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 تـقـديــــم

 

تنفيذاً للمادة الخامسة من نظام لجنة الحريات النقابية ، وبناء على الدعوة الموجهة من  أوالً :

 الثامنة والثالثين يـــــومالمدير العـــام لمكتب العمــــل العــربى ، عقـدت اللجنة دورتها 

 .فى القاهرة  9102آذار / مارس 0الجمعة  الموافق 

 : شارك فى أعمال اللجنة كل من :ثانياً 

 (العربية / أصحاب أعمال  جمهورية مصر)         الدكتور / عبد الستار عشرة   .0

 ) دولة ليبيا / عمال (    السيد / عبد السالم اكريدله .9

 ( دولة الكويت / حكومات)   دكتور / مبارك فهاد العازمىال .8

 (صحاب أعمال ) جمهورية العراق / أ   يصبيح عل يالمهندس / عل .4

 الدكتور / محمد بطى ثانى الشامسى ) دولة اإلمارات العربية المتحدة / عمال ( .5

 (العربية  جمهورية مصر)          الجبالى المراغي  السيد /  .6

 ( جمهورية السودان)   يوسف عبد الكريم/ المهندس .7

 (الجمهورية اللبنانية )       سعد الدين حميدى صقرالسيد /  .3

 والثالثين للجنة ما يلى : الثامنةثالثاً : تضمن جدول أعمال الدورة 

 .اً نتخاب رئيساً للجنة ، ونائباً للرئيس ومقررإ .0

 . مناقشة موضوعات تتعلق بتعزيز الحقوق والحريات النقابية فى الوطن العربي .9

 ما يستجـد من أعمال . .8
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 اللجنة هيئة مكتبها على النحو التالى : ختارتإرابعاً : 

ً ئر                (العربية جمهورية مصر)       الجبالى المراغي  السيد /  -   يسا

 نائبا للرئيس     )جمهورية العراق / أصحاب أعمال(     المهندس / على صبيح على -

 مقررا        مكتب العمل العربى              السيد / حمدي أحمد -

نظرت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتوصلت بشأنها إلى خامساً : 

 المرفق . التوصيات المبينة في التقرير

 ً عرض مكتب العمل العربي تقرير لجنة الحريات النقابية ، على مجلس اإلدارة في :  سادسا

تخذ المجلس إوقد ( ،  9102) القاهرة ، مارس / آذار  نيالتسعدورته العادية 

 -بشأنه القرار التالي :

 أخذ العلم بالتقرير . -0

بريل / نيسان إ( لمؤتمر العمل العربى )  46الدورة ) إلى إحالة تقرير اللجنة  -9

 (، مع التوصية بالمصادقة عليه. 9102

المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه بما يراه األمر معروض على  سابعاً : 

 مناسباً.

 
 

 فايز على المطيري

 المدير العام

 

 للجنة الحريات النقابيةالثامنة والثالثين عن نتائج أعمال الدورة مرفق : تقرير 
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 منظمة العمل العربية

 
 

 تقريـــــــــر

 (83عن نتائج أعمال الدورة )

 للجنة الحريات النقابية

 ( 9112مارس / آذار  1،  القاهرة) 
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 تقـــــــديم

تنفيذاً للمادة الخامسةةةةة من نظام لجنة الحريات النقابية ، وبناء على الدعوة الموجهة من  أوالً :

 لجمعةاوالثالثين يوم  الثامنةالمدير العام لمكتب العمل العربى ، عقـةةةةدت اللجنة دورتها 

 .مصر العربية جمهورية  -القاهرة بمدينة  9102مارس / آذار  0الموافق 

 عمالً بأحكام المادة األولى من نظام عمل اللجنة ، شارك فى أعمال اللجنة كل من : ثانياً :

 (/ أصحاب أعمال العربية  جمهورية مصر)         الدكتور / عبد الستار عشرة   -0

 ( / عمال ) دولة ليبيا    السيد / عبد السالم اكريدله -9

 ( / حكومات دولة الكويت)   دكتور / مبارك فهاد العازمىال -8

 (/ أصحاب أعمال  ) جمهورية العراق   المهندس / على صبيح على -4

 ( / عمال الدكتور / محمد بطى ثانى الشامسى ) دولة اإلمارات العربية المتحدة -5

 (العربية  جمهورية مصر)          الجبالى المراغي  السيد /  -6

 ( جمهورية السودان)   يوسف عبد الكريم/ المهندس -7

 (الجمهورية اللبنانية )       حميدى صقرسعد الدين السيد /  -3

 والثالثين للجنة ما يلى : الثامنةثالثاً : تضمن جدول أعمال الدورة 

 .اً نتخاب رئيساً للجنة ، ونائباً للرئيس ومقررإ -0

 . ريات النقابية فى الوطن العربيمناقشة موضوعات تتعلق بتعزيز الحقوق والح -9

 ال .ما يستجـد من أعم -8

المدير العام لمنظمة العمل  –معالى السييييد / فايز المطيري من بترحيب بدأ االجتماع رابعاً : 

ام المؤتمر الع منالتي نالوها مهنئاً السةةةادة أعضةةةاء اللجنة على الثقة ال الية ، العربية 

يق بالتوفلهم مع التمنيات اختيارهم لعضةةةةةةةوية اللجنة بومجلس اإلدارة والمةدير العام و

لنقابية وتعزيز الحوار من أجل تنمية وصيانة الحقوق والحريات ا مأعمالهوالنجاح في 

ار المت يرات آثوالنهوض بعالقةات التعةاون بين أطراف اإلنتةام لمواجهةة  االجتمةاعي
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قدم معاليه الشةةةةةةةكر للسةةةةةةةادة واالقتصةةةةةةةادية واالجتماعية وتحديات المرحلة القادمة ، 

مدير وأكد الفترة والية اللجنة السابقة ، األعضةاء السابقين على جهودهم الطيبة خالل 

العام على ضةةةةرورة مناقشةةةةة الموضةةةةوعات المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية بقدر 

كبير من التعمق والموضةةةوعية وبالشةةةكل الذ  يحقق المصةةةالح العمالية ويحافظ على 

 ا.همكتسباتها ويدعم ركائز االستقرار والتنمية ، وتمنى للجنة التوفيق فى أعمال

ستأنفت اللجنة أعمالها بالجلسة اإلجرائية حيث تم انتخاب هيئة مكتبها على النحو إخامساً : 

 التالى :

ً ئر               (العربية  جمهورية مصر)        الجبالى المراغي  السيد /  -   يسا

 نائبا للرئيس   / أصحاب أعمال ( ) جمهورية العراق     يصبيح عل يالمهندس / عل -

 مقررا                مكتب العمل العربى              السيد / حمدي أحمد -

 سادساً : مثل منظمة العمل العربية في أعمال اللجنة كل من :

مسةةةةةةتشةةةةةةار المدير العام والمشةةةةةةرف على إدارة  السيد / حمد  أحمد -

 .الحماية االجتماعية وعالقات العمل

التعةةةاونيةةةات والخةةةدمةةةات االجتمةةةاعيةةةة رئيس وحةةةدة   السيدة / حنان قايد -

 العمالية

 خبير بمنظمة العمل العربية  السيدة / منجية الهادفى -

 إدارة الحماية االجتماعية وعالقات العمل يساالسيد / مروان الر -

 سابعاً : سير أعمال اللجنة :

عليها سةةةةةةتناداً إلى نظام عملها ، وفى إطار المباد  التى ن  إباشةةةةةةرت اللجنة أعمالها 

الميثاق العربي للعمل ودسةةةتور منظمة العمل العربية والقوانين الوطنية واالتفاقيات والمواثيق 

لتاريخي ا الجهدالدولية والعربية ، بشةةةةةأن الحقوق والحريات النقابية ، والتى اسةةةةةتقرت نتيجة 

طبقة للتحقق الكثير من المكتسةةةةةةةبات والتي اسةةةةةةةتطاعت أن للحركة العمالية العربية والدولية 
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اد  أن النمو االقتص، وقد أثبتت التجارب العمالية وتحافظ عليها رغم كل الظروف والتحديات

واالجتماعي المتوازن يتطلب وجود نقابات قوية وفاعلة تسةةةتطيع المشةةةاركة فى عملية التنمية 

الشةةاملة ، وتحقيق هدفها األسةةاسةةي في تنمية الرفام االجتماعي واالقتصةةاد  للعمال وترسةةي  

 ة التي مرتوحمايـةةةةـةةةةة  االستقرار والسلم االجتماعي من خالل االستفادة من التجارب السابق

، متسةةةةةةةلحة بترادة متجددة وروح نضةةةةةةةالية تسةةةةةةةتمد طاقاتها من االنتماء  بها الحركة النقابية

لهاد  والحوار اواإليمان بالقوة الذاتية للنقابات والتي تقوم على أسةةاس الممارسةةة الديمقراطية 

 .والمعمق لكل القضايا

الوعى والنضةةةةج ما يجعلها  وتدرك المنظمات العمالية العربية هذم المعطيات ولديها من

أكثر قةدرة على التعامل مع التحديات الجديدة والمعقدة والتكيف مع طبيعة المرحلة ومتطلباتها 

وتعزيز مسةةةةةةيرة حفاظاً على دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق ومصةةةةةةالح القوى العاملة 

 .العمل النقابي 

 لنقابيةبالحقوق والحريات اونظراً لعدم ورود شييييييكاوي من أطراا اإلنتا  فيما يتعلق 

، وفي ضييييوم المناقشييييات والحوار التي سييييادت عمل اللجنة خالل  حتى تاريخ انعقاد اللجنة

 والثالثين . الثامنةدورة انعقادها 

 توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :

الدولية ودعوة الدول العربية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتوافق مع المعايير العربية  -0

المتعلقةة بةالحقوق والحريةات النقةابيةة ، وتوجيةه إدارات العمةل لمراعةاة ذلك في التطبيق 

 الفعلي على أرض الواقع .

دعوة منظمةات العمةال لتعزيز عوامةل الوحةدة في التنظيم النقةابي من خالل الممارسةةةةةةةة  -9

 الديمقراطية واحترام حرية الرأ  والفكر والتعبير .

ى كةل دولةة عربية لتعزيز ل ة الحوار والتشةةةةةةةاور واحترام حرية دعوة طرفى اإلنتةام ف -8

 الرأى، والسعى للتفاهم المشترك فى مختلف القضايا والمصالح المشتركة.
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دعوة منظمات أصةةحاب األعمال ومنظمات العمال إليجاد مؤسةةسةةات الحوار والتشةةاور  -4

ي اهم المشترك فالتي تحقق اعتراف كل منهما باآلخر واحترام حرية الرأ  والسعي للتف

 مختلف القضايا التي تهم طرفي اإلنتام .

الدعوة لتعزيز االهتمام بمراكز البحوث والدراسات ومعاهد الثقافة العمالية إلعداد قواعد  -5

نقابية مثقفة ومدربة وقادرة على الحوار اإليجابي الذ  يوازن بين مصةةالح جميع الفئات 

 ويصون االستقرار والسلم االجتماعي . 

ة النقابات العمالية لتكثيف أنشةةةةةطتها في مجاالت الثقافة العمالية والقانونية لصةةةةةالح دعو -6

قواعةدها العمالية بهدف تكوين كوادر عمالية واعية ومثقفة وقادرة على تحقيق صةةةةةةةالح 

 الطبقة العاملة والحفاظ على مكتسباتها.

بةةة عمةةالي لمواكالعمةةل على تعزيز دور اإلعالم النقةةابي وتطوير وسةةةةةةةائلةةه فى التثقيف ال -7

التطورات والمت يرات االقتصةةةةةةةاديةة واالجتمةاعية وتفعيل دور الحوار االجتماعي على 

المستوى الوطني واإلقليمي وتكريس سبل التعاون والتقارب لتحقيق الصالح العام للطبقة 

 العمالية .

ة الجمةاعية وتطوير قدرات ضةةةةةةةالعربيةة لةدعم حق التنظيم والمفةاودعوة منظمةة العمةل  -3

 منظمات العمال وأصحاب األعمال في هذا المجال .

دعوة منظمةة العمةل العربيةة لتكثيف المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والحلقات  -2

النقاشةةةةية حول موضةةةةوع الحقوق والحريات النقابية والمفاوضةةةةة الجماعية وفقاً لمعايير 

 العمل العربية والدولية فى هذا الشأن .

ة التي لم تصدق بعد أو تطبق اتفاقيات العمل العربية المتعلقة بالحقوق دعوة الدول العربي -01

ي نوالحريات النقابية والمفاوضةةةة الجماعية للتصةةةديق عليها وإنفاذها إلى التشةةةريع الوط

التي تن  عليهةةا بةةاعتبةةارهةةا أدوات لتحقيق التكةةامةةل   والوفةةاء بةةااللتزامةةات والمبةةاد

 االجتماعية واحترام حقوق االنسان . االقتصاد  العربي والنهوض بالتشريعات



8 

 

االشةةةةةةةادة بجهود منظمةة العمةل العربيةة فى دعم وتعزيز الحقوق والحريةات النقةابية فى  -00

ها ف التى تمر بالوطن العربى والحفةاظ على مكتسةةةةةةةبات الطبقة العمالية فى ظل الظرو

لجنة ، وتثمين جهودهةا في توحيةد المواقف العربيةة تجةام ممةارسةةةةةةةات المنطقةة العربيةة 

 المعايير في منظمة العمل الدولية تجام الدول العربية .

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقرر اللجنة

 السيد / حمدي أحمد

 مكتب العمل العربى

 رئيس اللجنة

 الجبالى المراغيالسيد / 

 العربية جمهورية مصر

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 ( 1/  64) و . م . ع . ع . د 

 2الملحق رقم 

 

 

 البند األول

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي

 

 ( يمالحق ) القسم الثان

 التقرير السنوي لمتابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل. : (2رقم )الملحق 

 

  

 منظمة العمل العربية
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 تـقـديــــم

الصادرة عن األمم  (،0202أهداف التنمية المسوتدامة  متابعة تنفيذ  ضوو  : فيأوال

للجهود التي تبذلها منظمة العمل العربية لتعزيز التنسووويا والتعاون  ا  اسوووتمرارالمتحدة و

فيموا بين البلودان العربيوة في مفتلف مجاوق ويضوووووووايا العمل والعمال مع الت  يد عل  

هدف بالتنمية  صوودارة أولوياقفي  والتدريب التقني والمهني ضوورورة وضووع التشووغيل

 .وتوفير فرص العمل والبطالة الفقرالحد من 

، 0222ق القمم اويتصوووووووادية والتنموية واوجتماعية اللكلة  ال ويق اوتنفيذا  لقرار

 – 0222اعتماد الفترة يرار (، وبوجه فاص 0220، الرياض 0222شوووورم الشووووي  

لدعم  البرنامج المت امل لمتوابعوة تنفيذعقودا  عربيوا  للتشوووووووغيول وت ليف المنظموة  0202

 المفتصة في الدول العربية.بالتعاون مع الوزاراق التشغيل والحد من البطالة 

( لمؤتمر العمول العربي بشووووووو ن العقد 54ق الودورة  اوف  إطوار متوابعوة تنفيوذ يرار

 اف اإلنتاج اللكلة تحق األريامللتشووووغيل وجه السوووويد  المدير العام فطابا  ألطرالعربي 

 ،عمال-( 522ق.ب أعمال،   أصووووووحاب-( 522  ق.ب  ح وماق،( 582 ق.ب  

، لتضووووووومين فطط عملهم التشوووووووغيليوة، البرنووامج التنفيووذي للعقوود 0228 6 22بتواري  

ا اق للمتابعة بش ن األنشطة واإلجرالعربي للتشوغيل وموافاة المنظمة بالتقرير السونوي 

( الذي جا  فيه 2604المتفذة للتقدم في إنجاز متطلباق العقد وفقا  لقرار المؤتمر ريم  

 ضمن أمور أفرى ما يلي:

التي لم تعتمدددد العقدددد العربي للت ددددددد يدددل  دعوة الددددول العربيدددة "(3"الفقرة )

ار ي إلى اعتمادهما طبقا لقرواالسدددددددتراتيريدة العربية للتدريب والتعليم التقني والم ن

 (.2212" )مملكة البحرين/ المنامة، 1626مؤتمر العمل العربي رقم "

" حث الدول العربية التي لم تعتمد التصددددنيع العربي المعيارم للم ن (6"الفقرة )

" 1621، على المسددددددارعة باعتمادال إعماال لقرار مؤتمر العمل العربي رقم "2222

 (.2222ال ا مية/ عمان، )المملكة األردنية 
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اسددددددتمرار منظمة العمل العربية بي متابعة التقدم المحرن بي انران "(2" الفقرة )

ربية مساعدة البلدان العادبة إلى متطلبات العقد العربي للت د يل وتكثيع أن دطت ا ال 

 على تحقيق األهداع المرروة من العقد".

ألطراف اإلنتاج التي لم ت ن يد  آفرأ د السووووووويد المدير العام ب تاب تذ يري ثدانيدا: 

-( 606 ق.ب  للرد حول تقرير المتوابعوة تحق األريام  ردق عل  فطوابوه السوووووووابا

بتوووواري   ،عمووووال–( 608أصوووووووحوووواب أعمووووال،  ق.ب -( 606،  ق.ب ح وموووواق

20 2 0228. 

الدول العربية  اإلنتواج من أطرافعودد من تلق  م توب العمول العربي ردود : االثدثد

 -اآلتية: 

 الشوووووووعبيووة،الجمهوريووة الجزايريووة الووديمقراطيووة  ،البحرين  ممل ووة :حكومددات 

 دولووة ال ويووق، يطر، فلسوووووووطين، دولووةدولووة سووووووولطنووة ع مووان،  جمهوريووة العرا ،

الجمهوريووة  الممل ووة المغربيووة، العربيووة،جمهوريووة مصووووووور  الجمهوريووة اللبنووانيووة،

 .(اليمنية

  اوتحاد العام لمقاووق  العرايي،الصووناعاق   اتحاد :أصددحاب األعمالمنظمات

 .(المغرب

 اوتحواد العوام لنقوابواق عموال األردن، اوتحواد العوام لنقواباق  :منظمدات العمدال 

   (اوتحاد المغربي للشغل لبنان،في  العام اوتحاد العمالي العرا ،العمال في 

( أبريل  54في دورته  ( 2604تنفيوذا لقرار مؤتمر العمل العربي المريم  : رابعدا  

   الذم راء بيه:، 0228نيسان 

عقد ندوة يومية فكل النصف األفير من هذا العام أو العام القادم للويوف عل   -

مووا تم إنجوواز  من التوجهوواق والموو وق التي أوردهووا العقوود العربي للتشوووووووغيوول ومووا هي 

 التصوراق المستقبلية في هذا الش ن.

 – 08تم عقد الندوة المذ ورة في العاصووووووومة األردنية عمان، فكل الفترة من  -

عقود اجتموال للفبرا  لبحول المو وق والتوجهاق سوووووووبقهوا بيومين ، 0228نوفمبر  02
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المتعلقة بالعقد وتم رفع توصووووياتهم للندوة موضووووول البحل حيل  ان المشووووار ون من 

ربي ومن المعنيين بملف التشوووووووغيووول الفبرا  وأطراف اإلنتووواج اللكلوووة في الوطن الع

والتدريب بشووو ل عام وملف متابعة العقد العربي للتشوووغيل عل  وجه الفصووووص وبعد 

 كان من أبرنها:توصلوا إل  عدة توصياق منايشاق مستفيضة 

حول  منظمواق أصوووووووحواب العمول واوتحاداق العمالية والنقابية لزيادة التفاعل مع  -2

وتقديم تقارير وردود مفصلة تضاف إل  ردود الح وماق، وليقة العقد العربي للتشغيل 

 .لت تمل الصورة بمكمحها التفصيلية أمام أجهزة العمل العربي المشترك

ضرورة اوستفادة من التجارب الوطنية الواردة في التقارير السنوية لمتابعة تنفيذ  -0

دة التعليم والعقد العربي للتشووووغيل والتي تهدف ال  تففيض نسووووبة البطالة وتحسووووين ج

 التقني والتدريب المهني.

دعوة األجهزة اإلعكميوة المفتلفة لدعم أهداف العقد العربي للتشوووووووغيل والترويج  -0

 والحد من البطالة في الدول العربية. التشغيل،لها، بهدف تعزيز 

 :التخطيط لمرارعة وتحديث -5

ية "االسددددتراتير و " االسددددتراتيرية العربية لتنمية القوع العاملة والت دددد يل" (أ

، مع اوفووذ في اوعتبووار اهووداف التنميووة لتعليم التقني والم ني"وا لتدددريددبلالعربيددة 

 وابعادها الجوهرية. 0202المستدامة 

وليقة العقد العربي للتشوووغيل في ضوووو  ما توصووولق اليه الندوة من تصووووراق  (ب

 ضمار.ورؤى مستقبلية، واستنادا إل  حصيلة إنجازاق الدول العربية في هذا الم

دعوة منظموة العمل العربية لمواصووووووولة أنشوووووووطتها وبرامجها الفاصوووووووة بالتنمية  -4

والتشوووغيل مع إم انية تصوووميم دوراق وبرامج تدريبية نوعية تسوووتهدف أطراف اإلنتاج 

 اللكلة في الوطن العربي.

دعوة منظمة العمل العربية لت ليف أنشووووطتها اإلعكمية والترويج ل افة األنشووووطة  -6

" البرنامج المتكامل لدعم الت ددددددد يل والحد من التي تنفوذها وعل  وجه الفصووووووووص 

و افة المبادراق الصووادرة "  2222البطالة " و" التصددنيع العربي المعيارم للم ن 

 بهذا الش ن.
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ظمة العمل العربية بما يضوووومن إنشووووا  منفذ تفاعلي تطوير المويع اول تروني لمن -6

 بفصوص العقد العربي للتشغيل والتجارب القطرية المتطورة بش نه.

 معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بما يلي: : األمرا  خامس

 أفذ العلم بالتقرير -2

العقد  لمواصووووووولوة العمول عل  تحقيا أهدافدعم جهود منظموة العمول العربيوة  -0

 العربي للتشغيل.

العربية  يةواوستراتيجدعوة الدول العربية التي لم تعتمد العقد العربي للتشغيل  -0

والمهني إل  اعتمادهما طبقا  لقرار مؤتمر العمل العربي  للتودريوب والتعليم التقني

 .((0222"  المنامة  ممل ة البحرين   2505ريم " 

 0228صووووووونيف العربي المعياري للمهن حول الدول العربية التي لم تعتمد الت -5

، “2522ؤتمر العمل العربي المريم " إل  المسوووووووارعوة بواعتمواد  إعماو لقرار م

 .(0222الممل ة األردنية الهاشمية  عمان

تقوديم الشووووووو ر ألطراف اإلنتاج التي تابعق وليقة متطلباق العقد العربي  -4

للتشوووووووغيول وفواصوووووووة الجهواق التي وافق م تب العمل العربي بردودها المتعلقة 

 :وهيبتقرير المتابعة السنوي بهذا الش ن 

 ممل ة البحرين، الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشوووعبية،  :حكومات 

 ع مان، دولة فلسوووووووطين، دولة يطر، دولة ال ويق، جمهوريوة العرا ، سووووووولطنة

 .(مصر العربية، الجمهورية اليمنية جمهورية الجمهورية اللبنانية،

 اتحاد الصوووووناعاق العرايي، اوتحاد العام   :منظمات أصدددددحاب األعمال

 وق المغرب(.لمقاو

 اوتحوواد العووام لنقووابوواق عمووال األردن، اوتحوواد العووام  :منظمددات العمددال 

ي المغرباوتحوواد  لبنووان،في  العووام لنقووابوواق العمووال في العرا ، اوتحوواد العمووالي

 .(للشغل

 ريرها عل  اعتماد التصوووونيفاتوجيه الشوووو ر والتقدير للدول التي أ دق في تق -6
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 بــايــن علي المطيرم

 المدير العام

 

 

البحرين، )المملكة األردنية ال ا دددددددمية، مملكة : وهيالعربي المعيواري للمهن، 

ان، دولة بلسدددددطين، رم ورية مصدددددر  المملكة العربية السدددددعودية، سدددددلطنة عمف

ان(العربية، غربة ترارة وصناعة البحرين، غربة ترارة وصناعة   .عمف

 جيةاوسووووتراتيريرها اعتماد اتوجيه الشوووو ر والتقدير للدول التي أوردق في تق -6

)المملكدة األردنيدة ال ا دددددددمية، : وهيالعربيوة للتودريوب والتعليم التقني والمهني 

ان، دولة بلسددددطين،  السددددعودية، رم وريةالمملكة العربية  العراق، سددددلطنة عمف

 الرم ورية اليمنية(.

دوة والن لمتوابعة تنفيذ توصوووووووياق اجتمال الفبرا منظموة العمول العربيوة  دعوة -8

 : التور دات والمدتالت"2222-2212"العقدد العربي للت ددددددد يدل  القوميوة حول

. بش ن 0228نوفمبر  تشورين األول  08-06عمان  الممل ة األردنية الهاشومية، 

 ومراجعة وتحديل: متطلباق العقد العربي للتشغيل  متابعة

ية اتير"االسددددددتر و " االسددددددتراتيرية العربية لتنمية القوع العاملة والت دددددد يل" -أ

ميووة هووداف التنأ ، مع اوفووذ في اوعتبووارالم ني"لتعليم التقني ووا لتدددريددبلالعربيددة 

 وابعادها الجوهرية. 0202المستدامة 

وليقة العقد العربي للتشوووووغيل في ضوووووو  ما توصووووولق اليه الندوة من تصووووووراق  -ب

 .اق الدول العربية في هذا المضمارورؤى مستقبلية، واستنادا إل  حصيلة إنجاز

 تقارير متابعة مناو تفا  بما تم تقديمه فكل السووووووونواق الماضوووووووية وحت  اآلن  -ج

وعرض ما تتوصووول إليه المنظمة من دراسووواق وتصووووراق بهذا الشووو ن إل  سووونوية، 

   دورة يادمة لمؤتمر العمل العربي.

 

 

 

 

 

 

 مستورة
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 حول التاسعالتقرير السنوم 

 "التقدم بي إنران العقد العربي للت  يل"

 من واقع الردود التي وصلت من

 أطراع اإلنتاج الثالثة

 

اويتصووووووواديووة والتنمويووة  القمم قاتم إعووداد هووذا التقرير في إطووار متووابعووة تنفيووذ يرار   

ا موفاصوووة ( 0220، الرياض  0222شووورم الشوووي  ،  0222ال ويق واوجتماعية  

بوالبرنامج المت امل لدعم التشوووووووغيل والحد من البطالة في الدول العربية واعتماد  تعلاي

قرار مؤتمر العموول ل ا  ( عقوودا عربيووا  للتشوووووووغيوول، و ووذلووك تنفيووذ0202 -0222الفترة  

( الصوووووووادر عن الوودورة السوووووووابعووة واللكلين  المنووامووة  ممل ووة 2526العربي المريم  

يووه " دعوة أطراف اإلنتوواج اللكلووة لتقووديم ( والووذي جووا  ف0222البحرين مووار   آذار 

تقرير سونوي لمنظمة العمل العربية حول التقدم في إنجاز العقد العربي للتشوغيل يساعد 

األموانوة العوامة لجامعة الوذي تقودموه منظموة العمول العربيوة من فكل تقرير الفي إعوداد 

 اعية.الدول العربية إل  القمة العربية اويتصادية والتنموية واوجتم

 

 العربية:بي الدول  أطراع االنتاجردود 

 :المملكة األردنية ال ا مية 

 االتحاد العام لنقابات عمال األردن. (1

 للت  يل:( عقدا عربيا 2222 – 2212اعتماد الفترة ) األول:ال دع 

تعميم أهداف العقد ومضووامينه للمسووتوياق المفتلفة في القطاعين العام والفاص  -2

 والمجتمع المدني.

 نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها من فكل: -0

 توافر نظم معلوماق، وإجرا  دراساق وندواق ومحاضراق وتقارير دورية.  

 .  أشار التقرير إل  مشار ة صناديا التمويل الدولية في التشغيل 
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 ال دع الثاني: تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع:

 معدالت البطالة: -0

بين الشووووباب عام ، ونسووووبة البطالة %06بلغق  0226نسووووبة البطالة بين اإلنال عام  

 .%28.4بلغق  0226

 . أ( مدع توبر خطط مرحلية / استراتيرية للحد من البطالة:0 

 .متوافرة

 سادسا: عموميات:

 أ ار التقرير إلى:

 توافر فدماق إل ترونية للتشغيل. -

 بتنقل العاملين.مرونة السياساق والتشريعاق الفاصة  -

 توافر فطط وبرامج لرفع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني. -

 مكيمة استراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني. -

 (: نعم.0202- 0202هل هناك جدوى لتمديد العقد العربي للتشغيل لمدة أفرى    -

***** 

 :مملكة البحرين 

 العمل والتنمية االرتماعية. ونارة (2

 للت  يل:( عقدا عربيا 2222 – 2212اعتماد الفترة ) األول:ال دع 

  القطاعين العام  عل تم تعميم أهوداف العقود ومضوووووووامينه للمسوووووووتوياق المفتلفة

 المجتمع المدني. عل والفاص، وجاري تعميمه 

 :نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها من فكل 

والمحاضراق والتقارير  والندواق الدارساقتوافر نظم المعلوماق، ومن فكل  -

 الدورية.

 مشار ة صناديا التمويل الوطنية في التشغيل. -

 النصع:تخفيض معدالت البطالة إلى  الثاني:ال دع 

 معدالت البطالة: -2

 2017، وعام %5بـوووووووو  تقدر 0222شووار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام أ -
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، أما نسووبة %0.54تقدر بـوووووووو  0222النمو السوو اني عام  ، ومعدل%4تقدر بـوووووووو 

البطالة  ونسبة، %85تقدر بـووووو  0226، وعام %00تقدر بـووووو البطالة بين الذ ور 

ونسووبة  ،%26تقدر بـوووووووو  0226، وعام %66تقدر بـوووووووو  0222عام بين اإلنال 

 (.   غير متوافرةالبطالة بين الشباب 

بياناق تقرير الت مين ضووووووود التعطل في نهاية الربع  مصددددددددر بيانات البطالة: -

 من  ل عام(.  ديسمبرالرابع 

نسوووب البطالة حسوووب النول  ذ ور وإنال( هي للعاطلين المسوووجلين ملحوظة:  -

 حسب النول.

 تحديات سوق العمل: -2

 من فكل: ضعع الم اراتم معالجة تت 

 مع وزارة التربيووة والتعليم، بهوودف تعمول وزارة العمول عل  تعزيز شووووووور تهوا -

موايمة مفرجاق التعليم مع احتياجاق سووو  العمل المسووتقبلية و ذلك تعمل عل  

التواصووووول بصوووووورة مسوووووتمرة مع صوووووندو  العمل  تم ين( والمعاهد التدريبية 

المتفصوووووصوووووة بغية وضوووووع رامج تدريبية وت هيلية تعزز من مهاراق و فا اق 

في سوووو  العمل و ذلك الدافلين الجدد في سوووو  العاملين في مفتلف القطاعاق 

العمل وي تي هذا التنسووويا في إطار سوووياسوووة ح ومة ممل ة البحرين الرامية ألن 

 ي ون البحريني الفيار األول لصاحب العمل.

ويسوووووتفيد من هذ  الفدمة العديد من اوفراد من فكل حصوووووولهم عل  شوووووهاداق  -

 احترافية تؤهلهم لدفول سو  العمل.

 :العمالة الوابدة 

تعمول ممل وة البحرين عل  تم ين المواطن البحريني ورفع إم وانيواتوه و فوا ته  -

بحيل ي ون الفيار األملل لدى صوووواحب العمل عند التوظيف، وبالمقابل وضووووع 

من الفارج للحد يدر اإلم ان من استقدامها  اشتراطاق وستقدام العمالة المتعايدة

 ومنافستها للعمال الوطنية عند التوظيف.

وللعمالة المتعايدة آلار سلبية عدة عل  سو  العمل المحل  لي  فقط ت ليرها عل   -

معدوق التشوووووووغيل بل حت  عل  جودة الفدماق المقدمة واإلنتاجية نظرا  لمهاراتها 

 ياق الحديلة.المتدنية وعدم موا بتها للتقن
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  النمو:ضعع االستثمارات ومعدالت 

تعمول ممل وة البحرين عل  جذب اوسوووووووتلماراق من فكل تقديم التسوووووووهيكق  -

لرؤو  األموال وتسوووووووهيوول إجرا اق الترفيص وغيرهووا من اإلجرا اق، ممووا 

حافظ عل  معدوق التشووووووغيل وفلا فرص العمل الجديدة، وبالتالي الحفاظ عل  

 ود  اآلمنة.معدل البطالة في حد

 :ت ريعات العمل 

يعمل المشوورل البحريني عل  مراجعة التشووريعاق الوطنية بصووورة مسووتمرة،  -

وفاصوة التشوريعاق التي لها عكية مباشورة بالتشوغيل واوستلمار، مما جعل من 

التشوووووووريعواق في ممل وة البحرين من التشوووووووريعاق المتطورة والموا بة لمعايير 

وأ لرها موايمة مع المسووووتجداق الحاصوووولة في أسوووووا  العمل الدولية والعربية، 

العمل اإليليمية والدولية، وهو ما سووووواهم في جذب اوسوووووتلماراق لسوووووو  العمل 

 البحريني، وجعل البحرين فيارا  مفضك  للعمالة المتعايدة.

 :القطاع ال ير منظم 

تتواصوووووول مسوووووواعي ممل ة البحرين الهادفة إل  تنظيم سووووووو  العمل المحلي،  -

ا  عل   افة المظاهر السوووووولبية يدر اإلم ان، ومن بينها القضووووووا  عل  والقضوووووو

 ظاهرة يطال العمل غير المنظم، ويتم ذلك من فكل التشريعاق المفتلفة.

 للحد من البطالة: استراتيريةتوابر خطط مرحلية/ مدع )أ(  -3

 هلة،المؤتحرص ح ومة ممل ة البحرين عل  اوسووتلمار ال وادر البشوورية الوطنية  -

والعمل عل  وضع نسبة البطالة في حدودها الدنيا، ويتم ذلك من فكل استراتيجياق 

وفطط تتضوووومن جملة من المشوووواريع التي يتم تنفيذها تباعا  بالتعاون والتنسوووويا بين 

 الجهاق المعنية من أطراف اإلنتاج اللكلة.

 :)ب( اآلليات المتبعة للت  يل والحد من البطالة

والتنميووة اوجتموواعيووة، و ووذلووك جووامعووة البحرين، والجمعيوواق تنظم وزارة العموول  -

اوهلية األفرى، وعدد من مؤسووووووسوووووواق المجتمع المدني، طوال العام مجموعة من 

عرض فيها أصحاب العمل من مفتلف القطاعاق، الشواغر التي ي معارض التوظيع

ر من لالوظيفيوة المتواحة، ويتم ن الباحل عن عمل من التقدم بطلب التوظيف ال  أ 

جهة في ويق واحد، ويتم ن الباحل صوواحب العمل من اوسوووتفادة بافتيار األفضووول 
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 من بين المتقدمين، في الغالب ت ون هذ  المعارض متفصووووووصووووووة ل ل يطال  ملك :

 أو ت ون مفصصة لإلنال بش ل فاص. (،وغيرها، صحي تعليمي،

أهمية وأولوية في تسووووووويا برامجها ومشوووووواريعها، وتتبع  لإلعالمتعطي الوزارة   -

الوزارة مفاهيم وطر  متنوعة إعكميا  للترويج لمشواريعها من فكل الحشد الشعبي 

وإطكل أطراف اإلنتواج و افة مؤسوووووووسووووووواق المجتمع المدني والفية  العوام،والرأي 

ضوووافة ال  باإل المشوووروعاق،المسوووتهدفة من هذ  المشووواريع عل  أهداف ومزايا هذ  

 جميع الولايا والشروط ومزايا اوستفادة.

