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المحاور ا+ساسيه                   المحاور ا+ساسيه                   
ا+حصائيات المتعلقه بالعمل والعمال: المقدمه

:المحور ا(ول

.  تجربة مملكة البحرين في معالجة الفجوة بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل 

:المحور الثاني

الفجوة بين المزود والمتلقي والع7قة بين التعليم والتدريب الفجوة بين المزود والمتلقي والع7قة بين التعليم والتدريب 

وسوق العمل 

:  المحور الثالث

آلية ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل / تقليص الفجوة   

لتوصياتا

الخ7صه

المراجع



المؤشرات الحيويه                 المؤشرات الحيويه                 

ا?حصائيات             المؤشر                 

 ٢٠١٠ ( ١،٢٣٤،٥٧١( عدد السكان

٢٠١٠% (٧٩٫٠( القوة العاملة كنسبة مئوية من (نسبة المشاركة 
)٦٤-٢٠السكان بين عمر  )٦٤-٢٠السكان بين عمر 

٢٠١٠% (٥٨٫٤( البحرينيين

٢٠١٠% (٨٩٫٧( غير البحرينيين

)٢٠١٣مارس % (٤٫٢ )البطالة بين البحرينيين فقط(نسبة البطالة 

٢٠١٣بحرين  -مجلس التنمية ا/قتصادية 



ا?حصائيات                      ا?حصائيات                      

التوقعات القيمه             المؤشر           

/ يوجد مليون دينار  ١١،٤١٦٫١
)  ٢٠١٢(بحريني 

الناتج المحلي ا3جمالي بأسعار 
السوق الحالية

مليون دينار  ١٠،٢٠٦٫٧
٢٠١٢(بحريني 

الناتج المحلي ا3جمالي با6سعار 
٢٠١٢(بحريني  ٢٠١٠الثابتة لسنة   ٢٠١٠الثابتة لسنة 

٥٫٦ : ٠١٣%
٤٫٠: ٠١٤%

٢٠١٢% (٣٫٤( نمو الناتج المحلي ا3جمالي، 
النسبة المئوية للنمو سنة تلو 

ا6خرى

)٢٠١٣يونيو، % (٣٫٣ تضخم مؤشر أسعار المستھلكين 
، التغّير السنوي)١٠٠=  ٢٠٠٦(

٢٠١٣بحرين  -مجلس التنمية ا/قتصادية 



::المحور ا(ولالمحور ا(ول

تجربة مملكة البحرين في معالجة الفجوة بين التعليم والتدريب تجربة مملكة البحرين في معالجة الفجوة بين التعليم والتدريب 
واحتياجات سوق العملواحتياجات سوق العمل

المشروع ا+ص7حي : او+

ا?ص7ح ا+قتصادي 

إص7ح سوق العمل 

إص7ح التعليم والتدريب 



الخطة العامة للمشروع ا?ص7حي        الخطة العامة للمشروع ا?ص7حي        : : أو+أو+

يركز ا3صGح ا/قتصادي على تحول البحرين نحو اقتصاد القيمة �
المضافة  

يركز إصGح سوق العمل على معالجة مشكGت ھذا السوق آنيا �
"  ومستقبليا من خGل إيجاد ھيئة مختصة أطلق عليھا المشروع 

ھيئة تنظيم سوق العمل والتي رافقھا إنشاء ھيئة صندوق العمل ، ھيئة تنظيم سوق العمل والتي رافقھا إنشاء ھيئة صندوق العمل ، 
.  وكلتا الھيئتين تداران من قبل أطراف ا3نتاج الثGثة 

يركز إصGح أنظمة التعليم والتدريب على المعالجة الجذرية لنظام �
التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل بصورة مباشرة وتعزيز 

مشاركة منظمات أصحاب ا6عمال في صياغة وتنفيذ ومراقبة ھذا 
.  النظام 



: : المشاريع التي بدأتھا مملكة البحرينالمشاريع التي بدأتھا مملكة البحرين

مشروع ا?طار الوطني للمؤھ7ت المھنية الوطنية �

مشروع تطوير التعليم والتدريب �

 المشروع الوطني للتوظيف�



::المحور الثانيالمحور الثاني

عمل عمل الفجوة بين المزود والمتلقي والع7قة بين التعليم والتدريب وسوق الالفجوة بين المزود والمتلقي والع7قة بين التعليم والتدريب وسوق ال

