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  :ملخص ورقة عمل 

  مثل لتدعيم برنامج تشغيل الشباباألسلوب األ

  من منظور المنظمات العمالية فى الوطن العربى

  طعمة الجوابرة/ السيد 

  

  :تناولت ورقة العمل المحاور اآلتية 

  . واقع البطالة في الدول العربية وانعكاس هذا الواقع على توفير فرص العمل للشباب -1

  .سية لتوفير فرص عمل للشباب  الرآائز األسا-2

  . احتياجات وآليات وأساليب تدعيم برامج تشغيل الشباب -3

  :واقع البطالة في الدول العربية : المحور األول ■  

  :ليل واقع البطالة في الدول العربية إلى ثالثة مصادر تح یرجع

صادر عن م       " التقریر األول حول    -1 ة ال دول العربي ة في ال شغيل والبطال ة    الت ة العمل العربي نظم

ي حوالي                2008عام   وطن العرب ة في ال شكل        % 14 حيث ذآر أن نسبة البطال وة العمل ب من ق

ة لكى      % 25أآثر من   )  سنة   25 – 15( عام وتمثل نسبة البطالة بين الشباب        وأن الدول العربي

   .2020 مليون وظيفة بحلول عام 51تجد حًال لهذه المشكلة ال بد من توفير 

 یشير إلى أن نسبة البطالة في الوطن العربي تصل 2005ؤتمر دافوس االقتصادي لعام  تقریر م  -2

ى حدود  شباب % 15إل ين ال سبة ب ا تصل الن وة العمل بينم ة % 30من ق دول العربي وستجد ال

  .2010 مليون عاطل بحلول عام 80أمامها حوالي 

ائي      والذي صدر برعایة2009تقریر التنمية اإلنسانية العربية لعام    -3 م المتحدة اإلنم امج األم  برن

ة                2009/ في تموز    دول العربي ة في بعض ال سبة البطال ى أن ن ر إل شير التقری روت حيث ی  ببي

ة                % 66تصل إلى    دول العربي . ویرجع التقریر إلى أن السبب في ذلك إلى سياسات التعليم في ال

 . من الشباب ویشير التقریر أیضًا إلى أن نصف العاطلين عن العمل في العالم هم

ر من عشر         أآدت**  ل أآث ي قب وطن العرب  منظمة العمل العربية على خطورة مشكلة البطالة في ال

ه  ي دورت ي ف ل العرب ؤتمر العم دم لم ر المق نوات من خالل التقری ارس ) 27(س شيخ م  2000/ شرم ال
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دور       "القوى العاملة العربية على مشارف قرن جدید        " المعنون بــ    ى ال ال      ثم تعرض إل ستمر والفع  الم

ا               وم به ي تق دیات الت ات والمنت الذي تقوم به المنظمة في القضاء على هذه المشكلة وذلك من خالل الفعالي

  :المنظمة 

ة         "  تقریر المدیر العام لمكتب العمل العربي        - التشغيل والبطالة في البلدان العربية التحدي والمواجه

   " .2008/ شرم الشيخ ) 35(الدورة .... 

   ) .2008/ القاهرة ، یوليو (  إطالق التقریر العربي األول للتشغيل والبطالة -

ة          2008نوفمبر  / الدوحة  " المنتدى العربي للتنمية والتشغيل     "  عقد   - ر بحق خطوة جدی  والذي یعتب

رار      . ومتقدمة حيث حظيت األوراق المقدمة في هذا المنتدى باهتمام القادة العرب             حيث نص الق

م  ل   ) 9(رق ة العم ة بتكليف منظم ة والتنموی صادیة واالجتماعي ة االقت ة العربي صادر عن القم ال

العربية بتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والذي یضم ستة مشاریع تصب               

  .بشكل أساسي في توفير فرص العمل للشباب 

  .إلى إرادة التنفيذ ولكن األمر یحتاج إلى االنتقال من رسم الخطط والقرارات 

  :الرآائز األساسية لتوفير فرص عمل للشباب : المحور الثاني ■ 

اث                        یختلف ين اإلن ة ب سبة البطال ي أخر وأن ن ى قطر عرب  وطننا العربي فيه نسبة البطالة من قطر إل

 العليا أآبر من نسبة البطالة الذآور آما أن البطالة في الوطن العربي ترتكز في الشباب حاملى المؤهالت

  .بينما تدنى في المؤهالت المتوسطة وقليلي التعليم

  :وهناك مجموعة من الرآائز التي ال بد من توافرها إلنجاح برامج تشغيل الشباب من أهمها ** 