عملق الوزارة عل  بنا  نظام آلي متطور وجديد ارت ز  :اسددتحداث بنا ال ددواغر -

عل  ياعدة بياناق حديلة تضوم معلوماق تفصويلية حول الشواغر التي يقدمها القطال 

العوام والفواص لوزارة العمول والتنمية اوجتماعية بهدف توظيف الباحلين عن عمل 

لشووواغر المتعلقة باويد اتسووم بنك الشووواغر بفاعلية  بيرة في التعامل مع المعلوماق 

من حيل اوجر وساعاق العمل والوصف الوظيفي وطبيعة العمل وجمع المعلوماق 

 التي تش ل أهمية لدي البحل عن وظيفة.

اومر الذي  األموال،رذب االسدددددددتثمارات ورؤو  تعمول ح ومة البحرين عل    -

و ووذلووك تعزز من التطور  العموول،يفلا فرص وظيفيووة للوودافلين الجوودد ال  سوووووووو  

 الوظيفي والتريي بالنسبة للعاملين الحاليين.

الموجهة للباحلين عن  رامج التدريبيةبالتطرح الوزارة طوال العام مجموعة من   -

هوودف من هووذا التوودريووب تطوير وي المنوواسوووووووبووة،عموول فكل فترة بحلهم عن الوظيفووة 

لنا  التناف  عل  الشوووووواغر  فا اتهم وا سوووووابهم مهاراق جديدة تعزز من يدراتهم ا

 الوظيفية المتاحة.

، تعرفهم من فكلها مع الباحلين عن عمللقاءات  تنظم الوزارة بصوووورة مسوووتمرة -

ع التعريف بالمشووووووواري  مللوالبودايل عن التوظيف  المتواحوة،عل  الفرص الوظيفيوة 

صحاب العمل والتي ألباإلضافة ال  اللقا اق  وغيرها(،واوسور المنتجة  الصوغيرة،

 والترويج لتوظيف العمل،التشووريعاق الجديدة في مجال  عل يتم من فكل اطكعهم 

 ال وادر الوطنية والحد من اوستقدام من الفارج.
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 معدالت الت  يل: -6

عوووددهم بلغ  0222 الوووذ ور عوووامبين  ذ ر التقرير أن معووودوق التشوووووووغيووول -

 (02228والمجمول ال لي  ، 6040عوووددهن وبين اإلنوووال بلغ ، (20666 

، وبين اإلنال بلغ 25520بلغ عددهم  0226الذ ور عاممعدوق التشوووغيل بين و

 .(00624، والمجمول ال لي  (8020 عددهن 

 

   ة المتنقلة بين البلدان العربية:نيادة االعتماد على العمالة العربي الرابع:ال دع 

 (،566862بلغ   0222الوافدة عام لعمالة ال لي لعدد الأشوووار التقرير إل  ان  -

 (.625626بلغ   0226وعام 

و توجد احصوووووايياق عن العمالة البحرينية المهاجرة، نظرا ألن ممل ة البحرين  -

 ليسق من الدول المصدرة للعمالة.

مووا يتوفر هو بيووانوواق عن العوواملين البحرينيين بصوووووووورة مؤيتووة لوودول مجل   -

الت مين اوجتماعي والمسوتفيدين من النظام التعاون الفليجي والمسوجلين لدى هيية 

دين وبلغ عدد المسوووتفي مينية بدول مجل  التعاون الفليجي،الموحد لمد الحماية الت 

 ( مستفيد.0545حسب بياناق التقرير اإلحصايي للهيية   0226في العام 

التصوويف المهني المسووتفدم حاليا في ممل ة البحرين، هو التصوونيف والتوصوويف  -

 بحريني، والدليل العربي الفليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني.  المهني ال

 :%02ال دع الخام : ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى   

مر ز، وعدد المنتسوووووووبين  64ن عودد مرا ز التدريب بلغ أشوووووووار التقرير إل  أ -

بلغ  0226( وعووام 00500 بلغ  0222لمرا ز التعليم والتوودريووب التقني عووام 

 (.64التعليم التقني  المؤسساق( بلغ عددهم  ونسبة  (،02826 

فيما يتعلا بمرا ز البطالة، فإن هذا النول من المؤسووووووسوووووواق و ينطبا عل   -

نظوام ممل ة البحرين في التدريب والتعليم المهني، حيل يتم تدريب العاطلين من 

 فصة.الباحلين عن عمل في مؤسساق التدريب المر
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 :سادسا: عموميات 

 مدع توابر خدمات إلكترونية للت  يل: -1

 ومن ،اإلل ترونيةمجموعة من الفدماق العمول والتنمية اوجتماعية  تقودم وزارة -

في  ةبينها تسووجيل الباحلين عن عمل في سوووجكق الوزارة، وتعتبر الوزارة نشوووط

من وسوووووايل التواصووووول اوجتماعي للترويج للبرامج التي تقدمها  اوسوووووتفادةمجال 

 و ذلك للتواصل مع المستفيدين من فدماتها.

 مدع مرونة السياسات والت ريعات الخاصة بتنقل العاملين: -2

لدى ممل ة البحرين مجموعة من التشوووريعاق الوطنية التي تنظم موضوووول تنقل  -

ل  تيسوووووووير إجرا اق التوظيف، العموالوة بين الودول، وتعمول هذ  التشوووووووريعاق ع

 وضمان حقو  العاملين. 

 مدع توابر خطط وبرامج لربع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني: -3

تعمل وزارة التربية والتعليم عل  تعزيز أهمية التعليم التقني في أسوا  العمل  -

 فطط تنفذها عل  مدار العام الدراسي.المحلية، وذلك من فكل 

 :العقد العربي للت  يل هل هناا ردوع لتمديد -6

بتشوو يل لجنة من المؤتمر لدراسووة آلار العقد  المنظمة ب ن تقوم الوزارة قترحت -

العربي للتشووووغيل، باإلضووووافة إل  المعوياق التي واجهق تنفيذ ، وبنا  عل  هذ  

النتايج يتم صوووياغة برنامج جديد يوا ب التطوراق الحاصووولة في أسووووا  العمل 

 العربية والعالمية.

***** 

 :الرم ورية الرنائرية الديمقراطية ال عبية 

  .مل والت  يل والضمان االرتماعيالع ونارة (3

 :للت  يل عربيا   ( عقدا  2222 – 2212اعتماد الفترة ) األول:ال دع 

ل القطال العام والقطا عل تم تعميم أهداف العقد ومضووووامينه للمسووووتوياق المفتلفة  -

 والفاص والقطال المدني.

، حيل وافقق الدولة الجزايرية العقد العربي للتشووووغيل بصووووورة رسووووميةتم اعتماد  -

ر غيل،  ما أن الجزايقية الدول األعضووووا  بالمنظمة عل  اعتماد العقد العربي للتشوووو ب

 ملتزمة ب ل ما يصدر عن المنظمة والمؤتمر من ويراراق في هذا الش ن. 
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 خالل:من  ن ر ثقابة العمل وتطوير الوعي ب ا -

  بشووووو ل دوري في مجاوق  محاضووووراقالقا  و ندواقوعقد علوماق، متوافر نظم

 التشغيل.

  هنواك هييواق تحرص عل  توفير إحصوووووووا اق رسووووووومية ودييقة  الديوان الوطني

والتشوووغيل والضووومان اوجتماعي، من  ووزارة العمللإلحصوووا  التابع لوزارة المالية 

هيياق التشووووغيل الموضوووووعة تحق وصووووايتها  الو الة الوطنية للتشووووغيل التي  فكل

يية للتشوغيل، ومديرية التشغيل الوو ووويية ومحليةتتوفر عل  شوب ة و اوق جهوية 

باإلضوووووافة إل  هيياق أفري م لفة بدعم إحدال المؤسوووووسووووواق المصوووووغرة  الو الة 

 مين عل  البطالة. الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندو  الوطني للت 

 

  :تمول الدولة من فكل مشووووار ة صووووناديا التمويل العربية والدولية في التشووووغيل

طريق الوكالة صووناديا وطنية مشوواريع مصووغرة في إطار تشووغيل الشووباب وهذا عن 

الوطنية لدعم ت ددددد يل ال دددددباب والصدددددندوق الوطني للتةمين على البطالة والوكالة 

ي ال ددباب طالب، باإلضووافة إل  جهاز دعم تشووغيل الوطنية لتسدديير القرض المصدد ر

 في عالم الشغل. اوندماجلمساعدتهم عل   العمل المبتدئين

 اوتحادفواييواق شووووووورا وة مع  موا تجودر اإلشوووووووارة إل  أن الجزاير أبرموق عودة ات   

   الت  يل من ا:األوربي في مجال 

: بغرض ت ملة برنامج عصوووورنة الو الة برنامج دعم قطاع الت دددد يل بي الرنائر -

الوطنية للتشووغيل، وفاصووة في مجال نظام معلوماق سووو  العمل وفدماق الوسوواطة 

وت وين األعوان في عدة مجاوق وفاصووووة في ميدان التحليل اإلحصووووايي والفدماق 

 العمومي للتشغيل. وتسيير المرفا، اإلل ترونية

الووذي يهوودف إل  يددل والتددةهيالت: دعم موائمددة التكوين والت ددددددد  –برندامج فبداق  -

وين لنظام الت  الهي ليةت ييف المؤهكق مع متطلباق عروض العمل و ذلك الموايمة 

 المهني والتعليم العالي مع احتياجاق القطاعاق اويتصادية.

الذي يهدف إل  دعم التعاون ما بين القطاعاق  الت ددد يل: –برنامج دعم ال دددباب  -

الوزاريوة وجميع األطراف الفواعلوة في مجوال الشوووووووبواب والتشوووووووغيل وتطوير برامج 

 مندمجة للت فل بانشغاوق الشباب وتحسين يابليتهم للتشغيل.
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يهدف ال  تقوية يدراق فية الشباب  الذي ال د ل:برنامج من الرامعة إلى عالم  -

 عاق في البحل عن العمل واوندماج المهني.المتفرجين من الجام

 النصع:تخفيض معدالت البطالة إلى  الثاني:ال دع 

 معدالت البطالة: -1

 0226، وعام %22بـووووووووو  تقدر 0222شوووار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام أ 

 0226، وعام %0.25بـوو  يقدر 0222ومعدل النمو الس اني عام  ،%22.6تقدر بـوو 

، وعام %8.5تقدر بـوووووووو  0222بين الذ ور عام  ونسووبة البطالة، %0.22قدر بـوووووووو ي

، %26.0تقدر بـوووو  0222، أما نسبة البطالة بين اإلنال عام %2.2تقدر بـوووو  0224

تقدر بـ  0222، ونسووووووبة البطالة بين الشووووووباب عام %02.6تقدر بـوووووووووووو 0226وعام 

 .%0.08تقدر بـ  0226، وعام 5.00%

إن حرص الح وموة عل  ادمواج الشوووووووبواب جعلهوا تر ز اهتموامهوا ودعمهوا ال واموول و  

لألجهزة العمومية للتشووووغيل التي أنشوووويق فصوووويصووووا لتحسووووين وتنظيم سووووو  العمل 

وذلك بالتوازي مع برامج إنعاش  التسووووووعينياق،وامتصوووووواص البطالة التي تفايمق منذ 

ذلك  في للشباب بماب عمل دايمة توجهق أسواسوا إل  دعم إنشا  مناص التياوسوتلمار 

 مساعدتهم عل  انشا  مؤسساق مصغرة.

 :ما يليإل   0226– 0222تشير حصيلة التشغيل المسجلة في الفترة وفي هذا الصدد، 

 التنصيبات االقتصادية عن طريق الوساطة بي سوق العمل: -أ

 540.855العموول المتوو تيووة من القطوواعين العمومي والفوواص، بلغ عوودد عروض  -

، أي 0222عرض عمل في سووووونة  040.624مقابل  0224عمل في سووووونة  عرض

 .%68بزيادة تفو  

 ما انتقل عدد التنصوويباق اويتصووادية المحققة من فكل نشوواط الوسوواطة التي تقوم  -

 020.200بها الو الة الوطنية للتشوووووغيل والهيياق الفاصوووووة المعتمدة للتنصووووويب من 

أي ما يعادل زيادة  ،0226ة تنصووويب في سووون 028.652ال   0222تنصووويب سووونة 

تنصووووووويب في  05.288بما فيها عقود العمل المدعمة التي ارتفعق من  ،%88تفو  

 .%04أي بزيادة تفو   ،0226تنصيب في سنة  00.665ال   0222سنة 

وصوووول مجمول عدد التنصوووويباق اويتصووووادية ال لية المحققة بالنسووووبة للفترة ما بين   -

   -تتوزل  التالي:  تنصيب، 0.062.008: 0226 – 0222

 0.206.620 .تنصيب من طرف الو الة الوطنية للتشغيل 
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 062.622 .تنصيب في إطار عقود العمل المدع مة 

 65.856 .تنصيب من طرف الهيياق الفاصة المعتمدة لتنصيب العمال 

 ر ان المساعدة على اإلدماج الم ني: –ب 

شووواب طالب  2.060.228، تم إدماج 0226ال  نهاية سوونة  0222منذ يناير  -

شوووووووواب أدمج في القطووال اويتصووووووووادي العمومي  862.620عموول ألول مرة منهم 

في المؤسوووسووواق اإلدارية  أي  422.424(، مقابل %60.56والفاص  أي بنسوووبة 

 (.%06.40بنسبة تعادل 

شووووووواب طوالوب عمل ألول مرة موزعين  45.605، تم ادمواج 0226وفي سووووووونوة 

  التالي:

لي الشوووووووهوواداق  شوووووووهوواداق التعليم العووالي والتقنين عقوود إدموواج حووام 04.020 -

 الساميين فريجي المعاهد الوطنية للت وين المهني(.

عقوود إدموواج مهني  فريجي التعليم اللووانوي للتربيووة الوطنيووة ومرا ز  25.662 -

 الت وين المهني أو الذين تابعوا ت وينا تمهينيا(.

 إدماج  للشباب بدون ت وين وو ت هيل(. –عقد ت وين  25.562 -

إحداث المؤسدددسدددات المصددد رة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم ت ددد يل ال دددباب –ج

 والصندوق الوطني للتةمين على البطالة:

في إطار جهازي الو الة الوطنية لدعم تشوغيل الشوباب والصندو  الوطني للت مين  -

 0226 – 0222مؤسووسووة مصووغرة فكل فترة  040.222عل  البطالة تم تمويل 

 منصب شغل. 602.252والتي من ش نها توفير 

مؤسوووووسوووووة مصوووووغرة والتي من شووووو نها توفير  6.656تم تمويل  ،0226في عام -

 منصب شغل. 28.225

وتشووووير المؤشووووراق المتعلقة بسووووو  العمل في الجزاير المسووووجلة من يبل الديوان  -

أي  %22.6ن معووودل البطوووالوووة بلغ أ ،0226الوطني لإلحصوووووووووا  في سوووووووبتمبر 

 2.6مسجك ارتفاعا يقدر ب  0222في سنة  %22مقابل  شوفص، 2.552.222

 .%02.6نال ولدى اإل % 2.5الذ ور  ىلبطالة لد ما بلغق نسبة ا نقطة.

ووبد اإلشوووووارة ال  ان البطالة في الجزاير هي بطالة إدماج، حيل و تزال نسوووووبة  -
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( %08.0سووووووونة   05ال   26في الفية العمرية من البطالة مرتفعة لدى الشوووووووباب 

 (.%28.0ووسيما حاملي شهاداق التعليم العالي  

سووووووونووة فمووا فو   24يوودر عوودد النشوووووووطين ايتصووووووواديووا لوودى السووووووو ووان البووالغين  -

 إنال. %02.0ذ ور و %62.8شفص منهم  20.028.222

 حيل بلغ حجمعرف تواجد اليد العاملة النسووية في سو  العمل تطورا  ملحوظا ،   -

، وهو ما يملل 0226عاملة مشووووغلة في سوووونة  2.264.222اليد العاملة النسوووووية 

عاملة مشغلة فكل سنة  2.462.222من إجمالي عدد المشتغلين، مقابل  28.2%

 .%04، أي بزيادة تفو  0222

 سوق العمل: تحديات-2

مفطط العمل لتريية التشووغيل   أول التكوين مع احتيارات سددوق العمل: عدم موائمة -

، اهتماما فاصوووا 0228 عامومحاربة البطالة المصووواد  عليه من طرف الح ومة في 

لت وين طالبي الشوووغل، وفاصوووة الشوووباب منهم، وذلك يصووود ت ييف معارفهم ومهارتهم 

 مع احتياجاق سو  العمل.

التعليم ين وطاعاق الت ويالتشووووغيل نقاشووووا  دايما بين  –ولذلك تشوووو ل معادلة الت وين  -

القطوال الم لف بوالتشوووووووغيل في إطار  و وذلوك المهنيين والتعليم العوالي والبحول العلمي

اويتصووووووواد الوطني وتصوووووووحي   وحتياجاقالبحل الدايم لضووووووومان ت وين يسوووووووتجيب 

 اوفتكوق في ميدان الت وين.

العمالة الوافدة غير الشوووورعية انشووووغاو   بيرا   تشوووو ل ال دددرعية:العمالة الوابدة غير  -

للح ومة وفاصووة العمالة اإلفريقية الوافدة من دول السوواحل التي تدفل التراب الوطني 

واألمني  السياسي اوسوتقراربطريقة غير يانونية نتيجة عدة عوامل تتعلا أسواسوا  بعدم 

 لفكحة.افي ورش البنا  وفي القطال غير المنظم وفاصة  يتم تشغيلهافي بلدانهم حيل 

هذا القطال في تنامي وفاصووووة في مجاوق األنشووووطة الفكحية،  القطاع غير المنظم: -

والبنا  واألشوووووغال العمومية ويعتبر هذا القطال عل  هامش القانون ويشوووووغل يد عاملة 

ة، إل  منافسة غير شريفليسوق لها أي حماية يانونية وتضور اويتصواد الوطني وتؤدي 

إلعطا  فرص للقطال غير اونتقالية لجة شووووووواملة بما فيها اإلجرا اق ب معوامموا يتطلو

هذا المجال، أرسق الجزاير وفي  إل  األنشطة المنظمة والمصرح بها. لكنتقالالمنظم 

، إلعطا  فرصووووة للعاملين في 0224إجرا اق جديدة في إطار يانون المالية الت ميلي 
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اإلرادي في يطوال الضوووووووموان اوجتماعي وفا القطوال غير المنظم من أجول اونفراط 

آلياق انتساب مرنة وتدريجية تسم  له باونفراط في القطال المنظم،  ما أنه في إطار 

السوياسوة الوطنية للتشووغيل تم إرسوا  العديد من اآللياق التي تسووم  للعاطلين عن العمل 

 بإحدال أنشطة بدعم وبمرافقة من يبل الدولة.

 للحد من البطالة: استراتيريةأ( مدع توابر خطط مرحلية/  – 3

تريية التشوووووغيل ومحاربة البطالة  وضوووووعق الح ومة من فكل مفطط العمل من أجل 

، سووووياسوووواق لتحفيز إحدال فرص العمل تتملل و سوووويما في 0228 عامالمنتهجة منذ 

عل  ادرة لقطاعاق القفي ا اوسووتلماراإلجرا اق التحفيزية التي تتعلا أسوواسووا  بتشووجيع 

العمالة ال ليفة ملل الفكحة والصووناعة والبنا  واألشووغال العمومية والسووياحة  اسووتيعاب

وت نولوجياق اإلعكم واوتصووال، وتلمين الموارد البشوورية من فكل الت وين، وتعزيز 

 وعصرنة المرفا العمومي للتشغيل واألجهزة العمومية لتريية تشغيل الشباب.

 ما يسوتند المفطط عل  ر يزتين أساسيتين في مجال تشغيل الشباب وهما دعم تنمية   

روح المقاووتية والعمل الم جور. وتجدر اإلشوووووارة إل  أن األجهزة التي تم إرسوووووا ها 

الشوووووووبواب البواحلين عن العمول، وذلك باعتماد آلياق ت فل وتسوووووووهل تغطي جميع فيواق 

نواق مفتلفة، تراعي مهاراتهم ومؤهكتهم، سوا  اندماجهم في عالم الشوغل من فكل ي

 من فكل المبادرة المقاووتية أو من فكل العمل الم جور.

)التوعيددة واالعالم/ دراسدددددددات/  ب( اآلليدات المتبعدة للت ددددددد يدل والحدد من البطدالدة

 :الخ( مؤتمرات.

تبرمج سوووونويا يوافل إعكمية تجوب جميع مناطا الوطن، تعني بالتشووووغيل بشوووورح  -

ا يتم ين عن العمل.  مآلياق العمل وتقريب فرص التشووووغيل بالنسووووبة للشووووباب العاطل

وملتقياق فنية بالتنسوووووويا مع م تب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية  تنظيم ورش

 وفاصة المتعلقة بسو  العمل وتشغيل الشباب. 

ل ا ذلك يتم تنظيم سووونويا صوووالون وطني للتشوووغيل يضوووم مفتلف الفاعلين في يط -

 ما يتم عرض وشوورح مفتلف آلياق دعم المؤسووسوواق الناشووية والشووباب  التشووغيل،

 الوطنية لدعم تشووغيل الشووباب الوزارةلمبت رة التي تقدمها  ل من حاملي المشوواريع ا

 والصندو  الوطني للت مين عن البطالة.

مفتلف م طالبي الشووووووغل لكطكل عل  شووووووروط  ما يعد الصووووووالون فرصووووووة أما -

اومتيازاق التي تقدمها الو الة الوطنية للتشوغيل حسب حالتهم اوجتماعية ومستواهم 
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المهني مموا يسوووووووم  لهم بتطوير إم وانيواتهم ومعرفوة عروض العمول المطروحة في 

 سو  الشغل التي تتك م ومؤهكتهم.

ومن جهة أفرى، ينشووووط عل  هامش هذا الصووووالون حصووووص تلفزيونية واذاعية  -

 وتوعية طالبي العمل. إلعكم

 معدالت الت  يل: -2

 0226، وعام %06.2تقدر بـووووووو  0222التقرير أن معدوق التشووغيل عام  ورد في

، %02بـووووووو تقدر  0222، أما معدوق التشغيل بين الشباب عام %06.2تقدر بـووووووو 

بلغ  0222، وعدد الدافلين الجدد لسو  العمل عام %22.4تقدر بـووووو  0226وعام 

 (.802.226بلغ   0226(، وعام 2.206.560 

، مسووووجك  0226عل  المسووووتوى الوطني في سوووونه  %06.2بلغ معدل التشووووغيل  حيل

، وتعود هذ  الزيادة أسواسووا إل  اورتفال 0222ب سونةنقطة مقارنة  2.2ارتفاعا بـووووووو 

من  نقطة حيل انتقلق 2.0المعتبر لمعدل التشووووغيل لدى النسووووا  والتي ارتفعق بـوووووووووو 

 فكل نف  الفترة.     %20.4إل   22.8%

 ال دع الثالث: تخفيض نسبة الم ت لين ممن يقل دخل م عن خط الفقر إلى النصع: 

  بـ  0222أشوووووووار التقرير إل  أن النسوووووووبة الميوية للقوى العاملة الوطنية تقدر عام

بـ  0222عام  الشووووبابوتقدر بين  ،%02.68تقدر بـوووووووووو 0226، وعام 08.26%

بـ  0222بين اإلنال عام  وتقدر، %24.02تقدر بـوووووووووووو  0226، وعام 28.08%

 .%02.26تقدر بـ 0226، وعام 26.68%

  0.0بلغق  0226، وعام %0.2بلغق  0222ونسبة النمو عام%. 

  سنة  %0.2مقابل  0226عام  %0.0يكحظ أن نسوبة النمو اويتصادي بلغق

في سووووووبتمبر  %02.68،  ما بلغق النسووووووبة الميوية للقوي العاملة الوطنية 0222

جل انففاض في  أفرى،من ناحية  0222في سووبتمبر  %08.26مقابل  0226 سوو 

 %24.02إل   0222في سبتمبر  %28.08نسوبة القوى العاملة بين الشوباب من 

سووونة  %26.68وارتفال نسوووبة القوى العاملة بين النسوووا  من  ،0226في سوووبتمبر 

 نقطة بالنسبة لنف  الفترة. 2.60أي بـ  0226في سبتمبر  %02.26ال   0222

  :ة المتنقلة بين البلدان العربية نيادة االعتماد على العمالة العربي الرابع:ال دع 

   من الدول العربية 02.000ال لي للعمالة الوافدة بلغ  عدد الن أأشار التقرير إل ،)

 (.%22.84، ومن الدول األجنبية بلغ  (%2.24بلغ  
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  وصوووووول عدد العمال األجانب المشووووووغلين في الجزاير الي غاية نهاية ديسوووووومبر

عامل أجنبي من جنسوووووووية عربية  8.542عوامل من بينهم  20.000الي  0226

 من اليد العاملة األجنبية اوجمالية. %2.24أي ما يعادل 

 جنسية عربية. 28معطياق مصال  التشغيل، تم إحصا   عل ا  وبن 

  62.26مصووورية المرتبة األول  بنسوووبة الجنسوووية الويحتل العمال العرب من% 

، اللبنانيين %6.45لم التونسوووويين ب  %22.05يليهم العمال السوووووريين بنسووووبة 

لم الفلسوووووووطينيين بنسوووووووبوووة  %0.42، األردنيين %0.66، المغربيين 5.26%

 .%2.55أما بايي الجنسياق العربية فتملل نسبة ، 0.08%

  العربية فصوصا في يطال البنا ، الري واوشغال ولقد تم تسجيل تواجد العمالة

من اجمالي العمالة العربية، أما في يطال الصناعة  %62.42العمومية بما يعادل 

، وأفيرا في يطووال الفكحووة %20.20وفي الفوودموواق  %24.04فتملوول نسوووووووبووة 

 .%2.02بنسبة 

  أما بالنسووووبة لتوزيع العمالة العربية حسوووووب مسوووووتوي الت هيل فلقد يدرق نسوووووبة

، تليهم فيوة اإلطواراق فهي تعادل %50.24العموال العرب في فيوة أعوان التح م 

 .%06.66، أما فية أعوان التنفيذ %02.55نسبة 

 

 :%02إلى ال دع الخام : ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني 

   622  المهني والتمهين بلغ الت وينعوووودد مورا وز  أنأشووووووووووار الوتوقوريور إلو) 

الوطنية المعاهد عدد ، واوحتياجاق الفاصةمرا ز لذوي  4و ملحقة، (020 مر زو

 8هني بلغ وعدد معاهد التعليم الم معهد،202بلغ المتفصوووووصوووووة في الت وين المهني 

 .معاهد للتعليم المهني

 الت وين  في 0222عام  لمرا ز ومعاهد الت وين والتعليم المهنيين وعدد المنتسووووبين

وعووام ، (055.246  والت وين عن طريا التمهين بلغ، (040.020  بلغ اإليووامي

، والت وين عن طريا التمهين (266.055  فوي الوتو وويون اإليوووواموي بولغ 0224

 .(285.024 بلغ

 %22بـوووووووو  0226و 0222 عاميسوووجل ارتفال نسوووبة الملتحقين بالت وين ما بين و

 بالنسبة للت وين عن طريا التمهين. %55.00للت وين اإليامي، بالنسبة 



 

21 
 

 :سادسا: عموميات 

 مدع توابر خدمات إلكترونية للت  يل: -1

عل  نظام معلوماتي جديد يسووووومي  0225تتوفر الو الة الوطنية للتشوووووغيل منذ  -

طالبي العمل وأصووحاب "الوسوويط" والذي يعد أداة معلوماتية وطنية للوسوواطة بين 

 العمل وتوفير المعطياق اإلحصايية حول سو  العمل.

 العاملين:مدع مرونة السياسات والت ريعات الخاصة بتنقل  -2

في إطار السوياسوة الوطنية للتشغيل، يفضع تشغيل العمال األجانب في الجزاير  -

تضمن تألح ام صوارمة لضبط جلب العمالة األجنبية والتي تقوم أساسا عل  معايير 

حماية ال فا اق الوطنية وأيضووا  تلبية احتياجاق اويتصوواد الوطني و ذلك المشوواريع 

 التنموية من اليد العاملة.

والفاصووووووة في جميع ولذلك تسووووووتفدم العمالة العربية من يبل المؤسووووووسوووووواق العامة 

 القطاعاق ووسوووويما البنا  واألشووووغال العمومية و ذلك الصووووناعة وهذا تبعا  ل فا اتها

 وفبرتها التي يحتاج إليها سو  العمل في الجزاير.

 مدع توابر خطط وبرامج لربع نسبة الملتحقين بالتكوين: -3

إن اسوووووووتراتيجيوووة الت وين المعتمووودة من طرف الووودولوووة، لمرافقوووة التطور  -

اويتصوووووادي واوجتماعي للبكد، دفع بالسووووولطاق العمومية إل  جعل هذا القطال 

به من عكياق ما بين  ل مسوووووووتوياق التنمية في صووووووولوب اهتماماته لما يفتص 

اويتصووادية والبشوورية وف  هذا الصوودد، تم تسووطير عدة أهداف لتطوير الت وين 

وسووووووويما احترام مبدأ المسووووووواواة في اولتحا  بالت وين لجميع شوووووووراي  المجتمع 

باإلضوووووافة ال  التطوير الهي لي لجهاز الت وين، بحيل سوووووم  برنامج إصوووووكح 

 نوعية الت وين من فكل تحقيا العملياق اآلتية: القطال، بتحسن

 تطوير عملية اوعكم والتوجيه للتكميذ الوافدين من يطال التربية الوطنية. -2

 ت ييف عروض الت وين من احتياجاق القطال اويتصادي. -0

 تنويع عروض وأنماط الت وين. -0

 إعادة تنظيم مسار التعليم المهني. -5
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 والتوريه للتالميذ الوابدين من قطاع التربية الوطنية.تطوير عملية االعالم  -1

تحتول عمليوة اوعكم والتوجيوه للتكميوذ أهمية بالغة بالنسوووووووبة للقطال وذلك ، من 

أجل التصودي لظاهرة التسورب المدرسي وامتصاص أ بر يدر مم ن من الشباب 

طال القواوتصووووووال المعتمدة من يبل  لإلعكم، ففي إطار اوسوووووتراتيجية الوطنية 

عل  مدار السوونة ، يتم المباشوورة في مفتلف النشوواطاق عل  المسووتوي المر زي 

والمحلي تجا  التكميذ المتمدرسوووين ومفتلف شوووراي  المجتمع ، بحيل يتم وضوووع 

 ،ما تكميذ نهاية الطور اولزاميتحق تصرف الشباب  ل فرص الت وين ، و سي

وهذا في إطار جهاز اوعكم والتوجيه الذي تم وضووووعه بالشوووورا ة ما بين وزارة 

 الت وين والتعليم المهنيين و وزارة التربية الوطنية.

ة فاصووووو الفاعلين،بالتنسووووويا مع مفتلف  واوتصوووووال،يتم إعداد مفطط لإلعكم و

  تنظيم زياراق للتكميذ ال  المؤسوووسووواق اويتصوووادية من أجل التعرف عل عبر:

 و ذا تنظيم أيام إعكمية عل  مستوى المؤسساق التربوية. المهن،

طاية عل  أسا  ب دراسية،من  ل سنة  اللاني،التكميذ فكل الفصول  ويتم توجيه

دى من اجل افتيار إح اووليا ،الرغباق التي تسوووولم للتكميذ لمليها بالتشوووواور مع 

 وين المهني.التعليم المهني أو الت  العام،التعليم  المساراق:

يقوودم للتكميووذ إعكن عن التوجيووه نحو مسوووووووار الت وين المهني أو التعليم المهني 

 مرفا بعروض الت وين تزامنا مع تسليم  شف النقاط للفصل اللالل.

ا  عل  أسووو الت وينية،من يبل المؤسوووسووواق  الموجهين، ما يتم اسوووتدعا  التكميذ 

لتربيووة الوطنيووة ال  مووديريوواق القوايم المعوودة والمرسووووووولووة من طرف مووديريوواق ا

 الت وين والتعليم المهنيين.  

 تكييع عروض التكوين من احتيارات القطاع االقتصادم. -2

اعتمد القطال ضوووووومن اإلصووووووكحاق التي باشوووووورها منذ مدة ، فطة لت ييف  -

الت وين مع احتياجاق القطال اويتصووووادي ومتطلباق سووووو  الشووووغل وفت  مجال 

للشوورا ة ويتجسوود ذلك ، من فكل مراجعة وتحيين مدونة شووعب وتفصووصوواق 

الت وين المهني  لما تعلا اومر بإدراج تفصوووص جديد اسوووتجابة وحتياجاق أي 

يطال من القطاعاق أو مؤسوسوة ايتصوادية ما ، حيل شهدق مدونة التفصصاق 

عملية مراجعة وإلرا  بالشورا ة مع القطال اويتصادي وهي  0228فكل سونة 

تملل العامل األسوووواسووووي في عكية الت وين بالشووووغل وتهدف ال  ت ييف عروض 

 الت وين مع احتياجاق القطال اويتصادي من الت هيكق وال فا اق.
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 ما يلي: علىوتمخضت عن عملية مرارعة مدونة  عب وتخصصات التكوين الم ني 

 0228مدونة  0220مدونة  0226مدونة  

 00 00 02 الشعب المهنية

 568 550 022 التفصصاق

 عدد التفصصاق حسب مستوياق الت هيل 

 08 00 0 المستوي األول   شهادة الت وين المهني المتفصص

 224 224 25  شهادة ال فا ة المهنية اللانيالمستوى 

 60 42 08 المستوى اللالل   شهادة التح م المهني

 225 222 42 تقنيالمستوى الرابع   شهادة 

 264 204 226 المستوي الفام    شهادة تقني سامي

 

 تنويع عروض وأنماط التكوين: -3

يعمل يطال الت وين والتعليم المهنيين عل  تنويع أنماط وأجهزة  سبا،باإلضوافة ال  ما 

الت وين وذلك من أجل فت  المجال أمام جميع شوووووراي  المجتمع ورفع نسوووووبة الملتحقين 

 بالت وين والتعليم المهنيين.

 :أنماط وأر نة التكوين 

 التكوين الحضورم: -

رة مع برمجة فت ،المهنيويتم تنظيم هذا الت وين عل  مسوووتوى مؤسوووسووواق الت وين 

 مووا يم ن مزاولتووه عن طريا الوودرو   المهني،للتربص التطبيقي في الوسوووووووط 

سووونة  املة فما  26ويوجه هذا النمط من الت وين للشوووباب البالغ سووونهم  المسوووايية،

 فو .

 التكوين عن طريق التم ين: -

ينظم في شو ل تناوبي بين المؤسسة العمومية للت وين  المهني،هو نمط من الت وين 

ويوجه هذا النمط من الت وين للشوووباب البالغ أعمارهم ما  المهني،المهني والوسوووط 

 .سنة 04و 24بين 

 :أر نة التكوين 

 تكوين ذوم المستوم الدراسي دون الرابعة متوسط: -

وهو ت وين موجه لفايدة األشفاص الذين غادروا مقاعد الدراسة مب را، يبل حصولهم 
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 عل  المستوى الدراسي السنة الرابعة متوسط.

 التكوين الروارم:  -

ويوجه للشووووباب القاطن بالمناطا المعزولة، يصوووود تقريب الت وين منهم ويتجسوووود هذا 

حقاق المفتوحة عل  مستوى مل  أيالجهاز في فت  الفرول المنتدبة في الوسط الريفي 

 أفرى،وهي إموا توابعوة لقطال الت وين المهني أو لجهاق  ريفيوة،متواجودة في منواطا 

 .البلدياق(سيما 

 التكوين التةهيلي األولي: -

أشوووهر( متوج بشووووهادة الت هيل المهني، يهدف  26ال   20هو ت وين يصوووير المدى  

حا   ما أن ولت األولي،إل  ا تسواب  فا اق تسوم  لصواحبها بالحصول عل  الت هيل 

 بهذا الت وين و يفضع لشرط تمتع المت ون بمستوى دراسي معين.

 المعابر:التكوين عن طريق  -

عبة الش التفصص،  من الشهادة األولية في نف  يهدف ال  الحصول عل  شهادة أعل

 أو نف  العايلة المهنية.

