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  "االسلوب االمثل لتدعيم برنامج  تشغيل الشباب " 

  

  : واقع البطالة في الدول العربية وانعكاسه على توفير فرص العمل للشباب -اوًال

ة               ة والمهني ستوياتهم التعليمي ف م شباب بمختل ن ال ين م ل للمالي رص العم اد ف شغيل وايج سألة الت ك ان م الش

ة              وا لتدريبية تشغل بال جماهير عريضة من الباحثين واالقتصاديين والمواطنين العرب والجهات الرسمية في الدول العربي

  .ومنظمات المجتمع المدني العربية في مقدمتها النقابات العمالية آما  تتابعه جهات دولية رسمية وغير رسمية 

ي        ة ف شكلة البطال ورة م م وخط د حج ى اح ًا عل يس خافي يالت    ول ات والتحل رت الدراس د آث ي وق وطن العرب  ال

ين والدارسين                    ة المهتم والمناقشات والمؤتمرات حول هذا الموضوع وعلى آافة المستويات الشعبية والرسمية ويجمع آاف

ستوياتهم     ف م ي بمختل ا العرب ي وطنن شباب ف ه ال ي تواج ديات الت ن اخطر التح ة م اعيين ان البطال صاديين واالجتم االقت

ي          التع ليمية والتدريبية وذلك بالرغم من وجود الموارد الطبيعية الهائلة واالمكانات المادية الوفيرة والمستوى العلمي والتقن

 ووفرت فرص عمل تحمي جيل  البل من انهائهال االمثل لمكنت بلداننا من الحد من ظاهرة البطالةكوالتي لو استغلت بالش

  .عن آفة التطرف والعنف والجهل والهجرة الشباب من العلل االجتماعية وتبعدهم 

تم             واذا     م ي شكلة اذا ل آانت االختالفات واضحة في تقدير حجم البطالة في الدول العربية فانها تجمع على هول الم

  .التصدي لها 

ة            جموقد قدر      دول العربي ة ال ابع لجامع صادية الت ام     لس الوحدة االقت ره لع ة في    2004 في تقري دل البطال  ان مع

ة          ًاواذا آان هذا التقدير قريب    % 3وتتزايد سنويًا بمعدل    % 20-15وطن العربي يتراواح بين     ال دل البطال إن مع ع ف  من الواق

ة          حيث انه   وأعتقد ان هذا الرقم مبالغ فيه بعض الشيء         % 25اليوم جاوز    شغيل والبطال في التقرير العربي االول حول الت

ام      الصادر عن منظمة العمل     في الدول العربية     ة     2008العربية في ع سبة البطال درت ن ـ  ق ام   ) 14.6 ( ب  واذا 2006في ع

ام  % 3نا ان زيادة البطالة السنوية      ضترفا % 23آما قدر مجلس الوحدة االقتصادية واالجتماعية فانها تجاوزت في هذا الع

إن االمر    ي واقعغير وأيضًا فإن هذا الرقم يبدو    ك ف ع ذل ر   وم ة الناتجة عن ظهور     ًا ، ناهيك عن البطال   جد  خطي ة المقنع

  ".التشغيل الهامشي في القطاع االقتصادي غير المنظم "انواع جديدة من التشغيل مثل 

ًا في حين آانت        ) 185( حوالي    2010وتشير التوقعات الى ان عدد السكان في سن العمل سيكون في عام                مليون

ام       ع         / 100/ بحدود    2005تقديراته في ع ك من واق أتي ذل ون وي د              ملي ة والتزاي ة هي مجتمعات فتي  ان المجتمعات العربي

ى ان فئ  ع بمعن ا مرتف سكاني فيه ات وبحسب   ةال ذه المجتمع ي ه رة ف سبة آبي شكل ن شباب ت ي  ال صادي العرب ر االقت التقري

ة     ) 318.6( الى حوالي  2006 فقد وصل عدد سكان الوطن العربي في العام      2007لعام  الموحد   شكل الفئ سمة وت ون ن ملي

رهم        من  في الثا   أصبحوامن اجمالي السكان وهؤالء     % 35.8 عامًا حوالي    15رية االقل من    العم ام    ة عشرة من عم في الع

وفير فرصة               ء هؤال . آبيرة منهم من طالبي العمل     أعداداأي ان   ) 2009( شكلة ت ا م شاآلهم واوله ام بم  الشباب يجب االهتم

الفي      تعاني من ضعف في   العمل السيما وان معظم الدول العربية        درت ب  االستثمار ناتج عن هروب رؤوس االموال التي ق

ة                        ة السباب مختلف دول العربي مليار دوالر تستثمر خارج الوطن العربي وعدم رغبة المستثمرين  اقامة مشروعاتهم في ال

  :تبدو الصورة آما يلي  2003وتبعًا لتقرير االمم المتحدة لعام 
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ي   % 6.2الوطن العربي نسبته في العالم      اعلى معدل بطالة في العالم موجود في          # وطن العرب بينما تصل النسبة في ال

  % .12.4الى 

ي          % 12بطالة الشباب في العالم       # وطن العرب شباب عاطل عن العمل               % 26.5بينما هي في ال ع ال ر من رب أي اآث

ام     وتبعًا   ؤتمر دافوس االقتصادي لع ي       2005لم وطن العرب ة في ال سبة البطال ان ن شباب   ا هي  بينم % 15 ف ين ال ب

ام     % 30 و استمرت االمور    2010وبمعنى انه في الع ا هي اآلن    ل ي      آم وطن العرب دينا في ال ون  80سيكون ل  ملي

ام     " عاطل عن العمل     ول ع ى  2020بينما تقدر  منظمة العمل العربية بأن الدول العربية ستحتاج بحل ون  51 ال  ملي

  .وأعتقد ان هذا اقرب الى الواقع"   اذا لم يتم تدارك المشكلة ومعالجتهافرصة عمل

 آراهية – الجريمة والعنف – ادمان مخدرات –واليخفى على احد االثار السلبية للبطالة بين الشباب امراض نفسية     #

ينفق على   اهدار المليارات في معالجة مشاآل الشباب الصحية وما– انحالل اخالقي وفقدان القيم      –االنتماء للوطن   

  ) .مشروعات غير منتجة ( ادي القهاوي والنو

ى  • ير ال ا ان اش ةواود هن سانية العربي ة االن ر التنمي ام تقري دة 2009 للع م المتح امج االم ة برن شر برعاي ذي ن  ال

يؤآد التقرير ان حيث  تموز الماضي والذي وضعه عدد من المثقفين والباحثين في الدول العربية 21االنمائي في 

ا ي يواجهه ديات الت رز التح سكرية حيث  اب ة واالحتالالت الع اع البطال سكاني وارتف و ال و النم ي ه ا العرب  وطنن

  "! .اآبر خزان للعاطلين عن العمل " يخلص الى االستنتاج بأن العالم العربي هو 

ى   " في بعض الدول العربية " ويكشف التقرير الى ان نسبة البطالة بين الشباب        د ان    % 66تصل ال ا يؤآ وهو م

ا             سياسة التعلي  دول             –م في هذه الدول غير سليمة ويتطلب اعادة النظر فيه ة ال ام لجامع ين الع  بحسب وصف االم

  .عمرو موسى الذي طالب بضرورة تطوير التعليم وخلق فرص عمل جديدة / العربية االستاذ 

يم                 • ة تخ ة العالمي ة المالي إن االزم دول الع      ووفقًا الحصائيات منظمة العمل العربية ف ة ال ى غالبي سبة     عل ة وان ن ربي

ه       %) 14(البطالة المقدرة بـ     ذي حققت ر ال مرشحة الن ترتفع بشكل ملحوظ على الرغم من النمو االقتصادي الكبي

ا                  ي انجزته صادية الت بعض االقتصادات العربية في الفترة االخيرة بفضل ارتفاع اسعار النفط واالصالحات االقت

ه في      العربية حول التشغيل والبطالة في الدول العربية      التقرير االول لمنظمة العمل     " آثير من الدول      الذي اطلقت