  .التنمية المستدامة والمنتجة والمولدة للعمالة  -1

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

 .التعاونيات اإلنتاجية وأهميتها في توفير فرص عمل للشباب  -3

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

 .اعتماد قيام مشروعات عربية مشترآة  -5

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

 .تنظيم وقوننة القطاع غير المنظم  -7

 .التأآيد على الدور الریادي للدول في دعم برامج تشغيل الشباب وفي قيادة االقتصاد الوطني  -8
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  :أساليب تدعيم برامج تشغيل الشباب ,احتياجات وآليات : الحور الثالث ■  

  :ستراتيجيـــة متكاملة تدعم برامج تشغيل الشباب یجب أن تأخذ بعين االعتبار ما یلي  إوضعأن 

  : أصالح برامج التعليم  -1

اليب                  من خالل االبتعاد عن حشو المعلومات الشفهية للدارسين والمتدربين والمناقشة والبحث في أس

ى إآساب      تدریس جدیدة تعتمد على بناء الشخصية من خالل الكم المعرفي والعمل ا        درة عل وفر الق ذي ی ل

ة        دف موائم رى به رة أخ ين فت ل ب وق العم ات س ة احتياج ن دراس ضال ع اح ف ة للنج ارات المؤهل المه

  .مخرجات التعليم والتدریب مع هذه االحتياجات 

  : تطویر التشریعات المتعلقة بمشاریع تشغيل الشباب -2

ت المحفزة ألصحاب العمل ذوى المشاریع حيث أن أنماط العمل الجدیدة تحتاج إلى عدد من التشریعا

ة            سيط اإلجراءات المتعلق د من تب شباب فالب شغيل ال ة في ت شاریع أداة فعال ذه الم ار أن ه صغيرة باعتب ال

ات                      شاء هيئ د إن ة ومن المفي تثمار والضرائب واإلجراءات اإلداری بإنشاء هذه المشاریع مثل قوانين االس

ي ت            ة في آل قطر عرب شریعات           استشاریة وقانوني دیل الت ة أخرى أن تع شباب ومن جه ساعدة ال ى بم عن

  .الوطنية المحفزة للمستثمرین العرب ستساهم بشكل آبير في توفير فرص عمل للشباب 

  : دور المصارف والقروض الميسرة -3

شباب في التخفيف من شروط اإلقراض وخفض            حيث یتمثل دور المصارف لنجاح المشروعات لل

  .ءات نسب الفوائد واإلعفا

  : دور منظمات الشباب في خلق فرص عمل -4

  .من خالل التعاون مع الحكومة للقيام بمساهمات شعبية في معالجة المشاآل التي یقع فيها الشباب 

  : برامج التدریب المستمر -5

ي               شكل خاص ف شریة وب وارد الب ة الم ستمر في إطار تنمي دریب الم املين للت من خالل إخضاع الع

  .منظم حيث یضم هذا القطاع أعداد آبيرة من الشباب القطاع غير ال

  : ضرورة وجود شبكة لمعلومات سوق العمل -6

دول                   ة واحتياجات سوق العمل في ال شغيل والبطال ى بأوضاع الت من خالل إنشاء مرصد عربي یعن

سير   العربية تخدم فكرة قيام اتفاقيات ثنائية بين الدول تعزز الجهود القومية في معالجة مشكلة ا      ة وتي لبطال

  .تنقل األیدي العاملة العربية 
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  : االستفادة من تجارب الدول العربية في مجال التشغيل -7

  : االرتقاء بمستوى الحوار االجتماعي -8

ي                      ة الت صادیة واالجتماعي ة االقت سياسات الوطني ة في رسم ال من خالل إشراك أطراف اإلنتاج الثالث

ق الوظائف                 ولن یتم ذلك من خالل    . تهم الشباب    أن خل اع ب اعي واالقتن اء بمستوى الحوار االجتم  االرتق

  .مسئولية مشترآة 

  : االستفادة من اإلعالم في دعم برامج التشغيل -9

  .لما لإلعالم من تأثير على الثقافة حيث البد من ترسيخ ثقافة جدیدة للعمل 

  : تيسير تنقل األیدي العاملة العربية -10

ؤتمرات                من خالل المصادقة وتطب     رارات  م ة واألخذ بق ة العربي ل العمال ة بتنق ات المتعلق يق االتفاقي

  .العمل العربية 

* * * * *  

 