 تةهيل م ني: –محو أمية  -

فهو مسووووار يهدف من جهة  الدراسووووة،هو موجه للشووووريحة التي لم تلتحا بتاتا بمقاعد 

 ، من جهة أفرى.مية وا تساب مهارة لممارسة مهنةال  التحرير من او

 الم ني:إعادة تنظيم مسار التعليم  -6

يندرج هذا المسوار في إطار تطبيا إصوكح نظام التربية والت وين المباشر فيه منذ 

 وينظم عل  ش ل طورين: 0222سنة 

 ينظم في لكل سنواق ويتوج بشهادة التعليم المهني. األول:الطور  -

 ينظم في سنتين ويتوج بشهادة التعليم المهني العليا. اللاني:الطور  -

ة متوسووووط المنتقلين أو السوووونة األول  لانوي عبالمسووووار لتكميذ السوووونة الراه هذا ويوج

 المعاد توجيههم.

( والمتوجوة للمرحلوة األول  من مسوووووووار التعليم BEPم شوووووووهوادة التعليم المهني  تنظ

 مع سنواق اللانوية. ق( سنواق بالموازا0د مدته لكلة  المهني في طور واح

ر لشووووهادة التعليم  المهني،يلتحا بالسوووونة األول  من طور التعليم   ني،المهالم حضوووو 

عاد  تكميذ السوووووونة الرابعة متوسووووووط الناجحين للطور ما بعد اوجباري والتكميذ الم 
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 توجيههم من السنة األول  من التعليم اللانوي في جميع الٌشعب.

ت هيك مهنيا يٌسووووووهل له ولوج عالم  لحاملها،" BEPتٌمن  شووووووهادة التعليم المهني "

ل للحصووو إضووافي،تسووم  له بمواصوولة ت وين  أ اديمية،الشووغل وا تسوواب معارف 

 ( امتدادا للفرل الٌمتب ع.4من المستوى الفام    أعل ،عل  شهادة 

 شهرا . 05" في مدة BEPSتٌنَظم شهادة التعليم المهني العليا " -

يا المحض ر لشهادة التعليم المهني العل المهني، يلتحا بالسنة األول  من طور التعليم

،  ذات ملة للفرل الٌمت بع و المهني،التكميذ المرشووحين الحايزين عل  شووهادة التعليم 

التكميذ الٌمرشوحين الحايزين عل  شهادة التعليم المهني من الدرجة اللانية في نف  

المؤرخ في  025 – 28اوفتصوووواص والٌمنََظمة بموجب المرسوووووم التنفيذي ريم 

 والمذ ور أعك . 0228سبتمبر سنة  02الموافا  2502رمضان عام  02

 لذيا الفام ،ت هيك  مهنيا من المستوى  لحاملها،تٌمن  شوهادة التعليم المهني العليا 

  له تسم ومؤهكق،يطابا لمناصوب شغل تتطلب معارف نظرية ويدراق تطبيقية 

 يْر اوشغال.بممارسة وظايف ذاق مسؤولية وتَْسي  

 مهنيين،الأن  ل البرامج المسطرة من يبل يطال الت وين والتعليم  باإلشادة،الجدير 

التي تهدف ال  الرفع من نسوووووبة الملتحقين  الدولة،تصوووووب في إطار اسوووووتراتيجية 

ادية دون إغفال حاجياق التنمية اويتصووو للجميع،بالت وين و ذا تحقيا مبدأ الت وين 

 للبكد من اليد العاملة المؤهلة.

 ( 2232-2222هل هناا ردوع لتمديد العقد العربي للت  يل لمدة أخرع.) 

( تداعياق إيجابية في 0202 – 0222لقود  وان إلطك  العقد العربي للتشوووووووغيل  

د في ما يفص تبادل مجال المتابعة الدورية لمدى انجاز المحاور األسووووووواسوووووووية للعق

الفبراق والتجارب بين البلدان العربية وربطها بالسوووووياسووووواق التنموية  ما اعتبرق 

التقارير السوونوية لمدى انجاز األهداف مصوودرا هاما لمنظمة العمل العربية في تقييم 

سووووووويواسووووووواق التشوووووووغيول والت وين وايتراح الحلول للحود من البطوالوة ودعم الحماية 

الدراسووووواق التشوووووفيصوووووية التي يقوم بها فبرا  منظمة العمل اوجتماعية من فكل 

بإن قطاعنا ال يرع أم مانع بي تمديد العقد العربي للت  يل للفترة العربية وعليه ، 

( بعد القيام بدراسة تحليلية للروانب اإليرابية والسلبية 2232 – 2222المقبلة )

 .2222 – 2212لتنفيذ العقد العربي للت  يل للفترة 
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 :رم ورية العراق 

 :ونارة العمل وال ؤون االرتماعية (6

 :( عقدا عربيا للت  يل2222 – 2212: اعتماد الفترة )ال دع األول

يشووووووير التقرير إل  توافر نظم معلوماق،  ما تم اجرا  دراسوووووواق متعلقة بقضووووووايا  -

صوووودار تقارير تم عقد ندواق ومحاضووووراق، وإومؤشووووراق العقد العربي للتشووووغيل، و

 دورية.

 مشار ة صناديا وطنية وصناديا دولية في التشغيل. قتم -

 النصع:تخفيض معدالت البطالة إلى  الثاني:ال دع 

 :معدالت البطالة 

 0226، وعام %8.2بـووووو  تقدر 0222أشار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام  -1

 0226، وعام %0.44تقدر بـوو  0222النمو الس اني عام  ، ومعدل%22.8تقدر بـوو 

، وعام %6.2تقدر بـوووووووو  0222نسووبة البطالة بين الذ ور عام ، و%0.62تقدر بـوووووووو 

، %20.2تقدر بـوووو  0222، أما نسبة البطالة بين اإلنال عام %8.5تقدر بـوووو  0226

تقدر بـ  0222، ونسوووووبة البطالة بين الشوووووباب عام %00.0بـووووووووووو  تقدر 0226وعام 

 .%5.02تقدر بـ  0226، وعام 2.28%

 تحديات سوق العمل: -2

 يلة الدوراق التدريبية للعاملين عل  برامج سو  العمل. :عع الم اراتض

لسووووونة  82تعمل دايرة العمل والتدريب المهني عل  متابعة تنفيذ يرار العمالة الوابدة: 

من العمالة الوافدة في  %42المتضووومنة تشوووغيل  0220لسووونة  56والتوصوووية  0220

الدولة أفذة بنظر اوعتبار ياعدة بياناق الشووور اق المتعايدة مع وزاراق ومؤسوووسووواق 

 العاطلين المسجلين في الدايرة انفا .

 فت  برنامج للقروض الوزارة عل عملق  :ضعع االستثمارات ومعدالت النمو: 

 برنامج يروض الت هيل المجتمعي. -2

 برنامج اوستراتيجية للتففيف من الفقر. -0

 للدفل.برنامج صندو  دعم المشاريع الصغيرة المدرة  -0

 .0224لسنة  06العمل  ت ريعات العمل: قانون
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عوودم وجود اسوووووووتراتيجيووة وطنيووة تعموول عل  تنظيم القطووال غير  القطدداع ال ير منظم:

 المنظم.

تقوودموق الت نولوجيوا يتم اوعتموواد عل  المووا نووة   لمووا للتكنولوريددا:االسدددددددتخددام األمثددل 

 اول ترونية عوضا عن اويدي العاملة البشرية مما يزيد ذلك من حجم البطالة.

 ألف دينار. 042تعديل أجور العامل غير الماهر ال   األرور والمنايا: تم

 استراتيرية للحد من البطالة. / أ( مدم توابر خطط مرحلية -5

 برنامج القروض:  -2

 برنامج يروض الت هيل المجتمعي. (أ

 برنامج اوستراتيجية الوطنية للتففيف من الفقر.  (ب

 برنامج صندو  دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدفل.  (ق

   -التشغيل في القطال العام والفاص:  -0

تعمل لجان  فر ( اوسوووووتقصوووووا  في دايرة العمل والتدريب المهني بالبحل عن 

فرص عمل شووواغرة للعاطلين المسوووجلين في ياعدة بياناق الدايرة في القطاعين 

العاطلين المرشوووووووحين من القاعدة عن الوظايف الواردة  وإبكغالعوام والفواص 

 وحسب اوفتصاص المطلوب.

لسووووووونة  82ريوب المهني عل  تنفيوذ يرار تعمول وزارتنوا دايرة العمول والتود -0

الذي الزم الشوور اق العاملة والمتعايدة مع  0220لسوونة  56والتوصوية  0220

من العمالة  %42وزاراق ومؤسووووسوووواق الدولة بتشووووغيل عمالة وطنية بنسووووبة 

 المشرول.الوافدة الموجودة في 

مرا ز تدريبية في دايرة التدريب المهني لتدريب العاطلين المسووجلين  وجود -5

 في ياعدة بياناق دايرة العمل والتدريب المهني وت هيلهم لسو  العمل.

 الت  يل: معدالت-6

 0226، وعام %50.2تقدر بـوووو  0222أن معدوق التشغيل عام  في التقريرورد     

 .%06.6تقدر بـ  0226، ومعدوق التشغيل عام %50.0تقدر بـ 
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 :%02ال دع الخام : ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى 

  بلغ   القطووال الح ومي( 0222عووام التوودريبيووة المنتسوووووووبين الهييووة  عوودد أعضوووووووا

 (،226بلغ   0222 الفوواص( عووامالقطووال  ( و0285بلغ   0226 ( وعووام5062 

 0226عام  التدريسووووووية المنتسووووووبينالهيية وعدد أعضووووووا   (206بلغ   0226وعام 

 (.260(، والقطال الفاص بلغ  0522  الح ومي( بلغ القطال 

المصووودر إحصووووا اق التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري في العرا   -

0222 0226. 

  2212/  2212نسبة التعليم العام للتعليم التقني. 

، وعدد %00.8( ونسوووبتها 02حيل بلغ عدد الجامعاق الح ومية   العام:التعليم  -

 .%55.2ونسبتها  (62ال لياق األهلية  

، وعدد ال لياق %02.6( ونسوووووووتها 08التعليم التقني: بلغ عودد المعواهد التقنية   -

 .%20.4( ونسبتها 26التقنية  

 .0226  0226الجامعي والتقني في العرا  للعام الدراسي  -

 ات:سادسا: عمومي 

 توابر خدمات الكترونية للت  يل. عمد -1

ن معلوماق مت املة عن توفير يواعدة بياناق معتمدة للعاطلين المسوووووووجلين تتضوووووووم -

رض اعتمادها في ترشووووووويحهم للفدماق المقدمة من الدايرة إليجاد فرص غالعاطلين ل

 عمل وفي مجال القروض.

هي: السوووووووياراق، ضووووووومن فطوة الح وموة اول ترونية تم تفعيل عمل لكلة أنظمة  -

الحسواباق، الموارد البشورية، وتم م ننة اعمال ايسوام الدايرة لتبسيط اإلجرا اق حيل 

تم اعداد أنظمة عمل لأليسوووووووام  األجانب، التفتيش، الفدماق الصوووووووناعية، القروض( 

 وشعبة الت هيل المجتمعي.

 ننشوور اسووتمارة تسووجيل العاطلين عن العمل واسووتمارة  طلب القروض( للعاطلين ع -

 العمل عل  المويع اول تروني.

اعداد نظام مت امل لصوووووال  هيية الحماية اوجتماعية عبر اونترنق يعمل عل  نظام  -

 التسجيل عل  الوظايف والشمول الجديد لألسر الفقيرة.
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اعداد نظام لصوووال  هيية اإلعاية وذوي اوحتياجاق الفاصوووة عبر اونترنق لغرض  -

 التسجيل عل  الوظايف.

من اعوداد نظام مت امل يم ن الدفول اليه عبر  %62يوا  عل  اسوووووووت موال نعمول حوال -

 اونترنق لصال  يسم التفتيش.

 مدع مرونة السياسات والت ريعات الخاصة بتنقل العاملين. -0

 فل حا العامل األجنبي من ناحية  0224لسوونة  06ان يانون العمل النافذ ريم  -

منحه إجازة عمل وحقه في شوووموله بقانون التقاعد والضووومان اوجتماعي وان الية 

عمل يسووم األجانب وسووتقدام او تشووغيل العمالة األجنبية سوولسووة وبسوويطة من ناحية 

بعود ا موال المسوووووووتمسووووووو اق  ترويج المعواملوة حيول يتم من  العوامول إجوازة عمول

األصووولية واسووتحصووال الموافقاق لمدة سوونة من يبل مديرية شووؤون اإليامة وي ون 

 عمله ضمن مفرداق يانون العمل النافذ.

***** 

 :الصناعات العراقياتحاد  (0

 للت  يل:( عقدا عربيا 2222 – 2212ال دع األول: اعتماد الفترة )

المفتلفة: جاري التعميم في القطال تعميم أهداف العقد ومضووووووامينه للمسووووووتوياق  -2

 الفاص.

 نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها من فكل: -0

 توافر نظم معلوماق، واجرا  دراساق وندواق ومحاضراق وتقارير دورية.  

 .  أشار التقرير إل  مشار ة صناديا التمويل الوطنية في التشغيل 

 النصع:ال دع الثاني: تخفيض معدالت البطالة بمقدار 

 معدالت البطالة: -0

، ونسبة البطالة بين %22.2تقدر بـ  0222أشار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام 

بلغق بـ  0222، أما نسبة البطالة بين اإلنال عام %6.2تقدر بـوووو  0222الذ ور عام 

 .%28.2بلغق  0222، ونسبة البطالة بين الشباب عام 20.2%

من اإلنال(  %20من الذ ور و %6صوووعيد الوطني  عل  ال %22يبلغ معدل البطالة 

( 05 – 24ألف الذ ور البطالة   246ألف اإلنال و 526ألف عاطل  640ويمللون 

 ذ ور(. %26إنال و %06سنه  
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 . أ( مدع توبر خطط مرحلية / استراتيرية للحد من البطالة: 0

 اوستراتيجية الوطنية.

ب( اآلليدات المتبعدة للت ددددددد يدل والحد من البطالة )التوعية واإلعالم / دراسدددددددات / 

 :.... الخ(مؤتمرات / ندوات / ورش تدريب / بناء قدرات 

دعم وتطوير القطال الفاص ب افة انشوووووووطته والعمل عل  إعطايه الضوووووووماناق   -

 لتوسيع منش ته بهدف فلا فرص العمل.

 معدالت الت  يل: -6  

 .%02.2بلغق  0226التشغيل بين الشباب عام معدوق 

 سنة. (05 – 24الفية العمرية لمعدوق التشغيل بين الشباب من  

ال دع الثالث: تخفيض نسدددددبة الم دددددت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد إلى 

 النصع: 

 .%26بلغق  0222حجم القوى العاملة بين النسا  عام  -

بلغ  0222( وف  عام 62.25اجمالي   0226ملة لعام معدل المشار ة في القوى العا

 عاما  فما فو . 24( من إجمالي عدد الس ان في سن 60.46 

نيددادة االعتمدداد على العمددالددة العربيددة المتنقلددة بين البلدددان  الرابع:رابعددا : ال دددع 

 العربية:

الوطنيووة ( ألف، والعوودد ال لي للعمووالووة 022222العوودد ال لي للعمووالووة الوافوودة بلغ   -

 ( ألف.22222المهاجرة بلغ  

 222ألف عامل أجنبي حيل يتراوح العمالة العربية في   022العموالوة الوافودة بحدود 

طبيب  0422شوووووووفص بينهم  22222ألف( العموالوة المهاجرة بحدود  242ألف إل  

 مهند  والبايي مفتلف التفصصاق العلمية. 4222و

 :%02بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى ال دع الخام : ربع نسبة الملتحقين 

 ( مر ز.00بلغ عدد مرا ز التدريب   -

 0220ترة من عوووام  ( متووودربوووا  للف288560مرا ز التعليم والتووودريوووب تفرج  

( 08مستفيد في الدوراق التدريبية موزعة عل    5222رك اش( و0226ولغاية 

 مر ز تدريبي في انحا  العرا .
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 االتحاد العام لنقابات العمال بي العراق:  (4

 ( عقدا عربيا للت  يل:2222 – 2212ال دع األول: اعتماد الفترة )

 تعميم أهداع العقد ومضامينه للمستويات المختلفة: -2

 تم تعميم أهداف العقد ومضامينه للمستوياق المفتلفة في القطال الفاص.

والتعوواوني، وأن التعريف بوو هووداف مووا يهم اوتحوواد هو القطووال الفوواص والمفتلط 

 العقد ومضامينه هو تعميمه عل  الجهاق ذاق العكية.

 نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها من فكل: -0

يشوووووير التقرير إل  توافر نظم معلوماق، وأشوووووار إل  إجرا  دراسووووواق وعقد ندواق 

معهد اتفوذ اوتحواد عل  عاتقه ومن فكل الو ومحواضوووووووراق وإجرا  تقوارير دوريوة.

الي فت  ندواق وورش عمل توعوية وتلقيفية حول عقد العمل والتشووووووغيل ماللقافي الع

 ومضامينه.

 يشير التقرير إل  مشار ة صناديا التمويل الوطنية والعربية في التشغيل. -0

في هذا الموضوووول يعتمد باألسوووا  عل  صوووندو  الضووومان اوجتماعي، وهي أموال 

 دولة.تمويل ذاتي من العمال وليسق من ال

 ال دع الثاني: تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع:

 معدالت البطالة:-1

تقدر بـ  0226، وعام %02تقدر بـ  0222أشار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام 

تقدر بـ  0226، وعام %08تقدر بـووووووو  0222، ونسبة البطالة بين الذ ور عام 04%

تقدربـ 0226، وعام %24تقدر بـووووووو  0222، أما نسبة البطالة بين اإلنال عام 02%

تقدر بـ  0226وعام  %04تقدر بـووووووو  0222، ونسوبة البطالة بين الشباب عام 24%

52%. 

 تحديات سوق العمل:-2

 توجد مهاراق ل ن فرص العمل نادرة جدا. ضعع الم ارات:

 تش ل آفة مستمرة في سو  العمل العرايي. العمالة الوابدة:  

اوسوووتلماراق ضوووعيفة جدا وبالتالي فإن النمو  ومعدالت النمو:ضدددعع االسدددتثمارات   

 ضعيف جدا.
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 .0224( لسنة 06أحدل تشريع هو القانون ريم   ت ريعات العمل:  

 من اليد العاملة العرايية. %52يش ل  القطاع ال ير منظم:

 من المصانع اإلنتاجية متويف. % 82توقع المصانع: 

 سبب ش  الميا  واوستيراد الفارجي.متويف ب %42قطاع عمال النراعة: 

 أ( مدع توبر خطط مرحلية / استراتيرية للحد من البطالة:   0

 و يوجد أية فطط حول الموضول الفاص بالبطالة. -

 ب( اآلليات المتبعة للت  يل والحد من البطالة: 

آلياق الحد من البطالة وتحجيمها هو إعادة تشووووغيل المصووووانع المتويفة  -   

 حد من العمالة األجنبية الوافدة.وتشجيع اوستلماراق وال

 معدالت الت  يل:–( 6

، ومعدوق %04بلغق  0226، وعوام %02بلغوق  0222معودوق التشوووووووغيول عوام 

، وعدد %04 بلغق 0226وعام  %02بلغق  0222التشوووووووغيول بين الشوووووووباب عام 

 .%28بلغ  0226وعام  %24بلغ  0222الدافلين الجدد لسو  العمل عام 

معظم التشوووغيل يتم بواسوووطة عقود أو بعمل غير منظم ألن تويف المصوووانع ومحدودية 

 اوستلماراق ألرق بش ل سلبي عل  معدوق التشغيل.

 ع: تمد إلى النصال دع الثالث: تخفيض نسبة الم ت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المع

بلغق  0226وعام  %22بلغق  0222النسوووووووبوة الميويوة للقوى العواملوة الوطنية لعام 

 0226، وعام %02بلغوق  0222، وحجم القوى العواملوة بين الشوووووووبواب عوام 24%

 0226، وعام %4بلغق  0222، وحجم القوى العاملة بين النسوووووا  عام %04بلغق 

وفو   %24الفقر بين الشوووووباب بلغ  ، أما تحديد مسوووووتوى الدفل عن فط%22بلغق 

وفو   %24، أما مسوووووتوى الدفل عن فط الفقر من النسوووووا  بلغ %22فط الفقر بلغ 

، ومسوووووووتوى الوودفوول عن فط الفقر في القطووال غير المنظم بلغ %22فط الفقر بلغ 

 %0بلغق  0222، نسوووووبة النمو بين الشوووووباب عام %22وفو  فط الفقر بلغ  24%

وعام  %22بلغق  0222بة اإلنتاجية بين الشباب عام ، ونسو%4بلغق  0226وعام 

 0226وعام  %2بلغق  0222، نسووووووبة النمو بين النسووووووا  عام %24بلغق  0226
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بلغق  0226وعام  %0بلغق  0222، ونسوووووبة اإلنتاجية بين النسوووووا  عام %0بلغق 

بلغق  0226وعام  %4بلغق  0222، نسوووووبة النمو في القطال غير المنظم عام 4%

 0226وعام  %0بلغق  0222اإلنتاجية في القطال غير المنظم عام  ، ونسوووووووبة8%

 .%6بلغق 

 :%02ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى  الخام :ال دع 

 .%22، أما مرا ز التدريب بلغ عددها %52عدد مرا ز البطالة بلغ  -

 :سادسا: عموميات 

 جيدة ويابلة للتطوير. مدع توابر خدمات إلكترونية للت  يل:

 جيدة ويابلة للتحسوونمدع مرونة السددياسددات والت ددريعات الخاصددة بتنقل العاملين: 

 مستقبك.

حاد جاهدا اوت يعملمدع توابر خطط وبرامج لربع نسدبة الملتحقين بالتعليم التقني: 

 عل  توفير الفطط والبرامج لزج أ بر عدد من العمال في دوراق التعليم التقني.

 مالئمة االستراتيرية العربية للتدريب والتعليم التقني:مدع 

 ضرورة تطوير استراتيجياق التعليم والتدريب للعمال. 

 (:  2232- 2222هل هناا ردوع لتمديد العقد العربي للت  يل لمدة أخرع )

 نعم من الضرورم تمديد العقد العربي لتطوير القدرات والقابليات للعمال العرب. 

*********** 

 :سلطنة عفمان   

 القوع العاملة:ونارة  (2

 عقدا عربيا للت  يل: 2222 – 2212اعتماد الفترة  األول:ال دع 

 تعميم أهداع العقد ومضامينه للمستويات المختلفة: -

 تم تعميم أهداف العقد ومضامينه للمستوياق المفتلفة في القطاعين العام والفاص.

 خالل:ن ر ثقابة العمل وتطوير الوعي ب ا من  -

  توافر نظم المعلومواق، من فكل الودراسووووووواق والنودواق والمحواضوووووووراق والتقارير

 الدورية.
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  في توجد مجموعة من برامج نظم المعلوماق تسوووواعد في إيجاد مؤشووووراق التشووووغيل

القطال الفاص وذلك من فكل اسووووووتفراج حزمة من البياناق اإلحصووووووايية من يواعد 

موعووة من المبرمجين األ فووا  لتمر بعوود ذلووك بيووانوواق الوزارة، يع ف عل  إعوودادهووا مج

ليقوموا بالتدييا عليها وتنقيحها في جداول إحصووايية لم تعرض عل   عل  اإلحصوواييين

 المحللين وستفراج المؤشراق المطلوبة.

  تقوم الوزارة بإعداد وإصووووودار مجموعة من الدراسووووواق الم تبية والميدانية المرتبطة

 ملال عل  ذلك:بسو  العمل في القطال الفاص، 

 ( من منش ق القطال الفاص.أو الفصل باوستقالةدراسة حول المنتهية فدماتهم   -

 دراسة حول القوى العاملة من ذوي اإلعاية في منش ق القطال الفاص. -

 دراساق يطاعية حول القطاعاق اويتصادية بالقطال الفاص. -

 الفاص.مانية العاملة ب جر في القطال دراسة حول عمل المرأة الع   -

 في سو  العمل بالقطال الفاص. اوفتصاصيوندراسة عن  -

 دراسة حول القوى العاملة التار ة للعمل. -

 دراسة حول القوى العاملة المنزلية. -

 دراسة حول توجهاق الباحلين عن عمل نحو العمل في منش ق القطال الفاص. -

 طال الفاص.وغيرها العديد من الدراساق واألبحال المرتبطة بسو  العمل في الق -

تقوم الوزارة بالتعاون مع مؤسوساق الدولة المفتلفة بعمل ندواق ومحاضراق توعية  -

ذين و يزالون عل  فيووة البواحلين عن عمول والطكب الو بهودف نشووووووور لقوافوة العمول بين

 مقاعد الدراسة.

بإصوووووودار تقارير سوووووونوية تتضوووووومن مجموعة من البياناق والمعلوماق الوزارة تقوم  -

بالتشووووغيل في القطال الفاص والتعليم التقني والتدريب المهني، باإلضووووافة إل  المتعلقة 

نشووراق إحصووايية شووهرية وربع سوونوية وسوونوية عن تلك األعمال، وتقارير ودراسوواق 

 تحليلية ربع سنوية وسنوية عن األعمال المذ ورة.

 .الوطنية في التشغيل صناديا التمويل مشار ة-0

يتول  صندو  الرفد إعداد وتنفيذ برامج تمويلية مدروسة ومرنة  :صنـددددوق الربـدددد -

، وذلك من فكل تسووووووهيل اإلجرا اق، ويسووووووتهدف تسووووووتهدف  افة الفياق والقطاعاق

الصوووووندو  تمويل المشووووواريع وفاصوووووة المجدية منها وتلك الغير تقليدية في القطاعاق 
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لت سووووي  أو دعم أو الواعدة والموفرة لفرص العمل، حيل يقدم يروض  اوسووووتراتيجية

والتي يعف   %0أتعاب إدارية وفنية سوونوية و تتجاوز شوورا  المشوواريع القايمة بنسووبة 

 ديلة.حمنها المسووجلون بالضوومان اوجتماعي، وتتم دراسووة وتقييم المشوواريع وفا آلياق 

اسووووتمراريتها يتول  الصووووندو  تنظيم وسووووعيا  لضوووومان نجاح المشوووواريع والحفاظ عل  

ق متوابعوة دورية من فكل فريا متفصوووووووص في المتابعة الميدانية للمشووووووواريع زيوارا

الممولة وتقديم المسوواندة الفنية لها، ويسووع  الصووندو  من فكل تقديم هذا الدعم المالي 

إل  تم ين رواد األعمال من تطوير أعمالهم التجارية وضومان تحقيا اوستقكل المالي 

ها التنافسوووية من فكل تطوير منتجاق وفدماق واإلداري لمؤسوووسووواتهم، وتعزيز يدرات

 يادرة عل  المنافسة في األسوا  المحلية واإليليمية.

 

ي عل  مانيهدف الصندو  إل  تشجيع الشباب الع   صنـدوق تنميـة م ـاريع ال ـباب: -

توفر الدفول في مجال األعمال الحرة وإنشوا  وامتكك مشوروعاق صوغيرة ومتوسطة 

مووانيين وفلا عوودد من الشووووووور وواق الوطنيووة الصوووووووغيرة ن الع  لهم العموول ولغيرهم م

 مانيوالمتوسووووطة الكزمة لنمو اويتصوووواد الوطني وتوظيف أ بر عدد من الشووووباب الع  

ومن هذا المنطلا فان الصووووووندو  يسووووووع  يدر المسووووووتطال لتوفير  العمل.الراغب في 

المعطياق التي تم نه من تذليل الصعوباق التي تواجهها المشروعاق الفاصة بالشباب 

وإليجاد آلية لتعميم الفايدة من الصوووندو  أل بر شوووريحة من المجتمع مع توفر الوسوووايل 

ن إفكل بالمعايير التي يطبقها الكزمة لضمان وصول الدعم إل  الجادين في العمل دو

 الصندو .

 ال ـدع الثاني: تخفيض نسبة البطالة بمقدار النصع:

 معدالت البطالة: (1)

، 2.2، ونسبة البطالة بين الذ ور تقدر بـوو %0.0تقدر بـوو  0226نسبة البطالة عام  -

 . 8.4ونسبة البطالة بين اإلنال تقدر بـ 

 للحد من البطالة: استراتيريةية / أ( مدع توابر خطط مرحل (2)

 .واستراتيجياق للحد من البطالةنعـم توجد فطط 

 ب( اآلليات المتبعة للت  يل )القطاع الخاص( والحـد من البطـالة:

التوطين في القطال الفاص: سووووعق وزارة القوى    . سووووياسوووواق التشووووغيل والتعمين2
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ية والفاصة في بالتعاون مع مفتلف الجهاق الح وم0222منذ إنشايها في عام العاملة 

إجرا اق تنظيمية في سووووو  العمل ووضووووع سووووياسوووواق وبرامج فعالة تتوافا مع اتفاذ 

(، وتنفيذ العديد من السووياسوواق 0202مـووووووووان ماني  ع  الرؤية المسووتقبلية لكيتصوواد الع  

المتنوعة لتحقيا رسوووالتها في تنظيم سوووو  العمل بالقطال الفاص حيل شوووهدق أعوام 

( تنفيذ العديد من اآللياق واإلجرا اق بهدف 0224 – 0222 الفطة الفمسية اللامنة 

زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في مفتلف األنشطة اويتصادية، نرصـوووود منها ما 

 يلـي:

 ،0220شوووهد عام  :التوطين إعادة ت دددكيل اللرـدددددددددان القطاعية الم دددتركة للتعمين/

اللجان القطاعية المشوتر ة ( بإعادة تشو يل 0220 020صودور القرار الوزاري ريم  

للتعمين بريوواسووووووووة القطووال الفوواص وبمشووووووووار ووة ممللين عن أطراف اإلنتوواج اللكلووة 

العمـوووووال( وسعق نحو التنسيا مع  افة الجهاق  –أصحاب األعمـوووووال  – الح ـوووووومة 

المفتصوووووووة من أجول تحديد الفطواق واإلجرا اق الكزمة لتنفيذ فطة القطال للتعمين 

وأصووبحق  .الوطنيةلبيان الفتامي للندوة اللانية لتشووغيل القوى العاملة وفقا  لما جا  في ا

 ( يطاعا  ايتصاديا  وذلك عل  النحو اآلتي:20هذ  اللجان تغطي  

 .اإلنشـــــا اق -2

 .والميــــــــــا  ال هــــربا   -0

 الســــــياراق. -0

 الـزراعــــــة وصــيد األســماك. -5

 الصناعـة والتعـدين. -4

 .الصــــــحـة -6

 .والســياحة السـفر -6

 .التعليـــــــــم -8

 .والغـــــاز النفــط -2

 .المـــالية والبنـــوك الوســاطة -22

 .البيــــع والتوزيـــع -22

 .واوتصاوق النقــل -20
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 يعرض فرص العمل المتوفرة في بنـووووك فرص العمل الشاغرة في القطال الفـوووواص :

األعمال من اإلعكن عن مفتلف األنشووووطة والقطاعاق اويتصووووادية لتم ين أصووووحاب 

من  فادةلكستإتاحة الفرصة للباحلين عن عمل الشواغر المتوفرة بمنش تهم من ناحية، و

بتلك المنشووووووو ق من ناحية أفرى، والمسووووووواهمة بذلك في تحقيا فرص العمل المتوفرة 

الموا مووة بين عرض القوى العوواملووة الوطنيووة والطلووب عل  القوى العوواملووة في سوووووووو  

 العمل.

  بعض األنشطة والمهن ليقتصر العمل فيها عل  القوى العاملة الوطنية فقطحـوووووووظر: 

وفاصة في بعض المهن القيادية واإلشرافية ملل  مدير شؤون موظفين، مدير عكياق 

عامة، مدير تدريب، مدير متابعة، مدير موارد بشووووووورية، مدير إداري، مسووووووواعد مدير 

 عام(.

  المشـترك، التفصصي، حمـكق التفتيشالشـامل، :  ب نواعـهتفتيش العمـل): 

والذي صوواحب التطور الحاصوول في إعداد المنشوو ق واتسووال أحجامها وأنشووطة عملها 

بهوودف مرايبووة تطبيا هووذ  المنشووووووو ق ألح ووام يووانون العموول وأح ووام الكيحووة التنظيميووة 

  يلتدابير السووووكمة والصووووحة المهنية في موايع العمل إل  جانب تنفيذ القراراق واللوا

واإلجرا اق التي تم اتفاذها لتنظيم سوووو  العمل وتطوير عكياق العمل بين الشووور ا  

 اوجتماعيين من عاملين وأصحاب أعمال.

 )شهد عام  :لرنة الحوار االرتماعي )حكـدددددددومة، أصحـددددددداب األعمـدددددددال، العمـدددددددال

( والمتضوووووومن إعادة تشوووووو يل لجنة 0225 60القرار الوزاري ريم   صوووووودور0225

الحوار اوجتماعي برياسووة وزير القوى العاملة وعضوووية ممللين  ل من وزارة القوى 

 مـان.العام لعمـال سلطنة ع   اوتحادمـان، العاملة، غرفة تجارة وصناعة ع  

 لك "وذ :ل والعاملينالربط اإللكتروني لتكوين قداعددة بيداندات حول البداحثين عن عم

من فكل التنسووويا مع الهيية العامة لتسوووجيل القوى العاملة للمسووواهمة في ت وين ياعدة 

بيووانوواق مت وواملووة عن البوواحلين عن عموول والقوى العوواملووة في  وول القطوواعوواق الح وميووة 

والفاصووووووة لتوفير المعلوماق الكزمة عن حر ة التوظيف والتشووووووغيل في السوووووولطنة، 

رة مع الهييوة العواموة للت ميناق اوجتماعية عملية الربط اإلل تروني و وذلوك نفوذق الوزا

بهدف تعديل وتصوووحي  بياناق القوى العاملة الوطنية في القطال الفاص، مما سووويسوووهم 

 عل  بياناق دييقة. في وضع الفطط المستقبلية استنادا  
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 :  واإلرراءات المتخذة لتنفيذ سياسات الت  يل اآلليات: 0

دعما" لسياساق التشغيل وتشجيع المواطنين للعمل في منش ق القطال الفاص من أجل 

، اتفذق وزارة القوى العاملة العديد من اوسووووووتراتيجيةالمسوووووواهمة في تحقيا األهداف 

 القوع العاملة الوطنية بي القطاع الخاص وهي: اإلجرا اق وستقطاب

في  ( ريووال ع موواني004المهوواراق إل   زيووادة الحوود األدن  لألجور للحوود األدن  من  -

 الشهر.

 توحيد اإلجازاق األسبوعية والرسمية للعاملين في القطاعين العام والفاص. -

 الســماح للمواطنين بالقطال الفاص بالتنـاف  عل  الوظايف الح ـومية. -

 ( من الراتب األساسي.%0العكوة الدورية السنوية بحيل و تقل عن   -

 وتحديل يانون العمل.مشرول مراجعة  -

 برامـــج التـدريـب والتــ هيــل. -

 .اوجتماعيةتحسـين مـزايـا الت مينـــاق  -

عرض فرص العمل المتوفرة في الشوور اق الرييسووية  الدرجاق األول  ف عل ( عل   -

 الباحلين عن عمل.

 

 الوابدة،كما اتخذت الونارة العديد من اإلرراءات لتر ددددددديد اسدددددددتقدام القوع العاملة 

 :تمثلت بيما يلـي

   إيقواف اسوووووووتقودام القوى العواملوة الوافودة في عودد من المهن واألنشوووووووطة بنا   عل

 التقارير والدراساق التحليلية لسو  العمل.

 .المراجعة المستمرة إلجرا اق وشروط وضوابط استقدام القوى العاملة الوافدة 

 ح لهم الهم المصووووورت ليف الحمكق التفتيشوووووية لضوووووبط المفالفين من التار ين ألعم

 وترحيلهم عن البكد.بها العمل 

 استحدال بعض الضوابط التي تسهم في زيادة توفير فرص العلم للمواطنين 

  التفتيش عل  أصوووووووحوواب السوووووووجكق التجوواريووة المتعووددة والغير مطبقووة للقوانين

 واألنظمة واتفاذ اإلجرا اق القانونية بش نها وفقا  ألح ام يانون العمل.

