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مستقبل االعمل في االبلداانن االعربيیة فيمقدمة  )1  

االمنطقة االعربيیة مستثناةةً من االتحوالتت االمؤثرةة على عالم االعمل. ووبالنظر إإلى عدمم  تليیس
في منظمة االعمل  ااالستقراارر االسيیاسي في االمنطقة ووااألززماتت االمطولة في بعض االدوولل ااألعضاء

تلك فهھم  هھدفففي االمنطقة ب٬، باتت من االضروورريي موااصلة ووتعزيیز االحواارر ااالجتماعي االدووليیة
فضالً عن أأووجهھ االجديیدةة االتحديیاتت  هھھھذههاالتحوالتت ووتحديید االسيیاساتت وواالبراامج االرااميیة إإلى معالجة 

االعجز االموجوددةة مسبقاً في االعمل االالئق.   

أأجودد لهھيیئاتهھا االثالثيیة ددعماً  فهھم هھھھذهه االتحوالتت يیتيیح لمنظمة االعمل االدووليیة تقديیم خدماتتٍ لذاا فإنن 
االمنطقة٬، إإضافةً إإلى تعزيیز  ايیجتاح نذيیلعع ووااالضطراابب االاالعمل االالئق من االصراا محورر نتعاششٍ ال

لبعض  يیاننتصدلتيین تاال لتماسك ااالجتماعياا رركيیزتي كونهھماالئق وواالعداالة ااالجتماعيیة االعمل اال
للنزااعاتت االرااهھھھنة في االمنطقة. عميیقةااألسبابب اال  

سيیعقد ناقَش في ااالجتماعع االعربي لمستقبل االعمل االذيي رضض هھھھذهه االوثيیقة أأرربع قضايیا ررئيیسيیة ستُ عْ ووتَ 
عالم االعمل في مستقبل االمؤثرةة على وواالمسائل االملحة  هھھھم. ووتُعتبر هھھھذهه االقضايیا أأ2017 نسيیاننفي 

االمنطقة.  

ااقتصادٌد إإقليیمي قويي لتحسيین نتائج سوقق االعمل )2  

 62.6ووتترااووحح أأعمارر معظمهھم ( ٬،مليیونن نسمة 249وومصر  1االدوولل االعربيیةسكانن عددد يیبلغ 
إإجمالي سكانن االبلداانن  ااررتفاعععاماً. عالووةةً على ذذلك٬، يیتوقع االبنك االدوولي  64وو 15بيین  )بالمائة

مليیونن  419ليیصل إإلى  مليیونن نسمةٍ  170 االمقبلة بمقداارر 35االعربيیة في غضونن االسنوااتت االـ 
عددد زدداادد . وويیُتوقع أأنن يیصمليیونن شخ 116 مع ااززدديیادد عددد االسكانن في سن االعمل بمقداارر نسمةٍ 

-15في االفئة االعمريیة االشبابب  ً بنسبة 24 ً عامم  64 ليیصل إإلى بالمائة 45 عاما . وومن 2050مليیونا
مزيیدااً من االضغوطط على أأسوااقق  تماررسسشأنن هھھھذهه االزيیاددةة االسكانيیة في االدوولل االعربيیة وومصر أأنن 

أأعلى معدالتت بطالة االشبابب في االتي تعاني أأصالً من بطالٍة هھھھيیكليیة كبيیرةة وومن في االمنطقة وواالعمل 
االعالم.  

وويیستدعي ذذلك تنويیع  ووتقتضي هھھھذهه االزيیاددةة االسكانيیة ززيیاددةةً مماثلة في عددد فرصص االعمل االالئق.
بغيیة تأهھھھيیل  ٬،ااستثماررااتٍت كبيیرةة يیراافقهھا تطويیر االمهھاررااتت تنفيیذهھھھيیكلي ب ااالقتصادد ووإإجرااء تغيیيیرٍ 

سيیاساتت تُسهھّل االشامل. وويیجب أأنن االشبابب للحصولل على فرصص االعمل االتي سيیولدهھھھا االنمو 
فرصص خلق ااالقتصادد االكلي ووسوقق االعمل وواالسيیاساتت االقطاعيیة ووااالستثمارريیة وواالتجارريیة وواالتعليیميیة 

