل بضعف نسب التأطير بالمنشآت اال
أهمية بالغة لدوره األساسي في تحسين المؤشرات االقتصادیة بمفردات النمو والتنافسية وانتاجية العمل وآذلك المؤشرات 

  . الجامعات ومستویات األجوراالجتماعية بمفردات توظيف خریجي

  

العالي في العالم العربي من ناحية وبالرغم من السعي إلى رفع تحدیات إقتصاد وبالرغم من التوسع الهائل في نظم التعليم 
المعرفة من ناحية ثانية فإن مؤشر تأطير االقتصاد بمفردات المستخدمين من حاملي الشهادات العليا نسبة إلى مجموع 

ا بنسق سریع في األقطار المشتغلين مازالت دون المستوى المسجل في االقتصادیات المتقدمة والصاعدة رغم تحسنه
  .العربية التي توفرت حولها المعطيات في هذا المجال وهي تونس والمغرب ولبنان

  

ى  1990 سنة  % 5.6 سنة حيث تطورت من     18ففي تونس تضاعفت نسبة التـأطير أآثر من مّرتين خالل          % 14.8 إل
 1990 سنة  12.9يث تطورت النسبة من  سنة ح12وفي المغرب تضاعفت نسبة التأطير مرة ونصف خالل       . 2008سنة  
   .2001 سنة % 21 إلى 1997 سنة % 16أما في لبنان فقد تطورت نسبة التأطير من . 2002 سنة 18.8إلى 
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  12الجدول 

  نسب التأطير في المنشآت االقتصادية

 )%) (باعتبار تقارب سنوات المقارنة(جدول مقارن بين تونس والمغرب ولبنان 

  ***لبنان  **المغرب  *تونس

   التأطير% السنوات   التأطير%  السنوات   التأطير%  السنوات

1994  6.9  1993  14.7  1997  16.2  

1997  7.7  1996  14.8  2001  21.1  

2004  12.7  2002  18.8      

2005  13.1          

2006  14.0     

2008   14.8     

  2007تونس - للتنميةXIوثيقة المخطط * 

** B.M, Rapport N° 32948 MA : Promouvoir la croissance et l’emploi, 
Maroc, 2006, p.21 

*** Institut de la Méditerranée : profil pays : Liban-2005   

  .وبالرغم من هذا التحّسن السریع في األقطار المشار إليها فإن هذه النسب ما زالت دون المعدالت الدولية

  13الجدول 

  -2003- تحاد األوروبينسب التأطير في بعض بلدان اإل

  حاملو الشهادات الجامعية  دانــالبل
  )%(من مجموع المشتغلين 

  38.2  فرنسا
  30.7  أسبانيا
  31.4  إیطاليا
  41.4  ألمانيا
  29.3  اليونان
  33.0  )هنقاریا(المجر 
  23.3  البرتغال
  19.6  رومانيا

  36.4  معدل اإلتحاد األوروبي

Source : Enquête européenne sur les forces du travail - 2003 
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ود                 من المفيد   ه  ولعّل ات ال یع في جانب   اإلشارة إلى أن تواضع نسب التأطير في األقطار العربية التي توّفرت حولها معطي
ة إلى االفتقار في إنتاج الكفاءاتمنه على األقل     وفرة         بالنوعية المطلوب اءات المت داب المؤسسات للكف ة انت ى محدودی ل إل  ب

ة    ة العربي ي المنطق ة ف ن الجامع رجين م ة المتخ اهرة بطال ّسر ظ ا یف و م املي  . وه ن ح زون م شغيل المخ و افترضنا ت فل
  .إلى جانب من هم یشتغلون لكانت نسب التأطير في مستوى بعض البلدان األوروبيةالمؤّهلين الشهادات 

  

ة      ة العمال أطير وانخفاض إنتاجي إّن تواضع نسب الت سياق، ف اع    وفي نفس ال ى ارتف ضا إل ودان أی ة یع ة العربي  في المنطق
سية          . معّدالت البطالة  أجور تناف رة وب وفرة آبي دفع المؤسسات   إّن وجود ید عاملة ب ان     ی وّدي في أغلب األحي اد   ی ى اعتم إل

