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  :ملخص ورقة عمل 

  العقد العربى للتشغيلتوّجهات ومالمح 

 ) 2020 – 2010 (وآليات تنفيذه 

   تونس/ى  حمدعلىالدآتور 

  

ي المشترك      1965مّثلت نشأة منظمة العمل العربية سنة    سات العمل العرب ة ضمن مؤّس .  دعامة قوی

ة ت        ات العمل القومي ائر آلي ة    ولعّل من أبرز ما یمّيز هذه المنظمة عن س سية الثالثي ا المؤّس ل  رآيبته التمثي

وهذه الهيكلية . الحكومات ومنظمات أصحاب األعمال ونقابات العّمال     : التي تضّم أطراف اإلنتاج الثالثة      

شریة في مختلف                         وارد الب ة الم ة في تنمي ة المتمّثل ة العمل العربي تعكس الوظيفة القومية األساسية لمنّظم

  .یة والرقّي االجتماعي على مستوى الوطن العربيأبعادها خدمة للتنمية االقتصاد

وفي هذا السياق تسعى المنظمة إلى تنسيق الجهود العربية لتحقيق األهداف التي نّص عليها الدستور               

  .المنّظم لها والميثاق العربي للعمل

  

  :ویمكن تأليف هذه األهداف في المجاالت الكبرى التالية 

ذي  - شریة ال وارد الب ة الم ال تنمي شغيل وأداء   مج ل والت ضایا العم ه الخصوص ق ى وج شمل عل  ی

ة،                  ومكاتب   وى العامل ي والهجرة، وتخطيط الق يم التقن ي والتعل دریب المهن وآاالت االستخدام والت

  ؛... إلخ

ل      - ى تنّق ساعدة عل دها للم ى توحي ّسعي إل ة وال صنيفات والتوصيفات المهني مجال المواصفات والت

  ؛...قطار العربيةاألیدي العاملة في ما بين األ

شغلية     - ات ال ل والعالق روط العم ایير وظروف وش شریعات ومع شمل ت ذي ی شریعي ال ال الت المج

وق      ة والحق ّسالمة المهني صّحة وال ة وال ات االجتماعي ادین التأمين ي مي ة ف ات العربي واالّتفاقي

  ؛...والحریات النقابية

ة باهتمامات       مجال الدراسات والبحوث والبيانات اإلحصائية في مختلف         - الموضوعات ذات العالق

ي  ستوى العرب ى الم رات عل دیات ورصد المتغّي شخيص التح ن من ت ا یمّك ة بم  واإلقليمي المنّظم

 . في مجاالت العمل والتشغيل والبطالةوالّدولي
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ا           وتأسيسا على مرجعيّ   تها الدستوریة وانطالقا من مسؤوليتها القومية وإدراآا لدّقة التحدیات وتراآمه

ي، تعمل         والتدریب جاالت العمل والتشغيل  في م  وطن العرب دة          والبطالة في ال ة جاه ة العمل العربي منظم

ة الما      سنوات القليل د       خالل ال ى مزی اء ضية عل ا      االرتق أداء عمله ك خاصة من       ب شاطها وذل رات ن وبمؤّش

  :خالل 

  إجراء المراجعات الضروریة لعمل المنظمة ؛ •

 لف المجاالت ذات العالقة بسوق العمل ؛تجدید المقاربات والمعالجات في مخت •

 تطویر المواصفات المهنية والعمل على توحيدها ؛ •

ز دور                  • ق تعزی تقدیم الّدعم والخبرة للدول العربية في مختلف مجاالت الموارد البشریة عن طری

 الفنية المتخّصصة التابعة للمنّظمة ؛والمعاهد المراآز 

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

شریة     • وارد الب ستوى الم ى م شترك عل ي الم ل العرب ز العم اه تعزی ّدفع باّتج ار  ال ي إط ك ف  وذل

 .أولوّیات نشاط الُمنّظمة الُمّتفق عليها عربّيا

ادرةُ          ود مب ذا المجه ات ه رة        ولعّل من أبرز تجلي شغيل للفت ي للت د العرب ة بطرح مشروع العق  المنظم

ة آليات تنفيذیةووقابلة للقياس  رّقمة  آمّية مُ أهداف  وُمحّددة   بأهداف نوعية    2010-2020 ة   محكم  ورزنام

تشّخص اإلشكاليات   ُممنهجة طرح ألّول مّرة في تاریخ المنظمة بطریقة   وهو مشروع ی  . إنجاز مضبوطة 

شد التأی  ية وتح ه األساس ين مختلف متغّيرات ربط ب ة وت ل العربي سوق العم ة ل ّل المحوری ل آ ن قب ه م د ل ي

دني   ع الم ات المجتم اص وهيئ اع الخ رار والقط ذي الق ن مّتخ ة م شغيل والبطال ضایا الت ين بق المهتم