   " .2008تموز / يوليو 

  :يمكننا  تلخيص ماسبق بالتالي 

 ان نسبة   "2008التشغيل والبطالة في الدول العربية لعام       "تقول منظمة العمل العربية في تقريرها االول حول          •

شباب              من قوة العمل بشكل عام وه     % 14 حواليالبطالة   ين ال سبتها ب ي اآثر بكثير في بعض الدول العربية وان ن

  . مليون فرصة عمل 51 الى 2020وان الدول العربية ستحتاج بحلول عام % 25اآثر من "  سنة 15-25" 

ام         يقول   • ي بحدود              2005تقرير مؤتمر دافوس االقتصادي لع وطن العرب ة في ال سبة البطال وة    % 15 ان ن من ق

ي       ا هي ب شباب بحدود      العمل بينم ام             % 30ن ال ول ع ا بحل ة امامه دول العربي ون   80 يلا حو  2010وستجد ال  ملي

 .عاطل عن العمل 
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ر  • ام تقري ة لع سانية العربي ة االن ي  2009التنمي ائي ف دة االنم م المتح امج االم ة برن شر برعاي ذي ن وز 21 ال  تم

من العاطلين % 66العربية تصل الى  الماضي في بيروت يشير الى ان نسبة البطالة بين الشباب في بعض الدول              

ه                     ًا في رقم مبالغ ذا ال ان ه عن العمل ويرجع التقرير ذلك الى ان سياسة التعليم في الدول العربية غير سليمة واذا آ

 .فإن التقرير يشير الى ان نصف العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب 

سيد  آلمة مدير عام منظمة العمل الع     ولالهمية اشير الى     • ة ال ان في     / ربي د لقم د محم ة    أحم دى العربي للتنمي المنت

تهم              2008نوفمبر  / والتشغيل الذي عقد في الدوحة تشرين الثاني         ادة العرب في قم  والى تقريره  المقدم الى الق

ة                     شكلة البطال ى خطورة م  االقتصادية واالجتماعية التي عقدت في بداية هذا العام في الكويت والذي اآد فيهما عل

 .في الوطن العربي وتأثرها على فرص العمل الواجب توفيرها لجيل الشباب الذين هم في سن العمل

ين في             / محور تدخل مدير عام منظمة العمل الدولية السيد        آما اشير الى     • الم المجتمع ادة الع ام ق خوان سومافيا ام

ة ا        والذي   دورة هذا العام لمنتدى دافوس االقتصادي      ة ازم ان حول مواجه شباب حيث          آ ة ال ة وخاصة بطال لبطال

ز              ى ضرورة تعزي شددًا عل ة م ة البطال ة في مجال محارب وجه نداًء من اجل اعادة النظر باالستراتيجيات المتبع

ر              وفر اآث ى النصف ان ت شباب ال ة ال سبة بطال تكوين الشباب واعتبر انه بمقدور المجموعة الدولية اذا خفضت ن

 .من الفي مليار دوالر 

ثمة اختالف في تقدير حجم البطالة التي تشكل الجدار المرتفع في وجه توفير فرص عمل للشباب وان  صحيح ان    •

صاديين   –احصاءات صادرة عن جهات رسمية        " التباين آبير بين االرقام المعطاة لهذه الظاهرة         ديرات االقت  تق

دول  "  تقديرات منظمات اقلميية ودولية مختلفة       –والباحثين المهتمين بالموضوع     لكن الصحيح والمؤآد اننا في ال

العربية امام ورطة آبيرة وامام قضية تتعلق باالمن القومي جراء تدفق اعداد الشباب طالبي العمل والجالسين في  

 ).قنبلة اجتماعية موقوتة( المقاهي والذين يشكلون 

  

   اذًا ما هو الحل وما العمل ؟–ثانيًا 

دير    اآثر من بية على دق ناقوس الخطر قبل       لالنصاف فقد عملت منظمة العمل العر        ر الم  عشر سنوات وفي تقري

شيخ    ( العام لمنظمة العمل العربية الذي قدمه الى مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والعشرين                /  مارس    8-4شرم ال

د       " تحت عنوان    ) 2000آذار   ة تح       " القوى العاملة العربية على مشارف قرن جدي ى مواجه ة  دعوة ال وفير  دي البطال وت

ا اصدر من                                 شكلة واصدر فيم ى خطورة الم ؤتمر عل د الم شباب حيث اآ ين ال تفحالها وخاصة ب فرص عمل تحد من اس

  : ما نصه تقرارا

ام                           "    دير الع ة وتكليف الم ة البطال ي في مواجه شباب العرب شغيل ال ي لت امج الفن التأآيد على اهمية مشروع البرن

د م ي بمزي ل العرب ذه  لمكتب العم ة لتنفي وارد المالي وفير الم ة لت صاالت الالزم ل واجراء االت ذا العم ل ه ة لتفعي ن الدراس

ة                  دورة القادم ى ال د عرضها عل شغيل عن ة والت وى العامل وتضمين التطورات المتعلقة به ضمن وثيقة استراتيجية تنمية الق

   " .2001لمؤتمر العمل العربي 



  4

ة            ة العمل العربي ام منظم دو واضحًا من                   وقد تضاعف اهتم شباب ويب وفير فرص عمل لل شغيل وت  بموضوع الت

شباب طالبي العمل ،                         ل من ال خالل الندوات والمؤتمرات التي عقدت للتخفيف من آثار البطالة وفتح آفاق جديدة للكم الهائ

  :واهم هذه الفعاليات والنشاطات 

ة        التشغيل والبطال " تقرير المدير العام لمكتب العمل العمل العربي         • دان العربي  " التحدي والمواجهة   .. ة في البل

شيخ     "نالمقدم الى مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة والثالثي         ر    23شرم ال آذار /  مارس  1 –شباط   / فبراي

 : على ضوء مناقشة هذا التقرير ه التاليوالذي اتخذ قرار " 2008

ة             البرنام"ضرورة تضافر جهود اطراف االنتاج الثالثة لينال         -1 شغيل والحد من البطال دعم الت " ج المتكامل ل

االهتمام الذي يستحقه من قبل القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية والعمل على اجازة المشاريع 

  .المقدمة في اطار البرنامج المذآور 

دى  -2 ة منت ي ( اقام ة بالموضوع ) ثالث ات المعني ة والجه اج الثالث ع اطراف االنت دريب ا" يجم يم والت  –لتعل

ال                 –االقتصاد والتخطيط والتنمية     ار رجال االعم ل وآب ك مؤسسات التموي ا    "  االستثمار بما في ذل وهو م

 " .المنتدى العربي للتنمية والتشغيل " اطلق عليه الحقًا 

ي  • ر العرب شغيل األولاطالق التقري اهرة (  للت ة  ) 17/7/2008الق تاذبرعاي ى  / األس رو موس ينعم ام األم  الع

  .لجامعة الدول العربية

ول    • ي االول ح دى العرب د المنت شغيل     " عق ة والت ي التنمي اص ف اع الخ د للقط دور الجدي اط " ال  – 21الرب

22/10/2008.  