  .عملحّد من الحوافز على إنتاجية الوإلى الإلى ضعف التأطير واالبتكار والتجدید وهو ما یؤّدي ". المنافسة بالّسعر"

  

V . واقع التعليم التقني والتدريب المهني:  

  

ویتجّلى . لقد حّققت البلدان العربية إنجازات آبيرة في مجال نشر التعليم وتعميمه وضمان الحق فيه للجميع ذآورا وإناثا
الم التي تنفق  من الدول األوائل في الع% 20المنطقة العربية في الئحة الـ یضع اإلنفاق العمومي الذي معّدل ذلك من 

لبعد الكّمي للتعليم دون ُبعده النوعي أي موّجه فيأغلب األحيان إلى اولكن هذا المجهود . أآثر على التربية والتعليم
ومن المؤشرات الدالة في هذا المجال أن االختصاصات التقليدیة آاآلداب والحقوق . االستجابة للطلب االقتصادي

  . في اختصاصات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا% 28 من الطالب مقابل % 72طب تستق... واالقتصاد وعلم االجتماع

  

في ضوء التوّسع الهائل للعولمة -إّن التحّوالت اإلقتصادیة واإلجتماعية والثقافية الجاریة والمتوّقعة تحمل على القول 
ي الّسيطرة على المعارف المتداولة بقدر ما یكمن  أن التحّدي األآبر لم یعد یكمن ف-المدفوعة بالطفرة العلمّية والتكنولوجّية

  .في القدرة على مواآبة سرعة نسق تجّددها وبالتالي تجدد أنماط العمل وأشكال النشاط الالمادّیة

  

ى                  وتتأّآد من خالل هذه المتغّيرات الُمهيكلة لمنظومة اإلنتاج ولمنظومة التشغيل األهمية القصوى للموارد البشرّیة ليس عل
ستوى اءات اإلدراك       م ستوى آف ى م ضا عل ل وأی سب ب ا فح ة راهن اءات المطلوب ارات والكف  Compétences( المه

cognitives (                   ستحدثة في سوق عمل لتعزیز القدرة على اآتساب المعارف المتجّددة لضمان التأقلم مع أشكال النشاط الم
  .أصبحت أآثر تنافسية ومع اقتصاد ومجتمع أصبحا أآثر ذآاء

  

ا   .  من خریجي الجامعات والمعاهد ومراآز التدریب ال یجدون فرصة عمل  % 40الحظ في هذا الّسياق أن   ومّما یُ  وهو م
وة عمل منتجة            تحّول ُیعيق على مستوى اإلقتصاد الُكّلي     ّسریعة تكفي        .  هذه الكتلة المؤّهلة والفتية إلى ق ذه اإلشارات ال وه

  :ضرورة للتأآيد على 

  

  : أساسيين بصفة جذریة وذلك على محورینم والتدريبإعادة هندسة نظم التعلي. 1

  

ون        :المحور األّول  ة والفن ة والهندسية والتكنولوجي  توزیع جدید لطلبة التعليم العالي نحو االختصاصات العلمي
يّ                   ل، حيث یتب ات سوق العم ستجيب لمتطلب ي ال ت ة الت ع الحالي أّن     والحرف لتجاوز الهيكلة الحالي ن من التوزی

  .م اإلنسانية واالجتماعيةون إلى العلووّجه ی% 72
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  14الجدول 