ً من تطويیر االقطاعع  فعالة. صبحووأأنن تُنفَّذ بطريیقٍة متراابطة وومتكاملة كي ت ٬،االعمل ووال بد أأيیضا
ترااجع أأددىى االخاصص ليیغدوو عريیض االقاعدةة وويیقودد مساعي خلق فرصص االعمل. فعلى سبيیل االمثالل٬، 

ي إإلى ززيیاددةة إإددررااكك هھھھذهه االدوولل االخليیجمجلس االتعاوونن ددوولل  في إإيیرااددااتت االنفط ووتنامي االقيیودد االماليیة
االقطاعع االخاصص. وويیستدعي هھھھذاا تنميیة تقومم على توططيین سوقق االعمل فعالة لسيیاساتت  لضرووررةة تبني

تنافسيیة ووإإنتاجيیة االمنشآتت االعاملة في االمنطقة بغيیة ااستقطابب فقط بدووررهه ووضع سيیاساتٍت ال تزيید 
٬، بل ووتؤمن أأجوررااً ووظظرووفف عمٍل الئقة ووتكفل حقوقق االعمالل.لوبب من ااالستثماررااتتاالمستوىى االمط  

                                                
ااألعضاء في منظمة االعمل االدووليیة/االمكتب ااإلقليیمي للدوولل  11يیُقصد بالدوولل االعربيیة في هھھھذهه االوثيیقة االدوولل االـ  1

ااألررضض االفلسطيینيیة االمحتلة.إإضافةً إإلى االعربيیة   
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5من  2 صفحة  
 

ووتركز نقاشاتت ااالجتماعع على ما يیلي:  

ووااسعة االنطاقق للشبابب  ةوضع أأسس خلق فرصص عمٍل الئقتحديید االسيیاساتت االضروورريیة ل •
جذبب مستويیاتٍت كبيیرةة من  قاددررةة علىووتعزيیز بيیئٍة قويیة لألعمالل في االدوولل االعربيیة 

ااالستثماررااتت.   
كيیف يیمكن لهھذهه االسيیاساتت أأنن تلبي االحاجة إإلى تنويیع ووتطويیر ااالقتصادد وومهھاررااتت االعمالل.  •  
مالة.تعزيیز فعاليیة سيیاساتت توططيین االع ما هھھھي سبل •  
ااقتصاددااتٍت قويیة ووقاددررةة على موااجهھة ااألززماتت في  بناءكيیف يیمكن تعديیل هھھھذهه االسيیاساتت ل •

االمنطقة.  

تعزيیز آآفاقق عمل االمرأأةة لرسم مستقبٍل عاددلل )3  

تدني معدالتت مشارركة االمرأأةة في االقوىى االعاملة ووااررتفاعع معدلل بطالتهھا. من ااألقطارر االعربيیة عاني ت
 منددوولةً  12ااألخيیر االذيي يیصدررهه االمنتدىى ااالقتصادديي االعالمي ووقد ووضع تقريیر االتنافسيیة االعالميیة 

على صعيید معدلل مشارركة في االعالم بلدااً  20فريیقيیا ضمن أأددنى أأمنطقة االشرقق ااألووسط ووشمالل 
في  بالمائة 24.9بلغ هھھھذاا االمعدلل سب بيیاناتت منظمة االعمل االدووليیة٬، في االقوىى االعاملة. ووبحاالنساء 

. أأيي أأقل من االربع لل٬،اللرج بالمائة 78.4 بلمقا 2014االمنطقة في عامم   

ووفيیما يیمثل تدني معدلل مشارركة االمرأأةة في االقوىى االعاملة إإمكاناتٍت ااقتصادديیة ضائعة٬، يینبغي أأنن 
ااالقتصادد أأوولويیةً في مشارركة في سوقق االعمل ووهھھھذهه االيیغدوو االهھدفف االجلي االمتمثل في تعزيیز 

االموجوددااتت ااآلنن في االقوىى االعاملة أأوو االلوااتي للمنطقة. وويیمكن تحقيیق ذذلك بتسهھيیل حصولل االنساء 
ً بتعزيیز فرصص رريیاددةة ااألعمالل لشبابب  على ووشك ددخولهھا على فرصص عمٍل في االمستقبل ووأأيیضا

االمنطقة بشكٍل عامم ووللمرأأةة بشكٍل خاصص.  