   مهلة تصووحي  أوضووال منشوو ق القطال الفاص والقوى العاملة الوافدة تطبيا من

 المفالفة بما يتوافا مع متطلباق سو  العمل.
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 الونارة إليرـاد بـرص عمـل للمواطنين بمن ـتت القطـاع الخـاص: : مبـادرات0

 نظـام التر ـيح اإللكتـروني  : 

لين عن صاحب العمل والباحيعتبر نظام الترشوي  اإلل تروني بوابة اتصال مباشرة بين 

عمل، حيل يتم من فكله عرض فرص العمل الشووووواغرة في منشووووو ق القطال الفاص 

وعل  الباحلين عن عمل ترشوي  أنفسهم بصورة مباشرة عل  الفرص المعروضة دون 

 الحاجة إل  مراجعة الوزارة، وترشووي  الباحل عن عمل لنفسووه في مهنة معينة و يعني

يول يمر طلوب البواحل بعدة مراحل وفي حالة اتفا  الطرفين ذلوك القبول مبواشووووووورة، ح

  مـوووا تعمـووول الوزارة عل  فيها.يتم تعيين الباحل عن عمل عل  جميع بنود عقد العمل 

تطوير آلياق البحل في البرنامج ليشوومل جميع فياق ومسووتوياق الباحلين عن عمل في 

 مرحلة وحقة.

 تصحيح أوضــاع القـوع العــاملة: 

من حرص الوزارة عل  تنظيم أوضووووال المنشوووو ق والعمل عل  ترشوووويد القوى  انطكيا  

م منـووو  مهلـوووة مدتها سـوووتة أشـوووهر  بداية من 0224العاملة الوافدة، فقد تم فكل العام 

مايو وحت  نهاية أ توبر( للمنشوو ق وللقوى العاملة الوافدة المفالفة ألح ام يانون العمل 

 لتصحي  أوضاعها.

 معدالت الت  يل: -1

 0222العاملة الوطنية ب جر في القطال الفاص  ترا مي( عام معدل تشووووغيل القوى  -

، ونسووبة التشووغيل بين الشووباب  أيل من 000.260بلغ  0226وعام  ،026.668بلغ 

سووووووونة( من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطال الفاص عام  02سووووووونة إل   04

الدافلين الجدد لسوووووووو   ، وعدد%60.0بلغق  0226، وعام %80.2بلغوق  0222

(، 2662بلغ   0222العمل  المعينون بمنشووووووو ق القطال الفاص فكل السووووووونة( عام 

 (.5642بلغ   0226وعام 

العودد الترا مي للقوى العواملة الوطنية ب جر و يشووووووومل أصوووووووحاب العمل والعاملون  -

 لحسابهم الفاص أو لدى أسرة.

 ال دع الثالث: تخفيض نسبة الم ت لين ممن يقل دخل م عن خط الفقر إلى النصع: 

  بلغق  0222أشوووووووار التقرير إل  أن النسوووووووبوة الميويوة للقوى العواملة الوطنية لعام

، %82بـوووووووو  0222الذ ور عام  بين ، وتقدر%20.6بلغق  0226، وعام 25.0%

، وعام %02.2بـوووووو  0222اإلنال عام  بين ، وتقدر%64.4تقدر بـوووووو  0226وعام 

 .%05.2تقدر بـ 0226
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   بلغق  ر( للذ و0226- 0222نسووووووبة النمو السوووووونوي في القوى العاملة الوطنية

 .%4، ولإلنال بلغق 2.0%

 و تتوفر لدى الوزارة بياناق ومعلوماق عن القطال غير المنظم.

   :العربية ن البلداننيادة االعتماد على العمالة العربية المتنقلة بي الرابع:ال دع 

   من 2.205.802أشوووووووار التقرير إل  ان عودد ال لي للقوى العواملوة الوافدة بلغ ،)

 (.%26.6(، ومن الدول األجنبية بلغ  %0.5الدول العربية بلغ  

  اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن. تم 

ال دددع الخددام : ربع نسدددددددبددة الملتحقين بددالتعليم والتدددريددب التقني والم ني إلى 

 :( ثم رــدول يوضح مراكن التدريب الم ني الحكومية والتعليم التقني02)%

 عوودد مرا ز التوودريووب المهني الح وميووة والتعليم التقني بلغ  أشوووووووار التقرير إل  ان

عدد المنتسووبين لمرا ز التعليم والتدريب (، و8(، وعدد مرا ز التدريب المهني بلغ  6 

ونسوووووووبووة التعليم  (،50.806بلغ   0226وعووام  (،02.684بلغ   0222التقني عووام 

بلغ عوودد   0226 : التعليم العووام0226 لووانويووة عووامووة( للتعليم التقني في عووام  العووام

ونسوووووووبووة الملتحقين  (8.522بلغ عوودد   0226عووام  التقني فيوالتعليم  (،00.560 

  عامة( بلغبالتعليم التقني من إجمالي مفرجاق التعليم العام  لانوية 

 2.04%. 

 :عمـومـيـــــــــاتسـادسـا : 

 :  مدع توبر خدمات إلكترونية للت  يل .1

 :منهاتوجد في الوزارة العديد من الفدماق اإلل ترونية التي تفص التشغيل 

تم ن هذ  الفدمة صواحب العمل من تسجيل بياناق  افة تفاصيل العقد  :ودتسدريل العق

من بيان صاحب العمل والباحل عن عمل حسب يواعد بياناق الوزارة وأيضا  تفاصيل 

يسووم  النظام للباحل عن عمل يبول  العمل.وفقا  للواي  يانون العمل من مهنة ورواتب 

عين للعقد يم ن للمنشووووووو ة دفع الرسووووووووم أو رفض العقود إل ترونيا !! وفي حالة يبول الم

المطلوبوة  واحد ريال ع ماني( ال ترونيا  عبر النظام، وبالتالي تنع   البياناق آليا  عل  

عيل تم تف اوجتماعية.يواعد بياناق  ل من هيية سوووووووجل القوى العاملة وهيية الت ميناق 

 هذ  الفدمة عل  عشر منش ق من القطال الفاص  مرحلة تجريبية.
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تم تصوووميم رسوووالة الترشوووي  ال ترونيا  بحيل يم ن لمنشووو ق القطال  :حة تر ددديالرسددد

الفوواص التوو  وود من حووالووة المتقوودم لووديهووا للوظيفووة أنووه بوواحوول عن عموول ولي  عليهووا أي 

ويم ن للمنش ة الحصول عل  اوستمارة  التدريـوووب.ملل الحظـووور أو التزاماق بالوزارة 

 ة دون الحاجة لمراجعة الوزارة.بسهولة عبر المويع اإلل تروني للوزار

يهدف نظام المؤسووووسوووواق الصووووغيرة : م ددددروع المؤسددددسددددات الصدددد يرة والمتوسددددطة

والمتوسوطة من تم ين أصوحاب المؤسوسواق من المنافسوة عل  منايصاق وزارة القوى 

 ما يم ن النظام موظفي الوزارة  ال ترونيا .العاملة لتسووووهيل تقديم طلباق أمر الشوووورا  

من إدارة طلباق جميع المؤسووووسوووواق الصووووغيرة والمتوسووووطة المسووووجلة للمنافسووووة عل  

 منايصاق الوزارة وأوامر الشرا .

تم إضافة شاشة في نظام التشغيل تسهل عل  موظفي التشغيل  : دا دات دائرة الت  يل

يناق باشرة بالهيية العامة للت مم واوستقاوقالت  د من سبب عدم انع ا  بياناق العقود 

اوجتماعية.  ذلك تم إيقاف نقل فدماق الع مانيين من نظام التشغيل وإضافتها في فدمة 

وبذلك تنع   البياناق في الهيية العامة للت ميناق اوجتماعية والهيية العامة  اوستقاوق

 لسجل القوى العاملة.

 ين:قل العاملبتن مدع مرونة السياسات والت ريعات الخاصة .2

 توجد مرونة في عملية انتقال العاملين بشرط موافقة صاحب العمل.

التعليم  )كليددات م التقنيموودى توافر فطط وبرامج لرفع نسوووووووبووة الملتحقين بووالتعلي .3

 التقني(:

 نعـم توجد فطط وبرامج لرفع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني والتدريب المهني.

 مـكيمــة. تدريب والتعليم التقني:العربية لل االستراتيريةمدع مالئمة  .5

 (:2232 – 2222هـل هناا ردوع لتمـديد العقد العربي للت  يل لمدة أخرع ) .0

 حسـب اتفــا  أصحـاب القــرار.

******* 
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  بلسطين:دولة 

 .ونارة العمل 

 عقدا عربيا للت  يل: 2222 – 2212اعتماد الفترة  األول:ال دع 

 العقد ومضامينه للمستوياق المفتلفة:تعميم أهداف  -

و يزال العمل جاري عل  تعميم أهداف العقد العربي للتشوووغيل ومضوووامينه للمسوووتوياق 

بسووووووبب عدم ام انية تحقيا جميع أهداف العقد العربي  ضووووووعيفةالمفتلفة ول ن بوتيرة 

 للتشغيل.

 نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها: -

 نالشوور ا  اوجتماعيي الكيا وتطوير الوعي بها من فكلتم نشوور لقافة العمل والعمل 

 .والمحاضراق والندواق وغيرهانظام معلوماق سو  العمل الفلسطيني و

 مشار ة صناديا التمويل العربية والدولية في التشغيل: -

في فلسووووووطين فقط يوجد الصووووووندو  الفلسووووووطيني للتشووووووغيل والحماية اوجتماعية وهو 

 للتشغيل وبرامج التشغيل في فلسطين. الصندو  الوحيد الداعم 

 تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع: الثاني:ال دع 

 ( عام:22- 10) بي الفئة العمرية البطالة: معدالت-1

 0226، وعام %02.2تقدر بـوووو  0222التقرير إل  أن نسبة البطالة عام  ورد في 

 0226، وعام %0.22تقدر بـوو  0222، ومعدل النمو الس اني عام %06.5تقدر بـوو 

، وعام %22.0تقدر بـوووووووو  0222نسووبة البطالة بين الذ ور عام و، %0.4تقدر بـوووووووو 

، %08.5تقدر بـوو  0222، أما نسبة البطالة بين اإلنال عام %00.0تقدر بـوو  0226

تقدر بـ  0222، ونسووووووبة البطالة بين الشووووووباب عام %56.5تقدربـووووووووووووو 0226وعام 

 .  %6.06تقدر بـ  0226، وعام 00.5%

  اويتصووووووواد  إل  ضوووووووعفاورتفال في معدوق البطالة في فلسوووووووطين يعود سووووووبب

توليد فرص عمل جديدة بسوووبب اوحتكل اوسوووراييلي وسووويطرته عل   عنالفلسوووطيني 

 فلسطيني أدى إل  عدم اوستلمار بها.والتي ت من فيها يوة اويتصاد المناطا ومعابر، 

 تحديات سوق العمل: -2

 ب عداد ضييلة جدا . يوجد عمالة وافدة في فلسطين 

 .ضعف الوعي لدى المواطنين حول النظام التعليمي واحتياجاق سو  العمل 



 

43 
 

يوجد ول ن أ( مددع توابر خطط مرحليده / اسدددددددتراتيرية للحد من البطالة:  -3

 الفقر والبطالة. آفةف لم تجد حلول ناجحة للحد من لألس

ب( اآلليات المتبعة للت ددددد يل والحد من البطالة )اسدددددتثمارات رديدة/ من دددددتت 

وات / ورش تدريب / بناء حديثة/ التوعية واالعالم / دراسدددات / مؤتمرات / ند

 .الخ(قدرات ..

ا عل  إيجاد ملحاإلسورال في عملية ترفيص م اتب التشغيل الفاصة، والعمل  

عمالي في السووفاراق والقنصوولياق الفلسووطينية، ودعم التشووغيل الذاتي والمشوواريع 

 الصغيرة وتشجيع إطك  معارض التوظيف والتشغيل.

 معدالت الت  يل: -6

  أما معدوق %62.2تقدر بـووووووووووووو  0222عام  التشووووووغيلذ ر التقرير أن معدوق ،

الجدد لسو  العمل عام  والدافلين، %66.6تقدر بـوووو  0222التشغيل بين الشباب عام 

 (.ألفا   55  0226(، وعام ألفا   80  0222

  ريو الب الوالبطالة في صفوف الفريجين من حملة ارتفال معدوق وتزال مش لة 

 .الفلسطيني يعاني منها المجتمع

 ال دع الثالث: تخفيض نسبة الم ت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد إلى النصع: 

  66.6بـ  0222عام  بالشبا بين لقوى العاملة تقدرانسبة أشار التقرير إل  أن% ،

 0226، وعام %25.5بـووو  0222بين اإلنال عام  ، وتقدر%52.5بـووو  0226وعام 

تقدر بـ  0226وعام %06.2تقدر بـوووو  0222منظم عام الغير ، القطال %22.2بـوووو 

05.2%. 

 وفي القطال ، %02.0تقدر بـووووووو  بين الشووباب تحديد مسووتوى الدفل: عن فط الفقر

بـ  بين الشووباب وفو  فط الفقر تقدر، %04.6تقدر بـوووووووو  0222غير المنظم في عام 

 %65.0، وفي القطال غير المنظم تقدر بـ 62.8%

  تقدر بـ  0226، وعام %0.5تقدر بـوووووووو  0222اونتاجية والنمو: نسوووبة النمو عام

 0226، وعام مليون دوور 20.686ـ تقدر ب 0222. أما نسبة اونتاجية عام 0.2%

 مليون دوور. 22.022تقدر بـ 

لتحديد مسوووتوى في فلسوووطين حصوووايي التي تم اتفاذها: تم اجرا  مسووو  إ اوجرا اق

 فقط. 0222الدفل عند فط الفقر أو فو  فط الفقر في عام 

 :ية المتنقلة بين البلدان العربيةنيادة االعتماد على العمالة العرب الرابع:ال دع 
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 أشار التقرير إل  ان:

  20.6العمالة الوطنية المهاجرة تقدر بـ%. 

  .التصنيف العربي المعياري للمهن: معتمد في فلسطين 

  و تعتمود دولوة فلسوووووووطين عل  العموالوة العربيوة الوافدة ل ون فلسوووووووطين دولة تحق

 وو يم ن تحقيا الهدف الرابع.، 2258اوسراييلي منذ اوحتكل 

 :%02ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى  ال دع الخام  :

  وعدد مرا ز التدريب 02  البطالةمرا ز التودريوب والتعليم التقني: عودد مرا ز ،)

عدد المنتسووبين و ،(260 صووناعية تسوواوي  ( مدرسووة00 ( مر ز تدريب مهني 242 

+  (6422  0226وعام ، (5205  ( تسووواوي0200+   (2220  0222 بها عام

 0222عام بها صناعية عدد المنتسبين  مدرسة( 22 و (22.020تسواوي   (0820 

 (.0202  0226( وعام 0200 

 5، تعليم تقني %26.6تعليم عام  اق(نسبة التعليم العام للتعليم التقني  المؤسس%. 

  نسووووبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني في فلسووووطين متدنية جدا  زالتو

 لقافة النا  السلبية اتجا  التعليم المهني. من الجهود لتغير وعليه يجب بذل المزيد

 سادسا: عموميات:

 يوجوود نظووام معلوموواق سوووووووو  العموول  :مدددع توابر خدددمددات إلكترونيددة للت ددددددد يددل

 .IMISالفلسطيني 

 السياسات والت ريعات الخاصة بتنقل العاملين:مدع مرونة  -1

 عدم اوعتراف بجواز السفر الفلسطيني وإجرا اق اوحتكل تحد من تنقل العاملين

 :لربع نسبة الملتحقين بالتعليم التقنيمدع توابر خطط وبرامج  -2

يوجوود فطط وملووال ذلووك تطبيا برنووامج دمج التعليم المهني والتقني بووالتعليم العووام في 

 فلسطين

 العربية للتدريب والتعليم التقني: استراتيريةمدع مالءمة  -3

يجية تايتم موا مة الفطط والبرامج الفاصوووووة بالتعليم المهني في فلسوووووطين مع اوسوووووتر

 العربية للتدريب والتعليم المهني.

 (:  2232 - 2222هل هناا ردوع لتمديد العقد العربي للت  يل لمدة أخرع) -6

ولكن ب رط ارراء تقييم  امل ومدرو  لنتائج العمل العربي للت  يل  ردوعيورد 

(2212 – 2222.) 
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 :دولة قطر 

 ونارة التنمية اإلدارية والعمل وال ؤون االرتماعية.

  للت  يل:( عقدا عربيا 2222 – 2212اعتماد الفترة ) األول:ال دع 

 .العام التم تعميم أهداف العقد ومضامينه للمستوياق المفتلفة في القط -2

 نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها من فكل: -0

 دورية.وافر نظم المعلوماق، واجرا  دراساق وندواق ومحاضراق وتقارير ت -

تتوفر يواعد بياناق فاصوة بالتوظيف واونتفاباق مرتبطة بفطط، احتياجاق سو   -

 العمل.

 (.0200 – 0226السياسة الس انية لدولة يطر   -

التفطيط التنموي واوحصووا  بإجرا  مسوو  للقوي العاملة بالمهنة بشوو ل  تقوم وزارة -

 ربع سنوي.

 حصا  تقريرا سنويا للمس .تعتمد وزارة التفطيط التنموي واو -

 

 : تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع:ال دع الثاني

 البطالة: معدالت-1

  تقدر بـ  0226وعام  2.6بـووووووو  تقدر 0222أشار التقرير إل  أن نسبة البطالة عام

تقدر  0226، وعام %2.6تقدر بـوووو  0222، ونسبة البطالة بين الذ ور عام 2.20%

، وعام %0.0تقدر بـووووووووووو  0222 اإلنال عام، أما نسوووووبة البطالة بين %2.26بـووووووووووو 

، وعام %2.0تقدر بـ  0222، ونسبة البطالة بين الشباب عام %2.66تقدربـو 0226

 .  %40.2تقدر بـ  0226

 ارة التفطيط التنموي واوحصوووووووا  إدارة اإلحصوووووووا اق السووووووو انية المصووووووودر وز

 واوجتماعية.

 سوق العمل: تحديات-2

 ضعع الم ارات  : 

تقوم دولة يطر من فكل اسووووتراتيجية التنمية الوطنية األول  واللانية باسووووتهداف زيادة 

عل  األيل  %02نسوووووووبوة العموالوة الوافودة ذاق المهوارة العواليوة جدا  في يوة العمل ال  

 تدوير واستقطاب العمالة الوافدة الماهرة. -2

 تطوير إجرا اق استقدام وتوظيف العمالة الوافدة. -0
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 من فكل النتيجة الوسيطة  0200بحلول عام 

  السبيل تم البد" سوو  عمل يوفر عمالة وافدة ماهرة وانتاجية مرتفعة" وفي هذا  (:0 

  التالية: في المشاريع

 تدوير واستقطاب العماله الوافد  الماهرة. -2

 تطوير إجرا اق استقدام وتوظيف العمالة الوافدة.-0

 تعزيز نظام حماية حقو  العمال وأصحاب العمل. -0

 العمالة الوابدة : 

إن فطط التنميوة الطموحوة لدولة يطر أدق ال  زيادة العمالة الوافدة بشووووووو ل  بير مما 

اسووتدع  اومر وضووع محور  امل عن السوو ان والقوى العاملة في السووياسووة السوو انية 

ت ون غايته الرييسوية "التح م في معدوق النمو الس اني فكل ، 0200-0228للدولة 

دى ال  اإلصووووكح التدريجي وفتكوق م بما يؤ0200م ال  0226لممتدة من الفترة ا

 -ال : التر يبة الس انية" يهدف هذا المحور 

 األول:ال دع 

زيوادة عودد المواطنين في يوة العمول من فكل الحود من ظواهرة اإلحوالة للتقاعد المب ر 

 وإعادة ت هيل القطريين للعمل في الميادين المفتلفة.

 ال دع الثاني:

ايتصووووواد المعرفة وذلك من فكل توسووووويع نطا   المي نة( في ميادين دعم التوجه نحو 

النشووواط اويتصوووادي المفتلفة التر يز عل  اسوووتقدام ذوي الفبرة واوفتصووواصووويين في 

 –ايتصووواد المعرفة واوحتفاظ بهم والتففيف من اوعتماد عل  اوسوووتشووواريين المؤيتين 

  وادر الوطنية.اوستفادة من العمالة الوافدة في تطوير وتدريب ال

 ال دع الثالث:

الحد من اسوووتقدام العمالة  اوحتفاظ بالعمالة الموجودة واإلفادة منها في مشووواريع جديدة 

 تدوير العمالة( واشتراط أولوية تشغيل العمالة الموجودة بالبكد من يبل الشر اق التي 

تقدام ضوابط اسالت  د من التزام جميع الشر اق والمؤسساق ب –ترسو عليها المشاريع 

مواطنين  إلحكلالعمالة من حيل العدد والنوعية من  شوووور اق القطال الفاص حوافز 

دام إنشا  مرا ز استق –محل الوافدين في وظايف مناسوبة بالقطاعين الفاص والمفتلط 

 في البلدان المرسلة للعمالة لتول  التحقا من مؤهكق وفبراق العمالة.



 

47 
 

 ال دع الرابع:

 انشا  صندو  دعم العمالة. الموافقة عل 

 ال دع الخام :

العمل عل  توزيع متوازن للعاملين من معظم الجنسووووووياق عل  المهن والحد من تر ز 

دراسووة توزل الجنسووياق عل  المهن المفتلفة   متابعةجنسووياق معينة في بعض المهن 

توجيه  –وافوذ نتوايج الودراسوووووووة بواوعتماد لدى الموافقة عل  اوسوووووووتقدام لمهن معينة 

 المجتمع.الشووور اق لتنويع مصوووادر العمالة وافطار أصوووحاب العمل ب همية ذلك عل  

 إعطا  األولوية للجنسياق العربية في اوستقدام.

 النمو: ضعع االستثمارات ومعدالت 

ققووة للنمو حلووق دولووة يطر في المرتبووة اوولي عووالميووا  في مؤشوووووووراق الوودول المح

وو تزال التويعوواق المسوووووووتقبليووة لألدا   2226منووذ  عووام 02اويتصوووووووادي فكل 

 0.8اويتصووادي في يطر إيجابية حيل من المتويع ان يبلغ النمو اويتصووادي نسووبة 

مليون طن سوونويا  222ي المسووال ال  بينما سوويرتفع انتاج الغاز الطبيع 0228في 

 . 0200بحلول عام 

 :اهم الت ريعات: ت ريعات العمل 

 .0225( لسنة 25يانون العمل الصادر بالقانون ريم   -

بتعديل بعض أح ام يانون العمل  انشوووا  نظام حماية  0224( لسووونة 2القانون ريم   -

 األجور(.

 وفروج الوافدين وايامتهم.بتنظيم دفول  0224( لسنة 02القانون ريم   -

 .0224( لسنة 02بتعديل بعض اح ام القانون ريم   0226( لسنة 2القانون ريم   -

( لسووووووونة 22بتعوديول بعض اح وام القوانون ريم   0228( لسووووووونوة 20القوانون ريم   -

0224. 

بتعديل بعض اح ام يانون العمل  انشووا  لجان فض  0226( لسوونة 20القانون ريم   -

 المنازعاق(.

 بش ن المستفدمين في المنازل. 0226( لسنة 24القانون ريم   -

بإنشا  اللجنة الوطنية لم افحة اوتجار  0226( لسنة 24يرار مجل  الوزرا  ريم   -

 بالبشر.

بشووووووو ن يانون الموارد البشووووووورية المدنية وويحته  0226( لسووووووونة 24القانون ريم   -

 التنفيذية.
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 يوجد في دولة يطر يطال غير منظم في اويتصووواد القطري  : والقطاع غير المنظم

 حيل تفضع  ل القطاعاق اويتصادية للقوانين المنظمة.

 

 للحد من البطالة من خالل: استراتيريةتوابر خطط مرحلية/  )أ(-3

 0200- 0226الوطنية   استراتيجية التنمية.) 

 

 )واالعالم/ دراسدددددددات/  اآلليدات المتبعدة للت ددددددد يل والحد من البطالة )التوعية)ب

 مؤتمرات/ ندوات/ ورش تدريب........الخ(:

 يول عل  مسوووووووتوى العوالم ومع ذلك تقوم الدولة معودل البطوالوة في دولوة يطر هو األ

بوضوووووووع الفطط وآليوواق تنفيووذهووا منهووا اوبتعووال الح ومي، وربط مفرجوواق التعليم 

 باحتياجاق سو  العمل.

 

 :معدالت الت  يل 

، %22.86بلغق  0226، وعام %02.50بلغق  0222معودوق التشوووووووغيول عوام 

بلغق  0226، وعام %28.68بلغق  0222ومعدوق التشوووووغيل بين الشوووووباب عام 

22.56%. 

إدارة اإلحصووووووا اق السوووووو انية  –المصوووووودر وزارة التفطيط التنموي واوحصووووووا   -

 واوجتماعية.

ال دع الثالث: تخفيض نسدددددبة الم دددددت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد إلى 

 النصع: 

 النسبة المئوية للقوع العاملة الوطنية: 

  تقدر بـ  0222 الوطنية لعام لقوى العاملةلأشووووووار التقرير إل  أن النسووووووبة الميوية

، %20.85بـ  0222عام  الشباب بين ، وتقدر%4.2تقدر بـو  0226، وعام 6.6%

، وعام %20.08بـوووووووو  0222بين اإلنال عام  ، وتقدر%22.26بـوووووووو  0226وعام 

 .4.20بـ  0226

 . تم الحصول عل  البياناق السابقة من وزارة التفطيط التنموي واوحصا 
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 العربية:نيادة االعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان  الرابع:ال دع 

 ن:أشار التقرير إل  أ

  ومن %20.0(، من الدول العربية بلغق 2240246الوافدة ال لي  عودد العمالة ،

 .%86.6الدول األجنبية بلغق 

 سادسا: عموميات:

 مدع توابر خدمات إلكترونية للت  يل:

  0220تم تنفيذها في تقرير متابعة العقد العربي للتشغيل. 

 مدع مرونة السياسات والت ريعات الخاصة بتنقل العاملين:

 بش ن دفول وفروج الوافدين. 0224( لسنة 02لقانون ريم  ا 

  بنظام عقد العمل. واستبدالهإلغا  نظام ال فالة 

 .و يوجد ييود عل  تنقل العمالة الوطنية 

 مدع توابر خطط وبرامج لربع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني:

ني التوجيه المهتوجد برامج ومشووووووواريع في اسوووووووتراتيجية التنمية الوطنية زيادة برامج 

 (.0200 – 0228واأل اديمي فكل الفترة  

 (:  2232 - 2222هل هناا ردوع لتمديد العقد العربي للت  يل لمدة أخرع)

 هناا ردوع لتمديد العقد العربي للت  يل. نعم

****** 

 :دولة الكويت 

 .ونارة ال ئون االرتماعية والعمل 

 للت  يل:( عقدا عربيا 2222 – 2212اعتماد الفترة ) األول:ال دع 

 تم تعميم أهداف العقد ومضامينه للمستوياق المفتلفة في القطال العام. -

 نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها من فكل: -

 توافر نظم المعلوماق، واجرا  دراساق وندواق ومحاضراق وتقارير دورية.   -

يتي يشووارك الصووندو  ال ومشووار ة صووناديا التمويل العربية والدولية في التشووغيل:  -

للتنمية في تمويل المشاريع دافل دولة ال ويق وأيضا يساهم في المشاريع اويتصادية 

 والتنموية في البلدان العربية.
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 ال دع الثاني: تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع:

 معدالت البطالة:-1

تقدر  0226، وعام %0.2بـوووو  تقدر 0222التقرير إل  أن معدوق البطالة عام أشار 

تقدر  0226، وعام %2.2تقدر بـ  0222بين الذ ور عام  ونسبة البطالة، %0.0بـو 

، وعام %5.0تقدر بـووووووووووووو  0222، أما نسووووووبة البطالة بين اإلنال عام %4.2بـوووووووووووو 

، وعام %25.2تقدر بـ  0225، ونسبة البطالة بين الشباب عام %4.8تقدربـو 0226

 .%24.5تقدر بـ  0226

( سوووووونة، ونسووووووبة البطالة بين 05 – 24الفية العمرية للبطالة بين الشووووووباب هي من   -

 .0222ولي   0226و 0225الشباب لسنة 

 

 تحديات سوق العمل:-2

 ضعع الم ارات:

 وعموول العموول،تمووق الموايمووة بين مفرجوواق التعليم التقني المهني وحتيوواجوواق سوووووووو  

 سو  العمل. وإنعاشافتباراق لبعض المهن للعمالة وذلك لرفع المستوي المهارى 

 العمالة الوابدة: 

تهتم دولة ال ويق بشوو ل  بير بالعمالة الوافدة وذلك بإصوودار القوانين المنظمة لحقويهم 

 وواجباتهم.

 ضعع االستثمارات ومعدالت النمو:

أسوباب البطالة وتوفير فرص عمل تتناسب مع تسوع  دولة ال ويق دايما بالقضوا  عل  

 النمو الس اني.

 ت ريعات العمل:

 التشريعاق في تطوير مستمر بمشار ة أطراف اإلنتاج.

 للحد من البطالة: استراتيرية)أ( مدع توابر خطط مرحلية/ 3

تعمل الدولة جاهدة في تذليل الصوعوباق من أجل اشراك العمالة الوطنية في القطال 

األهلي، وذلوك بتقوديم الدعم المادي للمواطنين للعمل في القطال الفاص باإلضوووووووافة 
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لتشووووووجيعهم ودعمهم إلنشووووووا  مشوووووواريعهم الصووووووغيرة من فكل تقديم الدعم المادي 

 والمعنوي وتوفير التسهيكق الكزمة لذلك.

 اآلليات المتبعة للت  يل والحد من البطالة: )ب( 

تقودم الدولة دعك مالي للشوووووووباب الراغب في العمل بالقطال الفاص، مما يسووووووواهم في 

ففض نسووووووبة البطالة الناتجة عن توجه الشووووووباب واونتظار للحصووووووول عل  عمل في 

 القطال الح ومي.

 :معدالت الت  يل 

التشغيل  ، ومعدوق%60.8بلغق  0226ذ ر التقرير أن معدوق التشغيل عام  -

وعدد الدافلين الجدد لسو  العمل بلغ ، %0.2بلغق  0226بين الشباب عام 

 .(224.226 بلغ  0226، وعام ( 428.82 

 ( سنة.05 – 24الفية العمرية لمعدوق التشغيل بين الشباب من   -

 

ال دع الثالث: تخفيض نسدددددبة الم دددددت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد إلى 

 النصع: 

 بلغووق  0226لقوى العوواملووة الوطنيووة عووام الميويووة ل أشوووووووار التقرير إل  أن نسوووووووبووة

 0226عام و%06بلغق  0222عام  ، وحجم القوى العواملة بين الشوووووووباب60.8%

، وعام %06.5بلغق  0222ام وحجم القوى العاملة بين النسووووووا  ع ،%86.8 بلغق

 .   %52.2بلغق  0226

   ة:العربينيادة االعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان  الرابع:ال دع 

 هأشار التقرير إل  أن: 

  تعتمود دولوة ال ويوق التصووووووونيف الفليجي للمهن، وو تعتبر دولوة ال ويوق من الدول

 المرسلة للعمالة.

نسدددددددبددة الملتحقين بددالتعليم والتدددريددب التقني والم ني إلى ال دددع الخددام : ربع 

02%: 

( مر ز، وعدد المنتسوووووووبين لمرا ز التعليم والتدريب 25بلغ   التودريوبعودد مرا ز  -

 (.8405بلغ   0226، وفي عام %26نسبته  (2858بلغ   0222التقني في عام 
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 ( معاهد.2(  لياق و  4  التدريبعدد مرا ز يشمل  -

 :سادسا: عموميات 

تتوفر الفودمواق اول ترونيوة في دولة : مددع توبر خددمدات الكترونيدة للت ددددددد يدل: 1

ال ويق وذلك من فكل إطك  نظام آلي متميز يتقدم من فكله طالب العمل بتسوووجيل 

 طلب العمل.

هناك العديد من  : مدع مرونة السدددياسدددات والت دددريعات الخاصدددة بتنقل العاملين:2

ل إجرا اق انتقال العاملين من صوووواحب عمل ألفر القوانين والتشووووريعاق التي تسووووه

 وهي سهلة التطبيا وتحافظ عل  حقو   ك الطرفين.

يد من : توجد العد:مدع توابر خطط وبرامج لربع نسدددددبة الملتحقين بالتعليم التقني3

الفطط  نشور الوعي ب همية العمل في المجاوق التقنية والمهنية في أوساط المجتمع، 

لمناسووووبة للتدريب وفت  المجال أمام  ل راغب لتعلم مهنة أو مواصوووولة وتوفير البيية ا

 تدريبه.

 (:2232 – 2222: هل هناا ردوع لتمديد العقد العربي للت دددد يل لمدة أخرع )6

أن يتم عمل دراسدددددددة لنتائج العقد العربي خالل الفترة السدددددددابقة وعليه يمكن اتخاذ 

 القرار حول التمديد من عدمه.

***** 

 اللبنانية: الرم ورية 

 ونارة العمل: (2

 ال دع الثاني: تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع:

 معدالت البطالة: -1

، ونسبة البطالة %2.6تقدر بـووووووو  0220أشوار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام  -

تقدر  0220، أما نسبة البطالة بين اإلنال عام %6.6تقدر بـ  0220بين الذ ور عام 

 .%20.8بـ 

 الت  يل:معدالت  -2

 .%52.0بلغق 0220أن معدوق التشغيل عام في التقرير ورد   -

 سنه وما فو ( 24معدل النشاط اويتصادي    -
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 سنة وما فو (. 24نسبة العاملين    -

 .0220لبنان ، لألسر،: األوضال المعيشية لمصدرا

 ال دع الثالث: تخفيض نسبة الم ت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد إلى النصع: 

بلغق النسبة الميوية  0220أشار التقرير إل  أن حجم القوى العاملة بين النسا  عام 

أشوووار التقرير إل   .  ما%26تحديد مسوووتوى الدفل عن فط الفقر بلغق ، و 02.0%

أن النسووووووب الميوية للقوى العاملة المسووووووجلة في البرنامج والمصوووووونفة تحق فط الفقر 

، ومن عوووام %06.62بين الوووذ ور  0224-0222الوطني، حيووول بلغوووق من عوووام 

بين اونووووال  0224-0222، وبلغووووق من عووووام %04.22بلغووووق  0226-0226

 ، %0.64بلغق  0226-0226، ومن عام 0.46%

 سنة وما فو . 24عمرية: الفياق ال -

 .0220المصدر: األوضال المعيشية لألسر، لبنان ، -

 

 ال دع الرابع: نيادة االعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان العربية:

أشووووار التقرير إل  أن نسووووبة العمالة الوافدة من دول عربية ولديهم إياماق عمل من  -

، ونسبة العمالة %2.0( أي 00066بلغق   0228 220 02إل  0226 2 2تاري  

إل   0226 2 2الووافوووودة مون دول أجونوبيووووة ولووووديهم إيوووواموووواق عموووول من توووواري  

 .%22.6( أي 022086بلغق   0228 220 02

 

 :%02ال دع الخام : ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى 

لتقني الفاص بحسووووب الشوووووهاداق توزيع الطكب في التعليم المهني وا 0-0جدول ريم 

 .0226-0226والجن  لسنة 

 

 

 

 

 



 

54 
 

 الشهاداق الرسمية المجمول

الووووومشوووووووووووورف  اومتياز المهني اوجازة الفنية

 المهني

 المحافظاق الت ميلية المهنية الب الوريا الفنية اللانوية المهنية

 أنلي ذ ر أنلي ذ ر أنلي ذ ر أنلي ذ ر أنلي ذ ر أنلي ذ ر أنلي ذ ر

 جبل لبنان 808 2022 5085 4650     2228 2062 250 202 6560 8452

 لبنان الشمالي 622 2422 2802 0602     582 052 06 2 0256 5462

 البقال 242 024 2250 826  42   056 080 52 22 2426 2450

 بيروق 224 220 400 844     88 220 8 6 605 2246

 الجنوب 006 060 685 0604     002 262 42 20 2022 0222

 النبطية 200 024 840 0056     628 524 280 62 2664 0206

 المجمول 0262 0866 2506 24225 2 42 2 2 0860 0668 566 002 25206 00208

 

 -التالي: طالبا حسب الجدول  84055، 0226-0226للسنة الدراسية  والتقنيبلغ عدد الطكب في التعليم المهني 

 
 %2.80 بيروق

 جبل لبنان
04.55% 

 الشماليلبنان 
05.62% 

 البقال
20.02% 

 لبنان الجنوبي
8.00% 

 النبطية
2.62% 

 

 -التالي: توزيع الطكب في المدار  والمعاهد المهنية والتقنية بحسب الشهادة بالجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %26.88 الت ميلية المهنية

الولووووانوويووووة الوموهونويووووة  الونظووووام 

 المزدوج(

2.48% 

 %46.65 الب الوريا الفنية

 %22.55 اومتياز الفني

 %5.55 اوجازة الفنية

 %2.20 المايستر(المشرف الفني  
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 0226-0226توزيع الطكب في التعليم المهني والتقني بحسب الشهاداق للسنة 

 الشهاداق الرسمية المجمول

 المحافظاق الت ميلية المهنية الب الوريا الفنية اللانوية المهنية المشرف المهني اومتياز المهني اوجازة الفنية

 أنلي ذ ر أنلي ذ ر أنلي ذ ر أنلي ذ ر أنلي ذ ر أنلي ذ ر أنلي ذ ر

2465

8 

2266

6 

 جبل لبنان 2006 0045 6625 2286 22 555  26 0025 0266 600 668

2062

0 

2220

5 

 لبنان الشمالي 2626 0624 6226 6284 20 520   0002 0202 268 522

 البقال 806 2406 0546 0502 5 088   2582 2264 052 240 6226 6460

 بيروق 224 220 400 844  2   88 220 8 6 605 2246

 الجنوب 568 264 2822 5204 2 02 2 2 402 522 252 48 0252 4426

 النبطية 584 202 0260 0222 2 48 2 2 2064 888 025 66 5206 4250

5862

6 

0660

8 

2562 0020 6682 8882 26 2 2000 08 0846

0 

0246

0 

 المجمول 5806 2445

 

***** 

 :العمالي العام بي لبناناالتحاد   (2

 ( عقدا عربيا للت  يل:2222 – 2212ال دع األول: اعتماد الفترة )

 تعميم أهداف العقد ومضامينه للمستوياق المفتلفة: -2

التقرير ما زالق في بداياتها بانتظار دراسوواق متعلقة إن اإلجرا اق الرسوومية وعتماد 

 .بقضايا ومؤشراق العقد

 نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها من فكل: -0

يشوووووير التقرير إل  توافر نظم معلوماق، وأشوووووار إل  اجرا  دراسووووواق وعقد ندواق 

 ومحاضراق واجرا  تقارير دورية.

