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 دور منظمة العمل العربية في تنمية المرأة العربية

 

 

 مفهوم التنمٌة 

عملٌةةة اصتصةةادٌة واعتماعٌةةة بحنتبحرهددح    التنمٌةةةحدد   عالنددلع عميددحموً محنددن  عال  ددحع 

وثقافٌة وسٌاسٌة تستهدف التحسٌن المستمر لرفاهٌة عمٌع الشعوب وتتم من خالل المشاركة 

   النشطة والحرة لكافة األفراد ، فً عملٌة التنمٌة وفً التوزٌةع العةادل للفوائةد الناعمةة عنهةا

ٌد  نعمتدً تتركدا احٌحتفدح فدً هن عموحنر عال ح ً مكحفد  نويٌدحا عمت و االنسانننفنح مذمك ، فحع 

عشبحع عمححجحا عموختيف  نتح ٌع  ننٌ  حٌحة عال  حع عم ٌح دٌ  نعالتتادح ٌ  نعالجتوحنٌد  ، مند  

كشفا عموطحمب عمتً رفيتفح عمشينب عميربٌ  نع تطييدحتف   حدن و دتنبح ٌحند  عمت وٌد  نعمي عمد  

ف نعم ٌح دددحا عالتتادددح ٌ  عالجتوحنٌددد  ودددع خدددلح بدددرعوم شدددحوي  ميت وٌددد  تتكحودددح فٌفدددح عالهددد ع

نعالجتوحنٌ  عمتً توكع وع ب حء و تنبح أفضح نتيوح نيى عمح  وع عمفنر نتتدٌ  أجدنر نفدر  

 .  نوح أفضح نٌت  وع خلمفح تنجٌه عال تثوحرعا متنفٌر فر  عميوح عملئ  نعمو ت ع 

 هودح عألنمً ميت وٌ  جحء عالهتوح  بحم ون عالتتاح ي عمنط ً وع خدلح وششدرٌع  عمورعححفً 

ويد ح عم ودن عم د ني موتن دط عمد خح عمندنوً نودع ه دح ع دتف فا عمد نح تحنٌد  ، عم خح عمفر ي 

وددا عمووحر دد  تيدد  ا عموشددحكح مكددع عمنط ٌدد  .  حأنيددى ويدد الا عم وددن عالتتاددح ي التتاددح ٌحتف

عمتددً اددححبا عمتركٌددا نيددى أنمنٌددحا عمت وٌدد  عالتتاددح ٌ  عمتددً اددححبفح عالجتوحنٌدد  نعم ٌح ددٌ  

فيدد  ٌددش  عم وددن عالتتاددح ي  مددى ، عت ددحع عمفجددنة بددٌع  خددنح فئددحا عألفددرع  فددً عموجتوددا عمنعحدد  

عا % ودع نحئد 50ع خفحض وي الا عمفنر بدح نيدى عميكدا اع ا شد ته حٌدأ أع أع أكثدر ودع 

 % وع عم كحع .20أتح وع  ٌوثينعخح عمورتفا نعمذٌع عم ون فً ويظ  عم نح تتجه  مى ذني عم 

. في  وح ٌش ي عم ون  أدى إلى زٌادة الفقراء فقرا  نوع ه ح أك ا عمخبرة أع عم ون عالتتاح ي 

تحنٌد  عمت وٌد  أع مى عت حع عمفجدنة بدٌع فئدحا عموجتودا البد  ودع عمتلكٌد  نيدى عمكيً  عالتتاح ي 

فً تناٌا عميحئ  وع خلح تغٌٌر كبٌر فدً تناٌدا عمندنال عالتتادح ٌ  نعالجتوحنٌد   عدالةٌتطيب 

  عخح عمبي  عمنعح  .

نوع ه ح كحع الب  وع عمتركٌا نيى عمجنع ب اٌر عالتتاح ٌ  ميت وٌ  ) عالجتوحنٌ  نعمبٌئٌ  ( 

هدن ودح عنتود  نيدى فكدرة أع عمد خح عمندنوً  1990في   ا نر أنح تنرٌر ميت وٌ  عمبشدرٌ  فدً 
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عمدذي كدحع  التنمٌةة اننسةانٌةذمك نعنتو  ونٌحا أكثر شونمٌ  هن ونٌدحا  رعجا ٌي ً عمت وٌ  ث  

ح ودفً حٌ فح ٌ تخ   وششرعع هوح وتن ط عميور ن   عمنال ة نعمتحاٌح عم رع ً ثد  أضدحف  مٌف

 وششر توكٌع عمورأة . 1995نح  

نمكع تبنى عموشكي  أ ه ن  وح ٌت  ح حب وششرعا عإل تدح  عالتتادح ي أن  حادحئٌحا عمندنال 