ووفي ظظل ذذلك٬، تتمحورر نقاشاتت ااالجتماعع حولل ما يیلي:  

حسب ااالختصاصص٬، في االتعليیم االرااهھھھن االجنسيین توززعع عامة مالئمة تعالج سيیاساتت  تحديید •
لمساعدةة نساء االمنطقة في االحصولل على فرصص عمٍل في االمستقبل. االممكنةوواالتداابيیر   

مناقشة أأثر أأشكالل االعمل االجديیدةة على االتوااززنن بيین االعمل وواالمسؤووليیاتت ااألسريیة ووتحديید  •
االسيیاساتت االعامة االالززمة لضمانن تكافؤ فرصص حصولل االرجل وواالمرأأةة على عمٍل في 

قبل. االمست  
ااتباعهھا لتعزيیز مشارركة االعربيیة االمنهھجيیة االتي يیتعيین على االمنطقة  تواافق بشأنناالتوصل إإلى  •

في ااقتصادد  ططاقاتهھا من االمساهھھھمة بكامل هھال االعقباتت االتي تمنعيیقتصادد ووتذلااالاالمرأأةة في 
.مجتمعاالاالمنطقة وو  

 

وواالعداالة ااالجتماعيیة في االمنطقةمستقبل االعمل  )4  

نولوجي ووززيیاددةة االعولمة على مدىى االعقودد االماضيیة أأددتت إإلى االنمو في حيین أأنن االتقدمم االتك
  أأيیضا. ااززدداادد نكارر أأنن عدمم االمساووااةة قدااإلااالقتصادديي في االمنطقة كما في أأماكن أأخرىى٬، ال يیمكن 

في  كما فشل٬، وولم يیكن االنمو ااالقتصادديي في االعالم االعربي٬، كالعديید من االمناططق ااألخرىى٬، شامالً 
 بعض شراائح ووقد شهھدتت االمنطقة تطوررااتت جعلت من االسكانن. ألجزااءتحقيیق منافع ملموسة 
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5من  3 صفحة  
 

 آآثارر االنمو االسكاني وواالتحضر االسريیع وواالتدهھھھورر االبيیئيتساهھھھم  . ووقددةةمستبع اشعر بأنهھتاالمجتمع 
االتوتر ووعدمم وواالزيیاددةة في عجز في االعمل االالئق ووااررتفاعع اال ززيیاددةة االتنافس على االمواارردد في

.ااالستقراارر  

وواالتهھديیدااتت  ددوولي بأنن من أأحد االعواامل االتي تؤدديي إإلى ززيیاددةة االتطرفف ووهھھھناكك ااآلنن إإجماعع 
هھھھو االفشل في االحد من االفقر ووعدمم االمساووااةة ووعدمم ووجودد ووظظائف الئقة للشبابب. وومن ااالررهھھھابيیة 

االمرجح أأنن تعززز االتغيیرااتت االكبيیرةة االتي يیشهھدهھھھا عالم االعمل االضغوطط االحاليیة. لذلك٬، فمن أأجل 
أكد من أأنن االتغيیرااتت في سوقق االعمل تتماشى مع االعداالة ااالجتماعيیة٬، موااجهھة هھھھذهه االتحديیاتت وواالت

يیساهھھھمواا بشكل  كيعليینا تمكيین االشبابب٬، االذيین يیشكلونن أأغلبيیة االسكانن في االعديید من ددوولل االمنطقة٬، 
 فعالل في االتنميیة االسيیاسيیة ووااالقتصادديیة في مجتمعاتهھم ووإإعطائهھم االفرصة لتحقيیق إإمكاناتهھم. لذلك

لتلبيیة تطلعاتت االسكانن.أأكثر عقد ااجتماعي جديید وونموذذجج تشارركي  حاجة إإلىاال ستدعو  

 يیشكُل االعجز في االعمل االالئق وواالمساووااةة وواالفقر تحديیاتت معقدةة ال يیمكن حلهھا بسهھولة٬، إإال أأنن إإططارر
 االمباددئئبشأنن  1998معايیيیر االعمل االدووليیة االتي يیعزززهھھھا إإعالنن منظمة االعمل االدووليیة لعامم 

