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 ـدٌـــــــمتقــ

 

العربي تحدّدات  ببادري ُانبدن النتلهدت الدّ الّ دعاد اي ت دتد   تشهد دّول الوطن

وايلتنددتاي  ددي الا ددتات الّت.نوّادد ف وتددؤتي  ددي  ددداري اددتف التحددّدات  ايرت ددتُ  

الخطار لنعّدال  البطتل  التي بلغ نعّدلهت ايلندتلي الدّ النودتول العربدي حدوالي 

تلددأ أ ددتلا  العددتل ف أالددّ نعددّدل بتلناتر.دد  ندد  نخ وف وادد4172 ددي العددت  %  71

ان الباتن أن البطتل  طت   بشرا  نهددوري  بوُ.هدت طت دت  غادر ن.تلد  ندن  وغ.ي  

و ددد بتتد  ادتف النع ددل  الترابناد  والن ن.دد   .تحاد  ونودتهلب  نددن .تحاد  أخدرلف

أبثر الحتًحت وختّ ً   ي  وء نت تشدهُدف بعدا الدّدول العربّاد  ندن نودتلّدا   دي 

 ال تري األخاريف

لبطتل   ي الن.طا  العربّا  بطتلٌ  نعّاديٌ ونرّببٌ  ونتعّدديٌ اللوا.ب تتداخُل  اهدت اّن ا

الّ ولد  الخ دوا األبعدتد الدانوغرا اد  النتنّثلد   دي ت اادد الّودبتن الّ.شدطان  

واألبعتد اي ت دتدّا  بن دردا  ايودتثنتر وال.ندّو وأداء اي ت دتد ودرلد  ت.ت ودّات  

الّتدراباددُ  بن ددردا  النواءندد  بددان نخرلددت  ن. وندد  ااددداد واألبعددتد الّتعلانّاددُ  و

وتؤااددل النددوارد البشددرّا  واحتاتلددت  وددو  العنددل نددن .تحادد   واحتاتلددت  راددتدي 

األانتل وا تن  النشروات  ال غاري والنتوّوط  الّ النهترا  ال ّ.ا  والنهدترا  

ءي اال ت تدا  بإاتبتر الولوبّا   نن .تحا  ثت.ا ف و د أّثر  اتف العوانل الّ الب ت

أّن ا. ر العنل اعدّد ندن النددخا  األوتودّا  لت.ت ودّا  اي ت دتدّات  وأّن الرادتدي 

نن الّرا عت  ال رورّا  لتووا  الاتاددي اي ت دتدّا  وتلداددات بندت اخدد  التشدغال 

 وت.ت وّا  اال ت تد  ي آن واحدف 



 

 4                 مىجز -التشغيل والبطالت فى الذول العشبيت حىل  الخامسالتقشيش العشبى 
 

ربّاد  العدادد ندن ايودتراتالّات  وتؤواًوت الّ اتف الخل ّا  أطلا  ن.ّ ن  العنل الع

حددول   ددتات الّتشددغال والبطتلدد  والنددوارد البشددرّا  انوًنددت ون.هددت  العاددد العربددي 

(  و البر.تنج النتبتنل لدا  الّتشغال والحّد نن البطتلد   4141-4171للّتشغال )

و الت دد.اأ العربددي النعاددتر  للنهددن  و ايوددتراتالّا  العربّادد  للّتدددراب والّتعلددا  

 التا.ي والنه.ي ف

ا.طاً ت ندن رودتلتهت الاونّاد   –و ي وات  اتف اللهود دأب  ن.ّ ن  العنل العربّا  

الدّ  –ونن نبدا الحوار ايلتنتاي الثاثي بان أطراأ اي.تتج الت  ااود انلهت 

غة "ا دار ولول  نن الّتاترار حدول  ٌّ ب د    "الّتشغغٌل والبطالغة فغً الغّدول العرب

 انفن.ت ن  بل و.ت

وتهدأ اتف الّتاترار الّ ايحتط   در اينبتن بنوؤل  البطتل   ي الن.طاد  العربّاد  

 نن نختلأ ال وااتف

 وكانت هذه الّتقارٌر على الّتوالً كاآلتً : 

 4112  4 الّتارار العربدي األول حدول الّتشدغال والبطتلد 4 .حوواتودت  وآلادت

  تال ؛

 4171 ّشغال والبطتل 4   تات نلّح ؛4 الّتارار العربي الّثت.ي حول الت 

 4174  4 الّتارادددددر العربدددددي الّثتلدددددو حدددددول الّتشدددددغال والبطتلددددد 4 ا.عبتودددددت

 ايحتلتلددت  الّشددعبا  العربّادد  الددّ  أو ددت  الّتشددغال و البطتلدد  فففحت ددراً 

 ؛ونوتاباً 

 41724 الّتارار العربي الّراب  حول الّتشغال والبطتل  4 آ ت  لدادي للّتشغالف 
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 6106حغول الّتشغغٌل  الخغامسالّتقرٌغر العربغً اتا العدد اللدادد وادو  4 اؤتي

ة لتعزٌز القابلٌة للّتشغٌل".  "ونو وا   والبطالة ٌّ و د دعم القدرات التنافس

 ادراًبدت نّ.دت أنّ " نحو معالجة إقتصادٌة مستدامة "  ارتؤا.ت و   شعتر لتلك

ت ددّل النعتللدد   -اددرواددي ال بددري الّ.ت ندد  لهددتا الّتار -الناتربدد  اي ت ددتدّا  

اللوارّادد  لنوددؤل  الّتشددغال والبطتلدد   بنددت تدددّل الددّ تلددك نختلددأ الّتلددترب 

 . الّ.تلح   ي الّدول النتاّدن  والّ تادي

واوت.تًدا الّ تلك وا.طاً ت ندن تو داأ وا د  وآ دت  الّتشدغال والبطتلد   دي الدّدول 

  ي الا تات التتلا 4العربّا  ت.تول الّتارار اّدي اشبتلّات  انبُن تؤلا هت 

  الت.ت وّا  اي ت تدّا  ونت اّت ل بهت نن نعر   وتلداد وابتبتر 

  راتديُ األانتل ودورات  ي تووا  الّ.واج اي ت تد  وتلدادف 

   بائُ  األانتل برا ع  أوتوّا  يطا  الّ.شتط الّراتد  و ول اي ت تد انوًنت 

 دداُل نهتراتهددت بتوددتنرار بإاتبتراددت ت.ناددُ  النددوارد البشددرّا  تعلانددت وتدددرابت و 

النددددخل األوتودددي لر ددد  أداء ودددو  العندددل بندددت ُاوددده   دددي تع اددد  الت.ت ودددّا  

 اي ت تدّا  وتولاد  را العنل النوتدان  والحّد نن البطتل  

  العنل العربدي النشدترك  دي   دتات الّتعدتون العربدي اي ت دتد  وايلتندتاي

رارا  الاتدي العدرب  دي الاند  العربّاد  خدنً  للن تلح النشترب  الّ أوتس  

 ف4172و 4177و 4113الّت.نوّا  اي ت تدّا  وايلتنتاّا   ي األاوا  

ولن اد ادراك اتا الُبعد اي ت تد   ي اا تد  بتلّتشدغال و تبلاد  الّتشدغال وخ دا 

   ت  بتلّتشتور والّتوا   ا رار نحتور الّتارار الّ ال.حو التتلي4  البطتل 

 وا   وآ ت  الّتشغال والبطتل   ي الّدول العربّا ر األّول: المحو   
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 ت.نادد  النددوارد البشددرّا  ودوراددت بع. ددر أوتوددي  ددي دادد   :النحددور الّثددت.ي

 الت.ت وّا  

 : نددداخل لدادددي لتع ادد  الادددري الت.ت وددّا 4 النعر دد  وايبتبددتر  المحغغور الّاالغغ

 والّت.نا  البشرّا  

 :تل ودورات  ي تع ا  الادرا  الت.ت وّا  راتدي األان المحور الّرابع 

 :دور العنل العربي النشترك  ي دا  الت.ت وّا  والّتشغال  المحور الخامس 

 :الت.ت وّا  والّتشغال4   الحتل  الوعودا     المحور الّسادس 

 :الت.ت وّا  والّتشغال 4  التلرب  التو.وّا    المحور الّسابع 

 :ا  ودا  الادرا  الت.ت وّا   ي الّدول العربّا  الهلري الدائر المحور الّاامن 

 : بائ  األانتل ودورات  ي تحوان الت.ت وّا ف المحور الّتاسع 

نن خال ار   الدّ الحدوار  –وبغارف نن الّتاترار الّوتبا   اهدأ اتا الّتارار 

الددّ تنبددان أطددراأ اي.تددتج4  -الثاثددي  ددي اطددتر  عتلّاددت  نددإتنر العنددل العربددي

أ ددحتب انددل/ اّنددتل نددن البات.ددت  النلّنعدد  حددول الّتشددغال والبطتلدد   / حبونددت 

وتحلالهددت وابددرا  نختلددأ أبعتداددت لن.ت شددتهت وابددداء الددرأ   اهددت وا تددرا  نددت تددراف 

 ن.توبت  ي شؤ.هتف

و د ُاهد الّ  را  نن الخبراء العرب النتخّ  ان بإادداد ادتا الّتارادر باددر ندت 

 ددي الددّدول العربّادد ف و ددد اوددتعتن الخبددراء بلّنددت  تددوّ ر نددن بات.ددت  روددنّا  وحداثدد 

 ا ت ّ األنر تلك بن تدر أل.بّا  وبخت   ببات.ت   الن.ّ نت  والّتاترار الّدولا ف

حددول البطتلدد  والّتشددغال ندد  الّتربادد  الددّ  الخددتنسو.حددن اْت ُ.طلدد  اددتا الّتاراددر 

البشرا  وب تءي ودو    وت.نا  النوارد  الّتا   بان اللوا.ب اي ت تدّا  نن .تحا 

    د نعتلل  نوتدان  للبطتلد    إّ..دت .ؤندل أن ابدون وثااد   العنل نن .تحا  ثت.ا 
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ن ادددي ل ددت.عي الاددرار الّواتوددي ووا ددعي الخطددط الّت.نوّادد  ونخّططددي النددوارد 

البشددرّا  والن.ّ ددتان النادددا.اان وأطددراأ اي.تددتج والبددتحثان والنهتّنددان بت دد  بهددتا 

 النو و ف

  ..تهد  ادتف ال ر د  للتادّد  بخدتلا الّشدبر والتاددار الدّ بدّل  ا ولاس آخًراوأخارً 

الخبراء نعّد  النحتور والّ بّل نن أوه   ي ااداد اتا الّتارار نن نبتدب العندل 

 العربيف

ًّ التوفٌق  وهللا ول

 

 فاٌـز علً المطٌري

ٌّة  المدٌر العام لمنّظمة العمل العرب
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 حور األوللما

ٌّة  واقع وآفاق الّتشغٌل والبطالة فً الّدول العرب

 مقدمة:

بش   النوتلّدا  األخاري  ي ادد نن األ طتر العربّا  ان  التحّدات  ايلتنتاّا  

  .واي ت تدّا  بؤبعتدات النختل   وختّ   نت اّت ل ن.هت با تات الّتشغال والبطتل 

ل  اتف الا تات النلح  تات ي اااء الندوارد ولاس نن بتب الّتبرار الاول اّن نعتل

البشرّا  األانّا  الا ول بإاتبترادت النددخل ايودتراتالي لبودب رات.دت  الّت.ناد  

 بشروطهت اللدادي ونن  ن.هت راتن الّتشغال وخ ا البطتل  والحّد نن ال ارف 

راب  وتتطلّب نعتلل  اتف النع ا  النترابن  ناترب  لّدا  ونلّددي  دي اطدتر شد

 تالدد  بددان الاطددت  العددت  والاطددت  الخددتا وبددان الشددربتء ايلتنددتاّاان واائددت  

النلتنددد  الندددد.ي بهددددأ ايرتادددتء بإحدددداثت  الّشدددغل لنلتبهددد  الّطلدددب اي دددت ي 

واالنت تا الّتدرالي لنخ ون البطتل ف واونت اتطلّب ت.شداط ايودتثنتر والّر د  

ت  حددول وددو  العنددل و ددنتن نددن .ودد  ال.نددّو ولودتدد  وتطددوار . ددت  النعلوندد

ش ت ّات  وتبثاأ ايحتط  ببّل أ .تأ الوا دان الّ وو  العنل وت عال نإووت  

الّتدددراب النه.ددي والّتشددغال والنإّووددت  التربوّادد  واللتنعادد  لن اددد  ددنتن  تبلادد  

تشغال النتخرلان نن .تحا  ولناءن  النهترا  والب تءا  ن  حتلات  اي ت دتد 

 نن .تحا  أخرلف

واي.ت ترا  النلّح  للشبتب  ان نخ ون البطتل  النوت حل  وط.ّات و ونّات نن .تحا 

  والتطددّور النوددتنّر للحتلاددت  اي ت ددتدّا  وال.ودد   والنلتندد  نددن .تحادد  ثت.ادد 

النتوتر  لنتغارا  وو  العنل بحب  تطور .   وأشدبتل اي.تدتج ونتطلبتتهدت ندن 
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اتربد  اودتراتالا  اا د  ونبتبدري ُتعدتلج   دتات .تحا  ثتلث  تات ي  بًرا نلدّدًدا ون

ت  الّتشدددغال العتللددد  وتوتشدددرأ نودددتلّدا  النرحلددد  الاتدنددد  التنتاّادددت وا ت دددتدّاً

ت الّ النوتواان الوط.ي والاونيف   ونعر ّاً

 الباب األول

ٌّة  توصٌف واقع الّتشغٌل والبطالة فً الّدول العرب

ن و د  الّتشدغال ندت ا. دّك اتدداور ندن بتلرغ  نن النلهودا  الاطرّا  النبتول   إ

و.  الّ أخرل الدّ أن بلدغ  البتلد  الحرلد   بإ. لدتر الو د   دي أبثدر ندن دولد  

 اربّا   ي ال تري األخاريف

 خصائص البطالة على المستوى العربً :  .0

البطتل   ي الوطن العربي لاو  ولادي ال درأ اي.تادتلي التدي تندر  بد  ادّدي أ طدتر 

 فبطتل  اابلّا  آتا  نن بعاداربّا   بل اي 

 : ة ملّحة أصال قبل المستجّدات األخٌرة ٌّ  البطالة : قض

بدتلرغ  ندن بددل النلهدودا  الّرانادد  الدّ ت.نادد  الّتشدغال  ددإّن العواندل الدانغرا ادد  

% 1ف72ـ ـال تغط  أّد  الّ اتوـت  دائـري البطتل   ي الن.طاـ  العربّا  الناّدري ب

  اي.تاتلّاد ف ا دتأ الدّ تلدك اواندل تعلاناد  وا ت دتدا   ي  تري نت  بل األو دت

ون.هت تؤثارا  األ ن  النتلّا  العتلنّا  بوبب ترال  الّ.شتط اي ت دتد  ونودتوات  

الّتشغال  ي اي ت تدّات  العربّا  وختّ    ي  طت  اي.شتءا  والاطت  الن ر ي 

لنرتبطدد  بتلطلددب البلّددي والخدددنت  النتلّادد  و طتاددت  الودداتح  وال.اددل وال دد.تا  ا

 العتلني  ي بعا الّدول العربّا ف
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  : التمظهرات الجدٌدة للبطالة فً ضوء المستجّدات األخٌرة 

ب عددل اددد   4177اّن البطتلدد  النرت عدد  أ دداً وط.ّاددت و ونّاددت ا داد  ت ت نددت ن.ددت 

ّاد  اوتارار األو ت  الّواتودا  واي ت دتدّا  وايلتنتاّاد   دي ادادد األ طدتر العرب

حاددو ارت دد  ادددد العــددـتطلان اددـن العنـددـل حوددب آخددر تادددارا  ن.ّ ندد  العنددل 

نلادون  دي  41و 73الّ ندت بدان  4177نلاون  بل  72و 71العربّا  نن نت بان 

ف % 71الدّ حدوالي  % 1ف72ف واو نت ار   نعدّدل البطتلد  اللنلدي ندن 4172

عد  ب عدل ت ّشدي أ.دوا  الّتشدغال وُا تأ الّ اتا النعّدل العت  للبطتل   البطتل  النا.ّ 

 الهّش وغار النعاتر   ي الاطت  غار الن.ّ  ف 

 : بطالة تراكمٌة 

اّن أخطددر نددت  ددي البطتلدد   ددبغتهت الترابنادد  الهابلّادد  حاددو ات ددح ببددّل لدداء أّن 

البطتلدد   ددتاري نرّببدد  تددداخل   اهددت لدداس  اددط األبعددتد اي ت ددتدّا  وايلتنتاّادد  

وبددتلك األبعددتد الّواتوددا  تلددك أّن الخاددترا  النعتندددي طالدد   النحددّددي لهددت أ ددا بددل

الو.وا  النت ا  ل  تنّبن نن االتد حلول .تلع  لهتف البطتل  الن ن.  التي طتلد  

 نختلأ شرائح طتلبي الّشغل نن بّل النوتوات  الّ النوتول الاطر  والعربيف

 : بطالة شباب طوٌلة المدى 

و دد  أحدددو النعطاددت   %41لّشددبتب بنددت ا اددد اددن ُااددّدر النعددّدل العددت  لبطتلدد  ا

النتتح  واونت انّثل أبثر نن  ع ي نعّدل بطتلد  الّشدبتب  دي العدتل ف وندن لت.دب 

 دي النعدّدل العربدي  %4ف12آخر تنّثل بطتل  الّشدبتب  دي اابلد  البطتلد  اللنلاد  

الدتان العدتّ  ف بندت أّن األخطدر  دي تربابد  العدتطلان ادن العندل  أوالئدك الاتئودون 

 ادوا األنل  ي الح ول الّ شدغل و اددوا الشدعور بتلنواط.د  واي.تندتءف واوندت 
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أّدل الّ ايحبتط والبحو ان نشترا  نه.ا  وحاتتا  خترج حدود الوطنف وأ دول 

ف ولدداس الهلددري  الن.ّ ندد    دلاددل الددّ تلددك رغبدد  الّشددبتب اللتنحدد   ددي الهلددري

 الغرب رغ  نختطراتف حوب بل وبتلك نولت  الهلري الورّا  الّ 

 : ًاّتساع هّوة البطالة على مستوى الّنوع اإلجتماع 

  تّتود  ادتف البطتلد  %41ا ت   الّ ارت ت  نعّدال  بطتل  الّشبتب التي ُتادّدر بـدـ 

بإّتوت  ال لوي الّ نوتول الّ.و  ايلتنتايف وُااّدر نبتب العندل الدّدولي بتل.ودب  

 72أ  ب دتر   % 27وبطتل  اي.دتو بــدـ   %42بطتل  التبور بـــ  4177للعت  

.اط  نتإا   ي حان أّن اتا ال تر  تالّا  ي الو.وا  األخاري ب    نلحو    ي 

.اطدد  بتل.وددب  ألنرابددت  74بددّل األ ددتلا  العتلنّادد  حاددو ال اتلددتو   ددي . ددس العددت  

 .اتط  ي ل.وب شر  آواتف 2  و.اطتان  ي ل.وب آوات و الاتا.ا  والبرااابي

 هم أسباب تفاقم البطالة فً الوطن العربً :أ .6

ب رأ ال. ر ان ال روأ اي.تاتلّا  التي تنّر بهت الن.طا  العربّاد  والتدي  ت ند  

  تن لهتف ال تاري أوبتبهت الهابلّا  اآلتا  نن بعادف نن  تاري البطتل 

 : األبعاد الّسكانٌة 

)       البتدتب  4172نلاون .ون   ي العت   211ااّدر وبتن الوطن العربي بـ 

ف وادددتا الدددّر   4111 ددي  273و 4112 دددي  334( ناتبدددل 4172ايح ددتئي  

ات ااد ب.و  ورا  بحب  توا ل العوانل الدانغرا ا  الّ تغط  الّ ودو  العندل 

ط ددا للنددرأي  ددي وددّن  3ف2والنتنّثلدد   ددي ارت ددت  نتوّوددط الخ ددوب  الددت  ابلددغ 

ودد.وات  % 2ف4الّوددبت.ي الددت  ااددّدر بددـ اي.لددتب واونددت ُاغددت  بتوددتنرار ال.نددّو 

 و.واتف  % 1ف4و.نوحل  الّوبتن  ي وّن الّ.شتط الناّدر بـ 
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واتا بت.  اتف العوانل الدانغرا ا  ت.حوبتّتلتف التالّا ثّ  ايوتارار   إّن نخد ون 

العددتطلان  ددي الودد.وا  النت ددا  وت.ددتني نشددترب  النددرأي  ددي وددو  العنددل تنّثددل 

بعددا الن ددتدر  ددإّن نعددّدل نشددترب  النددرأي  ددي وددو   اوانددل  ددتغط ف وحوددب

 دي  % 21الدّ حدوالي  4111 دي  % 41العنل وترت   نن نعّدل ات  ااّدر بدـ 

 ف4141

 : األبعاد الّنوعٌة 

دت الدّ ودو  العندل ا دت   الدّ ندت ودب  التوّودُ  ندن العواندل الّ د تغط  دانغرا ّاً

ي ادد النابلان الّ وو  العنل نن النوتنّر ل.   الّتربا  والّتعلا  والّتدراب وت.تن

بل النوتوات  وخت   نن خرالي اللتنعت ف ولئن بتن اتا انّثل  ر   لتورا  

نعّدال  ال.نّو وايرتاتء الّ.واي بتلّت.نا  ببدل ن تاانهدت  إ.د  انّثدل  دي تا  الو د  

 الّ أووا  العنل ُا تأ الّ ال غوطت  البنا ف  غطت .واات لداداً 

غط الّ.ددواي النوددتلّد  ددي  ددوء ترالدد  الّتو اددأ  ددي الاطددت  واددؤتي اددتا الّ دد

العنددوني النشددّغل تالادددات ل.طددترا ف و ددي ناتبددل اددتا الترالدد  لدد  اوددتط  الاطددت  

الختا احداو نت اب ي نن  را العنل ب عل اد  ب تا  ايوتثنتر الختّا حادو 

 ف% 41ال اتلتو  نعّدل  العتّ  .وب  الّ ال.تتج 

  ٌّة :  األبعاد الّتعلٌم ٌّ  ة ومظاهر القصور فً تخطٌط الموارد البشر

اات ـي تخطاـط النـوارد البشرّا   ـي اــا تهت بوـو  الّشغل الـربط بان نختلـأ 

 نتغّارا  وو  الّشغل الّ نوتواان 4

النددددخا  4 الّتعلدددا  والّتددددراب والّودددلوبّات  والنوا دددأ والحتلادددت  ندددن  -

 النهترا   الخففف
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 وا نن النهترا   الّتشغال  البطتل   فففالنخرلت  4 النعر -

وتنّثل ادتف اللوا.دب أادّ  ايشدبتلّات  الهابلّاد  لودو  العندل العربّاد  وادي  دعأ 

 النوائن  بان العرا والطلبف 

  :ة : عدم كفاٌة النمّو اإلقتصادي ٌّ  األبعاد اإلقتصاد

لي الشدهتدا  انثل الاطت  العنوني النشّغل الّتالاد  للاد العتنلد  وخت دّ  ندن حدتن

اللتنعادد ف ولبددن أنددت  ترالدد  الّتو اددأ العنددوني  ددي األاددوا  األخاددري لدد  اوددتط  

الاطددت  الخددتا احددداو نددت اب ددي نددن  ددرا العنددل ب عددل اددد  ب تادد  ايوددتثنتر 

ف ولددئن بت.دد  اددتف %41الخددتا حاددو ال اتلددتو  نعّدلدد  العددت  .وددب  الددّ ال.ددتتج 

ت ّل أ ل نن ال.وب النوّلل   ي األ تلا  ال.وب تاترب نن النتوّوط العتلني   إّ.هت 

 اآلواوا ف 

 التوصٌف اإلجتماعً للبطالة : .3

تّ  اوتعراا أاّ  خ تئا البطتلد  ندن حادو أ.هدت بطتلد  شدبتب حدداثي التخدرج  

ف و دي نودتول تحلالدي آخدر ُانبدن تو داأ    وبطتلد  .ودتء وبطتل  طوال  الندل

 عتانفالبطتل  التنتاّات نن  اواتان تبُدوان نتاتط

 ًة الطلب على العمل : وتتمّال ف ٌّ  : دٌنامٌك

اد  ب تا  تو ار  را العنل تح  ن عدول ايودتثنترا  النرودنل   بحادو  -

%  واوبتلبددتد ُاغطددي 4ال اتلددتو  التطددّور الودد.و  لتددو ار  ددرا العنددل 

 .ال.نّو الو.و  للوبتن ال.شطان

عرو ددد  و ادددت اال تادددتر الدددّ النوا ددد ت  النطلوبددد   دددي الادددّول العتنلددد  الن -

 يحتاتلت  النإّوو ف
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 ٌّة عرض العمل  : وتتمّال فً: دٌنامٌك

بتودددتنرار تحددد  ن عدددوال  العواندددل الدانغرا اددد   طلبغغغات شغغغغل متنامٌغغغة -