أن ند   تند ٌره حد  تد ره نال ٌنتادر  التقلٌل مةن شة ن نشةاط المةرأةٌ ٌر  حن فحالتجحه عميحوي  

عألور نيى  افحح  نر عمورأة ن   حار عأل شط  عالتتاح ٌ  مي كحع بح أ ده ٌتيد عه  مدى ع دتبيح  

 .( فً عإلحاحءعا عمر وٌ   ) نن  بفح فً  طح  عتتاح ٌحا عأل رةوح ت

جفن  عمورأة كوشدحرك فدً وجدحح نٌوثح هذع عالتجحه خطنرة ش ٌ ة مٌا فنط فً  طحر  افحح 

بمؤشةرات مدى عال دتيح   هحوشً ن ٌ  عمنٌو  نمك ده ٌدش ي أٌضدح    عمت وٌ  أن  ظفحر  نرهح ك نر

نح  حجح  فً وجدحح يفرنض خحطئ  ال تش ي  مى تن ٌ  ح تب ً، نبحمتحمً  مى  متحٌزةاصتصادٌة 

ضرنرة ويح  م جحح عمتخطٌط عإل وحئً  نجن هحعمبٌح حا عم تٌن  عمذي أاب   اٌبهعمت وٌ  فً ظح 

ع عمتخطددٌط عإل وددحئً عم دديٌ  ٌنتضددً ح ددع ألى و ددتنال عمو طندد  عميربٌدد  بل ددرهح  ، عم دديٌ  نيدد

ن وتكدحف  فدً جفدن  كحفد  ن حادر عموجتودا نيدى  حد  شدرعك تنظٌف عمونعر  عمبشرٌ  وع خلح

مذع أاب    وح  عمورأة فً كحف  نويٌحا عمت وٌ  نفً وختيدف ورعحيفدح نيدى  حدن كحودح ، عمت وٌ  

نفحنح وع عألونر عمجنهرٌ  مٌا فنط وع بحب تحنٌ  وب أ عمي عم  نعمو حنعة   وح كن دٌي  حتوٌد  

التتاح ي ت وٌ  نعمتً ركاا نيى عالهتوح  بحم ون عوع عموش ف أع ويظ  جفن  عم. مبينغ عمتن   

ي ادر بشدري حٌدأ كدحع عمتركٌدا نيدى عمنطحندحا عمتدً ٌكدنع فٌفدح م  تح ع وع نضا عمورأة ك

حندحا بٌ ودح مد  تحدظ عمنطعمرجح ن ارع  أ ح ٌح  نفحنل  كحمنطحنحا عما حنٌ  نعمتجحرٌ  عمكبرال 

ال بجفددن  ضددئٌي  نوحدد ن ة نهددً عمنطحنددحا عمتددً تتركددا فٌفددح عماددغٌرة نعميوددح اٌددر عمر ددوً  

 نحٌ  عمفييٌ  . مى عمرأن ع  كبٌرة وع عم  حء عمفنٌرعا عمينعتً ٌحتجع 

تشٌر تندحرٌر عمت وٌد  عمبشدرٌ  أع عم  دحء ٌودثيع أكثدر تيدٌل  ودع  ادف  دكحع عألرض ن ثيدأ 

عميحموً . نهذع ٌرجا شر عم خح  ال ن  عمنني عميحوي  فً عميحم  فً عميحم   ال   فع ال ٌحايع نيى 

مى أع عمورأة تنن  بحمي ٌ  وع عألنوحح بل أجر  نعء  عخح عمبٌا أن خحرجه  ال أ فح توثح جداءع   

هحوح  وع عالتتاح  نرأا عموحح فً حٌع أع عمرجح ال ٌيوح نودل   ال  ذع تنحضدً ن ده أجدرع  وودح 

 حينح . ٌوثح فجنة بٌع عمج  ٌع ال ب  وع عمبحأ مفح نع
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ننيى عمرا  ووح شف ته عم  نعا عألخٌرة وع عهتوح  وكثف بنضحٌح عمورأة نوححنمد    وحجفدح 

فً برعوم عمت وٌ  وع خلح   شحء بيدض عموشدحرٌا نعمبدرعوم عالجتوحنٌد  نعالتتادح ٌ  عمونجفد  

نجدده عمخاددن  نيددى عمو ددتنال عمحكددنوً ناٌددر عمحكددنوً ننيددى عألاددي ة عموحيٌدد    الميوددرأة 

أع تيك عموححنالا م  تش  ، نيى عمو ال عمطنٌح ،  مى  شرعك عمودرأة  شدرعكح فييٌدح   الٌ  ، نعمننو