 والذي يعتبر يحق خطوة     2008تشرين الثاني   /  نوفمبر 16-15الدوحة  " المنتدى العربي للتنمية والتشغيل     " عقد   •

ة  ي معالج ة ف ة ومتقدم ار   جدي رة آب ع والول م شتها اذ اجتم ان المناسب لمناق ا والمك د منه ة والح شكلة البطال م

ي              المسئولين دريب المهن يم والت ضايا العمل والتعل ين بق ى        حيث  والمعني دد ال نهم      288 وصل الع شارآًا بي  16( م

ل  ر للعم صاد و 5 –وزي ال واالقت يم 8 وزراء للم ة والتعل ي )  وزراء للتربي يهم ممثل ات يضاف ال ادات منظم قي

ة             أصحاب ة  العمل والعمال في الوطن العربي وممثلي الهيئات والمنظمات العربي ة      واإلقليمي ة ذات العالق  والدولي

 عمل هامة حول التحديات التي تواجه الوطن      أوراقوهو المؤتمر الذي قدم لقمة الكويت االقتصادية واالجتماعية         

دريب واحتياجات سوق                بينها وفي مقدمتها الفقر وال     التيالعربي و  يم والت ين مخرجات التعل بطالة وعدم التوافق ب

 .الخ ..  والعقول األموالالعمل وهجرة رؤوس 

ة              - المنتدى العربي للتنمية والتشغيل    –لقد حظيت االوراق المقدمة من       • وا في القم ذين التق ادة العرب ال  باهتمام الق

ي الكويت  ة ف صادية واالجتماعي ة االقت اير 20-19( العربي اني /  ين انون الث ا  ) 2009آ نهم مايعطين اذ صدر ع

شباب     ل لل وفير فرص عم شروعات لت سبل والم اد ال ا وايج ة آثاره ة ومعالج شكلة البطال ن م التخفيف م ل ب االم

 .العرب الذين يزداد عددهم يومًا بعد يوم

د   ) 9(واذ اورد نص القرار رقم     ة الب د اهميت  نان من  الصادر عن ا لقمة العربي ات      ؤآ ه النقاب صبو الي ا ت ه م ه وان

العمالية فيما اذا القى حظه بالتنفيذ آما انه يعكس رؤيتها في تدعيم برامج تشغيل الشباب السيما وان منظمة العمل العربية                    
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ة قا               دول العربي ة في ال شغيل والحد من البطال دعم الت مت  وتنفيذًا لقرار القمة العربية المشار اليه حول البرنامج المتكامل ل

  :ها لمؤتمر القمة العربية االقتصادية واالجتماعية وتم اقرارها وهي تبوضع موازنة لستة مشروعات آانت قد قدم

  .الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل  -

 .المرصد العربي للتشغيل والبطالة  -

 .توطين الوظائف وتنظيم تنقل العمالة المتعاقدة المؤقتة  -

 .والتدريب واحتياجات سوق العمل الموائمة بين مخرجات التعليم  -

 .تشغيل الشباب العربي  -

 .دعم قدرات المنشآت الصغيرة  -

ى                     شباب يتوقف عل وفير فرص عمل لل شكل اساس في ت ي تصب ب وبقي ان نقول بأن تنفيذ هذه المشروعات الت

  . الدول العربية بالتزاماتها المالية اتجاه هذا البرنامج ءايفا

  " .ارادة التنفيذ " ت الى اهم قرار وهو ارل من رسم الخطط والقرالى االنتقاواالمر يحتاج ا

  

  :قرار المؤتمر 

ا         -1 ة واجهزته تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خالل منظمة العمل العربي

  .القائمة والجهات المعنية في الدول العربية 

ة   2020عقدًا عربيًا للتشغيل وخفض البطالة الى النصف بحلول عام          2020-2010اعتماد الفترة من     -2  واعطاء اولوي

ة وتحسين ظروف          العمل   متقدمة في سياسات التنمية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وايجاد فرص            والحد من البطال

 .حياة وعمل المشتغلين 

دريب ال             -3 شرية والت ة الب دعم التنمي ع              ترآيز الجهود الوطنية والعربية ل ال المتوافق مع احتياجات سوق العمل ورف فع

 .االنتاجية للعامل العربي والسعي لتطوير ثالثة من مراآز التدريب القائمة في الدول العربية الكفاءة 

ًا     -4 دول االعضاء وفق ين ال ة ب ة العربي دي العامل ل االي سير تنق ة لتي راءات الالزم ة االج دول العربي ات ال ذ حكوم تتخ

 .لمتطلباتها

ة          دعم   -5 شغيل وخفض معدالت البطال رامج الت ذ ب ة لتنفي مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربي

 .على المستويين الوطني والعربي 

 . العامة للجامعة بتقديم تقرير دوري الى  القمة حول التقدم المحرزواألمانةتكليف منظمة العمل العربية  -6

  

  : فرص عمل للشباب  الرآائز االساسية لتوفير–ثالثًا 

ة                             ة والتدريبي ستوياتهم التعليمي ة م شباب بكاف وفير فرص عمل لل ان ت احثون ف دون ونظر الب ومهما اجتهد المجته

يحتاج الى رآائز اساسية النجاح برامج التشغيل وبشكل خاص برامج تشغيل الشباب فعلى صعيد الواقع في الدول العربية          



  6

ي    ين             نجد ان معدالت البطالة بين االمي ين المتعلم ه ب ا هي علي ى مم ي ادن دريب المهن يم وخريجي مراآز الت ي التعل ن وقليل

ات                     ة فئ وخريجي المعاهد المتوسطة والجامعات وانها اعلى بين االناث مما هي بين الذآور مما يشكل خلًال واضحًا في بني

اً       ه و   المجتمع الناشطين طالبي العمل ، وطبيعي فهي مختلفة بين قطر عربي وآخر تبع ده وموروث عادات ى   ن لتقالي ه ال ظرت

  .نوع العمل بحد ذاته

سائل                        شباب تتمحور حول عدد من الم شغيل ال رامج ت واننا نرى انه ثمة رآائز اساسية البد من توفرها النجاح ب

  :اهمها 

  .التنمية المستدامة والمنتجة والمولدة للعمالة  -1

 .ن البطالة وتوفير فرص العمل اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة آخيار للحد م -2

 .التعاونيات االنتاجية واهميتها في توفير فرص عمل للشباب  -3

 .دور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل وتوفير فرص العمل للشباب تفعيل  -4

 .اعتماد قيام مشروعات عربية مشترآة  -5

 .فرص العمل تشجيع العمل في القطاع الزراعي آأحد الخيارات للحد من البطالة وتوفير  -6

 .تنظيم وقوننة القطاع غير المنظم  -7

 .التأآيد على الدور الريادي للدولة في دعم برامج تشغيل الشباب وفي قيادة االقتصاد الوطني  -8

  ) :ادارة التنمية ( والتي من اهم اهدافها توفير فرص عمل للشباب :  التنمية المستدامة والمنتجة المولدة للعمالة -1

تم                     يبقى الحديث       ة ي وفير تنمي عن توفير فرص العمل والحد من البطالة خارج الواقع دون الحديث عن ضرورة ت

ى                                اهيم وفتحت االسواق عل رًا من المف صادية غيرت آثي ام تحوالت اقت وم ام ا الي ة اذا انن تحقيقها وفق استراتيجية متكامل

ل س      ة بفع واجز الجمرآي ت الح سلع وازال وال وال ادل ا الم صراعيتها لتب رى   م سيات الكب ددة الجن شرآات المتع يطرة ال

ي التأخذ                              دولي والت دولي والبنك ال د ال صندوق النق ة ب ة المتمثل ة الدولي ل المؤسسات المالي والعابرة للقارات مدعمة من قب

ا تق       ع باالعتبار المسائل االجتماعية في البلدان التي تعمل بها وبشكل خاص قضايا التشغيل وتوفير فرص العمل ، ومن هن

المسؤولية الكبرى على الحكومات ورأس المال الوطني لالستفادة القصوى وطنيًا من تطور التكنولوجيا الذي رافق النظام                

ول                     ي تق ة الت ة العمل العربي ارير منظم ارير وخاصة تق دره الدراسات والتق ذي تق سريع ال و ال العالمي الجديد وتحقيق النم

ين  و ب ق نم ضرورة تحقي ار7وضخ % 7-5ب شكل عاجل للات دوالر  ملي نتمكنب سوق   م ات ال ين احتياج وة ب د الفج  س

ة نحو                وفير    70والطلب على العمل ومن ثم البد من ان تستثمر االقتصادات العربي ار دوالر لت ين فرصة عمل    4 ملي  مالي

  .للشباب 

اهر في بلدهم يغنيهم  ان تحقيق تنمية منتجة توفر فرص عمل لالعداد الهائلة من الشباب الذين يحلمون بمستقبل ز                 