بشأنن االعداالة ااالجتماعيیة  2008وواالحقوقق ااألساسيیة في االعمل٬، ووإإعالنن منظمة االعمل االدوولي لعامم 
ً لتصميیم االسيیاساتت ووااالسترااتيیجيیاتت االوططنيیة وواالتشريیعاتت  من أأجل عولمة عاددلة٬، قد يیوفر أأساسا

لتشغيیل بما في ذذلك ما يیتعلق بسيیاسة اا ٬،االتي تكونن بمثابة أأددووااتت أأكثر فعاليیة لتخطي هھھھذهه االتحديیاتت
بعض ااتفاقيیاتت منظمة االعمل االدووليیة ووظظرووفف االعمل وواالتداابيیر لموااجهھة االتميیيیز ووااإلقصاء. كما أأنن 

االحريیة االنقابيیة وواالمفاووضة االجماعيیة٬،  بشأنن 98وو 87ااألساسيیة٬، بما في ذذلك ااالتفاقيیاتت ررقم 
تتمتع  وواالتياالمساووااةة بيین االجنسيین٬، وواالعمل في االمساووااةة  بشأنن 111وو 100ااالتفاقيیتيین ررقم وو

كما لم تتم بعض ددوولل االمنطقة٬، في تطبيیقهھا بشكل كافف  االتصديیق عليیهھا أأوو يیتملم بتصديیق عالمي٬، 
بشكل كافف. لذلك ال  وواالخلل في هھھھيیاكل االحوكمة جبرييحاالتت عمل ااألططفالل وواالعمل االمعالجة 

يیزاالل االعجز في االعمل االالئق في االمنطقة االعربيیة باززدديیادد.  

ااإلحباطط بيین شراائح االمجتمع في بعض االبلداانن ووأأصبحت هھھھذهه االشراائح تجُد نفسهھا مستبعدةة  ووتزاايیدَ 
ززيیاددةة االتطرفف  ووعن االمؤسساتت االسيیاسيیة٬، مما أأددىى إإلى اانقساماتت ددااخليیة ووااضطرااباتت سيیاسيیة 

عدمم االمساووااةة ووااإلقصاء ووغيیابب االحمايیة ااالجتماعيیة االمالئمة  كما اانن  ااإلررهھھھابيیة.وواالتهھديیدااتت 
ً في االدوولل االهھشة وواالتميیيیز ً تتسم االتي  2أأكثر تفشيیا معدالتت االنمو ااالقتصادديي ددوونن تدني بأأيیضا

هھھھذهه متوسط االبلداانن منخفضة االدخل. وويیكونن عدمم االتكافؤ في توززعع االثرووةة وواالدخل كبيیرااً في 
مشتركة تؤثر سلباً  قوااسمُ االهھشة  جمع االدووللَ تا يیزيید من مخاططر نشوبب نزااعٍع عنيیف. ووماالدوولل٬، م

.على االعمالل ووعالم االعمل فيیهھا  

أأجل تلبيیة متطلباتت االمستقبل٬، ال بد من االجمع بيین االتركيیز االضروورريي على ااالبتكارر وواالتنويیع وومن 
مزيید من االعداالة االعمالل وواالتعليیم مع إإصالحاتت سوقق االعمل لتوفيیر فرصص عمل الئقة ووإإعطاء 

لزيیاددةة ااإلنتاجج ال تسعى ووذذلك لضمانن أأنن أأسوااقق االعمل ٬، واافدوونناالااالجتماعيیة٬، بمن فيیهھم االعمالل 
يیجب ووضع سيیاساتت أأكثر ااستهھداافا كما  وولكن تساهھھھم أأيیضا في االتنميیة ااالجتماعيیة. فقط٬، ووااإلنتاجيیة

ووذذلك االعمل االالئق في صميیم االسيیاساتت ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة  بحيیث يیكونن ووأأكثر تماسكا
رتكز عالووةةً على تطويیر نموذذجج تنمويي يیتمع االمدني٬، بالتشاوورر مع أأصحابب االعمل وواالعمالل٬، وواالمج