نع أ فدح مد  تتاد  ميوشدكلا عمي ٌد ة  ننيى  طح  نع ا فً وجحالا عمت وٌ  عالتتاح ٌ  ، فضل  

مفددح عموددرأة فددً عموجتويددحا عم حوٌدد  ، فندد   ددحن ا تيددك عموشددرننحا نيددى  دد  عمتددً تتيددرض 

رٌ  نويحد  ، نمك فدح عفتند ا فدً أايدب عألحٌدحع عمتخطدٌط عمو ح دب نيدى عمو دتنال عحتٌحجحا فن

عمبيٌ  أن عمت  ٌ  وع خلح عمخٌدحرعا عأل ح دٌ  ميت وٌد  ، كودح ٌشخدذ نيدى   دترعتجٌحا عمت وٌد  ، 

ن بيح هدح  عزلها للقضاٌا المتعلقة بالمرأة والبرامج المخصصة لها عن معال التخطٌط اننمةائً

ا عمنددرعرعا عمفحودد  ، ووددح أضددحع نيٌفددح فرادد  عال تفددحع بددحمونعر  عالتتاددح ٌ  نددع وجددحالا ادد 

 . نعم ٌح ٌ  عمفحو  عمتً خااا مجفن  عمت وٌ  عمشحوي  

 رعا عالتتادح ٌ  ميد نح عميربٌد   وع عألونر عمويفت  مي ظر ع ه فً ظح عمتبحٌع عمنعض  فً عمند

 أ  دىرال بيضفح فً أنيى عمترتٌدب ودع حٌدأ عم دحتم عمندنوً عإلجودحمً نعمدبيض عألخدر فدً ف  -

مدد  ٌكددع مدده أثددر ويوددنا تضددٌ  نوددح عم  ددحء نعرتفددحع   ددفحوفع فددً وجددحالا عمت وٌدد    - عمترتٌدب

فوحاعما  وكح حا عمورأة اٌر ويترف بفح  مى ح  كبٌر فدً عمد نح عميربٌد  فحميدح عا نعمتنحمٌد  مفدح 

 نعء فً عمو حط  عمرٌفٌ  أن فً عموجتويحا عميربٌ  عموححفظد  بشدكح ندح  وودح ٌجيدح  تلثٌر كبٌر

 عمفجنة بٌع عمذكنر نعإل حأ فً عمو طن  عميربٌ  أن ا وع  ي وكحع آخر وع عميحم  .

هدن  تدح   ودحمدى تدرعر ذعتدً و فدح أ نع عموشحرك  فً عمت وٌ  ال ٌيدن   أع اٌحب عمورأة كوح  ،

فدً بندحء عمودرأة فدً نضدا بيٌد  كدح عمبيد  ندع عمنضدا عألوثدح ال دتخ ع  مينعوح ن ٌد ة أ دفوا 

 -و فح :ال طل  عمت وٌ  عمشحوي   عمبشري عميربً نهن عمشرط عأل ح ًعمراٌ  

 عمظرنف نتركٌب  عمننال عميحوي  عميربٌ  بشكح نح  . -

عإل ترعتٌجٌحا عموتبي  ميت وٌ  نعمتً تكرا مفٌحكح عتتاح ٌ  نعجتوحنٌ   ٌح دٌ  نثنحفٌد   -

نيدى عمجفدن  عموبذنمد  فدً هدذع ت حن  نيى ع تورعر عمنعتدا بكحفد  وشدحكيه نعمتدً تتغيدب 

 عما   .

   ب  عألوٌ  عمورتفي  عمتً تيح ً و فح عم  حء فً عمي ٌ  وع عم نح عميربٌ  . -
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فً ج نح أنوحح عمو ظوحا عإلتيٌوٌ  نعم نمٌ   عما عرةعمورأة فً عمت وٌ   عحتيا تضٌ    وح 

عمحكنوٌ  و فدح ناٌدر عمحكنوٌد  و دذ نند ٌع ودع عماودحع ننند ا عمي ٌد  ودع عمودشتورعا ن عرا 

مشةاركة المةرأة فةً عملٌةة التنمٌةة واٌابهةا عةن ضةعف عمو حتشحا عمتدً أجويدا جوٌيفدح نيدى 

نوتحبيتفح نتنٌٌوٌفح وودح جيدح ودع عمضدرنري تطدنٌر وففدن   شدرعك مفح المشاركة فً التخطٌط 

تخطٌطدح نت فٌدذع   عمت ونٌ   عمورأة فً نويٌ  عمت وٌ  ن  وحجفح فٌفح مٌاب  ذمك وع ثنعبا عم ٌح  

 نتنٌٌوح .