ة    ر بمثاب وطن تعتب ارج ال رة خ ن الهج ومي " ع ن الق ة " االم لفنا –اذ ان البطال ا اس ة  – آم راض اجتماعي ى ام ود ال  تق

  .الخ .. وانحرافات اقلها تعاطي المخدرات والجرائم والعنف والتطرف وضعف االنتماء للوطن وآراهية المجتمع 

ى سرعة                ان الرغبة في مجاراة دول القياد         ة ادت ال صادية االمريكي سياسة االقت ة في مراآز العولمة وااللتحاق بال

ال                    التحول نحو اقتصاد السوق بغض النظر عن مقومات هذا التحول والتي من مظاهرها الخصخصة واالستغناء عن العم
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شار البطالة وضيقت على فرص      من خالل اعادة الهيكلة وتحجيم القطاع العام البل العمل على انهائه ساهمت آثيرًا في انت              

زداد                            ة ت ول العربي ى البحث العلمي ضعيف وهجرة العق اق عل ة فاالنف العمل والشك ان هناك اسباب اخرى معرقلة للتنمي

ى اضرار                       بيومًا بعد يوم دون التن     ذي تعرض بعضه ال وطني ال ال ال ة الى خطورة هذا النزيف اضافة الى هجرة رأس الم

   . اليوملية واالقتصادية التي تجتاح العالمآبيرة نتيجة لالزمة الما

شريعات ان الدول العربية معنية بتسهيل عودة المستثمرين الى اوطانهم من خالل سن                  وفير ظروف    ت زة وت  محف

 ان االستقرار السياسي واالمني ضروري في منطقة تتكالب قوى السيطرة في العالم على نهب                كاالستثمار المناسب والش  

  .بث بأمنهاخيراتها والع

  : اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة آخيار للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب-2

شكل خاص             تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة         ة وب شغيل  " اسلوبًا فعاًال لتشغيل الشباب والحد من البطال ت

ل وان جاءت متأخرة حيث تعمل الحكومات العربية على والتجارب العربية آثيرة في هذا المجا  وتمكينها اقتصاديًا   " المرأة

ذين             شباب ال دى ال ار ل ذا الخي ا            يتصفون تشجيع ه ة التحديات بم ى مواجه ادرين عل زين للعمل الق ادرة والمتحف روح المب  ب

ا فهي ليست بحاجة             دة تكنولوجي ر معق يملكون من صفات تؤهلهم للقيام بمشروعات صغيرة التحتاج الى تمويل آبير وغي

ر  امرة الغي د اصحاب المشروع عن المغ ي تبع اءة والمؤهالت الت ا الكف رز فيه ل تب ة ب رة او حسابات مكلف ى ادارة آبي ال

  .مضمونة النتائج والتي ترسخ مفهوم قيم العمل الذاتي والمبادرات الفردية 

د في رسم     وقد سبقنا عدد من الدول االجنبية في انتهاج هذا االسلوب من توفير فرص العمل للشباب       يمكن ان تفي

  .السياسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

آحد  ) 50-5 ( ءقالت اليابان والصين وايطاليا ان الحل في المشروعات الصغيرة التي تتألف من عدد من الشرآا            •

  .شرآاء ) 3-2(اقصى وفي المشروعات الفردية التي تتكون من 

صغير صناعات ال ي ان ال أة ف ستوعب حوالي ان المفاج ة اصبحت ت ا % 80ة الياباني ة أي انه ة الياباني من العمال

  .من اجمالي قيمة االنتاج الصناعي الياباني% 52من فرص العمل للشباب وتساهم بحوالي % 80توفر ما نسبته 

  .يقدر في ايطاليا وجود مليونين وثالثمائة الف مشروع فردي صغير  •

ل وت    • ن الح زء م ان ج ضًا آ ا اي ي امريك شباب  ف ل لل رص العم صغيرة "وفير ف شروعات ال رت "بالم ث وف حي

 مليون  15 اآثر من    1998-1992الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالواليات المتحدة االمريكية خالل الفترة من          

 .من قوة العمل االمريكية لدى الشباب % 70فرصة عمل آما ان المشاريع الصغيرة استوعبت 

اد ا  • ن دول االتح ة ع ي دراس ام  وف ي ع ي صدرت ف صغيرة   1998الوروب صناعات ال ة ان ال ذه الدراس ين ه  تب

 .من فرص العمل للشباب بدول االتحاد % 70والمتوسطة توفر حوالي 

ًا   ( في الدول العربية فإن مانسميهم حرفيون يأتون ضمن هذا التصنيف            • ردي بالكامل او          ) تقريب م ف ر ان عمله غي

شرآاء        اسري بالكامل ونادرًا ما تتشكل مشرو      إن     عات من عدد من ال ذا ف ي        وبه اث المنزل صناعة المالبس واالث

ا مشروعات صغيرة                      ال آله ل ولعب االطف ار والنظارات وادوات التجمي والمنتجات الجلدية والسجاد وقطع الغي

 .تساهم في توفير فرص العمل وتحد من البطالة 
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  : التعاونيات االنتاجية واهميتها في توفير فرص عمل للشباب-3

ةان    ل    األزم احثين عن العم شباب الب داد ال اد اع راء ازدي ة ج ا العربي ا دولن ي تتعرض له رى الت ة الكب  والورط

بمختلف مستوياتهم التعليمية والتكوينية توجب البحث في ابتكار اساليب وطرائق تساعد في توفير فرص العمل والشك ان            

ا احسن ادارة              "  خدماتية   –رية   تجا -صناعية" للتعاونيات االنتاجية بمختلف انواعها      شكلة اذا م ذه الم دور في التصدي له

هذا القطاع من خالل تشريعات حمائية تنهض بالعمل التعاوني اذ انه ورغم وجود اتحاد تعاوني عربي يضم في عضويته                 

د عدد من    مليون منتسب من عشر دول عربية فان دوره محدود في المساهمة بتوفير فرص العمل وذلك لوجو    25حوالي  

ا ي اذا م ه والت ة لعمل تج أزيلت المشكالت المعيق م المن ة ودع ة الدولي سة التجاري ة المناف ي مواجه ر ف ه دور آبي يكون ل  س

  . الى تشغيل اعداد من الشباب الباحثين عن العمل إضافةالوطني 

  :ومن هذه المعالجات على سبيل المثال ال الحصر 

  .التعاوني مسترشدة بالمعايير الدولية وبتجارب الدول المتقدمة  للقطاع همراجعة واقرار تشريعات محفز •

 .انشاء البنوك التعاونية ودعم التعاونيات ماليًا واعتبار ان مسألة التشغيل فيها متقدمة على القضايا االخرى •

 .نشر الثقافة التعاونية وتعزيز الثقة بالعمل التعاوني •

ذا ال        • ات             دعوة منظمة العمل العربية لالهتمام به ا هو في القطاعات االخرى من خالل الدراسات وحلق قطاع آم

 .البحث والسعي لتنفيذ استراتيجية عربية لتنمية الحرآة التعاونية

  : دور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل وتوفير فرص العمل للشباب-4

أآثر من      تعاني غالبية الدول العربية من ضعف في االستثمار مقابل هجرة رؤوس االموال ا     در ب ي تق ة والت لعربي

د                              وفير فرص العمل من ان نؤآ شغيل وت ة والت الفي مليار دوالر ، والبد عند الحديث عن دور القطاع الخاص في التنمي

دور وضرور  ذا ال اظم ه اعي     تهتع ل واالجتم صادي الب ا االقت ن دوره ر م ن الكثي ات ع أت الحكوم د ان انكف  خاصة بع

ة                 وافسحت المجال للقطاع الخاص ل     اعي بحيث تكون الدول لقيام بدور جديد في عملية التنمية بوجهيها االقتصادي واالجتم

ا، و     ات عمله ذا هي الضابط والعامل على التوازن من خالل التشريعات ومن خالل مؤسساتها وآلي ان القطاع الخاص    له  ف