 التوزيع النسبي الحالي للطلبة المسجلين بالتعليم العالي

  )أحدث سنة متوفرة(

 االختصاصات

 %اإلنسانية واالجتماعية 

 االختصاصات 

 العلمية والفنية

%  

 البلد السنة

 األردن 2003 42.8 57.2

 اإلمارات 2002 24.2 75.8

 البحرین 2003 23.4 76.6

 ليبيا 2001 35.8 64.2

 تونس 2006 35.0 65.0

 موریتانيا 2003 11.3 88.7

 الجزائر 1995 40.2 59.8

 المغرب 2003 22.8 77.2

 السعوجية 2000 14.7 85.3

 مصر  2002 24.1 75.9

 السودان 1997 35.1 64.9

 سوریا  2002 33.6 66.7

 ُعمان 2002 27.8 72.2

 اليمن 2002 20.0 80.0

المعّدل العام للمنطقة   28.0 72.0
 العربية

 ج ش آسيا 2001 50 50

 2003-1999تقرير التنمية البشرية : األلكسو : المصدر 
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ام        :المحور الثاني  ي     إعادة توزیع جدید للتالميذ بين التعليـم الثانوي الع يم التقن ة والتعل ي    من ناحي دریب المهن  والت
ي           .من ناحية أخرى   دریب المهن ل الت انوي   حيث ال یمث يم الث ي    والتعل ـالميذ       % 20 حوالي    إّال التقن ـوع الت ـن مجم  في     م
  : خـالفـا لمختلـف البلدان المتقّدمة الوطن العربي

  

  15الجدول 

 توزيع التالميذ والمتدربين في بعض البلدان األوروبية

) تعليم تقني(تدريب 
(%) 

 تعليم ثانوي

(%) 

  

 دافنلن 36 64

 هولندا 32 68

 ألمانيا 40 60

 سویسرا 35 65

 النمسا 22 78

 فرنسا 44 56

 معّدل االتحاد األوروبي 50 50

  

ضا                           إومّما تتأّآد اإلشارة     ع أی ل تق ة فحسب ب ى الّدول ع عل دریب ال تق يم والت ين مخرجات التعل ليه أّن مسؤولّية المواءمة ب
ين               فالتدریب داخل المؤسس  . على القطاع الخاصّ   ّد الفجوات ب ارات وس ة أصبح من وظائفها األساسّية الجدیدة لصقل المه

ع العمل       ي تخّصص في                       .مالمح الشهادة ومالمح موق ي الت اد األوروب صادیة في اإلّتح سات االقت ه المؤّس ا أدرآت  وهو م
  . من الحجم اإلجمالي لألجور% 20المعّدل العام إلى التدریب المستمّر 

  

  : اإلنتاج بما يحّقق اإلرتقاء بأداء نظام .2

ة              معّدالت النمّو في االقتصاد الحقيقي    الرفع من    - شطة اإلنتاجي تثمار نحو األن ه االس ز    عـن طریق توجي بهدف حف
سات والقيمة  الرفع من تنافسية المؤس   ولضمان معّدالت أرفع لنمّو التشغيل      الطلب على المهارات العليا والوسيطة      

   ؛المضافة لإلنتاح

   ؛ وتحسين نسب التأطيرت توظيف الكفاءاتالرفع من معّدال -

  .التخلي عن مفهوم المنافسة بالسعر واعتماد المنافسة بالجودة -

ة                       - صادیات العربي ة في االقت العمل على تحسين إنتاجية العمالة عن طریق التوظيف األفضل خاصة وأّن اإلنتاجي
   %).0.7(م ــمن أدنى النسب في العال

الشباب عن طریق بناء  " تمكين"في تعزیز أدوات     البشریة    للعقد العربي في مجال الموارد     ليالمفصالهدف   یتمّثلإجماال  و
ذه    . الوعي وبناء القاعدة المعرفية وتطویر القدرات على الفعل وتوسيع الخيارات وغرس السلوآيات اإلیجابية             ل به والّتوّس

اءة والّطموح والتوظيف األ       ة       األدوات یمّكن الشباب من الجمع بين الكف اج الدولي شغيل واإلنت ل والت ل بمواصفات التأهي مث
  .وبالتالي الوصول إلى تحقيق الذات وإلى المواطنة المسؤولة والفاعلة
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  استنتاجات وتطّلعات :اتمة ـالخ

  

ع  ینصهر العقد العربي للتشغيل    من  بأهدافه السّتة المتعّلقة بخفض البطالة وخفض الفقر وتسهيل تنّقل العمالة العربية والرف
اء بمختلف                                ة في االرتق ه األفقي ل غایت ام تتمّث ي ضمن إطار منطقي ع دریب المهن ي والت يم التقن إنتاجية العمل ودعم التعل

  .مؤّشرات سوق العمل العربية عن طریق االستعمال األمثل للموارد والطاقات

  

