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 تقديم 
 

أولت منظمة العمل العربيةة اتممممةمم مميااة ام بياةمام الم ةأيل وأاةعال العمةل لة  الة و  

كمم تنص عليه دامتير  نظرام ألتميمهم ل  ترايخ مفهعم العمل كحق لكل معاطن، العربية

تع الذي ال و  العربية بمعمبمره حيمم من حيعل المعاطنة، وتأكي ام لمحييق السلم االجمممع  

بملرغم من تنفيةذ الع اة  مةن   ة  واألت اف الم  نص عليهم الميثمل العرب  للعمل،  أح 

 إال أن معةة الا الب ملةةة مم الةةتالمنميةةة العااةةعة وال معحةةة علةةا مسةةمعع الةة و  العربيةةة، 

  كل   رام علا األمن المجممع  والسلم االجمممع .ت

لةا ا ةم ف بنيمهةم االاميةمداة، ع تمنةع  الة و  العربيةة نممذج المنمية السةمد   لة  أن معو

والراميةةة إلةةا تلبيةةة احميمجةةما ومم لبةةما المجممةةع، وتةةعلير لةةرج عمةةل مجياةةة ومنمجةةة 

إال أن ثةةعر  الم ةةعر العلمةة   ،اةةعل العمةةل، وت فةةيا حةة   الب ملةةة للةة ا لين الجةة د لةة 

فة والمكنعلعج  )الثعر  الينمعية الرابعة( وآثمرتم علا أنممط الم ةأيل ام لةم منةم ماةمع

االتمممم بيامام الم أيل وتح امته وتعلير أاعال العمةل المعادمةة لة   ةعق وااةع ممأيةر 

السةلبية  اجمبيةما ومعاجهةة آثةمرهلمعظةيم اإاسم ع  المحرك السراع لمعاكبة تذا الم ةعر 

 علا لرج العمل.

مةن تنةع  نمةمذج المنميةة والجهةعد  ل  أنه علا الرغموالياية الج لية الم روحة تمل ص 

لجمد  وال رااما والميمرار العلير  لفهةم تحةعالا أاةعال العمةل وةةيمغة مسةمراا المية م ا

نهم امةر  نسبيمم ل  تحييةق ألاممن نجمح عمليما المنمية ل  الح  من مع الا الب ملة، إال 

علةا حة   والبةمحثين أت الهم المرجع ، ومجمبهة تذا المح ي مم ا  ت لمم ليمنع  السيماةما

 اعاق. 

كمن الم كلة ل  أن المنهجية الميلي اة الممبعةة اة  تعمملةت مةع نمةمج أاةعال العمةل وا  ت

الب ملةة، عة م معاقمةة م رجةما  )مثةلب كل ممفةرل، وبةملمركيي علةا الم ةك ا النمجمةة 

( دون أ ذ نظر  ممكمملة علا دانمميكية أاعال العمل ل  إطمر ممسق وممكممل  المعليم ....

أن شة ومةن الم ةأيل(–المعليم والم رام  -االاميمدي: )النمع ا مل منظعمة ممراب ة وت 

، ودور السيماةةما والمساسةةما ثتةةذه المنهجيةةة تحليةةل المةةراب  بةةين تةةذه المكعنةةما الةةث 

الفجعاا وتحفيي المسمر  ل  النمع، وتةع مماية م  تاييقو ،، وتح ا  األولعاماثر  ليهمالمس
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، واامةراح السيماةما واالاةمراتيجيما اكثةر وااعيةة للم ةك ليمنع  السيماما ت  ييةمم أ

 .مة للمعممل معهموال    الم د

رؤاةةم غيةر لمةستمر العمةل العربة   45وِل  تذا اإطمر اي م الميرار المعروض علا ال ور  

تيلي اةة ت ةةكل أر ةية وااعيةةة ممنععةة الميةةمدر لفهةم طبيعةةة أاةعال العمةةل لة  الةة و  

اسةةما ، بهةة ف تحليةةل ايماةةما ومسواالجمممعيةةة ف بنيمهةةم االاميةةمداةالعربيةة علةةا ا ةةم 

من     منما ة مجمععة من المفمتيم ، وتح ا  المح اما الم  تعاجههم أاعال العمل ليهم

المعرافية واإدراكية للمعةرف علةا االتجمتةما والمحةعالا والممأيةراا المةسثر  علةا أاةعال 

لم بيييةةة لم لةة  المعميمةةما واالاةةمنممجية ا ،العمةةل، والمفةةمتيم االاةةميرادية المعجيهيةةة

نظر  مسةميبلية لكيفيةة معاجهةة  تي م اامرشمداةال مدعة ل  ال و  العربية ورام نممدج 

  .مع الحفمظ علا  يعةية الب د العربيةلمن ي  أاعال العمل  تذه المح اما

لسيماةما أاةعال  العطنيةة    دور منظمة العمل العربية ل  تعياي الاع ح الميرار كمم 

وتعحي  الرؤع وتحييق المكممل العطن  واليةعم  مةن  النظر  االام راليةمل، ل  إطمر الع

والمنظمةما والهياةما  ،    ع امهم الممميي  مع أطراف اإنممج الث ثةة لة  الةعطن العربة 

 العربية وال ولية ذاا اليلة.

لنمعةةل إلةا     جلسما المستمر إلا م حظمتكم الييمة الم  امأن  المنما ما ونم لع 

حلع  وميمرحما ابمكمراة عملية، تسمتم ل  تحعال الرؤع إلا وااع ودلع مسةمراا المنميةة 

 2030بهةة ف االلمةيام بمسةمر تنمةةعي ممكممةل اامرشةمدام بم لعةةما  ،وتعياةي آلماهةمالعربيةة 

والم  تنعكس مبمشر  علا دانمميكية أاعال العمل، مسمفي ان من تجمرب و براا أطةراف 

   ال و  العربية.اإنممج ل

 

 واهلل ول  المعليق،

 فايز علي المطيري

 المدير العام
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  تمهيد

طمر تمبع دانمميكيةة أاةعال العمةل العربيةة تظهةر علةا العاجهةة تحة اما إل  

ة  لفيةةما ااميةةمداالمبةةمان النةةعع  بةةين تلةة  األاةةعال المبنيةةة أاماةةمم علةةا 

، ممم اجعل الي ر  علا الرة  والممبع وبنمق تعجهما عمليةة ومجممعية م ملفة

لة   ،مسألة ليهةم اة ر مةن اليةععبة ،مم مبهةلا مسمراا تيّ م لمعلة إتيعد 

لمل انمميكيةة ، ايةعم معهةم راةم مسةمراا ثمبمةة مسمرعةظل ممأيراا آنية م

وحة   جمعهةم تال ،المحركة والمحر ة مبنية أامامم علا مسمراا نمع منفيةلة

تفةمام معة الا الب ملةة  الح  مةنبينمم ابيا تعحي  اله ف ل  اتجمه  ،األامس

وعليةه اةيبنا  ،تةع األاةمس الة و  العربيةةلة  بفعل تكممل تذه المسةمراا 

معممة ان الميراةر  لة  وتحليلهم ،الميرار علا مجمععة مفمتيم ايمم نيمشهم

وال وليةة  ،والعربيةة ،در العطنيةةوالمعلعمما المممحة مةن الميةم ،علا البيمنما

 :الممعمرف عليهم، والم  تسمي  أراممهم من ميمدر وطنية

 

وةف اع  العمل ل  ال و  العربية مةع المركيةي  ايعم علا تعراف  األو :المفهعم 

تةم أن معاجهة تح اما أاةعال العمةل تةع مةن أ حيث ،علا م مح الب ملة والم أيل

السيماةما  ا  عةمد  مةم تركةي علةمة، الي واالجممةمع مج اإةة ح االاميةمدي برادركم

تع محيلة تليمديةة  ن نممج أاعال العملأ، مع المراض يةاالاميمداة الكلية والي مع

 .لمل  السيماما

 

المعراةف بمالتجمتةما والمأيةراا المةسثر  علةا ايعم علةا  دراك إ المفهعم الثمن :

تبنة  منهجيةة لة  المحليةل و ،مسشراا اعل العمةل الرديسةية لة  السةنعاا األ يةر 

جمععةة ممسةية اكمةل بعاةهم اسما اعل العمل كمستنمو  ايماما وم اتيعم عل
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مو  مكعنةةما اةةعل العمةةل ب ةةكل امنةة للمةةنهج الميليةة ي الةةذي ، وذلةة    لةةممالةةبعا

، وتةمر  ا المعلةيم واحميمجةما اةعل العمةل ""معاقمة م رجم ا، اركي تمر  علمنفيل

اعل العمل م رجما ن أ إلان العااع ا ير أ، ل  حين اة "" تنمية المعارد الب ر اعل

ثر لة  كفةمق  ساسةما المة  تةسشةبكة مةن السيماةما والموتكممل تراب   ايعم علت

 .ةحمب العملأجه بملنسبة للعمملين ودالسعل ونمم

 

ايةةعم علةا تفحةةص الععامةةل المةةسثر  علةةا  تةةعجيه ااةةميراد   لمفهةعم الثملةةث:ا

لةا إوالمة  تيةعد عة دم لة  المعميمةما ال ةمل ،العربيةةالعمل لة  كةل الة و   أاعال

تيةة ام وذلةة  مةةن  ةة    ،وااعةة وبمطنهةةم  ،  ةة  عمةةل ظمترتةةم تنظيةةري تنمةةعي

بمةم اظهةر  ،الحمليةة لميعممتهةم االاميةمداة واالجمممعيةة وليمم لل و  العربيةتينيف 

يةل الم  ي   االاميمدي علا المنمج المنمعي وب كل منفانعكمس ت مبكية الفكر

وأثرتةم علةا  ،بحيث اظهر أتمية تمبةع المأيةر لة  المةسثراا ه،علا ح  مجمععةلكل 

  .بما  ال و  المم مبهة ل  األاس االاميمداة االجمممعية

 

معجهةة للمسةمع   لة  ايعم علا راةم نمةمدج  اامنممج  ت بيي  المفهعم الرابع:

 لهةم والمبمشةر المةأثير اإاجةمب  تيميم ايماما تعظيةف مسةميبلية ممكنةة وتعجيةه

من  ة   دعةم أطةراف اإنمةمج ل ةبكة معلعمةما  ،علا تن ي  أاعال العمل العربية

لمييةيم وتيةعام اميح المجةم  بمم  ؛لعربية وم تم بملمعلعمما الممج د أاعال العمل ا

راةم السيماةما بملسةرعة الم لعبةة  سةمع  علةاوا ،ال    المنمعاة ب كل مبمشر

والبحةث عةن آليةما تسةهم لة   واليممنية الم ملفة األابمبلمجمرا  المأيراا المكمنية 

   .المنمج م ع جعد  وداة تعايت الم  ل للمفعيلإظهمر 
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 ولالفصل األ

 تصادية واالجتماعيةآفاق التغيرات االق

 وعربياً عالميًا  أسواق العمل ىعل وانعكاساتها
 

عةةة ممأيةةراا تساةس مع يةةما النمةةع االاميةمدي لةة  كةةل دولةةة مةن دو  العةةملم لمجمع

تعجيهية اعمبةر اعمممدتةم أاماةمم لمةعلير النمةع دا ةل تلة  الة و ، علةا واةع الم ةعراا 

الممنععة ال ولية واإاليمية والمحليةة المراليةة لع ةع كةل منهةم، والةذي اجعةل تذبةذب 

مسشراتهم المنمعاة االاميمداة وااعةمم غيةر ممةمح للرةة  اانة  الة ايق والممكةملاق لة  

تأيير السيماما االاميمداة الممبعة بمم اةنعكس علةا البنيةة المنمعاةة العات نفسه مع 

ب كل مبمشر، ايمم أن تعمل  أداق أاعال العمل اسمع  ل  و ع لبنة بنمق أاماية لنمةع 

اليمبةل ل اةممرار، واالاةمح اث الممجة د لفةرج العمةل الم لعبةة  GDPالنمتج المحل  

 ل و  و   هم ايةير  األمة  أوطعالةة األمة ،والممعالية مع السيماما المعجيهية لمل  ا

، كمةم 2016ووليمم للمرتيم االاميمدي لل و ، ولنممدج النمتج اإجممل  المحل   ة   عةمم 

 .2016( ولق تينيف ةن ول الني  ال ول  1اظهر ل  ال كل رام )
 

  2016دول العربية وفق الناتج اإلجمالي المحلي لعامبعض الالترتيب االقتصادي ل :1الشكل رقم 

      

 .2016النقد الدولي  قالمصدر: صندو
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وكمةم والمة   ،راا ل  النمع االاميةمديع   تأّي    عي ان من اليمن شه  العملم وا  

لة  العةملم  لملة  الة و ل  النمتج المحل  ب أا بم عر ملحعظ  2اظهر ل  ال كل رام 

  ة  العربيةة   مةةة لة  الة و  حةمد ان فةمضطرأ عليهةم ومن ثم  ،1973و  1950بين 

لمع نهماة السبعينما وب ااةة الثممنينةما وجة ا الة و  ، 2000و  1973 عمم  الفمر  بين

العربيةةة نفسةةهم لةة  معاجهةةة تحةة اما كملةة اعن ال مرجيةةة وأ مةةة ميةةيان المةة لععما، 

بمإ ةةملة إلةةا تيمنةةة ال ولةةة علةةا الن ةةمط االاميةةمدي، وب مةةةة لةة  ا ةةم  المنةةمجم 

لنيل والمعليم واليحة، وكذل   ةعف الي ةم  ال ةمج ب ةكل والميمرف واالتيمالا وا

طملةت  عمم؛ ممم أدع بع ا  من ال و  العربية إلةا الة  ع  لة  بةرامج إةة ح ااميةمدي

والهيكليةةة لةة  الي معةةما االاميةةمداة المكعنةةة للنةةمتج  ،البنيعاةةة السةةلة مةةن المأيةةراا

 جممل .المحل  اإ

 

 2000ولغاية  1820لناتج المحلي عالميًا خالل الفترة من : المعدالت السنوية لنمو ا2الشكل رقم 

 

 Pamuk 2006,Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820,Journalالمصدر:

of Economic History,VOL.66, no.3, P811. 
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  :العالمي ىالمستو ىعل 1-1
 

مدي العةملم  عبةر العية ان مع تياا  تكرار م ه  ع م المعالق ل  آلمل النمع االامي

 ،والع اما ال وليةة ،تحعالا عميية ل  االاميمد العملم عنه من  نمجومم  ،المم يين

 ةذ  لة  واا ،والنمشةاة ،أاعال العمةل لة  االاميةمداا الممي مةة اعل وآثمر وا حة

بما من الاةروري العاةعف علةا الععامةل المسةمع   علةا ذلة   ،ح  اعاق اعل النمع

 كمم ال :تبمعمم  والم  تن رج

 

 جة للعولمة والتقدم التكنولوجي القوة المزدو 1-1-1

 ( الثورة الصناعية الرابعة )         
 

المكنعلةةعج   للميةة م، تسةةمتم اليةةع  الميدوجةةة وعةةعد الميةة م الكبيةةر مةةن رغم بةةمل

 ا، وامجلةومةسثر  ممع د  ب رل د  ت كيل م مح االاميمد العملم عمإوالععلمة ل  

معة    أةةبحسةمر  وتيةر  الععلمةة ت لمع .العمل اعلكثر من غيره ل  أمرتم ثآبر  أ

  بينيةة تجةمرمنهةم  75%وأةةبح  العةملم ،نمع المجمر  ال ولية افعل النمع لة  النةمتج 

س األمةعا ، وتةع مماحة د ؤوتيااة ا حركةة انميةم  ركمةم . لل ركما العمبر  لليةمراا

لثعر  لةةمليهةةم. إن ةة ة المةة  امعجةةه األ د و مرطةةة االاةةمثممر لةة  العةةملم وكةةذل  الةةب

تحعالا غير مسةبعاة  إلا، أدا   ب أا مع ب ااة األلفية الثملثة، والمالينمعية الرابعة

ظهةعر أنمةمط ج اة    إلةا ع، ممةم أدجما الممسةمرعة للم ةعر المكنعلةعج نميجة المع

 أ ةةرعمهةةمراا  اعلةة نمةةعهالمهةةمراا الميلي اةةة و ا، وتنةةماص ال لةةم علةةللم ةةأيل

 .مح ثةمس
 

الثعر  المكنعلعجية تأييراا جذراة ل  طبيعةة العمةل لة  اليةنمعما  اعلترتم  وا 

 : امدانمملفة نميجة تفمعل اتجمتين موالمهن الم 

الا محةل حة   ااإالمهةن نميجةة  ال مفمق بعةا امام نظرالمأثير الهّ  تع :و األ

مةةن العمملةةة  %47) ة، ومةةم امرتةةم عليةةه مةةن انم ةةمر الب ملةةة المكنعلعجيةةالعمةةل
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نيراض  ة   الع ةر اةنعاا مه د  بةمالاألميركية الحملية ل  العالاما الممح   

أشمر تيرار المنم ع االاميمدي العملم  حةع  مسةميبل العظةمدف حيث ،(اليمدمة

. لة  حةين 2020م اةين وظيفةة بحلةع  عةمم  5إلا أن الروبعتما امحل محةل 

كةةمر  لةةراي ومماكةةل "ل مةةن تعاعةةت إحةة ع ال رااةةما المةة  اةةمم ب عةة ادتم كةة

، بعنعان "مسميبل المعظيف،" أن 2013من جممعة أوكسفعرد ل  عمم  "أو بعرن

. إال 1% من العظمدف اعف ت مف      األربعة أو ال مسة عيعد اليمدمة50نحع 

لة  حجةم العمملةة المة  تيةع لة   أنه انبأ  االنمبمه إلا وجعد لرول بين ال و 

لعةة    مميةةما ليةة ان العظةةمدف، وذلةة  وليةةواحمممل( Automation)األتممةةة   ر

معماير من بينهم اعمممد ااميمداا تل  ال و  علا المكنعلعجيم واالامثممر ليهةم، 

وكيفيةةة تنظةةيم وإدار   ،وكةةذل  نععيةةة الي معةةما المةة  ايةةعم عليهةةم االاميةةمد

  .األعمم ، وأ يًرا حجم وت كيلة المهمراا الممعلر  ل  اليع  العمملة
 

لعمةل ا اوتةع  اةمد  ال لةم علة ،س المم أثير تراكم رأبم اتع مماسم  :الثمن

ممم ايماةما أاةعال العمةل تةع إدار  أوالمح ي  ،ل  الينمعما والمهن الج ا  

ثةمر اا راةيخ، واإاةرا  لة  تثةمر السةلبية للب ملةةتذا المحع  به ف تيليةل اا

 .العمل ااإاجمبية ليامد  ال لم الكل  عل
 

 ، مهنةة 702مسةميبل  إلةاالمسةمن   و السةمبية الةعارد  لة  ال رااةة ت ير البحعثو

  دةالمهةن ذاا العم ا، حيةث انمةع ال لةم علةتياا  االامي مب ل  أاةعال العمةل إلا

عمةم  الي واةة وكةذل  األ ،و  اةة عمم  الم  تم لم مهةمراا إدراكيةةالمرتفع ل  األ

 ما ممعاة ة الة  ل اةالف اال لةم ب ةكل كبيةر علة راجع، ل  حين امالمم نية ال  ل

رو  أنمةمط ج اة   لة  ع اةما العمةل مةع بة ل  المهن الروتينية واألعمم  المكراراةة

 " ااميةةمد العجلةةة حيمنةةمما أمماسةةم وأ مهةةم النمةةع السةةراع للعمةةل المسةةميل،ومةةن أت

                                                           
1 "THE FUTURE OF EMPLOYMENT: Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne ،HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION” ، 

Oxford Martin School Working Paper ،September 172013 ، 
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 " The Gig Economy ااميمد ال ةراكة"و أSharing Economy "  إلةا ، وا ةير ذلة

جةر معةين دون الميية  بعيةعد أعمةم  محة د  ميمبةل أألداق  ع اما عمل غيةر راةمية

ي أذل   ا، وال امرتم علاج  ل  امعما مح د  ل  مير العملو المعأالعمل الميلي اة 

 و المعمشةماأةةمحم العمةل عةن تععااةما إةةمبما العمةل  عنع  من المسةسولية لة 

شةركما منيةما لذلة  النمةع السةراع  ا. ومةن األمثلةة علةجم اا م لععة األجةرو اإأ

 ، وظهةةعر منيةةما اةةعل العمةةل المسةةميل عبةةر االنمرنةةت مثةةلاةةيمراا األجةةر 

Freelancer Upwork،One Space اةهعلة  إلةااالنم مر السراع لهذا الةنم   عواعي

 . اام  ام منيما المعاةل عبر االنمرنت

 ن تةذه األنمةمط (، لة2016األنمةمط غيةر الميلي اةة للعمةل ) حع  لميرار دول  ووليمم

، وتنم ةر ب ةكل كبيةر بةموورأالم أيل ل  العالاةما الممحة   وأاعال من  %70تمثل 

الم  امسةم تيكةل الم ةأيل ليهةم بهيمنةة   ذ  ل  النمعل  االاميمداا النمشاة واا

ذ أن المحةع  الرامة  عمةل علةا إ، أاةة حةم  علةاوغير المنظم أالي م  غير الرام  

لا عةملم وااةع مةن المةعردان والعمة ق إ ،تأيير كل ش ق من طبيعة السلع المم اولة

والن ةةمل الم لةةعب للعمةةل علةةا  ،ورأس المةةم  ،لةةا طرايةةة المسةةليمإ ،المحمملةةين

  .مسمعع عملم 

تسثر تكنعلعجيم المعلعمما واالتيمالا علا المعظيف بمعمبمرتم ةنمعة تعل  المياة  و

 ح اثةة عمةل مةمطن العمةم  مةن الحيةع  علةا أنكأدا  تمك ةوت   ،لرج العملمن 

تمثةل الفةرج العلية   واليمدمةة علةا كمةم وأكثةر مرونةة.  ومبمكةر  ج اة  أامليم ب

تكنعلعجيم المعلعمما واالتيمالا أتمية مةن من لةق أن م ملةف بلة ان العةملم تبحةث 

ذاا األثةر االجممةمع  واالاميةمدي اإاجةمب   ال دقلرج العمل عن  لق الميا  من 

والمهةمراا لة  ال ةرل األواة   مسةميبل المهةن"اع ح تيراةر و .للعمملة والمجممع

 ع مةة" اليةةمدر عةةن المنتهياةةة المن يةةة للثةةعر  اليةةنمعية الرابعةةة: وشةةمم  الراييةةم

كمرونيةةة المةة  للمنيةةما اإل الةة ايقأّنةةه عبةةر المنسةةيق  2017االاميةةمدي العةةملم  

 ل انم أع اد تمدلة ف مع ةمحم العمل، من الممعاع أن انمجتسمتم ل  ت بي  المعظ
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ولك  نسم يع تح ا  المهمراا الم لعبة ب كل أدل، اجةم النظةر إلةا  من العظمدف.