  .وعليه تقع مسؤوليات آبيرة بعد تنفيذ برامج االصالح االقتصادي واعادة الهيكلة هو اآلن المولد االآبر لفرص العمل

دور      ًا حول ال دًا عربي ا منت ة بتنظيمه ل العربي ة العم ت منظم سنًا فعل د " وح ة " الجدي ي التنمي اع الخاص ف للقط

شغيل  اط " والت صاد " 22/10/2008-21الرب د التحوالت االقت ام بع د وه ًال دور جدي ه فع واق الن ي اس ة ف ية واالجتماعي

  .العمل 

وفير فرص العمل                                   ة وت ة التنمي ة في عملي ساهمة الفاعل د للقطاع الخاص في الم دور الجدي اننا نعول على هذا ال

وطين الوظائف                  هللشباب وندعو الى دعم    رامج ت  في خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في انجاح برامج التشغيل وب

  . وتطورهوتأمين مستلزمات نجاحه

  : اعتماد قيام مشروعات عربية مشترآة -5

المي         ةالشك ان الشرآات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات تسيطر سيطرة شبه آامل                صاد الع ى االقت وم عل  الي

الدول  ومن ضمنها    –واستطرادًا تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الدول الرأسمالية الغربية وتمارس ضغوطها على البلدان النامية              
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ال          عمالاأل أنظمة تنهب ثرواتها وتقوض بشكل آبير       –العربية    الوطنية غير مكترثة بقوانينها وبأنظمة العمل وحقوق العم

ة                 ة الدولي ة من المؤسسات المالي ل فيها وقد تعتدي على سيادتها مدعم يس في                مث دولي ، ل د ال دولي وصندوق النق  البنك ال

ساه        ا ا               برنامجها توفير فرص العمل او الم ك فم ة ، وازاء ذل ة التنمي ة في عملي ة ان           حمة الفعلي دول العربي ا نحن في ال ران

ى                           داننا ال ل بل ة تنق ة حقيقي ة تنمي ساهمة في عملي ة وم نؤسس شرآات عربية مشترآة تقوم بمشروعات منتجة جاذبة للعمال

  .عمل للشباب موقع افضل وتساهم في التخفيف من حدة البطالة ومن المشكلة المعقدة في توفير فرص 

ي            وبالتأآيد فإن الظروف الموضوعية الحداث مثل هذه            ال العرب وفر رأس الم الشرآات الكبرى مهيأة من حيث ت

ا              ى م ا ال ك المهاجر والمقيم ناهيك عن توفر المادة االولية ورخص اليد العاملة وم اج ومن شروط      ذل ستلزمات االنت  من م

  .لنجاح العملية االنتاجية 

ات                   انها صرخة       شترآة تضع اللبن ة م ودعوة من القلب الى اخوتنا المستثمرين للمبادرة في تأسيس شرآات عربي

  .ال انتظارها طاالساسية لقيام السوق العربية المشترآة التي 

  : تشجيع العمل في القطاع الزراعي آأحد الخيارات للحد من البطالة وتوفير فرص العمل -6

تيعا    ستطيع القطاع الزراعي اس وفير فرص ي ه آأسلوب لت ام ب ا اذا ازداد االهتم شباب فيم رة من ال داد آبي ب اع

ه مقومات الزراعة                        وفر في د زراعي تت ي باالساس هو بل العمل والمساهمة في عملية التنمية الشاملة ذلك ان الوطن العرب

ا          يتم الحديث عن ان السودان سيكون له دور آبير في          – مثًال   –وفي دراسات وتقارير دولية      ة آله  توفير الغذاء في المنطق

رة في                    وعلى صعيد العالم فمنح المزيد من ميزات االستثمار للراغبين في العمل بهذا القطاع يمكن ان تحدث مفاجآت آبي

ه  مقومات النجاح في                        وفر ل نسبة المساهمة بتوفير فرص العمل السيما وان اسلوب العمل الفردي واالسري والتعاوني تت

   .العمل الزراعي

املين             ونرى ان على الدول العربية لدى مراجعتها الستراتيجية التنمية الترآيز على اعداد وتأهيل ابناء الريف الع

في القطاع الزراعي الذين يهجرون قراهم بحثًا عن غد افضل في المدن الكبرى جريًا وراء سراب العيش السهل ، آما ان                     

ل    رص العم اخ وف وفير من دول ت ذه ال ان ه رأة    بإمك ة الم ع طبيع ل م ن العم لوب م ذا االس سجام ه ر الن شكل اآب رأة ب للم

  .وظروفها االجتماعية 

راغبين        دعم وفق خطة مدروسة لل شجيع وال اد الت ددًا من االجراءات   بان اعتم ذا القطاع يتطلب ع ي ه العمل ف

  : القرار وعلى سبيل المثال وأصحابالممكنة والمتوفرة لدى الحكومات 

  .ي للمهندسين الزراعيين تقسيطًا وبأسعار تشجيعية من امالك الدولة اعطاء االراض -

 .شق االقنية وتوفير المياه من خالل مشروعات تقوم بها الحكومات لتوطين العاملين في الزراعة  -

منح القروض الميسرة لكل من يرغب بإقامة مشروع زراعي قد تصل الى حد االعفاء من  الفوائد فيما اذا تم استخدام                      -

 .عمال او وفر فرصًا للعمل 

سرة      "  والمواشي والدواجن من خالل توفير مستلزمات نجاح هذه المشروعات           راعتشجيع تربية االب   - ديم قروض مي تق

اه    – اتصاالت   – آهرباء   – طرقات   – توفير الخدمات االساسية     – استجرار المنتج    – خ   ..  مي التجارب الناجحة    " " ال

 " .ية في هذا المجال متوفرة في عدد من الدول العرب
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  : تنظيم وقوننة القطاع غير المنظم -7

يعتبر القطاع غير المنظم قطاعًا اقتصاديًا واسعًا جاذبًا للعمالة وموفرًا لفرص العمل ومستوعبًا العداد آبيرة من                     

ه اسباب النجاح خا                        ئ ل ة تهي امج واستراتيجية متكامل ة في     ا لشباب اال انه يحتاج الى دعم آبير ضمن برن صة وان الرغب

بهذا القطاع آبيرة من قبل اصحاب رؤوس االموال حيث نالحظ اتجاه شرآات آبيرة للعمل فيه آأحد القطاعات                 االستثمار  

  " . شرآات سياحية– شرآات النقل – المطاعم –الفنادق " الخدمية المدرة للربح 

ل المنظمات النقا                  أمين والخدمات            صحيح ان هذا القطاع يتعرض للنقد وخاصة من قب ة الت اد مظل ة نظرًا البتع بي

ى                              ه ال ان تنقل ة ب ه آفيل تثمار في ى االس ه ومشجعة عل ة لعمل وانين ناظم شريعات وق االجتماعية للعمال عنه اال ان اصدار ت

ة                        ة والمهني ستوياتهم التعليمي شباب بمختلف م ذا   قطاع مستقر ومنتج يساهم مساهمة آبيرة في توفير فرص العمل لل من  ه

شاء تنظيمات                        جهة ى ان ة عل ات العمالي ساعد النقاب  ومن جهة اخرى فإن تنظيم هذا القطاع وتوفير االستقرار للعاملين فيه ي

ود            ر الجم ا خط دون عنه ات ويبع ة النقاب ي هيكلي اة ف ددون الحي شباب يج ن  ال سبين م ة بمنت ة النقابي د الحرآ ة ترف نقابي

صادية    والشيخوخة ويمدونها بكوادر متعلمة ومؤهلة تساع    رات االقت تيعابها للمتغي د على تطوير العمل النقابي من خالل اس

  .واالجتماعية واساليب العمل الجديدة 

ساهم في                           أن ي ل ب شغيل آفي فالتأآيد على تنظيم هذا القطاع وقوننته وابتداع برامج واساليب جديدة في االدارة والت