ال   كر أع عم ن  عمذي نج ته برعوم عمت وٌ  مفحئ ة عمورأة م ال عم نح أن عمو ظوحا ذعا عماي  

ع   بً فً وشحرك  عمورأة فً نويٌحا عمت وٌد  كدذمك أ ي أ ال  مى تح   نضحٌح عمورأةوفتو  بنعم

عالهتوح  عميحموً بحمورأة  مدى تضدوٌع تضدحٌح عمودرأة نوشدكلتفح فدً عمخطدحب عم ٌح دً  ال أع ودح 

نتنفٌر عآلمٌحا عمتً  االلتزام الكامل بالخطط المستعٌبة للنوع االعتماعًتحتحجه عمورأة عآلع هن 

 شل فح  ن  و ٌرة عمورأة .وع 

هً أنض  عموششرعا عم عم  نيى و ي   فحوفح فً عمت وٌ   صوة العمل ع وشحرك  عمورأة فً   

نال شدك فدً أع ند   نضدا  وع خلح وشحركتفح فً كحف  وجحالته وع أجح عم فدنض بدحموجتوا .

عمورأة فً عالنتبحر ن   عمتخطٌط ميت وٌ  ت  أثر تلثٌرع  نعضحح  نتيح وع جفن هح فً بيض عمبي عع 

عميربٌ  نأ ي  مدى تفودٌد  نرهدح ودع جدرعء ضدٌحع فدر  عمحادنح نيدى  خدح نحادرهح فدً 

ميدنعتً ٌ حد رع نت  أابحا بحمتحمً بيض فئدحا عم  دحء ع ، أنوحح ضئٌي  عألهوٌ  تيٌي  عمور ن  

وع أانح رٌفٌ  أن حضرٌ  فنٌرة ويرضحا فً أايدب عألحٌدحع  مدى ححمد  ودع عمفندر عموتاعٌد  ، 

أة عمفيدحح نأاب  وع عماينب  بوكحع    عحتٌحجحتفع عأل ح ٌ  وع ه ح فن  أتر عمجوٌا ب نر عمور

ح ودع عمكثٌدر ودع فً عمحٌحة عالتتاح ٌ  في   عالهتوح   بيوح عمورأة عالهتودح  عموطيدنب نع دتبيح ه

وجحالا عإل تح  أورع  ٌ نن  مى عم هش  فً وجتويحا تحتح   مى طحت  كح فدر  تدح ر نيدى عميودح 

  ذع أر  ح عموضً ت وح  فً طرٌ  عمت وٌ  . 
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 معوصات مشاركة المرأة فً التنمٌة :

 

 -أوال  : معوصات التنشئة االعتماعٌة :

فحمخيفٌددد  عمثنحفٌددد  عمتربنٌددد  عمتدددً تندددن  بذنددد ع  عمفتدددحة و دددذ ورعحدددح طفنمتفدددح عموبكدددرة ميددد نر 

فنددط نتكددرٌا عأل نعر عالتتاددح ٌ  ميددذكنر  نع عإل ددحأ . نٌييددب عإلنددل  فددً هددذع عالجتوددحنً 

عإلطددحر  نرع  هحوددح  فددً تكددرٌا عمتوٌٌددا ميرجددح نتر ددٌئ عمناددحٌ  عم عئودد  نيددى عموددرأة نتننٌدد  

 عالجتوحنٌ  أوح  عمتكحوح عمو شن  .عموينتحا 

عألور ٌتطيب ضرنرة بيدنرة عأل دا إلند ع  عمودرأة نعمرجدح نيدى حد   دنعء أل نعر ت ونٌد  

 فحني  نوتج  ة .

 -ثانٌا  : معوصات انعكاسات انصالحات االصتصادٌة على مشاركة المرأة :

عمدد نح عم حوٌدد  نو فددح عمدد نح عميربٌدد  متحنٌدد   بفددح وددرا  فددً  طددحر عمورعحددح عموتيدد  ة عمتددً

 عم  دنٌ ند   تفٌئد  عمندنال عمبشدرٌ  عإلالح عالتتاح ي كخطنة نيى طرٌ  عمت وٌ  كشفا ندع 

 مإلالح عالتتاح ي نيى عم حن عمتحمً :

أ ح دٌ  جييدا عمند رعا عمذعتٌد  نعمكفدحءعا  تغٌدرعانود  عالتتادح ٌ   مدى ظتيرضا عمو  -1

ووح جيح عمنني  ، بٌرة متتكٌف وا عموتطيبحا عالتتاح ٌ  عمج ٌ ةك ب رن عموف ٌ  تتطنر 

كدحع عمننال عموف  ة أكثدر بدحمتفوٌد نعمبطحمد  نفدً هدذه عإلطدحر هً ت رٌبح  عمبشرٌ  عألتح 

ضديف فدر     ودح  مدى ضديف تد رعتفح عمذعتٌد  م مٌاتف ٌ  عم ميورأة عم اٌب عألكبر وع

 عمت رٌب عموف ً عمو تور .