ون عوال  ال.داء النتؤتا  نن برانج الّتشغال ونت توّ رف ندن حدوا    واوندت 

 ُاإّد  الّ اوت.هتا البطتل  ال.تئن  ؛

ٌّز بهٌكلٌّ  - تغلب الاهت الطلبت  النتؤتا  ندن خّرالدي  ة جدٌدةطلبات شغل تتم

اللتنعدت  الددّ حوددتب النهددترا  الوودداط  النطلوبد  أبثددر نددن غاراددت  ددي 

 وو  العنل ؛

حادو أّن ناندح خّرالدي  طلبات شغل ال تسغتجٌب إلحتٌاجغات سغوق العمغل -

اللتنعددت  تتددواء  ندد  حتلاددت  الاطددت  العددت  ولدداس ندد  حتلاددت  الاطددت  

النعروا نن الّتعلا  التا.ي والّتدراب النه.ي ال اوتلاب  ف بنت أنّ  الختا

 لحتلات  الن.شآ  اي ت تدّا ف

 4تتطّور بُسرعتٌن   أّن وو  العنل العربّا   وال.تال   ي .هتا  النطتأ

 نحدودّا  دا.تنابّا  طلب العنل رغ  بّل الحوا   ؛  -

 ارت ت  نت.تني لعرا العنل ونرابن  البطتل ف -

شددبتلّا  البطتلدد   ددي تشددّوات  وددو  العنددل وا.خددرا  التددوا ن بددان وحا.ئددت تبنددن ا

 العرا والطلبف
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 التوصٌف اإلقتصادي للبطالة :  .4

 : تعرٌف البطالة 

أو   ن.ّ ن  العنل الّدولا  بتاتندتد التعرادأ الّتدتلي 4  العتطدل ادن العنـدـل ادو 

وراغدب  اد   تلك ال رد الت  ابون  و  وّن نعّا.  با انل واو  تدر الّ العندل

 وابحو ا.  ا.د نوتول ألر وتئد لب.  ال الدف ف 

 : أنواع البطالة 

 انبن تحداد أ.وا  البطتل  بتلّتتلي4

  )ة )البطالة الكٌنزٌة ٌّ   :البطالة الهٌكل

تعّرأ البطتل  الهابلّا  الّ أ.هت البطتل  التي ت.شؤ بوبب ايخدتاأ والتبدتان الادتئ  

 ــ  واابل الطلب الاهتف بان اابل تو ا  الاول العتنلـ

 : البطالة االحتكاكٌة 

تعددّرأ البطتلدد  ايحتبتبادد  الددّ أّ.هددت البطتلدد  ال.تتلدد  اددن حددراك العددتنلان بددان 

الن.تط  والاطتادت  والنهدن النختل د  ال.تتلد  بددورات ادن تغادرا   دي اي ت دتد 

 الوط.يف 

  ة ٌّ  :البطالة الدورٌة أو الموسم

.تال  ربود  طت  األانتل واد  ب تا  الطلـدـب البلدي ا.شؤ اتا الّ.و  نن البطتل   

الّ العنل  بنت  د ت.شؤ .تال  لتتبتب الدورا  اي ت تدّا  النتنّثل  دي ادد   ددري 

الطلددب البلـددـي الددّ اوددتاعتب  أو شددراء اي.تددتج النتددت  نّنددت اددإّد  الددّ  هددور 

 ال لوا  اي.بنتشّا  ل. ت تدف 
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 : ة ٌّ  البطالة اإلراد

يرادّاد  ادي الحتلد  التدي ا.ودحب  اهدت شدخا ندن انلد  بنحدا ارادتد  البطتلد  ا

 ألوبتب نعّا. ف 

 : البطالة اإلجبارٌة 

البطتل  ايلبترا  اي الحتل  التي ُالبر  اهت العتنل الّ ترك انل  أ  دون ارادت  

ندد  أ.دد  راغددب و ددتدر الددّ العنددل ا.ددد نوددتول ألددر وددتئدف و ددد تبددون البطتلدد  

 أواحتبتبا ف ايلبترا  اابلّا  

 :البطالة المقّنعة 

 ددي الحددتال  التددي ابددون  اهددت ادددد العّنددتل النشددتغلان ا ددو   البطالغغة المقنعغغةت.شدؤ 

 الحتل  ال علا  للعنل  نّنت اع.ي ولود انتل   تئ  ف

 : ة ٌّ  البطالة الموسم

  تتطلددب بعددا الاطتاددت  اي ت ددتدّا   ددي نواودد  نعّا.دد  اادددادا بباددري نددن

  والواتح  والب.تء وغاراـتف وا.د .هتا  النوو  اتو أ العّنتل نثل ال راا

الّ.شتط  اهت نّنت اوتداي احتل  العتنلان بهتف الاطتات  الّ نت اطل  الا  

تدو ار أبثدر ندت بتلبطتل  النوونّا ف واشب  اتا الّ.و  الّ حدّد ببادر البطتلد  

 انبن نن  را العنل يطا   ّول اي.تتج النعّطل  ؛

 ا ي لتعّهددد حاابدد  الب ددتءا  بتوددتنرار ل تئدددي الاددول العتنلدد  الّتدددراب الددو 

 وبتلّتتلي الرأس النتل الانتّد  للنإووت  اي ت تدّا  ؛

   ااتبتر النوارد البشرّا  اوتثنترا ولاس تبل د  ادثّنن الدرأس الندتل البشدر
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 واإّنن الادري الت.ت وّا  للنإوو  ؛

  العربّا  خدند  للن دتلح  / العربّا  الّتعتون والت.وا   ي نلتل ت.ّال العّنتل

اي ت تدّا  وايلتنتاّا  لللنا   ي اطتر تحتلأ بدان الندوارد اي ت دتدّا  

والنوارد البشرّا  الّ النوتول العربي وايوت تدي نن النتغّارا  الّدولاد  

 واي لانّا  ؛

  داري  الدورا ف وال در  الوحادد با.هندت ادو أّن البطتلد  النوودنّا  تبدون  دي  تدري

 الندلف 

 الباب الّاانً

ٌّة  تشخٌص مالمح آفاق الّتشغٌل والبطالة فً الّدول العرب

ة : .1 ٌّ  آفاق الّتشغٌل والبطالة على المستوٌات الوطن

لاد أ بح نن البداهّات  أّن الناترب  اللوارّاد  للبطتلد  ادي النعتللد  اي ت دتدّا   

لتؤنان أو ر ندت انبدن ندن  درا ونن بتب تؤباد النإّبد أّن نن الشروط األوتوّا  

العنل وخ ا نعّدال  البطتلد  تنبدان الاطدت  الخدتا  دي الدّدول العربّاد  ن. دردي 

  ي الّت.نا  والّتشغالفونلتنع  نن الاات  بدور أببر 

 : ضرورة إطالق قّوى القطاع الخاص 

 ا.طا ددت نددن حلدد  اددتف التحددّدات  واوددت.تًدا الددّ تلددترب األ ددتلا  والبلدددان الرائدددي

  اّت ح أّن الناترب  ال.تلح  لل.نو والّتشدغال والحدّد ندن البطتلد  ادي  وراع  ال.نوّ 

نواتا  تر    متى وّفرت له الحكومات بٌئة أعمالتلك التي ااودات الاطت  الختا 

الااود الّ ايوتثنتر الختا وتث   ي  واف وتعّ   ن دا ا  اي داحت  والتاّادد 
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 ف ونن بان العوانل الّداان  للاطت  الختا 4 و بتلّت. ات الشّ تأ لاوااد الو

اطتر ا ت تد  بلّي نوتاّر واطتر تشدراعي ندرن ادإّنن الن.ت ود  الودلان   -

 واعّ   ثا  النوتثنران ؛

تددو ار الب.ادد  األوتوددّا   التالادادد   والب.ادد  األوتوددّا  التب.ولولّادد  وتلواددد  -

 نختلأ الخدنت  العتّن  ؛

 بنت ات.توب ن  حتلات  الوو  ؛ تً و.وا تو ار النهترا  بّنتً  -

و ددد  اودددتراتالا  .نوطوالددد  النددددل بؤادددداأ نحدددّددي نّت ددد  الاهدددت بدددان  -

 اللهت  النع.ا  األوتوّا   ي اطتر الحوار ايلتنتاي الثاثيف

ال تاددّل أانّادد  اددن نوددإولا  الّدولدد ف  وبالّتنغغاظرف فغغمّن مسغغإولٌة القطغغاع الخغغاص

ابون البدال للاطت  العدت  الدّ نودتول ال.ندّو واو النتوّ   أن  – تلاطت  الختا 

 4 نطتلب بـ -والّتشغال والحّد نن البطتل  وال ار

المّتفغق الت تال ايالتبي ن  الغتات  وايودتراتالّات  واألادداأ الوط.ّاد   -

علٌها صٌاغة وتنفٌذا ومتابعة مع مختلف الفاعلٌن فً إطار تحغالف مغن 

ًّ اإلجتماعًأجل الّتقدم اإلقتصادي والتؤهٌل الب  ؛ شري والرق

التلتوب الورا  ن  تحرار اي ت تدّات  ونت اوّ رف نن انتات ا  للاطـت   -

الختا الت  أ بح أ ول نحّرك لل.نو واألداي األوتودّا  التدي .توّودل بهدت 

 لنلتبه  التحّدات  ؛

التوّلدد  .حدددو ن ادددد ايودددتثنتر  دددي نلددتال  اي.تدددتج النتدّاددد  التدددي تنّثدددل  -

 ؛لنعر   والّتطوار التب.ولولياااي الّ لت.ب ايوتثنتر  ي ااي ت تد الح
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 تحّنل النوإولا  ايلتنتاّا  التي أ بح   روري ا ت تدا  بن ردا  4 -

 : ة تنظٌم القطاع غٌر المنظم فً دعم سٌاسات الّتشغٌل ٌّ  أهم

 درتدد  الددّ ايوددتثنتر  أثبدد  الاطددت  غاددر الندد.ّ    ددي الددّدول الّ.تنادد  والّ ددتادي 

ل للنددّدخرا  ال ددغاري وتحوالهددت الددّ اوددتثنترا  ن.تلدد  بدددون أّ  دادد  نددن األنثدد

الّدول ف ونن ادتف ال اواد  التحلالاد   دإّن ال.تشدطان  دي الاطدت  غادر الند.ّ   اّندتال 

نن ايوتاالّا  تلتف الّدولد  والتحلّدي بدرو  النخدتطري  بباراً  ونوتالّان ُابدون  دراً 

 ن  ي  طت  النإّووت  ال غرل الن.ّ  فوبنلب  النبتدري أبثر نن العتنلا

 : مدخل عرض القّوى العاملة 

ا.طاً ددت نددن  ددروري ترشدداد العا دد  بددان ن. وندد  النددوارد البشددرّا  النعرو دد  

ون. ون  أله ي الّتشغال ون. ون  اي.تتج الب التؤبادد الدّ  دروري الّر د  ندن 

ن الُنواءند  بدان لودي الاّول العتنل  النعرو    دي ودو  العندل ندن خدال تحودا

 نخرلت  الّتعلا  والّتدراب التا.ي والنه.ي والطلب اي ت تد ف

 و د أ بح  اتف ال تاري نرّبب   ات 4

 لت.ب ن.هت اتعلّ  بتلخلل ال.تتج ان ووء تخطاط النوارد البشرّا  انوًنت   -

ف وادي  لت.ب اتعلّد  بنحتوادت  ون.دتاج الّتعلدا  التا.دي والّتددراب النه.دي -

ف وان تغّاددر   هددي تتغّاددر بددبطء بحاددو ال تاحدد   أغلبهددت لتندددين.ددتاج  ددي 

  التطّورا  الوراع  يحتاتلت  الّت.نا  ووو  العنلف
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 : مدخل الّطلب على القّوى العاملة 

بتلتوا   ن  لت.ب ارا الاّول العتنل  ال بّد نن العنل الّ لت.دب الّطلدب الدّ 

 الاّول العتنل  وتلك ختّ   بــ 4

ت  اي ت ددتدّا  الددّ اوددتثنتر النددوارد البشددرّا   ددي نختلددأ حددّو النإّوودد -

 نوترا  اي.تتج وتثنان نهتراتهت وادارتهت بشبل أ  ل ؛

تحوان بائ  و دروأ العندل والعا دت  النه.ّاد   دي الن.شدآ  اي ت دتدّا   -

للنوتان   ي لتب العّنتل  الوط.ّا  للعندل  دي نودتوات  التؤاادل النختل د  

العنددل األوتوددّا  وختّ دد   ددي بعددا األ طددتر   ددي نوددتوات  وخ و ددتً 

 العربّا  ؛

تطوار التشراعت  وايلراءا  الّت. انا  لوو  العنل ل اتدي الاددري الدّ  -

 اوتاعتب العّنتل ف

 : ًالمدخل الاقاف 

 :ة بالكفاءات الناعمة لدى الّشبابتؤصٌل اقافة العمل ودعم الكفاءات الفّنٌ -

  ااحدد  أّن نددن أبددر  نحددّددا  البطتلدد   ددي   اّن النتؤّنددل  ددي وددو  العنددل العربّادد

  والعندل  دي الاطدت   النلتنعت  العربّا  . ري الّشدبتب الودلبّا  الدّ بعدا النهدن

ف اتا ا ت   الّ االّا  التوابل واال.ت ترف وبتلّتتلي  إّن البطتل   دي لت.دب  الختا

ا  الخل ّادد  وواتوددت  وااتبددل الّتشددغال لهددت دور بباددر  ددي ابددرف ن.هددت بطتلدد  ارادادد 

التتراخا  والثات ا  لاان  العندل يودت.هتا اند  الّشدبتب واي.تادتل بهد  ندن االاد  

 اال.ت تر الّ االا  اي.تتج ونن الّولوبّات  الولبّا  الّ الّولوبّات  ايالتبّا ف
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 رفع الوعً باقافة الّرٌادة لدى الّشباب : -

ن الّراتدي )النبتدري( بتلّرغ  نن أا  أوبتب البطتل  أا ت ا وأ الّشبتب العربي ا

ف االّ أ.  بتل.تال   نن شاو  ن هو  النشروات  ال غرل والنتوّوط  والعنل الحرّ 

  إّن نعّدل النبتدري  ي النلتن   عا   لّداف

 آفاق الّتشغٌل والبطالة على المستوى العربً :  .2

الوط.ّاد   دي بدّل بتي ت   الّ اللهود  –اّن نعتلل  البطتل  نعتلل  اابلّا  تتطلّب 

 برا نلّددا وناترب  اودتراتالا  اا د  ونبتبدري  دي اطدتر ن ادد  –دول  الّ حدي 

نلّحت بل  وايلتنتاي الت  بت  أنراً  د   الّتعتون العربي  ي النلتلان اي ت تد  

ف ولداس ندن  بادل التبدرار أّن  بدتل. ر الدّ الوا د  الدّراان للدوطن العربدي ن ارّاتً 

بن ددردا  الثددروا  الطباعادد  والنتلّادد  والثددروا  البشددرّا ف ولاددد  تتبتنددل  الن.طادد 

أ دددبح التبتندددل العربدددي الدددّداا  للن دددلح  النشدددترب  أندددًرا ناّودددًرا  دددي  دددوء 

ف  النرلعادددت  الّواتودددا  وايودددتراتالّات  ال ّ.اددد  النعتنددددي  دددي ال تدددري األخادددري

  تلنطلوب اتن ل تح آ ت  تشغال واوع  4

غة تجسٌم قرارات القغادة  - ٌّ غة واإلجتماع ٌّ ة الّتنمو ٌّ العغرب فغً القمغم اإلقتصغاد

( والتددي رّبدد   4172  الّراددتا  4177  شددر  الشدداخ  4113البوادد  )

  وتح ادد  ايوددتثنتر الخددتا  الددّ البددرانج والخطددط اي ت ددتدّا  النهابلدد 

  ودا   .دو  تنوادل النإّوودت   والتلتري البا.ا  وت.نا  النوارد البشرّا 

 وّوط  وتاوار ت.ّال العّنتل   فففال غرل والنت

الدت  أطلاتد  ن.ّ ند   6161 - 6101تنفٌذ أهداف العقغد العربغً للّتشغغٌل  -

العنل العربّا  وأ ّرت  ندإتنرا  العندل العربدي والاند  اي ت دتدّا  العربّاد ف 

تخ اا نعّدال  البطتلد  بناددار الّ. دأ ؛ تخ داا  : واهدأ اتا العاد الّ
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لّ. دأ ؛ تاودار ت.ّادل العّنتلد  ؛ ر د  نعدّدل .ندو ا.تتلّاد  نعّدال  ال ار الّ ا

؛ ر   .وب  النلتحادان بدتلّتعلا  التا.دي  ن  .هتا   تري العاد % 71العّنتل  بـ 

 نن النلتحاان بتلّتعلا  العت ف % 11والّتدراب النه.ي الّ 

)شدبب   تنفٌغذ البرنغاما العربغً المتكامغل لغدعم الّتشغغٌل والحغّد مغن البطالغة -

  نشددرو     تددوطان الو ددتئأ   النر ددد العربددي لونددت  وددو  العنددلنع

  نشددرو  تشددغال الّشددبتب  النواءندد  بددان نخرلددت  الّتعلددا  ووددو  العنددل

   نشرو  ا.شتء وتطوار الن.شآ  ال غاري(ف العربي

الددت  أ.ل تدد  ن.ّ ندد  العنددل اعتمغغاد التصغغنٌف العربغغً المعٌغغاري للمهغغن  -

اتف اآللا  أ  ل أداي  ّ.اد  للتعدتون العربدي  ف وتنّثل4112العربّا   ي العت  

 ي نلتل ايشهتد بتلب تءا  والنهترا  نّنت ُاوّهل ت.ّادل العّنتلد  بدان البلددان 

 النرول  والبلدان النوتابل ف

غغة للّتغغدرٌب والّتعلغغٌم التقنغغً والمهنغغً - ٌّ ة العرب ٌّ التددي تددّ   اعتمغغاد اإلسغغتراتٌج

ف وتنّثدل ادتف 4171البحدران  (  دي21ا رارات  ي ندإتنر العندل العربدي )

ايوتراتالّا   واو  ونوا  ت  نشدترب  نّت د  الاهدت لر د  أداء ن. وندت  

 الّتدراب والّتعلا  التا.ي والنه.ي بنت اخد  الّت.نا  والّتشغال وت.ّال العّنتل ف 

 أهم االقتراحات:

ة: ٌّ  على المستوٌات الوطن

 تلدك خت د  ادن طراد  ر   الااود التي تحّد نن توّود  الاطدت  الخدتا و

و   اطتر ا ت دتد  بلّدي نودتاّر واطدتر تشدراعي ندرن وتحودان الب.اد  

األوتوّا  وتو ار النهترا  بّنت و.وات بتللودي النطلوب  التدي تت.تودب ند  

 حتلات  وو  العنل  ي اطتر الحوار ايلتنتايف
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   التدد ا  الاطددت  الخددتا بتلت تاددل ايالددتبي ندد  الغتاددت  وايوددتراتالّات

ألادددداأ الوط.ّاددد  النت ددد  الاهدددت  ددداتغ  وت. ادددًتا  دددي اطدددتر الحدددوار وا

 ايلتنتاي الثاثيف

 على المستوى القومً:

   العندددل الدددّ تلودددا   دددرارا  الانددد  اي ت دددتدّا  الّت.نوّاددد  وايلتنتاّاددد

 (ف4172 - 4113-4177)

  ااتنتد وت. ات ايوتراتالّات  التي أطلاتهدت ن.ّ ند  العندل العربّاد  وأ ّرتهدت

  والبر.دتنج  نإتنرا  العنل العربي ون.هت ختّ  4 العاد العربي للّتشدغال

  والت د.اأ العربدي النعادتر   النتبتنل لدا  الّتشغال والحّد ندن البطتلد 

   وايوتراتالّا  العربّا  للّتدراب والّتعلا  التا.ي والنه.يف للنهن
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 المحور الّاانً :

ٌّة ودور ٌّةتنمٌة الموارد البشر  ها كعنصر أساسً فً دعم التنافس

 ـة :مقدمـ

ُاا د بت.ناد  الندوارد البشدرّا   ادتدي انلاد  النعر د  والاددرا  والنهدترا  للادول 

العتنل  الاتدري الّ العنل  دي لناد  النلدتال  والتدي ادت  ا.تاتإادت واختاترادت  دي 

  وء نت الر  نن اختبترا  نختل  ف

 ّر ون.ت   ا.طو  الّ أربع  أ.شط  أوتوّا  4  تلّت.نا  البشرّا  اي .شتط نوتن

 اياداد العلني األوتوي للتان تتوّ ر  اه  ايوتعداد  ف -

 لل.لت   ي العنل ف الا ن الادرا  الشخ ّا  والّ. وا   -

 الّتدراب العلني لهإالء األ راد ف -

 التثااأ النوتنّر الن.   ف -

لب.هندت اترابطدتن  دي بعدا والب الت ر   بان ن هونان  دد اختل دتن الدّ حدد ندت و

 اللوا.ب وانت الّت.نا  البشرّا  وت.نا  النوارد البشرّا  ف

 تلّت.نادد  البشددرّا  تتددرابط نبتشددري بعنلادد  تحوددان نوددتول النعاشدد  و.واادد  الحاددتي 

للوبتن بنع.ّ  اتدي  در الر تاّا  ايلتنتاّا  النتتح  لل ردف وال انبن تحاا  تلدك 

 اي والهدتدأ لتحااد  الّت.ناد  اي ت دتدّا  التدي تدوّ ر  ددراً االّ نن خال اللهد الدوا

أببر نن الّودل  والخددنت  بدتلبّ  والّ.دو  النائد  الشدبت  حتلدت  الّت.ناد  البشدرّا ف 

ولاس ا.تك نن تعترا بان ن طلح الّت.نا  اي ت تدّا  والّت.ناد  ايلتنتاّاد   دي 

 اتا النلتلف 
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بشرّا   ُا. ر لأل راد نن  اواد  بدو.ه   الندوارد   أّنت  انت اتعل  بت.نا  النوارد ال

أ  أحدددد نددددخا  الّت.ناددد  اي ت دددتدّا  بدددتلنوارد الرأودددنتلّا  والندددوارد الطباعاددد  

 وغارات ف 

ونن ا.ت  إن ت.نا  النوارد البشرّا  تع.ي ت.نا    الوحدا    التي تتبون ن.هت اتف 

ي ندن خدال ايودتثنتر  دي تحودان   وبتلّتدتلي ت.ناد  الندوارد البشدرّا  ادؤت النوارد

ور دد  نوددتواات بددتلّتعلا  والّتدددراب وتددو ار الخدددنت  ال ددحا  وايوددبت.ا  والبائادد  

 وايلتنتاّا  وغاراتف

 دددإن .ندددو وتطدددور الندددوارد البشدددرّا  وتو ا هدددت  دددي وربطدددت بتلّت.ناددد  اي ت دددتدّا  

.تلدد  اددتف ون.ت ودد  اآلخددران بنددت ت ايوددتثنتر األ  ددل وتح ا اددت الددّ ايبدددا  

 النوارد نن لودي  ي الّول  والخدنت ف

 القسم األول

ٌّة  كفاءة المإّسسات فً تنمٌة الموارد البشر

ربددط البددتحثون الت.ت وددّا  بتلّت.نادد  التددي ااتبرتهددت األندد  النّتحدددي حاددت نبروددت لدددل 

  بعد أن بتن الحداو ان الّت.نا  اي ت تدّا   الشعوب بغارات نن الحاو  األخرل

نل  أ بح الحداو ان الّت.نا  البشرّا  وناتااوهت ث  الّت.نا  ايدارا  وأبعتدادت  الّشت

ونن الّت.ناد  البشدرّا  الّشدتنل  الدّ ت.ناد  الندوارد البشدرّا  ند  ربدط اا د  الّت.ناد  

بتلحب  الراشد  أوالحوبن  ونختلأ النبدتد  التدي تحبنهدت ون.هدت النشدترب  وحبد  

 ب  ونحترب  ال وتدفالات.ون والش ت ّا  والنحتو
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 القسم الّاانً

ٌّة ٌّة تنمٌة الموارد البشر ٌّة والاانو  من خالل سٌاسات الّتعلٌم فً المراحل األساس

 الحّق فً الّتعلٌم :  .0

ت  اياتدراأ بدتلحّ   دي الدتعلّ  ألّول ندري الدّ ال دعاد الدّدولي بنولدب ايادان 

  ببدددرل  دددي ااتنتندددت   العدددتلني لحادددو  اال.ودددتن ف ولادددد احتدددّل ادددتا الحددد  نبت.ددد

  وااُتبدر الّتعلدا  العتندل األوتودي لتحااد  الّت.ناد   الن.ّ نت  الّدولاد  ن.دت تؤواودهت

والتغّاددر ايلتنددتاي لددتلك لددد  تتو ددأ األندد  النتحدددي ن.دددت تؤواوددهت اددن ا ددددار 

اياا.ت  وايت ت ات  والتو ات   لتؤبادد تلدك الحد  ندن لهد  وياتندتد اآللادت  

   الا  والعنلّا  لتحااا  الّ أ  ل ول  نن له  أخرلف وايلراءا  الت

 منافع الّتعلٌم: .6

 تتنّثل أانّا  أانّا  الّتعلا  خت   الّ النوتوات  اآلتا 4

4 تتنّثددل  ددي انبت.ّادد  وددرا  الح ددول الددّ انددل بعددد التخددرج   المنغغافع الخاصغغة

 ا ت   الّ ال اتدي  ي .وب  األلور بلّنت ا داد نوتول الّتعلا  ف

ة : ا ٌّ تتنّثدل  دي  ادتدي اي.تتلّاد  البلاد   دي النلتند  .تالد  ل ادتدي لمنافع اإلجتماع

 الثات   والنهترا  التي ابتوبهت األ راد نن الّتعلا  ف

اددإثر الّتعلددا  الددّ ال.نددّو اي ت ددتد  ب ددوري نبتشددري   اددد  النمغغّو اإلقتصغغادي: 

.تالدد  ل.نددو رأس النددتل  أو دح  الّدراوددت  أّن الّتاددد   ددي الددّدول الغرباد  لدد  ابددن

 النتد   حوب  بل بتن ل اإف األببر .تال  ايوتثنتر  ي الرأس النتل البشر  ف
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4 ان تددو ار  ددوي اتنلدد  نتعلندد  أبثددر ا.تتلّادد  زٌغغادة فغغً النمغغّو اإلقتصغغادي الكلغغً

وُنوابب  لتطورا  اي.تدتج  والحدّد ندن اياتندتد الدّ العّنتلد  والخبدرا  األل.بّاد  

  وتولّددد  دددرا أببددر نددن ال.نددّو  يوددتغال النددوارد البشددرّا  الب ددإيانثددل  ددنت.  