الععامل الرديسية الم  تيعد الجيل الرابع من الثعر  الينمعية وت  بحسم الميراةر: 

  ، والمينية السحمبية، وعلم البيمنما والذكمق االة نمع . الممج د ال ماة 

الممعلية بملمهن الح اثةة، تعجههةما  Linkedin وكذل  ا  تع ح لنم بيمنما "لينك  إن"

%( 37لُمظهر البيمنما أن  المهنةة األكثةر نمةّعام )بنسةبة  ،ال و  العربيةاعل العمل ل  

تة  راةمد  األعمةم  اليهةم تحليةل البةرامج ومةن ثةم  2016و 2011 الفمةر  بةين  ة  

 ا مبمر  ممن الجعد .
 

لةمديان و ماةران، كمةم  لةر  إلةالعمةل تذه المحعالا العميية ل  أاةعال اوا  أدا 

جةعر مةن الة  ل الةعطن  االنميمج من دور العمل مع تراجع حية األظهر أثرتم ل  

نجة   مةن نمحيةة أ ةرعو السةعاق. اميمبل حية األربمح ل  ال و  الأنية والفيير  عل

  السةكمن لة  اةن العمةل ن اسةمتم النمةع الة امعغرال  لة   اةمدأمن الممعاع أنه 

تيااة   ظةل ، لة 2030بعااةع نيةف مليةمر شة ص بحلةع  العةمم  عملميمم روالذي اية

 . ذ  ل  النمعالب ملة المكنعلعجية وب مةة ل  ال و  اا

 

  وِفي داخل كل دولة هوة الفروقات الكبيرة بين الدول 2-1-1
 

ن الفرواما الممياا   ل  تع اع ال  ل تبر  كمه اة  عةملم  ا ةمل أجمم  باإ اامنمم

تيراةر  Credit Suisse 2015) ,) لميراةر وليممو .ح  اعاق انية والفيير  علال و  الأ

ن أ، ل  حين نيف األةع  ان اكمن العملم اسي رون عل% م1ن ل  ،الثرو  العملمية

ن ممعاة   كةذل  لة ،الكعنيةة من الثرو  %1امن السكمن اسمحعذ عل االنيف األدن

 ظمةة المعةمون االاميةمدي والمنميةةما العليم للة  ل لة  دو  منامن الف% 10ة ال د ل

(OECD)  وحمةا لة  اليةين لية  األال د ة م % 10ة أ عمف ممعا  د ل ال 9تمثل .

  ير .ب أا بعادر الفرواما ل  ال  ل تمسع ل  العيعد الث ث األ
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  العةملمالمحلة    النةمتج نمةع اي ر، 2 2017لعمم  ةن ول الني  ال ول  ولق تيرارو

 دون 2016 عةمم مةن الثملةث الربةع لة  السنعي المع   امسأ علا محسعبمم3% بنحع

 المسةمير الممعاة  المعة   تةذا أن غيةر م.العةم من األولين الربعين اذكرعن تأيير

 النمع انمعش لي  ،الم ملفةال و   مجمععما ل  ممبمانةراا ت ع قهاور ا ف  للنمع

 إلةا معظمةه  لة ارجةع مةم وتةع الممي مةة، االاميةمداا ل  المعاعما تجمو ا بيع 

 حة ث الميمبةل، ولة ، اليةنمع  اإنمةمج لة  المعمل  وبعا الم يونما عمق تراجع

 ممفرد  لععامل امنظر اليمع  ، األاعال ااميمداا بعا ل  ممعاع غير معاٍ  تبمطس

 محمفظةة الييمداةةشةراا المس ظلةت العةمم، مةن الرابةع الربةع ول  .الحمالا أغلم ل 

  .المنمطق معظم ل  بيعتهم

 بعة  الممحة   العالاةما لة  اعاةمم انمعمشةمم الن ةمط شةه  الممي مة، االاميمداا ل و

 المعظيةف مسةمعع مةن ايمةرب االاميةمد وبة أ ، 2016 لة   ةعيف أو  عةمم نيةف

 االاميةمداا مةن عة د لة  الممكةن المسةمعع مةن أاةل ال اةيا  النةمتج ال أنإ، الكممل

  .اليعرو من ية ايمم وال األ رع، الممي مة

 مةن مةم حة  إلةا أعلةا أوليةة أراممةمم النمةع اةجل ،2016عةمم  مةن الثملةث الربةع ول 

 ظةل حيةث الممحة  ، والمملكةة إاةبمنيم مثةل االاميمداا بعا ل  السمبية المنبساا

 برا منيةم تيةعات أعيةمب لة  الممعاةع مةن ألاةل بيةعر  مممماكمم المحل  ال لم

 .األوروب  االتحمد من بمل روج

االاميةمدي العةملم   ععةن المنمة  ليةمدرا 2016 ةالعملمية مطر الم تيرار تذا وأشمر

، وحة   تراب  وثيق بين  امد  ال مسموا ، والب ملة من نمحيةةن تنمك أ إلا( )دالعس

 ) مثةةةلبحسةةةم بةةةمحثين جةةةمدان و .أ ةةةرععةةة م االاةةةميرار االجممةةةمع  مةةةن نمحيةةةة 

Jeffrey Sacksاةعف   دا لهةمن الفرواما بةين الة و ، وِلة ( ل2005 ،, نهماة الفير ،

ر بةع  كروجمةمن حةذل  حةين ، المكنعلعجيم إلانفمذتم  عم  اح  كبير عل إلاتعمم  

                                                           
 2017الصادر عن صندوق النقد الدولي ، "، 2017تقرير "مستجدات آفاق االقتصاد العالمي لعام  2
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" الرأاةةمملية  إلةةا( مةةن العةةعد   2008جةةمدي  نعبةةل لةة  االاميةةمد عةةمم  اعلةة ديحةةمال)

  .لتم من العمأالثرواتية" حيث تيبح الثرو  

% 3.9م  ج اة  واة ره ةن ول النية  الة ول  معة   نمةع عةمل تّعاع ذاته، السيمل ل 

 العةملم  نمعاالاميةمد وتيةر  نتحّسالبن  ال ول   بع  أن كمن ا  تعاع 2018بحلع  

 الممليةة األ مة بع  له مسمعع أدنا   2016عمم     سجيلهلم ،3 2017عمم% 2.7إلا

 المرتيةم النسةب  المحسةن  ةعق لة  المعاعما تذه تأت و ،%  2.3بلغحيث  العملمية

 ال لةم وااةممرار األوليةة، للسةلع الرديسية المي ر  ال و  ل  اةاالاميمد للظروف

وتةذه اليةعر   ،األوليةة للسةلع المسةمعرد  ال و  اا ذ  ل  النمةع ل  اليعي المحل 

 .الممفمدلة امكن أن ت ير إلا  امداا ل  األجعر وان فمض ل  مع الا الب ملة

األكثةر يةفما اعمبةر أحة  ال ن ع م المجةمنس ليهةم أمم بملنسبة ل اميمداا العربية ل

إلا المفموا ل  أنمةمط الم  ةي  والمنميةة ن ذل  اععد  بحسم المحللين ل، وو عحمم

 الم  ي  المركيي اإليام  لة  بعةا الة و  العربيةة، من وأامليبهم والم  تراوحت

اإليامةة  لةة  دو  أ ةةرع، وتبةةمان مسةةمعاما تنميمهةةم إلةةا الم  ةةي  المأشةةيري غير

نمةةمج ععامةةل اإ، و ةةراة، والةةذي ارجةةع إلةةا حجةةم المةةعارد ال بيعيةةةاالاميةةمداة والب

ل  مسشر المنمية الب راة بين ال و  وتنعكس بع عح  ،وا م ف السيماما المنمعاة

 العربية. 

 

  أسواق العمل ىغير المسبوقة عل الضغوط 3-1-1

 وتراجع نصيب العمل في الناتج القومي( )البطالة          
 

مع االاميمدي ل  معاجهة تح اما اعل العمل أتم إشكمليما المنمية ل ا ر  الن ك ت

وإن رلةع معة    لةق لةرج عمةل ام لةم إحة اث تحةع  تيكلة   ،العربية ال و ل  

وكةذل  تنميةة ا معةما  ،نعع  ل  االاميمد نحع الي معما األكثر ارتبمطمم بملم أيل

يكية تب أ من إةة ح امدمة علا المعرلة والثيملة وت بيق ايماما اعل عمل دانمم

                                                           
3 World Bank Group (2017).”Global Economic Prospects: Weak Investement in Uncertain Times 



 التحوالت ومسارات التقدمديناميكية أسواق العمل العربية: 
  

 
 

15     | 

 

 ،منظعمةةة المعلةةيم وتعجيههةةم نحةةع بنةةمق المهةةمراا ورب هةةم بمحميمجةةما اةةعل العمةةل

وتعياي الم رام من أجل االن راط ل  اعل العمل وب مةة تة رام ال ةبمب وت ةعار 

 المساسما الممنمتية اليأر واليأير  والممعا ة.

" تراجةع 2017، ابراةل عةملم ال ول  " آلمل االاميةمد ال امنمو  تيرار ةن ول الني و

 إلةا منمهيةممس المةم  أنييم عنير العمل ل  النمتج اليعم  بملميمرنة مةع نيةيم ر

، ح  اعاق اة علاتذا المراجع امثل ظمتر  ل  ال و  الممي مة واالاميمداا النمش أن

  % 39إلةا، 1970لة  عةمم  % 55لي  ان فا نييم العمل ل  ال و  الممي مةة مةن 

حة   إ إلةا عل الةذي أددمي م المكنعلعج  الهمللح  كبير  إلاذل   عي. واع2014ل  

 تيمرن أن اجم ،عمم وب كل .ل  كثير من األن  ة اإنممجية س المم  محل العملأر

 المية ي علةا اةمدر  تيكليةة ب ةة حما الميسةيراة الكليةة االاميةمداة السيماةما

 جهةعد بةذ  ا ةمل مةم وتةع ،ااإة حم لهذه داعمة تكعن وأنن، الممك النمع جعلمرا

 عملية وتحسين ا،االمهمر ل  االامثممر وت جيع العمملة، اليعع ل  الم مركة ليامد 

 ل  واالبمكمر ال انمميكية وتعياي ،العمل أاعال ل  ا والعظمدفاالمهمر بين المعليق

 لة  االاةمثممر ذلة  ل  بمم األعمم ، ارااامثمم وت جيع وال  مما، المنمجما أاعال

 .والم عار بحعثال

" من تأليف  2014، المم  ل  اليرن الحمدي والع ران سأ" ر ممورد ل  كممبوبحسم 

 إلال من البيمنما تععد دكم تم ام علد، واليم"تعممس بيكيم "االاميمدي الفرنس  

كبةر مةن أس المةم  أر ا  علةدن مع   العمأ إلا ممتنمك اتجمتن  ل ،الثممن ع ر اليرن

  تركةي الثةرولةا إممةم اةسدي بملنميجةة ، ال عاةل عالمة  ايمدي علةمع   النمع االام

 ، وتياا  حرمةمن عنيةر العمةل ممةم امسةبم لة  غيةمبوال مسموا  ل  تع اع الثرواا

 .االاميرار االجمممع  واالاميمدي

ن تفةمام معة الا الب ملةة و مةةة بةين ال ةبمب أةةبحت أبيمنما ال ولية التظهر كمم 

وبحسةم البنة  الة ول  ومنظمةة العمةل  .المجممعةما كملةةتمثل ظمتر  كعنية ته د 

مليةعن عممةل  900لةا وجةعد إأااةمم ن مسشراا الب ملةة لة  العةملم ت ةير  ال ولية ل
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ومةن  عممل من بين كل ث ثة دون مسمعع ح  الفير ب  ل ال امجمو  دوالران اعميةمم)

 .انة( 24-15شبمب بعمر  3بينهم واح  من كل 

ق الحعكمةة عنه من الاةروري ت بيةق مبةمدأة دمالفمانة 100 ةلالمجربة     ا وتثبت

والمسةةمقلة،  إبةة اق الةةرأيمسشةةراا الحعكمةة ال مةةةة بملبنةة  الة ول  "المة  تجسةة تم 

واةيمد  والجةعد  المنظيميةة ، وغيمب العنةف، ولعمليةة الحكعمةة واالاميرار السيما 

ن أ بمةم ااةمنوليةة ال العربيةة ومعةماير العمةل نعن، ومحمربةة الفسةمد" وكةذل  اليم

 .عمم ةحمب األأاتية للعمم  مع ع م الماحية بمحفياا سج اعل العمل مدتكعن نمم

 

 النزاعات ومخرجاتها من األزمات  4-1-1
 

ف دظةمعال مح وداةةن تنمم  الب ملة وال مسةموا  وأمن منظمة العمل العربية  حذرا

لة  حةم  عة م  تميةمع امكةن أن ا  اسمع  ل  إذكمق اال  رابما االجمممعيةة المة  

  .محرك السراع من جمنم ةنم  اليرارال

ع ر منمطق جأرالية لة  العةملم اةجلت ليهةم أعلةا   منالعربية  ال و جمقا وا  

وولق بيمنما البن  ال ول  بلغ مع   ب ملة ، 2016الب ملة بين ال بمب للعمم  مع الا

مليةعن عمطةل( ميمبةل  2.7% ) 29.7مةم مية اره  2017العربية عمم  ال و ال بمب ل  

 50 ارابةةة تةةعليرإلةةا  ةةرور  معاعةةما ال وت ةةير ،مليةةعن عمطةةل( 71% عملميةةمم )13.1

حسةم تية اراا برنةممج األمةم  2020العربيةة بحلةع    و مليعن لرةة عمل لة  الة

 4.الممح   للمنمية وجممعة ال و  العربية

 ل  تأثير األ مة الممليةة اتية ممثلةمسإال أن ت عراا البياة االاميمداة ال ولية غير الم 

حملةت دون معاةةلة  ،واألو م  ال ا لية الم  مرا بهم بعةا دو  المن يةة ،العملمية

 .الما  ا ممم ل  االتجمه اإاجمب ، ونمج عنهم ارتفم  مع الا ب ملة ال بمب

                                                           
 2017يناير  –الخرطوم  –المنتدى االقليمي للتنمية للمنطقة العربية، السودان  4
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(  2016,  2015شةةر اال ةة رابما االجمممعيةةة لةة  عةةمم واحةة  ) بةةين سارتفةةع م واةة 

احملت ال و  العربية ، و ير  عال للعيعد األربعة األال عالم  الليم  ا الممعا  ع

 .شرسمالبحسم  االمرتبة األول

، وتةع  يةرانتيمع  ل  العي ان األ ذيالالحراك ال عب  افسر تذا االتجمه تنمم  و

الةمكهن  نةه اة  اكةعن مةن اليةعم جة امأالمحةذار مةن "  إلا مم ح ا ببعا المفكران

وج  أن ال ةبمب الةذان أعربةعا  عملم  للرأياام     ولقو .ج ايماما الأام"دبنمم

 2009عاةة عةن عةمم انيةمط م 3% أي بمرتفةم  36 ةعن رغبمهم ل  الهجر  كمن أكثر ب

 .نيمط ماعاة 9أعلا نسبة بلأت  علا وحم ا ال و  العربية

 

 خصوصية الدول العربية 2-1
 

 لعةملم ليمةم امعلةق بمالاميةمد علا الرغم من المأثر والمأثير الممبمد  بين جميع دو  ا

ال أن عممةل ال يعةةية ) الجأرالة ، إنجمحةه وت اعيمتةه  ة   دور  حيمتةه من حيةث 

ابيا حم رام ليسم المجربة االاميةمداة لكةل دولةة ال امأرال ، االاميمدي ،.....الخ( 

والم  تميةمطع مةع تجةمرب غيرتةم مةن الة و  بنيةمط وتمبمعة  معهةم  ،بملسمة المميي 

ة عةن بملنسةبة للة و  العربية السةرداماو ت ملف أتمفق  عي م أ  لال أ رع بنيمط

  ؟بيية دو  العملم

، ولكن تنةمك أربعةة مثل الب ملة ع رامما م مركة مع ال و  األل  الحييية تنمك 

حة   إلةا، وتحة د العربيةةعةملم العمةل لة  المن يةة  اثر ب كل  مج علسععامل ت

  :عامل ت ، وتذه العج أاعال العملدبعي  نمم

 

  تباطؤ النمو االقتصادي 1-2-1
 

مةم   ة   الفمةر ع الا النمع ل  المن يةة م نأأظهرا درااة ل  الممراخ االاميمدي 

 وكمنةت "   لة  " الة و  الممي مةةدت لفت عن المع الا السةم ا  2000 - 1820 بين

لةم هةم لةا أنإ ةملة إ ،االلرايية    ل  جنعب اليحراقدلي  من المع الا السم اعلأ
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ااميةمداا العالاةما الممحة    تممكن من اعمممد أداق اسمع تم لة  اجميةم  الفجةع  مةع

المة  كةةمن اةةيم آجنةعب وشةرل  عكةةس دو ، وذلة  علةا بةم الأربيةةةوورأو ،مراكيةةاأل

 الفجع .تل  أار  ل  عبعر أداؤتم 

بع ن تراجع     السنعاا السأ إلا،  ير النمع تيلبه ل  المرحلة األ وا  واةل اجل

 سرا أاةعمر الةنف   كمم الممأيراا الم  طملت المن ية العربية،ثرأ المم ية عمكسمم

و مةةة  (72%)   بمعة  المراجع ل  أاعمر النفحيث ا ر ال مم العملمية ثلث  ايممهم 

 .ل  ع د من دو  المن ية النياعماتأجج  ملة الا إ، 2016  -2014    الفمر  

 /ابراةل/ " اليمدر عةن ةةن ول النية  الة ول  اإاليم " آلمل االاميمد لميرار وليممو

 ن مع الا النمع ل  المن ية ظلت من فاة عن ممعا  دو  العةملم ل 2017نيسمن

ومةن ثةم ان فاةت  ،2016عةمم ل   0.8لممجمو تم بمي ار  2015حيمديما عمم إل  

كمةم ،  2018بمحسةن طفيةف لة  عةمم  س، مةع المنبة2017عنهم ب كل وا ح ل  عةمم 

  .(1ر ل  الج و  رام )اظه

 
  2018- 2015مقارنة معدالت النمو في الدول العربية مع دول العالم بين عامي  (1الجدول رقم )

 2015 2016 2017 2018 

 3.4 2.6 3.9 2.7 الدول العربية

 3.6 3.5 3.1 3.4 مــــــــــالعال

  2017نيسان /يلابر/ صندوق النقد الدولي ،" آفاق االقتصاد اإلقليمي " المصدر:

            

 

وبمحسةن اليةل  ،المأيةراا بملنسةبة للة و  العربيةة ( 3راةم )  البيمن  واظهر ال كل

 :2018    السنعاا األربعة المم ية لأماة عمم  نسبيمم
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  2018-2015تغيرات معدالت النمو في الدول العربية مقارنة بدول العالم بين عامي  (3)الشكل رقم 