  .ومؤسسات التمویل العربية واإلقليمية والدولية

   :ثالثة محاور، نتعّرض إلى  وللبحث في هذا الموضوع

  ؛العربي للتشغيل سة للعقد المرجعيات المؤّس •

  ؛ العربي للتشغيلعقدمالمح وتوّجهات ال •

  .خلفيات العقد العربي للتشغيل •
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   :استنتاجات وتطّلعات

ر و  ة وخفض الفق ة بخفض البطال سّتة المتعّلق ه ال شغيل بأهداف ي للت د العرب صهر العق ل ین سهيل تنّق ت

ام               ي ضمن إطار منطقي ع دریب المهن العمالة العربية والرفع من إنتاجية العمل ودعم التعليم التقني والت

ل                         ق االستعمال األمث ة عن طری رات سوق العمل العربي اء بمختلف مؤّش ة في االرتق ه األفقي تتمّثل غایت

  .للموارد والطاقات

ة دورا مح          ا             وال شّك أّن لمنظمة العمل العربي ذه األهداف باعتباره ق ه ا في تحقي سئولة وری  عن   الم

شأن                   .  إدارة العقد العربي العربي للتشغيل     ذا ال ّل مسؤولية في ه ردة دورا ال یق ة منف آما أّن للدول العربي

  .عن طریق إنجاز ما هو مطلوب منها آما أشرنا إلى ذلك في المحور الثاني

ل األساسي      وباإلضافة إلى ذلك آّله واستنادا إلى أبعاد         إّن مرآز الّثق رة ف قرارات القّمة العربية األخي

ر تظافر               اعي عب إلنجاز أهداف العقد یتطّلب الّسعي الجاّد إلى تحقيق التكامل العربي االقتصادي واإلجتم

ة                   ة والدولي ذلك اإلقليمي ة وآ ل العربي ي المشترك ومؤسسات التموی جهود مختلف مؤسسات العمل العرب

  :خاص وذلك قصد ومؤسسات القطاع ال

ة             • صادیة واالجتماعي اإلسراع باستكمال دراسات جدوى مشاریع البنية األساسية والمشاریع االقت

   ؛2009التي أقّرتها القّمة العربية االقتصادیة والتنمویة واالجتماعية لسنة 

   العملية الخاصة بها دون تأخير ؛واإلجراءاتوضع األطر التنظيمية  •

ي تمو   • ّسریع ف شروع ال رارات ذات      ال ّددة في الق ة المح قفها الزمني ذها في أس شاریع وتنفي ل الم ی

 . الطابع االقتصادي واالجتماعي للقّمة

  

 : ومن هذه القرارات ذات العالقة المباشرة بأهداف العقد 

ام                    • ي في الع اد الجمرآي العرب ق اإلتح ة قصد تحقي ة الجمرآي ى   2015توحيد التعرف  وصوال إل

  ؛ 2020المشترآة في العام إقامة السوق العربية 

ة        • ات الحرآ ع معّوق ل البحري والجّوي لرف شبكات النق ذلك ب ة وآ ّسكك الحدیدی ّري بال ّربط الب ال

ارة و         تثمار والتج سياب االس ن ان ن م در ممك ر ق مان أآب ة وض راد   البيني ل األف سياحة وتنق ال

 ؛والعمالة

ة، ووضع األطر ال • دول العربي ين ال ا ب ي م ائي ف ّربط الكهرب ستوى آل قطر ال ى م ة عل تنظيمي

 عربي لمشروعات الربط ؛
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البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي ودعوة األقطار العربية المستفيدة من مكونات المشروع    •

 إلى منح امتيازات استثمار تفضيلية في المجاالت المحّددة في البرنامج ؛

ي ووضع    • ائي العرب تراتيجيةاألمن الم ة ا إس ي الغرض لمواجه ات  ف ة والمتطلب لتحدیات الحالي

 المستقبلية للتنمية 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  باعتب

 د للكفاءة االقتصادیة ؛ وتدریبا وتمكينا سن

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

 مع الترآيز على الّدول 2015-2009البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنمویة لأللفية في الفترة     •

  .األقّل نمّوا

 المتمّثلة في خفض معّدالت إّن تحقيق األهداف الطموحة للعقد العربي للتشغيل وخاصة أهدافه الكمية

رتبط شدید           اط البطالة والفقر إلى الّنصف م صادیة           االرتب شاریع االقت ة والم تثمارات المهيكل  بإنجاز االس

ى                 ة عل واالجتماعية التي أقّرتها القّمة العربية األخيرة، وهي قرارات تؤّشر لمراجعات عميقة لنمط التنمي

  .ى القتصادي واالجتماعي للوطن العربان األمن االمستوى العربي في منظور استراتيجي لضم

* * * * *  

 