واقع مشك7ت سوق العمل �
النمو المتسارع في ا+قتصاد وآليات العمل وا+نتاج مقابل الجمود في أنظمة �

.  التعليم والتدريب 
.  ضعف أو غياب ثقافة العمل وا(نتاج بين أوساط المواطنين  �

جمود التشريعات وعدم مواكبتھا للنمو وا?نفتاح ا?قتصادي المتسارع في  جمود التشريعات وعدم مواكبتھا للنمو وا?نفتاح ا?قتصادي المتسارع في �
سوق العمل 

تركيز شريحة من المستثمرين وأصحاب ا(عمال على زيادة ھامش الربح �
.  الفردي على حساب المساھمة الحقيقية والفعلية في ا+قتصاد الوطني 

، تجارة ") الرخص التجارية"تأجير السج7ت (تشغيل قائم على مبدأ الرعية �
")العمالة غير النظامية"تشغيل ا(جانب (التأشيرات 

أقصى سلطة + الخبرة ا(فضل بكلفة أقل (تشغيل قائم على نظام الكفالة �
).ممكنة لصاحب العمل



الصورة الراھنة لواقع الع7قة بين أنظمة التعليم الصورة الراھنة لواقع الع7قة بين أنظمة التعليم 
والتدريب وسوق العمل  والتدريب وسوق العمل  

عدم التوافق بين مخرجات أنظمة التعليم والتدريب وا+حتياجات الفعلية �
.في سوق العمل

عدم وجود جھة مركزية للتخطيط للتعليم والتدريب في ضوء احتياجات �
.سوق العمل على مستوى الدولة

قيام حالة من التجزؤ في أنظمة التعليم والتدريب ، حيث تتبع أنظمة � قيام حالة من التجزؤ في أنظمة التعليم والتدريب ، حيث تتبع أنظمة �
التعليم وزارات التربية والتعليم ، بينما تتبع أنظمة التدريب وزارات القوى 

.العاملة أو ما يمثلھا من مجالس مختصة

عدم وجود جھة مركزية مختصة لمتابعة أداء التعليم والتدريب �
.ومنجزاتھما في ضوء الخطط العامة للدولة

.عدم وجود إطار وطني للمؤھ7ت المھنية يجمع بين التعليم والتدريب�

عدم وجود تنسيق حقيقي بين واضعي مناھج التعليم والتدريب وسوق �
.العمل



: : المحور الثالثالمحور الثالث

آلية ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل آلية ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل / / تقليص الفجوة تقليص الفجوة   

أھم المخارج الرئسية من مشك7ت سوق العمل �

الشراكة الحقيقية في صياغة المناھج وطرائق التعليم والتدريب بين � الشراكة الحقيقية في صياغة المناھج وطرائق التعليم والتدريب بين �
. المزود والمستفيد 

.  وضوح ا6ھداف والتوافق عليھا بين المزود والمستفيد �

.  وضوح المسارات ا6كاديمية والمھنية لكل من المزود والمستفيد �

.  المرونة في التحديث والتطوير �



أھم العناصر المشتركة في نجاح أنظمة التعليم والتدريبأھم العناصر المشتركة في نجاح أنظمة التعليم والتدريب

.  وجود جھة مركزية مستقلة لتحديد متطلبات سوق العمل والتخطيط للتعليم والتدريب�

إيجاد إطار وطني شامل للمؤھGت يربط بين المؤھGت ا/كاديمية والمھنية �
:  ويتميزبما يلي 

.وضوح مسارات التطور والتدرج المھني �

.القبول وا/عتراف الدولي � .القبول وا/عتراف الدولي �

.  ا/عتماد على المعايير المھنية �

.  تلبية احتياجات سوق العمل �

الجمع بين التعليم والتدريب النظري والتدريب العملي من خGل ا3عتماد على نظام �
.  التلمذة المھنية أو التدريب المزدوج 