 2017نيسان /ابريل/ صندوق النقد الدولي ،" آفاق االقتصاد اإلقليمي " المصدر: 

 

اةيكعن و، نمع تذه األتة اف المرجةع مع الا الوبنمًق علا ذل  من اليعم أن تحيق 

تةع  ،ةةععبة رلةع معة الا النمةع العربيةةو ،ل  ظل ال بر  الممرا يةالب ال األنسم 

 اةع رأس المةم  الب ةري ليةملح إعةمد  تع ،إة ح اةعل العمةل وايماةما الم ةأيل

الي معما العاع   ذاا المحمةعع المعرلة  المرتفةع، والحة  مةن اإلةراط لة  العمملةة 

وتحسةين  ،وكةذل  رلةع نععيةة المعلةيم ،نممجيةة المن فاةةبملي م  الحكعم  ذي اإ

نممجيةةةة وتحسةةةين المسشةةةراا م دمةةةة م رجةةةما المعلةةةيم الحميمجةةةما الي معةةةما اإ

عمب ةةبح  ةرور  ملحةة الاةميأن المحةع  االاميةمدي أ  ا  علامع الم المساسية، 

، وتع اله ف الذي تمبنمه برامج يف ح   الب ملةف، وت ال ا لين الج د ل  اعل العمل

 .ل  السنعاا األ ير الع ا  من ال و  العربية  انمهجمهمالمحع  االاميمدي الم  
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أم م عبء أهبة  :ديموغرافي وظاهرة البروز الشبابيالتطور ال 2-2-1

 ؟تحد

لعربيةةة منةةذ اةةمينيما اليةةرن غم مةةن الميةة م الملمةةعس الةةذي حةة ث لةة  الةةب د اربةةمل

ياة  تلة  الممعاة  %  2حةعال  والمة  بلأةت ن مع الا النمع السكمن  أال إ، المم  

واع ةح  .اةعل العمةل اعلة كبيرام ممم امثل عبامم % 1.2 بمي ار المع   العملم  اعل

ال فر  ال بمبية ل  الة و  األعاةمق لجممعةة الة و  العربيةة ( 4) البيمن  رام ال كل

 5 2016لعمم

 

 2016الشبابية في الدول األعضاء لجامعة الدول العربية لعام  الطفرة (4)الشكل رقم 

 

النسةب  لة  ال يةعبة  س، وب ااة المبمطلمراجع الملحعظ ل  وليما األطفم اي  أدع ل

 إلةا امد  نسةبة ال ةبمب ، ثم انة 15ممدون ان  األطفم نسبة  امد   إلامجممعين 

 بظمتر   اماسم، وتع ماعل العمل إلاتعاتر الم ليما ال بمبية  إلاجممل  السكمن إ

النمع األكثر  إلا، النمع السكمن  السراع إلا ملة إ، ذل  ع، وا  أد" البرو  ال بمب  "

األكبةر ألاةعال حة ي ، وتةع ممامثةل المل  عة د ال ةبمب لة  تةمراخ المن يةة ارعة

 .العمل العربية

                                                           
5 Cornegle Endownment for International Peace, 2016. 
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 لمن ية العربية تمميي بأعلا معة   للنمةع لة  نسةبة ال ةبمب لة  الفاةة العمراةة لم

ن  ومةع ذلة  لةجممل  السكمن ميمرنةة ببةما  الفاةما العمراةة إ عمممم(  24 - 15 ) من

لةةةم تةةةنجح بمل رجةةةة الكمليةةةة لةةة  ااةةةمأ   تةةةذه الثةةةرو   الةةة و  العربيةةةة معظةةةم

وات ةةمذ  ،بمب ةةالهمدلةةة مةةن  ةة   و ةةع ايماةةما وبةةرامج الاةةميعمب الغراليةةة عال ام

اماة  لا طماة منمجة تيبح ت  المحرك األإاليراراا الجرااة والسراعة لمحعالهم 

( الياةمد  لة  عة د السةكمن ال ةبمب 2واع ةح الجة و  راةم ). الة و  تةذه للنمع لة 

 2050.6 ولأماة 1950( علا مسمعع العملم بين األععام 29-15بأعممر )

 

 ( على مستوى العالم بين األعوام 29-15الزيادة في عدد السكان الشباب بأعمار ) (2الجدول رقم )

 2050ولغاية  1950                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مةن انميمليةة بمرحلةة الفةرد ليهةم امةر الحيةم  مةن لمةر  العمراةة الفاةةتةذه  وتمثل

 البلةع  مرحلةة لةا النفس علا االعمممد إلا ، فعلةال لمر  أثنمق الأير علا االعمممد

                                                           
 .2016 -تقرير التنمية االنسانية العربية  6
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 مرحلةة العاةت نفةس لا أنهم كمم وال معح، واألح م، بملحممس، تمعج مرحلة وتذه

 راليةةغوال امع يةة،والبيعلعج واالاميةمداة، االجمممعيةة، األحة اث مةن بملع ا  تي ر

 .العمل علا ود ع  واليواج المعليم ذل ، أمثلة ومن البلع ، لحيم  اامع ادام

   عممةمم 65ومم عممة 15 مةن أاةل) العمةل اةن لة  ليسةعا تم من نسبة تنكمش وعن مم

 بنسةبة" إليهةم ا مر والم  (ممعمم64 و 15 بين) العمل ان ل  بملسكمن ميمرنة (لأكبر

 حجةم و اةمد  اإنممجيةة مةن المياة  تحييةق الممكن من ايبح "العمري اإعملة عمق

 مع الا ان فمض ب ااة ايمبع الذي "راليةغال امع الهبة" عليه ا لق مم وتذا ال  ل،

 ونسةبة السةكمن أعمةمر أ ةرع مةر  ترتفةعكمم  .مممعم 25 إلا 15 ما  بع  ال يعبة

 ونميجةة، الميمعة  ان السكمن من كبير  نسبة تبلغ عن مم وذل  العمري اإعملة عمق

 والمة  ممعممة 40 اإلة 30 مةن تمم  الم  اليمنية الفمر  إلا ال براق بعا ا ير لذل 

 للنمةع راليةةغال امع الفرةةة أنهةم علةا العمل ان ل  السكمن حية بمرتفم  تمميي

 إنمةم نفسةهم تليةمق مةن  تةأت ال راليةةغال امع الفرةةة لهةذه ذلة  ومةع االاميمدي،

 .دولة لكل واالاميمداة االجمممعية السيماما اامجمبما علا تعمم 

 

 قئالعمل الال فرص العجز في 3-2-1

 عن مم، " 2016اتجمتما عمم  –ل  العملم  االجمممعيةاالام  ام واالمل ميرار"ل ليممو

 عةن ام لةعن الةذان العمم  ع د ايا  ا  ،ال دق العمل لرج ل  نيص تنمك اكعن

 .عمل عن البحث

لية  بلةغ ممعاة  معة    العملم،مع الا الب ملة ل   أعلال المن ية العربية تسّجو

ولةةق آ ةةر اإحيةةمديما  ملةةةالعم عمةةن اليةةع% 17ا ماياةة  علةةالب ملةةة لةة  المن يةةة م

ن تسةةجل الةة و  الممةةأثر  أومةةن المةةرجح  الممةةعلر  لةة ع منظمةةة العمةةل العربيةةة،

مع   م مركة اإنةمث لة  اةعل العمةل  ا، إلا جمنم أنعلأبملنياعما مع الا ب ملة 

  .2016ل  عمم  % 21.2بعااع  عملميمم ااألدن اابي

 " 2017اتجمتما عمم  -ر"االام  ام واالمل االجمممعية ل  العملم تيراأشمر تذا وا  

 م ااعف مةن احممةم  تحييةق تة ف الياةمق علةامأع اد العمم  الفيراق، م لا تياا إ
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الفير، وتع أح  أت اف المنمية المسم امة المة  و ةعمهم األمةم الممحة  . كمةم ُامعاةع 

اةين م  5والر ل  اليعم بأكثر مةن د 3.1ا دامد ع د العمم  الذان اميم عن أدنا من 

واحةذر الميراةر لة   الة و  اا ةذ  لة  النمةع،علا م ع العممين الميبلين ل   عممل

، مةن جملةة أمةعٍر ب العةملم  ونيةص لةرج العمةل ال دةقمةن أن االرتيةم ذاتهالعات 

لنسةبة  .إلا الهجر  ل  ع   بيم  من العةملم ت لعو ،الي ال ل  المجممع تثيرأ رع، 

 2016 و 2009كمن ل  ان العمل الراغبين ل  الهجر   مرجةمم ا دادا بةين عةمم  الس

تيرابمم من منمطق العةملم، بماةمثنمق جنةعب آاةيم وجنةعب شةرل آاةيم  ل  كل من ية

والمن يةةة  ،والكةةمراب  ،لةة  أمراكةةم ال تينيةةة وحةة ثت أكبةةر  اةةمد  ،المحةةي  الهةةمد و

 .العربية

ح وداةة تأ يةة الحمماةة ق مدةالعمةل ال  عمن مظمتر الييعر لة  تحييةق مسةمعو

بملميمرنةة  ع د مةن الة و  العربيةةل   % 30 إلاذ تيل نسبة المأ ية إ، االجمممعية

 .بموورأل  أمراكم و % 90كممعا  للعملم و  % 52مع 

ن لة  الحكعمةة والي ةم  ععةمملالالي م  الرام  ) اتمركي نظم الحمماة علل  حين 

مةن %   82، 44 %مةنظم الةذي امثةل نسةم تمةراوح بةينال( دون الي ةم  غيةر ال ةمج

ن إ، ومن النمدر وجعد تأمين  ة  الب ملةةل  بعا ال و  العربية، و جممل  العمملينإ

ذا النةع  مةن الحمماةة ا  ب أا ل  ت بيق ت المنمجة للنف كمنت بعا ال و   مةة 

  مةةة   ة مما األاةل داةايةعر شةبكما الحمماةة االجمممعيةة للف ون حظ، االجمممعية

  .لبية لبرامج اإة ح االاميمديثمر السمعاجهة اال  

 األو : الميمم ل  عكسا اإجمملية الب ملة نسبةإن ارتفم  و

 غيرر أم المهرر  العمال من كانواأ سواء المتاحة الخاص القطاع وظائف قلة •

 المهر .

  العمل. إلى الدراسة مرحلة من االنتقال كفاء  ضعف •

 العام. القطاع في على وظائف للحصول طويل لوقت االنتظار •
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 عةمملعن ل  معظم األحيمن  ألهملي عملية مهمراا تم لم الم  لعظمدفل أمم بملنسبة

 مةستلين. مةعاطنين تعظيةف ةةععبة مةن وت ةكع ال ةركما، المةعاطنين غيةر مةن

 ال السةمبية العمةل ل بر  أكبر ثي م أاام ال ركما تع   المعظيف، لعملية وبملنسبة

ت رابيةة تأتيليةة  بةرامج تيةميم  ةرور  إلةا تذا النم  المعليمية. وا ير ل لفيةل

 وال ،اليةلة ذاا المهةمراا لبنةمق أكبةر ب رجةة مبمشةر  معجهةة بيةعر  العمةل سعلل

من الي  % 30 و 15 بين مراوحت نسبةالعمملة  األا ي من الممتر  العمملة نسبة تمجمو 

 امكةن وتةسالق ،لكثيةر مةن الة و  العربيةةلعمةل لة  االعمملةة الممةعلر  لة  اةعل ا

 مجةم  لة  المسةمع   علةا للحيةع  الفرةةة لهةم أتيحةت إذا بسةهعلة تةعظيفهم

 مةن العةمطلين لبييةة بملنسةبة أمةم .عمةل عةن والبحةث العمل علا الم رام األاما 

 المهةمراا، أجل ت ةعار من معجهة ت  لية إجراقاا تيميم من ل ب  العمملة، األا ي

 .األعمم  ورامد  المهنية والبرامج ،أتيلالم وإعمد  لمهن ،ا والم رام

 تةيا  الفجةع  بةين الجنسةين واحة   مةن أشة  اليةععبما ومن جمنم آ ةر نجة  أنةه ال

إلةا تةة ن   الميةةمرار ال وليةة الح اثةةة االملحةة المة  تعاجةةه عةملم العمةةل. واة  أشةمر

ا د لت اعل العمةل احممم  م مركة المرأ  ل  اعل العمل ميمرنة بملرجل، وحما إذ

ل ن احممم  عثعرتم علا عمل أال منه بملنسبة للرجل، كمم ال تةيا  نععيةة العظةمدف 

الم  تعثر عليهم ت كل مي ر الق كبير. ومع ذل ، ُتعمبر مسمع   المةرأ  لة  د ةع  

اعل العمل   ع  أولا مهمة. وا  بلغ مع   م مركة المرأ  ل  اليعع العمملةة لة  

ني ة ماعاةة مةن معة    27بيليل، وتع أدنا بنحع  % 49كثر من أ 2017العملم عمم 

وت ير المية اراا الةعارد   2018م مركة الرجل وُامعاع أن ابيا دون تأيير ل  عمم 

إلةا أنةه  2017اتجمتما المةرأ   – ل  تيرار االام  ام واالمل االجمممعية ل  العملم

تراليةعن  5.8أن ااةيف ل  حم  تحيق تةذا الهة ف علةا اليةعي  العةملم  ليحممةل 

دوالر إلا االاميمد العةملم . وامكةن لهةذا أااةمم أن افةمح البةمب وااةعمم أمةمم إاةراداا 

 رابية   مة، إذ ابين الميرار مث م أنه امكن أن تيا  اإاراداا الاةرابية العملميةة 

مليةمر دوالر(  990النمشةاة ) الة و ترليعن دوالر، ومعظم تذا المبلةغ لة   1.5بمي ار 
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وجنةعب آاةيم أعظةم  ،مليمر دوالر(. وامكن أن ت ةه  الة و  العربيةة 530والممي مة )

ني ةة  50الفعاد  ألن الفجعاا ل  مع الا الم مركة بين الرجل والمرأ  ليهةم تفةعل 

 .ماعاة

 العمملةة اليةعع بةين اإايةمق عملية مةن مع الامن العربية تعمن   المن ية مم التو

 أعمةةمر لةة  العربيةةما ال ةةمّبما ُثُلَثةة  مةةن لةةأكثُر ،العةةملم منةةمطق للنسةةمق بةةين

َن عمًمةم 15 – 29    العةرب لل ةّبمن%  20مةع مةم ايةمرب  ميمَرنةةم العمةل، اةع  لة  لسةن

 للمعارد ت رام لإلنمث األدنا الم مركة وُتمثِِّل ،العملم أنحمق م ملف ل  ل مّبما % 50 و

  مسةةمأل ة كممنةةةم غيةةر اةةةمطم ُامةةثِِّلَن اللةةّعات  الجي ِّةة  المعلةةيم لةةَذواا مم يعةةة

 .العرب  العملم ل 

 اإنممجيةة؛ تعياةُي بينهةم عةّ   نمةمدُج إاجمبيةٌة ذو عمملةال يّعٍ ال المرأ  ل  إدممجواعمبر 

 العربيةة ال و  الاميمداا اليعم  ال َّ ل َتعاهَع الممكن من هإلا أّن ت ير المي ارااو

  7.الجنسين بين عااالفج ُأ اَلت إذا الماة ل   37إلا تيل بنسبٍة

بةين  العملم  الَفجع  لمسشِِّر وليمم العملم ل  َلجعٍ  العربية أكبَر المن يُة حيث اّجلت

 ،المممحة والفرَج االاميمداة، الم مركَة االعمبمر  ل  اأ ذ الذي 2012 عمم الجنسين

 ل  18 من وأالُّ الماة، ل  24 من بيليٍل أالُّ العمل اع  ل  المرأ  م مركُةاجلت و

 مةن اإنةمث حيةُة وتبلةغ ،العةملم منةمطق جميةع بةين األدنا وتع ال مّبما؛ بين الماة

 جميةع لة  % 50 ميمبةل لية  % 29 نحَع العربية المن ية ل  المحل  النمتج إجممل 

 8. ذ  ل  النمعاا ال و 

 نسةبة أعلةا  ولةق إحيةمديما البنة  الة ول  العربة  ال ةبمب بةين تبلةغ الب ملةُةكمةم 

 عةن نيالبةمحث ع د ابلغعملميًّم، و%  13ميمبل ،2013عمم  % 29حيث اجلت ملمالع ل 

. العةملم ل  مع   أعلا أاًام وتع العمل، عن العمطلين نيف نحَع اأُلولا للمّر  عمٍل

 لة  رديسةيًّم تأييةرا وتم ل ةم العربية، للمجممعماام كثير مكلفٌة ال بمب ب ملُةتعمبر و

                                                           
7 Resource: Cuberes and Teignier, 2012. 

8 Resource: Jad Chaaban, 2013. 
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 مةن أكثةر إلةا ايةل مةم  ْلةق إلةا تحمةمج ملمن يةُةل، العمةل ُلرج ب أن السيماما

 الكبيةةةر العةة د الاةةميعمب الميبةةل العيةة  لةة  ج اةة   وظيفةةٍة مليةةعَن60 

 .9 مسميّر  ال بمب بين الب ملةمع الا  وجعل  العمملة اليعع إلا ال ا لين من 

 

  : األجيال المفقودة وتنامي ظاهرة الهجرةالنزاعات المستمرة 4-2-1 

لمي اراا ةن ول النية   ، ووليممعماالعربية ب كل ال نظيره للنيا تعر ت المن ية

نذ نهماة الحرب العملمية ربع الفمر  م اممايا  عل ن تذه النياعما اامأرات ال ول  ل

ور ممةم  اد مةن كثةر حة   وعمييةة الجةذأ. كذل  كمنت النياعةما لة  المن يةة الثمنية

النياعةما لة  ال ةرل األواة   ر( تةعات5راةم ) واع ح ال ةكل .ةععبة ال روج منهم

 وشمم  إلراييم ميمرنة ب و  العملم

 

 يوضح تواتر النزاعات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا مقارنة بدول العالم (5الشكل رقم ) 

   2016المصدر: صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي، 

 
                                                           

9 Resource: World Bank 2015b-ILO,2015 
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، راا األاةكعا، لبحسةم تية اج النمعلر ارا تذه النياعما ب كل مبمشر علأثوا  

 مليةةةةمر دوالر  614( حةةةةعال  2015-2011) ةةةة   الفمةةةةر  بلأةةةةت كلفةةةةة النياعةةةةما 

 وأدا إلا:  ،ممل  النمتج المحل  ل  المن يةجإمن  % 6و أ

، كمرا بلغرت برين قتيرل وجرري مليرون  1.4ن هناك أتحطيم القاعد  اإلنتاجية حيث  •

 .مليار دوالر 460ساسية المدمر  قيمة البنية األ

 13.5ن هنراك أ( حيرث بالجيل المفقرود ىما يسمكمله )أرص التعليم لجيل بضياع ف •

 .مليون طفل غير متمدرس

 % من الالجئين في العالم هم من الدول العربية.75 •

 

 اعبةمق بمتظةة علةأوتةذا ممااةع  ،مليةعن م ةرد 14كمم تسببت النياعما ل  وجعد 

  اا ال جاين والمهمجران.، كمم تسبم ل  م كلة عملمية للمعممل مع تيمردو  الجعار

 اتجمتةما  -العةملم لة   االجمممعية االام  ام واالملميرار"ل ، وليممالي د تذا ول 

 عبر العمل اعل ل  وال لم العرض لمعا نة تممة آلية الهجر  ت كل " 2016عمم 

، ال ةمملية أوروبةم لة  ال جاةين عة د لة  األ يةر  المفمجاةة الياةمداا وت ير ،ال و 

 الة و  تةذه عمةل أاةعال إلةا النفةمذ تيسةير إلةا الحمجةة إلةا والأربية ،يةوالجنعب

 .والفعملية السرعة من امكن مم بأايا

 ل  المهمراا نيص أوجه ت ارك علا ال جاين ت لق ايسمع  ،ال عال الم ع وعلا

مةن وجهةة نظةر  ال عاةل بةملركعد الميمرنةة الم مطر من والم فيف المجمالا بعا

بينمةم لة  العااةع تفية  تةذه الة و  العربيةة الن بةة مةن شةبمبهم  ،الميرار ال معلية

عن مم و ،وامعاجه أ مة أ رع عن  انمهمق حملة النيا  وعيعلهم وأا اهم العمملة المهر ،

 .وإعمد  البنمق ،ت  ل ل  مرحلة االاميرار
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 الثانيالفصل 

 ديناميكية أسواق العمل العربية

 

  األداق االاميةةمدي مسةةمعع علةةام المبمشةةر وتأثيرتةة العمةةل، لااةةعأ ألتميةةة نظةةرام

 تح اة  وألن ليةه، تم ةذ المة  وت ةعم اليةراراا ،ثبةما وعة م ،دانمميكية من امييه ومم

