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  :ملخص ورقة عمل 

  مساهمة الصناديق االجتماعية ومؤسسات

 التمويل العربية فى دعم تشغيل الشباب

  مصر/ الدآتور محمود منصور 

  

  :تضمنت الورقة المحاور اآلتية 

  .واقع مشكلة البطالة فى الدول العربية  -1

 .سبل مواجهة مشكلة البطالة  -2

 .تمویل برامج التشغيل المختلفة  -3

 . للعون اإلنمائى العربى المالمح الرئيسية -4

  

  واقع مشكلة البطالة فى الدول العربية : المحور األول 

شباب بحوالى         یقدر ين ال ة ب دل البطال ل        % 26.5 مع ا مقاب شرق األوسط وشمال أفریقي ة ال فى منطق

غ  المى یبل ز% 14.4متوسط ع م   وتترآ ن ه ر م ر آثي اث أآب ين واإلن ين صفوف المتعلم ة ب  البطال

  : الذآور ویرجع ذلك إلى عدة عوامل من أهمها عملية بينشهادات الحائزین على 

  .تضاءل حجم االستثمارات المحلية واألجنبية  -

 .ارتفاع معدالت الزیادة السكانية  -

 .ضعف مستوى التعليم وعدم مالئمته الحتياجات سوق العمل  -

 .دخول المرأة سوق العمل  -

 .برامج االصالح االقتصادى  -

  . تشغيل الخریجين تراجع دور الدولة فى -

 مليون فرصة عمل  100وقد أشار التقریر االقتصادى العربى الموحد بأن على الدول العربية توفير          

ام   ول ع افية بحل ق      2020إض ى ضرورة تحقي ذا یعن ة وه دول العربي ى ال ة ف ى البطال ضاء عل  للق
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ين  ا ب راوح م و تت دالت نم ات العدی  % 7 – 6مع صر إمكاني ا تق و م ستمر وه شكل م دول ب ن ال د م

  .العربية عن تحقيقه 

   : فى بعض الدول العربية ما یلىآما تغلب على خصائص سوق العمل

  .ضعف مستوى التعليم  -

  .ندرة القدرات المعرفية العالية  -

  

ة          : ثانى  المحور ال  سبل مواجهة مشكلة البطالة هناك مجموعة من الوسائل للحد من مشكلة البطال

  :تتمثل فى 

  . االقتصادى وزیادة االستثمارات واالصالحات المؤسساتية لالقتصاد رفع معدالت النمو -1

 .التدخل المباشر من قبل الدولة فى أسواق العمل العربية  -2

ادرات        -3 شجيع المب ر وت ل الح شغيل والعم ة الت يخ ثقاف م وترس ى دع ز عل ات ترتك اج سياس إنته

 .الفردیة

سياسات  آما أن اآلليات الداعمة لتشغيل العاطلين عن العمل والم    رتبطة ببرامج التشغيل المختلفة وبال

ى      .  التى ترمى إلى إدماج الباحثين عن عمل توفير دخل فى فترات البطالة            سياسات عل وتنقسم هذه ال

دریب      ) تقدیم األجور   ( السياسات النشطة    شطة       ) التوظيف ، الت ر الن سياسات غي ات    ( وال دیم إعان تق

  ) .البطالة والتقاعد المبكر 

  

  تمويل برامج التشغيل المختلفة : لثالث المحور ا

ل                      ة والمؤسساتية ب ة التقني ى التكلف حيث أن االنفاق على برامج وسياسات التشغيل ال ینطوى فقط عل

  .أن التكلفة المالية تشكل عبئا آبيرا على الدول 

الى ى اإلجم اتج المحل الى الن شغيل من إجم رامج الت ى ب اق عل ع نسب االنف ى توزی ارة إل ى وباإلش  ف

ذى جعل         تنفقهویتضح مدى ظآلة ما     . بعض الدول العربية     رامج األمر ال  الدول العربية على هذه الب

د من                     ع العدی البعض من الدول العربية طلب العون الدولى والعربى لتمویل تنفيذ هذه البرامج آما دف

رامج                    صنادیق المعو  ذه الب ذ ه شاء وتنفي ل إن ا مخصصات محددة لتموی نة العربية أن تضمن برامجه

  .باعتبارها من أهم برامج الدعم التنموى الذى تقدمه هذه الصنادیق للدول الشقيقة 
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  المالمح الرئيسية للعون اإلنمائى العربى : المحور الرابع 

  :ى هناك مجموعة من المالمح للعون اإلنمائى للعرب تتمثل ف

ة                     -1 ساعدات الرسمية الثنائي ا الم ددة أهمه وات متع ر قن ة عب تقدم الدول العربية مساعداتها اإلنمائي

ساعدات                     ى الم ددة األطراف باإلضافة إل ة ومتع صنادیق الوطني دم من ال والتمویل اإلنمائى المق

رامج ال                   ر وب شاریع مكافحة الفق دعم م ة ل صحة المقدمة للهيئات الخيریة والجهات غير الحكومي

سبتها من                    . والتعليم واألغاثة    ا ون د حجمه ة لتحدی ات الكافي ا البيان وفر عنه وهى مساعدات ال تت

  .تدفقات العون األنمائى العربى 

ل                    -2 ة من مصادر التموی ل تكلف سرا وأق ر ی ا أآث النظر لكونه تكتسب المساعدات العربية أهميتها ب

 .األخرى التجاریة واألنمائية 

 .دات باالرتفاع والهبوط فى اسعار النفط ارتباط حجم هذه المساع -3

  :الدعم المؤسسى والتدريب 

ستفيدة     یجب أن یوفر التمویل العربى برامج للدعم المؤسسى والتدریب فى المؤسسات والشرآات الم

درات                 القائمة على تنفيذ وإدارة المشاریع الممولة وان عناصر الدعم المؤسسى والتدریب تتعلق بتطویر ق

  .شریة وهى من أهم عناصر التنمية على المدى الطویل الموارد الب

  : العربية –ويلية العربية تطور العمليات التم: خامسا 

حيث   ) . 2007 – 1998(  العربية خالل العشر الماضية     –لقد تطورت العمليات التمویلية العربية      

ى نحو           ل نحو      ) 21(تصل القيمة التراآمية لمبالغ الدعم إل ار دوالر تمث ات      % 59 ملي الى المعون من إجم

صاعدیا                    ا ت التى قدمتها المؤسسات العربية لدول العالم فى حين أن قيمة الدعم العربى البينى أخذت اتجاه

   .2007 مليار دوالر عام 2.7 إلى 1998 مليار دوالر عام 1.06 منحيث ارتفع 

  :ومما سبق يتضح 

  .تنموى العربى جل التعاون المن أالتمویلية  تخصصه الصنادیق ضآلة ما -1

اون  ضرورة توفير الدعم المالئم للمنظمات العربية المشتغلة بقضایا البطالة والتشغيل    -2  وذلك ألن التع

ة                           ة التنموی ة االحتياجات التمویلي ى تلبي ى قاعدة ضرورة العمل عل وم عل ى یجب أن یق البينى العرب

  .العربية الضروریة وأن هذا حق لكافة الشعوب العربية وليس منحه 

* * * * * 