داف باعتباره  ذه األه ق ه ي تحقي ا ف ة دورا محوری ل العربي ة العم ّك أّن لمنظم ي وال ش د العرب سؤولة عن إدارة العق ا الم
ا       . العربي للتشغيل  وب منه ا هو مطل ق إنجاز م آما أّن للدول العربية منفردة دورا ال یقّل مسؤولية في هذا الشأن عن طری

  .آما أشرنا إلى ذلك في المحور الثاني

  

إنّ              رة ف ل    مرآز    وباإلضافة إلى ذلك آّله واستنادا إلى أبعاد قرارات القّمة العربية األخي د       الّثق األساسي إلنجاز أهداف العق
یتطّلب الّسعي الجاّد إلى تحقيق التكامل العربي االقتصادي واإلجتماعي عبر تظافر جهود مختلف مؤسسات العمل العربي        

  : ومؤسسات القطاع الخاص وذلك قصد والدوليةالمشترك ومؤسسات التمویل العربية وآذلك اإلقليمية 

ة    در باستكمالاإلسراع   • ا القّم اسات جدوى مشاریع البنية األساسية والمشاریع االقتصادیة واالجتماعية التي أقّرته
   ؛2009التنمویة واالجتماعية لسنة العربية االقتصادیة و

   دون تأخير ؛االجراءات العملية الخاصة بهااألطر التنظيمية ووضع  •

قفها الز  الشروع الّسریع في تمویل المشاریع   • رارات ذات الطابع االقتصادي        وتنفيذها في أس ّددة في الق ة المح مني
 . واالجتماعي للقّمة

 

 : ومن هذه القرارات ذات العالقة المباشرة بأهداف العقد 

ة   2015 التعرفة الجمرآية قصد تحقيق اإلتحاد الجمرآي العربي في العام          توحيد • سوق العربي  وصوال إلى إقامة ال
  ؛ 2020المشترآة في العام 

ر          لبّري بالّسكك الحدیدیة وآذلك بشبكات النقل البحري والجّوي       ط ا الّرب • ة وضمان أآب  لرفع معّوقات الحرآة البيني
 السياحة وتنقل األفراد والعمالة ؛االستثمار والتجارة وقدر ممكن من انسياب 

ي لمش                         • ى مستوى آل قطر عرب ة عل روعات الّربط الكهربائي في ما بين الدول العربية، ووضع األطر التنظيمي
 الربط ؛

شروع       • ات الم ن مكون ستفيدة م ة الم ار العربي وة األقط ي ودع ذائي العرب ن الغ ارئ لألم امج الط نح البرن ى م إل
 امتيازات استثمار تفضيلية في المجاالت المحّددة في البرنامج ؛

ستق                     • ات الم ة والمتطلب ة التحدیات الحالي ة  األمن المائي العربي ووضع استراتيجية في الغرض لمواجه بلية للتنمي
 المستدیمة ؛ 

 البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحّد من البطالة الذي أوآل تنفيذه إلى منظمة العمل العربية ؛  •

رة          • ا           2019-2009تطویر التعليم في الوطن العربي خالل الفت شریة تعليم اءة الب ار أن الكف ا     باعتب دریبا وتمكين وت
 سند للكفاءة االقتصادیة ؛ 

  ؛ 2015العربي للحّد من الفقر وتنفيذه في فترة أقصاها البرنامج  •

  .األقّل نمّواعلى الّدول  مع الترآيز 2015-2009البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنمویة لأللفية في الفترة  •
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ّدالت البطال         ة في خفض مع ى   إّن تحقيق األهداف الطموحة للعقد العربي للتشغيل وخاصة أهدافه الكمية المتمّثل ر إل ة والفق
ة           مالّنصف مرتبط شدید اإلرتباط بإنجاز االستثمارات ال       ة العربي ا القّم هيكلة والمشاریع االقتصادیة واالجتماعية التي أقّرته

ضمان األمن             األخيرة، وهي قرارات تؤّشر لمراجعات عميقة لنمط التنمية على المستوى العربي في منظور استراتيجي ل
  .وطن العربياالقتصادي واالجتماعي لل
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