 اي ت تد  الشتنل ف

4 اودتاد الّتعلدا  ال ئدت  النحروند  الدّ الخدروج ندن تعزٌز اإلنغدما  اإلجتمغاعً 

 دّوان  ال ار نن خال ابتوتب النهترا  الّا ن  لا.خرط  ي وو  العنلف

 

 القسم الّاال 

ٌّةالّتعلٌم الجامعً وال ٌّة العالم  بحو  اساس التنافس

ّاعتبدددر  طدددت  الّتعلدددا  العدددتلي ا دددب الحادددتي بتل.ودددب  ل. ت دددتدات  الاتئنددد  الدددّ 

النعر    حاو تشّبل اينبت.ت  البشرّا  وايبدا  الحت   األببدر لل.ندو اي ت دتد  

ف وابنددن دور نإووددت  الّتعلددا  العددتلي  ددي ااددداد الخبددرا   والبشددر  النوددتدا 

لح   اي ت تدا  الاتئن  الّ النعر   والد   بعنلا  التطّور .حون اد نن  الا ن 

 ايبدا  والت.وا  وتطوار النشترا  وتو ار  را العنل وتحاا  الّتاد  واال داترف

و ي  وء الّتحّوال  الهتئل  التي اشهدات وو  العنل والتب.ولولات النتطوري التي 

ترا  بناددتااس اتلادد  النوددتول وا.تاددتل  لبدد  النددوا ان والّوددبت  .حددوانتاك نهدد

  أ ددبح  نوددؤل  الّتعلددا  وابتوددتب النعر دد  والنهددترا   الخبددرا  ابددر الحدددود

 تح ّ بؤانّا  أببر نن ت   بل ف

ولتطوار الب تءا  التي تحتتلهت البلدان لتع ا  ت.ت وّاتهت  نن األودوا  العتلنّاد   

  لترا ف واعتند ادتا التحدّول بشدبل اتعّان الّ  طت  الّتعلا  العتلي الراء تحّوال
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أوتوددي الددّ تطددوار الّواتوددت  الب الدد  بدددا   طددت  الّتعلددا  العددتلي وب.اتدد  التحتادد  

الاتئن  الّ النإّووت  الّتعلانّا  الاوا  والتنوال البت ي والنوااب البشرّا  النحلّا  

لن.دتاج أن والّدولا  الدّ نودتول الطداب والهائدت  التدراودّا ف بندت اتعدّان الدّ ا

 توتلاب لنتطلبت  األولوات  النحلّا  وتوابب احتاتلت  بائ  وو  العنل ف

و د  تند  بعدا البلددان بو د  العلد   دي النبت.د  العتلاد ف ولبدن  شدل   دي ااداء 

البدتحثان النبت.دد  ايلتنتاّادد  الن.توددب  والووددتئل النرا ادد  ياطددتء احتددرا  رندد   

تاري الدري العادول التدي أ دبح  تنّثدل ف واونت .تل  ا.د   د أببر ل.خت تا

  حاو تبان األر ت  ال تدري ادن ن.ّ ند  الّتعدتون  ن در  ل   ي الن.طا  العربّا 

نددن  اتلاددتً  اي ت دتد  والّت.نادد  أن حددوالي نلاددون نددن األشدختا النددإالان تددؤاااً 

 أ ل اربي ااانون  ي بلدان ن.ّ ن  الّتعتون والّت.نا ف

 

 القسم الّرابع

ٌّة   التوجٌه والّتعلٌم والّتدرٌب المهنً ومساهمتها فً إكتساب المهاراتأهم

ٌّة ٌّة للموارد البشر  التنافس

تتللّددّ أانّادد  التولادد  النه.ددي  ددي الع.تادد  ال تئادد  التددي تولاهددت لدد  الددّدول النتادندد  

 واألله ي العتلنّا  النتخّ     ي نلتل اي ت تد وااداد النوارد البشرّا  ف

ألخادري .احد  ااتنتندت  نت ااددا  بهدتا النلدتل الدت  خ  د  لد    ي الود.وا  ا

دراوت  نن  بل ااتبل ببرل ون.ّ نت  نثل الب.ك العدتلني والنإّوود  األوروباد  

للّتدراب النه.ي ونلنوا  البلددان الن.تناد  لن.ّ ند  الّتعدتون والّت.ناد  اي ت دتدّا ف 

 الن.ّ نت  نت الي4 واوتخلا نن لنل  الّتاترار الن.ل ي ان طرا  اتف  
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  ًدي تحااد  أادداأ الّتعلدا  نددل الحادتي  أوتوداتً  العب التولا  النه.ي دورا 

واي.دددنتج ايلتنددتاي وتحوددان لدددول ونردودادد  وددو  العنددل والّت.نادد  

 اي ت تدّا  ف

 اوتاد الّ دا  التشغالّا  وتحوان نردود ن. ون  الّتربا  والّتدراب ف 

 ت  الّتشغال واي.دنتج النه.ي فاوتاد الّ تحوان اوتغال آلا 

  اودتاد الدّ تحاادد  أببدر  ددر ننبددن ندن التدوا ن بددان احتاتلدت  األ ددراد

 واحتاتلت  وو  العنل ف

والّ النوتول العربدي تد  ا درار ايودتراتالّا  العربّاد  للّتددراب والّتعلدا  التا.دي  

ا.عاد  ي الن.تند  والنه.ي  ي الدوري الّوتبع  والثاثان لنإتنر العنل العربي الت  

  4171 ي نترس آتار 

و د ا.طلا  ايوتراتالّا  نن ااتبتر لدودي . د  ت.ناد  الندوارد البشدرّا  و تالاتهدت 

 نن ندخا  ال.نّو اي ت تد  وايلتنتاي ف

ونن أاددا هت اادداد العدتنلان  دي النودتوات  النه.ّاد  األوتودّا  التدي تشدنل العّندتل 

(  ط  التي تشنل ال .اان )التا.ادانوات  النه.ّا  النتووّ النهري والنه.اان و ي النوت

 ف   ي .   ت.نا  النوارد البشرّا ونوتاد  ايخت ت اان بؤحد النبّو.ت  الرئاوا

ونددن أادد  الّ ددعوبت  التددي توالدد  الّتعلددا  والّتدددراب النه.ددي والتا.ددي  ددي الددّدول 

ل واي.تدتج وبدتلك العربّا  أن ادتف الن. وند  لد  تدتنبن ندن بودب ثاد   طدت  العند

.ودددب  ببادددري ندددن الطددداب بودددبب تدددد.ي .وااددد  نخرلتتهدددت و دددعأ ارتبتطهدددت 

  فبإحتاتلت  وو  العنل
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 القسم الخامس

 رفع كفاءة سوق العمل

نهّنددت للتؤّبددد نددن تو ادد  العنددل بشددبل ن.توددب بددان  ُتعددّد ب ددتءي وددو  العنددل شددرطتً 

لدّ الحدوا   الن.تودب    ونن ح ول العّندتل ا نختلأ نلتال  الّ.شتط اي ت تد 

ل.وددتخدا   دا   ددي و ددتئ ه ف وانثددل تلددك  ددنت.تً بنددت ا ددنن بددتله  أل  ددل لهددو

األنثدل للنهددترا  النتتحدد   ددي  ددل بائدد  أاندتل ال تاددو  الددّ الت ر دد  بددان نختلددأ 

 شرائح  وي العنل ف

التي تونح بإ.تادتل  الا ن بنت ُتعّد ب تءي وو  العنل  روري لبي اّتو  بتلنرو.  

ّنتل نن .شتط ا ت تد  الّ آخر بورا  وبتبل   أ لف ونن أاد  نبّو.دت  ب دتءي الع

 وو  العنل  ي اا تهت بتلت.ت وّا  نت الي4

 ننتروت  الّتو اأ والتوراح   -

 تبل   التوراح نن العنل  -

 اوهت  النرأي  ي  وي العنل   -

 الّتعتون بان العّنتل وأ حتب العنل   -

 نرو.  تحداد األلور  -

 و اأ  لنود التّ  -

 األلور واي.تتلّا  ف -

 أهم اإلقتراحات:

4 ااو  لوار ب.تء النإّووت  الّ الحب  ال دتلح ونحدورف و د  الدراءا   أوال 

حون الّتدبار والت ّرأ اللاد  ي تواار شإإون النلتن  واداري النوارد البشدرّا  
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  واددد  شخ دد.  الوددلط  ندد  احتددرا  الحاددو  األوتوددّا   بطددر  وأوددتلاب .تلعدد 

 .وتن ونعتلل   عأ النإّووت  ونحترب  ال وتدف لا

 ددروري و دد  اوددتراتالا  اانٌغغا : علغغى مسغغتوى الّتعلغغٌم اإلبتغغدائً والاغغانوي : 

تعلاناددد  لتوودددا  الطت ددد  ايودددتاعتبا  وخت ددد  بتل.ودددب  للشدددرائح تا  الحتلادددت  

 الخ و ا ف 

و ددد  4 العنددل الدددّ تحودددان ن االاغغا : علغغغى مسغغغتوى الّتعلغغٌم الجغغغامعً والبحغغغو 

 اللتنعت  العربّا   ي الترتاب الّدولي لللتنعت  نن خال4

   اي. تت  الّ الّتعلا  العتلني بتوأن  اللتنعت  وتبتدل األوتتتي والن.تاج ن

النحت  دد  الددّ الهوادد  الوط.ّادد  وا.شددتء النرا ددد وا دددار النإّشددرا   ددي 

 نلتل العلو  والتب.ولولات ف

  وت وادددات ببددل اينبت.ّاددت  والووددتئل  تهائدد  النرابدد  والنإّووددت  البحثادد

 العلنّا  والتا.ا ف

   حو الحبونت  العربّا  الّ تبوان اللنعّات  والروابط الوتاعتب الب تءا

ؤوطت.ه  ون.حه  الحوا   بالنهتلري وا ال  لنا  العوائ  التي تعا  ربطه  

 و فالنتدّا  وتاوار الراءا  اودته  للنشترب   ي انلا  الّت.نا  والتحدا

 رابعا : على مستوى التوجٌه والّتعلٌم المهنً والتقنً : 

   تطوار خدن  التولاد  النه.دي ندن خدال تدو ار النعلوندت  حدول النهدترا

بشددبل أ  ددل و اددتدي نشددترب  أ ددحتب العنددل  ددي لنادد  نراحددل التولادد  

 والتوا ل ن  األور الّ أن اشنل تلك لنا  النراحل الدراوا ف
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 .ي و نتن لودت  بتلربط بان النلتلان ال. ر  والتطبااي تعنا  الّتعلا  النه

 ن  اياتنت  بتيخت ت ت  العلنّا  والتا.ا  ف

   تح النوترا  بان الّتعلدا  النه.دي والتا.دي وبدان نختلدأ النراحدل الّتعلانّاد 

 حتّ ال ا. ر الا  بتعلا  نغل  بنت ُالغي ال. ري الولبّا  الا  ف

 4  ق العملخامسا" : على مستوى كفاءة سو

   روري و   اوتراتالات  ا ت تدا  وواتوا  لتووا   را ال.نّو وت.نا 

 دددرا  الّشددبتب لدددنله  باددوي ن.تلدد ف واددت  تلددك بتي.تاددتل نددن اي ت ددتد 

التالاد  الّ ا ت دتد النعر د  واادداد الرأودنتل البشدر  للاادت  بهدتف النهند  

نعددترأ والنهددترا  ابددر نحواألنادد  التب.ولولّادد  والودداطري الددّ  لددوي ال

 بتياتنت  بنخرلت  الّتعلا  واحتاتلت  وو  العنل ف

  ًللحوار  نووعتً  تع ا  دور النلتلس ايلتنتاّا  واي ت تدّا  بإاتبتات نلتال

 ايلتنتاي ف
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 المحور الّاال 

ٌّة ٌّة: المعرفة واإلبتكار والّتنمٌة البشر  مداخل جدٌدة لتعزٌز القدرة التنافس

 وللقسم األا

ٌّة والمعرفة  :تمهٌد ة والّتشغٌل من زواٌا الّتنمٌة البشر ٌّ مداخل جدٌدة للتنافس

 واإلبتكار

نّر   الت.ت وّا   بتطورا  بباري  بدراً وانداً خدال النراحدل ال ن.ّاد  النتعت بد ف 

و ددّ البداادد    ددت  نإّوددس الدد  اي ت ددتد الحددداو  آد  وددناو  بتددؤلاأ بتتبدد  اددن 

  وأاابدد  )رابددتردو( ببتتبدد  )نبددتد ء اي ت ددتد 7113  ثددروي األندد    ددّ اددت 

الّواتوي وال راب (ف و د ااتند باانت الّ أن التبتدل اي ت تدل والّتلتر  بان 

األندد  ااددو  الددّ ايوددت تدي نددن النادد ي اي.تتلّادد  لبددل ن.هددت4 النادد ي النطلادد  ا.ددد 

وا  العنل  داخدل وناو  والنا ي ال.وبا  ا.د رابتردوف و د رب ا الّ ن هو   تا

ال. ددت  ال دد.تاّ الحددداو بغددرا ايوددت تدي نددن النددوارد الطباعادد  النتتحدد ف اددن 

طرادد  تحواددل النددواد األولادد  الددّ ن.تلددت  ن ددّ.ع  وتهائتهددت ل.وددتخدا  ال.هددتئي  

   أو ل.ودتخدا  الووداط بنودتل نت  ل..تدتجف  وواء بول  ا.تتلّاد   أو اودتهابا 

 ّ والاتبل لاوتنرار لخل  الثرويفوان تلك او األوتس الحااا

  تلددتو  الدد نن ن هددو   وندد  التطددّور  ددّ نودداري الّتاددد  ال دد.تاّ والتب.ولددولي

)وناو( و)رابتردو( للثروي والن.ت و ف وبعد نتئتي ادت  تارابدت ندن  هدور بتدتب 

آد  وددناو اوددتطت  ن بددر آخددر او)نتابددل بددورتر( أن ااددد  ن هونددتً لداددداً للثددروي 

تلثروي لاودد  تلددك التددّ تادو  الددّ النددواد األولادد  والنددوارد الطباعادد  وللن.ت ود 4  دد

  ولبن تاو  الّ ابتوتب ن اات لدادي تنتندت الدّ  وتحوالهت الّ ن.تلت   .تاّا 



 

 35                 مىجز -التشغيل والبطالت فى الذول العشبيت حىل  الخامسالتقشيش العشبى 

 

واددي  ددوي  –أو  رأس النددتل البشددرل    -أوددتس ايوددت تدي نددن الع. ددر البشددرل 

  ندن ألدل ب.دتء  لّاددا ادارّادتً و ا.تتلّادتً و العنل النإال  والندتاري والن.ّ ند  ت. اندتً 

  نا ي ت.ت وّا ف 

وربطت بوو  العنل  إن تع ا  الادري الت.ت وّا   ي الن.طا  العربّا  نت دل ب ادتدي 

  ور د   الاتبلا  للّتشغال  ّ اي ت تد والنلتن  داخدل بدل دولد  اربّاد  الدّ حددي

 لع. ر العنل ب تءي ت.ال العّنتل  بان الّدول العربّا  النرول  والنوتابل  

 القسم الّاانً

ة: إطار تحلٌلً ٌّ ٌّة والّتشغٌل والتنافس  الّتنمٌة البشر

اشددتنل نإشددر الّت.نادد  البشددرّا  البلددّ و دد  الن هددو  الوددتئد ادددي نبّو.ددت  انبددن 

  الّ النلنوات  الخنو      نن واو هت العلات  أو الُنثلّ  ت .ا هت ب    اتن 

 اآلتا  4

ول و درا العندل الائد  ندن حادو االدتد  درا تو ار انبت.دت  بودب الددخ ف7

   وال روأ الن.توب  واأللور واي.تتلّا   ففف  العنل

  نااو  بنعتاار نت.وا   ي نادنتهت4 .وب  ايل ا   الّر   نن نوتوات  الّتعلا  ف4

  ور   نعّدل    و.وب  ايوتاعتب للخت عان ل.ل ا  لنن ا   ّ ون الدراو 

   ففف   وتخ اا نعّدال  األّنا  نن التوّرب  والحّد  الااد الدراوي

  نااو  بتلعنر النتو   ا.د النااد ونوتول  تحوان نوتوات  ال ح  العتن  ف2

  ونعددّدال  الو اددت  لألط ددتل  ال ددح  اي.لتبادد  و.وددب  الو اددت  ا.ددد النددااد

   ففف الرّ  

  نتن ايندادا  الن.توب  نن ناتف الشرب ونرا   ال رأ ال حيف ف2
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 الحد التغتوّ  األد.ّ نن الوعرا  الحرارا  لل ردف نتن  ف1

 القسم الّاال 

 التحّول الهٌكلً من المنظور التنافسً باتجاه المعرفة واإلبتكار:

ة المتطورة والخدمات ٌّ  الصناعة االتحوٌل

ا.تال اياتنتد الّ الاطتات  الن.تل  للنواد الخت  والنحرو ت  ال. طّاد  والغت ّاد  

  والنعد.ّا  وأ.شط  الن.تل  والنحتلر ايودتخرالا  الدّ اياتندتد والول  ال راااّ 

الّ ال .تا  التحوالّا  تا  النوتول النتطّور نن التب.ولولادت واي.تتلّاد  والدّ 

ف وااو  ادتا التحدّول الهابلدي اتن  الخدنت  تا  النحتول العلني والبحثي النرت  

تلي ر دد  النوددتول النهددتر  لاددوي الددّ تبثاددأ اوددتخدا  النعر دد  وايبتبددتر  وبتلّتدد

 العنلف

ٌّة وارتفاع نصٌب المكون البحاً والمهاري: .1 ة الصناعة التحوٌل ٌّ  تزاٌد أهم

 ددّ دوراددت وو .هددت ال.وددبّ  ددّ  بباددراً  شددهد  ال دد.تا  التحوالّادد  العتلنّادد  تغّاددراً 

  و دددّ اابلهدددت ودددواء ندددن حادددو التربادددب الودددلعّ أو ال.طدددت   اي ت دددتد الدددّدولّ

بعددد الحددرب العتلنّادد  الّثت.ادد  نددروًرا بتلوددبعا.ت  والثنت.ا.ددت  نددن الاددرن اللغرا ددّ 

   و والً الّ  تروي العولن   بتوا .تتهت اي ت تدّا  الّدولا  الراا.  ف الن. ر 

  الدّ ابدس ندت     إن ال د.تا  التحوالّاد  وحوب األانتل البحثا  النوثا  حداثت

  لدد  ت اددد  اددترار الّدولادد  تا  ال ددل اددو شددتئ   ددّ ادددد نت.ددو  نددن البتتبددت  والتّ 

  بتلناتر.  ن  نت اشدتر    ولن ت ادف أاناتهت النحورا   ّ تطور اي ت تد العتلنّ

الادد  نددن التطددّور الهتئددل  ددّ الاطددت  الخدددنّ  ددي اي ت ددتد العددتلنّ حاددُو ت ددل 
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د   وتنّهد ال .تا   دّ الدّدول النتادند  تادود ايبتبدتر و.ندو اي.تتلّاد  وال دتدرا 

 الوبال  ّ اي ت تدا  الّ.تنا  لر   نوتوات  النعاش ف 

   إ.  انبن تاوانهت الدّ خندس نلنوادت   أّنت نن حاو اابل ال .تا  التحوالّا 

رئاوا   تختلأ  انت با.هت نن حاو 4 ندل بثت   البحو والّتطوار  وبثت د  العندل  

 اأ الاان  ف  وبثت   التلتري وتبث   وبثت   الطت   وبثت   رأس النتل

ة العنصر الخدمى فى عملٌة التصنٌع : .2 ٌّ  تزاٌد أهم

 تتنّثل أانّا  الع. ر الخدني  ّ لت.بان 4

   األ.شددط  تا  الطباعدد  الخدنادد  وشددب  الخدنادد  النرتبطدد  نبتشددري بعنلادد

  والتعبئدد  والتغلاددأ     بتلبحددو والّتطددوار والتوددوا  والنباعددت  اي.تددتج

   و ات.  النعّدا  واألله ي ف نوتهلكوخدنت  نت بعد البا  ودا  ال

  ّالندددخا  الخدنادد  النادندد  نددن الندد ّودان والنددوردان والشددربتء الدد

  نثل اللولتوات  )ال.ال والتخ ان ففالخ( نن ألل ربط العتنلان  اختا ه 

  وخددددنت  تب.ولولادددت    والن دددترأ  دددنن شدددببت  اي.تدددتج النّدولددد 

 41دخا  الخدنادد  تنّثددل نددت بددان النعلونددت ف وُاادددر أن األ.شددط  والندد

 % الّ األ ل نن ال.تتج ال .تاّ التحوالّ ف41و

ة : .3 ٌّ  هٌكل العّمالة والّتشغٌل فى الصناعة التحوٌل

ارتبط التغّار  ّ ااتبل اي.تتج والطلب الّ ن.تلت  ال د.تا  التحوالّاد  العتلنّاد  

ت   ندن حادو ت اادد أانّاد    وخ ارتبتطتً وثااتً بتلتغّار  ّ اابل العّنتل  والّتشغال

بتلناتر.د  ند  اللت.دب  العا.دّ  لعنلاد  اي.تدتج  -ار تً وطلبدتً  –اللت.ب الخدنّ 

 ف واتللّ تلك خت   نن خال4  ال .تاّ
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 :ًة العّمالة والّتشغٌل فً القطاع الخدم ٌّ  تزاٌد أهم

 وابُر  اتا اللت.ب ان طرا 4 

النتادندد  بتلناتر.دد  ندد  ت ااددد األانّادد  لاطددت  الخدددنت   ددّ اي ت ددتدا   -

  وادددو ندددت ُادددرأ بدددتلتحّول الدددّ اي ت دددتد ندددت بعدددد  ال ددد.تا  التحوالّاددد 

ال دد.تاّ واددو نددت أطلدد  الادد  أا ددت  اي ت ددتد اللداددد   و اي ت ددتد 

 النعر ّ ف

  حاو أخت ن.ح.ّ الّتشغال  و د ا.عبو  اتف ال تاري الّ اابل الّتشغال -

ائدددداً الع. دددر الخددددني  دددّ     اناددل لل دددعود بتتلدددتف و دددتئأ الخددددنت 

  ودواء بت.د  ادتف    والوانت ال د.تا  التحوالّاد   طتات  اي.تتج النتدل

  با.نددت اناددل  الو ددتئأ الخدنادد  اتلادد   أون.خ  دد  النوددتول النهددتر 

  وبتلتحدادد  الن.ح.ّ للهبوط ال.وبي  ّ نلتل  و تئأ اي.تدتج ال د.تاي

 الو تئأ ن.خ    النهتري ف

ال.وددبا  للّتشددغال  ددّ الو ددتئأ تا  الطددتب  الخدددني  ددّ ت ااددد األانّادد   -

ال .تا  التحوالّا  بحاو ابون أبثر  هوراً  ّ ال د.تات  األبثدر تبثا دتً 

  ندن خدال  البحدو والّتطدوار  و ا. در  للع. ر العنلّ والتب.ولدولي

 ايبتبتر  ف 

 ة المكون المهارى العالً المرتبط بالمعرفة والخبرة والمو ٌّ  هبة:تعاظم أهم

تادددن  نولدد  ايبتبددتر  ددّ ال دد.تات  التحوالّادد  تادددنتً وا ددحتً  ددّ اي ت ددتدا  

  لدرل  أن ال بر  ال .تاّا  و ّ بعا الّدول الّ.تنا  البباري خال العاود األخاري

  نددن ناولدد   التب.ولددولي العددتلنّ شددهد نددت اشددب  ا.تاددتالً بددتناً للن. ددور الن.هلددّ
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التب.ولولّا   الدّ ناولد  ايبتبدتر والاددري  –ري العلنّا   العل  والتب.ولولات  و الاد

 ايبتبترا ف

لاددد  اددد  ايخترااددت  نبت.تهددت الرائدددي بنحددرك ل.نددو اي.تتلّادد   وحلّدد  نحلهددت 

  وبؤّن التغّار  دّ    نثلنت  اد   الول   ح وتهت ل تلح  الخدنت    ايبتبترا  

 .ا فالحتل  األولّ  ران التغّار  ّ الحتل  الّثت

و ددد ا.عبودد  النولدد  ايبتبترادد  باددوي الددّ ال دد.تا  التحوالّادد   ددّ اي ت ددتدا  