ها اوتحاد العمالي العام بالتعاون مع ان نشووووووور لقوافوة العمول من المهوام التي يعمل علي

 الح ومة اللبنانية.

 ال دع الثاني: تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع:

 معدالت البطالة:-1

 02ال   24تتراوح أريووام البطووالووة بين مفتلف المراجع التي تتول  دراسوووووووة هووذا من 

 بالمية وذلك دون احتساب البطالة المقنعة.
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 سوق العمل: تحديات-2

 ضعع الم ارات:

و يعاني اللبنانيون من ضوووووعف في المهاراق بقدر ما يعانون من أزمة البطالة بحد  -

 ذاتها.

من أبرز التحدياق سووويما وأن انع اسووواق األزمة السوووورية أدق ال   العمالة الوابدة:  

 مزاحمة اليد العاملة اوجنبية لليد العاملة اللبنانية.

إن ارتفال الدين العام أدى ال  ضغط عل  النمو  النمو:ضعع االستثمارات ومعدالت   

 مما أدى إل  جمود  وضعف في اإلنفا  اوستلماري.

يتابع اوتحاد العمالي العام في لبنان تشووريعاق العمل لتعزيز حقو   ت ددريعات العمل:  

 العمال.

تزايد بشووو ل  بير سووويما وأن ضوووعف اويتصووواد يؤدي ال  نشوووو   القطاع ال ير منظم:

   وتضفم القطال غير المنظم.

 أ( مدع توبر خطط مرحلية / استراتيرية للحد من البطالة:   0

إن اوتحاد العمالي العام أن اونفا  اوستلماري في يطاعاق منتجة مع اصكح  -

 القطال العام والشفافية تؤدي للحد من البطالة.

 ب( اآلليات المتبعة للت  يل والحد من البطالة: 

يحواول اوتحواد العموالي العام وبالتعاون مع الح ومة وممللي أصوووووووحاب  -   

العمووول، وعبر حوار هوووادف إليجووواد السوووووووبووول الكزم للفروج من األزموووة 

 لبنان.اويتصادية التي عصفق بالمنطقة   ل وانع سق عل  

 معدالت الت  يل:–( 6

  م النمو الذي ينع   عليرى اوتحاد أن معدل التشوووغيل و يم ن يياسوووه او بعد تقد    

التشووووغيل ومن جهة أفرى، فان اوتحاد و يملك اوحصووووا اق الدييقة وو اوم انياق 

 إلحصا  هذ  المعدوق.

ال دع الثالث: تخفيض نسدددددبة الم دددددت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد إلى 

 يعتبر الشباب هم العدد األ بر من القوى العاملة.النصع: 
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 الرابع: نيادة االعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان العربية:ال دع 

يعاني لبنان من زيادة اوعتماد عل  العمالة العربية. بسووووووبب النزوح السوووووووري الذي 

 انع   سلبا عل  البطالة لدى اللبنانيين

 :%02ال دع الخام : ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى 

يعموول اوتحوواد مع مفتلف القوى في لبنووان و سووووووويمووا المجتمع الموودني ومنظمووة العموول 

العربيوة والدولية لكهتمام بالتعليم والتدريب التقني والمهني وبالتالي فان رفع العدد ال  

 هذا الريم يعتبر أمرا مم نا بعد توجيه الطكب في الراحل ما يبل التعليم المهني.

 سادسا: عموميات:

 يوجد فدماق ال ترونية مقبولة. مدع توبر خدمات إلكترونية للت  يل: -

عاق و تعتبر التشري مدع مرونة السدياسدات والت ريعات الخاصة بتنقل العاملين: -

 عقبة في هذا األمر.

ط هووذا األمر يرتب توابر خطط وبرامج لربع نسدددددددبددة الملتحقين بددالتعليم التقني: -

 ي.بالنمو اويتصادي والتوجيه المهن

 مدى مكيمة اوستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني:  جيدة(. -

(: نعم، 0202-0202هل هناك جدوى لتمديد العقد العربي للتشوووغيل لمدة أفرى   -

رغم ان هذا االمر يحتاج الى مثابرة على مدع سنوات طويلة اال ان حظوظ نراحه 

 كبيرة.

******* 

 :رم ورية مصر العربية 

 العاملة. ونارة القوع (12

 للت  يل:( عقدا عربيا 2222 – 2212اعتماد الفترة ) األول:ال دع 

ة، يلدولاقطاعاق العربي للتشوووغيل عل   افة تقوم الح ومة بتعميم  افة أهداف العقد ال -

 فاصة فيما يتعلا بففض البطالة والرفع من إنتاجية العمل.

المعلوماق، من فكل توافر نظم نشووووووور لقوافوة العمول وتطوير الوعي بهوا: من فكل  -

 الدراساق والندواق والمحاضراق والتقارير الدورية.

بحل العمالة  – تاب اإلحصووووووا  السوووووونوي  –معلوماق سووووووو  العمل  نظم -2

 نشرة سو  العمل. –بالعينية 
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 دراساق سنوية وربع سنوية عن متغيراق سو  العمل. دراساق: -0

 .في التشغيل وعربية ودولية مشار ة صناديا وطنية -

 وطنية : صندو  تحيا مصر ، الصندو  اوجتماعي للتنمية. -2

 معهد التفطيط العربي. عربيا :-0

   و الة الجاي ا(. –( gizو الة   دوليا : -0

 تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع: الثاني:ال دع 

 البطالة: معدالت-1

تقدر بـ  0226، وعام %20بـ  تقدر 0222أشار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام 

، %0.46بلغ  0226وعام %0.02بلغ  0222ومعدل النمو الس اني عام ، 22.0%

، %6.8تقدر بـ  0226، وعام %8.2تقدر بـو  0222البطالة بين الذ ور عام  ونسبة

تقدربـ 0226، وعام %00.6تقدر بـوووووووووووووو  0222أما نسوووووووبة البطالة بين اإلنال عام 

 0226، وعام %05.2بـوووووووو تقدر  0222، ونسووبة البطالة بين الشووباب عام 20.0%

 .%05.8تقدر بـ 

 كتاب اإلحصاء السنوم. المصدر:

ب فذ متوسووووووط لمعدل النمو في عام  0222تم حسوووووواب معدل النمو السوووووو اني لعام  -

 .0226وعام  0226

 تحديات سوق العمل: -1

 تناسب فريجي التعليم مع احتياجاق سو  العمل. عدم الم ارات:ضعع 

 النمو:ضعع االستثمارات ومعدالت 

من حجم الناتج القومي  %52مليار جنية بنسووووووبة  656بلغ حجم اوسوووووتلماراق ال لي 

 .%5.2وبلغ معدل النمو 

 المنظم:القطاع غير 

 من إجمالي المشتغلين. %56يستوعب حوالي 

 للحد من البطالة: استراتيرية)أ( مدع توابر خطط مرحلية/  -2

 .0202رؤية مصر للتنمية المستدامة    
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 :اآلليات المتبعة للت  يل والحد من البطالة)ب(

 التدريب والتوجيه المهني. –نشر ف ر العمل الحر 

 معدالت الت  يل: -

  بلغق0226وعام  ،%55.22بلغق  0222ذ ر التقرير أن معدوق التشووغيل عام 

بلغ  0226، وعوام 052.222الودافلين الجودد لسوووووووو  العمول بلغ  ، وعودد55.25%

422.822. 

من  0222ا  طرح يوة العمل عام تم حسواب الدافلين الجدد لسوو  العمل عل  أس -

 معدوق  0226من يوة العمل عام  0226العمل  ة، و ذلك يو0222العمل عام  ةيو

 التشغيل تحسب عل  أسا  عدد المشتغلين   الس ان في سن العمل.

(   الس ان في 02 – 24معدوق تشغيل الشباب = عدد المشتغلين في الفية العمرية   

 (.02 – 24الفية العمرية  

 ال دع الثالث: تخفيض نسبة الم ت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد إلى النصع: 

  وعام  %06.8بلغق  0222 العاملة الوطنية عامأشوار التقرير إل  أن نسبة القوى

بلغوووق  0226بين الشوووووووبووواب عوووام العووواملوووة  وحجم القوى، %06.2بلغوووق  0226

، وعام  (4.288 بلغق  0222القوى العاملة بين النسووووووا  عام  ، وحجم (22.842 

وعووام  %50.6بلغووق  0222عووام  منظمالغير  ، والقطووال %6.220بلغووق  0226

 .%56.6بلغق  0226

جنيوووة يوميوووا  أي  05دوور في اليوم أي موووا يوازي  2.2فط الفقر العوووالمي  -

 جنية. 822 – 622جنية شهريا ، فط الفقر المصري  2224

   :ية المتنقلة بين البلدان العربيةنيادة االعتماد على العمالة العرب الرابع:ال دع 

 أشار التقرير إل  أن: (22

(. ومن 0545(، ومن الوودول العربيووة  25254عوودد العمووالووة الوافوودة ال لي   (20

 (.25254(، والمعتمد  22422 الدول األجنبية 

(، ومن 622662لدول العربية  ل(، 525560عدد العمالة الوطنية المهاجرة   (20

 (.2082الدول األجنبية  

، وللدول %26.0بلغق عام ، للدول العربية 0224العموالوة الوطنيوة المهواجرة  (25

 (.525560  ، والعدد ال لي%0.6بنسبة  22604األجنبية بلغق 
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عالية نجد أن الدول العربية صوواحبة النصوويب األ بر من عدد من فكل األريام  (24

العمالة الوطنية المهاجرة اليها لما تتمتع به العمالة المصوووووورية من فبراق عالية وتمتع 

 العمالة المصرية والعربية بالعاداق والتقاليد المشتر ة فيما بينهما.

 0226مهني المصري إصدار دليل التصنيف ال تم للم ن:التصدنيع العربي المعيارم 

تحق إشووووراف مر ز معلوماق مجل  الوزرا  ودعم اتفاذ القرار بالتعاون مع الجهاز 

المر زي للتعبيووة العووامووة واوحصوووووووا  ويطووال التعليم الفني بوزاراق التربيووة والتعليم 

 – 0228ومصوووولحة ال فاية اإلنتاجية بوزارة التجارة والصووووناعة مرفقا  الدليل الدولي 

مهنة ال  جانب  4222يف العربي المعياري ويشووووووومل الدليل حوالي وربطه بالتصووووووون

 .مهنة تحق بند أفرى 422ت ويد 

 :%02نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى  الخام : ربعال دع 

مر ز، وعدد  (648  مر ز، وعدد مرا ز التشوووووووغيل بلغ (42 عدد مرا ز البطالة  -

، وفي عووام (6626 بلغ  0222المنتسوووووووبين لمرا ز التعليم والتوودريووب التقني في عووام 

 .(0222 بلغ  0226

القوى العواملووة عودد مرا ز البطوالوة هي عودد مرا ز التوودريوب المهني التوابعوة لوزارة  -

والتي تهدف إل  رفع  فا ة الشووباب المصووري وت هيله لكلتحا  بسووو  العمل للحد من 

 الة.البط

يعبر عن العدد المنتسووووب لمرا ز  0226عدد المنتسووووبين لمرا ز التعليم والتدريب  -

التدريب التابعة للوزارة فقط بينما يبلغ عدد المنتسوبين للمرا ز عل  المستوي القومي 

 منتسب. 222254

 سادسا: عموميات:

 مدع توابر خطط وبرامج لربع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني:

 يلرفع نسووبة الملتحقين بالتدريب المهنواوعتماداق المالية تتوافر الفطط والبرامج 

 بمرا ز التدريب التابعة للوزارة.

 

***** 
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 :المملكة الم ربية 

 ونارة ال  ل واالدماج الم ني:  -16

 ( عقدا عربيا للت  يل:2222 – 2212ال دع األول: اعتماد الفترة )

 للمستويات المختلفة:تعميم أهداع العقد ومضامينه  -2

القطواعين العام  تم تعميم أهوداف العقود ومضوووووووامينوه للمسوووووووتويواق المفتلفوة في -

 الفاص.و

 نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها من فكل: -0

يشير التقرير إل  توافر نظم معلوماق، وأشار إل  اجرا  دراساق وعقد ندواق  -

 ومحاضراق واجرا  تقارير دورية.

 مشار ة صناديا التمويل الوطنية في التشغيل.يشير التقرير إل   -0

عل  الصوووعيد الوطني: إنشوووا  صوووندو  للنهوض بتشوووغيل الشوووباب الذي يمول  -

 .التشغيل إلنعاشالبرامج اإلرادية 

عل  الصوووووووعيود الجهوي والمحلي من فكل تطوير شووووووورا واق مع الجهاق يتم  -

طابع  بمقتضووواها وضوووع صوووناديا جهوية لتمويل اجرا اق إنعاش التشوووغيل ذاق

 جهوي؛

وفي إطار التعاون الدولي تم تمويل عدد من البرامج والمشووواريع التي تدفل في  -

 إطار تفعيل اوستراتيجية الوطنية للتشغيل عبر الدعم المالي الذي وفرته  ل من:

 .م تب العمل الدولي 

 .البنك الدولي 

 .الو الة الفرنسية للتعاون الدولي 

 .البنك اوسكمي للتنمية 

  األلماني  التعاونGIZ.) 

 ال دع الثاني: تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع:

 معدالت البطالة:-1

تقدر  0226، وعام %8.2تقدر بـوووو  0222أشار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام 

، ونسوووبة البطالة بين %2.04بلغ  0225، ومعدل النمو السووو اني عام %22.0بـووووووووو 
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، أما نسبة البطالة %8.8تقدر بـوووو  0226وعام ، %8.5تقدر بـوووو  0222الذ ور عام 

، ونسووبة %25.6تقدربـوووووووو 0226، وعام %22.0تقدر بـوووووووو  0222بين اإلنال عام 

 .%06.4تقدر بـ  0226وعام  %26.2تقدر بـ  0222البطالة بين الشباب عام 

 تحديات سوق العمل:-2

 ضعع الم ارات:

 بي الم رب على: لموار ة ضعع الم ارات تعمل السلطات المكلفة بالعمل -

وضووووووع برامج لتحسووووووين يابلية التشووووووغيل، تنفذ من يبل الو الة الوطنية إلنعاش  -

التشووووووغيل وال فا اق بتنسوووووويا مع الفاعلين في مجال الت وين التدريب واألطراف 

 .األفرى المعنية

 .وضع برامج لدعم تدري  اللغاق  -

 .ك التعليمتطوير الح  المقاووتي وحب المبادرة في جميع مستوياق وأسك -

 متابعة مهننة الت ويناق. -

برمجة وحداق حول السوووووولو ياق المهنية والتعريف بالمقاولة وسووووووو  الشووووووغل   -

 ل.وتقنياق البحل عن عم

 .وضع نظام للتصديا عل  م تسباق التجربة المهنية  -

التوجووه التوودريجي نحو نظووام ينبني عل  الوحووداق لفت  بوواب الشوووووووهوواداق في وجووه  -

 .+ الت وين الت هيلي+ وحداق ت ميلية(  التجربةالجميع 

 .العمل عل  وضع منظومة تسم  بالت وين مدى الحياة -

 .فت  و اوق جامعية وفضا اق تشغيل بالمؤسساق التعليمية -

 فلا مراصد جهوية لسو  الشغل لضبط الحاجياق الجهوية واستشرافها. -

شورعق الوزارة في مراجعة المسوطرة الفاصوة بالت شوير عل  عقود  الوابدة:العمالة   

عمول األجرا  األجوانوب حت  تتك م مع اوتفوايياق الدولية المصووووووواد  عليها والقوانين 

 الجاري بها العمل.

وعل  إلر سولسلة من المشاوراق مع القطاعاق والهيياق المعنية، التي صبق في اتجا  

جديدة لكسوووووتراتيجية الوطنية للهجرة واللجو   تحيين ضووووورورة الت يلم مع التوجهاق ال

اإلطار التنظيمي للهجرة( والعمل عل  القضووووا  عل   ل أشوووو ال التمييز دافل سووووو  
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الشوغل  يانون الشوغل+ اوتفايياق الدولية(، تقرر العمل عل  تبسيط المسطرة المعمول 

ق وإ راهاق بها عند ولوج اوجانب لسوووو  الشوووغل ألول مرة مع مراعاة فصووووصووويا

 .السو  الوطنية و ذا حاجياق المستلمرين من ال فا اق األجنبية الكزمة

 ما تم فت  باب اوسوووتفادة من برامج التشوووغيل في وجه المهاجرين في وضوووعية يانونية 

   والتي  انق تقتصر عل  المغاربة.

شغل في لتتملل أهم التحدياق في التفعيل األملل لمقتضياق تشريع ا ت دريعات العمل:  

وايع النسووووويج اويتصوووووادي الوطني، وما يتطلبه ذلك من موا بة مسوووووتمرة وفعالة إطار 

ألجهزة المرايبوة التوابعوة لوزارة الشوووووووغل من فكل العديد من البرامج واألوراش التي 

 أطلقتها الوزارة لتوفير أنجع السبل من أجل تطبيا أملل للتشريع اوجتماعي.

 أ( مدع توبر خطط مرحلية / استراتيرية للحد من البطالة:   0

في إطار تطوير سوياسوة مندمجة للتشوغيل تم وضع المفطط الوطني للتشغيل، 

 أساسية وهي: فمسة توجهاقالذي يتمحور حول 

دعم فلا مناصووووووب الشووووووغل، من فكل إجرا اق تحفيزية تهدف دعم  -

 اوستلماراق المنتجة لفرص الشغل  ميا ونوعيا.

مك مة التعليم والت وين مع متطلباق سووو  الشووغل، وسوويما من فكل  -

تطوير الح  المقاووتي وروح المبادرة في جميع مسوووتوياق وأسوووكك 

التعليم وتعزيز تودري  اللغواق والعمول عل وضوووووووع منظومة تسوووووووم  

 بالت وين مدى الحياة.

 ت ليف البرامج النشويطة للتشوغيل ودعم الوسوواطة من فكل العمل عل  -

في الماية سووووونويا، وذلك  22رفع وتيرة تشوووووغيل المسوووووتفيدين بنسوووووبة 

بتجويد برامج إنعاش التشووووغيل الحالية ووضووووع برامج جديدة لتحسووووين 

يابلية التشووووووغيل ودعم التشووووووغيل الم جور و ذا ظروف العمل وتعزيز 

 الحماية اوجتماعية.

تحسوين ظروف العمل واشوتغال سو  الشغل، وسيما من فكل تطوير  -

ام المعلوماق حول سووو  الشووغل وتطوير آلياته و ذا تعزيز الحماية نظ

 اوجتماعية.
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دعم البعوود الجهوي في التشوووووووغيوول، وسووووووويمووا من فكل تعميم وإغنووا   -

البرامج الجهويوة واإليليمية إلنعاش التشوووووووغيل الحالية وتجويد عملياق 

 ةالتشفيص الترابية المتعلقة بالتشغيل وإرسا  منظومة للح امة الجهوي

واإليليمية إلنعاش التشووووووغيل، و ذا دراسووووووة  يفية توسوووووويع التمويكق 

 الترابية إلنعاش التشغيل.

ويوود تم اعتموواد البرنووامج التنفيووذي للمفطط والووذي أطلا عليووه اسوووووووم  -

 0228أبريل  22''مم ن" من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاري  

نوووامج عل  ميلوووا  تنزيووول بر 0228أبريووول  06 موووا تم التوييع في 

"مم ن" من طرف القطاعاق المعنية  وزارة الشغل واإلدماج المهني، 

وزارة اويتصووووووواد والمواليوة، وزارة الودافليوة ووزارة التربيوة الوطنية 

والت وين المهني( وجمعيووة جهوواق الممل ووة واوتحوواد العووام لمقوواووق 

 المغرب.

وبنا  عل  نتايج تحليل الدراسوووواق المتعلقة باوسووووتراتيجياق القطاعية  -

د يالبرنامج ي ون وإسوووووقاطاتها من حيل وتيرة فلا فرص التشوووووغيل، 

 0228_0226مليون منصب شغل فكل فترة  2,0في إحدال ساهم 

مليون باحل عن شوووغل ودعم التشوووغيل  2وفي تحسوووين يابلية تشوووغيل 

ألف باحل عن شوووووووغل وموا بة إحدال  422المؤجر لفوايودة أ لر من 

 ألف وحدة ايتصادية صغيرة.  02أزيد من 

 ويتضمن برنامج "ممكن" تدابير هامة يمكن إرمال ا بيما يلي:

المسوووووافة بين الباحلين عن شوووووغل وفرص  (  تقليص2: ثالثة تدابير تحفينية

( تحفيز المقواووق عل  اإلدمواج ودعمها في مسووووووولسووووووول 0اإلدمواج المهني، 

 ( موا بة ودعم  ل حامل مشرول.0التشغيل، 

( دعم إحدال مناصب جديدة والمحافظة عل  المناصب 2 ثالثة تدابير للدعم:

تحسين عكياق  (0( إعداد أفضل للفريجين لمواجهة سو  الشغل، 0القايمة، 

 الشغل وظروف العمل.

وضووووع برامج جهوية للتشووووغيل في إطار تعايدي مع ( 2 ثالثة تدابير للتننيل:

( إطك  برنووامج 0( تعزيز تقريووب الفوودموواق من المسوووووووتفيوودين، 0الجهوواق، 

لتووو طير البووواحلين عن شوووووووغووول من طرف ذوي الفبرة المتطوعين "ميلوووا  

 األجيال".
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 للت  يل والحد من البطالة:ب( اآلليات المتبعة  

تولي الح وموة عناية فاصوووووووة لكسوووووووتراتيجياق القطاعية وتطوير النموذج   

اويتصووادي بصووفة عامة وربطه بالتشووغيل والتنمية المسووتدامة، وعل  رأسووها 

مفطط التسووووريع الصووووناعي. وتسووووع  من فكل ذلك إل  الرفع من تنافسووووية 

عتبارها المحرك األسوواسووي للتنمية. اويتصوواد الوطني وتسووهيل حياة المقاولة با

ومن أجول ت ري  هذا التوجه تمق منايشوووووووة  ل اإلجرا اق الرامية إل  دعم 

اوسوووووووتلمواراق المنتجوة لفرص الشوووووووغل في إطار محور فاص من المفطط 

الوطني للنهوض بالتشووووووغيل وبرنامجه التنفيذي "مم ن" ويتعلا األمر بمحور 

 :  دعم فلا مناصب الشغل، حيل تم اعتماد

 اإلرراءات العملية المتخذة لفائدة تعنين وتطوير الت  يل: 

تتملوول بووالنسوووووووبووة لوزارة الشوووووووغوول واإلدموواج المهني في توفير مجموعووة من 

اومتيازاق الضووريبية واوجتماعية لفايدة القطال الفاص والتي تسوواهم بشوو ل 

 مهم في تففيف أعبوايه المالية، وذلك من البرامج النشووووووويطة للتشوووووووغيل والتي

تمول برسووووم صووووندو  النهوض بتشووووغيل الشووووباب ويتعلا األمر باإلجرا اق 

 التالية.

 برنامج إدماج:

يعتبر "إدماج" من بين أهم اآللياق التي تعتمد عليها السوياسة النشيطة إلنعاش 

التشغيل ببكدنا من أجل تيسير ولوج طالبي العمل في سو  الشغل والمساهمة 

صووا في أوسوواط حاملي الشووهاداق، فضووك في التففيف من حدة البطالة فصووو

عن  ونوه إحودى أهم البرامج التي تقوي العرض المغربي من ال فوا اق لفايدة 

المقووواووق األجنبيوووة ال برى التي ترغوووب في اوسوووووووتلموووار بوووالمغرب، يمن  

 البرنامج امتيازاق عديدة للمقاووق تتملل في:

لمهني في لت وين ااإلعفا اق من المسووووتحقاق اوجتماعية ورسووووم ا -

 .درهم 6222حدود 

اها اضووواإلعفا  من الضوووريبة عل  الدفل عن منحة التدريب التي يتق -

 .درهم 6222المتدرب في حدود 
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تحمل الدولة لحصووووة المشووووغل لكشووووترا اق المسووووتحقة عل  أرباب  -

العمل واألجرا  للصووندو  الوطني للضوومان اوجتماعي برسووم الت مين 

 فترة التدريب.اوجباري األساسي عن المرض فكل 

تحمل الدولة لحصووووة المشووووغل لكشووووترا اق المسووووتحقة عل  أرباب  -

شووهرا في حالة  20العمل للصووندو  الوطني للضوومان اوجتماعي لمدة 

 التوظيف النهايي للمتدرب فكل أو عند نهاية مدة التدريب.

 ن:برنامج "تحفي

يهودف برنوامج تحفيز إل  إنعواش التشوووووووغيول بوالمقواووق أو الجمعياق 

( والتي تشووووغل طالبي 0200يناير إل  ديسوووومبر   منالحديلة النشوووو ة 

 22شوووووووهرا ابتدا  من تاري  اوسوووووووتغكل في حدود  05العمول فكل 

 التالية:أجرا . ويمن  البرنامج اومتيازاق 

تحمل الدولة لحصوة المشوغل برسوم اوشوترا اق المستحقة للصندو   -

 .الوطني للضمان اوجتماعي

شووووهر برسووووم اوشووووترا اق  05المشووووغل لمدة تحمل الدولة لحصووووة  -

المسوووووتحقة للصوووووندو  الوطني للضووووومان اوجتماعي ولرسوووووم الت وين 

 .المهني

حا افتيوووار المقووواولوووة أو الجمعيوووة للمووو جورين العشووووووورة المؤهلين  -

 .لكستفادة من المزايا المذ ورة

 اإلعفا  من الضريبة عل  الدفل: -

درهم من الضريبة  22.222إعفا  الدفل الشهري المحدد في سقف  -

 ( شهرا ابتدا  من تاري  التعايد.05عل  الدفل لمدة أربعة وعشرون  

 برنامج تةهيل:

يهدف برنامج ت هيل إل  تحسوين المك مة بين الت وين وحاجياق سو  

الشوووغل بصوووفة عامة والمقاووق عل  الفصووووص عبر آليتين للت وين 

ة إل  التشغيل( باإلضافالت هيلي أو الت وين التعايدي من أجل   الت وين

 الت وين الذي يستهدف دعم القطاعاق الواعدة.
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الت وين التعووايوودي من أجوول التشوووووووغيوول: يهوودف إل  مك مووة  فووا اق  -

مترشووحين لمهن معينة لمتطلباق وفصوووصووياق هذ  المهن عن طريا 

البرنامج الحرية  ويعطي هوذات وينواق محوددة يبول أو بعود التشوووووووغيول. 

للمقاولة، في إطار اتفايية شرا ة، ونتقا  المترشحين و ذلك مؤسساق 

الت وين، ويصووووووول معوودل مسووووووواهمووة الو ووالووة في تمويوول الت وين إل  

 درهم ل ل مستفيد. 22222

الت وين التو هيلي أو التحويلي: يرمي إل  تحسوووووووين يابلية التشوووووووغيل  -

 با حاجياق سووو  الشووغلللباحلين عن شووغل عبر ت ويناق محددة تسووت

من ال فا اق، والتي يتم التعرف عليها في إطار دراسوواق اسووتشووورافية 

سووووووونويوة. وتهدف هذ  الت ويناق إل  تلقين المسوووووووتفيدين  فا اق تقنية 

ومهنيووة جووديوودة أو تقوم بتحويوول  فووا اتهم ومعووارفهم إل   فووا اق أ لر 

 طلبا في سو  الشغل.

ل  موا بة التطور اويتصادي دعم القطاعاق الواعدة: حرصا منها ع -

الذي تعرفه القطاعاق الواعدة وتوفير ال فا اق الكزمة لحسن سيرها، 

فواصوووووووة المهن العوالميوة بوالمغرب، تعمول الو والة عل  دعم يطاعاق 

الطيران وصووووناعة السووووياراق واإلل ترونيك وترحيل الفدماق، وذلك 

ل التشغيل من فكل برامج فاصة ومساهماق مالية في الت وين من أج

والت وين المسوتمر لفايدة العاملين واألطر بهذ  القطاعاق يد تصوول إل  

 درهما ل ل مستفيد.   64222

 برنامج دعم الت  يل الذاتي:

يهدف برنامج "التشوووغيل الذاتي" إل  حل الشوووباب عل  إحدال المقاووق من 

  ح فكل تنفيذ عملياق الموا بة والمصوووووواحبة لفايدة الشووووووباب المتوفر عل 

 مقاولتي والحاملين لمشاريع متناهية الصغر واألنشطة المدرة للدفل.

وتعتبر موا بة حاملي مشواريع التشغيل الذاتي وتعزيز روح المقاولة من أبرز 

مهوام الو الة. وتهدف المنظومة الجديدة للفدماق المقدمة لحاملي المشووووووواريع 

لفردية والمشووووفصووووة إل  تيسووووير مراحل الموا بة من فكل ايتراح الموا بة ا

حسوووب حاجياق حامل المشووورول، باإلضوووافة إل  تقريب وتسوووهيل المسووواطر 

 اإلدارية.
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وتتلفص هوذ  الفدماق في اوسوووووووتقبال والتوجيه المقاووتي وعقد فطة عمل 

مع مسوتشار مفتص في فلا المقاووق، لم اوستفادة من الموا بة ألنا  انجاز 

ايا اإلدارية وتقديم المعلوماق دراسوووووووة الجدوى والمصووووووواحبة في انجاز الول

حول أنوال التمويكق المتاحة عل  الصووووووعيدين الجهوي والمحلي. ويسووووووتفيد 

ع في مرحلة ما بعد فلا حامل المشوووورول  ذلك، وفي إطار الشوووورا ة، من تتب

 المقاولة.

 معدالت الت  يل: –( 6

، %52.6بلغووق  0226، وعووام %55.8بلغووق  0222معوودوق التشوووووووغيوول عوووام 

ومن  %08.6بلغق سوووونة  05-24من  0222ومعدوق التشووووغيل بين الشووووباب عام 

الدافلين الجدد لسو   ، وعدد%00بلغق  0226وعام ، %40.8بلغق سنة  04-05

 (.022.222بلغ   0226( وعام 282.222بلغ   0222العمل عام 

لى إال دع الثالث: تخفيض نسدددددبة الم دددددت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد 

 النصع: 

، وتحديد مستوى الدفل %06بلغق  0224النسوبة الميوية للقوى العاملة الوطنية لعام 

بين الشووووووباب بلغق  0222، ونسووووووبة النمو عام %4عن فط الفقر بين الشووووووباب بلغ 

 0222، وحجم القوى العواملوة من النسوووووووا  عام %5.4بلغوق  0224، وعوام 4.0%

 .%06.0بلغق  0224، وعام %06.6بلغق 

نيددادة االعتمدداد على العمددالددة العربيددة المتنقلددة بين البلدددان  الرابع:رابعددا : ال دددع 

 العربية:

يرتبط المغرب بمجموعوة من الودول العربيوة بواتفواييواق في مجوال اليود العواملة  -

 اإلمواراق العربيوة المتحودة، يطر، العرا ، األردن، ليبيا( والتي بموجبها تحال 

السوولطاق المغربية  ب العمل في هذ  الدول عل عروض العمل المقدمة من أربا

المفتصووووووووة، وتعموول عل  هووذ  األفيرة عل  تلبيووة هووذ  العروض في حوودود 

  اإلم انياق المتوفرة لديها.

 التشووووغيل إلنعاشورغم الظروف اويتصووووادية الصووووعبة، فإن الو الة الوطنية  -

وال فا اق تتم ن سوووونويا من إدماج  فا اق مغربية بدول الفليج، فاصووووة بدول 

 اإلماراق العربية المتحدة ويطر وسلطنة عمان والسعودية.
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 :%02ال دع الخام : ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى 

 بلغ 0228  0226عوودد المنتسوووووووبين لمرا ز التعليم والتوودريووب التقني عووام  -

 500.226.) 

 42يسووووع  المغرب إل  رفع نسووووبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني إل   -

في الماية من مجمول عدد المتدربين. ويبلغ عدد  06في الماية،  ما تبلغ نسووووبة اونال 

 مستفيد.  522المتدربين من ذوي اوحتياجاق الفاصة 

في  42وسووووعيا منه إل  رفع نسووووبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني إل   -

، فضووك 2030إل   0224الماية، فإن المغرب وضووع اسووتراتيجية لإلصووكح تمتد من 

 .0202عن اوستراتيجية الوطنية للت وين المهني 

عليم توفي نف  اإلطوار فإن الرؤية اوسوووووووتراتيجية تسوووووووع  إل  تفعيل ممراق مع ال -

 العالي من أجل تيسير ولوج فريجي مؤسساق الت وين المهني ألسكك التعليم العالي.

 سادسا: عموميات:

 مدع توبر خدمات إلكترونية للت  يل: -

التشوووووووغيول وال فا اق عل  نظام معلوماتي يسوووووووتجيب  إلنعواشتتوفر الو والوة الوطنيوة 

عووددة والوظووايف التي تلبي لمعووايير الجودة، إذ يم ن من اوسوووووووتفووادة من الفوودموواق المت

احتياجاق المسووتعملين لها، سوووا  عل  المسووتوى الفارجي  البوابة( أو الدافلي  النظام 

 المعلوماتي(.

، 0202وفي إطوار مفطط تنمية الو الة الوطنية إلنعاش التشوووووووغيل وال فا اق في أفا

غل، شوووالتي ترمي إل  توسووويع اوسوووتفادة من فدماتها من طرف الشوووباب الباحلين عن 

تعموول الو ووالووة عل  تطوير فوودموواق عن بعوود من فكل "نظووام ت وواموول القنواق" الووذي 

 سيسم  بالت امل بين عدة ينواق.