لح عالتتاح ي ورعجي  تطحنٌ  مو ظنو  عإل تح  وع أجح خٌدحرعا طرحا برعوم عإلا -2

ج ٌ ة ضوع عمو حف   عم نمٌ  فتيرضا تطحنحا عم  ٌم نعمولبا نعمونع  عمغذعئٌد  عمتدً 

تجتذب   ب  كبٌرة وع عميوحم  عم  حئٌ   مى  نح ة هٌكي  ووح أ ي  مى ع ح حر عميوحم  فدً 

   حء .فوح اعما عمبطحم  بٌع عمهذه عمنطحنحا 

تطيبدددا بدددرعوم عإلادددلح عالتتادددح ي ضدددغط عم فندددحا فدددً وجدددحالا عمادددح  نعمتييدددٌ   -3

عمورأة وع  ححٌ  نو يك    أكثر نيى تشغٌح وشثرةنعمخ وحا عالجتوحنٌ  نهً تطحنحا 

عمودرأة فدً نيى أنضحنفح عالجتوحنٌ  وع  ححٌ  أخدرال نبحمتدحمً تنيادا فدر  ع د وح  

 عمتييٌ  نتضحنفا أن ع  عمخرٌجحا . ن  عميوح فً نتا تاعٌ ا فٌه فر  
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وانعكاساتها على وضع المرأة داخل معوصات صعوبة األوضاع االعتماعٌة واالصتصادٌة  ثالثا  : 

 -البلدان العربٌة :

بشكح أ ح ً كلح  عموينتحا عمرئٌ ٌ  إل ودح  عمودرأة فدً نويٌدحا  البطالةنه ح تبرا تضٌ  

 عمت وٌ  :

   حٌدأ  2009فبحمرا  وع نن ة عميحم  عميربً  مى ححم  عم ون بوي الا ويننم  بي  أاو

%  ال أع وي ح عمبطحم  فً 4حننا عمو طن  عميربٌ  فً عموتن ط وي ح  ون   ني ٌفن  

عمو طن  عميربٌ  بنً عألنيى فً عميدحم  بيد  و طند  أفرٌنٌدح ج دنب عمادحرعء فدحالفترعض 

 ي ٌش ي تينحئٌدح   مدى اٌدح ة فدر  عمتشدغٌح مكدع ذمدك مد  ٌتحند  عم حئ  أع عم ون عالتتاح

نيى أرض عمنعتا خحا  بي  عمظرنف عم ٌح ٌ  عموضدطرب  عمتدً ودرا بفدح عمي ٌد  ودع 

عم نح عميربٌ  فً عمفترة عألخٌرة . نت  ٌرجا ذمك نيى  ودط عم ودن عالتتادح ي بحأل دحا 

 وحم  .عمذي م  ٌكع فً ويظ  عألحنعح فً عمنطحنحا كثٌف  عمي

   اع ا فدً بيددض  حٌددأ –عمتن دا عموفدرط فددً عمتييدٌ  عميددحمً فدً ويظد  عمبيدد عع عميربٌد

 نع عألخذ بيٌع عالنتبحر عحتٌحجدحا  دن   –عم نح   ب  عمخرٌجحا فٌه نيى عمخرٌجٌع 

بدٌع ويح دحة عمد نح ودع   دب عمبطحمد  عمورتفيد  فدً  ضدح   كبٌدرع  فدً خيد  ت حف حه  عميوح 

نناديا عم  دب  فدً أاححب عميوح وع ن   نجن  نوحم  ودحهرة نو ربد   ونحبح شكني

بيددض عمدد نح عميربٌدد   مددى أع ثيددأ عمخرٌجددحا وددع عمتييددٌ  عميددحمً نددحطلا نددع عميوددح 

ووح ٌي ً أع عتتاح ٌحا عم نح عميربٌد  مد  تدتوكع عمبيض و فع ٌحويع شفح ة عم كتنعره .

تد رعتفح متح دٌع ويد الا عم ودن بد ال   ا مرفدوع ع تغلح عإلوكح ٌحا عمبشرٌ  عموتحح  مفح 

 وع ه ر عال تثوحرعا عمضخو  عمتً أ فنا فً تييٌوفح.