ااألهھھھداافف ااإلنمائيیة ووتؤكد  ززيیاددةة ااإلنتاجيیة.وو تكافؤ االفرصص وواالعمل االالئقوو على االعداالة ااالجتماعيیة
) على أأهھھھميیة االعمل 2030االعامم االماضي (جدوولل أأعمالل في االمستداامة االتي أأقرهھھھا ززعماء االعالم 

                                                
من عواامل االخطر االخاررجيیة أأوو أأوو أأكثر أأووضاعع خاططفة وو/أأوو ددوورريیة يیفاقم فيیهھا عامٌل ووااحد شكل االهھشاشة قد تتخذ  2

 عالم االعملهھھھذاا يیعني في ااالستقراارر االسيیاسي وواالضعف ااالجتماعي ووااالقتصادديي االقائميین أأصالً. وو ممَ ااعدااناالدااخليیة 
وواالعمل االالئق.فرصص االعمل توفيیر إإلى أأيي مدىى باتت االقوىى االفاعلة في سوقق االعمل عاجزةةً عن   
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5من  4 صفحة  
 

تلبيیة متطلباتت حتى يیتم ووصبح تلك ااألهھھھداافف قابلة للتطبيیق لتوو االالئق كأساسس للتماسك ااالجتماعي.
فقط للردد على  اانن تتم ترجمة تلك ااألهھھھداافف االى ااستجابة فعليیة ليیس من االضرووررييفاالمستقبل٬، 

ُ وااجهھة االتحديیاتت االهھيیكليیة االقائمة ملااالحتيیاجاتت االعاجلة٬، وولكن  ستجاباتت مناسبة من خاللل ااأأيیضا
.على االمدىى االطويیل  

قناةةً لمناقشة االقضايیا االتاليیة مع االتركيیز على ددوورر االحواارر ااالجتماعي في تعزيیز شكل ااالجتماعع ووسيی
:ااألساسيیة في االعمل وواالمباددئئ وواالحقوقق االعداالة ااالجتماعيیة  

كيیف يیمكن ألسوااقق االعمل ددعم االِسلم ووااالستقراارر ااالجتماعيیيین. •  
االمسببة للعنف وواالهھشاشة.أأددووااتت االتوظظيیف وواالعمل االالئق االمالئمة للقضاء على االعواامل  •  
تعزيیز االمباددئئ وواالحقوقق ااألساسيیة في االعمل في االدوولل االهھشة وواالمتأثرةة بالنزااعع.  •  
فهھم االجهھودد االتي يینبغي بذلهھا لتعزيیز ااإلططارر االتشريیعي وواالمؤسسي لحوكمة سوقق االعمل بما  •

يیدعم فرصص االعمل االالئق ووااالستقراارر ااالجتماعي.  
االتوفيیق بيین جهھودد حكوماتت االمنطقة وواالوكاالتت االدووليیة إليیجادد بيیئٍة تخلق فرصص االعمل  •

مكن تُ إإضافةً إإلى مناقشة آآليیاتت  ٬،يینوواالناززح االمضيیفة للمجتمعاتتووسبل كسب االعيیش االالئق 
بناء قدررااتت حكوماتت االمنطقة  من لوكاالتت االدووليیة٬، السيیما منظمة االعمل االدووليیة٬،اا

جهھوددهھھھا االرااميیة إإلى تنسيیق تحركهھا لموااجهھة أأززمة ووددعم  وومنظماتت االمجتمع االمدني
.االناززحيین  

تعزيیز االضمانن ااالجتماعي في االدوولل االعربيیة )5  

تفاعع ررأأهھھھم االتحديیاتت االتي توااجهھ االبلداانن االعربيیة. ففيیما يیُتوقع ااأأحد عواامل االديیمغراافيیة يیمثل تغيیّر اال
-65عددد االسكانن بعمر  على  المائةب 4.4وو 4عاماً فما فوقق بمعدلٍل سنويي يیبلغ  75عاماً ووعمر  74

ً  المائةب 0.7االتواالي٬، من االمتوقع أأال يیزدداادد عددد االشبابب إإال بنسبة  إإذذنن٬، سيیتضاعف عددد  .3سنويیا
. وويیثيیر 2050مليیونن عامم  70مليیونن حاليیاً إإلى  17عاماً فما فوقق أأرربع مرااتٍت من  65االسكانن بعمر 

هھھھذاا االتغيیيیر مخاووفف كبيیرةة على صعيید ااالستداامة االماليیة ألنظمة االضمانن ااالجتماعي االحاليیة في 
االمنطقة ووقدررتهھا على االتكيیف مع هھھھذهه االزيیاددةة االسريیعة في أأعداادد االمسنيین.  