ا            دعم برامج تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل الالئقة ل         ي مثله ة الت ل  آهم واالبتعاد عن المشروعات واالعمال الطفيلي مث

  . تعيش من جذور غيرهاللبالبشجرة ا

  : التأآيد على الدور الريادي للدولة في دعم برامج تشغيل الشباب وفي قيادة االقتصاد الوطني -8

د ل                    ع يتحدثون عن دور جدي د اصبح الجمي المي الجدي ل باالشراف    في ظل النظام االقتصادي الع لحكومات يتمث

ى                       أن يترك والتوجيه والمراقبة و   ان معن وطني  واذا آ صاد ال اء االقت ة وبن  للقطاعات االخرى تحمل مسؤولياتها في التنمي

سياسات  ة ورسم ال ة التنمي ي عملي ساهمة ف اعيين االخرين للم شرآاء االجتم ة ال ي اطار الدول ات ف دعو الحكوم ك ان ت ذل

وجوهري بحيث التتخلى الدولة ممثلة بالحكومة عن دورها الريادي في           ة فإن ذلك مهم وضروري      االقتصادية واالجتماعي 

ستوياته         وفر                       قيادة االقتصاد الوطني او التراجع في م ة ت ق تنمي و وتحقي ع معدالت النم ه في رف ان لكل قطاع مهمت  واذا آ

ات    إن الحكوم شباب ف ل لل رص العم وازن    ف اة الت ك بمراع ى ذل افة ال ة اض اة   معني مان حي اعي وض تقرار االجتم واالس

ة        دمات الدول وير خ الل تط ن خ روة وم ع الث اة توزي ر مراع ة عب ة االجتماعي ن العدال ى م د االدن أمين الح واطنين وت الم

  .وتقديماتها االجتماعية 

ة و            في  اننا نرى       ذه االزم دخلها الواسع لمعالجة ه ة وت ة العالمي ة المالي ا  تحرك حكومات العالم ازاء االزم اقراره

ة                       بعدم صادية واالجتماعي ات االقت ة من خالل ضبط الحكومات لكل العملي ادي للدول دور الري ا    التخلي عن ال دعم قناعتن ي

  .والتنموي حكوماتنا االقتصادي واالجتماعي تعزيز دوربضرورة 

ا      ام وم ذا الع ة ه ي بداي ت ف ي الكوي ة ف ة والتنموي صادية واالجتماعي ة االقت د القم ا ان عق رارات آم ا من ق رافقه

ة                               ة ممثل ادي اال للدول دور الري ه اليمكن ان يكون ال ى ان ل عل ر دلي ي خي لمعالجة قضايا التنمية والتشغيل في الوطن العرب

بحكومتها وبمكونات المجتمع االخرى من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وهنا البد من االشادة مرة اخرى بما قدمته 
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د في الدوحة        منظمة العمل العربية والمش    ذي عق شغيل ال وفمبر  16-15(ارآون في المنتدى العربي للتنمية والت شرين  /  ن ت

  .من اقتراحات وبرامج عملقبيل اجتماع القمة االقتصادية واالجتماعية ) 2008الثاني 

ين              / تحدث السيد يوعندما      الم المجتمع ذا     خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية امام قادة الع في دورة ه

ي     قرار بالدور االساسالعام لمنتدى دافوس االقتصادي حول ازمة بطالة الشباب انما هو اال    ذي اليمكن التخل  للحكومات ال

ة                    سائل االجتماعي وفير فرص العمل ومعالجة الم او االنكفاء عنه  ازاء واجباتها ومهامه في قيادة االقتصاد الوطني وفي ت

  .بمختلف جوانبها

  

  :آليات واساليب تدعيم برامج تشغيل الشبابو احتياجات –رابعًا 

  :ان وضع استراتيجية متكاملة تدعم برامج تشغيل الشباب يجب ان تأخذ بعين االعتبار مايلي    

  .اصالح برامج التعليم  -1

 .تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة ببرامج تشغيل الشباب  -2

 .دور المصارف والقروض الميسرةتأآيد  -3

 .ور منظمات الشباب في الدول العربية دأهمية  -4

 .برامج التدريب المستمر  -5

 .ضرورة وجود شبكة لمعلومات سوق العمل  -6

 .االستفادة من تجارب الدول العربية في مجال الحد من ا لبطالة وتشغيل الشباب  -7

 .االرتقاء بمستوى الحوار االجتماعي  -8

 .االستفادة من االعالم في دعم برامج تشغيل الشباب -9

 . العاملة العربية يساعد في توفير فرص العملاأليدىسير تنقل تي -10

  .وهو مابات يعرف بموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل :  اصالح برامج التعليم -1

ا مع احتياجات            يم ومدى موائمته تشير الدراسات واالبحاث التي تجريها الدول العربية حول اوضاع برامج التعل

  :تستوجب العمل في اتجاهين هي برأينا ان الخلل الزال موجودًا وان الفجوة بينهما الزالت آبيرة والى سوق العمل 

شة والبحث في            واالبتعاد عن حش    -آ  المعلومات الشفهية للدارسين والمتدربين دون اية محاآمة او اعمال للفكر والمناق

م           ساب         اساليب تدريس جديدة تعتمد على بناء الشخصية من خالل الك ى اآت درة عل وفر الق ذي ي ي ال  المعرفي والعمل

اهج                       ة لمن ة آامل ى مراجع اج ال ك يحت المهارات المؤهلة للنجاح والتمكن من االختصاص والتخصص والشك ان ذل

ع       ات تجم الل هيئ ن خ دريب م دريس والت ن    الت دد م ة وع وزارات المعني ال   ال حاب االعم صاصيين واص االخت

دريب        ومنظمات المجتمع المدني السيم    رامج الت اهج الدراسية وب ا منظمات العمال والشباب تقوم بدراسة شاملة للمن

  .الفني والمهني بشكل مستمر باتجاه ان تكون عملية وتأهيلية شاملة
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م       مخرجات  دراسة احتياجات سوق العمل بين فترة واخرى بهدف موائمة          -ب ذه االحتياجات فل دريب مع ه يم والت التعل

ب ه   صاصات الط د اخت ة      تع ة والرابع ي الثالث وق ه صاد والحق ة واالقت ة والهندس ي الثاني صيدلة ه ى وال ي االول

ل                           / الخ  .. والخامسة   م االق ى ومن ث شكل واسع هي االول ا سوق العمل ب ي يجتاحه بل اصبحت االختصاصات الت

  .الخ فسوق العمل واحتياجاته هي التي تحدد االختصاصات والمهن المطلوبة .. حاجة ثم ا الخرى 

اة            عوقد عملت الدول العربية ومنذ سنوات وم          ى مراع  بدء التحوالت االقتصادية فيها وارتفاع معدالت البطالة عل

ات                     ي وشكلت الهيئ ي والمهن هذا االمر واتخذت العديد من االجراءات من اجل اصالح مناهج التعليم وتوسعت بالتعليم الفن

  .لت على نتائج مهمة في اعداد وتأهيل الشباب الى سوق العملالالزمة لتنظيم هذا التحول واالشراف عليه وحص

  .احتياجات سوق العمل مخرجاته واال ان الخلل الزال موجودًا والهوة واسعة بين برامج التعليم و   

ى ضرورة     د عل دريب وان نؤآ يم والت رامج التعل ا لتطوير ب ة حكوماتن ي حمل ساهم ف دعوون الن ن ا م ذلك آلن ول

  .يم الفني والمهني تلبية الحتياجات سوق العمل ولتوفير فرص عمل جديدة للشباب التوسع بالتعل

  : تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمشاريع تشغيل الشباب-2

شريعات المحف                        ى عدد من الت اج ال دة تحت ة الصحاب العمل   زان سياسات تشغيل الشباب وايجاد انماط عمل جدي

شاريعهم الف         لجه يضًا وا ذوي المشاريع الصغيرة   شباب في انجاح م ة              درود ال ديم الخدمات الداعم ة الخاصة من خالل تق ي