 تح اة  الععامةل أتميةة تبةر  غراليةة،عال ام البيمنةما تحليةل اعمم  علةا العمل عرض

 الي معةما م ملةف مسةمعع لةاوع ،الكل  المسمعع علا العمل علا ال لم ل  المسثر 

 تحةمو  تفسةير المة  النظراةما مةن مجمععةة تةع العمةللماميةمد  .الكبرع االاميمداة

، الب ملةة ظةعاتر تفسةيرلةا إ ةملة إ، العمملةة وطلةم عةرض ااةمام تجمه األلراد العك

 بيع  المرتب ة اليامام من تنمل  مم آ ر إلاو ،ودانمميكية األجعر ،العمل أاعال وتجيؤ

 .العمل

اممم  وكيف ؟العملم االاميمد  علاالم عراا  تذه ممت  انعكماما ون رح تنم تسمؤالم:

أاةعال  اعلةالسمما ال مةة للب د العربيةة انعكمس ن  ذان ل  الحسبمآ ؟ماالامجمبة له

  .العمل العربية

 وثيمليةٍة ،اجمممعيةٍة وتيمليةَ  ،لأةٍة مةن بكثيةٍر أكثةَر لة  العربيةة المن ية دو  تم مرك

 وُاحةعل ، العمّم الي مُ  عليه هيِمنُا للمنمية نمعذًجم طعال  مٍن منذ اّتبعت وا  مركة؛م 

 علةا للمنميةة العربة ه النمةعذُج تذا وَاعمم ، يرواأل  األو  للم ذ معلراا إلا الحكعممِا

 علةا بيةّعٍ لهةذه األشةكم  ععلةت و لممعاةل،او المع اع وإعمدِ ، للم ّ ل لّعملة غير  أشكمٍ 

 .والمحعا ا ،مسمع ااال ليهم بمم  مرجيٍة،ال مكماَمال

 - الميةنيُع واةّجل ،االاميةمداة البننيةة ل  الي م تحعهالم العربية ال و  معظُم شه ا كمم

 بعةا لة  واةلبيًّم ب يامةم نمعًّا - النمشاة االاميمداا ل  العظمدف ل لق الرديسية األداُ 

  اةةمدرٍ  غيةةَر تحملفةةمٍا أاةةمم أو ال ةةمّج الي ةةمَ  العةةممه الي ةةمُ  و احةةم ،األحيةةمن

 ةةععد المجةمري العمةلبياةة  أعماةت ليمم اليلة؛ مع اامثنمقاا واالحمكمر، المنملسة علا

 حجمهم بسبم ال مج، الي م  اامثممراا تممكن ولم ،والمسميلين ال بمب األعمم  رّواد
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المعظيةف لة ع  لةرج لة  المراجةع عةن النةمجم الركعد إنهمض من المح وَدان، ون ماهم

 .ال ولة

ذكرنم،  امد  اكمنية تم لم منهةم تنعاةع االاميةمداا وإجةراق  العربية، كمموت ه  ال و  

 تعةةةةة ا ا تيكليةةةةةة اراليهةةةةةم ت ةةةةةعار للمهةةةةةمراا لمأتيةةةةةل ال ةةةةةبمب للحيةةةةةع  

علا لرج عمل والم  اةيعل تم بنةمق ااميةمد عربة  اةعي وشةممل اةمدر علةا معاجهةة 

ب ولنم العربية إلا تبنة  ايماةما االاميةمد الكلة ، واةعل  األ مما ال مردة، وتذا ا لع

العمةةل، والسيماةةما الي معيةةة االاةةمثممراة والمجمراةةة والمعليميةةة والم رابيةةة ب ةةكل 

وجةعد مةن رغم لةوعلةا اممراب  وممكممل ليمةم بينهةم، ل لةق لةرج العمةل الم لعبةة. 

ا المسةمتمة ض معة ال، ان فةممثةل ب ملةة ال ةبمب ) م مركة بين ال و  العربية معمنم 

 االميرار ام لتذا ن أال إ ،( .....اسما اعل العملسالنمع الب  ق لم االاميمداة للمرأ ،

و م  ال و  العربيةة وت ة يص م ةك تهم أن ان لق لهم أ، حيث انبأ  معميم  مق الأ

عنةة  "حةةل واحةة  جةةمتي للجميع" ن تنةةمكأ، وبملمةةمل  اجةةم الم لةة  عةةن لكةةر  المنةةع مةةن 

نظمم محكم لميةنيف مع مراعم  ع م وجعد ، واالجمممعية سيماما االاميمداةتيميم ال

 اامكن الممييي بةين مجمععةما ثة ث علة ال أنهإ،   العربية عن  درااة أاعال العملال و

 : النحع الممل  ا، وذل  علاجمع كل مجمععة من اعاام م مركة أامس مم

 

  Diversified Economies االقتصادات المتنوعة 1.2

 أ ةرع ت ةعار ا معةما لة  ال بيعيةة المةعارد بمسة ير عمدة اا دو  عة   اممةت

 المعارد تذه شه تهم ال فر  الم  ذل  ل  مسمألة النمع االاميمدي، ل  للمسمتمة

 .أاعمرتم ارتفم  ميامن معملب

 اإنممجيةة، اليمعة   لة  تنعاةع ال فةر  تةذه أ ةرع دو  لةم تسةمأل الميمبةل، لة 

الن ةمط  علةا كبيةرام عباةمم ذلة  لكلمةم شةك  ،األاةعمر تةذه تراجعت كلمم نهأوالنميجة 

 .واالجمممعية االاميمداة المنمية مبمشرعلا تأثير من لذل  ومم االاميمدي،



 التحوالت ومسارات التقدمديناميكية أسواق العمل العربية: 
  

 
 

31     | 

 

ن نمةةعذج المنميةةة لةة  العيةةعد األربةةع ألةة   دو  تلةة  االاميةةمداامكل تممثةةل م ةةو

ااةميعمب الياةمد  ن مةن تحييق مع الا للنمع االاميمدي تمك ة إلا يدسلم ا ،المم ية

، م ةكلة الب ملةة، و مةةة ب ملةة ال ةبمب تفةمام، ومةن ثةم كمنالما رد  ل  السة

اممةةت حكعمةةما تةةذه الةة و  ببةةرامج إةةة ح لمحمولةةة  اةةمد  اةة  و .كم ةةكلة ميمنةةة

  .وتيليل النفيما الحكعمية ،اراداا من      امد  الارادماإ

حييت مع الا نمع أال من واعمم ا برامج ال ي ية به ف دعم الي م  ال مج، و

مةن تجةمو  المحة اما االاميةمداة وعلةا معظمهةم ممكن اال و  المنمجة للنف ، ولم 

لةة  مرحلةةة  بعاةةهمعلةةا الةةرغم مةةن د ةةع  وذلةة   ،رأاةةهم م ةةكلمم الفيةةر والب ملةةة

الم  ي  ال ممل المأشيري، مسمه لة الفير والب ملة وتحييق أتة اف األلفيةة المة  

ال ةبمب لة  ا ةم  إال أن م ةكلة الب ملةة ااةممرا وب مةةة   .أعلنمهم األمةم الممحة 

 وال راجين وكذل  م كلة الفير وغيرتم من المح اما االاميمداة.

وتج ر اإشةمر  إلةا أن الة و  ذاا االاميةمداا الممنععةة ااةم معت أن تحيةق تحةعالم 

لةم  مهةه نحةع تية ار السةلع الميةنعة، لكنالمينيع، والمعجةتيكليمم معمبرام ل  مجم  

تعمن  أاامم من ت ن  نسةم  وت  تسم ع أن تحيق حجممم كبيرام احيق لمدامم تجمرامم،

الي معةما  ميفوت إنممج السلع ذاا المحمعع الميمن  المرتفع والممعا  وتي ارتم،

وعة م ارتبمطهةم العثيةق بميةيان  ،باعف مرونة ال لمليهم غير الينمعية المحعالية 

وتع اعةه نحةع ال ةرادح  ،مةن نسةق النمةعمجمععهةم بوت  ععامل تيلل  ،الم لععما

 الي ر  علا النمع المسم ام.ل  العات نفسه من اعف تو ،العرااة

 وتعةةمن  تةةذه ،مةةرأ  لةة  اةةعل العمةةل مم الةةت مم نيةةةلان نسةةبة م ةةمركة  كةةذل  لةة

 االعمملةة علة ع، واعممةمد نسةبة كبيةر  مةن اليةعرالمجمععة من تفمام م كلة الفية

ير المةنظم، وتةع ا ةم  مهمةش مةن فا اإنممجيةة ومةن فا العمل ل  الي م  غ

وايماةما اةعل  ،اسةما اةعل العمةلستعياةي م إلةا. كمم تحممج تةذه الة و   دالعم

 (.العمل الن  ة )االامثممر ل  المعارد الب راة والم رام
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ونأمل من تنمم  حركة المنييم واام راج النف  والأم  ال بيع  لة  عة د مةن تةذه 

 من المعارد الذاتية الم  امكن اام  امهم ل  عملية المنمية.  أن تيا  ال و ،

 علةا عمةم . وامرتةمحيث أن ال ماة وتعلي تم تع عيةم المنميةة واالاةمثممراا واأل

 لة  .للجميةع ال ماةة علةا الحيةع  تعمةيم ل  الممبع للنهج بملنسبة تممة آثمر ذل 

 تلبيةة أجةل مةن عي ةيةالم لألاةر الكمليةة الفةرج تعلير علا لي  االاميمر امكن

 وةةع  إمكمنيةة مراعةم  اعنة  الكمملةة الفعادة  تحييةق أنو .األاماةية احميمجمتهةم

 تلبيةة و ةممن ،والمساسةما المجمراةة والعيةمداا، المة ارس مثةل العممةة المرالةق

 .10 ومعثعايمهم وااممرارامهم اإم اداا مسمعع حيث من؛ احميمجمتهم

 ال ماةة علةا الحيةع  تةع الةيم لمةم مليةمم؛ك وحة ه ال ماة علا اكعن الحيع  ولن

 وبأاةعمر المعثعاةة اإمة اداا مةن احميمجةما المنمجةين وتلبية المحعه ، إلا المفاية

 .كمٍف ن مل علا ممجعنهمحا الم  ال ماة أنعا  من معيعلة

ال أنهةم لةم إعلا الرغم من كل المحموالا الجمد  المبذولةة مةن دو  تلة  االاميةمداا 

والمةعا ن المسةمه ف بةل بييةت  ،عف علةا حملةة الممكةين الم لةعبتةممكن مةن العاة

تبعطةمم ممةأثر  بكةم كبيةر مةن ليهم تمأرجح ةععدام و مع الا النمع ل  النمتج المحل 

وامعاع ةن ول النية  الة ول  أن امحسةن الن ةمط االاميةمدي لة   الععامل المسثر .

 . 11 2018تذه ال و  واكمسم ميا ام من السرعة ل  النمع بحلع  عمم 

اممثةل المحة ي المسةميبل  لهةذه المجمععةة لة   لةق البياةة الجمذبةة ب كل عةمم، و

 ال امثممر ال  م الامعمد  مع الا النمع المرتفعةة المة  تاةمن تةعلير ال لةم علة

 .اسما ل  اعل العملس، وكذل  إة ح السيماما والمالعمملة المنمجة والمجياة

 

 

 

                                                           
 "2017 نموا   الدول أقل"  بعنوان( أونكتاد) والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر تقرير 10

 2017 -أبريل الدولي النقد صندوق" الزخم؟ يتزايد هل:لميالعا االقتصاد آفاق" 11
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 Oil-Exporting Economies    للنفط صدرةاالقتصادات الم 2.2

    العيعد األربعة حييت تذه المجمععة طفر  من المي م االاميمدي واالجمممع  

ن تذه الة و  ال تعةمن  مةن نيةص لة   ، لعكس المجمععة السمبية ا، وعلالمم ية

 عحة  بعية  اليةع الةإن ال لةم امجةمو  إ ،الي  العمملةة بةل العكةس تمممةمم اال لم عل

، وتمميةي عة اد كبيةر  مةن العمملةة العالة  أاالامعمنة ب الإدي سنية ممم االعمملة العط

 تذه ال و  بمرونة عمل مرتفعة بسبم ارتفم  مع الا نمع الم أيل.

 العملميةة،ولي  بر ا المح اما لهذه ال و  جراق الميلبما الممعاتر  ل  أاةعمر الةنف  

 ايةمد الراعة  " المعممة  علة" االامةب امم اسمن تنم ب أا مراجعة نمعذج النمع موم

معظةم تةذه الة و  بةرامج  ت، وتبنااميمد ممنع  إلاوتع النف   ،مي ر واح  للنمع

 اطمعحة للمحةع  االاميةمدي بهة ف تحييةق معة الا للنمةع تمكةن مةن الحفةمظ علة

 .ق للمعاطنيندالمعي ة ال  عمسمع

االاميةمد  بعنةعان "آلةمل 2017وولق تيرار ةن ول الني  العرب  لة  اةبممبر عةمم 

العربةة : تحةة اث لمعلعمةةما النمةةع االاميةةمدي والماةة م"، ل نةةه مةةن الممعاةةع تراجةةع 

ة يةة النف ية ال و  العربيمع   نمع النمتج المحل  اإجممل  بمألاعمر الثمبمة ل  غملب

نمةمج النف ة  مةن ا اإميةمعلا  عق ارار منظمة األوب  ب فةا ك 2017    عمم 

وحمةا  2017 شهر انةمارلفمر  تمم  منذ  عن برميل اعميممملي 1.2دو  المنظمة بعااع 

 النف يةةعنه تراجع النمتج ل  الي معما  اينمج الذي اليرار ذل  ، 2018 شهر ممرس

  لة الميةرر ال فا من%  90 نحع عن مسسولة ت  الم  النف ية العربيةل  ال و  

 إطمر اتفمل أوب . 

 رغية الي معةما مةن عة د لة  ن ةمطال تةأالم بة ق بةعادر هةعرإلا ظ مرا ذل ،  رغم

الُمممثل ل  بيةمق أاةعمر الةنف    الج ا االاميمدي العااع مع ال و  تذهل   ةيالنف 

 النف ية غيرمن فاة. األمر الذي انعكس ل  تمكن بعا الي معما  ماعاعن  مسم

 نسبيمملمات الث ثة بملممدة، بمم  فف  مرينمع معم لة     العمم الج وتير  تحيقمن 

ل  ال و  الم  تمسم بمرتفةم   مميال ا ةيانكممش النمتج ل  الي معما النف  تأثرن م
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ااةمنمدام  ة،يةالعرب جياالاميمدي من دو  مجلس المعمون لة و  ال لة عاالمنع ماامسمع

ل  معاةةلة  ةل  دو  المجمعع مامايالس  يعلا ةع ماالمم ابق تممثل أبر  األولع

 مةتاالاميمدي، ورلع مسةم عاالمنع ماامسمع مد ا و الممل ، االنابمط اامعمد  عدهج

 ل و .ا تذه بعا ل  االاميمدي الن مط ل  ال مج الي م 

واةة  اتسةةم اةةعل العمةةل لةة  تةةذه المجمععةةة بملثنمديةةة العا ةةحة بةةين المةةعاطنين  

والعال ان حيث امجه معظم المعاطنين إلا العمل ل  الي م  الحكةعم  والعةمم، مةع 

لة  الي ةم  ال ةمج. كمةم تمثةل العمملةة العالة   األغلبيةة  عيوف ملمعس عن العمل

عليةه األن ة ة من فاةة  رالعظما من العةمملين لة  الي ةم  ال ةمج الةذي تسةي 

اإنممجية والتحممج إلا مهةمراا عمليةة و مةةة لة  ا معةما الم ةيي  والبنةمق وتجةمر  

 وال  مما.الجملة والمجيدة 

 ةية، تأثر أداق االاميمداا العرب2017بممبر لميرار ةن ول الني  العرب  ل  ا ووليمم

 مةميل مميال اة ة،يةتاةمنت الم ةعراا لة  أاةعال الةنف  ال ول رديسةيةبع   ععامةل 

 ةي ب  أو م  الممل ريت اب ريإنممج النف ، وبمعاةل تأث مايبمتفمل  فا كم معلقا

أمةةمم الةة و   ممامةم مثةةل لةة  مجملةه تحةة  عتةةال لةم الكلةة ، و مااالعممةة علةةا مسةةمع

 كمجمععة الامعمد  مسمراا النمع السمبية. ةيالعرب

% 1.9كمجمععةة إلةا نحةع  ةيةتم  فا تعاعما النمةع للة و  العرب مل،يالس ذات ل 

الُمية ر  للةنف   ةيذل  كمنعكمس لمبمطس النمع ل  ال و  العرب أت ا 2017ل  عمم 

لة   ر يالنمع معمة   الةعت مهسياإنممج النف  ، ل  الميمبل ا ماي فا كم جةينم

 علا مسمعع تذه ال و  كمجمععة. جلال و  المسمعرد  للنف  ل  دعم النمع الُمس

لمن الممعاع ح وث تعمل  نسب  للن ةمط االاميةمدي لة  الة و   ،2018ل  عمم  أمم

 إلةا ةيةعلا رلةع معة   نمةع الة و  العرب سمع يع مم اتالُمي ر  للنف ، و ةيالعرب

مةع ميةل إلةا  ال الةنف  إلةا ااةميرار األاةعمر%. وت ير المنبساا ال مةةة بأاةع 2.9

االرتفم  الم راج  نحع ايمد  السعر العمد  لهةذه السةلعة االاةمراتيجية، واة  بةمدرا 

الع ا  من تذه ال و  بمت ةمذ   ةعاا حثيثةة نحةع المنعاةع االاميةمدي إحة اث نيلةة 
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علةا الجهةعد إلةا إد ةم  تأييةراا جعتراةة  عجيةهنععية ل  الهيكل االاميمدي مع ت

نظم المعليم والم رام لاممن كفمق  ان راط المعاطنين ل  اعل العمل، وأن اكةعن 

 الي م  ال مج تع اال ميمر األو  ل بمب تذه ال و .

المح ي الحييي  لهم لة  إنجةمح   ة  المحةع  مةن أجةل المنعاةع االاميةمدي،  وامثل

ذراةةة لةة  وام لةةم ذلةة  إلةةا جمنةةم اإةةة ح االاميةةمدي والمةةمل  تبنةة  إةةة حما ج

ايماما اةعل العمةل تسةمه ف لة  الميةمم األو  تسةليح المةعاطن بملمهةمراا المة  

تستله للمنملسة ل  أاعال العمةل المحليةة واإاليميةة واال ة    بة دار  االاميةمد 

 العطن .

أن إمكمنيةةة ااةةممرار النمةةع االاميةةمدي اليةةعي، ولةةع حمةةا بمعةة الا مميااةة  ، حةةل  إال

رد مع الم  ا  علا أنةه طملمةم ظلةت دانمميكيةة اةعل العمةل الم كلة منفردام غير وا

دون تأيير، ل ن العةع  إلا أتة اف المعظيةف ابيةا مرتعنةمم بمحييةق معة الا نمةع 

 مرتفعة للأماة.