   و ّ بعا اي ت تدا  الّ.تنا   ّ النحل الثت.ّف  النتادن   ّ النحل األول

 وتشنل اتف الن.تلت  .طت تً ارا تً ات نن الّ وبال النثتل 4

  واأللادتأ  البربو.ا النواد اللدادي نثــل النبّو.ت  النّ .ع  نن األلاتأ  -

   و الوارانابات   وغاراتف ال وئا 

 .واتج تب.ولولات   ال.ت.و ف -

  الروبوتت   النتادن  )نت اونّ بتي.وتن اآللّ(ف -

الطبتادد  ثاثادد  األبعددتد وأثراددت  ددّ ت ددنا  الن.تلددت  وت دد.ا   ال.نددتتج  -

 األولا  ف

  ابتداًءا نن لن    ب.تء   وااد البات.ت  البباري  لعلنات  الت .ا  النختل  -

  وواء  ّ نلتل  البات.ت  وا.تهتء بتحلالهت ان طرا  خبراء ايخت تا

    أو  ّ نلتل اللولوتات  وغارات ف ت .ا  اآلال  والنعّدا 

ان النول  ايبتبترا  النتنّثلد   دّ خطدوط ايندداد االحتادتطّ الغ.اد  بتينبت.ّادت   

 طدت  ال د.تا  التحوالّاد  لب.دتء  ددرا  انا  نن حتل  النإّووت  اي.تتلّا   دّ 

  نّندت لعدل   وا   ّ نلتل البحوو والّتطوار وتحتلال البات.ت  وت نا  الن.تلت 
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نن األانّا  النحورا  بنبتن أن تاو  اتف النإّووت  بب.تء خطدوط خت د  ل.ندداد 

  والخبدددراء    اشدددنل ب ددد   خت ددد  تول النوابددد  الن ددداول  بدددتلخبرا  العلادددت

  والندراء الّت. اتاان تول ال هد  العناد   الّ التعتنل ن  البات.ت  البباري الاتدران

  وانددتل اي.تددتج النهددري وغاددرا  واوددت.تدا الددّ اددتف  بتألوددوا  الّ.تنادد  وال.تشددئ 

    إّن اي ت تدّات  العربّا  نطتلب  خت   ب 4 الّدالال 

 ا   العّنتل   روري ايوت تدي نن نول  الري التب.ولولات  وال .تات  بث

  للدددتب .دددواتج النولددد   ندددن اي ت دددتدا  ال ددد.تاّا  الدددّ الدددباد الّ.تناددد 

 ايبتبترا  العتلنّا  الحداث ف

  و دد  بر.ددتنج تخطاطددي لهلددري العّنتلدد  العربّادد  وا.تاتالتهددت النتبتدلدد   ددي

  حاددو اددت  ر دد  نوددتول تؤااددل شددراح  اتلادد   العا ددت  البا.ادد  العربّادد 

 التب.ولولّا ف –نل العلنّا  النهتري نن  وي الع

   لب.دددتء  تاددددي  الّتدراباددد  –اادددتدي ال. دددر  دددّ تطدددوار الن. ونددد  الّتعلانّاددد  

لنواببدد  نولدد  ايبتبددتر العلنددي وتلددك و دد   الا ندد النهددترا  والنوااددب 

 الخطوط التتلا 4 

  بتددراس ندواد الرات دات  والعلدو     و   النعتاار العتلنّا  اياتنت  اللتد -

 ّا  بنرحلتي الّتعلا  األوتوي والثت.و  فاألوتو

الدّ ال.ود  األلندت.ّ  –التوّو   ّ . ت  الّتعلا  الن دوج بتلنرحلد  الثت.وّاد   -

 لللن  بان اللت.بان ال. ر  والتطباايف  –نثاً 

اااء ن اد نن اياتنت  للّتعلا  الثت.و  ال .ي النتووط )ال رااي وال .تاي  -

  والنعتادد العلادت والبلادت   ّا   دو  النتوّودط والتلتر ( والنعتاد ال د.تا

  يحداو التوا ن ند  الّتعلدا  الثدت.و  العدت  والّتعلدا   اله.دوا  والتب.ولولّا 
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  ن  ااطتء اياتنت  الا   للباأ الّ  اللتنعي  ّ التخ  ت  )ال. را (

 لت.ب الب   واحداو التغّار الن.توب  ّ اابل التخ  ت  الّتعلانّا  ف

ار الن. ون  الّتدرابا  بتلّتوا   ن  النخّطط النرتادب لتطدوار ال د.تا  تطو -

التحوالّا   و   ن. ور اوتراتالّ  أوو   بنت او الحتل  ّ )ايوتراتالّا  

 العربّا  للّتعلا  النه.ي والّتدراب التا.ي(ف

  للوددهر الددّ ب.ددتء  ا.شددتء وحدددا  للبحددو والّتطددوار  ددّ الن ددت.  العربّادد  -

  والت ددنانت     الددّ لت.ددب اياتنددت  بت ددنا  الن.تلددت  ترادد  دددرا  ابتب

 اله.دوّا  األولّا  والت  الّا  ف

 القسم الّرابع

ٌّة لالبتكار  المنظومة الوطن

ااددو  .نددوتج ال.نددّو الت باددر   أو نددت اوددّنّ بتل.اوباوددابي الددّ ا تددراا تحّادد  

ّدل .ندو الّودبتن   ونعد التعتدل بان نعّدل .نو ال.تتج ور اد رأس الندتل ندن لهد 

  واوالّتادد   ( بعتندل ثتلدو7313والاّوي العتنل  نن له  أخرل ف و د لتء ودولو)

 التا.يف 

وندد  تاددد  الّثددوري التب.ولولّادد  أ ددبح نددن الوا ددح أّن اددد  تددوّ ر حددوا   لتنلددك 

النعر   والنهتري والت.ت س الاهت ووأ اشل  الّ اد  ايبتبتر بتلدرل  البت ا  ف 

تا ايبتبدتر أ دبح الودن  الغتلبد  الدّ التطدّور التب.ولدولي النعت در والحتل أن ا

  نّنت العل   را.ت لتنلك التب.ولولات والت.ت س الاهت  ااتنتداً الّ البحو والّتطوار

 ف وبشرّاتً    نتلّاتً  ا.طا ت نن اللهد النبرس لب.تء  وي البحو والّتطوار
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والّتطددوار والددتعل  بتلننترودد   و ددّ التحلاددل األخاددر  ددإّن ن.ت شدد  بددل نددن البحددو

  للتددخل الحبدونّ  بنحّربان ل.نو اي.تتلّا  تاود الدّ أانّاد  اتبدت  واتود  واااد 

الددّ اددتف  تشددل  الّتطددوار التب.ولددولي وتحّادد  تددراب  النعر دد  والنهددتريف واوددت.تداً 

اآلن  الدّدول العربّاد  لد  تاد  حتدّ   انبن الاول انّ  بتلن.طا  العربّا  الخل ّا  وربطتً 

نددن ال.تحادد  العلنّادد   بب.ددتء . ددت  وط.ددي حاااددي ل.بتبددتر  حتددّ  ددّ أبثراددت تطددوراً 

 والتب.ولولّا ف 

  ندن    تبدو الحتل  أبثر الحتحت و ي ال روأ الراا.  للتغارا  العربّا  العت   

  بدال ندن    والن. ون  ايبتبترا  ألل الّتربا  الّ ب.تء ناونت  الادري الت.ت وّا 

 الترار الناوال  النبرري حول العولن فنلرد 

 القسم الخامس

ٌّة القائمة على المعرفة واإلبتكار ٌّة الموقع والمكان فً بناء المٌزات التنافس  أهم

تتنّثل النوا   النبت.ا  الن.توب  للناد ا  الت.ت ودّا  الاتئند  الدّ النعر د  وايبتبدتر 

الع.ت اد ال .تاّا  النتطدوري النادت   و  ي الندن العلنّا  والتب.ولولّا  النتخّ   

ف وندن النهدّ  الّترباد   دي ادتا ايطدتر    ونرابد  ل.شدعت  الح در  وتب.ولولات

 الّ ن هو  رئاوي واو4 الّت.نا  اي ت تدّا  نن الاتادي الّ الان ف

 وتثار اتف الا ّا  ثاث  نو وات  أوتوّا 4

  والتخطاطادد  تاتهددتف و ددد اوددتار اتعلدد  بطباعدد  العنلّادد  الّت.نوّادد الموضغغوع األول:

  الددّ ااتبددتر التخطدداط انلادد  اغلددب     أوبددتد حتلاددت ال بددر الت.نددو  والتخطاطددي

دون اغ تل للددور الدت  الدب أن  Bottom-Upالاهت العنل نن أو ل الّ أالّ 

تإدادد  ايوددتراتالّات  والّواتوددت  الوط.ّادد  العتندد  للندددل البعاددد والندددل النتووددط 
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أن الّت.نادد  ال تتحادد   علاددت االّ اتا تندد  ترلنتهددت نددن خددال تحوددن  والاراددبف بنددت

 حاااي  ي نوتوات  النعاش  لأل رادف

واوأن الّت.نا   ي أ  بلد لهت بعٌد  نبت.ي  نحددف  هي ال تتّ   ي  الموضوع الّاانً:

  أ   ددنن نلددتل لغرا ددي نعددانف ولددتا  ددإن   ددراو وا.نددت  ددي    ددتء  نلدديء

  ب. س الادر الت  تت  ب   ااتدي    الّ انلا  ال.نّو والّت.نا  النبتن  ا   ب نتت

 تشبال  األنتبن النختل   نن خال نوتر ت.نو  نعانف

واتنّثددل  ددي الّتربادد  الددّ ت.نادد  أنددتبن  أوأ ددتلا  بعا.هددت داخددل  الموضغغوع الّاالغغ :

قلٌم المكان  أواإلباتطري للّر اربت  الاطتر الوط.ي  واونت اع.ي تحوال  -الّدول 

ٌّةالّ   الجغرافً  وثات ادتً    بل وواتواتً  والتنتاّاتً  ا ت تداتً  منطقة" للتنمٌة المحل

   واي ن تت  للعنلا  الّت.نوّا  بؤوراتف ان  الن.طا   اي بلن  الوّر ا.ت أا تف

 

 أهم اإلقتراحات:

  روري ايوت تدي نن  الري  التب.ولولات  وال .تات  بثا   العّنتل  ندن 

دّات  ال .تاّا  الّ البلدان الّ.تنا  للتب النول  ايبتبترا  العتلنّاد  اي ت ت

 الحداث ف

   ااتدي ال. ر  ي تطوار الن. ون  الّتعلانّا  والّتدرابا  لب.تء  تاددي النهدترا

 والنوااب لنواله  نول  ايبتبتر العلنيف

  درا  ا.شتء وحدا  للبحو والّتطوار  ي الن ت.  العربّا  للوهر الّ ب.تء 

 ابتبترا  الّ لت.ب اياتنت  بت نا  الن.تلت  والت نانت  اله.دوا ف
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  و   اطتر تخطاطي لهلري العّنتل  العربّا  البائّاد  حادو ادتّ  ر د  نودتول

 تؤاال شراح  اتلا  نن النهتري نن  ّوي العنل النعر ّا ف

 المحور الّرابع

ٌّة  رٌادة األعمال ودورها فً تعزٌز القدرات التنافس

 مقدمة4

  وا.عبتوتتهت الّ   توتولب التغّارا  التي لر  وتلر   ي دول الوطن العربي

  دراودد  وتخطددداط ايحتاتلددت  لتحااددد  أاددداأ الّت.ناددد   أو ددت  الاددول العتنلددد 

النودتدان ف واوندت اات دي أن تعندل الددّدول العربّاد  الدّ تع اد  واتودت  الّتربادد  

  التدي ُتخدرج اي ت دتدا   ي.تتلّاد  البلاد الراتدّا  وراتدي األانتل نن ألل ر   ا

 الوط.ّا  نن  اودات التالادا ف

  والنّت ل   اّن راتدي األانتل النرتب ي الّ حتلت  الّت.نا  اي ت تدّا  النوتدان 

بنوا ان ايبدا  وايبتبتر العتلنّا  نن شؤ.هت أن تع   الادرا  الت.ت ودّا  الوط.ّاد ف 

نددن الّتعلددا  الراددتد  اددي تنبددان الّشددبتب نددن ابتوددتب  لددتلك  ددإن ال بددري الرئاودد 

النهترا  واالدتد  درا العندل  لخ دا البطتلد  ونوالهد  ال ادر  و دوالً للت.ناد  

 اي ت تدّا  وايلتنتاّا ف

 الّرٌادة: المفهوم واألهداف والتطبٌقات: .0

  ٌُعغغّرف الّتطغغوٌر المهنغغً علغغى أنغغه الّتطغغوٌر المهنغغً المفضغغً إلغغى الّرٌغغادة: 

غغ ٌّ ف إذ ٌغغرتبط ذلغغل بغغالّتعلٌم والغغتعلم )الرسغغمً  ة مسغغتمّرة مغغدى الحٌغغاةعمل

ف والّتحغغّوالت التغغً تطغغرأ  ف والعمغغل )بغغؤجر  أو بغٌغغر أجغغر( وغٌغغر الرسغغمً(

 ف بهدف التحرل نحو المستقبل المفضل له.  على شخصٌة الفرد
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ف فغمن الصغورة الموسغعة  وبالنظر إلغى مسغارات العمغل والّتطغوٌر الغوظٌفً

ة التً ُتفضً إلى رٌادٌة فً التفكٌر والعمللتطوٌر ال ٌّ  ف وصوالا  حٌاة المهن

الثادد  بددتل. س وايانددتن ف تتكغغون مغغن نقغغاط رئٌسغغة منهغغا:  لتحقٌغغق الغغذات

بتلنوتابل و ه  طباع  ودو  العندل النتتحد  وادراك الدتا  وب.دتء النهدترا  

 األوتوّا  والتوّلهت  ايالتبّا  ففف

 الّراتدي ببو.هدت الت بادر ايودتراتالي وودلوك تعّرأ : تعرٌف رٌادة األعمال

 أو الن.ّ نت فاإد  الّ خل   را لدادي لأل راد النختطري الت  

   أونإووددوا األانددتل )الشددربت (  أّنددت الراددتداون  هدد  أ ددحتب النشددترا 

  وت دبح شدربت  ببادريف واد  األشدختا الدتان اودعون  التي تبدأ  غاري

واعنلدون الدّ ادخدتل ن.دتج لدادد  أوتغاادر    أ الّ تحوال ال بري الّ ن.دتج

 . ت  الّتشغال والعنل  ي الن.ّ ن  الاتئن ف

  : اا دد بهدت رادتدي األاندتل الدّ اددي أ دعديف  علدّ نطاق رٌغادة األعمغال

  ُتعددرأ الّراددتدي الددّ أ.هددت  بددري اددتّ  تحدادددات ونددن ثدد   ال ددعاد الشخ ددي

اف أنت  دي .طدت  ُا تر الّ ترلنتهت الّ .شتط نخطط ل  ون. ت بشبل نر

    تع.ي نإوو  انل  أوتعهدف  األانتل

 :ٌّة   أن تبون  اتوّلب نن ألل تحاا  و.لت   بري نت تحدٌد األهداف الرٌاد

  ونخططتً لهت    و تبل  للااتس   ونحددي األاداأ الراتدّا  خت   ب تحبهت

   وتشنل األاداأ   اري الندل وطوال  الندل نن ألدل ل تري  ن.ا  نعّا. 

 تحوال ايبتبترا  والتب.ولولات الّ ن.تلت  وأانتل وشربت ف

 :ون.هت4 مٌزات رٌادة األعمال 

 النادري4 حاو اشبل العنل بلهد وتبتء ن تت  الّراتديف  -
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 الّوعي الّ تحاا  اي.لت ا  والب.تء نن ألل النوتابل ف  -

 الثا  بتل. سف  -

 التوّل  .حو تؤدا  النهت  وبلوو األاداأ ف -

 ّ تؤنان النواد والنثتبري والنختطري وايبتبترفالادري ال -

 مفهىم اإلنتاجيّت والقذسة التنافسيّت والقضايا راث الصلت بشيادة األعمال: .2

  :المنطلقات العاّمة 

اتولب الّتربا  الّ رادتدي األاندتل والتؤبادد الدّ دورادت  دي تع اد  الاددري 

  وبدتلك  وا د  العربدي  ا.طا تً نن التغاادرا  التدي طدرأ  الدّ ال الت.ت وّا 

  النب.اد  الدّ  ارتبتطتً بتلتغّارا  التب.ولولّا  ونرتب ا  ثات   العنل اللدادي

  والتدي    والتشباك ايبتبتر  للنإووت  والشدربت  التوّل  الراتد  لأل راد

ا ت   اي.تاتل نن التعتندل ند  آثدتر العولند  الدّ الاددري ايبتبتراد  لخدوا 

  النتطدوري   الّ الادري الت.ت وّا ف ات أن نع د  الدّدولالوبت  الت.ت وي و والً 

  واانت.دتً ن.هدت بتلددور النحدور  للعلد  والتب.ولولادت بدؤداي .حدو  ن.هت والّ.تنا 

  بتت  ت   البحو وايبتبتر  ي  لب ايوتراتالّات   ا ت تد أوتو  النعر  

 الوط.ّا  للتطوارف

 :ة الّرٌادة ٌّ  أهم

نتعدددد اللوا.ددب والتعرا ددت ف االّ أ.دد  ُانبددن تعرا هددت الّراددتدي ن هددو  نلددرد و

وااتنددتد  الا ندد بتلادددري الددّ تحداددد ال ددرا  ددي الوددو  وتدددبار النددوارد 

 ل.وت تدي ن.هت وتحاا  اتف ال راف الا ن الت ّر ت  واتختت ايلراءا  
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وت.ب  أانّا  راتدي النشروات  نن دورات اي ت تد  وواء نن حاو دورادت 

   أو  اتدي اي.تتلّا  والت.ت ودّا  وال.ندّو اي ت دتد ف ات  ا العنل ي خل   ر

أن راددتدي النشددروات  تخلدد  .وددب  بباددري لددداً نددن الو ددتئأ اللدادددي  ددي أ  

نلتندد ف وتشددار ايح ددتءا  الددّ أن أبثددر نددن . ددأ الو ددتئأ اللدادددي  ددي 

الددّدول ال دد.تاّا  تُخلدد  ودد.واتً ب.تالدد  ل هددور نشددروات   ددغاري لداددديف 

أشتر  دراو   ت  بهت نرب  نرا ب  الّراتدي العتلنّا  الّ أن ثلدو التبدتان  دي و

نعّدال  ال.نّو اي ت تد   ي الّدول ال د.تاّا  ُاعد ل الدّ اخدتاأ نودتوات  

 الّراتدي  ي اتف البلدانف

 :ة الّشباب فً العمل ٌّ  مقومات رٌاد

ت   دي نوداري اتولب تربا  األولوات  الدّ الّشدبتب وبا اد  أخدتا  الدّ األند

  ندن خدال ر د  واداه   وتطدوار نهدتراته  الراتدّاد  واثدتري  راتدي األاندتل

  وتاددا  النعلوندت  العنلّاد  ودانهد   دي ودعاه  لبددء  أ بتر ت. ا  النشدترا 

األاندددتل الّتلتراددد ف ان الطراددد  الدددرئاس لو دددول الّشدددبتب الدددّ أن ابو.دددوا 

واددي الّتعلددا  واألانددتل      اات ددي الّتربادد  الددّ   ددتات رئاودد  راددتداان

  والتنبددان    والتددي تشددترك لناعهددت  ددي ثدداو نهددت  اددي4 اللددتب والنلتندد 

 والت وادف

 دوس أطشاف اإلنتاج في تعزيز وتشجيع سيادة األعمال: .3

 : دور الّدول والحكومات 

اتعدّان الددّ  ددت.عي الّواتودت  ونتخددت  الاددرارا  الدّ النوددتول الحبددوني 

تشراعت  وتو ار النوا .ت  وتع ا  التوا ل بان بتي ت   الّ والب وّن ال
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لنا  األطراأ أن تاو  بتادا  وتو ار النعلونت  الّا ن  حول آ ت  و درا 

  وت. انهت و.شدرات   دنن طدر  وآلادت  ناودري   العنل وو تئأ النوتابل

ف اتا بتي دت   الدّ تطدوار نهدت  نإوودت  الّتعلدا   حتّ تبون نتتح  لللنا 

 تتب العنل والّتشغالفوالّتدراب ونب

  :دور أطراف اإلنتا  األخرى فً تعزٌز وتشجٌع رٌادة األعمال 

ان الشراب  الحاااا  بان لنا  الشربتء ايلتنتااان ت.طل  نن الت ا  أطراأ 

  بل  نن نوإولاتت   بتلنوتان  والّ.هدوا بوا د  الّتشدغال للشدبتب  اي.تتج

  بشددبل    واتحددتدا  العّنددتلنددن بددا الل.وددانف  اتولددب أن ت.خددرط الشددربت

  ندن خدال الشددراب     والدّ لناد  النودتوات  )الوط.ّادد  والنحلّاد ( رودني

الثاثا  الُننؤوو  بان أطراأ اي.تتج التي تتعتنل ن  الا تات النختل   للّتعلا  

والّتددراب والّتشدغالف وانبدن أن اشددترك النشدّغلون والنودتخِدنون وأ ددحتب 

  نددن خددال  دا  و.اتبددت  العّنددتل  ددي اددتف الشددراب العنددل والشددربت  واتحددت

ا.خراطه  بشبل  ّعتل ونبتشر  الّ النوتول الوط.ي والنحلدي )الن.دتطاي(  

   أواوت دددت ته   دددي نوا ددد  شدددربتته    دددي نختطبددد  الطلبددد   دددي النددددارس

   أو بدوله   دنن    لاطا  الّ وا   العنل الحاااي  ي الناددان وأانتله 

   وبتلك النشترب   ي نعترا النهن و.شتطتتهتف لنه.ّا برانج التلنتي ا

 : البٌئة الُمَمكنة لرٌادة األعمال 

.ددد  ونودددتِ.دي تا   دددل   ا.تلدددك لنلددد  ندددن ايلدددراءا  التدددي تنّثدددل بائددد  ُنَنب 

 بنهترا  الّشبتب لابو.وا راتداان  تدران الّ اي.تتج والن.ت و ف 
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االتد البائ  الن.تودب  ي.عدتش  ونن ألل تشلا  النبتدران والراتداان  اتولب

نبتدراته  وأ بترا  ايبدااا ف واتؤتّ تلك نن خال غرس حب النبتدري  دي 

  والبدرانج الّتعلانّاد  الودلان ف ات  لال الّشبتب ان طرا  الّواتودت  الُنح  د ي

.  احتتج الّ واتوت  لدادي ووا ح   ي ادي نلدتال   أن تو ار البائ  الُنَنب 

 بن النتلهت  ي نت الي4  ان رئاو 

و دد  واتوددت   ت.و.ادد  والرائادد  وت. انادد  وادارادد  وائتنت.ادد  نبوددط   -

 للشربت  

دادد  األ بددتر ايبتبترادد  لدددل الّشددبتب نددن خددال و دد  اوددتراتالات   -

 لتع ا  ايبتبتر والبحو والّتطوار 

 فتطوار ن. ون  الّتدراب والّتعلا  لراتدي األانتل -

ها علىى ييجىاد فىشل العمىل والتّشىغيل الىزاتي لخفى  دوس سيادة األعمال وآثاس .4

 البطالت في الّذول العشبيّت عن طشيق خاصت:

 4 حاو تعتبر الن.شآ  ال غاري دعم المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغر

  ندن حادو بو.هدت أداي  عتلد   ونت.تاا  ال غر  تطري ال.نّو الّداان  للّتشغال

ات أن الشددربت  البباددري تناددل الددّ يالددتد  ددرا العنددل و اددتدي الّتشددغالف 

  با.ندددت  ددي نع ددد  دورا   خ ددا الو دددتئأ ندد  دوري األاندددتل الّتلترادد 

   إن الشربت  ال غاري ت اأ .وب  نئواد  أالدّ .ودباتً  األانتل الّتلترا 

 نن النتلي  ت ي  را العنل اللدادي خال نرحل  الربودف

 ي ا.ددت الددّ أانّادد  الطت دد  4 تلدددر ايشددتردعغغم الصغغناعات الِحَرفٌغغة التقلٌدٌغغة

  وبتلّتددتلي  البتن.دد   ددي ال دد.تات  الِحَر ادد  التالادادد   تا  ال ددل  بتلودداتح 
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  وخت دد  للشددبتب النبددداان والرادددتداانف  بتلّتشددغال وخلدد   ددرا العنددل

والنا ود  ي اتا الوات  اال.خراط  ي  د.تات  تالاداد  تا   دل  باطدت  

   ِحَر ا  ل..تتج والتووا ف  نن خال ت  أو.ات الواتح  وِحَر هت

 واقع سيادة األعمال في الّذول العشبيّت .5

ُاعتبر دا  برانج راتدي األانتل والعنل الختا نبو.تً رئاوتً نن نبّو.ت  واتوــ  

الّتو اأ والّتشغالف وثنــ  حتلــ  لتووــاعهت وتع ا اــتف ات أن ا ت تدا  البلدان 

ووـدددـت   دددغاري ونتوودددط  ونت.تااددد  العربّاددد  تتبدددون بشـدددـبل أوتودددي ندددن نإ