 ما ستعمل عل  مواصلة تطوير بوابة الو الة من فكل اتفاذ اجرا اق تتعلا بتحسين 

 ما هو موجود وتطوير وظايف جديدة، تفص باألسا :

 الجديدة الفاصة بالتشغيل؛الت فل بالفدماق والتدابير  -

تحسوووين الفدماق والوظايف المتوفرة عل  مسوووتوى البوابة والنظام المعلوماتي  -

 الدافلي؛
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 الحرف، الحرف،  المهنتحسوووووووين وتحيين الجووداول المرجعيووة المسوووووووتعملووة  -

 .الشواهد، القطاعاق...(

 إغنا  اوستشاراق بش ن البحل عن الشغل ودعم التشغيل؛ -

 البوابة لتشمل وسايط إعكم ولغاق أفرى:  مواصلة توسيع فدماق -

 الربط بين بوابة الو الة وموايع شر ايها؛ -

التعريف بالبوابة من أجل جعلها حاضووووورة بقوة في محر اق البحل الرييسوووووية  -

 عل  األنترنق؛ 

تطوير الوظايف السووومعية والبصوووورية لغير حاملي الشووووواهد وذوي اوحتياجاق  -

 الفاصة.

ق المقدمة لفايدة الشور اق الراغبة في تشغيل األجرا  وفي إطار تبسويط الفدما -

عل   0226األجانب ببكدنا، عملق وزارة الشوووغل واإلدماج المهني فكل سووونة 

تعميم نظوامهوا المعلوماتي 'ت شوووووووير' المتعلا بالت شوووووووير عل  عقود عمل األجرا  

األجانب الذي يم ن من تلقي المعلوماق الضوورورية حول مسووطرة الت شووير عل  

لعقود، تتبع معووالجووة طلبوواق التوو شوووووووير بقراراق الوزارة في ويووق وجيز بهووذا ا

 الفصوص؛

وبفضووول هذا النظام، تم إحدال شوووبا ين بالعاصووومة اويتصوووادية للممل ة لتقريب  -

اإلدارة من المواطنين، حيل يتم اسوووتقبال وإيدال طلباق الت شوووير عل  عقود عمل 

ا بعين الم ان من يبل الشر اق األجرا  األجانب وسوحب هذ  العقود مؤشور عليه

المعنية باألمر وسوويتم إحدال شووبابيك أفرى فكل هذ  السوونة عل  صووعيد بعض 

 الجهاق.

وفي إطار تتبع أنشووووطة واسووووتغكل معطياق و اوق التشووووغيل الفصوووووصووووية،  -

أطلقق الوزارة فكل هذ  السوونة دراسووة إلنجاز نظام معلوماتي فاص بالوسوواطة 

 الفصوصية للتشغيل.

 :مرونة السياسات والت ريعات الخاصة بتنقل العاملينمدع  -

في إطوار التوجهاق الجديدة لكسوووووووتراتيجية الوطنية للهجرة واللجو  من أجل  -

تنظيم عملية تدفقاق اليد العاملة األجنبية، شورعق وزارة الشغل واإلدماج المهني 

في مراجعة المسوووووطرة المتعلقة بالت شوووووير عل  عقود عمل األجرا  األجانب ل ي 
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لقوانين الجاري بها العمل، مع تتك م مع اوتفواييواق الودوليوة المصووووووواد  عليوه وا

مراعاة فصووصياق وإ راهاق سو  الشغل الوطنية، و ذا حاجياق المستلمرين 

 من ال فا اق األجنبية الكزمة.

 نسبة الملتحقين بالتعليم التقني: توابر خطط وبرامج لربعمدع  -

، فضوووووووك عن 0202إل   0224وضوووووووع اسوووووووتراتيجية لإلصوووووووكح تمتد من  -

 .0202ة للت وين المهني اوستراتيجية الوطني

وفي نف  اإلطار فإن الرؤية اوسوووتراتيجية تسوووع  إل  تفعيل ممراق مع التعليم  -

العالي من أجل تيسوووير ولوج فريجي مؤسوووسووواق الت وين المهني ألسوووكك التعليم 

 العالي.

 

****** 

 االتحاد العام لمقاوالت الم رب: -10

 عربيا للت  يل:( عقدا 2222 – 2212ال دع األول: اعتماد الفترة )

 تعميم أهداع العقد ومضامينه للمستويات المختلفة:

 تم تعميم أهداف العقد ومضامينه للمستوياق المفتلفة في القطال الفاص.

 نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها من فكل: -

يشوووووير التقرير إل  عدم توافر نظم معلوماق، وأشوووووار إل  اجرا  دراسووووواق وعقد 

 را  تقارير دورية.ندواق ومحاضراق واج

 يشير التقرير إل  مشار ة صناديا التمويل الوطنية والدولية في التشغيل. -

 ال دع الثاني: تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع:

 معدالت البطالة:-1

تقدر  0226، وعام %8.2تقدر بـوووو  0222أشار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام 

، %2.5بلغ  0226وعام  %2.5بلغ  0222عام ، ومعدل النمو الس اني %22.0بـ 

، %8.8تقدر بـ  0226، وعام %8.5تقدر بـو  0222ونسبة البطالة بين الذ ور عام 

تقدربـ 0226، وعام %22.0تقدر بـوووووووووووووو  0222أما نسوووووووبة البطالة بين اإلنال عام 

تقدر  0226وعام  %26.2تقدر بـ  0222، ونسبة البطالة بين الشباب عام 25.6%

 .%06.4بـ 
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 تحديات سوق العمل:-2

 ضعع الم ارات:

 عدم مكيمة المهاراق وحاجياق سو  العمل. -

 تعتبر العمالة الوافدة تحدي جديد. العمالة الوابدة:  

 وجب تشجيع فلا المقاووق والعمل الذاتي. ضعع االستثمارات ومعدالت النمو:  

 و توا ب التحووق السريعة التي يشهدها سو  العمل. ت ريعات العمل:  

 حل مؤيق ل نه يساعد عل  تفايم الهشاشة. القطاع ال ير منظم:

 أ( مدع توبر خطط مرحلية / استراتيرية للحد من البطالة:   0

 تواجد استراتيجية ومفطط وطني للتشغيل. -

 ب( اآلليات المتبعة للت  يل والحد من البطالة: 

 المفطط الجهوي للتشغيل، ت وين ندواق متعددة األطراف. -   

 معدالت الت  يل: –( 6

، %52.2بلغووق  0226، وعووام %55.8بلغووق  0222معوودوق التشوووووووغيوول عوووام 

، %08.4بلغق  0226وعام  %00بلغق  0222ومعدوق التشغيل بين الشباب عام 

بلغ  0226وعام  (282.222بلغ   0222وعودد الودافلين الجودد لسوووووووو  العمل عام 

 002.222.) 

 ال دع الثالث: تخفيض نسبة الم ت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد إلى النصع: 

، وحجم القوى العاملة %08بلغق  0226النسووووووبة الميوية للقوى العاملة الوطنية لعام 

، أما تحديد مسووووتوى %08بلغق  0226، وعام %06بلغق  0222بين النسووووا  عام 

بلغق  0222، نسووبة النمو بين الشووباب عام %4فط الفقر بين الشووباب بلغ  الدفل عن

 .%5بلغق  0226وعام  4.0%

 :%02ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى  الخام :ال دع 

(، 000.222بلغ   0222عدد المنتسوووبين لمرا ز التعليم والتدريب التقني عام  -

 (.522.524 بلغ  0226وعام 
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 سادسا: عموميات:

 ذ ر في التقرير التالي:

 توفر فدماق إل ترونية للتشغيل. -

 مرونة السياساق والتشريعاق الفاصة بتنقل العاملين. -

 توافر فطط وبرامج لرفع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني. -

 مدى مكيمة اوستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني:  نوعا ما(. -

- 0202هول هنواك جدوى لتمديد العقد العربي للتشوووووووغيل لمدة أفرى   -

 (: نعم للتمديد.0202

***** 

 :االتحاد الم ربي لل  ل -14

 ( عقدا عربيا للت  يل:2222 – 2212ال دع األول: اعتماد الفترة )

تعميم أهداف العقد ومضوامينه للمستوياق المفتلفة: جاري التعميم في القطاعين  -2

 العام والفاص.

.من طرف منظموة العمول العربيوة فإن هدف التعميم و زال رغم الجهود المبوذولوة -

متعلرا وتنقصووووه سوووورعة التنفيذ واإلجرا اق واتفاذ مبادراق عملية في هذا المجال 

 بإشراك  ل الفاعلين الوطنيين والجهويين واإليليميين.

 نشر لقافة العمل وتطوير الوعي بها من فكل: -0

 توافر نظم معلوماق، واجرا  دراساق وندواق ومحاضراق وتقارير دورية.  

إذا  انق وسوايل اوتصوال الحديلة يد سواهمق في نشر لقافة العمل  ما حددها العقد  

ن المطلوب مما يحد م العربي للتشوووغيل، فإن تطوير الوعي بها يبق  دون المسوووتوى

موووار وسوووووووووايووول التواصووووووووول ويم ن في هوووذا المجوووال اسوووووووتلعتهوووا اجوووفوواعليتهوووا ون

 .لتطوير الوعي بلقافة العمل.اوجتماعي

 أشوار التقرير إل  مشار ة صناديا التمويل الوطنية في التشغيل، وأنها مشار ة -0

و تري  ونتظوواراق الشوووووووبوواب المغربي المتطلع إل  الولوج لسوووووووو  العموول ونبق  

 سووتلمارمسوواهمة الصووناديا العربية غير واردة وحضووورها عل  مسووتوى تشووجيع او

 وفلا فرص الشغل ضعيفا. 
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 ال دع الثاني: تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع:

 معدالت البطالة: -2

تقدر  0226، وعام %8.0تقدر بـوووو  0222أشار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام 

بلغق  0226وعام  %2.28بلغ  0222، ومعدل النمو السوووو اني عام %22.0بـوووووووووو 

تقدر  0226، وعام %8.5تقدر بـوووو  0222بين الذ ور عام ، ونسبة البطالة 2.64%

 0226، وعام %22.0بلغق بـوووو  0222، أما نسبة البطالة بين اإلنال عام %00بـوووو 

 0226وعام  %26.6بلغق  0222، ونسووبة البطالة بين الشووباب عام %08.8بلغق 

 .%20.8بلغق 

بة وهي أعل  نسوووووو ، %22.0بلغق  0226معدوق البطالة تسووووووجل في نهاية  -

 مسجلة لحد اآلن مما يستوجب إجرا اق وتنزيل يراراق العقد العربي للتشغيل.

 تحديات سوق العمل:-2

 و يعاني سو  العمل الوطني من ضعف المهاراق وال فا اق.ضعع الم ارات: 

 ضعيفة وو تش ل عايقا أمام تحدياق سو  العمل. العمالة الوابدة:

 اوستلماراق الحالية و تفي بالمطلوب. ضعع االستثمارات ومعدالت النمو:

 مكيمة غير أنها و تحترم في  لير من موايع العمل. ت ريعات العمل:

 في تزايد مضطرد. القطاع ال ير منظم:

 . أ( مدع توبر خطط مرحلية / استراتيرية للحد من البطالة:0 

 واضحة.برامج معلنة ضمن قانون المالية ولكن طرق التنفيذ واإلنران غير 

ب( اآلليات المتبعة للت ددددددد يل والحد من البطالة )التوعية واإلعالم / دراسدددددددات /  

 :مؤتمرات / ندوات / ورش تدريب / بناء قدرات .....الخ (

 غير  افية وحتوا  طلباق العمل والبطالة المتفشية بين الشباب.  -

 معدالت الت  يل:-6

، ومعدوق %06بلغق  0226، وعام %02بلغق  0222معودوق التشوووووووغيل عام 

، %02.0بلغق  0226وعام  %06.5بلغق  0222التشوووووووغيل بين الشوووووووباب عام 

بلغ  0226( وعام 22.422بلغ   0222وعودد الودافلين الجودد لسوووووووو  العمل عام 

 ( منصب.86.222 
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معدوق تبين النقص المكحظ في توفير مناصووووب عمل وعجز سووووياسوووواق التشووووغيل 

 لبطالة.الحالية عن احتوا  ظاهرة ا

ال دع الثالث: تخفيض نسدددبة الم دددت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد إلى 

 النصع: 

، وحجم القوى %08بلغق  0226حجم القوى العواملة الوطنية بين الشوووووووباب لعام  -

بلغق  0222، والقطال غير المنظم عام %05بلغق  0222العاملة بين النسوا  عام 

دوور،  0842فو  فط الفقر بين الشباب يقدر بـووووو ، أما تحديد مستوى الدفل 54%

 .%6بلغق  0226وعام  %4بلغق  0222ونسبة النمو بين الشباب عام 

وانففاض نسوووبة النمو وتنامي القطال الغير منظم بشووو ل سوووريع وضوووعف اوسوووتلمار 

تبين حجم الضوعف الذي تعرفه سوياسواق التشغيل وغياب استراتيجية مح مة لتقليص 

 لشباب.البطالة بين ا

رابعددا : ال دددع الرابع : نيددادة االعتمدداد على العمددالددة العربيددة المتنقلددة بين البلدددان 

 العربية :

ألف في الدول المغاربية، ليبيا  254: للدول العربية 0226العموالوة الوطنيوة المهاجرة 

في أوربووا،  %82في بووايي الوودول العربيووة، وللوودول األجنبيووة  62.222يبوول الحرب 

 ( مليون.5.4ال لي  والعدد 

 :%02ال دع الخام : ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى 

( 082.222بلغ   0222عودد المنتسوووووووبين لمرا ز التعليم والتودريوب التقني في عام  -

( متدرب، ونسووبة التعليم العام للتعليم التقني 042.222بلغ   0226متدرب، وفي عام 

 (.24عليم التقني بلغ عدد    المؤسساق(، الت

 سادسا: عموميات:

فدماق متوفرة ل نها ضووووووعيفة في توفير  مدع توابر خدمات إلكترونية للت دددددد يل: -1

 مناصب الشغل.

ا ليسق عايقا أمام فلمدع مرونة السدياسات والت ريعات الخاصة بتنقل العاملين:  -0

 فرص الشغل.

 بالتعليم التقني:مدع توابر خطط وبرامج لربع نسبة الملتحقين  -3

برنامج تعليمي و يسوووم  إو للمتفويين باولتحا  بالتعليم التقني وتم تدارك األمر بفت  

 ولوجياق الت وين المهني الذي يساهم بش ل  بير في توفير يد عاملة مؤهلة.
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 مدع مالئمة استراتيرية العربية للتدريب والتعليم التقني: -6

عربية في تنزيل اوسووووتراتيجياق الفاصووووة بالتدريب هناك تفاوق مكحظ بين البلدان ال 

 والتعليم التقني.

 (:  2232- 2222هل هناا ردوع لتمديد العقد العربي للت  يل لمدة أخرع ) -0

نعم ولكن بمقاربات أخرع تفيد بي دعم الت ددددد يل وبتح رسدددددور العمل بين البلدان  

 بطالة ال باب.العربية وتقوية االستثمارات العربية بي البلدان التي تعرع 

 

******* 

 :الرم ورية اليمنية 

 ونارة ال ؤون االرتماعية والعمل. -12

 عقدا عربيا للت  يل: 2222 – 2212ال دع األول: اعتماد الفترة 

 تعميم أهداع العقد ومضامينه للمستويات المختلفة: -1

اص، فتم تعميم أهداف العقد ومضامينه للمستوياق المفتلفة في القطاعين العام وال

 والمجتمع المدني.

 ن ر ثقابة العمل وتطوير الوعي ب ا من خالل: -2

 حيل معظم المعلوماق متوافرة ول نها  معلوماقيشوووير التقرير إل  عدم توافر نظم 

 دورية.اجرا  تقارير محاضراق ووأشار إل  عقد ندواق و، ضاعق مع الحرب(

ي والعربية والدولية فيشوووير التقرير إل  عدم مشوووار ة صوووناديا التمويل الوطنية  -3

 التشغيل.

 ال دع الثاني: تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصع: -

 معدالت البطالة:-1

 0226، وعام %26.8بـووووووووو  تقدر 0222أشوووار التقرير إل  أن معدوق البطالة عام 

، ونسبة البطالة بين %5.20بلغ  0222، ومعدل النمو الس اني عام %20.4تقدر بـوو 

، أما نسووبة %20.0تقدر بـوووووووو  0226، وعام %20.5تقدر بـوووووووو  0222الذ ور عام 

، %06.2تقدربـوووووووو 0226، وعام %45.6تقدر بـوووووووو  0222البطالة بين اإلنال عام 

 .%05.4تقدر بـ  0222ونسبة البطالة بين الشباب عام 
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 يوة العمل. إجمالينسبة المتعطلين من  -

 .0225معدل النمو الس اني تعداد عام  -

 .0225 – 0220مس  القوي العاملة   -

 تحديات سوق العمل:-2

 من الشباب العاطل و يفضع ألي تدريب أو ت هيل. %54ضعع الم ارات:

 و تش ل ضرر. العمالة الوابدة:

 ضعع االستثمارات ومعدالت النمو:

 ضعف اوستلماراق الفارجية ومعدوق النمو اويتصادية بسبب الحرب.

 ت ريعات العمل: 

 مليون. 5.0مليون والعاملون  20.5الس ان في سن العمل 

 القطاع غير المنظم:

 .%60.0نسبة العاملين في القطال الغير منظم 

 للحد من البطالة: استراتيرية)أ( مدع توابر خطط مرحلية/  -3

، مشاريع 00مشاريع زراعة  44مشرول، مشاريع صناعية  26مشاريع استلمارية 

 .0222عام في  20، مشاريع سياحية 00، مشاريع فدمية 6سم ية 

 معدالت الت  يل:  

 بلغق  0226وعام  ،%00.4بلغق  0222عام  أن معدوق التشوووغيل التقرير ذ ر

 0226، وعام %62بلغق  0222ومعدوق التشووووووغيل بين الشووووووباب عام  ،0.06%

 .%06.0بلغق 

  82.8تحددق فرص العمل المحلية من المشاريع اوستلمارية بمعدل%. 

ال دع الثالث: تخفيض نسدددددبة الم دددددت لين من يقل دخل م عن خط الفقر المعتمد إلى 

 النصع: 

، %02بلغق  0222يشوير التقرير إل  أن حجم القوى العاملة بين الشباب عام  -

بلغق  0222، وحجم القوى العاملة بين النسا  عام %04.8بلغق  0226وعام 

بلغووق  0222نظم عووام ، والقطووال غير الم%6.2بلغووق  0226، وعووام 26.0

 .%60.6بلغق  0226، وعام 62%
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، و  فو  فط الفقر( %84تحديد مسوووتوى الدفل  عن فط الفقر( بين الشوووباب  -

24%. 

 م.0225في عام  $ 26.6مستوي دفل الفرد من الناتج القومي  -

 .0225عام  %6.82عدل النمو السنوي م -

 بالدوور. 0260442اجمالي الناتج المحلي  -

 :العربية: نيادة االعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان ال دع الرابع

 أ ار التقرير إلى أن:

 (.%20.20لعمالة الوافدة  لال ل  عدد ال -

(، ومن 622662(، للدول العربية  525560عدد العمالة الوطنية المهاجرة   -

 (.2082الدول األجنبية  

 (.220.522 العمالة الوطنية المهاجرة، والعدد ال لي  -

  غياب توافا المهاراق في المهنة الرييسية.غياب التوافا بين المهنة والتفصص

 :%02ال دع الخام : ربع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والم ني إلى 

( مر ز، وعدد المنتسووووووبين لمرا ز التعليم والتدريب التقني 64عدد مرا ز التدريب  -

( %4.042  250ونسووبة التعليم العام للتعليم التقني  (،20.08بلغ   0222في عام 

 .0222عام 

 سادسا: عموميات:

 .%02 للتشغيل: بنسبةتوفر فدماق ال ترونية 

مرونة السووياسوواق والتشووريعاق الفاصووة بتنقل العاملين: مرونة التشووغيل بين القطاعاق 

 واألنشطة.

 مكيمة اوستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني. 

 توابر خطط وبرامج لربع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني:

 تتوافر الفطط والبرامج لرفع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني.

 (:2232 – 2222هل هناا ردوع لتمديد العقد العربي للت  يل لمدة أخرع )

 .نعم 
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 ـــــقملح

 البـنــد األول

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي

 

 ( 1/  القسم الثاني مالحق ) : 

 لم في إنجاز العقد العربي للتشغي: التقرير السنوي لمتابعة التقد الملحق الثاني

 

 / المملكة العربية السعودية والتنمية االجتماعية وزارة العملرد  -1

 

 

 

 

 

 العمل العربيةمنظمة 
 

 ( 1/ 64 . د .ع عو .م .) 

 2رقم لملحق ا
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 / المملكة العربية السعودية: والتنمية االجتماعية وزارة العمل -

 للتشغيل:( عقدا عربيا 2020 – 0102اعتماد الفترة ) األول:الهدف 

 تم تعميم أهداف العقد ومضامينه للمستويات المختلفة في القطاعين العام والخاص. -

 ثقافة العمل وتطوير الوعي بها من خالل: نشر -

 الدراسات والندوات والمحاضرات والتقارير الدورية. واعدادفر نظم المعلومات، تو 

 .)يتوفر موقع على األنترنت )الثقافة العمالية + خدمة مستشارك العمالي 

  :الصندوق ممول ذاتيا.مشاركة صناديق التمويل العربية والدولية في التشغيل 

 النصف:تخفيض معدالت البطالة إلى  الثاني:ف الهد

 معدالت البطالة: -1

  6.1تقدر بـ  1122، وعام %8.5بـ  تقدر 1122شار التقرير إلى أن معدالت البطالة عام أ%، 

، أما نسبة البطالة %3.1تقدر بـ  1122، وعام %3.3تقدر بـ  1122بين الذكور عام  ونسبة البطالة

، ونسبة البطالة بين الشباب %12.2 بـ تقدر 1122، وعام %21.1تقدر بـ  1122بين اإلناث عام 

 .%8.32تقدر بـ  1122، وعام %1.11تقدر بـ  1122عام 

 تحديات سوق العمل: -2

   من خالل: ضعف المهاراتتم معالجة 

إلى رفع  الرامية البرامج التدريبية تمويلبشااكل مباشاار في صااندوت تنمية الموارد البشاارية  يساااهم

 .بما يتوائم مع متطلبات سوت العمل مهاراتها وتطويركفاءة القوى العاملة 

 :العمالة الوافدة 

قاااماات الو ارة في هااذا المجااال بعاادة اجراءات بهاادف تقليص الفرت بين تكلفااة العمااالااة الوافاادة     

والساااااااعودية بتطبيق المقابل المالي واحتسااااااااب عدة فئات منها الطالب في برنامج نطاقات ب و ان 

 مختلفة.

 :ة الهيئتقوم الو ارة بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل  ضعععف االسععتثمارات ومعدالت النمو

العامة لالسااااتثمار وو ارة االقتصاااااد والتخطيط وو ارة التجارة واالسااااتثمار، حيث تقوم بدراسااااة 

 جاذبة. استثماريةمعطيات السوت وخلق بيئة 

 :تقوم الو ارة بالعمل والتنسااايق مع شاااركاءها في القطاص الخاص والجهات  تشعععريعات العمل

 لخاصة بسوت العمل.الحكومية لمراجعة واقرار السياسات والتشريعات ا
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 :منظمة العمل الدولية في التوصااية  من توصااية ةباالسااتفادقامت المملكة  القطاع الغير المنظم

دة قامت بإطالت عحيث  ،الخاصة باالنتقال من االقتصاد الغير منظم إلى االقتصاد المنظم 112رقم 

بهذا  اإللكترونيةبرامج وتشاااااااريعات تخدم هذا التوجه مثل مبادرة العمل الحر وإطالت المنصاااااااات 

 الصدد.

 للحد من البطالة من خالل: استراتيجيةتوافر خطط مرحلية/ مدى )أ(  - 3

يقوم صااندوت الموارد البشاارية )هدف( بدعم برامج التوطين الموجه من خالل قصاار بع   -

ل لخطة لعام 21على المواطنين ومنها قصاار )لى األنشااطة األنشااطة ع ، وذلك بهدف 1125( نشاااطا

 الرئيساااية في التقليص المباشااار األدواتتقليص نساااب البطالة بشاااكل مباشااار حيث أن االحالل لحد 

 للبطالة.

مباشاار في خف  معدالت تساااهم بشااكل  والتشااريعاتوهناك العديد من المبادرات والبرامج  -

 :وهي للسعوديينالبطالة 

 .التطوير المستمر لبرنامج نطاقات لمواكبة سوت العمل 

 .التوطين الموجه 

 .تخفي  الفرت بين تكلفة السعوديين والوافدين 

 .تشجيع العمل بالدوام الج ئي 

 .تشجيع العمل عن بعد والعمل من المن ل 

 .تطوير آليات االستقدام لالعتماد على السوت المحلي 

 التوظيف. تطوير آليات وقنوات 

 .)توفير خدمات رعاية األطفال ب سعار مناسبة للنساء العامالت )المرحلة األولى 

 .توفير وسائل نقل ب سعار مناسبة للنساء العامالت 

 .مراحل ت نيث المحالت النسائية 

  :)ب( اآلليات المتبعة للتشغيل والحد من البطالة

والمنتديات والمؤتمرات والمشااااركة بها مع تقوم الو ارة بإنشااااء وتبني ورل العمل والحمالت  -

 الشركاء من القطاص الخاص والجهات الحكومية المعنية.

 معدالت التشغيل:

تقدر بـ  1122، وعام %12.1تقدر بـاااااااا  1122عام  شاااغيلأن معدالت الت ورد في التقرير     

تقدر بـ  1122، وعام %21.2تقدر بـااااااا  1122، أما معدالت التشااغيل بين الشااباب عام 12.1%

65.8%. 
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 الهدف الثالث: تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر إلى النصف: 

 بـ  1122عام  الشاااااباببين  أشاااااار التقرير إلى أن النسااااابة المئوية للقوى العاملة الوطنية تقدر

 1122، وعام %22.6بـااا  1122عام  النساء بين ، وتقدر%8.2بـااا تقدر  1122، وعام 5.2%

 .%25.1بـ تقدر 

 : المتنقلة بين البلدان العربيةزيادة االعتماد على العمالة العربية  الرابع:الهدف 

  بلغ  1122وعام  (2.628.122بلغ ) 1125إجمالي العمالة الوافدة عام ن أأشاااار التقرير إلى

، %11.62(، بنساااااابة 1.181.111بلغ عددهم ) 1125(، من الدول العربية عام 5.121.232)

بلغ  1125عام ، ومن الدول األجنبية %15.12(، بنساابة 1.313.313بلغ عددهم ) 1122وعام 

(، بنسااااااابة 8.522.122بلغ عددهم ) 1122، وعام %21.33(، بنسااااااابة 8.388.521)عددهم 

22.16% 

 :%00الخامس: رفع نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني إلى الهدف  

لمراك  وعدد المنتسبين ، (2162) عددهم بلغمراك  التدريب والتعليم التقني أشار التقرير إلى ان 

 عاااددهم بلغ 1122(، وعاااام 251238) عاااددهم بلغ 1122التعليم والتااادرياااب التقني عاااام 

( 216865) مؤسسات(: التعليم العام بلغ عددهمالعام للتعليم التقني )ال(، ونسبة التعليم 311225)

 .%21( ونسبته 121311) م، والتعليم التقني بلغ عدده%52ونسبته 

وهنا اإلحصائيات تتضمن الوحدات التدريبية الحكومية واألهلية وال تشمل الكليات التقنية )بنين/  -

 بنات(.

 )بنين/ بنات(. اإلحصائيات ال تشمل الكليات التقنية -

 المقارنة في المرحلة الثانوية فقط. -

 سادسا: عموميات:

 مدى توافر خدمات إلكترونية للتشغيل: -1

تهتم و ارة العمال والتنمياة االجتمااعياة بتقاديم بااقة من الخدمات التوافقية من أصاااااااحاب العمل  -

 وحتى نهايته اساااااااتمراروالراغبين باالعمال، حياث يكفل النظام الساااااااعودن العالقة منذ بداية التعاقد 

المصااااااالحة المشاااااااتركة وبالتالي تحقيق أهداف الطرفين وتقليص أعداد البطالة في المملكة، وأعدت 

تيجية التوظيف لتكون إطارا مرجعيا لمعالجة قضاااااااايا القوى العاملة والتوظيف في االو ارة اساااااااتر

 التي تدعم أعمالها مثل: اإللكترونيةالمملكة، كما تقدم عددا من الخدمات والتطبيقات 

 ي تي برنامج )نطاقات( كمعيار لتحفي  المنشاا ت على توطين الوظائف، إذ تعتمد فكرته : نطاقات

ة للوظائف، وتقدم الو ار توطينهاربع نطاقات حساااب نسااابة أاألسااااساااية على تصااانيف الكيانات إلى 

 م ايا تختلف باختالف درجة التوطين.
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 :الخاااص بااالباااحثين عن عماال من مواطني المملكااة العربيااة  اإللكترونيموقع التوظيف  طععاقععات

سيرهم الذاتية أمام الجهات  "حافز"الساعودية، ويعتبر منصاة يعر  خاللها المساجلون في برنامج 

الموظفة من القطاص الخاص. كما يمكن من خالله للباحثين عن عمل االطالص على تفاصااايل الفرص 

 ختلفاة )دوام كاامال وج ئي ومؤقات وتدريب على رأع العمل وغيرها(وبا نواص العمال المالوظيفياة 

 الاادخول لموقع عبر التي تتيحهااا الجهااات الموظفااة من القطاااص الخاااص، والتقااديم عليهااا الكترونيااا،

كمااا تقاادم البوابااة الوطنيااة للعماال )طاااقااات( خاادمااات وبرامج دعم متنوعااة مثاال التاادريااب طاااقااات، و

رائدة في تقديم التدريب االلكتروني على مدار  إلكترونيةر منصاااااااة )دروب( والذن يعتب اإللكتروني

ولجميع المساتفيدين في جميع مناطق المملكة واالستفادة من الدعم الذن يقدمه صندوت تنمية السااعة 

 الموارد البشرية.

 )وهي توفر قنوات متعااددة لخاادمااة الباااحثين عن العماال بجااانااب البوابااة الوطنيااة للعماال )طاااقااات 

دوت تنمية الموارد البشااااارية ومراك  الت هيل والتوظيف ومراك  الت هيل والتوظيف عن فروص صااااان

 بعد، ومكاتب التوظيف ومعار  التوظيف االلكترونية.

 لعر  الوظائف ذات الطابع المؤقت المتعلقة  إلكترونيةوهي منصاااااة  سعععععمي:موموقع العمل ال

 الصيفية. اإلجا ةبفترة الحج أو 

 :يعمل على رصاد عمليات صرف األجور لجميع العاملين والعامالت في  برنامج حماية األجور

منش ت القطاص الخاص )السعوديين والوافدين( بهدف إنشاء قاعدة بيانات لتحديد مدى الت ام المنش ت 

 بدفع األجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

 :ة وذون اإلعاقة من خالل عملهم من منا لهم أوالذن يوفر وظائف للمر برنعامج العمعل عن بعد

 تقنية المعلومات. باستخدام

  

 مدى مرونة السياسات والتشريعات الخاصة بتنقل العاملين: -2

العامل بما يحفظ حقوت كل من العامل وصاحب العمل في  النتقالالتي تم وضعها السياسات  تمكن

آن واحد وفي حالة العامل السااااعودن يمكنه التنقل بدون شااااريطة اسااااتيفاء اشااااتراطات العقد المبرم 

 وحقوت وواجبات نظام العمل، ويمكن للعامل الوافد نقل الخدمات في الحالت التالية:

 العامل منتهية.في حالة ما إذا كانت رخصة العمل أو إقامة  -

 يوم بدون إصدار رخصة عمل. 11إذا كان العامل قد مر على دخوله المملكة  -

 حالة البالغات الكيدية. -

في حاالاة أن العاامال يمتغياب عن العمال يولكن عند تقديم بالي التغيب عن العمل ضاااااااد العامل  -

 إقامة العامل منتهية. وكانت رخصة العمل أو
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 ذات نطات آمن. منش ةحمر االنتقال إلى يحق للعامل في منش ة النطات األ -

 :توافر خطط وبرامج لرفع نسبة الملتحقين بالتعليم التقنيمدى  -3

ل من رؤية المملكة ) على المؤساااااااساااااااة العامة للتدريب التقني والمهني  ( فقد عملت 1131انطالقا

تطوير خطتها االسااتراتيجية والتي ت تي من أبر  أهدافها التوسااع في تقديم البرامج التدريبية والتقنية 

والمهنية، األمر الذن ساي يد من نسبة الملتحقين بالتدريب التقني والمهني للبنين والبنات، وقد حققت 

بي للعام التدريها التقنية ، في اساااتقطاب خريجي الثانوية العامة بكليات%12.6المؤساااساااة ما نسااابته 

هـااااااا ، وعملت المؤسااسااة على تقديم عدد من المبادرات التي من شاا نها رفع نساابة  2231/ 2235

 الخريجين الملتحقين بالتدريب التقني ومن أبر  تلك المبادرات ما يلي:

 التوسع في تقديم التدريب التقني ألبناء الوطن. -2

 البرامج المرنة. -1

 بناء القدرات. -3

 االستراتيجية مع القطاص الخاص.الشركات  -2

   يقدم صاااندوت تنمية الموارد البشااارية تمويالل طويل المدى )خمع سااانوات( لكليات التمي

والتي وجهاات برامجهااا لرفع كفاااءة وجودة التاادريااب التقني والمهني في جميع مناااطق 

المملكااة، وتنفااذ هااذا البرامج من خالل مشاااااااغلين تاادريااب دوليين تتوفر لااديهم الخبرة 

  الممارسة في التخصصات المطروحة.و

 مدى مالئمة االستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني: -6

االساااااااتراتيجيااة العربيااة للتاادريااب والتعليم التقني والمهني تتطلااب تحااديااث مساااااااتمر لتتوافق مع 

لعمل ا استراتيجية التدريب والتعليم لكل دولة حتى تتوافق برامج التعليم والتدريب مع متطلبات سوت

 العربي. 