نع عمذكنر  مى اٌح ة ويد ح  خدنح عإل دحأ  مدى  دن  عميودح  بطالة انناثترجا اٌح ة   ب 

 - مى : تين نعمتً 

ع تشددحر عمتييددٌ  فددً كددح عمدد نح عميربٌدد  بحٌددأ أاددبحا عإل ددحأ ت ددحفا عمددذكنر فددً كحفدد   -1

ورعحددح عمتييددٌ  نوجحالتدده مددذمك أاددبحا عموددرأة عموتييودد  تشددير بلهوٌدد  عميوددح  ف ددٌح  

 نعجتوحنٌح نعتتاح ٌح  فيفح نيى عتتحح   ن  عميوح .

الا كددذمك واددح ت  عمتشددرٌيحا عمتددً تشكدد  نيددى عمو ددحنعة بددٌع عمج  ددٌع فددً كحفدد  عموجددح -2

 بب عمج اعمورأة نن   عمتوٌٌا ب  عم نح عميربٌ  نيى عالتفحتٌحا عم نمٌ  عمخحا  بحنن 
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نعميانبٌدد  أحٌح ددح  عمتددً تجيددح عموددرأة ننعوددح عتتاددح ٌ  نعجتوحنٌدد  و فددح تاعٌدد  عمطددل   -3

 وضطرة مييوح إلنحم   ف فح نأحٌح ح  أ رتفح . 

عمودرأة فدً عم شدحط عالتتادح ي نبحمتدحمً فدً  كح هدذه عمينعودح  دحهوا نت دحه  فدً وشدحرك 

  عمنانح  مى عمت وٌ  عمو ت عو  .

التشةيٌل ألنةا القضةٌة األساسةٌة مى ونضدنع وع عمي حٌ     ذع فٌاب  عمحح هن تنجٌه واٌ 

ففدً عمنضدٌ  عمتدً تحد   ود ال  ند  وشدحرك  عمودرأة  بالنسبة للمنطقة العربٌةة برعالهةا ونسةائها

عالجتوحنٌ  نعالتتاح ٌ  نعم ٌح ٌ  حتى ال ت فا عمورأة وع ج ٌ  ثوع أاو  عمتشغٌح نال تتيرض 

 مى واٌ  وع عإلتاحء فً ظح أنضحع ت ونٌ  ايب  تيٌشفح عمو طن  نهن وح تيوح نيٌده و ظود  

 -عميوح عميربٌ  وع خلح :

نعمذي  2008حٌأ كحع عمو ت ال عالنح فً عم نح   ربٌة للتنمٌة والتشيٌلالمنتدٌات الععقد  

 نعمذي تضوع عموبح يء عال ح ٌ  مويحمج  تضٌ  عمتشغٌح و فح :   اعالن الدوحةا رن ه 

عمتلكٌ  نيى عع عميوح تٌو  ع  ح ٌ  نحضحرٌ  ذعا عبيح  عتتاح ٌ  نعجتوحنٌ  ن ف ٌ  ٌجدب  – 1

 وٌع عمت وٌ  نتنفٌره بكفحٌ  نن ح.عٌلشه وكح   وتن و  فى وضح

عمتذكٌر بلع تفحت  عمبطحم  نتلا  عنضدحع عمتشدغٌح تودثلع ظدحهرة واو د  تيدح ى و فدح جوٌدا  -  2

عموجتويحا عميربٌ   نع ع تث حْء نفى ذعا عمنتا ٌتحت  عٌجدح  ودح ٌاٌد  ندع عربيد  ولٌدٌع 

 فرا  نوح ج ٌ ة   نٌح مونعجف  عماٌح ة فى عميرض وع عميوح.

عمت بٌددده عمدددى عع آثدددحر عمبطحمددد  ال تندددف ن ددد  حددد ن  فنددد عع عمددد خح  نهددد ر طحتدددحا ع تحجٌددد    – 3

نع تثوحرعا عجتوحنٌ   بح تتي عه عمى عضيحف عال توحء نعمشينر بحمتفوٌد . نتف ٌد  عم دي  

 عالجتوحنى نعالوع عمنط ى نعميربى .

ال تنف ن   عنتحب اٌح ة عم خح عمنط ى   نبحع عمت وٌد   عمتلكٌ  نيى عع عمت وٌ  فيح عرع ال   – 4

عالجتوحنٌ  عكت با كٌح ح ذعتٌح عمى جح ب عمت وٌ  عالتتاح ٌ    نبدحع تج دٌر عمفجدنة بٌ فودح 

 عاب  عورع ويحح.