.  مشاركة أطراف ا/نتاج الثGثة في عملية التخطيط  والتشغيل وا/عتماد والمراجعة�

.  التوجيه وا3رشاد المھني المنتظم في مختلف المراحل العمرية �

.  وضوح آلية التمويل والتشغيل �



توصيات لجنة ورقتي العملتوصيات لجنة ورقتي العمل  
موائمة التعليم التدريب ، الديمقراطية والتنميةموائمة التعليم التدريب ، الديمقراطية والتنمية

                      ٢٠١٢٢٠١٢سبتمبر سبتمبر   ٣٠٣٠ا(حد الموافق ا(حد الموافق 

التركيز على التدريب والتعليم ومراقبة مدربي المتدربين والتدريب على �
.المعلومات والمھارات ا3دارية في الجانب الثقافي والمعرفي والتقني

التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة في تدريب المتدربين على �
.افضل المعايير الدولية.افضل المعايير الدولية

.تفعيل وتطوير برامج التدريب للمدراء في المراكز والمنظمات التدريبيه�

.جعل التدريب ھدفا لتطوير المھارات ا3دارية للقيادات الوطنية�

انشاء ھيئة مركزية بالتعاون مع ا/تحاد العام لنقابات عمال البحرين لضمان �
استمرارية متابعة تقييم مخرجات التعليم والتدريب المھني والتقني واعتماد 

الشھادات

التركيز على التدريب المھني الذي يمكن خريجيه من دخول سوق العمل بشكل �
مباشر



توصيات لجنة ورقتي العملتوصيات لجنة ورقتي العمل
موائمة التعليم التدريب ، الديمقراطية والتنميةموائمة التعليم التدريب ، الديمقراطية والتنمية

٢٠١٢٢٠١٢سبتمبر سبتمبر   ٣٠٣٠ا(حد الموافق ا(حد الموافق 

رفع مستوى التدريب المھني بشكل يرتقي والمستوى المتقدم الدولي بھدف رفع �
).الجامعي(مستوى المتدربين للتعليم العالي 

.كل مخرجات التخصصات يجب ان تعكس متطلبات سوق العمل�

وضع خطط وبرامج تدريب للعمال البحرينيين تتضمن برامج تساعد على نقل �
.الخبرات والمھارات من خGل التطبيق.الخبرات والمھارات من خGل التطبيق

تفعيل دور المجلس ثGثي ا6طراف بشكل متكافيء يكون ا3تحاد العام  لنقابات �
البحرين طرفا أساسيا فيه وذلك لضمان إستمرارية متابعة وتطوير مخرجات عملية 

.التعليم والتدريب

السعي لتأسيس مكتب تنفيذي في وزارة العمل يشرف على عملية التوظيف المھني �
في كل المجا/ت

.  جدولة عملية إحGل العمالة الوطنية في الوظائف المختلفة�

العمل على تكافؤ الفرص في التدريب والتوظيف�



الخGصة                     الخGصة                     
 محاولة أى إن مختصر عرض من تقدم ما خ7ل من يتبين�

 مستوى عن النظر بغض ، بلد أى في العمل سوق ?ص7ح

 ما وإيجابية حقيقية نتائج تؤتي أن يمكن + ، تأخره أو تطوره ما وإيجابية حقيقية نتائج تؤتي أن يمكن + ، تأخره أو تطوره

 والتدريب التعليم أنظمة ?ص7ح واقعي أساس على تقم لم

  .فعا+ً  ربطا العمل بسوق ا+نظمة ھذه وربط



::المراجعالمراجع
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الدكتور مجيد بن / المواءمة بين أنظمة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل٢.

/http://arabthought.org/contentمحسن العلوي 

، ورقة مقدمة من ا6ستاذ محمد ديتو، نادي العروبة، ٢٠١٣ملتقى التعليم والتدريب ٣.

مملكة البحرين



شكراً جزي�ً شكراً جزي�ً شكراً جزي�ً شكراً جزي�ً 