حةةمالا معةة ود  لةة و  نف يةةة ااةةم معت إحةة اث نيلةةة نععيةةة لةة  طبيعةةة  وتظةةل

  تعجيةةه بعةةةلمهم ااميةةمداتهم تمثةةل األمةةل بملنسةةبة لنظيراتهةةم لةة  طرايهةةم إعةةمد

االاميمداة، لي  أدركت أن االاميمد الراع  اليمدم علا ععاد  النف  ال ةمم ال امثةل 

والكبةةعاا الممعمابةةة عبةةر  رااالسةةن  اامةةن علةةا المةة ع البعيةة ، ووعةةت دروس ال فةة

العيعد المم ية بفعل تذبذب أاعمره، لمتجهت نحع االاميمد الينمع  بمةم لة  ذلة  

مهجت ايماما حثيثة لمرشي  أنممط المعي ةة االاةمه كية لة ع ةنمعة السيمحة، وان

معاطنيهم. ول  الميمبل لم تسم ع ااميمداا نظير  أ ةرع تعة ال طبيعةة أن ة مهم 

وظلةةت تعممةة  علةةا الععادةة  النف يةةة لةة  تمعاةةل م ةةروعمتهم  ك ،ب ةةكل درامةةمتي

 المنمعاة.
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حيةث  ية ر  للةنف ( ممعاة  النمةع لة  الة و  العربيةة الم6راةم ) واع ح ال ةكل

 2014م بينمم حيق النسبة األدنا ل  عم 2017احيق أعلا ممعا  نمع ل  عمم 

 
 يوضح متوسط النمو في الدول العربية المصدرة للنفط (6)الشكل رقم 

 2016المصدر: صندوق النقد الدولي اكتوبر/ تشرين األول 

 

 Countries in Conflict دول النزاعات 3.2

العربيةة، لة  الع اة  مةن الة و   الاميمداة لة  العيةعد األ يةر اا الاأعطما ا داد

ت تذه األ مةة وا  تحعل. السيماية أيراابمليراعما واأل مما والمالظمتر   لمرتب ت

بأ مةما وانسة اداا  أن أةبحت ته دمن حمالا اامثنمدية مح ود  إلا ل  دو  معينة 

لة  تعاةف عمليةة النمةع  وت مرك تذه الة و  جميعةمم. ال و  تذه بنيعاة عميية علا

 . يةودممر ميمدر العيش وت م البنية المحم
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ت  لة  مية ممهم ارتفةم  أ، واةتحةعالا   يةر  لة  أاةعال العمةل إلةاذلة   عوا  أد

ذلةة  ظهةةرا أنمةةمط ج اةة    إلةةا ةةملة ، بمإمعةة الا الب ملةةة و مةةةة بةةين ال ةةبمب

ةةبح أم الةذي للم أيل أتمهم االن ةراط لة  ةةفعف العةمملين بملي ةم  غيةر المةنظ

وتة  عمملةة مهم ةة  ،عة اد مميااة   مةن الرجةم  والنسةمق واألطفةم الم ذ األ يةر أل

  .منمظمة  وغير دمن فاة العم

لة  الميةمم دو  الجةعار  إلةاتفةمام م ةكلة الهجةر   إلةا نياعماااممرار ال عأد  ولي

لةة     يةةرام وتمثةةل الهجةةر  تجرافةةمم ذلةة .بةةم بعةة  وأور إلةةا، ومحمولةةة العةةةع  و األ

 وتمثةل .اليةمدم نةيا عمد  البنةمق عنة  انمهةمق الإم عملية ممم ايّع ؛تذه ال و  كفمقاا

، م ةكلة كبيةر  العمملة ل  المسةميبل ع، وت  الرال  األاما  لليعاألجيم  الج ا  

األجيم  إط ل تسمية " إلا ع، ممم أد م   ل  المعليم ونيص لرج العملنميجة اال

  .السكمنة من اتذه الف االمفيعد  " عل

، العمملةةة عو مةةةة بةةين ألةةراد اليةةع ، اةةمد  معةة الا الفيةةر الةةإذلةة  كلةةه  عأد واةة 

وبحسةةم  .غيمبهةةم بملكممةةلوأت مشةةة منظعمةةما الحمماةةة االجمممعيةةة  إلةةا ةةملة بمإ

تي اراا المفع ية السممية لألمم الممح   ل سون ال جاين وةن ول الني  الة ول ، 

مليةعن  19.3ة ل  دو  النياعةما، أدا إلةا لجةعق ونةيوح كمنت المكمليف الب راة تمدل

مليةةعن )ال ا ةةملعن ال جاةةين الفلسةة ينيين( اةة  تةةم تسةةجيلهم لةة ع  9.3شةة ص، 

وكةةمن لهةةذه ( 7كمةةم اع ةةح ال ةةكل راةةم ). 2015مفع ةةية ال جاةةين حمةةا منميةةف 

 . 12ر  ودو  الجعاو يمة علا تل  ال والنياعما آثمر ااميمداة 
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في  الجئينليوضح تعداد الالجئين والنازحين، والمسجلين منهم لدى المفوضية العليا  (7الشكل رقم )

  2015بعض الدول التي شهدت نزاعات حتى منتصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017، صندوق النقد الدولي،لالجئينالمصدر: المفوضية العليا      

 

  عة م االاةميرار ايةبح واةيمداليةعم  بعا ال و  العربية ل النياعما ومع انم مر 

لمحييةق  ال  مةين المة ع طعاةل واالاةمثممرالم  ةي   علةا المركيةي، من اليةععبة

 ،الملحةة االحميمجةمامةن اظةن أن تلبيةة  كثيةرامومةع ذلة  ا  ة   ،المسم امةالمنمية 

 البعا.  ببعاهمم مرتب ين غير المسم امةوالم  ي  للمنمية 

 األاةةبمبإذا عملجةةت  الإ المسةةم امةيةةة المنم ااةةمراتيجيماتةةنجح  الالعكةةس  لعلةةا

 المةراث علةا أثره الذي ايعم محعه أحيمنمم وال ايمموآثمره،  االاميرارالرديسية لع م 

 . األجل، أو نممدج النيوح طعال اكعلعجيةاألوالنظم  الثيمل 
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ا لع  العرب  عطنللمسميبل  ل لرةة للنظر  2030 المسم امة  ة المنمية وتعلر

 لةة ، واالاةةم امة والمسةموا  نسةةمناإإراةمق مبةةمد  حيةعل  علةةاعم واية ،مةن الفيةةر

والكرامةةة والرلةةمه  والسةةلم المسةةم امةطراةةق تحييةةق المنميةةة  علةةا أولةةا  ةةع  

 13للجميع.

 ةةر آم را ةة  الفلسةة ينية المحملةةة بنمةةعذج لراةة  بمعمبمرتةةوتنفةةرد األو ةةم  لةة  األ

، واسةةجل ملحةةق تيراةةر المةة ار العةةمم لمنظمةةة العمةةل المنةةمطق المحملةةة لةة  العةةملم

ةعر  مع ععية  2017، اعنيع 106، ال ور  تمر العمل ال ول سم إلاال ولية المي م 

 ااميمدامم ن نمعامأرا   العربية المحملة " حيث ايرر " ومع يه " و ع عمم  األإل  آلمم 

. مكمنمتةه بكثيةرإ عمعنةه اظةل دون مسةأال إ،  ث بملفعل ل  الافة الأربية وغةي اح

أاةة مكماةم مهمةة لة   إلةا، وال اكةمد امةرجم لمحسين ابل العيش وتع ليس كمليمم

ي أممةم تة  عليةه لة   أعلةالمسجل مسمعاما  . وتظل الب ملة منم ر لرج العمل

 "  ر ل  ال رل األوا  وشمم  الراييمآبل  

ةمدر عةن وكملةة   تيرار ااميمدي احذر من ارتفم  مع الا الب ملة ل  غي وا  أشمر

أن لةرج العمةل لل ةراجين  لةاإ 1/5/2017األنبمق والمعلعمما الفلسة ينية بمةمراخ 

وال بمب أةبحت مع ومة، حما علا ةعي  المساسما ال ولية لملع ا  منهةم اليةت 

وااةمأنت عةن الع اة  مةن الكفةمقاا الفلسة ينية والمة   ،م مراعهم لة  ا ةم  غةي 

أنةه بةملرغم مةن كةل مةم اعمنيةه الي ةم  ال ةمج  الميراةر، وأ ةمف .عملأةبحت ب  

  .الفلس ين  لهع اعمبر الم أل الرديس للعمملة ل  للس ين

، ومةةم عةةمد  إعمةةمر ممدمرتةةه الحةةروبإيسةة  لةة و  النياعةةما لةة  دواممثةةل المحةة ي الر

عمليةة  العمملةة للمسةمتمة لة  ععةمد  تأتيةل اليةعإام لبه ذل  من جهعد  ة مة 

 .النيا ر  دروج من داعممر بع  ال عمد  اإإ

 

 

                                                           
 .2015 األول العدد المستدامة، للتنمية العربي التقرير: ضمن العربي، الوطن في 2030 للعام المستدامة التنمية خط تحقيق: العربي الفكر مؤسسة 13
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 الثالثالفصل 

 وآفاق التطوير مسارات التقدم 

 

والمهةةمراا الحييييةةة  ،مةةع تيااةة  الفجةةع  بةةين ال بيعةةة النععيةةة ألاةةعال العمةةل الحمليةةة

 طمر المفهعم الثملث المفمرض للميرارإول   ،العاجم تعالرتم ل ع الي  العمملة الم لعبة

تيةبح آلةمل علا درجة عملية مةن ال يعةةية و ممللمي م تح اتنمعي ام مسمر رايبح 

طةمر عة م إلة   معي  الم عار مح ود  بملع ا  من الممأيراا الم  ايبح تمبعهم عملية 

 .النمع االاميمدي المسم امايماما مسمراا تعلر البيمنما ال  مة للمسمع   ل  رام 

 تةذا ولة  "المنميةة لة  الحةق" عنمةةر مةن همةممم عنيةرام تعمبر المنمية ل  ملم مركةل

 أنهةم علةا للمنمية تنظر ثيملة تراليه أن اجم المنمية ل  الم مرك  النهج ل ن السيمل،

 المجممةع مسةمعع علةا م ةمرك جهة  نميجةة تة  بل وح تم، الحكعمة مسسولية ليست

 تة رام يلمعياة مماةملر  إجةراقاا ات ةمذ الثيملةة تذه لمثل الم راج  الم عار وام لم

  .العطنية المنمية ل  ب ورتم والعع  اإنسمن، وحيعل الم مركية، الييم علا ال بمب

المعه  العرب  للم  ي  بعنعان "ال و  العربية وتنعاع اليمدراا" لعةمم شمر تيراروا  أ

 ليمةم األوليةة، المةعاد وتية ار إنمةمج لة  تم يةّص العربيةة ال و  ن أغلمألا إ، 2017

 أن دون تية ارتم ب عةمد  الة و  بعا تيعم والم  الُميّنعة المعاد من الع ا  تسمعرد

 لة  مسةمتممهم أن كمةم .الماةملة الييمةة و لةق ،اإنمةمج عمليةة لة  نيةيم لهةم اكعن

، االنة ممج عمليةة ب ااةة لة  تيا  وال،  عيفة عممة بيفة تعّ  العملميةالمعرا   ا ال

 المةعاد عليهةم تألةم ةةمدراتهم كةعنول ،والمكنعلةعج  المينة  و ةعهم إلةا واعةيع ذلة 

 .األولية

 إنممجية ذاا ممنععة   مية أو العية ا معما نحع االاميمد تعجيه ل  لذل  ل ن المنعاع

 نسةبة مةن الميليةل لة  الرغبةة واعكةس ،مر مهم ل  الكثير من ال و  العربيةأ ،كبير 

 المحلة  الاميةمدا علةا ال مرجيةة والي مما األ مما واع وت فيف االاميمداة رالم مط

 .الي معما م ملف بين المراب  ة ا وتعياي
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، 2030نه انبأ  " بحلةع  العةمم أ إلاا ير اله ف الثممن من أت اف المنمية المسم امة و

 ،تحييةق االاةم  ام المنةمج والكممةلتعياي النمع االاميمدي ال ممل والم رد للجميةع، و

ُاظهر تيراةر كمم  . "ال بمب وذوي اإعماة ق لجميع النسمق والرجم  بمم ليهمدوالعمل ال 

بحلع  عمم  %25بين الجنسين بنسبة  ل  مع الا الب ملة أن  فا الفجع دول  ح اث 

 .واعي  اإاراداا الارابية ،تراليعن دوالر ل اميمد العملم  5.8اايف  2025

 النمةةع ماتةةاتجم (، تحسةةن2017ولةةق تيراةةر ةةةن ول النيةة  العربةة  )ومةةن الممعاةةع 

 بعةا لة  نمةمجاإ مسةمعع ت ةعر  ةعق علةا بعةا الة و  العربيةة اميةمدي لة اال

 المعةمل  وكةذا ة،يةربمدهوالك ةيةكيكمنيواليةنمعما الم، اليراعةة مثةل ةاةعيالي معما الح

لة   للنمع داعم متأ اليراع  الي م  بيااو .الجمري العمم محة    يالس لي م  النسب 

  األجل اليرام.

  و لة  الة المسةميبلية تحة اما ت ةأيل ال ةبمب لة  الةممعنلةا ذلة ، امعجةم إ ملة إ

الم  اممثل أتمهم ل  اتجمه وتيةر  النمةع االاميةمدي نحةع االن فةمض مةس رام، والعربية، 

إلةا  ،وع م شمعلية النمع المحيق لكملةة شةرادح المةعاطنين لة  بعةا الة و  العربيةة

الياةمد  الكبيةر  لة  و ، جمنم تبن  نممذج نمع امدمةة بمألاةمس علةا المةراكم الرأاةممل

حجم اع  العمل العربية، بمم اياة  مةن ةةععبة تحييةق الة و  العربيةة إنجةم  ملمةعس 

م كلة المعظيف للعمملةة الب ةراة لة  عيع تعلا ةعي   فا مع الا الب ملة. كذل  

إلةةا الفجةةع  بةةين مم لبةةما اةةعل العمةةل وم رجةةما أنظمةةة  الكثيةةر مةةن الةة و  العربيةةة

 مم لبةما بةين ت ةمبق عة م تنةمك أن علةا الجممعما  راج  ييمات  ت  والمعليم، 

وإلةا عة م اة ر   ،الممةعلر  العمملةة لة ع  المعجةعد المهةمراا ومسمعع ،ال مج الي م 

الة و  العربيةة علةا االاةممرار لة  الييةمم بة وره كمعظةف تةذه الي م  العةمم بةبعا 

ت الذي لم ةممة، ل  العاةالع رديس  للعمملة ل  ظل تياا  حجم الاأعط علا المعا نما

نميجةة  ؛علةا ةةعي  الم ةأيل ور المرجع منه ةم  ال مج من الييمم بملةاممكن ليه الي 

 مةةة لة  ظةل الظةروف  المح اما الم  تعاجه بياما األعمم  ل  بعةا الة و  العربيةة

بمم اسثر البمم علا دانمميكية تذا الي م  وا رتةه علةا المسةمتمة  الراتنة،والممأيراا 
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 المعلةيم م رجةما بين المعالق ع م لمفمديو .ااميعمب ال ا لين الج د لسعل العملل  

 تمكةينو المهنة  المة رام بةرامج ت ةعار امعجةم العمةل علةا العمةل اةعل واحميمجةما

 األاماةية، ال ة مما منظعمةما تحسةين اسةمعجم مةم تةذاو اة راتهم، وتعياةي ل ةبمبا

م  المممحةة الفةرج ن ةمل تعاةيع نامعةيَّ كمةم .واليةحة المعلةيم ا ةمع  لة  و يعةةً

 اجمممعية ُتعيل  وُنُظم األعمم ، رامدَ  وُت ّجع الديمم عم م ُتعلِّ  ااميمداا     من لل بمب

وليامد  جمذبية العمل ل  الي م  ال مج، امكن الممييي.  أنعا  كل    َّ وتعمل ،المسموا 

طراةق  العةمم، ربمةم عةنأن تعمل الحكعمما علةا الحة  مةن جمذبيةة العمةل لة  الي ةم  

تيليص بعا المنملع الميمحبة والم  جعلت مةن الي ةم  ت فيا الرواتم المرتفعة أو

 . و تذه الالعمم أكبر جهة لمعظيف المعاطنين ل  معظم 

المة  تثبةت األتة اف  ،والمحليةة ،اليميةةواإ ،وتمعاتر الميةمرار علةا المسةمعاما ال وليةة

محمولةةة تجةةمو  لجةةعاا وعثةةراا الميةةمرار  ،عينةةةالم لةةعب تحيييهةةم  ةة   مةة د  منيةةة م

لةا تحييةق أتة الهم النععيةة إالسمبية الم  لةم تفلةح لة  معظمهةم لعليةمم لة  المعةةل 

 .المعلنة

  تذا اإطمر، اي م تذا الفيل النظر  المسميبلية ألاعال العمل العربية لة   ةعق ول

عالا اإاليميةة والعملميةة لة  االعمبةمر المحة انالمحليل الذي تم ل  الفيل السمبق، آ ذ

  :ال و ، وا مل ذل  مم الم  تمت منما مهم ل  الفيل األ

 

 العوامل المؤثرة على المشاركة في قوة العمل 1.3

بما مجمع  الععامل المسثر  علا الم مركة ل  اع  العمل ل  جميةع الة و  العربيةة 

لميلي اةةة مةةع السيماةةما اوعةة م المعالةةق جهةةة، امسةةم بملمأيرب ةةكل ملحةةعظ مةةن 

األداق المنمةعي  ممم اسثرل  ،من جهة أ رع وتعاعما نعاتجهم ،اعال العملأل الحمكمة

لةا حةين تسةمر  الحةراك إوانعكس ب ملة غير امبلةة للمعجيةه  ،المحل  ب كل  مج

ممةم افةمح عمد  ت كل بنية ااميمداة ج ا   ممعالية والمأير الحمةل، إاالاميمدي و
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 المسةميبلية تحة اما ت ةأيل ال ةبمب لة  الةممعنر  البمب علا ميراعيه أممم  رو

 :الم  اممثل أتمهم ل والعربية،  ال و ل  

 .اتجاه وتير  النمو االقتصادي نحو االنخفاض مؤخرًا •

 .عدم شمولية النمو المحقق لكافة شرائ  المواطنين في بعض الدول العربية •

 .تبني نماذج نمو قائمة باألساس على التراكم الرأسمالي •

 .ياد  الكبير  في حجم قو  العمل العربيةالز •

  .والتدريب الفجو  بين متطلبات سوق العمل ومخرجات أنظمة التعليم •

على استيعاب حجم الرداخلين الجردد إلرى سروق العمرل عدم قدر  القطاع العام  •

 .الدول العربية في كثير من

تزايرد  إيجاد فرص العمرل الالئرق لدعرداد الم المحدود فيالخاص القطاع  دور •

  من طالبي العمل.

مكةمن مةن ع مةه لة  تحييةق الأماةما جميع الععامةل السةمبية تجممةع لة  بعتيةة اإ

بعجلةة النمةع واليةمدر  علةا الة لع  ،المرجع  وعلا رأاهم اامي مب العمملة المستلةة

ق مةةع الم ةةعراا الهمدلةةة لةة  ا ةةم  المةةم  واألعمةةم ، وتنةةم االاميةةمدي ب ةةكل ممسةة

واجهةة المعاةف  العمةل اةعل واحميمجةما المعلةيم م رجةما ينب المعالق  مامي ر ع

ليسطر المراجع ل  نععية العمملة المستلة الم لعبة ليس لي  علةا مسةمعع الة و  

 .أاامم نمم علا المسمعع العملم إالعربية و

 2015اعمم تم  عممق العملم لة   الم  2030ا   ة المنمية المسم امة لعمم وا  أك 

المنمية للسنعاا اليمدمةة لبنةمق مسةميبل أكثةر ا دتةمرام واة ممم  كرؤاة لمحعال مسمر

أن ال ةةمبما وال ةةبمن تةةم الععامةةل الحماةةمة  للمأييةةر ودورتةةم  ،وااةةم امة وشةةمعالم

نسةمنية العربيةة للعةمم تيرار المنميةة اإ كمم أك  ،محعري لمحييق المنمية المسم امة

دو  والةذي تةيامن مةع شةرو   يةر"ممأ وااعبعنعان " ال بمب وآلمل المنمية ل   2016

علةا  2030حييةق أتة اف المنميةة المسةم امة ع اد    هةم المنفيذاةة لمإل   عربية

 ةبمب وتمكيةنهم مةن االن ةراط لة  المالامثممر ل  بال و  العربية   رور  أن تيعم
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وشةرط أاماة  لمحييةق تية م  ،عمليما المنمية كأولعاة حمامة وملحة ل  ح  ذاتهم

لة  المنميةة واالاةميرار للمن يةة بأاةرتم، حيةث أن ثلةث اةكمن  ملمعس ومسةم ام

ثلةث آ ةر ايةل اةنة، وتنةمك   29-15المن ية تم مةن ال ةبمب بأعمةمر تمةراوح بةين 

لةا العية ان إوتةع مةم ااةمن ااةممرار تةذا الةي م السةكمن   ،انة 15عمرتم عن 

 اغمنممهم. العربية ال و اليمدمين علا أال تي ار واعلر لرةة تمرا ية امحمم علا 

 برامج ت عار عبر راتهما  تعياَيو ال بمب تمكينالفعل  علا  العمل ايما وعليه 

 .المهن  الم رامالمعليم المين  و

 

 أثر التعميم على خطط العمل المعتمدة: 2.3
 

طرتةم أ  ةمنةةيمغة السيماةما االاميةمداة  لة من أكثر اليامام الم  أثرا وتسثر 

اعمممد المعميم واالبمعمد عن معملجة  يعةية كةل دولةة المنمعاة ل  ال و  العربية 

بحيةث بمتةت السيماةما  ،ولق ظرولهةم الحمكمةة المجممعيةة واالاميةمداة وغيةر ذلة 

لا ااميراد تلة  إ ملة إ ،االاميمداة ت بق كيعالم جمم   ال تراع  ععامل اال م ف

 يهةم محليةمم بمةموت بي ،السيماما ل  بعا األحيمن بيعالبهم المعمم   ل  دو  أ ةرع

 ممممةم ألةر  ت ةعتما ااميةمداة  ليةت بة ورتم أمرا ةة م مةع العااةع الفعلة ،قال اةم 

لعبةةت دورام لةة  تأييةةر دلةةة اليةةرا  الةة ا ل  وال ةةمرج  لمةةأمين مسةةميبل مجممعيةةة 

  .طمر المنمية المسم امةإاألجيم  اليمدمة ل  

أح  أتم مععاما ممممثلة  اا ال و  العربية علا أنهماعمبر المعممل مع جميع ااميمدو

مممثةةل والم ةمبه إلةةا الالفكةر اليةةمدم علةا اعممةمد حيةةث أدع تةذا  ،االاميةمد العربة 

المة  تعي ةهم  ذبةذبوذل  بحكم حملة المم اا ال و  العربية ليمةم بينهتنملس ااميمد

، والمة  تةسدي إلةا  ةعف ن  منهةةم، والسةمما الم ةمركة المة  تعةةمااتذه االاميمد

ما االاميةمداة بعاةهم عمةل وت ةعر الن ةمطأاةعال التةعلير مم لبةما ا رتهم علةا 

معةما وم ةمراع ولةرو  تةذه ت ةمب  ا  ةعف ، وتةذا مةم اةنجم عنةه للبعا اا ةر

إذ أنهةم ل  الأملم تنمج لة  معظمهةم اةلع أوليةة تيةعم بمية ارتم إلةا  ،اااالاميمد
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متهةم مةن السةلع ، وتسةةمعرد منهةم احميمج مةةة، وإلةا الة و  الممي مةة عممةةال مرج 

  ، ولة   تيةراف إنممجهةم األولةالمينعة وتذا اعن  ل  وااع األمر أنهم تمنملس ل

  .الحيع  علا العارداا من السلع الينمعية
 

 الدول وفق المقومات االقتصادية واالجتماعيةتقييم  3-3

لةم ال امكن درااة أي دولة وتيييمهم ل  مجم  مسةيرتهم لة  بنةمق اعتهةم الذاتيةة مةم 

حجةم العطنيةة. وإن  لثروتهةمت رس معاردتم ال بيعية كميعمما أاماةية أو كمفمةمح 

وإمكمنية اامثممرتم ب ةكل جية  اسةم  م عةمد   ،وتنععهمتذه الميعمما االاميمداة 

ن إمكمنيةة واةةهعلة الحيةع  علةةا أحيةث  ،ميةي بةين الةة و  الفييةر  والأنيةة بهةةللممي

ل ماةة علةا جميةع أنعاعهةم أو المةعاد شةبه وميةمدر ا ،كميما كملية من المةعاد ال ةمم

تعمبر دالدل اع . وإن امبلية الحيع  علةا تةذه الينمعما المسم  مة ل   المينعة

المعاد ال اعنة  بملاةرور  أن ال ولةة تنمجهةم  ةمن حة ودتم السيماةية، وإنمةم تعنة  

، البينيةةة إمكمنيةةة السةةي ر  علةةا كميةةما  ةةروراة عةةن طراةةق المجةةمر  واالتفماةةما

عما ااميةمداة كثيةر  لة  دو  ع اة   تعممة  علةا اةهعلة وإمكمنيةة ااةميراد لي م

معادتم األولية من أاعال أجنبية. وبنمًق علا ذل  ل ن اةع  ال ولةة الممليةة وأرةة تهم 

تظهر تنم كعنير أاما  ل  إمكمنية الحيع  علةا المةعارد ال بيعيةة أو امم كهةم. 