نفدى ضدنء  عمرعئد ةعم ننة مورعجي  وضحوٌع عمت وٌد  عميربٌد  فدى ضدنء عمتجدحرب عميربٌد   – 5

  نعمتذكٌر بحع وبررعا نن  عمنو  عمونبيد  هدن عال دتجحب  عميربٌد  عاوحا عالتتاح  عميحموى 

مي   وع عمتح ٌحا كحع ودع بٌ فدح عمفندر نعمبطحمد  نضديف عمونعءود  بدٌع وخرجدحا عمتييدٌ  

 . نعحتٌحجحا  ن  عميوح نع خفحض و تنال عمويٌش  نهجرة عالونعح نعمكفحءعا
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 مى وجونن  وع عالنتبحرعا نعمتنجفحا عمتً أبراهح عالنلع كحمتلكٌ  نيى  ذع بحالضحف ه

أهوٌد  عمت وٌدد  عالجتوحنٌدد   مدى جح ددب عمت وٌدد  عالتتادح ٌ  نتنجٌدده ادد ح ٌ  عمت وٌد  عميربٌدد  بفددذع 

د  عميربٌد ، نتٌ دٌر ت ندح عالٌد ي عميحويد   ٌع عالتجحه، نعميودح نيدى اٌدح ة تد فنحا عال دتثوحرعا عمبٌ 

ٌع عمبيددد عع عميربٌددد ، نتطدددنٌر آمٌدددحا عمتشدددحنر نعمت  دددٌ  بدددٌع عمفدددحنيٌع عالتتادددح ٌٌع عميربٌددد  بددد

نعالجتوددحنٌٌع نأطددرعف عال تددح  نادد ح ٌ  عمت وٌدد  عميربٌدد  نعموجتوددا عمودد  ً، نتونٌددح بددرعوم 

و ظودد  عميوددح عميربٌدد  عمونجفدد  مدد ن  عمتشددغٌح نعمحدد  وددع عمبطحمدد ، ناٌددر ذمددك وددع عالنتبددحرعا 

 نعمتنجفحا.

ت القمة العربٌةة االصتصةادٌة والتنموٌةة واالعتماعٌةة التةى عقةدت فةى الكوٌةت فةى أصرثم 

البرنامج المتكامل لدعم التشيٌل والحد من البطالة الذى تقدمت بةا  2002ٌناٌر/ كانون الثانى 

 ندلع عم نحد  عمادح ر ندع عمو تد ال عميربدً  منظمة العمل العربٌة ، كما تبنت القمةة المةذكورة

 وتضمن 16/11/2008-15غٌح نعمذي ع ين  فً عم نح /  نم  تطر فً عمفترة وع ميت وٌ  نعمتش

ةل ، 2020أه عفح   ننٌ  نكوٌ  ٌت  عمتخطٌط مفح نعمتيدحنع متحنٌنفدح تبدح ندح   والتةى أصةبحت تمث 

 . نوع هذه عأله عف: تعهدا عربٌا تضامنٌا  تعمل الحكومات العربٌة على تنفٌذها

 عقدا  عربٌا  للتشيٌل. 2020-2010اعتماد الفترة  -

. نذمدك ودع خدلح عمي ٌد   تخفٌض معدالت البطالة فً عمٌع البلدان العربٌة بمقدار النصف -

عتماد معدالت التشيٌل وخفض البطالة معٌةارا  رئٌسةا  مةن معةاٌٌر النمةو اوع عآلمٌحا أهوفح 

ه عمويد الا ، نعم يً مرفا هذاالصتصادي عنبا  إلى عنب مع معٌار معدالت النمو االصتصادي

عمنطرٌد ، وع جح بً عمتشغٌح نعم ون عالتتاح ي كلح  أنمنٌحا عميوح عمت وني فدً عم ٌح دحا 

 نعنتبحر ذمك و شنمٌ  وشترك  بٌع عم نم  نعمنطحع عمخح  نوش  حا عموجتوا عمو  ً.

 تخفٌض   ب  عموشتغيٌع ووع ٌنح  خيف  نع خط عمفنر عمويتو   مى عم اف. -

% خلح عمفترة فً كح عمبي عع عميربٌ ، نتنفٌر بٌئد  10 تحجٌ  ب  ب  رفا وي ح عم ون فً عإل -

 نوح و ح ب  تحفا نيى رفا عإل تحجٌ  نف  عمويحٌٌر عم نمٌ .