ة          صغبرة اداة فعال شآت المتوسطة وال ار ان المن للتشغيل ومن ضمنها االهتمام بالبحث العلمي وتشجيع  المخترعين وباعتب

ى انج       ساعدة عل شريعات الم ضروري وضع الت ن ال رج فم ديثي التخ شباب وح شغيل ال ي ت شأ ف ذه المن سيط تاح ه  وتب

 االجراءات االدارية ، ويمكن ان يكون من المفيد انشاء هيئات – الضرائب –االجراءات المتعلقة بها مثل قانون االستثمار 

ة وتضع          شارات المجاني م االست استشارية وقانونية في آل قطر عربي تعنى بمساعدة الشباب في اقامة مشروعاتهم تقدم له

تيراد                امام الحكومات مق   سهل اس شريعات ت ترحاتها بشأن تطوير التشريعات الالزمة والمحفزة وعلى سبيل المثال اصدار ت

ساعد               ي ت ال ذوي         مستلزمات االنتاج وتصريف المنتج وتشجيع تنظيم المعارض الت سويق منتجات اصحاب االعم ى ت عل

  . الخ ... من الشباب واعطائهم ميزات تفضيلية وتسهيالت اخرى المشروعات الصغيرة

تثمار في                                ودة لالس ى الع دعوة ال ساهم في ال ستثمرين العرب ت زة للم ة محف ومن جهة اخرى فان تشريعات وطني

  .ستكون فاعلة وتعطي نتائج ايجابيةالوطن العربي الزاخر بكل مقومات النجاح واالستثمار االمثل 

  : دور المصارف والقروض الميسرة -3

التخفيف من   تلعب مؤسسات التمويل والمصارف      الوطنية دورًا مهمًا في توفير فرص نجاح مشروعات الشباب ف

شجع       صادي وت شاط االقت ة الن شجعة لمزاول وافز الم ن الح ر م اءات تعتب د واالعف سب الفوائ راض وخفض ن روط االق ش

  .المبادرين على اقامة مشروعاتهم 

صناديق والمؤ        ة لل ل العربي سات التموي ن مؤس ًا م ا داعم ا ان موقف ة آم سات التمويلي دعم  س ة ب ة الخاص  القطري

شآت      ساعدة المن ا وم ن تأثيراته د م ة والح شكلة البطال ة م ي مواجه ة ف ساهمة عربي افزًا وم شكل ح شباب ت شروعات ال م

الصغيرة على خلق مزيد من الوظائف وهذا يتطلب تنسيقًا وتشارآية وارادة سياسية في المساهمة المخلصة اليجاد الحلول              

  .ب العربي التي محورها توفير فرص العمل لمشكالت الشبا
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  : دور منظمات الشباب في الدول العربية -4

ة في                         دول العربي شباب في ال ه منظمات ال اتقوم ب ة م شكله البطال ذي ت سأل هل هو بمستوى الخطر ال علينا ان ن

ضًا        المساهمة بتوفير فرص العمل للشباب ؟ سؤال مشروع الننا نثق بقدرتهم على االبداع وتح              ق اي ا نث مل المسؤولية والنن

  .باخالصهم وتفانيهم من اجل الوطن وبتأثيرهم الفاعل في تحديد اتجاهات الشباب وتربيتهم 

شغيل                          سألة ت تم بم نقرأ عن جهود آبيرة لمنظمات الشباب في بعض الدول العربية في التعاون مع الهيئات التي ته

ى عاتق                الشباب آهيئات مكافحة البطالة والمجالس اال      ع عل قتصادية واالجتماعية ولكننا نؤمن بأن جزءًا آبيرًا من الحل يق

م          منظمات الشباب في االقطار العربية     وفير فرص عمله م ت يهم ه يهم          فعل م عل ة واالرادة والفه ه من الحيوي ا يتصفون ب  لم

يس            ساهمات شعبية ل ام بم شكلة والقي وف   فقط مساعدة الجهود الحكومية في حل الم ل في      في موضوع ت ير فرص العمل ب

ة            سلبية في المجتمع     –المخدرات   "معالجة المشاآل التي يقع بها الشباب جراء البطال أس  – ال ..  الهجرة  – التطرف  – الي

  .الخ

شبيبة    –ان آافة المنظمات الشعبية         ال    – ال دعوة            – اصحاب العمل      – العم دني االخرى م  منظمات المجتمع  الم

  .لبطالة وتوفير فرص العمل للمساهمة في مواجهة مشكلة ا

  : برامج التدريب المستمر -5

دريب     ر الت ستمريعتب د  الم ات والمعاه ي الجامع درب ف ب والمت ة الطال ا تعلم تكماًال لم ام  اس رًا ضروري وه نظ

شكل مبهر                  دو وتب للمتغيرات االقتصادية السريعة وتطور النظريات في التعليم والتدريب ودخول التكنولوجيا المعلومات ب

نظم    في اطار تنمية الموارد البشريةالحاجة ماسة لخضوع العاملين للتدريب المستمر  ر الم اذ  وبشكل خاص في القطاع غي

أهيلهم                           تم ت م ي ك اذا ل م وذل ة له سينضم عمال هذا القطاع الى اعداد العاطلين عن العمل بسبب عدم توفر الحماية االجتماعي

   .مباشر هذا االمر ينعكس على فرص التشغيل وعلى الشباب والشابات بشكل فانوفق المتغيرات وبالتالي  باستمرار

  : ضرورة وجود شبكة لمعلومات سوق العمل -6

وفير فرص                           ى ت غني عن القول ان وجود مرصد معلومات لسوق العمل هو رآيزة اساسية لكل تخطيط يهدف ال

ات حول          اراتهم      العمل للشباب في آل دولة عربية وان اعداد قاعدة بيان يمهم ومه الخريجين واختصاصاتهم ومستوى تعل

  .وتضمين البيانات باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية هي الخطوة االولى في اعداد وتدعيم برامج تشغيل الشباب 

ي                              شاء مرصد عرب تم ان آما ان انشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل اصبحت ضرورية وملحة بحيث ي

دول تعزز         يعنى بأ  ين ال وضاع التشغيل والبطالة واحتياجات سوق العمل في الدول العربية تخدم فكرة قيام اتفاقيات ثنائية ب

  .وتيسر تنقل االيدي العاملة العربية الجهود  القومية في معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل 

  :ة وتشغيل الشباب  االستفادة من تجارب الدول العربية في مجال الحد من البطال-7

قامت غالبية الدول العربية بجهود آبيرة لتطوير وتحديث منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف موائمة    

ة     شأت من     برامج التعليم مع احتياجات سوق العمل وتوفير فرص العمل للشباب وتشجيع المبادرات الذاتي شباب وان دى ال  ل

ذا الموضوع       اجل ذلك هيئات وطنية متخصصة       ة به ة  " وعملت على التعاون مع المنظمات العربية والدولية المهتم منظم
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خ   ...  االتحاد االوروبي    – منظمة العمل الدولية     –العمل العربية    ذه  التجارب واالخذ بالمناسب               " ال د دراسة ه ومن المفي

  :التشغيل متشابهة في غالبية الدول العربية مثلمشكالت وتحديات اذ ان منها 

  .البحث عن العمل بدونه خبرة سابقة وصعوبة المنافسة •

 .اب الداخلين الجدد الى سوق العملالنمو االقتصادي اليكفي الستيع •

 .سعي السياسات الى الحد من البطالة بمعالجة المهارات واهمال الترآيز على النمو االقتصادي •

 .الثقافة الموروثة حول التخصص وبالتالي اختيار نوع العمل  •

  .مجددًا ندعو الى جهد عربي مشترك لمواجهة تحديات توفير فرص العمل و

  : االرتقاء بمستوى الحوار االجتماعي -8

ة                ة الثالث ة اشراك االطراف االجتماعي شكلة البطال ة م ة  " من الطبيعي والضروري لمواجه  اصحاب  –الحكوم