   إن تو ار بائ  أانتل تإد  الّ أ.شتء الن اد نــن النإّووت   ال غــرف وبتلّتتلي

  أنــر ال غ.ـدـّ ا.ـدـ   نت.تاا  ال غر ودا  .نوالنإّووت  ال غاري والنتوّوط 

 لتو ار  ــرا العنلف

  االّ  ا راا لهدتا الغدراولاد أطلا  العداد نــن البلدان العربّا  برانج تدراب و

أن الن تر   اي أن .وب  واتوت  وو  العنل ال.شط  النوله  لراتدي األاندتل ندت 

  حادددو أن نع نهدددت اوـدددـتهدأ الّشدددبتب تو  النهـدددـترا   تددد ال نتد.اددد  .وـدددـبات

  ونع نهددت ااـدددـد  بنددات أخاددرف واعدددود اددتا الو دد  الدددّ لنلدد  ندددن  النتد.اـددـ 

  و دددعأ الحدددوا    وادددد  نائنددد   بتلّات  التشدددراعّا ايشدددبتلّات  ون.هدددت4 ايشددد

  و دعأ بدرانج  الن.تاج الّتعلانّا  وأوتلاب الّتعلا  ل بدري تشدلا  العندل الرادتد 

 الّتدراب والتولا  ايرشتد  وربط  بن هو  الّراتديف

 دوس منظّمت العمل العشبيّت في تعزيز سيادة األعمال:  .6

لعربّادد  للنوددإولات  النلاددتي الددّ اتتاهددت للهدد  ا.طا ددتً نددن ادراك ن.ّ ندد  العنددل ا

  وا.طا دت ندن اللهدود التدي تبدتلهت  اياتنت  بتلّتشغال والبطتل   دي الدّدول العربّاد 
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  نّثددل العاددد العربددي للّتشددغال وايوددتراتالّا   ل دداتغ  ايوددتراتالّات  تا  ال ددل 

النعاددتر  للنهددن     والت دد.اأ العربددي العربّادد  لت.نادد  الاددول العتنلدد  والّتشددغال

  انبدن لهدت أن تلعدب دوراً     أو تتب.تف ن.ّ ن  العندل العربّاد  وغار تلك ننت تبّ.ت 

  ودواء   تااً وحاواتً لله  تع ا  ثواب  اياتنت  والّ.هوا بوا   راتدي األانتل

   أو.ادل التلدترب ندت بدان  نن خال تب.ي ن ل  اربّا  للتشباك بان الّدول العربّا 

  لتطددوار واتوددت  الّتشددغال  ل  أوااددد لاددتءا  ونددإتنرا  وورشددت  العنددلالددّدو

 النرتبط  براتدي األانتلف 

 أهم اإلقتراحات:

 ا.ا الّ تشدلا  الّرادتدي والنشدترا   ا رار تشرا  اربي ختا بتلّراتدي  

 ال غاري نن ِ َبل أله ي الّدول  النختل  ف

  تعدددال . ددوا  ددوا.ان ندد.ح الحددوا   التشددراعّا  للراددتدي وتلددك نددن خددال

 تشلا  ايوتثنتر  ي الّدول العربّا ف

   تعدددال الاددوا.ان النتلّاددد  بحاددو ُا ددتح النلدددتل لنإووددت  تنواددل النشدددترا

ال دغاري بند.ح خ و ددات  نحدددي لننترود  انلهددت بدتال راا والتنواددلف 

بددتلك  تشددلا  الب.ددوك و ددت.عي الّواتوددت  النتلّادد  الددّ تخ دداا بددرانج 

 ّرائدي والعنل الّ ا.شتء  .تدا   نتن االئتنتنفلتنوال نشترا  ال

 وحدّو  تطوار الن.دتاج وتحدداو وودتئل الّتعلدا  بندت ات د  وتشدلا  الّرادتدي  

اللتنعت  ونإووت  الّتعلدا  والّتددراب النه.دي والتا.دي الدّ ا.شدتء نرابد  

 وأ وت  نتخ    بتلراتدّا ف

   النع.وادددد   تع ادددد  ن. وندددد  التشددددراعت  تا  العا دددد  بحنتادددد  الحاددددو

 وخ و تً حنتا  النلبا  ال برا  وال .تاّا  وبراءا  ايخترا ف
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 دا  الراتدّا   ي خطط الّت.نا  ونوا .ت  الحبونت  العربّا ف 

   اياتنددت  ببددرانج الّتدددراب والتولادد  وايرشددتد النه.ددي نددن  بددل النإّووددت

 النع.ا  وربط تلك البرانج بن هو  الراتدّا ف

 المحور الخامس

ٌّة والّتشغٌلدور ا  لعمل العربً المشترل فً دعم التنافس

 مقدمة:

ابتوددب نو ددو  الّتعددتون والتبتنددل اي ت ددتد  أانّادد  خت دد  ن.ددت .هتادد  الحددرب 

  حادو أبدد  دول الحل دتء  العتلنّا  الّثت.ا  بعد الدنتر الت  لح  بنع   دول العدتل 

  اعددتون اددتف رغبدد  لنتاادد  ي تندد  تعددتون ا ت ددتد  اعنددل بدد  بؤوددلوب ا ت ددتد

الّدول الّ تخ اأ حرب  الت.ت س العدوا.ي  ي الّواتوت  الّتلترا  وت.شداط حربد  

التلدتري الّدولادد  ونوالهدد  نشددتبل البطتلدد  ونشددبل  الّت.نادد   ددي نع دد  دول العددتل   

ونن ث  بدأ ااتنت  اي ت تداان بدراو  التبتندل اي ت دتد  بند.هج ا ت دتد  ن.دت 

عداد نن الّدول الّ التبتنل اي ت دتد  بدرلتتد  النختل د  ووع  ال ف  تلك التتراخ

بإاتبترف ووال  لنواله  نشباتهت اي ت تدّا  وايلتنتاّا ف والددلال الدّ تلدك ندت 

  وددواء  ددي البلدددان  شددهدت  وتشددهدف الوددتح  الّدولادد  نددن أشددبتل نختل دد  للتبتنددل

لعربي الّ تلك ن.ت . دأ  درن النتادن   أو البلدان الّ.تنا ف و د ت ّطن  تدي العتل  ا

  ونن ث  بتل  وتوا ل  اللهود للددخول  دي ات ت دت  للتعدتون اي ت دتد   تارابت

  ي نراحل نتتتلا  ف
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 المبح  األول

 األولى : . المرحلة 0

 الدّدول العربّاد  لتنعد  تؤوداس ند  النشدترك العربدي اي ت دتد  العندل ا.طلد 

 الّتعدتون أودس و د  الدّ بتلّتربا  و د بدأ . العربّا  للدول الّواتوي وايوتاال

وارندي الّتعدتون  الدّدول العربّاد ف بدان الت  دالي التعتندل ن هدو  و د  اي ت دتد 

 وداتدتهتف اودتاالهت و دات.  بتع اد  الدّدول العربّاد  أادداأ الّ خدن  اي ت تد 

  دي العواندل الحتودن  ندن ايودتارار وتع اد  الّواتودا  األادداأ بت.د  ثد  وندن

  دي اي ت تد  الّتعتون تنا  ولاد. الّدول العربّا  بان العربي الّتعتون اي ت تد 

لتنع  الّدول  تؤواس ناثت  ن.هت   التؤواوا  الوثتئ  نن العداد بإبرا  النرحل  اتف

 العربي اي ت تد  للعنل دوتورا أ بح والت    7321الّدول العربّا   ي نترس 

 دول بان والّتعتون اي ت تد  النشترك الد ت  نعتادي ابرا  تلك وتا   النشترك

 ات ت ا  النشترك  الّتعتون اي ت تد  ات ت ات  أا  ف ونن7311أبرال   ي اللتنع 

  دي اللتنع  نللس أ رات التي   الترا. ا  وت. ا  تلتري الّتلتر  التبتدل توهال

 ف 1953 وبتنبر

 الخنودا.ت   تدري خدال نحددودي يالعربد الّتعتون اي ت تد  ا.لت ا  و د لتء 

 ت. ادت ندن الّتعدتون اي ت دتد  الدّدول العربّاد  ونإوودت  تدتنبن ولد  والودتا.ت 

اي ت دتد   الّتعدتون اشدهد لد  وبتلّتدتلي   والتبتنلاد  اللنتااد  العربّاد  ايت ت دت 

 الّ الّدول العربّا  ا تاتر الّ تلك واعود النلتال ف بت    ي آ.تاك نهن  تطورا 

 أن   بنت  و  تعتون ا ت تد  ي تن  الا ن اي ت تدّا   والب.ا  اي.تتلّا  الاوااد

 و د   دعبتً  دي أندراً  تحاااهت انلا  لعل  د طنوح  ألاداأ الّدول العربّا  تب.ي
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 ا الد  لعنلاد  اتئادتً  شدبل الدت  األندر   الّدول بان نتبتا.  اي ت تدّا  ال.   بت. 

 .الّتلتر  التبتدل وتحرار   واللنربا ايدارا النعّو ت  بت  

 :الّاانٌة . المرحلة6

 تطورف نراحل نن لدادي نرحل  الوبعا.ت  نطل  العربي اي ت تد  الّتعتون دخل

 ال تدري  تلدك خدال حددث  التدي الّواتوا  واي ت تدّا  العوانل نن نلنوا  ب عل

ا.د   ترتدب والدت  1974 ادت   دي العتلنّاد  الد. ط أودعتر تعددال أبر ادت ندن لعل

 تدراب  الدّ أدل الدت  األندر   للد. ط الن ددري الدّدول العربّاد  دخدل ت دتاأ

 ب.دتء  دي التوّود  ندن ندن الدّدول العربّاد  العدادد   نندت نبدن لداد  النتلّا  ال وائا

 بددأ الندتليف الع. در و دري الدّ نعتنددي   األوتودّا  وب.اتهدت اي.تتلّاد   وااددات

 ث.تئاد  الدّ تادو  النشدترك العربدي اي ت دتد  للعندل  اودتراتالا الت بار بو  

 الدّدول العربّاد   بدان ندت الت  دالي والتعتندل   النتبتدل  الّواتودا  النتلّاد  الن تلح

نشدترب   نشدترا  اربّاد  ا تند   دي النترابند  العربّاد  النتلّاد  ال دوائا وتو ادأ

 العربّا ف دّا اي ت ت والّت.نا  النشترك العربي اي ت تد  العنل تخد 

 اي ت دتد  العندل نودتول الدّ ندن اي.لدت ا  العدادد النرحلد  ادتف شهد  و د

 العربدي النشدترك اي ت تد  العنل آلات  تع ا  أانهت نن النشترك بتن العربي

  دي اي ت دتدّا  للت.ناد  العربدي بتلن درأ العربّاد   النتلّاد  النإّوودت  بإ تند 

 ال.ادد و د.دو    وايلتندتاي .ندتء اي ت دتد ل. العربدي وال د.دو    أ رااادت

 لاوتثنتر واي.نتء العربّا  والهائ  ايوتثنتر ل نتن العربّا  والنإّوو    العربي

   النشدترب  النتخّ  د  العربّاد  الن.ّ ندت   ندن العدادد ا.شدتء تد  بنت . ال رااي

  تع.ّ بشئون   واّ  أول ن.ّ ن  اربّا  نتخ   نن با.هت ن.ّ ن  العنل العربّا 

دون وددتئر  الن.ّ نددت  العربّادد   -الاددوني  وت. ددرد  العنددل والعّنددتل الددّ ال ددعاد
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التنثاددل الثاثددي الددت  ااددو  الددّ أوددتس اشددتراك  . ددت  بتطبادد  -النتخّ  دد  

 ددي بددل .شددتطت  الن.ّ ندد  وأله تهددت  والعّنددتل الحبونددت  وأ ددحتب العّنددتل

أ أطدراأ اي.تدتج  دي الدوطن العربدي  بؤانّاد  تبدتت   اانت.دت الدوتورا  وال. تنا 

 ب روري وداتن  أوتوّا  للوحدي العربّا ف

الّدولاد  النشدترب  واودتخدا  النددخل ايودتثنتر   العربّاد  بنت تد  ا.شدتء الشدربت 

  وابددرا  ات ت ادد  توددهال  لتحاادد  التبتنددل اي ت ددتد  العربددي  ددي نلددتال  نختل دد 

 ال دوائا لتو ادأ بآلادت    ول العربّاد ا.تادتل رإوس األندوال العربّاد  بدان الددّ 

اي ت دتدّا   الّت.ناد  لتع اد  النشدترك العربدي اي ت تد  العنل  ي ال. طا  النتلّا 

  وندخل العنل أا ت نن خال ابرا  ادد نن ايت ت ات  بهددأ  الّدول العربّا   ي

 توهال ا.تاتل األاد  العتنل  بان الّدول العربّا ف

 :ةالّاالا .المرحلة3

 ا ت دتدا  ا داحت  بتطباد  الثنت.ا.دت  أواخدر  ن.دت العربّاد  اي ت دتدا  بددأ 

الختا للنوتان   للاطت  أببر وااطتء دور   الوو  .حوا ت تد والتوّل  واابلّا 

 الوتح  الّ اي ت تدّا  التطّورا  ن  التباأ الّ اوتادات  ي انلا  الّت.نا  بنت

ّتلددتر  الددّدولي اللداددد بعددد اي.تهددتء نددن لولدد     وأا ددت  هددور ال. ددت  ال الّدولادد 

  وا دددرار ات ت ادددت  التلدددتري الّدولاددد  )ندددرابش  أورلدددوا  للن تو دددت  الّتلتراددد 

(  وا.شتء ن.ّ ن  التلدتري العتلنّاد   التدي تشدّبل ايطدتر النإوودي لتودهال 7332

ت. ادددت واداري اددددتف ايت ت ادددت  وايشددددراأ الددددّ الن تو دددت  الّتلترادددد  نتعددددّددي 

 األطراأف 
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  اتخت     ولحنتا  الن تلح اي ت تدّا  العربّا  وتنّشاتً ن  التوّل  العتلني اللداد

  وتلدك الدّ أالدّ  الّدول العربّا   رارات بإ تن  ن.طا  تلتري حدري اربّاد  ببدرل

  ات  ددر تبلادأ ندن الاند  العربّاد  الن.عاددي  دي  نوتول للارار الّواتوي العربي

  للنللدس اي ت دتد  وايلتندتاي بتيودرا   دي ا.لدت  7333الاتاري  دي او.ادو

 تاودار ات ت ا    حاو ت  ت عال الخطوا  العنلّا  ي.شتء ن.طا  تلتري حري اربّا 

 العربّاد  الحدري التلدتري ي تند  ن.طاد  الدّدول العربّاد  بدان الّتلتر  التبتدل وت.نا 

 وت.تهدي 1998 ات  نن تراً اشر و.وا  ااتب ندتهت ا.تاتلّا  نرحل  خال الببرل

  و. را لل.لت  الت  حاات  الن.طاد   دي بدااد  تطبااهدت الّتددرالي  4111ات    ي

 اددد تدد  تالدداا ال تددري ال ن.ادد  الوددتبنتل ا تندد  الن.طادد  الددّ وددب  ودد.وا  لاددت  

 الب.دتء اي.تاتلّاد  اودتبنتل ال تدري خدال وتد   4111 اودتبنتلهت ند  نطلد  ادت  

 نراادتي ند  النتبتدلد  العربّاد  الودل  الدّ اللنرباد  غادر ااودال والغتء النإووي

 لت.ب الّ   اال. نت   ي راغب  اربّا  دول  لبل واألو ت  اي ت تدّا  ال روأ

 .نواًف األ ل الّدول العربّا  أو ت   نرااتي

ة  .4 ٌّ كمغغغنها للعمغغغل اإلقتصغغغادي العربغغغً  –المرحلغغغة الّرابعغغغة: القمغغغم اإلقتصغغغاد

 المشترل: 

نتتبع  العنل اي ت تد  العربي ندن  الان  العربّا  خال ونن لّدول العربّا ا بدأ 

 اي ت تد  العنلخال النلأ اي ت تد  التي اعرا الّ الان  لنتتبع  وتطوار 

  و د اوتحدث  الان  العربّا  الن.عادي  ي الرادتا ن.هلدت لداددا  النشترك العربي

ي ت دتدّا  وايلتنتاّاد  والّت.نوّاد  اهدأ الّ ااد  ند  اربّاد  تخ دا للشدإون ا

بهدأ بلدوري بدرانج اندل وآلادت  انلاد  لتع اد  وت عادل ايودتراتالّات  الّت.نوّاد  

 الّشتنل ف
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وتتنادد  الاندد  اي ت ددتدّا  بعدددد نددن الننادد ا  التددي نددن شددؤ.هت ايرتاددتء بتلعنددل 

 اي ت تد  وايلتنتاي العربي النشترك ونن أانهت نت الي4

   ن  ا ت تدا  والتنتااد  بشدبل ن.دت   أانّاد  أببدر للنو دوات  اعطي ااد

  بعددد أن بت.دد   اي ت ددتدّا  وايلتنتاّادد  النطروحدد  نددن  بددل الاددتدي العددرب

 تعرا  ي نلأ نوتال الّ الان  العتدا  ف

   تربا  الان  الّ بلوري برانج وآلادت  انلاد  لتع اد  وت عادل ايودتراتالّات

 تنل  والنت   الاهتفالّت.نوّا  الشّ 

 دي با.هدت  اندت والت.ودا  النشدترب  البدرانج وااتندتد الارار اتختت آلا  تطوار  

 وآلادت  اندل وتطدوار النشدترك  اي ت تد  العربي للعنل اوتراتالا  اطتر

العندل   دي الند.ي النلتن  نإووت  بإدنتج وايلتنتاي اي ت تد  النللس

 اتخدتات التدي الادرارا  بلدوري  دي ت ونشدترب لنشدترك ا العربدي اي ت دتد 

 .العربي النشترك اي ت تد  العنل وأله ي النللس

 العربدي اي ت دتد  التبتندل  دي نودتانت  و ادتدي الختا الاطت  دور ت عال 

 التنوادل نإوودت  لددل ل.شدتط  والبدرانج الّدااند  النتلّاد  اينبت.دت  وتو ار

 العربّا ف

 رإاد   دنن لتع انهدت النشدترب  تلحوالن د النشدترب  اللوا.دب ادن البحدو 

 .العربّا  للدول الن تلح اي ت تدّا  تحا  وا ح 

 والتدراب  والب.دتء للتطباد   تبل  وا ت تدا   ّ.ا  أوس الّ وا عا  برانج تب.ي 

 الّدول العربّا ف بان اي ت تدّا  الن تلح  ي تشتبك خل  تإد  الّ الاهت

 اي ت دتد  العندل نإوودت   بدل ندن اتختتادت ادت  التدي الادرارا  أن تبدون 

   تت دّنن ببدرانج  ن.اد  ت. اتاد  ن دحوب  تبدون وأن للت. ات  النشترك  تبل 
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 النترّتبد  النتلّاد  وايلت اندت  والتنوادل والنتتبع  الّت. ات آلا    وا ح وبشبل

 واي ت دتدّا  النتلّاد  والنبتودب التنوادل    ون دتدر الدّدول النشدترب  الدّ

 . اهت النشترب  العربّا  لللدو النحتنل 

   والّت. ادت للتطباد   تبلد  نحدددي ألادداأ نشترب  ا ت تدا  اوتراتالات  و 

 والب.تء الاهتف والتراب 

  ات بتت  ت. در الدّ نختلدأ األبعدتد  شنولا  النو وات  التي تت.تولهت الان  

 الّت.نوّا  التي ته  العنل اي ت تد  وايلتنتايف 

 المبح  الّاانً

ٌّةالو ٌّة بالّدول العرب  ضع الراهن للتنافس

ت.ب  أانّا  الناد ي الت.ت ودّا  ندن بو.هدت تعندل الدّ تدو ار البائد  النائند  لتحااد   

ب ددتءي تخ دداا النددوارد واوددتخدانهت وتشددلا  ايبدددا  وايبتبددتر بنددت اددإد  الددّ 

ء تحوان وتع ا  اي.تتلّا  وايرتادتء بنودتول .وااد  اي.تدتج ور د  نودتول األدا

 وتحوان نوتول نعاش  النوتهلبان ان طرا  تخ اا التبتلاأ واألوعترف

بنت أّن الت.ت وّا  توتاد الّ الا تء الّ أا  العابت  التي توالد  تحودان الب دتءي 

  والتددي تُحددول دون ايوددت تدي نددن  واي.تتلّادد   أال واددي نشددبل  الوددو  النحلّادد 

  الت.ت وّا  تعتبر ووال   عتلد  ل دنتن و ورا  الحل  الببار والا   إن تو ار البائ

 الب تءي اي ت تدّا  وتع ا  ال.نّو اي ت تد  وتحوان نوتوات  النعاش  ف

ولاد حّدد تارار الت.ت وّا  العتلنّا  ال تدر ان الن.تدل اي ت تد  العتلني تعراأ 

ن  الادري الت.ت وّا   ي   دري اي ت تد الوط.ي الّ تحاا  نبتوب وراع  ونودتدا

  حادو تعبدس الاددري الت.ت ودّا  ال د ت  الهابلّاد  األوتودّا    ي نوتوات  النعاش 
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لبل ا ت تد وط.ي    و د ااتند اتا الّتارار .نوتلت لااتس الادري الت.ت وّا  للددول 

اواندل اابلّاد  أوتودّا  تد  تحداددات وبادتن با اد   اتودهت اودت.تدا الدّ  3اوت.د الدّ 

 را  والتطبااا  وب.تء الّ اتف العوانل انبن التناا  بدان العداد نن الّدراوت  ال.

 .واان نن الن اات4 

 4   تعتند الدّ التبل د  األ دل لادوي العندل والندواد الخدت    ن اات ت.ت وّا  ن.خ

 واي وهل  التالاد .وباتً نن  بل الن.ت وانف

 4 بد   أو توت.د الدّ تناد  الن.دتج  أوالخدند   الودنع  الطا ن اات ت.ت وّا  نرت ع

العاندد  الّتلترادد   العا ددت  الوطادددي بددتلعناء  وتتطلددب اددتف الن ااددت تددوا ر 

 نهترا  و درا  اتلا  النوتول نثل تدراب العّنتلف

ة : ٌّ  وبخصوص المنطقة العرب

   تؤتي دول الخلداج الخندس  ادط  دي الخنودان األول  دي نإشدر الت.ت ودّا  لعدت

وادتا ارلد  ألن  22ف1و 23ف2باا  نإشدر تراوحد  بدان  4171 - 4172

الو ددورا  النتلّادد  لددداهت ن.حتهددت ال ر دد  ل.. ددت  بشددبل بباددر الددّ الّتعلددا  

والّتدراب  ونن ث  ايرتاتء بت.نا  النوارد البشدرّا  والتدي تعدد اتندل أوتودي 

  ي ايرتاتء بنوتول الت.ت وّا ف

  ّ722تؤتي األردن والل ائر وتو.س  ي ن.ت دأ اللددول الدت  اشدتنل الد 

  41ف2الّ التدوالي بااند  نإشدر  21  13  32ل  حاو احتل  النراب  دو

 ورغ  ا.خ ت هت االّ أ.هت تعد نابول  الّ حد نتف 33ف2و 12ف2

 األولدّ  دي  771أنت لب.تن ون ر ولابات ونوراتت.ات والانن  اد لتء  بعدد ال

واتف الدّدول تحتدتج الاتندت   32ف2و 21ف4الترتاب باان  نإشر تتراو  بان 
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بددر بت.نادد  النددوارد البشددرّا  بإاتبتراددت الع. ددر األادد   ددي ايرتاددتء بتلادددري أب

 الت.ت وّا ف

وال انبددن أن .تو دد  ايرتاددتء بددتلنا ي الت.ت وددّا  للدددول العربّادد  دون اياتنددت  

الدّ الن اادت الت.ت ودّا   بتلنوارد البشرّا  وايرتاتء بلودتهت  والتي أثر  ولبتً 

 :تب نن أانهتللدول العربّا  لعدي أوب

   اد  اياتنت  البت ي بتدراب النوارد البشرّا  بنع.ّ أشنل وأان  نندت بت.د

  أ  ادد  ا.ح دترات الدّ األ دراد  تتعتنل ب  اداري النوارد البشرّا  التالادا 

التان ابدون   دور  دي نودتوات  أدائهد   بدل الدب أن اشدنل لناد  األ دراد 

 نعر ي والو ا يفا  الا  ونهنت بتن نوتو نهنت بتن و.ه 

  ادددد  تروددداخ رو  الدددتعل  لددددل األ دددراد واتدددتحته  ال دددرا للنشدددترب   دددي

النددإتنرا  وال.دددوا  العلنّادد  والنه.ّادد  النختل دد     دداً اددن تاوددار  ددرا 

اوتبنتل الّدراوت  العلات والنتخّ    ن  النوتان  نن  بل الّدول   ي تحنل 

  ت  الهتن  وغار النتتح    بلهت  أول ء ن.هت خت    ي التخ . ات  ا.ه 

 بتلّدول العربّا ف 

   اددد  اياتنددت  البددت ي بت.نادد  واوددتثنتر الطت ددت  ال برادد  والادددرا  ايبدااادد

للنواطن العربي وتو ار ال را لل.تبهان  الننتت ان  ن.ه  لتلرادب أ بدترا  

   والعنل بنبدأ ايبتبتر  أوال .تءف ونشرواتته  الخا  

 دّادد  واددد  ت.نادد  أوددتلاب العنددل اللنددتاي وتبددراس رو  ا.تشددتر ال. ادد  ال ر