تح ددٌع جددن ة بددرعوم عمتييددٌ  نونوددح ، نعمتييددٌ  عمف ددً نعموف ددً نعمتطبٌنددً نعمتدد رٌب عموف ددً  -

ويتحنددٌع بددحمتييٌ  وددح بددٌع % كحدد ع أ  ددى وددع عم50خاناددح ، نرفددا   ددب  عمويتحنددٌع بدده  مددى 

  عمتييٌ  عأل ح ً نعمتييٌ  عميحمً، نعمي حٌ  ببرعوم  نح ة عمت رٌب نعمتلهٌح خلح عمين .
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 نحوتحا ن نعع  ميت وٌ  نعمتشغٌح الثانً  عمو ت ال عميربً و ظو  عميوح عميربٌ   ث  نن ا 

نحادو  عموويكد  عميربٌد  عم دين ٌ  فدى  عمرٌدحض فى و ٌ د  حماٌة اعتماعٌة وتنمٌة مستدامة "

نعمذي ا ر ن ده عندلع عمرٌدحض عمدذي ٌيد     ( 2014فبرعٌر / شبحط  26 – 24عمفترة وع ) 

مي ٌح حا عمونجف   مدى عمو طند  عميربٌد  ودع أجدح  ند  عم ودن نعمتطدنر عموطيدنب  خارطة طرٌق

 مونعجف  عمتح ٌحا عمفٌكيٌ  ميتشغٌح نوع عه  ب ن ه : 

بحنتبحره شرطح وع شرنط انع ، ح ع ميجوٌا ب نع توٌٌا وفوح كحع  ننه  أع عميوح (1

عمت وٌ  نهن وح  عفانرعفي  وع ر، ن كحع عمونعط   نعموشحرك  عمفحني عمكرعو  نرك ح وع أر

 . جٌححعجتوحنٌ  كفٌي  بويحمج  عمفجنة عالجتوحنٌ  نعمفجنة بٌع عأل عبطنٌ حن  نيى تل ٌا ر

عمونعر   نفً  ٌح حانعالجتوحنٌ  جيح عمتشغٌح ه فح وركاٌح فً عم ٌح حا عالتتاح ٌ   (2

ى نضوحع تكحفش نٌ  نيى عمو تنٌٌع عمنط ً نعميربعمت وعمبشرٌ  نفى عمخطط نعمبرعوم 

 فر  عمتشغٌح نعمت رٌب نعمتلهٌح بشفحفٌ   نع أال توٌٌا .

 ه عفت فٌذع ألعمنط ً نعميربً  ٌٌعتننر، نيى عمو عمفعمبطحم  ن عميوح نيى تنيٌ  وي عالا (3

فً نذنال عإلنحت  نعمورأة  نتن ٌا وشحرك  عمشبحب 2020-2010عمين  عميربً ميتشغٌح 

نم  عمنعح ةعمو حط  عمبطحم  عمنع ي  بٌع  نتضٌٌ  فجنة عمت وٌ  عالتتاح ٌ  ، نبٌع   عخح عم ع

نح عميربٌ  بوح ٌ حه  فً تلوٌع شرنط عمت وٌ  عموتنعا   ن عوتفح نتياٌا عمتوح ك ع ت عم ع

 .عالجتوحنً 

عمتلكٌ  نيى عمححج   مى ترشٌ  عمتشغٌح فى عمنطحع عميح  ، ن نح ة ت ظٌ  شرنط عمتشغٌح  (4

فى كح وع عمنطحنٌع عميح  نعمخح  ، نتنيٌح عمفجنة فى عألجنر نعمواعٌح بٌع عمنطحنٌع 

 عميح  نعمخح  متياٌا  خنح عمشبحب مينطحع عمخح  .

أهوٌ  عم نر عمذال تش ٌه عمورأة فى  ن  عميوح نعمتلثٌرعا عإلٌجحبٌ  عمتلكٌ  نيى  (5

موشحركتفح نيى عألاي ة عالتتاح ٌ  نعالجتوحنٌ  وع خلح تشجٌيفح عم عئ  نيى 

 عموشحرك  ن ٌجح  عمو حخ عمولئ  مفح ن ٌجح  بٌئ  عميوح عمو ح ب  نعملئن  مفح .

حتٌع ( فى عميوح نأهوٌ  نضا  ٌح حا عمتلكٌ  نيى ح  ذنال عالحتٌحجحا عمخحا  ) عموي (6

 خحا  برنحٌتف  نتلهٌيف  نتشغٌيف  بوح ٌوك ف  وع أ عء  نره  عمو تم فى عموجتوا .

  شحء آمٌحا وش  ٌ  مت فٌح  جرعء عمحنعر عالجتوحنى حنح تضحٌح عمتشغٌح نعمحوحٌ   (7

جتوحنى عالجتوحنٌ  نتن ٌا وشحرك  عمشبحب نعمورأة نعموجتوا عمو  ى فى عمحنعر عال
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حنح بيض عمنضحٌح كتح ٌ  عمح  عأل  ى مألجنر نحوحٌ  عميوحم  نعمتلوٌع ض  عمبطحم  

 نويحشحا عمتنحن  نتشغٌح عمورأة.

 

■■■ 

 رع ٌح

 طـ / نب  عمو ي 