****** 

 

 مستورة 

 مصطفى عمر



 

 

  

 

 
 ( 1/  64) و . م . ع . ع . د 

 3الملحق رقم 

 

 

 البند األول

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي
 

 ( يمالحق ) القسم الثان

( للجنة  ئةئون عمةل المـةـرأة 71تقـــرير عن نتائج أعمال الدورة ): ( 3رقم )الملحق 

 ( . 9172العربي  ) فبراير /  ئباط 

 

  

 منظمة العمل العربية
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 تقديـــم

عمةل المةرأة العربية  والتة   ئةووناااة  للجنة  لمةادة الااداة  مةن الن ةا  األ تنفيةاا   : أوال ً

" تجتمععا اللجنععة مععرة واحععدة  ععي العععام ل بععداوة معع  المععدير العععام تةةنع علةة  أن 

عئةر فة   الاةابع جتماعات الدورة إعقـــدت اللجـــن  لمنظـمة العمل العـــــربية " ل 

 .  9172فبراير  91 – 72خالل الفترة القاهرة 

 :  جتماعامال اإلأثانياً : جدول 

 امال اللجنة البنود التالية : أتضم  جدول 

و  امعل المعرأة العربيعة لمعدة اعامي  ؤكيل األمانة العامعة  للجنعة شعــتشالبند األول : 

(9112 – 9191  ) 

سعتراتيجية العربيعة للنضعوع بعمعل المعرأة  عي هدعار أتعداة التنميععة : اإلالبنعد الثعاني  

   9131المستدامة  

 حماية المرأة العاملة  ي القداع غير المنظمالبند الثالث : 

   9191 – 9112خدة امل اللجنة للعامي  :  باالبند الرا

وبععد المناقشعة ناقئت اللجن  خالل اجتماعها البنود المطروح  عل  جدول أعمالهةا   ثالثاً : 

 . التوصيات المبينة  ى التقرير المر قتوصلت هلى 
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ن عمةل المةرأة العربية  علة  مجلة  ووعةر  متتةا العمةل العربة  تقريةر لجنة  ئة: رابعاً 

تخع  هوقعد    (9172مةار  / ذاار  3 – 9  القةاهرة)  التاعيناإلدارة ف  دورته 

  -المجلس بشأنه القرار التالي :

 أخا العل  بالتقـرير . -7

بريةل / نياةان إ)  ( لمةوتمر العمةل العربة 64إحال  تقرير اللجن  إل  الةدورة )  -9

 عليه.(  مع التوصي  بالمصادق  9172

 ً  تخا  الالزم.هللتفضل بالعلم و مر معروع الى المؤتمر العام الموقر: األ خامسا

  

 المديري ي ايز ال

 المدير العام
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 والتوصيات الختاميالتقرير 

 و  امل المرأة العربيةؤجتماع لجنة شإل

 اشر  السابعة الدورة

 ((    9112 براير / شباد  91 – 12ل  القاترة))  

 

 

  

 منظمة العمل العربية



 

 

 

 



 4 

 تقـــــديم

عمل المةرأة  ونوئلجن  لعئر  الاابع الدورة جتماعات إعقدت من م  العمل العربي  

 :بحضور تل من  9172فبراير  91 – 72خالل الفترة العربي  

 : ا   ريق الحكومات 

 األردنية الضاشميةالمملكة  / رابح  عبد الفتاح الدبا  العينمعال   .7

 المملكة العربية السعودية الدتتورة / هال بنت مزيد التويجري .9

 دولة ليبيا الايدة / نعيم  محمد عائور عبد الله .3

 : ا   ريق أصحاب األامال 

 دولة االمارات العربية المتحدة الايدة/ يارى صالح عبدالله اليافع  .7

 المملكة العربية السعودية       نوف بنت عبد الله الراتانالايدة/  .9

 جمضورية مصر العربية / فاطم  الرزازالدتتورة  .3

 المملكة المغربية الايدة/ نرج  لوباري  .6

 لجمضورية اليمنيها / فوزي  نائر  الدتتورة  .5

 : ا   ريق العمال 

 المملكة األردنية الضاشمية الايدة / امر الحيارى   -7

 االمارات العربية المتحدةدولة  الايدة / ئريف  موا  حان عل    -9

 مملكة البحري  الايدة / زبيدة غال  البلوئ   -3

 الجمضورية العربية السورية الايدة / مارييت خوري   -6

 جمضورية مصر العربية  الايدة / مايا  أحمد عطوه   -5

 : اضوات م  اختيار المدير العام 

   الجمضورية التونسية   الايدة / اامي  البتوش  -7

   الجمضورية الجزائرية الديمقرادية   الايدة / مري  لو تريز   -9

  سلدنة اما عزيزة بن ايف بن محمد الحارثي الايدة /  - 3

 دولة الكويت     الايدة / مها الرئيد   - 6

 جمضورية مصر العربية     الدتتورة / حنان يواف  - 5
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 :  ثل منظمة العمل العربية  ي اامال اللجنة م

 إدارة الحماي  االجتماعي   المئرف عل     حمدي أحمد الايد /  -

 الحماي  االجتماعي   بإدارةخبير    الايدة / منجي  هادف   -

 رئي  وحدة التعاونيات      الايدة / حنان قايد -

  رئي  وحدة المرأة      الايدة / رانيا فاروق -

 رئي  وحدة المعايير    الايد / مروان الراي  -

الموافة    الثالثةا يةو   صةباحمةن  العائةرةتما  الاةاع   ف اجتماعات اللجن  افتتاح  ت 

  مدير العا  لمن م  العمل العربية ال  ايز المديري األستا  / سعادةبتلم   9172فبراير  72

وهنةةنهن علةة  اختيةةارهن لعضةةوي  اللجنةة  فةة  دورتهةةا الجديةةدة اللجنةة   بعضةةواترحةةا فيهةةا 

تة  انتهةةت واليةةتهن علة  جهةةودهن خةةالل فتةرة اللجنةة  الاةةابق    اللوئةتر عضةةوات اللجنةة  ا

وعةر  الهة  الماةتجدات علة  الاةةاح  العربية  ومالهةا مةن تةةنثير علة  أوضةا  المةرأة فةة  

واالاةتفادة مةن الفةرع التة  يتيحهةا اقتصةاد  ضةرورة حئةد الجهةودأتةد علة  اوق العمةل و

المنافاة  فة  أاةواق العمةل فة   ةل  لمواتبة  تلةا الماةتجدات بمةا يمتةن المةرأة مةنالمعرف  

 المعطيات الجديدة . 

ناقشعة روحة الى جدول أامالضا ل وبععد المدناقشت اللجنة خالل اجتمااضا البنود الم

 : توصلت هلى اآلتي

ربيعععة لمعععدة اعععامي  و  امعععل المعععرأة العؤكيل األمانعععة العامعععة  للجنعععة شعععـعععـتشالبنعععد األول : 

  : ( الى النحو التالي9191 – 9112)

 العامة الى النحو التالي :  األمانةتيئة  انتخابأوالً : تم 

 النائبة / مايسة ادوةالسيدة العامة :  األمينة** 

 مريم لو كريز  السيدة /  :   ريق الحكوماتاألمينة العامة المساادة ا  

 /  وزية ناشر الدكتورة :  ريق اصحاب االامالاألمينة العامة المساادة ا  
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  الفرق الثالث  ي األمانة العامة :ممثالت 

   / رابحة ابد الفتاح الدباس العي معالي الحكومات :  -

 / يسرى صالح ابدالله اليا عى السيدةأصحاب األامال :  -

 السيدة / زبيدة غالم البلوشيالعمال :  -

 الدتتورة / حنان يواف المقررة :** 

 االاتااة / انا  زايد: ** مستشارة اللجنة 

*  *  * 

االسعععتراتيجية العربيعععة للنضعععوع بعمعععل المعععرأة  عععي هدعععار أتعععداة التنميعععة :  البنعععد الثعععاني 

   9131المستدامة  

 بـ : توصي اللجنة 

التعةديالت و المالح ةات مةع االخةا بعةين االعتبةارالموافق  عل  مئرو  االاةتراتيجي   -

مةع التوصةي   مةل العربية   ورفعها لمجلة  ادارة من مة  العالت  ابدتها عضوات اللجن  

 . باعتمادها

*  *  * 

 حماية المرأة العاملة  ي القداع غير المنظم :البند الثالث 

 توصي اللجنة بـ : 

ضرورة وضع ااتراتيجي  وطني  للنهو  بالمرأة العامل  ف  القطا  غير المةن    -7

 متانياتها االقتصادي  والايااي .إدول  و تل تتنااا مع  روف

الحماية  االجتماعية  للعةامالت فة  القطةا  غيةر المةن    امةا الاع  نحو مةد م لة   -9

عن طري  التواةع فة  ن ة  الماةاعدات االجتماعية   او تطةوير تئةريعات التةنمين 

لتاةةتوعا تيطيةة  أتبةةر للمخةةاطر االجتماعيةة    واأئةةخاع  االجتمةةاع  تةةدريجيا  

 المنتفعين بها.

تقدي  اعفا ات ف  التنمينات أو تخفي  ف  اإلئتراتات للمنئآت ف  القطةا  غيةر   -3

 .المن  لتئجيعه عل  االنضما  للقطا   المن  
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 االجتمةةاع علةة  ان يتةةون مهمتةةه تةةدعي  الضةةمان  القةةوم تطةةوير مرفةة  الصةةح   -6

 باياا  ئامل  للرعاي  الصحي  المجاني    من ناحي  الوقاي  أو العالج.

التحةةول نحةةو المعوقةةات التةة  تحةةول دون  التفيلةة  بالتيلةةا علةة يعات تئةةرالاةةن  -5

  والةةا عةةن طريةة  تخفةةي  معةةدالت الضةةرائا علةة  المنئةةنة او  المةةن   القطةةا 

ل الة  الاةوق تئجيع صاحبات االعمةال علة  الةدخولاعفا    ات  المنئنة فترإعطا

 الرام  بئتل تدريج .

         ثقافةةة  الماةةةاواة لتةةةرويج التفعيةةةل دور اإلعةةةال  وواةةةائل االتصةةةال الحةةةدي  فةةة   -4

  بدورها الها  فة  عملية  الصورة النمطي  للمرأة والتوعي وتيييرومتافح  التمييز 

 .التنمي 

بنةا  لثقتهةا بنفاةها وقةدراتها مةن خةالل بةرامج تدريبية   تعزيةز رفع وع  المةرأة و -1

 المئارت  ف  صنع القرار. لتئجيعها عل    القيادة  مهارات القدرات الااتي  وتنمي 

*  *  * 

   9191 – 9112خدة امل اللجنة للعامي  :  البند الرابا

 توصي اللجنة بـ : 

 9172عةةةا   خةةةالل العربيعععةحععول التمكعععي  االقتصعععادي للمععرأة عقةةد منتةةةدى عربةةة   -7

 .االعمال ف  الوطن العرب  مصحوبا  بمعر  لرائدات

تدريبية  حةول ت تفتةيش العمةل فة  مجةال عمةل المةرأة والفئةات الخاصةة  ت دورة عقةد  -9

 .وريادة اأعمال الناائي 

المةةرأة فةة   ئةةوونالجهةةات المعنيةة  بمةةع  للتناةةي الاةةيدات عضةةوات اللجنةة   دعةةوة -3

للتعاون مع من م  العمل العربي  وزارات المرأة ... (  –بلدانهن ) المجال  القومي  

 .  المرأة العامل لصالح تنفيا أنئط  ف  

 

  *  *  * 
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 :أقرت اللجنة بعع التوصيات العامة الى النحو التالي 

تفعيل منص  التتروني  خاص  بلجن  ئوون عمل المرأة العربي  والا من خالل  -7

وتجميع التئريعات الخاص     فعالياتهاالموقع االلتترون  للمن م  لعر  تاف  

 بعمل المرأة ف  بنا معلومات.

قةا  تلمة  بااة  اللجنة  أمةا  لاأمين  العام  للجن  ئوون عمل المةرأة العربية  الدعوة  -9

 موتمر العمل العرب  . 

دعوة من م  العمل العربي  اتخاا الالز  نحو تتري  اأمينةات الاةابقات للجنة  ضةمن  -3

 .  العراواد العمل رالبند الخاع بتتري  
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 تقديــــــم

ب  واجهةة  أهميةةك رىةبا تبارىب هةةب   ة     مللة ا لةبةةال مسللة  لةتميللاال لصاتيللل  ة  تحتل 

تمسةةةلك الاءةةبى الةةي الرمييةة   الةة  و  الممامةةبل  الهياةةبل ال بتيةةكت طيةةس ا  ى ةة  أ ب ةةب  

ن لةةيم  ةةن الهةةي   ت  قةة   اجهةة  الةة  و ال بتيةةك   ب لةةك   قةةبا  المسةةب اف الة ليةةك تةةين ال مسةةين إ

 رمثل في تلوغ الرمميك المسر ا ك  ن جهك   وفيب األ ن  السةل  اججرمةباي لوة و  ت   اياهب 

ت  هو  ب  ب ىط تمسةلك   ايق ال  الك اججرمبايك اىةب  ميةين الةاةبل  المم اك  ن جهك أخبا

 الء يةك  المهموك في الم رمع  إشباره  في امليك الرمميك.

منظمل  لةةئاسلا  ة حل لصهتململل  ،  وتبتةة لةمشلةي  لصاتيللا  لةفلع   ة مة ا لةبةةا 

ةلةنهوض  تحقاق لةتمياال لصاتيلل  ولصجتملعي ولةسالسي ة مة ا اةل حاث ، لةبم  لةبةةا 

ولتخلللك يلرلل  لةتللللةاة لة مملل  ة للملال وتللوراة ةائلل  لةبملل  لة ئقلل   هلللعم شللةوو وظللةو  ة

 لوال تماام. ري سوق لةبم   تيلرؤ لةفةص

وري إولة ةؤا  لةمنظم  لةتي تقوم ع ى لةتةلو ا للال لةبمل  ةم للماال واةالل  لةتنمال  

رلي  ل رللع عنيلة شلةل  لةنسللف راهلل ةلايال  إ لةوةا حلال  لةتنما  لةمستللم  ووإلةليهل ةت

بمل  لةملة ا رلي ة عةةا  ة نهوض إستةلتاجا عللل يالغ  وإ إةىتلتي لةحلج  ؛  عم ا  لةةنلف

 .0202هلل  لةتنما  لةمستللم    وف 

لةماثللق لةبةةلي ولسلتوة منظمل  لةبمل  لةبةةال  ملل ت لمن  مل   ستةلتاجا لإلهكه تتسق 

مل  توجهلتهلل  وتتفق،   اام لةمسلولا وتيلرؤ لةفةص ةاال لةبمل  لوال تماام ة بم  مال تةساخ

  .مل جلف ري لتفلاال  لةبم  لةبةةا  ولةلوةا  لةخلي  ةلةمة ا لةبلم  

لةمبوالل  ولةةالنلل   إةلى اسلتنل ع مالل   منهجلل   سلتةلتاجا لإل إعلللل عم ال  لنتهجل الل و

 ، يملل لةتنمال مشلةيتهل ري عم ال  ب ق  ةولا  عم  لةمة ا لةبةةا  ولإلحيلئا  ولةتقلةاة لةمت

      لةةحللوث ولةلةلسللل   وم لللماال ةجنلل  شللؤوال عملل  لةمللة ا لةبةةالل  تويللال  إةللى  لسللتنل

ال  لةبلم ل  ، ق ةق للال لةملة ا لةبةةولألنشو  لةتي عقلتهل منظمل  لةبمل  لةبةةال  ولةتلي تتب ل

إوللة لةبةةا  لةوونال  ةتميلاال لةملة ا رلي  لإلستةلتاجال مل جلف ري يمل تلخك ةباال لصعتةلة 

 .   0202لةمستللم    هلل  لةتنما 
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 وتبمالم مشللةيتهل لةتميلاال لصاتيللل  ة ملة ا لةبةةال  تحقالق  إةى ستةلتاجا لإلتهل   

لةتشةابي ولةمؤسسي ةلعم حقوق لةمة ا لةبةةال   لإلولة توواةري  سولق لةبم  وكة  عةة 

لألولةل  لةمبنال  ةق للال لةملة ا لةبلم ل   يل لةبلم   وحملاتهل مال يلر   شيل  لةتماام وحث 

 لةمستللم  . ةتنما  ولة مال لةتيلم  ولةتبلوال ةة وغ  هلل  لإ ال تةك  جهولهل ري إةى 

ةيلل  لوةلل   اميللاللةتللي  ل و لإلجللةلفمجموعلل  مللال لةسالسللل   سللتةلتاجا لإل وتت للمال

ولصاتيلللا   لصجتملعال تهل ةخيويلا ورقلل  عنل لةتخواو ةةةلمجهلل لةتنموال  ةهل  لصستةشلل

 إةللى لألوللةل  لةفلع لل  ولةمبنالل  ةق لللال لةمللة ا لةبلم لل  جمالل وتلللعو لةمنظملل   ،  ولةثقلرالل 

 .  ستةلتاجا لإلهكه  لإلميلنل  لةمتلح  ةتنفاك توجهل لةمولةل و   اتوظ

 

 فاجز علي المطجري

 المدجر العام
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 تسررارجيج اإلمنطلقات 

ةملل وةل رلي لسلتوة منظمل  لةبمل  لةبةةال  ملال  حقال  جمال  لةةشلة رلي لةسلبي  رحقجقا   

وةلف ةرلهاتهم لةمللا  ولةةوحا  ري حةا  وتيلرؤ وعللة ، ولنبيلس كة  ع لى ا للال عمل  

 لةمة ا.

ة بم  ري مللتا  لألوةى ولةبلشةا ةلال هل  لةللو   ع ا  لةماثلق لةبةةيةمل نص  وعمل  

راهلل و همال  توحالل لةبللة  لصجتملعا  وةر  مستوى لةقوى لةبلم ل   لةبةةا  اتمث  ري تحقاق

 شةوو وظةو  لةبم  ي مل  ميال كة . 

م  مل جلف ري لتفلاال  لةبم  لةبةةا  ولةلوةا  لةخلي  ةللةمة ا لةبلم ل  وةحقهلل  وارتساقا  

  .لةمسلولا وتيلرؤ لةفةص ومال لصستغ   لصاتيلل  لصجتملعا  ولةحملا  ري لةحملا  

ةلهما  لوة لةمة ا لةبةةا  ري لةتنما  لصاتيلللا  ولصجتملعال  وةلهمال  تميانهلل  واجمانا  

ةتحقالق لةتنمال  لةمسلتللم  وإحل    ل   ةوةا ةلعتةلةهل شةول  وتحقاق لةمسلولا ةاال لةجنساال 

 .لةس م ولألمال لةمجتمبي ولةةخلف ري لةووال لةبةةي

لةبلاللل مللال لةلللو  صنبيلسللل  لألممللل  لصاتيللللا  ولصجتملعالل  لةتللي شللهلتهل  وادراكااا  

ري لةسنول  لألخاةا ع ى  سلولق لةبمل  وع لى ع الل  و شليل  لةبمل  وملل ةلرقهلل لةبةةا  

ري مجلص  لةتشغا  ولةتب ام ولةةعلا  لةيحا  ولةحملال  لصجتملعال ، وتللثاة اثلة س ةا  مال 

لةفئللل  خليلل  لةنسلللف وهللو مللل اتو لل  تيلللت  جهللول  وللةل  لإلنتللل  رللي ةبللض كةلل  ع للى 

 مام مشلةيتهال ري لةةنلف لةتنمو .  لةمنوق  لةبةةا  ةتميانهال وتب

 61-9 ،  ولصةةبلاال الةقللهةا لةةلةبل لةبةةلي رلي لوةتل    ةقلةلة ملؤتمة لةبملا ورنفجا   

لةةنللل لةثلللمال مللال جلللو   عملةلل  وعنولنلل   تبماللم لوة ة ولةخلللص( 0262ناسلللال  لةةالل   

  . لةمة ا ري تنفاك ةةلمج لةتنما  لةمستللم 

رلي لوةتهلل لةسللسل  ةلةتويا  لةيللةا عال ةجنل  شلؤوال عمل  لةملة ا لةبةةال   وعمل   

حاث نيل  ع لى  لعلوا منظمل  لةبمل  لةبةةال  (  0262  شةلو رةةلاة ، ةغةلا  ا لعشة 

مللة ا رللي إولللة لةتنمالل  عةةالل  ة نهللوض ةبملل  لة إسللتةلتاجا لتخلللك لةلل مم نحللو ليللللة  إةللى

واةال  لةتنفاك ولةمتلةب  ةلمج عم  لةمة ا رلي لةةلةلمج تت مال لةسالسل  ولةخوو لةمستللم  

 تنفاك  هلل  لةتنما  لةمستللم   لةوونا  ة
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 ةتحقاق متو ةل  لصتفلاال  لةبةةا  ولةلوةا  لةخلي  ةبم  لةمة ا وري مقلمتهل: وتسعجا  

  لةبلم  ةشلال لةمة ا  6921ةسن   5لتفلاا  لةبم  لةبةةا  ةام 

   امبلة ( ةشلال مستوال  لةبم  2169ةسن   1ةام لتفلاا  لةبم  لةبةةا 

  ةشللللال لةمسللتوى لأللنلللى ة تلمانلللل  6926ةسلللن   0لتفلاالل  لةبمللل  لةبةةاللل  ةاللم 

 لصجتملعا . 

  ةشلال مسلولا لةبمل  ولةبللم   رلي  6956ةسن   622لتفلاا  لةبم  لةلوةا  ةام

 .لألجة عال عم  ك  اام  متسلوا 

  ةشللللال لةتماالللم رلللي لصسلللتخللم  6952ةسلللن   666 لتفلااللل  لةبمللل  لةلوةاللل  ةالللم

   .ولةمهن 

  ةشلللال لةبمللل  كو  لةمسللؤوةال   6926ةسللن   651ةاللم  لةبملل  لةلوةالل  لتفلاالل

 لةبلئ ا .

  ةشلال حملا  لألموم . 0222ةسن  620لتفلاا  لةبم  لةلوةا  ةام 

   ةشللللال لةبمللل  لة ئلللق ة بملللل   0266ةسلللن   629 ةالللملةبمللل  لةلوةاللل  لتفلااللل

 لةمنمةااال. 

   ل لةمة ا  لةتمااملتفلاا  لةق لف ع ى جما   شيل (CEDAW). 

بم  ري لةمنوقل  لةتشةابل  توواة  هلل  منظم  لةبم  لةبةةا  ري  في رحقجق ورغب   

 لةبةةا  وري حث لةة للال لةبةةا  ع ى:

  ة حل مال هشلش  و ب  لستقول  لةبملة   ةك  لةجهول وتوراة لإلميلنل  لةمتلح

 لةنسلئا .

    جل  تللعام مشللةيتهل رلي لألنشلو  لصاتيلللا  تنما  عم  لةمة ا وحملاتهلل ملال

 ولصجتملعا .

   وخليلل  رللي ظلل  لةتحللوص  لعللم مسلللهم  لةمللة ا لةبةةالل  لةبلم لل  رللي لةتنمالل

 لصاتيللا  لةتي تشهلهل لةمنوق  لةبةةا  . 

 ة مة ا لةبةةا  لةبلم   . ممال مال لةحملا  لصجتملعا  لةبم  ع ى توراة لة 
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 تسررارجيج اإلرؤج  وأهداف 

 الرؤج  

مشلللةي  ة مللة ا لةحللق رللي لةبملل  لة ئللق ولة و  لةبةةالل  سللتيف  لةللل 0202ةح للو  علللم 

 .  ري إولة لةتنما  لةمستللم  فلع   لوال تمااملصاتيللا  ولصجتملعا  لة

 الرتسال 

 شلليل  يلرلل  لةق لللف ع للى ة اةللل إال  للملال مشلللةي  لةمللة ا لةبةةالل  رللي يلرلل  لةمجلللص  

رلي ةنللف  لة ئلق ولةمشللةي   تمت  ةلةحق ري لةبم ل  لةمتلح  ةلإلميلن يلر   اتوظولةتماام 

 .  تنما  عللة  ومستللم 

  الهدف االتسررارجيي 

 لةمخت فـلـ للهلـل ــتللم  ةلةبـ  لةمسـلةتنماـلةيتهل لةفـلع   ري ــلال مشـو ممة ا ـال لةــتميا

 ا لصاتيللا  ولصجتملعا  ولةةائا  ولةمؤسسا  ( 

 األهداف الفرعج  

   مةل الةي   اةو  المةبأف ال ب لةكل  ااة  ؤ سةي   وب  ي     و ب إطب  ضع  -6

   .  خرلف  ابهب الرمييطمب رهب  ن 

ك لرمبفسيك في أ وا  ال مةل ال بتيةز ب ف الموب رك اجقرصب  ك للمبأف   ا  ق   هب ا -0

           هب اججرمباي . 

   هن فةي ألهميك الموب رك اجقرصب  ك للمسبى   ياإلاال الرمب و           و ب -0

 ك . تمبى الرمميك المسر ا 
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 المحور األول

 اإلطار الرشرجعي والمؤتستسي

 

بللمم لةمسلللولا اومؤسسللي  تشللةابيتحقللق سللوى ةتللوراة إولللة اةللال  مللة اةلتميللاال  إال

ملال  لحماهلاوولةمجتمبال  لةسالسلا   لةمشللةي   مالاووابم  ع ى إةغلف يلر   شيل  لةتماام 

مبواللل  النونالل  ومؤسسللا   لةنسلللف لةبةةاللل لةبلاللل مللال  تولجلل حاللث  ،ولةتهمللا   لةفقللة

 ل  ةـــ :وتةتةو  سلسلةمجتم ،  يلصاتيللا  ولةسالسا  رال ومجتمبا  تُ ِب  مال مشلةيته

 الفرص في أتسواق العمل العربج  تسجاتسات تكافؤضعف   .1

ي شلةوو رل لةمسللولا ع لى تلنص لةبةةال  لةللو   غ ل  رلي لةبمل  تشلةابل   ال ةغلم

 لألجلوة تسللو  وعللم لةللخ  مسلتوى رلي ل  تفلوتلابيلس  الل لةولال  الإص   ،وظلةو  لةبمل  

 ري لةتوظال  ولةتةالي سولق لةبم  لةبةةا  تتبلم  ةتفل  ا   ةبضوص تمل   متملث لة بم  ة

 . وتمثا  لةمة ا ري مولا  ين  لةقةلة ونوعا  لةوظلئ  لةمبةو   ة نسلف 

 األهداف

  ايةةق  يةةبفؤ الةةةبو فةةي  ةةو  ال مةةل  ةةن خةةالو     ةة  المماو ةةك الروةةب  يك  

  المؤ سيك الخبصك تبلمبأف ال ب لك . 

  ةةو ب الروةةب  بل المبلمةةك ل القةةبل ال مةةل تمةةب  رمب ةة   ةةع المر يةةبال الباهمةةك  

 ال مل .   ةثيبا هب الي  ضع المبأف ال بتيك في  و  

 العام   و اإليراءاتالتسجاتسات 

  :علىللعمل  دعوة الدول العربج 

  الم ميةةك  تبلمسةةب اف  اةة ي الرمييةة  فةةي شةةب ط  لةةب   ال مةةل الروةةب  بل  ة يةةل

  اوي الي  يةبفؤ   ميهب  ن اج ر الو اجقرصب ي تبلمبأف   وفيب تياك امل جئاك 

 الةبو . 
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 ة ي الرميية  فةي األجةو  اةن ال مةل  ي ت اجلرة اي ا  ب  آليبل قبنونيك لمربت ك   ا 

 الا بابل.  ربفكالايمك المرسب  ك في 

   وب رك المبأف ال ب لك في الرمايمبل المابتيةك  ةن خةالو  فةع  ايهةب الاةبنوني  ا 

الممصةةوو اليهةةب فةةةي الروةةب  بل الوطميةةك    ةةب يب ال مةةةل ت اوقهةةب األ ب ةةيك 

 ال بتيك  ال  ليك . 

  في الر      الر لةي  المهمةي  الرامةي   لة     بو المسب اف   و ب الروب  بل في

 ت ميع الممةبطق تمةب فةي  لة  الممةبطق تروفيب المبار  الءب   ك للر     المهمي

 .المبئيك

  المةةجو غيةب  المم لةي مةل المةبأف ل ايةي   ضع قةوانين نبلمةك   رمة  الةي آليةبل 

  ب  رب   ام   ن طاو  الرة يمةبل  ال مب ةك  الاو يطسبتبل ال خل  في إ  بج  

 .اججرمبايك

 ال مةةل المبنةةك فةةي إطةةب  األنمةةبط ال   ةة ف  بى إطةةب  قةةبنوني  رمب ةة   ةةع االقةةبلتمةة

   بو.  ع الم بفاك الي ال او  األ ب يك لل مت لل مل 

  جهةةبز  ةرةةيع ال مةةل   اةة  قةة  ال  ةروةةي ال مةةل لءةةمب       ةة    ة يةةل    

البقبتةةك الةةي  مةيةةا الاةةوانين  الروةةب  بل المر لاةةك توةةب ط  لةةب    تياةةك امةةل 

 المبأف   ا  أجه ف الرةريع تيوا   نسبئيك.

 منظوم  الحماي  االجرماعج   .2

  لوال رجللول  ةانهمللل تحللو إةللىنبللللم لةمسلللولا ةللاال لةةجلل  ولةمللة ا رللي لةبملل  ل اللؤل 

 ةللةبض لةتبوا للل  لةممنوحلل  ، وخليلل  رامللل اتب للق لةيلرالل  لةتمتلل  ةلةحملالل  لصجتملعالل  

لألجلة وسللعل  رلي لةتوظال  ونوعال  لةبمل  مللرو   ةتشلم  لةتفللو  لةفجوا تتبل ل  سةل و

 لةبم  لألا  ة نسلف.
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 األهداف 

  المةةبأفلوةةموو إصةةالم  ماو ةةك ال مب ةةك اججرمبايةةك تمةةب  اةة ي الءةةمبنبل اليب لةةك 

 .  ال ب لك 

 الا باةةبل تمةةب فةةي  لةة   رلةةفخ ل مب ةةك اججرمبايةةك لل ةةب الل فةةي  و ةةيع  الةةك ا

 الا بع غيب المما .

 العام   واإليراءاتالتسجاتسات 

 :على للعملدعوة الدول العربج  

  ةةةب يب  ا ةبقيةةبل ال مةةةل ال بتيةةةك   ةةةع اججرمبايةةك ال مب ةةةك  وةةةب  بل   واى ةةك  

 لمبأف ال ب لك.ت مب ك ا ال  ليك  ال ال القك 

   اارمب  طبتع المب نك في  ضع الروب  بل الخبصك تبلرة يمبل اججرمبايك لروارة

 الى ةةك ال اةةو  الرة يميةةك الرةةي الر يةةبال اجقرصةةب  ك  اججرمبايةةك تهةة   ضةةمب  

  ا ي للمبأف.

 الرةي لة  مصةب قك الةي اج ةبقيةبل ك تبل  و ال بتيك إلي الطس أطبا  اجنربج الثالث

    مهب:ت    صب   اليهب ت  

 ال ب لك.توة  المبأف  6791لسمك  5ال بتيك  ق ال مل  ا ةبقيك 

   لك".توة   سرو بل ال مل 6791 لسمك 1ا ةبقيك ال مل ال بتيك  ق   " 

  توة  المسرو بل األ ني للرة يمبل  6796لسمك  3 ا ةبقيك ال مل ال بتيك  ق

   .اججرمبايك

   الص ك  السال ك المهميكتوة   6799لسمك  9ا ةبقيك ال مل ال بتيك  ق. 

   توةةة  طةةق ال ب ةةل ال بتةةي فةةي 1981لسةةمك  61ا ةبقيةةك ال مةةل ال بتيةةك  قةة

 .الرة يمبل اججرمبايك ام   مال  لل مل في أط  اجق ب  ال بتيك
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  و ةةةيع  الةةةك الرة يمةةةبل اججرمبايةةةك  الصةةة يك لروةةةمل المةةةبأف الب ةيةةةك  الى   ةةةك 

 المسةةمك  الم يلةةك  رةةال  ال ةةب الل فةةي الا ةةبع غيةةب المةةما   ال مبلةةك المو ةةميك 

 المؤقرةةك  المسةةبى   ال اإلابقةةك تبارىةةب هن أرثةةب فاةةبل الم رمةةع طبجةةك لل مب ةةك 

 :  ل   ن خالو ت  اججرمبايك

  ف   ىريبف  الئ  أ ضباهن.ا ر  اث أنامك ج   

  ضةةةع   ةةةب يب  وطةةة ف لمخرلةةةف الةاةةةبل الميونةةةك للاةةةوا ال ب لةةةك  وةةةمل 

  ربنة ب  ال ب الل في رل الا بابل   ل  ته    وفيب األ ن  اج رابا  أ ة

 أ    بل . يبن  ال مل أ   نوايك

  فةق تبنةب ز ز مةي  فةي أنامةك الرةة ينال مةل الةي ا  ةبج الةاةبل المسةبئيك 

   . بااي األ لو ك  إ يبنبل رل   لك  فاب لوض هب اجقرصب ي  اججرمباي

  إ ةةالى قءةةب ب الرةةة ين الصةة ي   ةةة ين الى بلةةك اجهرمةةبي اليةةبفي تبارىب هةةب

 .  أ ب ب لوموليك ال مب ك اججرمبايك  ا الرهب 

 هةب  اج ةرةب ف  اوف  ؤ سبل الءمب  اججرمباي تبل  و ال بتيك للرمسةيق فيمةب تيم

 الخىةبال المبج ةك فةي   ةبو   ة  س    ةو ب   الممب  ةبل ال ية ف  ن الر ب  

 أنامك الرة يمبل اججرمبايك المخرلةك   الى رهب لاءب ب المبأف ال بتيك ال ب لك. 

  الرةب ةق تةين ت بلةك طة  ثبل الرخةبج  ال مةلصمب  ق للر ةو   اةن فاة ا  إنوبى 

ك   يةو  هةاا الصةمب  ق  سةرالك اةن  ؤ سةبل  تين المسبطبل أل ىب  اقرصةب  

ال مب ةةك اججرمبايةةك   ةةر   مو لهةةب توةةيل ثالثةةي  ةةن اصةة ب  األامةةبو  ال مةةبو 

 . ال يو بل

  ضع  يب بل ا رثمب  ك  شي ف ج ةرثمب  اطريبطةبل أ ةواو الءةمب  اججرمةباي 

فةةي المهةةو  سةةبا    تمةةب   اةةق اج ةةر ا ك المبليةةك لصةةمب  ق الءةةمب  اججرمةةباي 

 ت مل المبأف رباف  للرمميك اجقرصب  ك  اججرمبايك.
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 في مواقع العمل المرأةالعنف ضد  .3

 لةفب ي لةبم  ميلال ري سولف لةبم ، ري نو  لصجتملعيلة  سلسى ع  لةقلئم لةبن  اتخك

 لةملة ا مشللةي  ع ى س ةا  ل  اثلة، وتيوال ة   متبللا  شيلص لةبم ، إةىو مال لةوةاقري   و

لةبنل  تي فل  لاتيلللا  تتحم هلل  تةتل  ع لىيملل ت ، لةبمل  إنتلجال  وع لى لةبلم ل  لةقلوى ري

لةمللة ا ولةمؤسسلل  ولةلوةلل  ع للى حللل سللولف، وهللو مللل اوللة  ع للى حيومللل  لةلللو  لةبةةالل  

 لةبلال مال لةتحلال  ةمولجه  هكه لةظلهةا.

 : األهداف

  الرميية  الرةي  المبأف ال ب لك  ن رل أشيبو ال مف في  واقع ال مةل   اةبهبطمب ك

 .  وو      وب ررهب الة ليك في الرمميك   وفيب الىياك الالئاك لل مل

    المسةةبى فةةي ربفةةك  سةةرو بل صةةمع الاةةبا   ةةن   ةة  السيب ةةبل   باج ةةك إشةةبا

 تممع ال مف ض  المبأف . المر لاك   ضع الىبا ز الروب  بل 

 العام   و اإليراءاتالتسجاتسات 

 على:للعمل دعوة الدول العربج  

 وضع الرمسيق  ع الهيابل الروب  يك ل إليالمبأف وؤ   طس ربفك ال هبل الم ميك ت

 ةع  ةب   الرميية ت  رمبشةي ل مب ك المبأف ال ب لك  ن ال مف  ماو ك قبنونيك   ة يل

     تبج ةبقيبل ال بتيك  ال  ليك الم ميك تبلمبأف. 

           خ ةط  طميةك   ا ةر  اث الهياةبل الم ميةك تاءةب ب المةبأف  لالمؤ سب

 الموع اججرمباي. أ بس ل مب ك المبأف  ن ال مف الابئ  الي

  ت   ةوفيب  المةبأف ب يىي ال مف ض          ىمي  وب  بل  طميك  ل  ك لم بقىك

  ضةع أطةب  ؤ سةيك  ت ل مب ةك المسةبى  ةن رةل  اةبهب ال مةفتياك ال مل الالئاةك 

ل فةةةي   ةةةبو ال مةةةل  طمب ةةةك  آليةةةبل  طميةةةك ل مب ةةةك المةةةبأف ضةةة يك اجنرهبرةةةب

  ن رل أشيبو الره   .  خصوصيرهب

    اإل ةربا ي يبلإشبا  المبأف في  ضةع آليةبل  باقىةك   ربت ةك  مةيةا اج ةبقيةبل 

 .المر لاك ت مب رهب  ن رل أشيبو ال مف تمب في  ل  ال مف اجقرصب ي
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    الر ب    الوبارك تين  خرلف المؤ سبل الم ميك تاءةب ب المةبأف  أطةبا      

و ال مةف ضة  المةبأف باإلنربج لوضع خ ط  طميك  قو يك للاءبى الي جميةع أشةي

تهةةة       ةةة   وةةةب ررهب اجقرصةةةب  ك  اججرمبايةةةك  السيب ةةةيك الةةةي الصةةة ي  ن 

 . بتيالوطمي  ال

  ه ةبف الوةبربل الابنونيةك ل األ ضةبعربت ةك   اج  ةب  تبلىوةب ال مل الي  اب  ةك

طمةب رهن  ةن  تهة   ن فةبو ال مةل الرةي  وفبهةب للةريةبل خةب ج تلة انهن  للرةر 

 ال س ي.ج ر الو ا
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 المحور الثاني

 وااليرماعياالقرصادي اإلطار 

لةتنمال   ص تلمل  مبللص  ، لألخالةالةبقول  ريتحقق   لةتيغم لصنجلمل  ولةميتسةل  ة

ال ألة ملة ا، كةل  ولةمجتمبال  ةمشللةي  لصاتيلللا  تتللثة ة لب  للةة للال لةبةةا   ةبضري 

 ،ةيلف  علمل  وري لةمجتم   مةال اولجهال يبوةل  ري لصنلمل  ري  سولق لةبم مل لةنسلف 

لةملولةل لصاتيلللا   إةلىولةتماام ري مجلص  لةتب لام ولةويلو  لةمسلولا علم  وتبل مظلهة

هم   سلوالل  ،سةل  لةتي تبمق لةفقة ةاال لةنسللف لألوتحلال  لصنلمل  ري  سولق لةبم   هم 

لسللتق ةاتهل لصاتيللللا  وتحسللاال نوعالل  حالتهللل تبماللم  ةحقللوق لةمللة ا رلليلةللعملل  لةقللولناال 

 ومولجه  ظولهة لألما  وتلناث لةفقة ري مجتمبلتنل لةبةةا .