ال را  للنوارد البشرّا   ي النإّوو  و دروري تدو ار الن.دتل النودت.د لت.ناد  

االت ددتال  ايالتبّادد  والتوا ددل بددان شددرائح العددتنلان النختل دد  حاددو ت تاددر 

 لهتا الع. رف الن.طا  العربّا  بثاراً 
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 ألداء ونددن ثدد  اياتنددت  بلنادد  ا.ت ددرف اددد  التطبادد  البتنددل ل. ددت  اداري ا

البشرّا  والنتدّا  والتا.ا  والت دنانا   دي اطدتر نت.تود  ونتبتندل واياتندت  

با ددّا  نهندد  لددداً أال واددي نرااددتي األبعددتد الثات ادد  وايلتنتاّادد  للنددوارد 

  وأخدت ادتف ال درو   دي اياتبدتر ا.دد  البشرّا  واختاأ نودتواتته  ال براد 

 نتل وااداد خطط األداء وتحداد نعتاار التااا فت نا  األا

  الددت  اخددتا  ددي ننترودد  و ددتئأ التولادد    اال تاددتر الددّ الاتئددد ايدار  

  والدت  العدب الددور الرائدد  النوت.دي والت.وا  والتااا  وغارات نن الو تئأ

  ي تهائ  الدخول الّ ا ر النتغارا  واوتبنتل ناونت  التنا ف

إوددتخدا  ثاثدد  ّو ددت  الددّ ت.ت وددّا  الددّدول العربّادد  وتلددك بو ددد أثددر  اددتف النع

نإّشددرا  نختددتري  ددي  ددوء البات.ددت  النتتحدد 4 نإشددر الت.ددو  ونإشددر التربدد  

 ونإشر ب تءي التلتري ف

 المبح  الّاال 

ٌّة  تطور الّتشغٌل بالّدول العرب

ان الّشدبتب تّتو  الن.طا  العربّا  بترت دت  نعدّدال  البطتلد ف وتتربد  ادتف البطتلد  بد

  حاو أن واحًدا نن بدّل أربعد  ادتطلان ادن العندل نتحّ دل الدّ شدهتدي  النتعلّ 

لتنعادد ف بنددت تتودد  الن.طادد  العربّادد  ب ددعأ .وددب النشددترب   ددي الاددول العتنلدد  

  واي  تاري تنس بشبل ختا ال.وتء  بتلناتر.  ن  لنا  ن.تط  العتل  األخرل

بتن التان ا   ي ون العنل غار .شدطان والّشبتب حاو اادر أن حوالي . أ الوّ 

ت   وثاث  نن بان بل أربع  .ودتء  دي ودن العندل ادن خدترج  دوي العندل   ا ت تدّاً

بنت أن أبثر نن . أ الّشبتب  ي الّدول العربّا  ببل ا  اّنت اتطلون ادن العندل  
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ار أو خترج الن. ون  الّتعلانّا   واونت ادل الّ أن .وب  البطتل  بت.  وت و  ببث

النعّدل النشتر الا  أااف لو ت  احتوتب التان   لوا الباتء خترج  وي العنل . ًرا 

 لال   را التو أف 

و. راً لترال  آ ت  الّتو اأ التلاتئي  ي الاطدت  العدت  ل.ادداد النت ااددي ندن  دوي 

  وتآبل  وائد .نوتج الّت.ناد  الدت  بدتن اادو  الدّ اان.د   العنل  ي الّدول العربّا 

دور الّدولدد   ددي اي ت ددتد وتبددراس الن. وندد  الّتعلانّادد  لتددو ار الاددد العتنلدد   ددي 

  وأنت   عأ ارتبتط نخرلت  نإووت  الّتعلا  بإحتاتلدت  أودوا   الاطت  العت 

  بدت  ل اًندت الت بادر  دي آلادت  لداددي  العنل النتغاري  خت    ي الاطت  الخدتا

ت   البطتل  خت   بان الّشدبتب النتعلندان و.تلع  لتحوان تلك ايرتبتط لنواله  ت 

 وتحوان ب تءي اوتخدا  رأس النتل البشر   ي الّدول العربّا ف

برانج ونشترا  الّت.نا  العربّا  ب د   اتند   دي  وتعبس حاتئ  البطتل  اد   دري

 دي ايودت تدي    و  ور وواتوت  أووا  العنل ب    خت   اوتاعتب  وي العنل

  بنددت أ.هددت تدددل أا ددت الددّ ولددود  رد البشددرّا  الهتئلدد  النتددوّ ريالبتنلدد  نددن النددوا

اوائدد  لدددل الن. وندد  والنإّووددت  الّتعلانّادد  تن.دد  نددن تخددراج الطلبدد  الاددتبلان 

 للتو أ وتادا  النهترا  والنعترأ الّا ن  للت.نا  والنوتان   ي ر   اي.تتلّا 

 وال.نّو ف

 المبح  الّرابع

ٌّة والّتشغٌلدور منّظمة العمل العربٌّ   ة فً اإلرتقاء بالتنافس

لاد وع  ن.ّ ن  العنل العربّا  لدا  الّتشغال بتلّدول العربّا  وأاد   ي وبال تلك 

العداد نن ايت ت ت  وايوتراتالّات  و. ن  العداد نن النإتنرا  والّتاترار التدي 
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لدّدول العربّاد   نن شؤ.هت النوتان   ي داد  الّتشدغال وايرتادتء بنودتول العّنتلد  بت

   أور دد ل.شدتطت  الن.ّ ند   ودوأ ادت  الّترباد   و. درا أل..دت لود.ت ب ددد تاادا 

الّ ثاو وثتئ   أواوتراتالات  ارل البتحو أ.هدت تا  أانّاد  خت د   دي نلدتل 

ايرتاددتء وبتلت.ت وددّا  والّتشددغال بتلددّدول العربّادد  و ددي حددتل تددوّ ر ال ددروأ لتحاادد  

 4الت.ت وّا  بتلّدول العربّا  واياا   ي نوتول الّتشغال وأادا هت وتحدو .ال  .و

 

  ة للّتدرٌب والتعلٌم التقنً والمهنً) الرٌاض ٌّ ة العرب ٌّ  (6101اإلستراتٌج

) ندترس  21ـت  ا رار ادتف ايودتراتالّا   دي ندإتنر العندل العربدي  دي دورتد  الد

أانّاد  ببادري   راب( ف وت.ب  أانّا  اتف ايوتراتالّا  نن بو.هت أاط  للّتد4171

وخت    ي  ل النرحل  الراا.  بإاتبتر التطدّور التب.ولدولي والعلندي النتودتر   

بحاو أّ..ت بتوتنرار بحتلد  لدتعل  نهدترا  والدو  لداددي لنواببد  النودتلّدا   دي 

نختلددأ النلددتال  ون.هددت الددّ ولدد  الخ ددوا نلددتال  الحتوددب اآللددي والعلددو  

 ايدارا  وال .تا   الخفففف 

 العقد العربً للّتشغٌل 

أ دددّر  الانددد  العربّاددد  الّت.نوّاددد  اي ت دددتدّا  وايلتنتاّاددد  التدددي اادددد  بتلبواددد  

  ولاد ت نن العاد العربدي للّتشدغال  دي تولهتتد   ( العاد العربي للّتشغال4113)

  4141هت  بدل ادت  التحاا  ات  التخطاط لهت والّتعتون .واا  وبنا   أادا تً  العتن 

لعربّا  بتلّتعتون ند  ن.ّ ند  ت تن.ات تعنل الحبونت  ا ارباتً   بح  تعهداً والتي أ

 نل الّ تحااا  ونن تلك األاداأ4الع

 لخ ا نعّدل البطتل  الّ ال. أف ااداً  4141 – 4171ااتنتد ال تري  -
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 تخ اا .وب  النشتغلان ننن اال دخله  ان خط ال ار النعتند الّ ال. أف -

%خدال ادتف ال تدري  دي بدل الدباد 71تتلّا  ب.ودب  ر   نعّدل ال.نّو  ي اي. -

 العربّا ف

للعاد العربي للّتشغال لتحاا  أاداأ اتا العادف  ت. اتاتً  بنت ت ن.  الوثاا  بر.تنلتً 

حتددّ دري الددّ تحاادد  األاددداأ الطنوحدد  )االّ أن وا دد  الحددتل اشددار الددّ اددد  الادد

أانهدت التطدّورا  الّواتودا   األن( للعاد العربي للّتشدغالف وادتا ارلد  لعددي أودبتب

  والتدي أثدر  بتلودلب الدّ بت د  4171ندن  أواخدر ادت   بتلّدول العربّا  ااتبتراً 

لوا.ب ا ت دتدا  تلدك الدّدول  بتي دت   الدّ ادد  اودتدان  ال.ندّو بتلدّدول العربّاد  

. را للترب  الاطتاي لل.تتج النحلي ايلندتلي وااتندتدف  دي اغلدب األحدوال الدّ 

 ط  واو طدت  تتتالدب اوائددف  دي أغلدب األحدوال لعواندل ال تدتحب   اهدت  طت  ال.

   ونن با.هت الّدول العربّا ف  الّدول الن.تل  ل 

 ة لتنمٌة القوى العاملة والّتشغٌل ٌّ ة العرب ٌّ  اإلستراتٌج

بتددو.س  اثددانالعنددل العربّادد   ددي دورتدد  الثّ أ ددّر  اددتف ايوددتراتالّا   ددي نددإتنر 

اد ت وت ر  بل ادأ لنلدتال   72تلك ايوتراتالّا  .حو(  و د ت ن.  4112)

وأ.شط  تونح بتحااا   وت ب بلّهت  ي نلتل ايرتاتء بتلت.ت وّا  والّتشغال بتلّدول 

 العربّا ف

و ي النحّ ل   ت ل انلا  ب.تء اي.وتن العربي انلا  شت   لداً تتطلب العداد نن 

ت ت  البشرّا   ي الدوطن العربدي اال   وال انبن ايوت تدي الا ول نن الط اللهود

  ونحتربدد  األنادد  ور دد   نددن خددال ب.ددتء اي.وددتن اددن طرادد  الّتعلددا  والّتدددراب

  تدو ار الغدتاء    وتؤنان الو تاد  والعداج ندن األندراا نوتول الراتا  ال حا 
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البتنلف وب وري النتلّا  تؤنان الحتلات  اي.وت.ا  ال رورّا  التي تح د  براند  

 تنف اي.و

 أهم اإلقتراحات:

   العنددل الددّ اي.تهددتء نددن النشددتبل العتلادد  لن.طادد  التلددتري الحددري العربّادد

الببددرل واي.تاددتل الددّ ايّتحددتد اللنربددي العربددي ت. اددتا لاددرارا  الاندد  

 العربّا   ي اتا الشؤنف

  بندت احدد ندن ادد   العنل الّ ت.واد  الهاتبدل اي ت دتدّا  للددول العربّاد  

  وندن  ددرتهت الدّ خلد   درا اندل  .نّو  ي الن.طا  العربّاد اوتدان  ال

 بنت اوتا   ي الحد نن البطتل  بتلن.طا  العربّا ف 

  ّتحاا  التطّور الّ.واي للادول العتنلد  ور د  ب تءاتهدت ونهتراتهدت  دي شدت

  بنددت ا.وددل  ندد  نوددتل نت  تحاادد  الّت.نادد    طتاددت  الّ.شددتط اي ت ددتد 

 الّشتنل ف

 ونن با.هت ن.ّ ن  العنل     الن.ّ نت  العربّا  النتخّ    اتدي نوا .ت  

حتّ انب.هت ت. ادت بدرانج وأ.شدط  ندن شدؤ.هت ايرتادتء بتلّتشدغال    العربّا 

 والت.ت وّا  بتلن.طا  العربّا ف

 

 

 

 

 



 

 66                 مىجز -التشغيل والبطالت فى الذول العشبيت حىل  الخامسالتقشيش العشبى 

 

 المحور الّسادس

ٌّة والّتشغٌل : الحالة السعودٌة  التنافس

 :مقدمة

ددت و.وًاددت الددّ رأس التحددّدات  التددي ُاعددّد نو ددو  تددو ار الاددد العتنلدد  ا لنإالدد  بّنً

توالدد  بددل دول العددتل  بنددت  اهددت الددّدول النتادندد  ا ت ددتدّاتف  ددتلّتحّوال  الوددراع  

والنوتنّري  ي الاطتات  النختل   لوو  العنل ت را الّ الادد العتنلد  أن تبدون 

لنطدردف وندن الّ  در ببار نن النهترا  النه.ّا  وأن تتؤ ل  بوهول  ند  التغاادر ا

اتا الن. ور اتله  الّدول الّ نختلأ نوتواتتهت اي ت تدّا  الّ الّتدراب التا.دي 

للح ددول الددّ نخرلددت  تنلددك النهددترا  والنعر دد  ال ددرورّا   والنه.ددي وددعاتً 

 الا ندد للدددخول الددّ وددو  العنددل بتي ددت   الددّ تنا اددت بتلادددرا  والّوددلوبّات  

 اديفلنوابب  التغاار وتح ال نهترا  لد

  بدددأ  الننلبدد  العربّادد  الوددعودا  انلادد  تؤودداس شددتنل  ل. ددت   ون.ددت ادددي ااددود

ن.  للّتدراب التا.ي والنه.يف واهدأ اتا ال. ت  الّ تطوار  تعلاني اخ ا حا اً 

برانج تدرابا  تلن  بان ابتوتب النهترا  النه.ّا  ونواءنتهت للنهترا  النطلوبد  

  ي وو  العنلف

  الددّ الاددد العتنلدد  الوط.ّادد  النإالدد   ددي الاطتاددت  ال دد.تاّا  و ددد راا.دد  الننلبدد

والخدنا ف  عنل  الّ  اتدي ادد الخرالان الندربان وتلك بت.واد  البدرانج وب.دتء 

الن اد نن البلات  والنعتاد التا.ا   ي لنا  أ.حتء البلدف و د ت  تخ اا نا ا.ا  

 رابا  النتطوريف اتن  لاوتثنتر  ي الّتدراب وتو ار األله ي الّتد
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 . اإلقتصاد وسوق العمل السعودي :  0

 :اإلقتصاد 

ُاعددّد اي ت ددتد الوددعود  األببددر الددّ نوددتول الن.طادد  حاددو تددّ  ت دد.اأ الننلبدد  

ا ت تًدا  ي العتل  حاو ابلغ ال.تتج النحلي ايلنتلي  ي ادت   41بواحدي نن أببر 

ف وابلدغ . داب ال درد ندن نلاتر دوالر )بتألوعتر اللترا (  132  حوالي 4172

% 37دوالرف واودتا  الاطدت  ال. طدي بحدوالي  47111ال.تتج النحلي ايلندتلي 

 ي ال.تتج النحلدي ايلندتليف و دد حاد  اي ت دتد الودعود  النربد  الّثتلدو بدؤببر 

  حاددو ارت عدد    4172ا ت ددتد اددتلني  ددي النددتلي األ ددول االحتاتطادد  للعددت  

 نلاتر دوالر ف 142لت ل الّ  4172عود  ب.هتا  احتاتطات  ال.اد األل.بي الو

وتإبددد بات.ددت   دد.دو  ال.اددد الددّدولي لنادد ان النددد وات  حوددب تعراددأ الطبعدد  

الّوتدو  أن الننلب  حاا  النرب  الّثت.ي بعد اي ت تد األلنت.ي  ي  تئا الحوتب 

حاددو بلددغ  ددتئا الحوددتب اللددتر    4172اللددتر  خددال الربدد  األول نددن اددت  

 نلاتر دوالر 1ف21لب  للنن

بنددت حلّدد  الننلبدد   ددي النرتبدد  الّثتلثدد  بعددد ال ددان واله.ددد بؤ  ددل أداء ا ت ددتد  

ووددط ت  حاددو بلددغ ن  ددي الودد.وا  األخاددري G20 ددنن دول نلنوادد  العشددران 

 4112% ود.واتً خدال ال تدري ندن 1ف3نعّدل .نو النتلي ال.تتج النحلي الحااادي 

% 2ف1ر ال. طي نتووط نعّدل .نو أور  بلدغ ف با.نت ولل الاطت  غا4172الّ 

 خال . س ال تريف

  التدي G20  الدّ نلنواد  العشدران  7333و د ا. دن  الننلبد   دي داودنبر 

ا ت تداً  ي العتل ف و د ت انن تلك ن  ا. نت  الننلب  الدّ نللدس  41ت   أببر 
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لننلبد  ايوتارار الندتلي والدّ ا دوا  لل.د  بدت ل الن در ا ف واوندت اع.دي أن ا

توتا   ي ااداد و اتغ  النعتاار التي ت دعهت  الن.ّ ندت  العتلنّاد   أوندت اعدرأ 

  ف International Standard Setters  بـ

 :سوق العمل 

  ابلدددغ اددددد الادددول العتنلددد  بتلننلبددد   4172وندددن حادددو ودددو  العندددل للعدددت  

ف وابلددغ  نددواطن وددعود  737ف431ف1  ندد.ه   اددتنا واتنلدد  122ف423ف77

واتنلدد   اددتناً  122ف322ف71د النشددتغلان نددن النددتلي ادددد الاددول العتنلدد  اددد

واتنلد ف وتتربد  غتلباد   ادتناً  177ف314حاو ابل  ادد النتعطلان ادن العندل 

العّنتل  غار الوعودا  بتلاطت  الختا حاو تبلغ .ودب  األلت.دب العدتنلان بتلاطدت  

لاطددت  والبددتلغ اددددا  % نددن النددتلي ادددد العددتنلان بهددتا ا23الخددتا أبثددر نددن 

 اتنل واتنل ف 122ف223ف2

 الّتعلٌم والّتدرٌب : .2

ناادادد ف و بددل تلددك بددتن  7324للعددت   تعددود بداادد  الّتعلددا   ددي الوددعودا  روددناتً 

  ابدددأ الّتعلددا  العددت   ددي الوددعودا  نددن  نات ددرا الددّ نددت اوددنّ بتلبتتتاددبف وحتلاددتً 

  الثددت.و ف واددتف النراحددل نتتحدد  الّتعلددا  ايبتدددائي نددرورا بتلنتووددط حتددّ الّتعلددا

  أ ددبح الّتعلددا   للنادد  الناانددانف وندد  ا داددتر الحاددتي ايلتنتاّادد  واي ت ددتدّا 

البترادددت للنراحدددل ايبتدائاددد ف وتشدددرأ الدددّ الّتعلدددا  والّتددددراب بتلننلبددد  لهتدددتن 

 فرئاواتتن واي و اري الّتعلا  والنإّوو  العتن  للّتدراب التا.ي والنه.ي 
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 ٌم العام:الّتعل 

تشددرأ و اري الّتعلددا  الددّ الّتعلددا  العددت  بلنادد  نراحلدد  حاددو تشددار اح ددتئات  

طتلبددتً  111ف372ف2  الددّ أن ادددد الطدداب والطتلبددت  بلددغ 4174الددو اري لعددت  

نعلد  ونعلند   وبلدغ اددد  371ف231وطتلب ف بندت بلدغ اددد النعلندان والنعلندت  

 ندرو ف 322ف43الندارس 

اط واي ت ددتد بو دد  خطدد  خنوددا  للّتعلددا  العددت   ددي  ددوء وتاددو  و اري التخطدد

  4174الخطط الخنوا  للدول ف ول.شراأ الّ لودي الّتعلدا  العدت   تدّ   دي ادت  

ا.شددتء اائدد  تاددوا  الّتعلددا  العددت  تا  شخ ددا  ااتبترادد  نوددتال  تتنتدد  بتيوددتاال 

اري ُاشدّبل ندن النتلي وايدار ف و دد .دا  درار ا.شدتئهت الدّ أن للهائد  نللدس اد

نحت   الهائ  )رئاوتً( وننثدل ادن بدل ندن و اري الّتعلدا  والهائد  الوط.ّاد  للتادوا  

واياتنتد األبتداني والنرب  الوط.ي للااتس والتادوا  والنإّوود  العتند  للّتددراب 

التا.ي والنه.ي واللنعا  الوعودا  للعلدو  التربوّاد  والّ. ودا  وأربعد  ندن الخبدراء 

 تط الهائ  وننثل ان الاطت  الختاف  ي نلتل .ش

 :ًالّتعلٌم العال 

تشرأ و اري الّتعلا  أا ت الّ الّتعلا  العتلي حاو ا ل ادد اللتنعت  الوعودا  

    4174لتنعدددد  حبونادددد  ابلددددغ ادددددد طابهددددت حوددددب اح ددددتئات   41الددددّ 

لتنع  وبلا  أالا  ابلغ ادد  22  طتلب وطتلب ف بنت تشرأ الّ  711ف112ف7

 تادر  شهرا   ف وا رأ للطتلب نبت ؤي  طتلب وطتلب    342ف12ت   طابه

 لايرف 7111بـ 
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و ددد تدد  ا.شددتء الهائدد  الوط.ّادد  للتاددوا  واياتنددتد األبددتداني لتعنددل الددّ الّتحوددان 

النودددتدا  لللدددودي  دددي بدددّل  طتادددت  الّتعلدددا   دددو  الثدددت.و   دددي الننلبددد  العربّاددد  

   ودي نإوودددت  الّتعلدددا   دددو  الثدددت.و الودددعودا ف وتعندددل الهائددد  الدددّ تادددوا  لددد

وتلددك نددن ألددل  ددنتن تحااادد  األالددّ    والبددرانج التددي تادددنهت اددتف النإّووددت 

 منظومة سوق العمل وعالقته بالّتدرٌب التقنً والمهنً:النعتاار العتلنّا  

الددّ ت. ددا  وددو  العنددل ولتحاادد  النواءندد  الن.شددودي بددان نخرلددت  الّتعلددا   وددعاتً 

حتاتلت  وو  العنل  تن  و اري العنل  ي الو.وا  األخاري بلهود والّتدراب وا

ُن ددد.ا  لت. دددا  ودددو  العندددل وخلددد  ن. ونددد  نترابطددد  تلنددد  لناددد  الشدددربتء 

النوئوولان ان تحا  التوا ن النطلدوب بدان لدت.بي الطلدب والعدرا ندن الادول 

تعت.اهدت   بندت أوده   دي الحدد ندن التشدوات  الهابلّاد  الرئاود  التدي  لد   البشرّا 

وو  العنل ل تري طوال  والنتنّثل  خت    ي تلتو  ااداد العّنتل  األل.بّا  ال.ودب 

 النعاول  والنابول  ا ت تداتًف

 :مخطط منظومة سوق العمل 

اتطلدب تطددوار الّتدددراب التا.ددي والنه.ددي أن ابددون  ددنن ن. وندد  نتبتنلدد  تحادد  

وتلدك ندن خدال الّتدرابط  التوا ن بان لت.بي العرا والطلب الّ الاول البشرّا 

 خت   بان الع.ت ر التتلا 4 

 مكاتب التنسٌق الوظٌفً والتوجٌه المهنً ) طاقات(: -

تعتبر اتف النبتتب نراب  حداث  نتخ     ي نلتل ت.نا  النوارد البشرّا  تددار 

نن  بل  .دو  ت.نا  النوارد البشرّا  والنإّوو  العتن  للّتدراب التا.دي والنه.دي 

ن ن  شربت  تو اأ اتلنا ف وتادو  ادتف النرابد  بنودتادي طدتلبي العندل بتلّتعتو
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نددن الوددعوداان الددّ ايوددت تدي نددن العداددد نددن البددرانج الّتدرابادد  واالددتد  ددرا 

و ا ا ف حاو تتولّ نراب  طت ت  اودتابتل لناد  البدتحثان ادن العندل النودللان 

حال بشبل احترا ي   وتاد  له  خدنت  الّتو اأ واي ببر.تنج  حت    )العرا(

 ونتطور نن خال اوتخدا  أدوا  التااا  والااتس للنإاا  والنهترا  والادرا 

ث  ايرشدتد النه.دي والّتددراب النولد  للنواءند  بدان احتاتلدت  ال ر د  الو ا اد  

  اتدوّ ر لددل  ونوا  ت  شغلهت النتوّ ري لدل طتلبي العنلف و ي لت.دب )الطلدب(

  ن.شآ  الاطت  الختا نن ال را الو ا ا  النتتح  و ات نراب  طت ت  احتاتلت

 لنادرت  الّ شغل ال را الو ا ا  بنت اائنهت نن ب تءا  وط.ّا ف 

 الّتدرٌب التقنً والمهنً: -

  واونإوودد  تا  شخ ددا   تدد  ا.شددتء النإّوودد  العتندد  للّتدددراب التا.ددي والنه.ددي

 دي النلدتال  التا.اد  والنه.ّاد  ااتبترا  نوتال  تتدولّ اادداد وتؤاادل بدوادر تا.اد  

 ددتدري الدددّ التعتنددل نددد  التطددّورا  النودددتنّري  ددي نختلدددأ النلددتال  ونواببددد  

نوتلّدا  الع رف و د ت   دي ادتا ال ددد دندج النعتادد ال ّ.اد  التدي بت.د  تشدرأ 

الاهت و اري النعترأ ن  نرابد  الّتددراب النه.دي التدي بت.د  تتبد  و اري العندل 

ّا   ي نإوو  واحدي أطل  الاهت   النإّوو  العتن  لتعلا  ال .ي والشإون ايلتنتا

 والّتدراب النه.ي ونن أاداأ النإّوو  العتن 4

  ااداد الّواتوت  والخطط العتن  للّتددراب ونرالعتهدت وتطوارادت و ًادت لندت

 تات ا  خطط الّت.نا  الوط.ّا ف

 نج الّتدددراب تؤااددل الندددربان التا.اددان والنه.اددان وتطددوارا  وت ددنا  بددرا