وتنةمك ا ةم الا تيكليةة وا ةحة  ،  النمعآ ذ  ل تعمبر دوالم لمعظم ال و  العربية 

اال ةم   الهيكلة  لة  معظةم الة و  العربيةة لة   واممثل، تهم الم ملفةال  ااميمد

مةن السةلع المة  ال امكةن  ع د اليل ج اماميمد العطن  علا العة واح   أواعمممد اال

الاةميرار لهةم ا لن مطهم اإنممج  أن ارلع مع الا المنمية ل  األجل ال عال أو احيق

عة د ل االعمممد علا العة أولية أو، لف  بعا ال و  العربية ايل  األجةل الييير

% مةن النةمتج المحلة  90إلةا نحةع لينمعية البسي ة من السلع األولية وا مح ود ج ام

ال و  العربية     لمر   منيةة طعالةة مةن تأييةر الع ا  من ولم تممكن  اإجممل ، 

نعاةع اعاعة تم اإنممجية ب كل امحةع عنهةم ةةفة اال ةم الا تيمكلهم االاميةمداة وت
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الميرا ومةم  الةت تفميةر إلةا الععامةل أو اليةعع ال انمميكيةة ال  مةة  لي . الهيكلية

المية ر  علةا ، أو بعبةمر  أ ةرع تفميةر إلةا اال م الا الهيكلية االاميمداة لميحيح

يةةة نحةةع المفكةة  ولةةيس نحةةع شةةأنه أن ايةةعد االاميةةمداا العربن المحةةع ، وتةةةذا مةةة

 14المكممل

 

 األثر التشابكي للمتغيرات المؤثرة في صياغة السياسات التنموية 4-3

تمةم  إو ،بما من العا ح أن الييمغما ال  ية للسيماما المنمعاة ل  ال و  العربية

محييةق لو ةع   ة   األثر لة  بملغكمن له البع  الم مبك  لكملة الممأيراا المسثر  

نجةم  علةةا المسةةمعع االاميةمدي ولألثةةر المممة  علةةا المسةةمعع ممعاعةةة لإلالنسةم ال

  ،ل  كثير من األحيمن المجممع 

ل  االعمبةمر  انآ ذ أاعال العمل العربيةمسميبل  امكن اام راف، وِل  تذا اإطمر

علةا اعمبةمر أن ، و م  تمت منما ةمهم لة  الفيةل األالمحعالا اإاليمية والعملمية ال

 ل  المن ية العربية ايمعجه ل عمممد علا االاةمجمبة لمحة ي الم ةأيلعملم العمل 

 مع تياا  ع د السكمن، وت لق معجما ج ا   إلا أاعال العمل انعامم.

 

 أربع:أمم آليما المي ي لمح ي الم أيل لم ور ل  لل  اتجمتما 

ااةة  المممثةةل بمةةأمين لةةرج العمةةل الممنماةةبة مةةع المياالتجةةمه الكمةة   االتجاا ا ال:  

  .ل  تل  ال و  السكمن  الممعاع

بةما تةأمين لةرج لبع  أن أةبحت ال امعغراليم تنةعق بثيلهةم علةا المنميةة العربيةة 

لةةا تنعاةةع ال يةةمراا لةة  اةة   العمةةل إالعمةةل الممنماةةبة وتةةذه الياةةمد  أمةةرام احمةةمج 

بمم ا  م مسمراا المنميةة المسةمه لة ومية ار النمةع لة  النةمتج المحلة   ،الميمرحة

 دو  المن يةةةأن جمةةمل  الم لةةعب لمأ يةةة العجةةي االاميةةمدي اليةةمدم ليهةةم اةةيمم اإ

 العربية ل اهم أعلا مع   ب ملة بين ال بمب ل  العملم

                                                           
 2000 اإلسكندرية ، الجامعة الدار ،" معاصرة اقتصادية قضايا" أحمد، يسرى الرحمن عبد 14



 ديناميكية أسواق العمل العربية: التحوالت ومسارات التقدم
 
 
 

48     | 
 

( والذي ايمرن بين معة   ب ملةة ال ةبمب علةا مسةمعع 8كمم اظهر ل  ال كل رام )

 .2018و 2008بين عمم  والمعاعما  ،2008عملم ول  ال و  العربية     عمم ال

 

  2018و 2008يوضح مقارنة بين معدالت البطالة عالميًا وعربيًا بين عامي  (:8)الشكل رقم 

 

لة  الة و   2016نةمث ال ةبمب لة  اةع  العمةل لعةمم أمم نسبة م ةمركة الةذكعر واإ

لهة  بنسةبهم وولةق  )أونكممد(، العربية وولق مستمر األمم الممح   للمجمر  والمنمية

  (.9)تظهر وا حة ل  ال كل رام  هح كل دولة علا 

 2016يوضح قوة العمل حسب الجنس في الدول العربية لعام : (9)الشكل رقم 

  2016المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(
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لية   ،ل  ال و  العربية 2017نمث ل  اع  العمل لعمم أمم نسبة م مركة الذكعر واإ

 نمث.إ% 13.5ميمبل % ذكعر 46.2بلأت نسبة 

طةةمر النمةةع إو ةةمن وعليةةه ايةةبح تةةأمين لةةرج عمةةل ت ةةم  أكبةةر شةةراحة ممكنةةة 

 إلةاالجة د   ا لينالاميعمب ال كملهمأللمن ية بتح امم مرحليمم ذو أثر ممم  المسم ام 

 ليمم ا ص ،ال و  العربية ااميمداامع األ ذ بعين االعمبمر المنع  ل  مل اعل الع

مي ر وحية  وتةع  اتنعاع ميمدر النمع دون االعمممد علاجم   و  المنمجة للنف ال

 .العطن العمملة العطنية إدار  االاميمد  عتيل اليعأوت النف ،

، ب  ف االاميمداا المنمجةة للةنف  ،المنع  االاميمداا اليمدمة علأمم ليمم ا ص ا

 اكمةن لة  تحييةق معة الا النمةع المسةممر لمعلية  طلةم كةمف ولعلة ن المحة ي  ل

 اةعل العمةل اةةنعامم إلةا  ا لين، الةالسةكمن، وب مةةة ال ةبمب تعة اد إلةابملنسةبة 

 ." و " ااميمد العربةأعن االاميمد غير المنظم  ية بعي امدف ال دوتعلير العظم

دورام حماةممم وتنم تبر  حييية  رور  أن العةم المعلةيم العةمل  لة  الة و  العربيةة 

وولةق  ،لا اةعل العمةلإرض تي اره مالمفكعنه المنمج الرديس لمست ا ال بمب 

 ةأعطما ااميةمداة واجمممعيةة  بمم تمثلةه مةنالسعل  احميمجمامم لبما المنمية و

الحةذر لة  نععيةة  امعجةم عليةه تةع  ل  المنمية العطنيةة، و اعمبر شراكمم أامايمم

لملعطن العرب  امةر  الم  ام لبهم السعل وم ع انعكمامتهم علا المجممع؛ هم رجمت

وامثةل  ،2030المنميةة المسةم امة    ةة عرج تنمعي حمد ل  ظل المعجه لمنفيةذبمن

المعليم العمل  أح  أتم روال  اع  العمل العربية المنعط بهم إح اث افي  نععية ل  

أةةبح معيةمرام  نممج ل  إطمر رؤاة مسميبلية وا حة، لسةعل العمةلعملم العمل واإ

معليم، وتع األمر الذي اسم ع  بأن تكعن من معماير المجممع والم  تحكم نععية ال

ومةةن اةةعل العمةةل،  محميمجةةماالمعرلةةة المةة  ايةة مهم المعلةةيم علةةا ارتبةةمط وثيةةق ب

حمجما المجممع ومم لبمته تمأير مع تأيةر العاةت، ومةع المأييةراا  الممعمرف عليه أن

 أن تأيةر وتجة د بة ورتم أنةعا المعليميةة والم رابيةة العملمية ل ن علةا المساسةما 

نيةةل المعرلةةة وت عارتةةم ال اةةمم إال علةةا أاةة ي البةةمحثين لالمعةةمرف المةة  تيةة مهم، 
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 المعليميةة تعمبةر الم رجةماو الم ربين وذوي ال بر  العااعة لة  البحةث والمجربةة.

لا إنمتج العملية المعليمية، وال ب  لهم أن تكعن منمابة للم   ا، ومن نفس نععهم 

ن م   ا لنظم أ رع. وتليا م رجما النظةمم ح  كبير، وم رجما نظمم مم ا  تكع

جلهةةم ولهةةم اةة  شةةي ا تةةذه أالمعليمةة  األتميةةة الييةةعع لةة  تةةذا النظةةمم إذ مةةن 

العلميةةة الم ملفةةة  والمةةستمراا والمنما ةةماأوجةة ا ال رااةةما و المساسةةما واممةةت

إدار  و، واةةمدر  علةةا ايةةمد  ال ةةععب ،ومم ربةةة ،لحيةةع  علةةا م رجةةما مستلةةةل

المفمعةل  لفة نحع المية م والراة ، وتنةم بةر ا  ل  المجممعما الم ممم لبما المج 

والمنةةمغم بةةين م رجةةما المعلةةيم ومم لبةةما السةةعل مةةن حيةةث مم لبةةما المنميةةة 

وإعة اد الكةعادر الفنيةة ال  مةة لمنميةة المجممةع، وتية ام االام ةمراا  ،االاميمداة

  جهةعد حثيثةة للمعاقمةة وتذا األمر ام لم بذ لمية والفنية للي معما الم ملفة.الع

 واحميمجما اعل العمل وذل  من    : ،بين م رجما المعليم والم رام

إلبررا  الخلرل  يمستوى الوطنالتدعيم معلومات القوى العاملة واالستخدام على  •

 بين عرض العمل والطلب.

توسيع التشاور برين الجهرات المعنيرة بالتردريب والتعلريم مرن جهرة، ومكاترب  •

 والمنطقة.  الدولةخدام من جهة ثانية على مستوى العمل واالست

قيام مكاتب االستخدام بتحليل دوري لبطاقات طالبي العمل واحتياجات أصرحاب  •

يرة محتروى العمل لتلمس المهن واألعمال والمهرارات النرادر  أو المنفرو  وكفا

 كتشاف المهن الجديد  التي يتطلبها سوق العمل. اومناهج التدريب والتعليم، 

يام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع األجهرز  الفنيرة المختصرة بقيراس المهرار  ق •

 واعتماد هوا اإلجراء في التشغيل والتدريب.

إعاد  النظر في المناهج الدراسية المتوسطة والجامعية وتحديثها بشكل دوري،  •

 وتوجيهها وفقًا لمتطلبات سوق العمل كمًا ونوعًا.
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المممثل بمل    الممبعةة لمةأمين المهةمراا الم لعبةة   االتجمه النعع االتج ا الث ني 

والممعالية مع ممأيراا الم عار الحملية والممعاعة لميمايما  محةلفرج العمل المم

 .ل  ال و  العربية اعل العمل المسميبل 

لم اع   ب  وتحرار السيماةما المنمعاةة لة  الة و  العربيةة اعاجةه لية  م ةكلة 

لةةا اةةعل العمةةل بةةل بمتةةت اليةة ر  علةةا تةةأمين المهةةمر  إالكةةم المميااةة  والممةة لق 

جراقاا ل  تذا المجم  عمم م الم لعبة ت  المح ي األكبر وا  اكعن اعمممد بعا اإ

 مسمع ام ل  تحييق   عاا ل  تذا المجم  علا النحع الممل :

العلرروم  ىاالتجرراه فرري مجررال التعلرريم الرروي يغلررب العلرروم االنسررانية علرر تغييررر •

 .والرياضياتوالهندسة 

ف ئالتخطيط لما يحمله التطور التكنولوجي المتسرارع مرن االسرتغناء عرن وظرا •

 . مهارات إدراكية ومعرفية وإدارية ىالطلب عل ياد  و ،رتيبة وتكرارية

   الحيرا  الممرول مرن خرالل الشرراكة برين القطراعين العرام  ىتوفير التدريب مد •

 .والخاص
 

أيل الم دمة وولق المنع  المممثل باممن ايماما الم  جراد إااالتجمه  االتج ا الث لث 

 :الممليةجراقاا اليمدم بحيث اسمن االاميرار ل  اعل العمل وعبر اإ

 .ج مؤاتية لسوق العملئسسات لضمان نتاؤتعزيز السياسات والم أوتبني  •

 ساسيةوالحقوق األ ئساسية حول المبادالتنفيو الفّعال لمعايير العمل األ •

 .في العمل
 

المممثةل بع ةع تعجهةما للسيماةما االجمممعيةة العاجةم االتجةمه العاةمد   االتج ا الرابع 

مكمنيةة تفةمدي اال ة رابما إبمةم احيةق  معاكبمهم للرؤع االاميمداة النمجعةة الميمرحةة

 :النيمط، مثلعبر اعمممد مجمععة من العربية االجمممعية اليمدمة ل  المن ية 

  عيةتغطية منظومات الحماية االجتمامن خالل تعزيز ية رضّية االجتماعتعزيز األ •
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ات المستضرعفة وخاصرة فري ئ ياد  نطاق وفعالية شبكات األمان االجتماعي للف •

 حاالت النزاعات وما بعد النزاعات

 اسةم  معا كة  للنةمس لةرج أكبةر ل ْلةق شةممل إةة ٍح العربيةِة  اةع  الة و 

 لة  اإنسةمنية للمنميةة الممأي ِّةر  مميكيماالة ِِّان ل  ظل بيرارتهم المعيَّ َ  ِتهمراا 

 أن اإةة حما لهةذه للمسةميبل. وانبأة  الِ يةمراا نةع  وتعيةين  العربيةة، المن ية

  تكعن:

 أكبَر. إقليميٍٍّ وعالميٍٍّ اندماٍج على مركِّزً  لتكون اقتصادّيًة •

 .العربية قدرات القوى العاملة المتاحة في هوه الدول وتحرير لبناء واجتماعّيًة •

 العربية؛ للشعوب الخالقة طالق الطاقاتإل سياسيًةو •

 لحراة كممل احمراٍم مع العربية المجممعما بنمق إعمدُ  تع المن عد وأن اكعن اله ُف

 المسةسولية وتمكةين المعرليةة، األن ة ة ودعةمالمرأ ،  وتمكين  اإنسمن، وحيعل

  امد  حجم ل  لمعّاعوا ،اإنسمن حيم  جعد  ال بيعية، وذل  به ف رلع البياة علا

 .المممحة ل  تذه ال و  والفرج الب راة الي راا

لعاةما وأااية ت ةأيل وتعظيةف ال ةبمب علةا رأس امدمةة  تكعن نأالب  ل  حين 

هنمك بياة فة، لأن آلمل النمع ال تيا   عيمن رغم بمل ،الحكعمما ل  ال و  العربية

 . ال و  العربيةميمداة ل  عملمية أكثر إاجمبية تسمع  علا تحسين االمل االا

وليامد  النمع وتحسين مسمعاما المعي ة تنمك حمجةة مسةممر  العممةمد إةة حما 

اعف تنعكس الععامل العملمية الم  ت ةكل آلةمل االاميةمد و .تيكلية اعاة ودادمة

 للمن ية العربية.علا االمل المرتيبة  2017العملم  لعمم 

 ال ةرل من يةة لة  العمةل لةرج  لةق"ن بعنةعا الة ول  البن  تيرار لي  نماش

المن يةة  دو  ات ةمذ  ةرور  ،"ج اة  اجممةمع  عية  نحةع :إلراييم وشمم  األوا 

 :تممة طرل بث ثة اتهمااميمد ليت ك تعي  ج ا   ايماما
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 ألكثر دامت الم  المجهعداا من الرغم علا الخ ص  القط ع تشكيل إع دةأ:اًل  

 كةل مسةمعع علةا النجةمح ومع الا لكثملةا ا م ف مع اليممن من عي ان من

 ليعةعض عةمم ب ةكل االاةمثممر لة  ال ةمج الي ةم  نيةيم اةيداد لم دولة،

 المة  الم ةك ا معاجهةة األعمةم  رجم  واةل حيث العمم الي م  دور مرسانح

 .والمملية اليمنعنية والنظم األاماية البنية لاعف نميجة تن أ

 

 أاةل إحة ع العربيةة من يةةال تبيةا  ميالعا ل االقتصا د ماع التك مالث نياً   

 لة  المعاع من االامفمد  من تممكن لم أنهم حيث ،العملم ل  تكمم م المنمطق

 .المبمشر واالامثممراألجنب  ال ولية المجمر 

 

 له لفمعليةا ذاا األن  ة تنعاع اع  أفضل  بشكل نفطيةال الموارد إدارةث لثً   

 لاةممن ج اة   ميةمدر  لةق إلةا ماالحكعمة تحمةمج حيةث مميااة  ، أولعاةة

 .ومسممر لعم  عمم إنفمل إلا العةع 
 

م بهة ال مةة " االجمممعية العيعد" تح ا  أن تعي  من يةال دو  علا أن الميرار أك  كمم

 كةل وواجبما بحيعل تمعلقوالم   والمعاطنين الحكعمما بين العا حة االتفماما وت 

 األمةمن شةبكما أةةبحت االاميةمد، وتأيةر سةكمنال عة د ل  الكبير اال دامد ومع ،منهم

 حمجةةة تنةةمك وأةةةبحت، اةة رتهم مةةع امنماةةم ال ب ةةكل واتسةةعت عمييةةة اليمدمةةة

 ج اة   لةرج و لةق العمةل اةعل مرونةة تحييةق إلا الحمجة لمعا نة اإة حما إلا

  .للعمم  ثمبت عمد  وتعلير ال  مة االجمممعية الحمماة تعلير مع 

 عيةعد ت ةكيل لة  الحكعمةما نجةمح مة ع علةا كبيةر لب ةك العمةل لةرج وتعممة 

الة و  العربيةة اةعاق ومعظةم  .والع ةرانحةمدي ال اليةرن مع تمنمام ج ا   اجمممعية

تعياةةي الركيةةي   إلةةاو ال مرجةةة مةةن النياعةةما بحمجةةة أو الممنععةةة أللةةنف   يةة ر الم