ً جرااء ااززدديیادد أأشكالل االعمل  ووستتفاقم االضغوطط على هھھھيیكليیة االضمانن ااالجتماعي في االمنطقة أأيیضا
دةة أأوو غيیر االتقليیديیة٬، ووهھھھو ما يیظهھر من صعودد ااقتصاددااتت االشبكاتت ووااالقتصاددااتت االتشارركيیة. االجديی

ووهھھھذهه ااألشكالل االجديیدةة للعمل تشوشش باززدديیادٍد على االخطوطط االتقليیديیة بيین صاحب االعمل وواالعامل. 
ااالمتيیاززااتت في سالسل االتورريید وواالتعاقد فيیهھا من االباططن ووعولمتهھا يیعني تالشي االمسؤووليیة  وومنحُ 
.٬، وومنهھا حقوقق االضمانن ااالجتماعيشيیئاً فشيیئاً أأوو تجاهھھھلهھا ن حقوقق االعمالل ااألساسيیةع  

٬، ووااررتفاعع معدالتت االبطالة ووفرصص االعمل قتصادديياالنمو ااالتباططؤ هھھھذهه االتغيیيیرااتت مع  تتراافقوو
االهھشة وواالفقر٬، وواانعداامم أأمن االدخل٬، وواانتشارر االعمل في ااالقتصادد غيیر االمنظَّم في شتى أأررجاء 

اانعداامم ااألمن  أأسهھمن هھھھذهه ااالتجاهھھھاتت االعالميیة. فقد ع بمعزللٍ االمعموررةة. ووليیست االبلداانن االعربيیة 
الجتماعيیة فيیهھا. تزعزعع أأنظمة االحمايیة اافي  االناززحيیناالسيیاسي ووتدفق   

الدوولل االعربيیة في توسيیع فجوااتت تغطيیة االضمانن بوويیُسهھم تدني معدلل االمشارركة في االقوىى االعاملة 
ً ما تصل إإلى أأقل من  االوضع مختاررةة. وواال بلداانناالمن االسكانن في  المائةب 50ااالجتماعي االتي غالبا

 ٬10، إإذذ إإنن عددد االدوولل في االشرقق ااألووسط االتي تتجاووزز فيیهھا معدالتت االتغطيیة نسبة لمرأأةةأأسوأأ ل
                                                

االبنك االدوولي٬، تقديیرااتت ووتوقعاتت سكانيیة. 3  
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5من  5 صفحة  
 

ال يیقدمم كثيیٌر من بلداانن االمنطقة إإعاناتت االضمانن وومن االنساء ال يیتجاووزز عددد أأصابع االيید.  المائةب
ااجتماعي كعواامل ااستقراارر ااالجتماعي قصيیرةة االمدىى مثل االتأميین ضد االبطالة ررغم ددووررهھھھا االكبيیر 

في مرحلة اانكماشش االنشاطط ااالقتصادديي.  ااقتصادديي  

تركز نقاشاتت ااالجتماعع االتي ستتناوولل فجوااتت االحمايیة ااالجتماعيیة على ما يیلي:وو  

تحديید االتحديیاتت االتي توااجهھ االدوولل في توفيیر االحمايیة ااالجتماعيیة للجميیع.  •  
كيیف نضمن ااستداامة ااألنظمة االوططنيیة للضمانن ااالجتماعي في ظظل االتغيیيیرااتت االسكانيیة في  •

االمنطقة.  
في أأشكالل االعمل امليین ر االضمانن ااالجتماعي للعليیاتٍت جديیدةة للحمايیة ااالجتماعيیة توفّ تحديید آآ •

  االجديیدةة.
كيیف يیمكن للدوولل أأنن تعززز تطويیر أأررضيیاتت االحمايیة ااالجتماعيیة االوططنيیة كحٍق من حقوقق  •

ااإلنسانن.  