اعية التي تهم الشباب ومساعدة منظمات اصحاب العمل      في رسم السياسات الوطنية االقتصادية واالجتم     "  العمال   –العمل  

  .والعمال ومنظمات الشباب في اخذ المبادرات المختلفة 

ة         تولن يتم ذلك اال باالرتقاء بمستوى الحوار االجتماعي واالق            ناع بأن خلق الوظائف مسؤولية مشترآة وبأن عملي

ستوًى مت            ا وان م ة مكوناته شعور                  البناء هي مسؤولية الدولة بكاف ة من الرضى وال ق حال اعي يخل دمًا من الحوار االجتم ق

ا                      ذلك فانن ا ل شغيل وطرق معالجته ضايا الت ي تواجه ق ة    –بالمسؤولية وفهم الظروف والتحديات الت ات العمالي  – في النقاب

  .حقيق االمن والطمأنينةينؤآد دائمًا على التمسك بالحوار االجتماعي الذي يقوي من تماسك المجتمع و

  : االستفادة من االعالم في دعم برامج التشغيل -9

اليخفى على احد اهمية االعالم في حياتنا  اليومية وفي التأثير على ثقافتنا ايضًا ومن المهم جدًا االستفادة من ذلك    

ى    في سعينا الدخال ثقافة عمل جديدة بعيدة عما ورثناه من ان العمل الجيد يجب ان يكون في المكتب ووراء الطا                      ة وعل ول

واءم مع احتياجات                            ًا وال هو مت ك ممكن د ذل م يع واطن ، ل أمين العمل لكل م آرسي مريح وان الدولة هي المسؤولة عن ت

  .سوق العمل وانظمة واشكال العمل الجديدة 

ضائيات      –اليمكننا توظيف وسائل االعالم           ة الف وب ان              - وخاصة امبراطوري ك لكن الممكن والمطل  من اجل ذل

ة االخرى            تعمل آاف  ون    – المجالت    –الصحف   " ة وسائل االعالم الرسمية والملتزم دوريات    – التلفزي ى ترسيخ    "  ال عل

ا ان                                 شباب آم اد فرص عمل لل شغيل وايج رامج الت سوق العمل وفي دعم ب ثقافة جديدة حول العمل تساهم في التعريف ب

شعبية   ات ال اتق المنظم ى ع ع عل ر يق دور االآب ات النقاب" ال ة ا لمنظم ة العمالي ل –ي ات اصحاب العم ات – منظم  منظم

  " .الشباب ومنظمات المجتمع  المدني االخرى 

  .اننا نرى في ذلك اهمية آبرى في تدعيم برامج تشغيل الشباب من اجل ايجاد فرص عمل مناسبة لهم    

  : تيسير تنقل االيدي العاملة العربية يساعد في توفير فرص العمل-10

ل                        اليمكن اختتام ا      سألة تنق ى م شباب دون التعرض ال وفير فرص عمل لل ة وت لبحث في موضوع الحد من البطال

ضايا                     ة بق االيدي العاملة العربية اذ ان هذا الموضوع اخذ آثيرًا من الجدل والنقاش في المؤتمرات والمحافل العربية المعني
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ة ب                 ة العربي دي العامل ل االي ه      التشغيل في جو من ا لتراجع في موضوع تنق اء بتنظيم ه  او االآتف دعوة الطالق حريت ين ال

  . اتفاقيات عربية حول الموضوع تدعو الى تشجيع وتنظيم تنقل االيدي العاملة العربية رغم وجود ثالثوذلك وتيسيره 

ال                    شغيل العم ة من اجل ت وفي محطات مختلفة آان موضوع تنقل االيدي العاملة العربية من الموضوعات الهام

  . اجل الحد من الهجرة غير العربية الى دول الخليج العربي العرب ومن

ا                    1964في عام    • ى منه ادة االول صادية وتضمنت الم ة  "  اقر عدد من الحكومات العربية اتفاقية الوحدة االقت حري

  ".تنقل االفراد وحرية انتقال االموال والبضائع 

 . بالحد من الهجرة غير العربية  طالب وزراء العمل العرب باصدار تشريعات آفيلة1965في عام  •

 .م التنقليع وتنظيتشجبشأن  1967لعام / 2/ وافق وزراء العمل العرب على االتفاقية العربية رقم 1967في عام  •

 . حول تنقل االيدي العاملة العربية 1975لعام ) 4( اقر مؤتمر العمل العربي اتفاقيته رقم 1975في عام  •

ة             ا"  اقر الموضوع بشكل     واخيرًا • ة العربي دي العامل ي      ( عالن مبادىء بشأن  تيسير تنقل االي ؤتمر العمل العرب م

 .) " 2005 لعام 32الدورة 

د                               • ة فق دول العربي ين ال ة ب ة العربي دي العامل ل االي ر تنق ليس هنا المكان الذي يمكن فيه ان نتحدث عن اسباب تعث

ة               الن القطاع الخاص فيه      يكون االمر متعلقًا ببلدان االستقبال       دني اجورهم واللي ة لت ر العربي ة غي ا يفضل العمال

 .استقدامهم والن ادارة المشاريع الكبيرة هي ادارة دولية آبيرة ومساهمة المقاولين العرب فيها محدودة

باب        ى االس افة ال ة اض تخدامات التكنولوجي ور االس ابع تط م تت ي ل ال الت دان االرس ًا ببل ر متعلق ون االم د يك وق

  .ياسية والحساسيات الس

ه                               ي في دورت ؤتمر العمل العرب ى م دم ال ة المق ة العمل العربي ام لمنظم اال اننا نود ان نشير الى تقرير المدير الع

ى  ) " الفرص واالمال   (تنقل االيدي العاملة العربية     "  بعنوان   12/4/2009-5السادسة والثالثين التي عقدت في عمان        وال

اني    /  نوفمبر   16-15(ل الذي عقد في الدوحة      قرار المنتدى العربي للتنمية والتشغي     ة        ) تشرين الث دي العامل ل االي حول تنق

  :العربية والذي نص على 

اذ االجراءات        "  ة والعمل باتخ ة وتكليف وزارات الداخلي دان العربي ين البل ة ب ة العربي دي العامل ل االي سير تنق تي

نظم           دائم والم شاور ال ة         الكفيلة بتحقيق ذلك في اطار من  الت ة الوطني ى العمال اد عل ادة االعتم ه القطاع الخاص لزي وتوجي

  " .والعربية 

وطين   "  رامج ت ة من خالل ب ة والثقاف ى الهوي اظ عل ة للحف ة العربي تقبال واالرسال للعمال دان االس ود بل دعم جه

ة وم              ة     الوظائف وتيسير انتقال العمالة العربية فيما بين البلدان العربية وتطبيق اتفاقيات ثنائي شمول العمال ددة االطراف ل تع

  " .العربية المتنقلة بالحماية االجتماعية خاصة الضمان االجتماعي 

 اننا في   دون ان يعني مانقوله   آما اننا نود االشارة الى وجود حوالي عشرة ماليين عامل اجنبي في الدول العربية               

 العمال المهاجرين في الدول االوروبية والدول االخرى         النقابات العمالية ندعو الى تسريح العمال االجانب فللعرب ماليين        

  . في دول الخليج العربي المستقبلة للعمالة آبيرة والتي تعد مشكلةاال اننا نشير الى هذه المسألة 
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ة            ة العربي ذا          واألخذ ان تطبيق االتفاقيات العربية المتعلقة بتنقل العمال ة حول ه ؤتمرات العمل العربي رارات م  بق

ة                               الموضوع   ة في التخفيف من حدة البطال ساهمات العربي ى الم ة ال دول العربي ين حاجة بعض ال وازن ب ا ت والتي جميعه

رة                     ى الخب دها عل ة وتأآي ستقبلة للعمال ة الم ل    واإلعداد وتوفير فرص العمل للشباب وبين ظروف الدول العربي هي   والتأهي

  .مشترك آفيلة بأن تساهم في التخفيف من المشكلة من خالل جهد عربي 

* * * * *  

  

   

  

 