  البعد االقرصادي

 لمشارك  االقرصادي  للمرأةشرط أتساتسي لوالرقني  الردريب المهني -1

ع اهلل لةمشللةي   تةنلىلةتي  لةمهم لةةيلئم  ى حلولةتقني  ابتةة لةتب ام ولةتلةا  لةمهني

خلي  ري ظ  لةتووةل  لةتينوةوجال  لةمت حقل  وتلثاةهلل ع لى ظهلوة ،  لصاتيللا  ة نسلف

  نملو جلالا مال لةبم  . 

 األهداف 

   ةةةن خةةةالو الىةةةبا ز أ ةةةوا  ال مةةةل فةةةي لاةةة  ف الرمبفسةةةيك للمةةةبأف ال بتيةةةك ا    ةة 

 ال    ف لل مل .  األنمبطفي إطب  الر   ىيك الموجهك ن و المهن  الولبئف 

  . ضمب   يبفؤ الةبو في الر لي   الر     المهمي  الرامي 

 العام   و اإليراءاتالتسجاتسات 

 :على للعملالعربج  دول دعوة ال

  للمؤ سةةبل الصةةمبايك   الةمةةي   ةةوفيب ال ةةواف  المهمةةي بارةة  الرةة       ةةو ب

  ةةبجل   إ بطةةكت ربنةة  غيةةب  ربطةةك لهةةب  الرةةيالمهةةن  فةةي   ةهيةةل المةةبأفلرةة     

  الةميةك الةيال مةل  ةن الرخصصةبل ال لميةك   اطريبجةبل  ةو ج   ف تمةب  ةرالىي 

 .الي المسرو بلأ
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  أرثةةب  تبارىةةب اتةة ااي البقمةي  الربريةة  الةةي الر لةي  اإل الر   ىيةك   ة  ل الىةةبا ز

   المسر ا ك. ك لل مل في اجقرصب ال ى ال

 جرمباي في   بل ك طلىبل الر     المهمي . اارمب   اب تك الموع اج 

 .باج ك  ماو ك الر     تمب  مين المسبى  ن  وارىك   و  اقرصب  الم بفك  

 ال  ليةك الم رمة ف  مةب  للرصةميةبل ؤشبال  سر يىك للموع اججرمباي  فاب    و ب

  مةيةا الىةبا ز بل الخبصةك تبلرة     المهمةي ا ا  المي انيإ خ يط   سهل امليك 

  هبي المبأف في ال مل.ز ب ف إ إليالبا يك 

 وتحديات اإلدماج المهني للنساء الرقمي االقرصاد -2

لةةامي رةي  ةتوراة  شيل  عم  جلالا اميال  ال تق ص مال لةفجوا ةلاال  لامث  لصاتيل

رةص لةةج  ولةمة ا ري سوق لةبم  وماللا لةنمو لصاتيلل  لإلجملةي ةملل امث ل  كةل  ملال 

تشلي    لةجنسلااللةهلوا لةةامال  ةلاال  ، غالة  اللستحللث رةص عمل  جلاللا وتبمالم لصةتيللة

جي ةشي  لةمنوق  لةبةةا  مال ي  منلر  لةتغااة لةتينوةو  لاتيلللعلئقل  ةئاسال   ملم لستفللا 

   مث .

 األهداف

  ال   ة ف  األنمةبطإ  بج المسبى في اقرصب  الم بفك لموارىك الر   بل الري  ةبضةهب

 .لل مل    يبال  و  ال مل ال بتيك

  الثةب ف الىوةب ك  مةل الةي  مميةك  إ ربا ي يك ا  اجقرصب  البقمي   ضع خ ط 

 . في هاا الم بو   خبصك  ن المسبى لال ر بتك لمر لىبل  و  ال مل

 العام   و اإليراءاتالتسجاتسات 

 على: للعملدعوة الدول العربج  

   خبصك في الممبطق المبئيك. ج صبو  يمولوجيب الم لو بل  اإلي المسبى  يسيب نةب 
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        الر ة  بل لمواجهةك  المسةبىخبصك فةي صةةو    أس المبو الىوبي   ثميم

   .  لهو  أنمبط ج   ف لل مل  المر يبال في ابل  ال ملالري  ةبضهب 

 ل  يمولوجيةةب الم لو ةةبل  هياةةك الىمةةي الر ريةةك    و بهةةب لريسةةيب   و ةةيع خةة  ب

 .  إ بطرهب لل ميع      ميي    اج صبو

 فةي رالص  ةن ت بلةك المةبأف  خبصةك   رم  ال مل ان ت   لة رثمب  في  وب  ع اج

 ء يةك.الم    ف  الرمميك الالممبطق  ال  ؤشبال 

 ةن ثة   ةبجل ال مةل الم بفةي  فةيضة  المةبأف   الرميية ح وب  بل  يبف ارمب إ   

 .الصمبابل الم بفيك يفبو ال مل ف عز و ي إامبو ال  الك ف

 مغجر المنظ قطاعالالعمال  النسائج  في  -3

رللي ةبللض لةيللنلعل  لةمةلعلل  ورللي اوللل   ةلللجةلةبلللم    غاللة لةمللنظماشللم  لةبملل  

وغاللة ، وظلللئ  غاللة نوعالل   ةهشلشلل  لةبملل  حاللث اللورةهللكل لةقوللل   ، واتيلل لةيللغاةا 

مسللتقةا تفتقللل ةشللةوو لةبملل  لة ئللق يغاللل  لةتبلاللل ولةتلللماال لصجتملللعي وغاللل  إجللةلفل  

 .حق لةتنظام لةنقلةيوحملا  لةيح  ولةس م  لةمهنا  

 األهداف  

 تهةة    اقةةع  ط ةة  الا ةةبع غيةةب المةةما  فةةي الةة  و ال بتيةةك الر يةةبال فةةي   ربت ةةك

  صوج إلي  مايم  .  ال ب الل في طمب ك 

 خرلةةةف    بل ةةةك   ةةةبج المسةةةبى فيةةة  لا ةةةبع المةةةما   إإلةةةي ا الرةةة    ي نراةةةبواج 

  ل .الم وقبل الري   وو     

 العام   و اإليراءاتالتسجاتسات 

 : علىللعمل دعوة الدول العربج  

  آليةةبل اجنراةةبو ن ةةو الا ةةبع المةةما    يبف ةةك األطةةب المؤ سةةيك   ة يةةل   ةةو ب

 . أشيبو ال مل الهع للمسبى 
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  اججرمبايةك  الرةة ين الصة ي الوةب ل لي  ةي ربفةك الا باةبل     الةك الرة يمةبل

 تمب في  ل  الا بع غيب المما       ميي  تين ال مسين.

    ضةع   ةب يب  اضة ك لرايةي    صة  المخةبطب فةي الا ةبع ال  ااةي تمةب  سةةبا 

خبصةةك فيمةةب  ر لةةق  المخةةبطب الصةة يكالةةي   ةة   يب ةةبل ال مب ةةك  الوقب ةةك  ةةن 

 ال ةب الل فةيبا هةب الصة يك الخ ةبف الةي يتب رخ اي    ا و المىي ال تةبلماب لرةث

  الب ةيك  المبئيك.  في الممبطق  و ب شىيك المال ال بي اآل ن   هاا الا بع

  ن اجنراةبو الص يبف انرهبج  يب بل ضب ىيك اب لك  مي ن صبطىبل الموب ابل 

 لا بع المما   الرمرع تبل مب ك اججرمبايك.إلي ا

  االجرماعي والرضامني كبديل تنموي يحقق تكافؤ الفرص لليمجع االقرصاد -4

،  ةتحساال لألو ل  لصجتملعال  ولةمباشلا  ل  لصاتيلل لصجتملعي ولةت لمني نموابتةة 

ةحاث ايوال لةهل  تحقاق  ر   لةجل  لةمنفبل  لصجتملعال  وتثملاال اامل  لةبمل  ولةتومال  

 لةممت يل  و لول  لصنتل  ة تقسام . لةبلل  ة منلر  وعلم الة ا  

 األهداف 

  تبارىب هب   يلك  مهب نوب الثابفك الر ب نيك في الم رم بل ال بتيك  خبصك الةايبف

 .  ل  ز المسبى في ال يبف اجقرصب  ك  اججرمبايك 

  ب  ز   سو ق  مر بل الر ب نيبل المسةبئيك  وفيب ال يبف اليب مك للمبأف  ن خالو 

 .  ز ـك لرو يـع هاا الا بع  ىيـك الال  مح اإلاةبىال الءب

 العام   و اإليراءاتالتسجاتسات 

 :على للعمل دعوة الدول العربج  

  ا  المىب  ال  الموب  ع المبشاك في   بو اجقرصب  اججرمةباي  الرءةب مي  ةن 

ت  اطة اث نمةب ج اتريب  ةك خالو     ل الروةب  بل ليةر  ا ةري بتهب  اة ي ابقلرهةب 

  .    مب   المبأف     ز  وب ررهب لر ب   ج   ف 
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   ةة  الر ةةب   تةةين  خرلةةف أطةةبا  اجنرةةبج  ةةن ال يو ةةبل   مامةةبل أصةة ب    

ال مبو إل  اج اجقرصب  اججرمباي  الرءب مي فةي السيب ةبل األامبو   مامبل 

 .  الخ ط الرممو ك  ع إ  ب  آليبل خبصك تبلمسبى

  اارمةةب  إصةةالطبل فةةةي األ ةةوا  المبليةةك ج ةةةري ب  شةةيل اجقرصةةب  اججرمةةةباي

 الرءةةب مي   لةة  تد  ةةب  آليةةبل  مو ليةةك ت  لةةك  ةةن تيمهةةب ضةةب  ف  جةةو  تمةةو  

 .   ب نيك 

            المؤ سبل  الهيابل الم ميةك تبجقرصةب  اججرمةباي  الرءةب مي للة فع

 ا   الرسهيالل الالز ك إلن بطهب . الر ب نيبل المسبئيك   ا    ال  ىن و إنوب

 ريادة األعمال - 5

 لةمنوقلل ، يرلل لمةخلللص محةيللل  لسلسللال  ة للملال نمللو لاتيلللل  مسللتللاشللي  لةقوللل  

ربلةل  ةخ لق رلةص لةبمل  وتسلةا   إسلتةلتاجا مسللنلا نملو ةالللا لألعملل  ة نسللف  وتبل

تبتةلة  لةنسللف  وسللو رلي لألعملل  ةالللا مبلل ص ، إص  ال وتالةا لةتنمال  لصاتيلللا  

   لةمنوق  لةبةةا  وةشي  متفلو  مال ة ل آلخة، ري نسةال   منخف  

 األهداف

  ز ب ف    جل  وب رك المسبى في  وب ابل الا بع الخبو 

    صةةبطىبل األامةةبو      ةة   وةةب ررهن اجقرصةةب  ك     هةةن فةةي الرمميةةك  اةة

 .المسر ا ك

  و اإليراءاتالتسجاتسات 

 على: للعملدعوة الدول العربج  

 األ  ت الاةةةب  ت الةةة خل ) اجقرصةةةب  ك طصةةةوو المسةةةبى الةةةي المةةةوا    يسةةةيب

لر   ةة  قةة  ا هن    ةةو ب المةةب يت الروليةةفت   ةةبئل الماةةل...الكم  الةةر ي  فيهةةب 

 األطب الوطميك لرمميك   ب ف األامبو المسبئيك   سو ق الةيب اجتريب ي.
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 يب بل   ا  الا بع الخبو     ز    ا   ىم ي قوانين ا ةرثمب   سةر يىك   ضع 

     .للموع اججرمباي

   صةةبطىبل إطةةال   ىةةب  ال الر ةةب    ةةع ال م يةةبل الوطميةةك  اإلقليميةةك للمسةةبى

 ال بتيةةك تةةين تلةة ا  المم اةةك البشةةي فت   سةةهيل الرىةةب و طةةوو الممب  ةةبل امةةبواأل

 تايك تل ا  ال بل . 

 الاةب   الميسةبف للموةب ابل            ا في  ا    المصبفي بع اصالم الا

ت ليوةمل هةاا الة    امبصةب الرمو ةل  الم ونةك للمسةبى الص يبف   رمبهيةك الصة ب

 الةميك  المربت ك  الر      البتط تمواقع الرسو ق.

  تراةة    اج ريةةبزال الءةةب ىيك فةةي   ةةبو   ةةب ف  باج ةةك السيب ةةبل  الروةةب  بل

  رمبهيةك الصة ب  المرو ة ك الرةةي  الصةة يبفاألامةبو  خبصةك تبلمسةىك للموةب  ع 

 المسبى.     بهب

  اجهرمةةبي تر سةةين أ ضةةبع المسةةبى الةايةةبال فةةي الاةةبا  ةةن خةةالو ز ةةب ف إ يبنيةةك

  ال  اايك.  اضي ألا  هن  ا را بأ هني مل  

 ةبو   ةب ف األامةبو المسةبئيك   وة يع طبضةمبل األامةبو الرةي   ا  الىبا ز فةي  

 ال    ف لل مل. األنمبط  رم  

  ةي  الممامبل ال  ليك  اجقليميك ل ا    اب ك   مو ةل الموةب  ع اجت اايةك تةين  

 المسبى خبصك  ل  الاب  ف الي خلق فبو ال مل.

 و لخ  ك قءب ب المةبأف  وجي  تبا ز المسؤ ليك اججرمبايك لوبربل  ي ال األامب

   . ن الايبي ت   ا اججرمباي المموو الخبو طري  رمين الا بع 

 البعد االجرماعي 

 الرعلجم :  .1

وتفلو  نسلة  لإلنفللق ولةماملنال  لةمخييل  لةبمومي   ب  سالسل  لعم لةتب ام  لى

رلي يلفو  لةتفل  نس  لألما  ري ةبض ة للال لةمنوقل  خليل   إةىآلخة ة  مال ة ل عةةي 

ة وهلو ملل الؤث لةملةسي تسة ، ولة عال لةتب ام حاث تنلم  ظلهةا لصنقول  لةمةيةلةنسلف، 



25 
 

نسللللف رلللي لةتخييلللل  تةيلللم تب لللام لة إةلللى، ةلص للللر  سللل ةل  رلللي مشللللةيتهال لصاتيلللللا  

 ل اؤثة س ةل ع ى نوعا  لةوظلئ  لةمتلح   ملمهال . ملةا  مولأللصجتملعا  

 األهداف

  الاءبى الي األ يك تين المسبى  الةريبل        المسب اف تين ال مسين في   بو

 الر لي  . 

 ن خالو  و يع الةريبل      ل المواقف  الم ب يب اججرمبايك المر ي ف ض  المبأف 

 الي الر لي  في الرخصصبل ال   ثك الم لوتك أل وا  ال مل . 

 العام   و اإليراءاتالتسجاتسات 

 : علىللعمل دعوة الدول العربج  

  تمةب ه   تدل ةب أ  األ صيبى اليهن إ   ج  ا  لالةريب ليبى أ إلل اي ن الروب  بل

   . ب الةايبف  الب ةيكفي األخبصك تبلمؤ سبل الر ليميك 

   فةةي الر لةةي  للةريةةبل  الةريةةب      بنيةةك مةيةةا إل ا يةةك  الةةي ةةمح األ لو ةةك لقنةةةب

 .    األ ب يك بطلري  اجتر ائيك 

  اجهرمةةبي تم بل ةةك الرسةةب  الم   ةةي فةةي  بطلةةك الر لةةي  األ ب ةةي اجل ا ةةي  ةةن

 هياةك الىمةي الر ريةك  ةن طبقةبل  خالو ز ب ف ا   الم ا س  الخة  بل ال  ا ةيك 

 للم ا س   بار  الر    .  مال الةريبل المال لريسيب  وفيب   بئل 

 لر ليميةك الةي أ   وةمل     ة  قةي    و ب الممةبهز ال  ا ةيك فةي جميةع المباطةل ا

المسب اف تين ال مسةين  اة ي الرميية  ضة  المةبأف   صة يح المةو  ث اججرمةباي 

 .  الميبس لأل  ا  المم يك للمبأف في الم رمع

 ابئمةةك الةةي اطريبجةةبل اقرصةةب  الر ليميةةك للمةةبأف ال بتيةةك الةةةبو  ةةوفيب   اةة  ال

 الم بفك . 
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 فقر القدرة  و الفقر المؤنث : فقر الدخل .2

 ولصستقةلة ةألمال تهلالل   واشي  ،  لةمستللم  لةتنما  تحقاق  ملم يةاةا عقة  لةفقة امث 

والل  يلةا لةفقلة رلي ،  لةتنموال  لةتحللال   يةلة ملالل  ولحللي ،  وابلل جتمللعولص لةسالسلى

الل  ع لى حسلسلا  لةملة ا  وهو ملل –لةنسلئي  لةولة  ع اهل اغ   ظلهةالةبلال مال لةمنلوق 

 رقلة  و ةلصةل  ة يلة  لةمتلل  ةلصة  لةللخ  لةفقة تبةا  تم سولف  -ة تغاةل  لصاتيللا  

 .  لةفةص ولستغ   لةمهلةل  ليتسل  ع ى لةقلةا

 األهداف

  الموا   اجقرصب  ك  اججرمبايك  إليال    ن الةاب تين اجنبث        الوصوو . 

  في إطب   ن المسب اف  ال  الك . ضمب   مرع المسبى تيبفك ال او  األ ب يك 

 العام   و اإليراءاتالتسجاتسات 

   على: للعملدعوة الدول العربج 

 لةحلل ملال ةهلل   لةنو  لصجتمللعي ة لةمتب ق  لةوونا   لإلستةلتاجال تقاام لةسالسل  و

 لةيلغاةا لعتملل مقلةة  شموةا  خللة  ةلةلمج لةقلةوض  مال خ   ظلهةا تلناث لةفقة

   .لصاتيللا الةتهاللةنسلف ةتبمام  تي  إةاهلل  لةتى ميلنتوسا  لإلو

   وخليل   ةإميلنللتهمالعم لةفقةلف وابم  ع ى لةتبةا  لةك  ووني لةتخواو لةتوواة

 ملللم لةنمللو حللولجم لعتةلللة لةفئللل  لةمست للبف  يمللولةل وولاللل  وةللاس ملل  لةنسلللف 

 . لصاتيلل  

  يفا لل  ةتخفللاض لةمبلللص  لةمةتفبلل  ةوراللل  لألمهللل ، عللال لة لإلسللتةلتاجال توللواة

ع لى لةتموال  لةيلحي لةلكى ا بل   ولةبمل لةخللمل  لةبللة  ري لةحيو  ع ى وةاق 

 .    لةيحا لصستللم  لةخلم ل  لوةل محفم

 سالسلل  لةحملال  ل ري حسلل  لألجة وتقلاةه    غاة ملروعلعمعتةل  لةيلم  ةلأللإل

 لصجتملعا  ولةخلمل  لألسلسا  . 
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 المحور الثالث

 والروعوي  ياإلعلماإلطار 

لصاتيلل  ولصجتملعي ولةسالسي ومل اشلهله  لةمنوق  لةبةةا  لةولا ري  ابيس لإلع م

رلي  لإلعل م مؤسسلل  ت بةل  هما  لةللوة لةلك  ري مل ص اةبث    مجل  ة ش  ةمال تغاةل  

ملال لأل منلخلل  ملال ال ايلن  ع لى مال خ   وظافتل  لةتنموال  الللة  لإلع مر، لةشلم   لةتنما  

لةمؤسسللل  لصاتيللللا  ولةمجتمبالل  ولةسالسللا  واجب هللل تبملل  رللي لتجللله ةنلللف  ولةثقلل  ةلللى

تلم  م  هكه لةوظاف  خلي  ري لةسنول  لألخاةا حاثتلع   ، وال لةبيسلةتنما  لةمستللم   و 

 ال  ةإميلنل  لإلع مرل ، لةك  ت بة  لةمة ا لةبةةا  ري عم ال  لةتنمال  لةمهملةلوة  م ع ىلةتةيا

اقللوم ةلةلللوة  واسلل و لة للوف ع للى ميلللمال لة للب  ولةقللوا ة سالسللل  لةتنموالل  رللي لةمنوقلل  

 لةتوعو  ري لةتبةا  ةق لال لةمة ا لةبلم  . 

رللي مجتمبلتنللل وهللو مللل  رلللع    ةقللل توللوة  وسلللئ  لصتيللل  لةحلللاث و يللةا ةهللل لوةل  

ميلرحل  وثقلرل  لةمسللولا ةتلةواج ولةلةةسللئ  لإلاجلةال   ةتقللامولعمهل  ةهللصهتملم  إةىالعو 

   .ة نو  لصجتملعيمستجاة  ع ما  إخولةل  مال خ   تقلام  لةتماام

 .  تشريعات العمل والحماي  االجرماعج حقوق المرأة في  .1

ةحقوق لةمة ا ةشلي  عللم ولةتشلةابل  لةمنظمل  هتملم لصسج   لةسنول  لألخاةا تنلمي 

خل  لألوسللو لةنسللئا  ة بملة  لةنسلئا  ةشي  خلص ، ومل  لنخفللض لةلوعي ةت ل  لةحقلوق لل

رللي ةرلل   لإلعلل مال لصمللة اسللت مم لسللتثملة لةلللوة لةللك  اميللال لال ت بةلل  وسلللئ  رللإ، نفسللهل 

 لةوعي لةقلنوني ةحقوق لةمة ا لةبةةا  . 

 األهداف

     تةة   هن اجقرصةةب ي  ةةو  ال مةةل توضةةع المسةةبى فةةي  ياإلاال ةةاجهرمةةبي   ةة 

   . اججرمباي  فاب لم ب يب ال مل ال بتيك  ال  ليك

           ال بتي في نوب ثابفك المسب اف  نىا ال مف ض  المبأف. اإلاالي 
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 العام   و اإليراءاتالتسجاتسات 

 على: للعملدعوة الدول العربج  

  ال بتيةك  ال  ليةك  اآلليةبل الوطميةك  الم ةب يب بلروةب  بل ت ياإلاال ةاجهرمةبي  يثيف

 .يي  في   بو الموب رك اجقرصب  كالري   مي المسبى  ن الرم

  لروايةك المةواطمين تخ ةو ف ال مةف الممةب س  اإلاةاليالايبي ت مالل  ىةس فةي   ةبئل

   .ض  المسبى في  واقع ال مل

 اإلاةالي ةك اىةب   ةبئل ونوب ثابفك ال مب ةك اججرمبايةك  ةن خةالو  ضةع تةبا ز  وا 

الرة يميةك  نت اةوقه مةما غيةب ال ا بعبلالل تامبو  ال ب األصبطىبل  المخرلةك لرمو ب

 .مما ال ا بعلالنرابو الر    ي لل  هن   ةي

 أط ث الاةوانين ليرب نيك   ميك خبصك تةطبا  اإلنربج في رل تل   وفب انوبى  واقع إ

 ين اليهب. ياإلاال نةب  ال قياك   ءمن   الىيبنبل

 المشارك  االقرصادي  وتسجاتسات العمل .2

 لإلعلل م وةل   ولةل  لإلنتلل  رلي لةللو  لةبةةالل  لهتململل  ةلةللوة لةلك  اميلال  ال ا بةل  

  لصاتيللا  ة نسلف وع ى  همال  لصاتيلل ، خلي  ري تس او لأل ولف ع ى ولا  لةمشلةي

اال رلللي و للل  لةخولللو لةتنمواللل  ورلللي ةسلللم لةسالسلللل  لةمسلللتجاة  ة نلللو  اللللصع مشلللةل  إ

  اظلل   حللل لةةهلنللل  الللإلع ماال ولةمؤسسللل  الللإلع ملصجتملللعي كةلل   ال تبماللم لوة 

 لةمةتةو  ةتحقاق  هلل  لةتنما  لةمستللم .  

 األهداف

 فةةةيك يةةةال اإلا    ةةة      المؤ سةةةبل  الرممةةةوي اجقرصةةةب ي   بإلااليالمهةةةو  تةةة 

  . هبي المبأف ال ب لك فيهبرمبي تاءب ب الرمميك المسر ا ك  إاجه

  في   بو الرمميك المسر ا ك المسر يىك للمةوع المورب   ال بتي ياإلاال  ال مل  مسيق

 اججرمباي. 

 

 



29 
 

 العام   اإليراءاتوالتسجاتسات 

 على: للعملدعوة الدول العربج  

 اججرمبايةك خ ةط الرمميةك اجقرصةب  ك في  ضةع  ال ب  لقاال يين شبا  الةبالاإل 

   بج المبأف تة وا  ال مل ال بتيك.الم ة ف الي إ       يب بل ال مل

  تةةس   ةةبئل ااال يةةك لموةةب رك المسةةبى فةةي   ةةبو   ةةب ف األامةةبو  ياإلاال ةةالرةةب  ز 

   .  مام    و  ك لال رثمب 

  ال بتيةةةك المبج ةةةك  المسةةةبئيك اج ةةةرثمب ال للمىةةةب  ال الرممو ةةةك  ياإلاال ةةةالرسةةةو ق

 ال مل. فبو  وفيب في  المرو  ك الص يبف المموآل ت  الروايك ت      ميمهب

 اجقرصةةب ي لياةةةوي تةة   ا الرواةةةوي طةةوو نمةةةب ج  ممو ةةك ج  ةةة ف  بإلااليالمهةةو  تةةة

لميبف ةةك الةاةةب  الى بلةةك ربجقرصةةب  اججرمةةباي  الرءةةب مي تبارىةةب ا ق باةةب   اةةق 

 ال ب لك للمسبى.الرمميك المسر ا ك  

 تةةبلربري  الةةي  يب ةةبل    لةة المةةبأف ال ب لةةك تاءةةب ب  ال بتةةي اإلاةةالي     ةة  اهرمةةبي

   . الى بلك   وب  بل ال مل الرو يل

   جاإلعالمالمنظوم   تعزيز دور .3

 0202انخباط ال  و ال بتيك في الخ ك ال بلميك لر ايق أه ا   الرمميك المسر ا ك   رىب 

لقاةةالي ال بتةةي ت  تمةةبى ااةةالي  ممةةوي ابتةةي  المؤ سةةي  الروةةب  ي للر ةةو بفبصةةك 

ين   ةةهيله  فةي  خرلةف الاءةب ب الرممو ةك   أهمهةب  لة  المسةر يىك ياإلاال            

  لةة  تهةة    ة  ةةك   ةةبلره  فةةي نوةةب ثابفةةك المسةةب اف   اةة  قءةةب ب  للمةةوع اججرمةةباي ت

 المبأف ال بتيك ال ب لك.  

 األهداف

  للمةةةةوع   سةةةةر ي  اقرصةةةةب ي اةةةةاليإتمةةةةبى ك ال بتيةةةةك  يةةةةاجاال إصةةةةالم المماو ةةةةك

   .اججرمباي

 المسب اف . لثابفك  اال يك ابتيك قب  ف الي الرب  ز  يو ن روا   إ 

 

 



31 
 

 العام   اإليراءاتوالتسجاتسات 

 على: للعملدعوة الدول العربج  

  اإلاةةالي شةةهب ال  رخصصةةك فةةي   مةةبهز   ليميةةك ج ةةر  اث    ةة  الرمسةةيق ال بتةةي 

 ؤ سةةبل رليةةبل    بهةة     رمةة هب  الاةةبئ  الةةي  اب تةةك المةةوع اججرمةةبايالرممةةوي 

   .تبل  و ال بتيك ياإلاال  الر    

 ال بتةةي   مايمةة   ةةن طيةةس ضةةوات    اإلاةةاليإلشةةبا  الةةي ق ةةبع  ة يةةل آليةةبل ا

تمب  مىا ثابفةك  ياإلاال  اإلشبا  الي  ربت ك  ءمو  الخ ب   تالابنونيك  السيب يك

 ال مف  الرميي    ب ك ثابفك المسب اف. 

  لثابفةةك ال مةةل ال ةةبت   اةة  فيةةبف المىةةب  ف الخبصةةك للمةةبأف ر ةةل  ياإلاال ةةالرةةب  ز

صةبطىبل الوةهب ال خبصةك ت فيهةب للر ل  الي الى بلك الري  ويل المسبى نسةىك رىيةبف 

 ال ب  يك.

 ال يةة ف  ب يةة  الةةي  ىةة أ المسةةب اف  اةة ي ك يةةاإلاال بل ابتةةي للممب  ةة إاةة ا   ليةةل

  الخبو.ال مو ي  اإلااليال ب لين تا بع لةبئ ف  الرميي 

  فةي  ضةع خ ةط  اإلاةاليالرمسيق تين  خرلف أطبا  اجنربج ال بتيك ل ا   ؤ سةبل

 الرممةوي اإلاةالي ال ب  فةي   ةبو  ةهيليك   مميك ق  ال األ ب اف  الم  تين المهميين

     لموع اججرمباي.المسر ي  ل اجقرصب ي 

 لة  تمةب  خة ي قءةب ب  المخصصةك المي انيةبل ال مو ي   فع اإلااليق بع   ا   مو ل

الرمميك  ال  الةك  المسةب اف   ةهيةل ال ةب لين  ال ةب الل تبارىةب  الةماص ال بصةل فةي 

 هةاا فةي المهمةي الريةو ن  ض ف اجقرصب ي الوة  في المرخصصين ينياإلاال ا   

 .الم بو

  إاال يةك فةي   ةبو اله ةبف  هة    إ ةربا ي يك ىمةي  إلةيال بتيك  اإلاالي اوف   بئل

 إتةباز اليةةبىال  ت ت اوقهةب   اجىب هةبال ب لك فةي المه ةب   ب ف المبأف ال بتيك  إلي

ال بتيك المهبجبف   ص يح صو ف المبأف ال بتيك المهبجبف ل ا الةبأي ال ةبي فةي   و 

 المه ب. 
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 المتسرهدفون 

ت أصة ب   طيو ةبلجميع الوبربى اججرمبايين  أص ب  الابا  )  ربا ي يكاإل سره   

ت ين الم ليةةة ينت الممرخىةةة نيت الىبلمةةةبني   ميةةةك توةةةؤ   المةةةبأف  ؤ سةةةبل امةةةبو م ت أامةةةبو 

 الخىةةباى فةةي   ةةبجل الرمميةةك اجقرصةةب  ك  ينت الىةةبطثاإلاال يةةين  الةةةبالين اجقرصةةب  ين 

يونةةبل الم رمةةع المةة ني )ال م يةةبل األهليةةك الرةةي   مةةل فةةي    ال مةةل اججرمبايةةك  قءةةب ب 

 ت ال م يبل اإلنربجيك الا بايك...م.   بو الرمميك اجقرصب  ك

 آلجات المرابع  والرصد

ليةك آتوضةع  ت  وصةيال بتيةك للمهةو  ت مةل المةبأف   ربا ي يكاإللءمب    ايق أه ا   

 إلةيللبص   المربت ك  الرايي    ص يح المسب  ام  الءةب  ف  هةو  ةب  ة او الة  و ال بتيةك 

 : في  مةيا  ل  رل   لك لب يبنإخا ت ين اجارىب   وا     ع األ ليبل الربليكاآلا ىبع 

 لى المتسروى العربيع

    المبأف ال بتيك  ر لةق تمربت ةك  مةيةا امل  ضع تم   ائ  الي ج  و أامبو ل مك شؤ

   .ال  و ال بتيك في  ربا ي يكاإل

 قليمةي تةين الة  و ال بتيةك لرىةب و الخىةبال  الممب  ةبل ال ية ف فةي       الر ب   اإل

 البص   الرايي   المربت ك.

  ايةةق أهةة ا   ال بصةةل فةةي    ةة  ال مةةل ال بتةةي الموةةرب  فةةي   ةةبو  ربت ةةك الراةة ي  

الرمميةةك المسةةر ا ك خبصةةك  لةة  الم ميةةك ترميةةين المةةبأف  ةةن خةةالو  ؤشةةبال  سةةر يىك 

 للموع اججرمباي.

  ا  الوىيك ال بتيك لم لو بل أ وا  ال مةل ال بتيةك تبلىيبنةبل  اإلطصةبىال المر لاةك 

 توؤ   امل المبأف ال بتيك.

 ال  و ال بتيك لرىةب و نرةبئز   تط قموال اج صبو تين  خرلف الوبربى اججرمبايين في

 فاةةةب   ةةةربا ي يكاإلال  ا ةةةبل  الراةةةب  ب المسةةةبا ف فةةةي  ايةةةي    ربت ةةةك طسةةةن  مةيةةةا 

 إل يبنبل رل   لك.
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    ت ءةةو    ةةربا ي يكاإلأهةة ا   بطليةةك لمةة ا  مةيةةا   اييميةةك    ش نةة  ال  ماةةي

 خرلف الةبالين الم ميين تاءب ب المبأف  الوةبربى اججرمةبايين  الخىةبال فةي الة  و 

 ال بتيك  الوقو  الي الص وتبل الري   وو     تلوغ األه ا  المبجوف. 

 على المسروى الوطني 

  ربا ي يكاإلاا ا   اب  ب  ربت ك     ك  ن قىل ال  و ال بتيك فيمب  ر لق ترمةيا . 

 الم لو ةةبل  إلةةيآليةةبل للبصةة   المربت ةةك  الرايةةي  الةةي المسةةروا الةةوطمي  سةةرم    ىمةةي

 الىيبنبل  آليبل البص    ر    و بهب تويل  سرمب  ةع   ةو  المؤشةبال  الىيبنةبل 

 .   الوطميك

   ا رثمب  الىيبنبل  الم لو بل طوو أ ةوا  ال مةل  ال مبلةك المسةبئيك تمةب  خة ي   ايةق

 . ربا ي يكاإلأه ا  

 اججرمةةبايين   يونةةبل   الوةةبربىاجقرصةةب  ين  سةةيق ال هةةو  تةةين  خرلةةف الةةةبالين م

 . ربا ي يكاإلالم رمع الم ني ل سن  مةيا 

   وةةة يع الوةةةبارك الةبالةةةك للا ةةةبع الخةةةبو   م ةةة  الىةةةبا ز الم ةةةة ف لرمةيةةةا أهةةة ا 

 . ربا ي يكاإل

 مامةةك ال مةةل الصةةب  ف اةةن رلةةف الراةةب  ب  ال  ا ةةبل  الىيبنةةبل اج ةةرةب ف  ةةن  خ 

 ال بتيك لىمبى  ؤشبال  قياك  خص امل المبأف.

  تسررارجيج اإلاإلطار الزمني لرفعجل 

 إةلىلةبمل  لةبةةلي  مال تلةاخ إاةلةهل مال ملؤتمة  لعتةلةل ستةلتاجا لإلاةل  لةبم  ةهكه 

يلل  ة للل و وةواللل  ورقللل ألهلللل  لةتنمالل  لةمسللتللم  وحسلل  خيويللا   2131حلللول سللن  
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