 وت. اتاتف
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  وتحداددد نعددتاارف  التددرخاا للاطددت  الخددتا بتلّتدددراب وايشددراأ الادد  

 ال ّ.ا ف

   ااددد شددرابت  اوددتراتالا  ندد  نإوودددت  الّتدددراب  ددي الاطددتاان العدددت

 والختا يداري وحدا  الّتدراب النختل   وتشغالهتف 

 ب للاطتاان العدت  تادا  النشوري ال ّ.ا  والنشوري ايدارا   ي نلتل الّتدرا

 والختاف

 ا.شتء حت .ت  تا.ا  ونه.ا  للّتدرابف 

  ا.تتج ووتئل الّتدراب وتا.اتت  وتطوارات والراء البحوو والّدراودت   دي

 نلتل الّتدرابف

ٌّة: - ة الوطن ٌّ  المعاٌٌر المهن

ااتندد  النإّوودد  العتنددد  للّتدددراب التا.دددي والنه.ددي بتطدددوار برانلهددت وخططهدددت 

ا  نواءن  نخرلت  وحداتهت الّتدرابا  ن  احتاتلت  وو  العندل بنت احالّتدرابا  

ول دنتن نودتاري برانلهدت للتادد   .بإاتبتر تلك ا. دًرا أوتودّات لنتطلبدت  الّت.ناد 

النلنوس  ي  طت  األانتل ول نتن ابودتب النتددرب النهدترا  التا.اد  والنه.ّاد  

.دد  نددن التعتنددل ندد  وددو  العنددل انلدد  النإّوودد   الددّ ااددداد نعددتاار التددي تنب 

ّوود  النهترا  النه.ّا  والوط.ّا  والبرانج والحاتئب الّتدراباد  حادو تو دل  النإ

ال ّ.ادد  ندد  ادددد نددن الددّدول النتادندد  واوددتطا  آراء نددن خددال ات ت اددت  الّتعددتون 

أربتب العنل  ي الاطت  الختا الدّ تحدادد .وااد  النهدترا  والتخ  دت  التدي 

و تن  النإّوو  بإاداد النعدتاار النه.ّاد  الوط.ّاد  للناد  . احتتج الاهت وو  العنل

نعادتراً  270 النهن التي ت.درج  نن نهتنهتفو دد تد  اي.تهدتء ندن ب.دتء أبثدر ندن
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حاابد  تدراباد  لنختلدأ بدرانج النإّوود   791 نه.ادتً وتدؤلاأ وتعددال ونرالعد 

 الّتدرابا ف

ة بغغغٌن المإّسسغغغة العامغغغة الّتغغغدرٌب التقنغغغً المتقغغغّدم بالشغغغراكة اإلسغغغتراتٌجٌّ  -

 للّتدرٌب التقنً والمهنً والقطاع الخاص:

 نن أا  النعتاد العتنل   ي اتا النلتل4

  النعهد العتلي لل .تات  الباوتابا 4 الت  أحدو بشراب  اتبت.ا ف واهددأ

ا.شددتء اددتا النعهددد الددّ دادد  الن ددت.  النحلّادد   ددي نلددتل الباوددتاك ن.ددّ 

الوط.ّا  النإال  والندربد  الدّ أحددو ألهد ي  خال تو ار األاد  العتنل 

الت .ا  الباوتابي وتوطان و تئأ نشغلي نبتئن ت .ا  الباوتاك  دي 

 الننلب ف

   النعهد الوعود  التا.ي لخدنت  البترول  دي الددنت 4 الدت  أحددو بشدراب

العندددل الدددّ تشدددغال النعهدددد ندددن  بدددل الشدددرب  العتلنّاددد  أنراباددد ف وتددد  

لتي لداهت الخبري العتلنّا   دي خددنت  البتدرول وودوأ ( اTQالبراطت.ا  )

توّ ر الشرب  البراطت.ا  الندربان األب تء والن.تاج الخت   و   النعدتاار 

 الّدولا ف 

   النعهد الوعود  التا.ي للتعدان  ي ندا.  ارار4 الدت  أ.شدؤ بتلّتعدتون ند

ّادد  شددرب  نعددتدن بإ.شددتء نعهددد نتخ ددا بتلتعدددان لتددو ار البددوادر الوط.

 النهري  ي نلتال  التعدانف 

   نعهددد الناددتف والبهربددتء  ددي رابددغ4 الددت  أحدددو بتلّتعددتون بددان النإّوودد

والشرب  العربّا  لنشدترا  الطت د  والنادتف بهددأ ت وادد الودو  الودعود  
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ببوادر وط.ّا   ي نلتل تشغال و ات.  نحطت  تولادد الطت د  البهربتئاد  

 وتحلا  الناتف النتلح  العنا  ف

   نعهد التا.ات  األلنت.ا  بلدي4 الت  أحدو بتلّتعدتون بدان النإّوود  وشدرب

الل ددتلي لت واددد الوددو  ببددوادر وط.ّادد  نتخ  دد   ددي  ددات.  التا.اددت  

 االلنت.ا  )واترا  ون.تلت  بهربتئا  والبترو.ا (ف

   أبتدانادد  تا.اددت  الطاددران بلدددي4 التددي أحدددث  بتلّتعددتون  بددان النإّوودد

  للطادران بهددأ تؤاادل بدوادر وط.ّاد  نتخ  د   دي تا.اد  والهائ  العتن

 الطارانف

 الّتنظٌم الوطنً للّتدرٌب المشترل )الانائً(: -

اهدأ بر.تنج الّت. ا  الوط.ي للّتدراب النشترك )الّتدراب الن.تهي بتلّتو اأ( الّ 

 تدراب الّشبتب تدرابتً ا.تهي بتلّتو اأ الّ نهن نحددي وو   برانج تدرابا  تلبي

ايحتاتلت  ال علا  لنتطلبت  وو  العندل ا دت   الدّ ت عادل دور الاطدت  الخدتا 

 . ي اوتثنتر البوادر الوط.ّا  وايوت تدي نن الن اات التي احااهت

 الّتدرٌب على رأس العمل: -

تهدددأ اددتف البددرانج الددّ ت.نادد  وتطددوار نهددترا  العددتنلان  ددي الاطددتاان العددت  

  والنه.ّا   ي اطدتر شدرابت  حااااد  ند  بعدا والختا نن ننترو  النهن التا.ا

 طتات  وو  العنل نن خال برانج تددراب نشدترب  تهددأ الدّ تدوطان التا.اد  

 وتدراب النتدربان و اتً ل.حتاتلت  الّتدرابا  التي تحتتلهت اللهت  النوت اديف
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 برناما الّتدرٌب على إنشاء وتشغٌل وإدارة المنشآت الصغٌرة والمتوّسطة -

ُت اتا البر.تنج بتلّتعدتون بدان النإّوود  و د.دو  ت.ناد  الندوارد البشدرّا  وب.دك ا. ّ 

التولاأ واالدختر الوعود ف وات نن دورا  تدرابا  ارشتدا  تهددأ الدّ تولاد  

 التا.اان والنه.اان الّ العنل الحر وا تن  ن.شآ   غاري ونتووط ف 

 أهم اإلستنتاجات:

ا  الددّ نربدد  نتادد   ددي لددودي أداء الّتدددراب ان ح دول الننلبدد  العربّادد  الودعود

التا.ددي والنه.ددي الددّ نوددتول العددتل  طباددتً لنإشددر األداء للّتعلددا  والّتدددراب التا.ددي 

  ارلد  ألودبتب 4172والنه.ي ال تدر ان نلنوا  بووطن االوتشدترا  للعدت  

 بثاري نن أانهت نت الي4

 برانج الّتدراب ولود له  واحدي  اط الّ النوتول الوط.ي تتولّ نهت  و

  العلهت ن. ون  نوحدي نن حاو الحتبنا  وايداري وان.   النه.ي والتا.ي

 بعثري اللهود وا دوالا  العنلف

  ولود اوتراتالا  وط.ّا  وا ح  تولد  ن. وند  الّتددراب التا.دي والنه.دي

( ااتند  ي اادادات الّ دراو  اوتشرا ّا  4121 - 4112بتلننلب  )نن 

 طلب الّ االاد  العتنل  الوط.ّا فلحل  و.واا  ال

  شراب  حاااا  ن  وو  العنل  ي حتبنا  واداري ن. وند  الّتددراب التا.دي

والنه.ي و ي ت. ات البرانج الّتدرابا  وتوّ ر الب.ا  التحتا  النتنا ي وشنولا  

  وبدتلك ندن  ن. ون  الّتدراب التا.ي والنه.ي نن حاو ادد التخ  دت 

  يفحاو ا.تشترات اللغرا
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   ايوددددت تدي نددددن الخبددددرا  الّدولادددد  لتشددددغال البلاددددت  ونعتاددددد الشددددرابت

ايوددتراتالّا  نددن خددال اوددتاطتب أ  ددل نادددني خدددنت  الّتدددراب اتلناددتً 

 لتشغال بلات  ترب  برانلهت النادن  الّ تلبا  وو  العنل النحليف

   ولود له  نوتال  لااتنتد النه.ي لتطبا  اياتنتد النإووي الدّ لناد

 الوحدا  الّتدرابا  وللتحا  نن لودي النخرلت ف
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 المحور الّسابع

ٌّة" ٌّة والّتشغٌل : "الحالة التونس  التنافس

 مقدمة:

ن.ت تحرار النبتدال  الّتلترا  بان الدّدول أ دبح الت.دت س الدّ أشددف وأخدت ن هدو  

أوالدّ نودتول   الادري الت.ت ودّا  نبت.د  لداددي ودواء لددل النإّوودت  اي ت دتدّا 

للح ددت  الددّ الّ.ودداج اي ت ددتد  والددّ  أوتودداتً  الّواتوددت  الوط.ّادد  وبددت  اتلوددتً 

 نواطن الّشغلف

و ددد أ ددبح  الادددري الت.ت وددّا  وتحوددان اللددودي وتالدداا البل دد  ل.رتاددتء بطددر  

ا.تتلهددت وا.تتلاتهددت ولددودي وددلعهت وخدددنتتهت نعتندددي  ددي تلددك الددّ تؤااددل بت دد  

الّر   نن نهترا  العتنلان وتحودان تدؤطارا  وتؤاادل   و تً ا.ت ر اي.تتج وخ

النوارد البشرّا  التي تشّبل أحد ناونت  دا  الادري الت.ت وّا  للنإوو  ول. ت تد 

 انوًنتف

الودتنرارّاتهتف  ادوي أ  بلدد ندن  ونددخاً وتعتبر الت.ت وّا  نإّشًرا للاوي اي ت تدّا  

 دّات  األخدرل و درتد  الدّ ن.ت ودتهت داخلادتً  وي ا ت تدف أ  بت و   الدّ اي ت دت

نّندت احددّت  الدّ الحبونددت  اياتندت  بنو دو  الت.ت وددّا  وايودت تدي نددن  وخترلادتً 

ن هونهت حتّ تتنبن نن تحاا  التطّور وال.نّو وبتلتا  الّدول الّ.تنا  ات تعتبر اتف 

تدي نددن ن هددو  الددّدول بنددت أشددتر تاراددر الت.ت وددّا  العددتلني أبثددر  دددري الددّ ايوددت 

الت.ت ودّا  حاددو تعطددي الت.ت ودّا  الشددربت   ددي الددّدول الّ.تناد   ر دد  للخددروج نددن 

 نحدودا  الوو  ال غار الّ رحتب  الوو  العتلنيف
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ت  الدّ تحودان ادوااتبترا لبّل اتف العوانل انل  تدو.س بتودتنرار ون.دت الثنت.ا.

ل تؤاال النوارد البشدرّا  نإّشرا  الادري الت.ت وّا  ونإّشرا  الّتشغال الّ نوتو

والبحو العلني والّتطوار التب.ولولي واحداو األ طتب التب.ولولّا  وتع ا   تبلا  

 الّتشغال ان طرا  برانج الّتشغالف

ٌّة :0  . منظومة إعداد وتؤهٌل الموارد البشر

  اهدت والدتحب  والتب.ولولادت نلدتال  النعر د   دي النتودترا  للتحدّوال  نواببد 

 ددي  دائندد  بع.تادد  العددتلي والّتعلددا  والّتدددراب النه.ددي وندد  الّتربادد ح ادد  ن. 

 والبشدرّا  الب الد  النتدّاد  اينبت.ّات  لهت الّدول  ور د ايوتراتالّات  النتعت ب  

و تئ هدت  دي اطدتر التبتندل بدان نبّو.تتهدت بندت  أداء وتحودان .لتاتهدت ندن بدتلّر  

 .لت.ت وّا  اوتلاب الّ احتاتلت  وو  العنل وتحوان ا

 الّشدتنل  الّت.ناد  دا.تناباد  لدد   األاد  الثدروي ادي البشرّا  النوارد لبون وااتبتًرا

تبتنل اتف   نتن الّ العنل ات ّ    اي ت تدّا  للنإووت  الت.ت وّا  وتع ا  الادري

  ي واوهتنهت والخترلي الداخلي ن  نحاطهت ايالتبي ت تالهت وتؤنان الن. ونت 

 ال.ندّو واالودتثنتر واودتحثتو .ود  الثدروي خلد  و دي الّت.نوّاد  أاألاددا تحااد 

  .وال ئت  اللهت  بان ال وار  نن والحدّ  ايلتنتاي والّ.هوا

بنددت أن الت تاددل بددان أ. ندد  الّتربادد  والّتدددراب والّتعلددا  العددتلي نددن لهدد  و طددت  

  ندن ألدل اي.تتج ونتطلبدت  ال.ندّو ندن لهد  ثت.اد  اعدّد ندن أبدر  ااتنتندت  الّدولد

اروتء ناترب  شتنل  لب.تء ن. ون  نوارد بشرا  نتبتنلد  ونت.تودا  بندت انبدن ندن 

نبّو.دت   بدان تع اد  النعدتبر خدال ندن النتدوّ ري ايودتاعتب لطت د  أ.ل  اوتغال
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 وااطتئهدت النرو.د  النودتلك ت.واد  الدّ الو د  . دس  دي الحدرا الن. ون  ند 

 البت ا ف

 :الّتربٌة 

ادد  والّتعلددا  الندروددي نبت.دد  نتنادد ي  ددي ايوددتراتالّات  النتعت بدد  تبددوأ . ددت  الّترب

بإاتبددتر الدددور الحاددو  الددت  العبدد   ددي ااددداد ألاددتل النوددتابل وتبددراس نلتندد  

  و د تلو  تلك ندن خدال ا.لدت  اددي نشدترا  وبدرانج  النعر   والحداث  والّتاد 

ت ئ ال ددرا وددتان   ددي تحوددن نإّشددرا  اللددودي وال.لتادد  وتبددراس نبدددأ تبدد

التددددراس واثددراء ن ددتنا.هت  دددي اطددتر الخادددترا  بددتلتوا   ندد  تطدددوار ن.ددتاج 

 التولا  دا  ايوتراتالّا  الهتد   الّ ب.تء نلتن  النعر   وتلك خت   نن خال

 أنثلوتحاا  تو اأ  والتب.ولولّا  والتا.ا  العلنّا  الشعب والّ التا.ي النولك الّ

 التربوّا ف الن.تاج  ي  تلواالت النعلونت  لتب.ولولات 

و د شهد اتا الاطت  لنل  نن النبتوب تلودن  بتلخ دوا  دي الت دد  لل شدل 

الندرودي ودادد  الددربط والتبتنددل بددان ن. ددونتي الّتربادد  والتبددوان وتع ادد  داددتئ  

اللددودي وتحوددان  ددروأ الدراودد  وتبددراس نبدددأ اي. ددتأ وتبددت ئ ال ددرا بددان 

حوددددان  ددددروأ الدراودددد  واروددددتء نلتندددد  التاناددددت والنإّووددددت  واللهددددت  وت

النعلونددت  و.شددر الثات دد  الر نادد  وتطددوار الحاددتي الندروددّا  والّ.هددوا بددتلّتعلا  

ف و د ت  العنل الّ داد  التولاد  الدّ النودلك التا.دي والتب.ولدولي والدّ  الختا

الشددددعب العلنّادددد  والتا.ادددد  والتب.ولولّادددد  وتحاادددد  تو اددددأ أنثددددل لتب.ولولاددددت  

االت ددتل  ددي الن.ددتاج التربوّادد  واثددراء الحاددتي الندروددّا  ودادد  دور النعلونددت  و

 الله  لت بح  طبت تربوات  تااف
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 :ًالتدرٌب المهن 

اعتبر التدراب النه.ي ربا ي نن ربتئ  ن. وند  اادداد الندوارد البشدرّا  الوط.ّاد  

 4172  ننددت اوددتداّ العنددل خددال ودد.تي  اددن ااتبددترف بوابدد  للّتشددغال   دداً 

الّ ااتدي ال. ر  ي التوّلهت  العتن  للن. ون  الوط.ّا  للّتدراب النه.ي  4172و

الددّ الّر دد  نددن لودتدد  وتحوددان .لتاتدد   لرودد  اوددتراتالا  لدادددي ترنددي أوتوددتً 

ونردوداتدد  وناءنتدد  ندد  الحتلاددت  ال علادد  للهددت  اي.تددتج نددن الب ددتءا  ودادد  

بلا  تشغال الّشبتب ندن خرالدي الادري الت.ت وّا  للنإووت  اي ت تدّا  وتحوان  ت

 الن. ون  التدرابا ف 

  تعنددل  وت ددتاا ندد  الحتلاددت  النتلددددي للنإووددت  اي ت ددتدّا  نددن النهددترا 

و اري التبوان النه.ي والّتشغال الّ تطوار التبوان النه.ي  ي الاطتات  اللدادي 

الوااددي نن خال احداو لال لداد نن نرابد  التبدوان والّتددراب  دي الاطتادت  

وااتدي اابل  نرابد  التبدوان النه.دي حودب األولوادت  الاطتااد  وا.لدت  بر.دتنج 

 وط.ي لتحداو نراب  التبوان والّتدراب النه.ي  ي الاطتاان العت  والختاف

 413وتوتاد ادتف الن. وند  الّتبوا.ّاد  الدّ اادداد ب دتءا  نختل د   دي أبثدر ندن 

 : اخت ت ت و ي نوتوات  الّتؤاال التتلا 

 و.وا  نن الّتعلا  األوتوي 3العّنتل النإّالون 4 و.  واحدي تبوان بعد  -

  نوتول البتبتلورات -ال ّ.اون 4 و.تتن تبوان  -

 .ال ّ.اون الّوتنون 4 و.تتن بعد الببتلورات -

ونددن ألددل تحداددد حتلاددت  النإّووددت  نددن النهددترا  و ددبط البددرانج التدرابادد   

شددتور الوثادد  والدددائ  ندد  اللتنعددت  النه.ّادد  النائندد  اددتّ  التدددراب  ددي اطددتر الت
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بنت ا نن نوابب  احتاتلت  وو  العنل نن النهترا  ولودي النخرلت   .النع.ّا 

وتطددوار أ.ندددتط الّتددددراب والتوّوددد   دددي ا.تددتج ب دددتءا  النبدددتدري وداددد  الّتددددراب 

 النوتنرف

 : ًالّتعلٌم العال 

والتب.ولدولي الّودرا  الدت  اشدهدف  ي  ّل الّتحّوال  اي ت تدّا  والتطّور العلندي 

العتل  الاو  تتؤّبد خاترا  تو.س  دي نلدتل الّترباد  الدّ تؤاادل الع. در البشدر  

وااطتئ  األولوّا   ي اوتراتالا  الّت.نا  الوط.ّا ف واوال  الّتعلا  العتلي لنلد  ندن 

 دتد التحّدات  النتعلا  أوتوت بنات ات  ايودهت   دي ب.دتء نلتند  النعر د   دي ا ت

نعول   و رورا  اياداد األ  ل للحاتي النه.ّاد  وايادداد لنهدن الغدد  واودتبت  

 ال.و  النتوتر  للتطورا  التب.ولولّا  والعلنّا ف

و د ابتوب اللهد اي احي العنا  الت  اشدهدف الّتعلدا  العدتلي اطدترف التشدراعي 

ت  ارود  الخطدوط الد 4112 خدال ود. بإ دار الات.ون التولاهي للّتعلا  العدتلي 

ايوتراتالّا  العتن  للاطت  بهدأ تع ا  الثا  النت.تنا   ي ن. ون  الّتعلدا  العدتلي 

  وتؤبادد ن ددا ا     وتلباد  ا.ت دترا  النشدغلان والنلتند  لدل الطلب  و أولادتئه 

 الشهتدا  الوط.ّا  ودانهت تلتف اللهت  األل.بّا ف

تتلا  خت   الّ تطوار نهت  اللتنعت  والّ اتف الخل ّا  رب   اي احت  النت

ونإووت  الّتعلدا  العدتلي والبحدو العلندي وتوودا  شدببتهت لتشدنل ادادد الن.دتط  

الداخلا   ي اطتر ال نرب ا  الّتعلا  اللتنعي واحداو ادادد األ طدتب التب.ولولّاد  

والّر دد  نددن لددودي النخرلددت  و ددنتن  تبلادد  الّتشددغال والنوددتان   ددي ا ت ددتد 

  النعر 
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 :بشامج التّشجيع على التّشغيل وتعزيز القابليت للتّشغيل 

  طدددتلبي الّشدددغل ندددن  تنّبدددن بدددرانج التشدددلا  الدددّ الّتشدددغال وتحودددان التشدددغالّا 

الح ددول الددّ  ر دد  انددل ابددر نتتبعدد  تدددراب نادددا.ي ونتتبعدد  حلاددت  تبددوان 

 .لتبنالي تهدأ الّ تحوان وتع اد  تشدغالاته  وتاودار ا.ددنتله   دي ودو  الّشدغ

وتغطدي ادتف اآللادت  بدل شدرائح الّشدبتب ندن نختلدأ النودتوات  الّتعلانّاد  ون.هددت 

د ادنتج حدتنلي شدهتدا  الّتعلدا  العدتلي ور.تنج تدراب اياداد للحاتي النه.ّا  وااب

وبر.دتنج وااود ااتدي ايدنتج  ي الحاتي ال.شاط  وااود التؤاال وايدنتج النه.ي 

وبر.دتنج الخدند  رل وبر.تنج التشلا  ان العندل نرا ا  بتاثي النإّووت  ال غ

 التطواا ف

ٌّة :6  . القدرة التنافس

ال تدر ان الن.تدل اي ت تد     4177و   الّتارار حول الادري الت.ت وّا  لو.  

بعدد  حدتداً  اتلنّادت ثد  ادرأ ادتا النإشدر ترالعدتً  21العتلني تحتّل تو.س النربد  

 ف4172 / 4172الّتارار لو.   حوب . س 22تلك لتحتل تو.س النرب  

أبر  تارار الب.دك الدّدولي لود.   4172وبخ وا ننترو  أ.شط  األانتل لو.  

بعدد ندت بت.د  النرتبد   723نن بدان  17أّن تو.س تح ل  الّ النرتب   4172

بعدد  3  تدؤتي تدو.س  دي النرتبد   ف والّ النوتول العربديبلداً  721نن بان  23

دا  والبحران واندتن و طدر والدّ النودتول اي راادي  اينترا  والعربّا  الوعو

بعد ل ر النوراس ورو.دا ول.وب ا راااتف أندت الاطتادت   2تحتل تو.س النرتب  

 طتاددت  البهربددتء وايلبترو.اددك ونبّو.ددت  الودداترا  والنرببددت  األبثددر  هددي 
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ا  الباوددتابا  والتغلاددأ والتعلاددب والّ.ودداج والللددود وال دد.تات  الغتائادد  و دد.ت

 األدوا  والواتح  والتا.ات  الحداث  للنعلونت  واالت تلف

ٌّة :3  . تطور اإلنتاج

تعّرأ ا.تتلّا  العنل بؤّ.هت اي.تتج ناتوت بتل.تتج النحلي ايلنتلي لبل وحدي اندلف 

 هي .تتج  ودن  ال.دتتج النحلدي ايلندتلي ل.شدتط نعدان الدّ الندتلي اددد ودتات  

 شتط . و   ي و.  ناتوت بتألوعتر الثتبت ف العنل للنا  العتنلان  ي ال.ّ 

ح اد   4172و ي اطتر العاد ايلتندتاي النبدر  بدان أطدراأ اي.تدتج  دي ود.  