  .جنم مع االنمعمش االاميمدي  إلاجنبمم االجمممعية
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 الرابعالفصل 

 دور منظمة العمل العربية 

 لسياسات أسواق العمل الوطنية الخططفي تعزيز 

 

وتح اما أاعال العمل ليهم علا ا م ف و عهم  ،بع  رة  وااميراق وااع ال و  العربية

أو دو   الميةة ر  للةةنف  و  الةةاالاميةةمداا الممنععةةة أو ن كمنةةت مةةن دو  إ ،الميةةنيف 

مكمن االتجمه نحع رام نممدج معجهة للمسمع   ل  تيميم ايماما أةبح بمإا، النياعم

اجةمب  والمبمشةر لهةم علةا تن ةي  أاةعال وتعجيه المةأثير اإ ،تعظيف مسميبلية ممكنة

  .وتعةيف المفمتيم ذاا اليلة ،العمل العربية

مةةل منظمةةة العدور  علةةابةةع المفمةةرض للميراةةر اةةيمم المركييطةةمر المفهةةعم الراإلةة  

اةيمم أن المحة اما اليمدمةة  لسيماما أاةعال العمةل العطنية    العربية ل  تعياي ال

لة   ة   كلممةه جممعةة الة و  العربيةة عمم أمين  ذا مم علمنم أنه وبحسم تي ارإ كبير 

الب ملةة لة   امعة ال ن لة مةستمر العمةل العربة  لة  اليةمتر ل 44أعمم  الة ور  المممح 

تيةر  أجةراس  هةموأن ،أل مةة المة  تمةر بهةم دولنةم العربيةةمة ع اتعكةس العطن العربة  

   .مليعن لرةة عمل بحلع  العي  الميبل 60تعلير تنذر بارور  و ال  ر،

 العطنيةة لسيماةما أاةعال العمةل ال  ة دور منظمة العمل العربية ل  تعياي  برا وإ

السةمينيما والةذي نمذكر ن أتهم الم  كمنت اامجمبة للمعجه اليعم  السةمد  لة  ال ب  أن 

مسةسوليما جسةمم ل  مةة أطةراف  موالةذي و ةعهم أمةم ،انعكس ل  ميثماهم وداةمعرتم

  والعمةةمل  العربةة    ظةةل العااةةع االاميةةمدي واالجممةةمعاإنمةةمج لةة  الةةعطن العربةة  لةة

وتحة اما  ،ب نجم اا حييمهةم نممبع مسيرتهم الم  تجمو ا ال مسين عمممموال ب  أن  حينهم،

المة   تعجهما المنظمة وآلية عملهمت مح لهم، ونسمعرض تنم بعامم من  وآمم  ،واجهمهم

 علا المسمعع العرب .ل  مسمراا أاعال العمل تعكس دورتم 
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 دور منظمة العمل العربية في الربط بين التنمية والتشغيل  1.4

م ةأيل درااةة وبحةث وااةع الولعامتهةم أعمةل العربيةة لة  مي مةة منظمةة ال و عت

، ومن تنم لي  تع دا وتنععت جهعد ومسةمتمما منظمةة   ال و  العربيةوالب ملة ل

وتحييق أت اف  ،والح  من تفمام مع الا الب ملة ،ملم أيلب للنهعضالعمل العربية 

الة ور  األولةا ان  اةمم مةن اةراراا  ؛العربيةة  و المنمية ال مملة المسةم امة لة  الة

واةراراا امةة شةرم ال ةيخ  ،(2009عات يمة االاميمداة المنمعاة واالجمممعية )الكلل

والبرنةممج الممكممةل لة عم الم ةأيل والحة   ،(2013واراراا امة الراةمض ) ،(2011)

لةة و  حع  الم ةةأيل والب ملةةة لةة  االمنظمةةة  مسةةة تيةةمرار ةةة راملةةة، لأمةن الب 

 .دورامم كل انميني ر العربية للم أيل الم  تالعربية  من السلة الميمرار

ل  مجم  الم أيل  بعنعان"نحع ايماما وآليما لمعلة" 2008  عمم الميرار األو ة ر

والب ملةةة مةةن  وااةةم م ملفةةة كماةةمراتيجيما وايماةةما الم ةةأيل، ودور الي ةةم  غيةةر 

والةذي نةماش  ،بعنعان "اامام ملحة" 2010والثمن  عمم  ،النظمم ، وت راعما العمل

م تنةمو  الميراةر الثملةث عةمم بينمةأثر األ مةة االاميةمداة العملميةة، وإنممجيةة العمةل، 

انعكماةةما االحمجمجةةما ال ةةعبية العربيةةة علةةا أو ةةم  الم ةةأيل والب ملةةة  " 2012

والسيماةةما الحكعميةةة ،لةة  المجةةمالا االاميةةمداة واالجمممعية ..حم ةةرام ومسةةميب م"

آلةمل ج اة    بعنةعان" 2014ل  حين جةمق الميراةر الرابةع  الممبعة، والمعمون العرب ،

مثل راةةمد  األعمةةم ، وت ةةعار اليةة ر  االبمكمراةةة،   المن يةةة العربيةةة"،للم ةةأيل لةة

وآ رتةم الميراةر  واألنممط الج اة   للعمةل، ودور شةركمق المنميةة والمجممةع المة ن ،

معملجةةة  نحةةع :منملسةةية لمعياةةي اليمبليةةة للم ةةأيل"دعةةم اليةة ر  ال 2016ال ةةممس 

والمعرلةةة واالبمكةةمر، والهجةةر  تنةةمو  تنميةةة المةةعارد الب ةةراة، ااميةمداة مسةةم امة" 

 ال ادراة وبياة األعمم . 

الميرار السمدس بعنعان "أاعال العمل لة  الة و   ة ارعلا إوتعمل المنظمة حمليمم 

من     إليمق نظةراا لمحيةة علةا  العربية تحليل للحم ر واام راف للمسميبل"،

 تةذه الميمرارالسةت تبحثةو اامام الم أيل والب ملة ل  اإطمرالعمم ألاعال العمل.
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الةة و  العربيةةة   الع اةة  مةةن الياةةمام المةة  تةةرتب  بعااةةع الم ةةأيل والب ملةةة لةة

، والع اةة ب نممجيةة مهةمالعااع والمح اما ونممذج لآلليةما الممبعةة لمعملج  تامعروا

والععامل المسثر  ليهم بحسم ا معما الن مط االاميةمدي  ،العمل ل  ال و  العربية

 . الرديسية

تبنت المنظمة الع ا  من اإامراتيجيما وااليةما العربيةة ذاا الع اةة بياةمام تذا و

العاعف علا إجراقاا دعم ايماما الم ةأيل  الإواعت المنظمة  ،المنمية والم أيل

اجةمد آليةما بمإ ملة إلا إ، والع الة االجمممعية  وتعياي المعجه نحع اإة ح الحييي

اا لر ةةمهم الم ةةعر  يم للمم لبةةما المةةت ةةأيل تسةةمجج اةة   ليةةيمغة ايماةةما 

، من     بحث الع ا  من اليامام الم  ترتب  بعااةع السيماية واالاميمداة األ ير 

  .لا ال و  العربيةالم أيل والب ملة 

 يب عةمد  تأتيةل وتة رام العةمطلين، ورلةع اة راا العنيةر الب ةر واتممت المنظمةة

 ،مسمعع المعليم ورب ه بمحميمجما المنميةةرلع  ودعت إلابمعمبمره الثرو  األاماية، 

  ورلع كفمق  وإنممجية اليعع العمملة، وإع مق أولعاة ممي مة لا ايماما المنمية لة

وإاجةةمد لةةرج العمةةل، والحةة  مةةن  ،الةة و  العربيةةة لةة عم الم ةةأيل المجةةيي والمنةةمج

لة عم وتركيي الجهعد العطنية والعربية  العمم ،الب ملة، وتحسين ظروف حيم  وعمل 

والمةة رام الفعةةم  الممعالةةق مةةع احميمجةةما اةةعل العمةةل، والسةةع   ،المنميةة الب ةةراة

ياةمد  لوتحفيةي الة و  األعاةمق  ،لم عار مراكي الم رام اليمدمةة لةا الة و  العربيةة

العربة  للمة رام  عحةع  المنمة المين  والم رام )وثيية الراةمض  االتمممم بملمعليم

 .(2010العمل المين  والمهن  واحميمجما اعل 

تميةة و اراا العمةل للمعممةل مةع أبةرا  دور وإإلةا منةذ إن ةمدهم كمم اعت المنظمةة 

 ق اةإارار برامج و    المنمية وبمةم اسةمع  علةا إ  ل عتمية ايعأاامام ت كل 

  .المعا نما العممة لل و  العربية  اامام الم أيل مم اسمحق ل
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قطاع الخاص في برامج مبادرات المنظمة العمل العربية دعم 2.4 

 :التشغيل

 تسمن منظمة العمةل العربيةة بة ور الي ةم  ال ةمج لة  المنميةة العربيةة ومبة أتم: 

 .كمق ل  العطن شركمق ل  المنمية ""شر

ومن تنم اأت  اتممممهم بمعظيم دور الي م  ال مج العرب  ل  تأداة دوره المركيي 

الي م  تمكن : إذا ه، والمن لق أنملةال امجيأ من بنية مجممعية شم ل  المنمية، كجيق

علةةا اإاةةهمم لةة  اإةةة ح  مةةن أداق دوره برلةةع الييةةعد عنةةه، ل نةةه اةةمدرال ةةمج 

م ةمركة لة  تح اة  والةذي امكةن لةه أن امحيةق مةن  ة   اإاةهمم وال ،االاميمدي

، حيةث منفيذ جنبمم إلا جنم مةع الحكعمةماوتحّمل المسسوليما ل  ال ،أولعاما اإة ح

 م  ال مج معن  ل  العات الةراتن بلعةم دور تةمرا   بملمعةمون مةع الي ةم  ن اليأ

وأن معظةم الة و   ،العمم ل  تح اة  االتجةمه العةمم للمنميةة االاميةمداة واالجمممعيةة

ين )الي ةم  العةمم يالعربية أ ذا بنظمم ااميمد السعل الذي ايعم علا ركنين أاما

 .عطن  ل  م ملف الي معما اإنممجيةوالي م  ال مج( إدار  وتنمية االاميمد ال

دعةةم مبةةمدراا الي ةةم  ال ةةمج لمنفيةةذ بةةرامج  اعلةةعكفةةت منظمةةة العمةةل العربيةةة 

المأكية  علةا أن مةن أتةم ، والعرب  عالم أيل و فا مع الا الب ملة علا المسمع

تةةع دور الي ةةم   ،مجةةم  الم ةةأيل والحةة  مةةن الب ملةةة ميعمةةما المعةةمون العربةة  لةة 

لةذي امثةل ال عممةة األاماةية للنهةعض بملم ةأيل عربيةمم بمفةرداا ال مج العرب  ا

وتعلير المنةم  المنماةم لهمةم بمةم امكةن مةن ااةمأ    ،االامثممراا والمجمر  البينية

وبذ  المياة  مةن الجهةعد لم ةعار  ،الميياا المفم لية الممعلر  ل  المن ية العربية

االاميةمداة وغيةر االاميةمداة وتحسين منم  االامثممر والمعممل المجةمري وشةروطه 

 الة و مةع دعةع  العربيةة  الة و بينية ليمم بين للرلع من االامثممر البين  والمجمر  ال

العربيةةة إلةةا و ةةع األطةةر الم ةةراعية وااليةةما المنماةةبة لمنظةةيم وتيسةةير تنيةةل 

دا ةةل الةةعطن األشةة مج ورجةةم  األعمةةم  ورؤوس األمةةعا  واليةةعع العمملةةة العربيةةة 
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ا أاةمس الميةملح الم ةمركة لجميةع الة و  بمةم احة  مةن تة ر ال ماةما ، علالعرب 

 .بياة العربية إلا بياة جمذبةوتحعال ال

العربيةة إلةا اعممةمد ايماةما  الة و ودعت المنظمة مةن  ة   أدادهةم الممنةع  كملةة 

تعة  المعارد الب راة العربيةة المستلةة أن تعظيف بملي م  ال مج مبنية علا اعمبمر 

تحعالهةةم مةةن عةةمق  ةةمغ  علةةا المةةعارد إلةةا اةةع  إنممجيةةة وميةةي  اجةةم و ،ااةةمثممرام

و فةا  ،دعم مبةمدراا الي ةم  ال ةمج لمنفيةذ بةرامج الم ةأيل     تنملسية؛ من

منح ميياا  رابية وتأمينيةة عبر  ؛مع الا الب ملة علا المسمعاين العطن  والعرب 

 ع  العممل العطن .وإع مق ألالية للعممل العربا المستل ب ؛ألةحمب األعمم 

محةعران  2018تذا وتمامن بنعد ال ور  ال ممسة واألربعين لمستمر العمل العربة  

لنيةةين امنةةمو  األو : "اإنممجيةةة ودورتةةم لةة  تحسةةين المنملسةةية و اةةمد  النمةةع"، أمةةم 

 الثمن  لينماش "المسسولية االجمممعية لمساسما الي م  ال مج".

 

 المهني والتقني  تـدريبال نظمة العمل العربية...م 3.4

 العمملة العربية اتمممم منظمة العمل العربية منذ إن مدهم. اليععشأل مجم  ت رام 

طةة ل إبةةرب  تنميةةة المةةعارد الب ةةراة بملمةة رام والمأتيةةل مةةن  ةة    اتجلةةوالةةذي 

  " والمةة2010االاةةمراتيجية العربيةةة للمةة رام والمعلةةيم المهنةة  والمينةة  "الراةةمض 

لمة رام والمعلةةيم  المهنةة  عةةن ا المسةسولةي ال ةةراكة بةين الجهةةما تهة ف إلةةا تعياة

ممةةم اسةةمع  لةة  تاةةييق الفجةةع  بةةين  ،والمينةة  والجهةةما المسةةم  مة لم رجمتةةه

م رجةةما المعلةةيم والمةة رام المهنةة  والمينةة  واحميمجةةما اةةعل العمةةل مةةع مراجعةةة 

ف معاقممهةم مةع بهة  ؛المنظعمما اليمنعنية العطنية المعنية بمنمية المةعارد الب ةراة

وجعلهم تعاكم الممأيراا الم  طرأا علةا عةملم  ،من نمحية العربية وال وليةالمعماير 

وااللميام بمنفيذ السيماما ونظم المة رام الم دمةة لمعاكبةة  ،العمل من نمحية أ رع

المأيير الذي من شأنه  امد  مردود ولعملية نظم  الم رام واام  ام مةعارد المة رام 

 تةةذه الةةنظم مةةن نمحيةةة ونظةةم المعلةةيموبعجةةه  ةةمج الةةرب  بةةين  ،مثةةلأااةةم  اممم 
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، وتعظيف ا راا أجهي  اإع م مهمراا والكفمقاا من نمحية أ رعواحميمجما العمل لل

العربية لمعياي وترايخ دور الم رام ل  تمكين وتنمية المعارد الب راة العربية لة  

المة رام والمأتيةل المهنة  لة  إظهمر أتمية : اعل العمل، وعلا األ ص ل  مجمل 

 .العع  ل ع شركمق اإنممج الث ثةون ر  ،رلع الي راا وتنمية المهمراا

 الةة إمراعةم  المعجةه نحةع ااميةمد المعرلةة و إلةااعت منظمةة العمةل العربيةة كمم 

طمر ت عار منظعمة المعليم والم رام المهن  والمينة  إالحعاجي بين الجنسين  من 

وتسهيل االنميةم  إليهةم  ،علا المهن الج ا   الم رام ج وماممينوذل  ل  بنمق برام

ألاةةعال العمةةل  ح اثةةةلمعاكبةةة الم ةةعراا االاميةةمداة والمكنعلعجيةةة والهيكليةةة ال

جةل تةأتيلهم لسةعل أمن لم رام الم بيي  ل  ب الجممعما الممأير  مع االتمممم بم

ض بةةملمعليم المينةة  ااةة ق ايماةةة النهةةع إلةةاالعمةةل مةةن  ةة   الةة عع  المسةةممر  

مل به ورب ه بمحميمجةما والم رام المهن  كل االتمممم علا طراق  امد  نسم االلمح

، الةةرب  بةةين االحميمجةةما والم رجةةماوو ةةع األطةةر العممةةة لسيماةةما ، اةةعل العمةةل

الميةنيف ووالمعةل إلةا ةةيغ المعليةق والمعاقمةة بةين الميةنيف المهنة  الةعطن  

ذل  تبنت المنظمة دعم تبنةا ةةعر مةن ال راكةةةةةة لة  ول ،العرب  المعيمري للمهن

تنظيمةةما أةةةحمب   -المةة رام بةةين الجهةةةةةةةما المعنيةةة )األجهةةي  الحكعميةةة المعنيةةة 

المم ربين أنفسةهم (   -المساسما المعليمية والبحثية   -األعمم  والمن آا اإنممجية 

وإاةرار  ،المين  والمهنة  من     إارار م رو  إامراتيجية عربية للم رام والمعليم

اعاع  ا ميمر مراكي عربية لم رام الم ربين ل  مساسةما ومراكةي المة رام المينة  

من أجل تيعاة الي ا بين مساسما الم رام  ؛ العطن العرب  والمهن  للمعنيين ل

 .م ملفة وتنسيق الجهعد ليمم بينهمال
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 : التصنيف العربي المعياري للمهن 4.4

، 2008لة  العةمم الميةنيف العربة  المعيةمري للمهةن ة العمل العربية منظم أة را

عمةراف الممبةمد  وتمث ل تذه االية ألاةل أدا  لنيةة للمعةمون العربة  لة  مجةمالا اال

مّمم اسّهل انميم  العمملة العربية بين الة و  العربيةة المراةلة  ؛بملكفمقاا والمهمراا

لمفةمتيم والمية لحما ومسةّميما المهةن والمسميبلة للي  العمملة بمامعمم  نفس ا

 3000لنحع  داييمم اام تينيفمم حيث وتعةيفهم وال روط الفنّية والمهنية لمياولمهم.

لجهةعد اةنعاا ع اة   اةعت ليهةم منظمةة حيةيلة ، واعة  مهنة من المهن الم ملفة

، عاد المهةةن والعظةةمدفكةةتعحيةة  أعربيةةمم، وتعحيةة  معةةماير العمةةل  إلةةاالعمةةل العربيةةة 

حيةر مسةميما األعمةم  والمهةن نظممةمم االمينيف العربة  المعيةمري للمهةن عمم  او

وترتيبهم، وتبعابهم ل  ميفعلما مهنيةة مم رجةة ترميةمم بهة ف تةعلير لأةة تفةمتم 

جمةع معلعمةما تسةهيل ، والعربيةة ل المهنيةة لليةعع العمملةةكةم مرك تمعلةق بملهيم

، وميمرنمهةم علةا النمةمدجتبةمد  وم، ومعملجمهة وتحليل بيمنمتهةم، العربية ل العملااعأ

 . المسمعاما العطنية واإاليمية وال ولية

 

  :الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل 5.4

إال ، اسةما الممليةة ال وليةةسمنظمة العمل العربية ليست جهة تمعال مثةل الممع أن 

 أنمةم ( ع - أةةحمب عمةل -من     تكعانهم الث ث  الفرا  )حكعمةما  لهم امكن أنه

راةم ايماةما لعملةة إدار  أاةعال  اتكعن المنية الم  تسمع  ال و  األعاةمق علة

لم مح ومكعنما اعل العمل ل  كةل  Profile العمل وذل  عن طراق تعلير تعةيف

بملمجةمرب ال وليةة  ة ح أاعال العمل اامرشةمدام، وال روج بميمرحما إهح  ابل  عل

اةعال ألة  تةعلير البيمنةما ال مةةة ب كبيةرام شعطممن تذا العمل اي ع أ. كمم النمجحة

 واة  .واالجمممعيةةعنهم لة  و ةع السيماةما االاميةمداة  االعمل العربية الم  الغن

، أن تياا  مع الا الب ملةة، و مةةة بةين ةةفعف مبكرامأدركت منظمة العمل العربية 

جممعةة ، ال ةةبمب العربةة ، تةةع أحةة  أتةةم األ  ةةمر المةة  تهةة د السةةلم واالاةةميرار الم
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وتيعض مكمسبما المنمية وتسمتم ل  تعميق ظمتر  الفير بجميع أشكمله وأبعةمده. 

ومع ت عر تكنعلعجيةم االتيةمالا والمعلعمةما والثةعر  الراميةة، وتعاةع االاميةمداا 

العربية، وتياا  أع اد البمحثين عن عمل، ارتأا المنظمةة ااةمح اث نظةمم معلعمةمت  

 ،نمةةمج الث ثةةةوأطةةراف اإ ،ثعاةةة ألةةةحمب اليةةرارمم ةةعر امةةيح بيمنةةما مفمعحةةة ومع

 حيمدية العربية ل  نظمم حماعب  معلعممت  عرب  معح .واألجهي  اإ

وب أا منظمة العمل العربية مسمعيهم الحثيثة نحع تذا اله ف ب ط ل العي  العربة  

والبرنممج الممكممل ل عم الم ةأيل والحة  مةن الب ملةة لة   ،2020- 2010للم أيل 

أحة  ك ال بكة العربية لمعلعمما أاعال العمةلم رو  الذي تامن  ،طن العرب الع

المرة  العربة  للم ةأيل والب ملةة، ودعةم إ ملة إلا  ،أتم م مراع البرنممج الست

برامج تعطين العظمدف وتحسين إدار  العمملة الممنيلة الممعما   المسامة، والمعاقمة 

اةعل العمل،وت ةأيل ال ةبمب العربة ،  بين م رجةما المعلةيم والمة رام واحميمجةما

 ودعم ا راا المن آا اليأير ، والم  أني ت بمنظمة العمل العربية مهمم تنفيذتم، 

 ه ا المنظمة لهذا العمل مةن  ة   عية موا  وحظ  بمتمممم عرب  ودول  ممميي، 

لجةةمق إعةة ن  ،2008عةةمم و  للمنميةةة والم ةةأيل لةة  دولةةة ا رالمنمةة ع العربةة  األ

وتيلةيص الفجةع   ،اةرا  لة  بنةمق مجممةع المعلعمةماليسك  علةا  ةرور  اإ ال وحة

العربية من     ت عار شبكة معلعمةما أاةعال العمةل العربيةة.  ال و الرامية بين 

  اعمم ا اليمة االاميةمداة والمنمعاةة االجمممعيةة المة  انعية ا لة 2009ول  عمم 

ار المجلةس االاميةمدي واالجممةمع  ، ليأت  بع تم اردولة الكعات البرنممج الممكممل

العربةة  الةةذي تاةةمن دعةةم وتمعاةةل البرنةةممج مةةن ابةةل مساسةةما الممعاةةل العربيةةة 

 ومسمتمما ال و  األعامق ل  م رو  ال بكة. 

لأك  علا  ةرور  اة  الثأةراا لة  المعلعمةما مةن  2014ت تم إع ن الرامض عمم 

ال اعمةة لهةذا الم ةرو  لة       دعةم ااةمكمم  إن ةمدهم، وتكللةت الجهةعد العربيةة

لليمة العربيةة المة  انعية ا لة  نعاك ةعط لمة عم جهةعد المنظمةة لة   27ال ور  
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اسمع  علةا  فةا معة الا الب ملةة  بمم ؛تنفيذ البرنممج الممكممل وم رو  ال بكة

 .2030المنمية المسم امة    ةواليامق علا الفير كأح  أت اف 

سةمع  األمميةة للمسةمتمة لة  تنفيةذ   ة  واكبت منظمةة العمةل العربيةة المكمم 

 ،والب ملةة ،ليمم امعلةق بملياةمق علةا الفيةر 2030المنمية المسم امة    ةوبرامج 

وتعلير لرج المعلةيم والمة رام عةن بعة ، إال أنهةم  ،والجع  وتحفيي النمع االاميمدي

ا اام رلت وب  ع  اامبماية تذه األت اف من     م روعهم الراد  الذي ا مح إل

حةةل أمثةةل لم ةةكلة الب ملةةة مةةن  ةة   تةةعلير المعلعمةةما الكميةةة والنععيةةة ال  مةةة 

وو ةع   ة  وبةرامج  ،لراةم ايماةما الم ةأيل ؛وأةحمب اليرار العرب ،للحكعمما

المعلةةيم والمةة رام والمعجيةةه المهنةة ، عبةةر إتمحةةة ال ةةبكة ليعاعةة  بيمنةةما وااةةعة 

تظهةةر الفجةةع  بةةين العةةرض  ،ثعاةةة ومسشةةراا ايةةمس معممةة   دوليةةمموإحيةةمديما مع

واحميمجما أاةعال العمةل  ،وال لم، وبين م رجما المعليم والم رام وتنمية المهمراا

وإاجةمد نيةمط الاةعف واليةع   ،العااةع الةراتنالعربية، لمسةمتم لة  رةة  وتييةيم 

ممم اسمع  ل  رام ايماةما  ؛المممحة عبر تحليل تذه البيمنما والمه ا اا والفرج

 ل  ا معما مسم امة. و    اام  ام 

كمم تعلر ال ةبكة امعة   بيمنةما لفةرج العمةل علةا المسةمعع العربة  والمةست ا 

الم لعبةةة بهةة ف إتمحةةة الفرةةةة أمةةمم العمةةم  والبةةمحثين عةةن عمةةل للحيةةع  علةةا 

وتسةمتم لة  بنةمق اة راتهم ومهةمراتهم بمةم  ،العظمدف المة  تمنماةم مةع كفةمقاتهم

كمم تفمح لهم مجم  المعليم والم رام عن بع  لة  امعالق مع احميمجما اعل العمل، 

 اال ميمةما والمست ا األكثر طلبمم علا ال بكة.

 أطليةتونفذا منظمة العمةل العربيةة المياممتهةم تجةمه الة و  العربيةة األعاةمق وا  

أممم المستمر العمم لة   ال بكة العربية لمعلعمما أاعال العمل من اإة ار  األولا

؛ لم شةةين الم ةةأيل الفعلةة  أطةةراف العمةةل جميعةةمم دعةةتواألربعةةين، ودورتةه الرابعةةة 

ول  تةذا لل بكة الم  تاعهم المنظمة ل    مة جميع المعنيين ل  ال و  العربية، 

اإطمر ايةعم المة ار العةمم لمنظمةة العمةل العربيةة بمعايةع بروتعكةعالا ثنمديةة مةع 
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تفعيةل أعمةم   بهة فوذلة   والة وادر اإحيةمدية لة  الة و  العربيةة أطراف االنمةمج 

والم  تيعم علا رب  وتكممل أاعال العمل  كة العربية لمعلعمما أاعال العملال ب

الم  تم لم من ال ركمق ل  ، نمعي لل و  العربيةالعربية ل  إطمر العمل اليعم  الم

حيةمديما والمعلعمةما المعممة   و ةب هم النظةمم بمإ لعربية األعامق تأذاةةال و  ا

دعةةم و ،لميواةة  ال ةبكة بملبيمنةةما ال  مةةة ،ق والمنظةةعر العربة  المعحةة  ةكل امفةةب

الجهةةعد المةة  بةةذلت لةةعالد  تةةذا الم ةةرو  لةة  الفاةةمق االلكمرونةة  العةةملم ؛ ليكةةعن 

البعابة المعلعممتية األواع عربيمم لرة  وإدراك وتيييم ون ر المعلعمما المعثية عن 

 ل عرب  مسم ام.وااع أاعال العمل العربية لمحييق مسميبل عم
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 :خالصة واستنتاجات
 

هم الع ا  من الة و  العربيةة لة  انمهةمج ة العمل العربية الجهعد الم  بذلتثمن منظم

 ،2030إةةة حما تممةةة لةة  ا معةةما ممنععةةة، واعممةةمد رؤع وا ةةحة المعةةملم أللةةق 

وت عع جميع ال و  العربية إلةا معاةةلة المركيةي علةا الميمربةة االاميةمداة الكليةة 

بمعمبمرتةةم المعملجةةة الجعتراةةة لمعةة الا االاةةمثممر والنمةةع، والنهةةعض بةةأداق أاةةعال 

العمل وتيحيح مسمراتهم، ومم ا  انمظةر دولنةم العربيةة عمة م دؤوبةمم وجةمدام ل رتيةمق 

 بماميمداتهم إلا مسمعع ااميمداا ال و  الممي مة.

العمةل العربيةة تذا الميرار امكةن تل ةيص مم لبةما رلةع كفةمق  أاةعال   مممول  

     الفمر  اليمدمة بمم ال :

 

 إيج د اإلط ر المؤسسي :التنظيمي لسوق العمل العربية -

وتذا ام لم مراجعة شمملة لليعانين والم راعما الم  تنظم اعل العمل، وتع الهم 

 اتفمايةةما العمةةل العربيةةةبمةةم امنماةةم مةةع الم ةةعراا االاميةةمداة واالجمممعيةةة، و

لا ال فملية والع الةة االجمممعيةة، وتحيةق المةعا ن الم لةعب بةين تيعم ع، وال ولية

حيعل العمم  وأةحمب العمل، وتعلر بياة ةملحة للعمةل ال دةق وتيةلح ال لةل لة  

وتعممة  مبة أ الثةعاب والعيةمب وتياة  علةا  ،نممجيةةتيكل األجعر وترب  األجر بمإ

يع  علا عمل أو المرا  جميع أشكم  الفسمد ، وتسك  علا الكفمق  كمعيمر وحي  للح

ل  السلم العظيف  وأن تمامن تذه اليةعانين والم ةراعما لةعادح تنفيذاةة تاةمن 

السةلبيما المة  بعةا الميام جميةع األطةراف بملنيةعج الةعارد  ليهةم، وبمةم امجنةم 

أظهرتم الم بيق العمل  لمم ابق من اليةعانين والم ةراعما. تةذا إلةا جمنةم وجةعد 

ونيمبما عمملية لمعلةة؛ ممةم اسةمتم لة  تة عيم الية ر   منظمما أةحمب عمل اعاة

المفمو ةةية الجممعيةةة لممثلةة  العمةةم  لل ةةروج ب طةةمر مساسةة  م دةةم وممكةةمل  

كمةم ام لةم تةذا اإطةمر تةعلر اعاعة  بيمنةما ممعالق علةا الياةمام محةل ال ة ف. و

مم ةةعر  وممكمملةةة للعةةرض وال لةةم لةة  أاةةعال العمةةل وإتمحمهةةم ب ةةفملية لجميةةع 
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معمملين، وعلا الرغم من الم عر الملحعظ علا مسمعع ال و  العربية لة  مجةم  الم

تعلير إحيمقاا اعل العمل إال أنهم مم الت تعمن  من الييعر وع م االتسمل وتحممج 

إلا ميا  من المنسيق وتعحي  الجهعد مع الجهما الم ملفة، بمإ ملة إلا تفعيل دور 

ل و  العربية وت عارتم ورب هم بمل بكة العربية مكمتم العمل الممبعة للع اراا ل  ا

 لمعلعمما أاعال العمل. 

 

 نت ج :االستثم رلإلمحفزة تبني سي س ت :استراتيجي ت  -

تبن  اامراتيجية ج ا   وممكمملة للنمع االحمعاد  تماةمن ايماةما وآليةما وا ةحة 

مم لة ور وتعلير لةرج العمةل المنمجةة، كمةم تماةمن تح اة ام دايية ،ومح د  للم أيل

ار والمةيم أطراف اإنممج الث ث )حكعمما وأةحمب عمةل وعمةم ( بحيةث تمكممةل األدو

المنعط به ل  تذه االامراتيجية، علا أن تكةعن تنةمك    ةمم الجميع بملييمم بمل ور

أي ايعر أو تييير مةن الي ةم  ال ةمج، لةملنمع االاميةمدي  م اركب الة للحكعمة ل

ول  مي ممهم المةعارد الب ةراة،  ،مثل للمعارد المممحةالمسم ام ام لم االامأ   األ

من     برامج إنممج واامثممر محفي  للعمل المنمج والم أيل الكممةل ليةع  العمةل، 

والمأكي  علا إعمد  النظةر لة  نمة  االاةمثممر الحةمل  وتعجيةه المةعارد النةمدر  إلةا 

مراا لةة  ا معةةما الي معةةما الن ةة ة، والبةة  مةةن  اةةمد  النيةةيم النسةةب  ل اةةمثم

، وتحييةق المةعا ن الم لةعب محعالية عملية االاةم  ام للعمملةةاليراعة والينمعما ال

لةة  تعجيةةه االاةةمثممراا بةةين اليةةمدراا الميلي اةةة وغيةةر الميلي اةةة لةة  الي معةةما 

السلعية وال  مية، ممم اسمعجم ت  ل ال ولة لمحفيي وتعجيه الي م  ال مج، ودعم 

لممعا ة ورامد  األعمم ، بمعمبمرتم أح  االيما الرديسية ل  الم روعما اليأير  وا

وتيييم دور الينمداق االجمممعية  ،ااميعمب ال بمب وال ا لين الج د ل  اعل العمل

للمنميةةة  ةة   العيةة ان األ يةةران، وإاجةةمد آليةةما تمعاةةل منمظمةةة وعمليةةة الكفةةمق  

 ب روط ميسر .
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 ة االقتص د المعرفي تطوير سي س ت التعليم :التدريب لمواكب -

وت  من السيماما ال  مة لرلع كفمق  أداق اةعل العمةل، وتحييةق مم لبةما الهة ف 

الثممن من المنمية المسم امة ل  تعياي النمةع االاميةمدي الم ةرد وال ةممل للجميةع 

والمسم ام، والعمملة الكمملة والمنمجة، وتعلير العمل ال دق للجميةع. لمةن الممعةمرف 

 أن منظعمة المعلةيم المينة  والمة رام المهنة  تهة ف إلةا تيسةير إدمةمج عليه امبيمم

عنةا بمةعلير العمملةة المعرليةة مةن ت تال بمب لة  اةعل العمةل، أمةم اليةعم لأةةبح

المسمعاما العاي ة الم  احممجهم ااميمد المعرلة لمعاجهة  تح اما الععلمةة والحة  

سةراع عمليةة المنميةة لمنظعمةة واامأ   مم تميحه من لرج لم ،من آثمرتم السلبية

نمةمج الم رام بحمجة إلا الممكين لم بيق المعمرف المهنية المكمسبة لة  مسةمراا اإ

وتعياةي الكفةمق   ،الم ملفة ممةم اةسدي إلةا تحسةين المعاقمةة بةين العةرض وال لةم

يةمد ذكة . لماةم امة منممجية للعمم ، بمةم اسةمتم لة  إراةمق امعة   معرليةة الااإ

كمن ل  جعد  حييبة المهمراا المكمسبة وتحة اثهم بماةممرار لاةممن لرج العمل ت

ااةةم اممهم. إلةةا جمنةةم أن العمملةةة المستلةةة لنيةةمم ومعرليةةمم ذاا أثةةر علةةا البعةة ان 

يمدي واالجمممع  ممم اسمتم ل  الح  من ظمتر  الفير لة  أغلةم المجممعةما ماالا

لمهنة  معاعةمم ممية ممم لة  العربية، حيث تحمل منظعمةة المعلةيم المينة  والمة رام ا

 ،تنمية المعارد الب ةراة وتعاكةم ت لةع األلةراد والمجممعةما إلةا االاميةمد المعرلة 

وتةةذا مةةم أكةة ه تيراةةر اليعنسةةكع حيةةث حةة د ث ثةةة أتةة اف رديسةةية للمعلةةيم المينةة  

والم رام المهن  تممثل ل  المسمتمة ل  تحييق أت اف المجممع ايمايمم وااميمدامم 

وااةميعمب الجعانةم  ،ا جمنةم تنميةة ال ماةما الب ةراة للم ةمركة الفعملةةوثيمليمم إلة

. 15العلمية والمكنعلعجية الح اثة، وتعياي ا راتهم لإلاةهمم لة  المنميةة المسةم امة

واةة  أدركةةت منظمةةة العمةةل العربيةةة بعةةا نيةةمط الاةةعف لةة  منظعمةةة المعلةةيم 

ساسةةما والبةةةرامج والمةة رام منهةةم  ةةعف آليةةما المممبعةةة والميةةعام واعممةةمد الم

                                                           
 البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم– 2015تقرير مؤشر المعرفة العربي  15
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 علةةا جةعد  الم رجةما ومعاقممهةةم الحميمجةما أاةةعال بممعكس اةلنوالمةست ا ممةم اةة

ملسية العملمية علا وكذل   عف مسمعاما المهمراا المن ،العمل علا الم ع الييير

، وامتمت منظمة العمةل العربيةة لة  إاجةمد مرجعيةما مهنيةة معممة   الم ع البعي 

ية اليعع العمملة والم أيل والميةنيف العربة  المعيةمري كمالامراتيجية العربية لمنم

واالاةةمراتيجية العربيةةة للمةة رام  2010-2020للمهةةن، والعيةة  العربةة  للم ةةأيل 

والمعليم المين  والم رام المهن ، وآ رتم ال بكة العربية لمعلعمةما أاةعال العمةل 

 ة.الم  ايكعن لهم األثر البمر  ل  تحسين أداق أاعال العمل العربي

 

 تسهيل النف ذ لخدم ت تكنولوجي  المعلوم ت :االتص الت  -

ممم امتم ل  تنميةة  ؛شه ا تكنعلعجيم المعلعمما واالتيمالا تي ممم مذتَ  واراعمم

وإاجةةمد أنمةةمط عمةةل غيةةر تيلي اةةة، )لملرامنةةة( اليةةعم تةة   ؛،الكثيةةر مةةن الي معةةما

عمةل لة  مجةمالا عة  ، المحرك الرديس  للنمع االاميمدي و لق الع ا  من لرج ال

 واعمبرمعة   االاةمثممر لةة  تةذا الي ةةم  لة ع أي دولةة مسشةةرام لنمعتةم االاميةةمدي،

 "مسةميبل المهةن"وكذل  حجم اليعع العمملة المستلة تكنعلعجيمم كمةم ا ةير تيراةر 

% من اامراتيجيما اليةعع 75أن  2016لم  )دالعس( اليمدر عن منم ع االاميمد العم

ي علةا االاةمثممر لة  ةةيل مهةمراا العمةم  الحةمليين لمعاكبةة العمملة اجم أن تركة

بملرغم من المفموا الكبير ل  ا راا الة و  العربيةة علةا الثعر  الينمعية الرابعة. و

معاكبة معجة المأيير المعرل  والمكنعلعج ، لي  أةبح بنمق البنةا المحميةة ل ة مما 

ن يإتمحمهةم لجميةع المسةم  متكنعلعجيم المعلعمما واالتيةمالا بملن ةمل العةراا، و

أمرام حمميةمم وتحة امم حييييةمم للة و  العربيةة ولةيس  يةمرام بأةا النظةر عةن مسةمعع 

نممجيةة والية ر  المنمية االاميمداة، حيث أ حا الم لف عن الركةم اهة د بمراجةع اإ

ممم امرتم عليهم  اةمد  معة الا الب ملةة والفيةر والم ةمكل االاميةمداة  ؛االاميمداة

ممعية، لمعلير تذه ال  مما للمساسما اليأير  وممنمتيةة اليةأر ايسةمتم واالجم

 كمةةم أننممجيةةة، وتعياةةي اليةة راا المنملسةةية. لةة  تحسةةين مسةةمعع أدادهةةم و اةةمد  اإ
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تفعيل دور تكنعلعجيم المعلعمما واالتيمالا ايسمع  ال بمب علا المنملسة والميود 

ر  وت عار نظم المعليم والمة رام، بملمهمراا الم لعبة من      لق اع  عمل ممت

والعةةةع  لل ةةبمب لةة  المنةةمطق الرافيةةة والنمديةةة المحرومةةة مةةن  ةة مما المعلةةيم 

 والم رام.

 مسةمعحم  مةن الاةمراتيجيما ممكمملةة األبعةمد وعليه اسمعجم األمر و ع إطةمر عمةل

مةع  والممفق عليهةم عملميةمم بمةم ليهةم الة و  العربيةة 2030أت اف المنمية المسم امة 

يةق تةذه األتة اف درااة كيفيةة إاةهمم تكنعلعجيةم االتيةمالا والمعلعمةما لة  تحي

  وايماهم وتيعامهم.

م المعلعمةةما واالتيةةمالا المرتب ةةة بمالاميةةمد امكةةن يةةمسشةةراا لمكنعلعج وتمةةعلر

االعمممد عليهم لميييم الع ع الراتن، وتةأت   ةمن ع اةة عاةعاة ممكمملةة ت ةمل 

المحمية المكنعلعجية ومن تذه المسشةراا: ةةمدراا ووارداا مكعنما مرتب ة بملبنية 

المكنعلعجيةةم المم ةةعر ، حجةةم االاةةمثممراا لةة  ا ةةم  االتيةةمالا، تةةأثير تكنعلعجيةةم 

كفةةمق   ةة مما ال ولةةة، كفةةمق  المعااةةع   األاماةةية، ولةةالمعلعمةةما لةة  ال ةة مما 

 .الحكعمية االلكمرونية وجعدتهم

عة اد المةعارد الب ةراة وتأتيلهةم المأتيةل الجية  مةن لمل و  العربية م ملبة اليعم ب  

    اعمممد منمتج تعليمية وت رابية مم عر  تسةمتم لة  انة ممج ال ةبمب بأاةعال 

العمل العطنية والعربية وال ولية، بمم تميحه من بنية تحمية وتينيما ح اثة ل تيم  

 . الح اثة ألنممط العملوالمعلعمما الم  تع  المحرك الرديس  
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