نوؤل  اي.تتلّا  بإاتنت  ختا نن حا  تو ار ن.تل أاندتل ودلا  انبدن ندن الّر د  

نن نردودا  النإّوو  واح   رلتل األانتل واحّون .وب ال.نّو وا نن  روأ 

ا  تحتر   اهت الاوااد الات.و.ا  الن.ّ ن  للعا ت  الّشغلا  والتي نن شدؤ.هت انل الئ

أن تودتا   ددي تحوددان اي.تتلّادد  والّر دد  ندن الادددري الت.ت وددّا  للنإوودد  نددن خددال 

 الّر   نن الاان  الن ت   للن.توجف

ونت انبن اوتخا   بتل.ودب  للتلربد  التو.ودّا  أن اي.تتلّاد  شدهد  ب د   اتند  

ف لبن نت ااحد  ادو أن التغّادرا  التدي 4172 -7322رت تات الّ انتداد ال تري ا

ندن التغّادرا  التدي شدهدات  شهدات .نو ال.تتج النحلدي ايلندتلي بدتن أبثدر  هدوراً 

 تطور احداثت  الّشغل بحاو تنا   اتف ال تري خت   ب4 

 ف4114و 7323ترال  ا.تتلّا  العنل خال ال تري النتراوح  بان و.تي  -

خدددال ال تدددري  %2ف7ااددددر ب  ي.تتلّاددد  العندددل تحااددد  نعدددّدل .ندددو وددد.و  -

خدددال ال تدددري  %7ف4  حادددو بلدددغ  4172و 7322النتراوحددد  بدددان وددد.تي 
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 %2ف4وبلدغ  7331 -7332وشهد اودتارارا خدال ال تدري  7334 -7322

 ف4172 -4171خال ال تري األخاري 

 ي 4 والّ النوتول الاطتاي  تنا   اي.تتلّا  بنت ال

-7322شددهد  طددت  النحرو ددت  و طددت  ال دد.تات  الباناتئادد  خددال ال تددري  -

الدّ نودتول تطدور ا.تتلّاد  العندل حادو بلغد  الدّ التدوالي  ترالعتً  4172

الترالد  الدّ ارتبدتط ن.تولدت  ادتان الاطدتاان  اتاف واعود %2ف1و %7ف2

 فبتغارا  األووا  العتلنّا 

الودداتح  و طددت  الّ.ودداج والنابددس تنادد    طددت  ال دد.تات  الغتائادد  و طددت   -

واألحتا  بتطور اي.تتلّا  الل ئا  للعنل ب.و  تطور أ ل ندن ال.ود  النودلل 

 الّ نوتول نلنو  ال.شط  اي ت تدّا ف

نعددّدل تطددور ودد.و   4172 -7322وددلل  طددت  االت ددتال  خددال ال تددري  -

 ف%7ف4بنت شهد  طت  ال.ال تطورا اادر بـ %2ف1 ي.تتلّا  العنل تادر بـ

 طتادت  ال احد  وال داد البحدر  والنادتف النعد.اد  والن.دتل  وايداري ولل   -

 ف%2ف4و %2ف4و %1ف2و %1ف2.وب .نونرت ع  بنعّدل 

وب دد   اتندد  ترت دد  ا.تتلّادد  العنددل بتل.وددب  للعتنددل الواحددد أبثددر  ددي النلددتال  

نحرو دت  اي ت تدّا  األبثر تعبئ  نتلّا  واأل ل ادد اندتل الدّ غدرار  طدتاي ال

الاتنتدا  الّ تب.ولولات  نتطوري ر ع  نن اي.تتلّا  ال.ودبا   والبهربتء . راً 

 للعنلف 

أنت بخ وا ا.تتلّا  اوانل اي.تتج نلتنع  )العنل ورأس النتل والب.ا  التحتا ( 

  ي أغلب النلتال  اي ت تدّا ف   اد ولل  ارت تاتً  4172 -7322 ي ال تري 



 

 85                 مىجز -التشغيل والبطالت فى الذول العشبيت حىل  الخامسالتقشيش العشبى 

 

لّا  اللنلا  لعوانل اي.تتج )انل ورأس نتل وب.اد  تحتاد ( و د وتان  اتف اي.تت

 7322خددال ال تددري بددان  %4ف2 ددي تحاادد  .وددب  .نوتادددر بـددـ %1ف22ب.وددب  

وا.تتلّاددد  رأس الندددتل  %3ف42بدددـ  دددي حدددان ودددتان  ا.تتلّاددد  العندددل  4172و

 لتحاا  .وب  اتا ال.نّو اي ت تد  %3ف41بــ

ي ادددي اوانددل لدد  توددتاد الددّ تطددوار و ددد بددر   خددال األربدد  ودد.وا  األخاددر

اي.تتلّا  ون.هت خت   غل  ادد ببار نن النإّوودت  و هدور اي درابت  بشدبل 

نبثددأ واددد  ايوددتارار األن.دديف ولددتلك  شددهد ال.ددتتج النحلددي ايلنددتلي بتبل دد  

 4174ف غاددر أن ودد.  -%3ف7اادددر بددـ 4177العوانددل .نددوا وددلبات خددال ودد.  

واونددت نبددن نددن اوددترلت   % 2بددـ ايلنددتلي اادددر وددلل  .نددوا لل.ددتتج النحلددي 

 ف 4177الترال  الت  وللت  و.  

ف %1ف4و %2ف4 .ندوا ااددر الدّ التدوالي بدـ 4172و 4172و د شهد  ود.تي 

وااحددد  أن بدددوادر اال.خ دددتا الدددت  شدددهدف .وددد  ال.ندددّو  دددد  هدددر اثدددر األ نددد  

.نوا ااددر  4171و 4113ف ولتلك ولل  و.تي 4112اي ت تدّا  العتلنّا  لو.  

 ف%2ف2و %7ف2الّ التوالي بـ

 أهم اإلستنتاجات :

 4تتنا  التلرب  التو.وّا   ي نلتل  الت.ت وّا  والّتشغال  خت   بنت الي 

  تحتل الندوارد البشدرّا  وت.ناد  النهدترا  العلنّاد  والنه.ّاد  لأللادتل ال دتادي

ا   دي اال.ودتن نرتب  ال دداري  دنن األولوادت  الّت.نوّاد  بإاتبترادت اودتثنترً 

لتنبا.دد  نددن حاددت ي العلددو  والنعددترأ بنددت انبددن نددن لر دد  تحددّدات  الّت.نادد  

وبوددب رات.ددت  التطددّور والتحددداو  ددي اددتل  نتغاددر ونتالددب احبندد  ن.طدد  
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وتبعت للنراا.  الّ اي.وتن بغتا   أولّ ونا د أودنّ  .الن احن  والن.ت و 

ال دتدر ادن  4171  لود.  للت.نا    .   تدو.س  دي تارادر الّت.ناد  البشدراّ 

 دي نلدتل  بلدداً  721ندن بدان  1 دّ النرتبد   بر.تنج األند  النتحددي اي.ندتئي

 ددي  بلدداً  733ندن بددان  27اي.لدت ا  اي.نتئاد  طوالدد  األلدل و ددي النرتبد  

  التدددي تنّثدددل  طتادددت  الّترباددد  والّتعلدددا  والّتددددراب  نلدددتل الّت.ناددد  البشدددرّا 

  .نبّو.تتهت األبر 

   ايرتاتء باطتات  الّتربا  والّتعلا  والّتدراب التي توتؤثر باوط ادت   ي وات

نددن نددوارد نا ا.ادد  الّدولدد  الودد.وا  تتلدد  اللهددود  ددي اددتف النرحلدد  لتعنادد  

اي احت  الّرانا  الّ تطوار نحتول التبوان وتحودان تشدغالّا  الخدرالان 

 دي األودوا  النحلّاد  والّدولاد   التو.ودّا  بنت اوه   دي داد  ت.ت ودّا  النإّوود 

 .وتع ا  ب.تء نلتن  التبتء والنعر  

  ترّب  العنل الّ ن اد تلواد نحتول الّتعلا  اللدتنعي وتعندا  تلربد  ارودتء

ّاد  وتشدلا  . ت  التااا  واياتنتد بهدأ ايرتاتء ب  الّ نعتاار اللودي العتلن

نإووت  الّتعلا  العتلي الّ .ودج اا دت  تعدتون وشدراب  الناد  وأبتداناد  

بإرودددتء . دددت   و دددّ ودددات  نت دددل بدددتدر  الدددو اري  .نددد  لتنعدددت  دولاددد 

أ تحوددان وأخددرل اتلنادد  بهددد تو.وددا  للشددهتدا  الن دولدد  بددان لتنعددت 

وبتلّتدتلي تحودان تشدغالّا  الخدرالان  دي  التو.وّا  الناروئا  العلنّا  للشهتدا 

أووا  العنل الّدولا  الّ لت.ب و   بر.تنج يلت ا  تا  ب.تء نشترك ند  

 .التو.وّا  و النه.اان بهدأ االوتلتب  لحتلات  النإوّ 

   اشهد  طت  البحو العلني العداد ندن الّتحدّوال  الهتند  واي داحت  العنااد

 .الّرانا  الّ ن اد الّ.هوا ب  وتثنان .تتئل  لخدن  األاداأ الّت.نوّا  الببرل
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شددط  البحددو  ددي الاطتاددت  الواادددي تا  وتوددعّ تددو.س الددّ ن اددد تطددوار أ.

النحتول التب.ولولي الر ا  وتع اد  النشدترا  النلدددي خت د   دي نلدتال  

تب.ولولاددت النعلونددت  واالت ددتل والباوتب.ولولاددت وايلبترو.اددك والطت ددت  

النلددي وال اح  وال .تات  الغتائا  وانلد  الدّ تع دار الب.اد  األوتودّا  

 شهد .تالد  لدتلك اي. دت  النحلدي ايلندتلي الدّ  .لنّا وا ت.تء التلها ا  الع

   تحتلد  تدو.س  4111البحو والّتطوار  ي تو.س ارت تاتً نطرداً ن.دت ادت  

النرتب  األولّ بان الّدول العربّا  نن حادو بثت د  أ.شدط  البحدو  4111ات  

 % نن ال.تتج النحلي ايلنتليف1ف7والّتطوار التي تلتو   بالال .وب  

 4172النعطات  الخت   بتو ا  النشدتغلان حودب الاطدت  خدال ود.   تبان 

 4نت الي 

 طت  الخدنت  احتل النرتب  األولّ نن حاو تشغال األاد  العتنل  ب.وب   -

 ف %3ف17

نددوطن  %1ف73احتدل  طدت  ال دد.تات  النعنلاد  النرتبد  الّثت.ادد  بتدو ار  -

و طددت   %1ف1شددغل أانهددت باطددت  الّ.ودداج والنابددس واألحتادد  ب.وددب  

و طدددت  ال ددد.تات   %3ف2ال ددد.تات  النابت.اباددد  والبهربتئاددد  ب.ودددب  

 نن نلنو  النشتغلانف  %1ف4الغتائا  ب.وب  

و دد  4174خدال ود.   %71بلغ  .وب  التؤطار الّ النوتول الوط.ي  -

 ف 4114.اتط ن.ت و.   3 حاا  ارت تات بـ

  ال تدري النتراوحد  بدان خدال  %2ف7بلغ نعّدل ال.نّو الو.و  ي.تتلّاد  العندل

 7334 -7322خددال ال تددري  %7ف4حاددو بلددغ    4172 و 7322ودد.تي 



 

 88                 مىجز -التشغيل والبطالت فى الذول العشبيت حىل  الخامسالتقشيش العشبى 

 

خددال ال تدددري  %2ف4وبلدددغ  7331 -7332وشددهد اوددتارارا خدددال ال تددري 

 ف4172 -4171األخاري 

  شهد  الو.وا  األخاري ب عل النرحل  اي.تاتلّا   هور ادي اوانل ل  تودتاد

خت دد  غلدد  ادددد بباددر نددن النإّووددت  الددّ تطددوار اي.تتلّادد  .ددتبر ن.هددت 

و هور اي رابت  بشبل نبثأ واد  ايوتارار األن.يف ولتلك  شهد ال.تتج 

ف %3ف7اادر بـ 4177النحلي ايلنتلي بتبل   العوانل .نوا ولبات خال و.  

واونت  % 2لل.تتج النحلي ايلنتلي اادر بـ ولل  .نواً  4174غار أن و.  

  ف4177الت  وللت  و.   نبن نن اوترلت  الترال 
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 المحور الّاامن

ٌّة ٌّة فً الّدول العرب  الهجرة الدائرٌة ودعم القدرات التنافس

 مقدمة:

ت  دي . دري الدّدول والنإّوودت  الّدولاد   شهد  العاود الثاو األخادري تغادراً  لدترّاً

.هت األ دلّا ف واللهوا  الّ الدور الت  انبدن أن تلعبد  اللتلادت  النغتربد   دي بلددا

 با.نددت بددتن  ددي الوددتب  ا. ددر الاهددت الددّ أ.هددت ووددال  للتخ اددأ نددن وطددؤي البطتلدد  

النتلّاد   دي التالداا ندن  النت شا   ي تلدك البلددان وتودتا  ادن طراد  الّتحدواا 

 هدر ت دور لدادد لددور اللتلادت  النغتربد  اتنّثدل  ددي   ن الندد وات االد  ناد 

 ددي الّت.نادد   ل نددن دور اددتف اللتلاددت  شددرابتً بو.دد  اتلددتو  الت ددور الادددا  لالعدد

النودتدان  لبلدددا.هت األ دلّا ف و ددي اطدتر و دد  ادتا الّت ددور نحدّل التطبادد   تندد  

العداد نن البلدان الّ.تناد  بندت  اهدت العربّاد   دي العاددان األخادران بو د  واتودت  

ا وآلاددت  بنوددتان  النإّووددت  الّدولادد  واللهوادد  النتخّ  دد  بهدددأ ت عاددل اددت

الت ور   د ايوت تدي  ددر اينبدتن ندن الاددرا  النتدّاد  وال براد  والنتلّاد  التدي 

 فواتلناتً  ولهواتً  تتوّ ر الاهت اتف اللتلات    د دا   دراتهت الت.ت وّا  نحلاتً 

والوا   أن اتا التحّول  دي الت دور لددور اللتلادت  النغتربد  بندت  اهدت العربّاد  لد  

  للتغاددرا  العناادد  التددي حدددث  خددال العاددود الثاثددابددن  ددد   بددل لددتء .تالدد  

ندن لهد   واتلنادتً  األخاري الّ النوتول اي ت تد  والعلني والتب.ولولي نحلادتً 

وتلترب بعا البلدان الّ.تنا  نن لهد  أخدرل بتل دان واله.دد  دي نلدتل اشدراك 

ء ندن لتلاتتهت  ي الّت.نا  ونت .ل  ادن تلدك ندن .لتحدت  حااتهدت ادتف البلددان ودوا

 الادري الت.ت وّا فأو حاو نعّدال  ال.نّو اي ت تد  
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وحتّ اتو.ّ للدول العربّا  و   واتوت  وآلات   تدري الّ اشراك لتلاتتهت  دي 

 الّت.نا  ودا   دراتهت الت.ت وّا  ب عتلا  اتعّاُن4

التعدّرأ الددّ األوددبتب الرئاوددا  التدي أّد  الددّ الهلددري وخت دد  الددري  -أوال 

تلك العواندل األخدرل النودتان   دي ادتا التحدّول  دي الت دور األدنغ  وبد

 لدور النهتلرانف

التعرأ الّ أّ  نددل انبدن بتل عدل لهدتف اللتلادت  أن تتحدول ندن . ادأ  -اانٌا

 للعاول الّ بوب لهتف

ونن بان األوبتب الرئاوا  للتغادر  دي . دري الدّدول العربّاد  والنإّوودت  العتلنّاد  

   العربّا  النغترب   ي بلدا.هت األ لّا  نت الي4واللهوا  لدور اللتلات

   التغّادددر  دددي اابدددل اللتلادددت  العربّاددد  النغتربددد  ندددن حادددو نودددتول الّتعلدددا

  وبتلك نوتول ا.دنتلهت  ي البلدان  والنهترا  والادرا  النتلّا  وايدارا 

 الن ا  ف

  الدّ  توّو  ا ت تد النعر    ي الّدول النتادند  وندت .لد  ا.د  ندن تحدّوال

نوتول الت.ت وّا  بحاو  اد  النا ي الت.ت وّا  التالادا  أاناتهدت لاُحدّل نحلهدت 

الدّ الاددري الت.ت ودّا   ايبتبتر بؤداي رئاوا  للن.ت و  العتلنّاد  نندت أّثدر ودلبتً 

ل ددددعأ  دددددراتهت العلنّادددد   للبلدددددان العربّادددد   ددددي العاددددود األخاددددري . ددددراً 

 ايبتبتر ف والتب.ولولّا  وبتلّتتلي  درتهت الّ

  تب.ولولاددت النعلونددت  وأدوا  الّتوا ددل ايلتنددتاي التددي لعبدد  وال تدد ال

  ي تاراب النوت ت  وتو ار النعلونت ف أوتواتً  تلعب دوراً 
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   الّ عوبت  والعرا ال التي توال   دتدرا  الدّدول الّ.تناد  بندت  اهدت العربّاد

  حادو تادو  ادتف  ي األووا  العتلنّاد  وخت د  ن.هدت أودوا  الدّدول النتادند

ب درا حدوال  غادر لنرباد  ت دّعب ندن نهند  الن ددران   البلدان ادتدي

 لهتف

وب.تء الّ نت تاد  انبن الاول اّ.  بإنبتن الّدول العربّا  أن تعبئ لتلاتتهت النغترب  

لدا  لهود الّت.نا  وتحودان  ددراتهت الت.ت ودّا ف تلدك أن ادتف اللتلادت  تتدوّ ر الدّ 

نلّا  والتب.ولولّا  وايدارا  والنتلّا  التي اي  ي أندّس الحتلد  نع   الب تءا  الع

الددّ أن اللتلاددت  النغتربدد  اددتدي نددت تّتودد  بتلدا.تنابادد  والادددرا   الاهددتف و. ددراً 

  ونعر تهت اللاددي للبلدد األ دلي  ايبتبترا  واي. تت  للتلتري وايوتثنتر نن له 

ب.هدت ندن أن تلعدب دور الووداط  دي    دإّن تلدك ان والبلد الن داأ ندن لهد  ثت.اد 

تو ار التبل   لبا البلدانف بنت انبن للنإووت  الخت   اياتندتد الاهدت للو دول 

 الّ أووا  لدادي والح ول الّ نعترأ ونهترا  وخبرا  بتبتلاأ أ لف

ة: اتجاهاتها وتغٌرات بنٌتها .0 ٌّ  الهجرة العرب

العتلنّا  النرول  والنوتابل  للهلدريف تتنّا  الن.طا  العربّا   بؤّ.هت نن بان الن.تط  

وبدتلرغ  نددن أن ال ددتاري لاودد  حداثدد  العهددد االّ أن التوّودد  النوددتنّر  ددي حلنهددت 

والتحّول  ي ب.اتهت واتلتاتتهدت والاادود النت ااددي الاهدت والّواتودت  اي.تاتئاد  التدي 

تلعددل نددن ت.تهلهددت الددّدول النوددتابل  والتغّاددرا  وايحددداو التددي تشددهدات الن.طادد  

دراو  نو و  الهلري نن نختلأ لوا.بهت  ي الن.طا  العربّا  تا أانّا    ولف 

لبون النو و  نحّل البحو اتعل  بتلعا   بان الهلري الدائرا  والت.ت وّا   و. راً 

 ددي الن.طادد  العربّادد   إّ.دد  نددن النهددّ  الّتربادد  الددّ التغّاددر  ددي حلدد  الهلددري نددن 

.تط  األخرل نن العتل  والتغّار  ي ب.اتهت نن حاو الل.س الن.طا  العربّا  الّ الن
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ونوتول الّتعلا  وال ئدت  العنراد    دد التعدرأ الدّ نختلدأ نبّو.تتهدت و ددراتهت 

  د ايوت تدي نن اتف اللتلات  العربّا   ي د د  الّت.ناد  وتحودان الاددري الت.ت ودّا  

 ي ت تدات  بلدا.هت نوتاباف

  ي العربّادد  الددّ خددترج الن.طادد  خت دد   ددي العاددود الثاثددأن أادد  نددت انّاددُ  الهلددر

األخاري ت ااد .وب  تو  النوتول الّتعلاني العتلّ وت ااد نشدترب  الندرأي العربّاد  

ت  نددن الاددرن ات  والوددتا.ا ددي الهلددريف بنددت أن الهلددري التددي بت.دد   ددي الخنوددا.

ن.هددت  النت ددي  ددتاري تخددا الن.ددتط  الرا ادد   ددد تحولدد  لت ددبح ح ددرا  أبثددر

 را ا ف 

وتبّان األر ت  أن نع   النهتلران نن بلدان النغرب العربي اتنرب ون  ي بلدان 

ن.ّ ن  الّتعتون والّت.نا  اي ت تدّا  حاو تحتل اتف البلدان النراتدب األولدّ ودواء 

بتل.وددب  لنعددّدل الهلددري ايلنتلّادد   أو نعددّدل الددري تو  التبددوان العددتلي وتددؤتي 

  األولدّ  دي الن.طاد  بنعدّدال  الدري تادترب  دعأ الل ائدر النغرب  ي النرتبد

بنت ااح  أا دت أن نعدّدال  الدري اي.دتو ال تختلدأ  ف التي تحتل النرتب  الّثت.ا 

بثارا ان نعّدال  الدري الدتبور نندت اعبدس تغادرا  ودلوبا  وثات اد  انااد   دي 

ادددد و.وددب أنددت بتل.وددب  لن ددر والوددودان  ددإّن ا.خ ددتا  النلتنعددت  العربّادد  ف

نهتلر  البلدان اعود الّ بون الهلري ن.هندت  دي نع نهدت با.اد  أ  تحددو داخدل 

 الن.طا  العربّا  . وهت وخت   .حو بلدان الخلاج العربيف 

ونددت الددب التؤباددد الادد  نددن خددال دراودد  البات.ددت  أن .وددب  الددري تو  التبددوان 

دان العّا.د  وللل.ودان نندت العتلي أالّ ببثار نن نعّدل الهلري ايلنتلّا   ي بل بلد

اعبس أثدر الواتود  اي.تاتئاد  للهلدري  دي البلددان النودتابل  ندن لهد  وبدتلك نادل 

خرالي الّتعلا  العتلي الي الهلري .تال  الرت ت  نعدّدل البطتلد  بدان ادتف ال ئد   دي 



 

 93                 مىجز -التشغيل والبطالت فى الذول العشبيت حىل  الخامسالتقشيش العشبى 

 

ند   بل بلدان العّا. ف و دد أّبدد  نع د  الّدراودت  أن .ودب  الهلدري تت.تودب طدرداً 

ن.هدت بشدبل خدتا ف بندت  الّتعلا   ي البلدان الّ.تنا  بشبل ات  واأل ل .ندواً نوتو  

 دي العادود الدثاو النت دا  حادو  ااح  أا ت أن الري اي.تو  د تغار  لدتراتً 

االّ أ.هدت أ دبح  حتلادت تدتّ   دي  بت.   بل تلك تت   ي اطتر ل  شنل العتئلد  أوتودتً 

 ال ئت  تا  التبوبن العتليف  نع نهت دون اا   بتلك وخت    ي أووتط 

ٌّة .6 ٌّة فً البلدان العرب  الهجرة الدائرٌة وأارها على التنافس

وخت د  ن.دت   تعتبر الهلدري بنختلدأ أشدبتلهت وأبعتدادت نو دو  لددل نتوا دل 

الوبعا.ت  نن الارن النت ي   و د .تج ان اتا اللدل واتوت  نترددي  ي البلدان 

و روري الللوء الاهت  اتراأ بتلحتل  الاهت ا ت تداتً النوتابل  انتد نلتلهت بان اي

نددن لهدد  والرغبدد   ددي . ددس الو دد   ددي الحددّد ن.هددت وت. انهددت حوددب نتطلبتتهددت 

الّواتوا  والثات ا  وايلتنتاّا  واي ت تدّا  ندن لهد  أخدرلف ولادد بت.د  الهلدري 

لهلددري  ددي نع نهددت  بددل تطبادد  الّواتوددت  التااادادد  نددن طددرأ الددّدول النوددتابل  ل

الدائرا  حاو بتن نع   النهتلران اعودون الدّ بلددا.ه  األ دلّا  بشدبل دائد   أو 

نإ   طواات ف االّ أ.  ون  بدااد  تطباد  واتودت  تشدلا  العدودي وواتودت  تااادد 

ندن   بددالً الهلري حدو ابس نت بتن  ت.عو الارار  ي الّدول الغربا  اتوّ عدون 4 

 ي اتف البلدان للب اتئاته  الّ البلد النوتابل  العودي  ّ ل النهتلرون الناانون

 نحّولان بتلك اي تن  نن نإ ت  الّ دائن  له  وأل واله  وأب.تئه ف

والوا د  أن الهلددري نددن الدّدول ال ااددري .حددو البلدددان الغ.اد  وتوددتنر نتداندد  ا.ددتك 

 ددرو   ددي النوددتوات  النعاشددا  ونددت داندد  انلاددت  اي.تاددتل .حددو الداناراطادد  

  ونت دان  ا.تك حتل  الّ الاد العتنل   ي النوتابل نن  لحبون  اش  ونتلعثن وا

له  واد   ددري البلددان األ دلّا  الدّ تدو ار ن.ت دب شدغل الئاد  لنواط.اهدت ندن 
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ف والوإال النطرو  اتنّثل  دي االدتد واتودت  نشدترب  تد.ّ   الهلدري  له  أخرل

تلر ودول ايودددتابتل ودول 4 النهددد وتؤخدددت بتياتبدددتر ن دددتلح األطدددراأ الثاثددد

 ايروتلف

وبددتلرغ  نددن ا دددار العداددد نددن الّواتوددت  والاددرارا  والتو ددات   ددي العشددرا  

األخاري بشؤن الهلري الدائرا  وتادانهت ببدال لحدل نع دل  الهلدري الدائند  وغادر 

الشراّا  وخت د  ندن طدرأ ايّتحدتد األوروبدي والدّدول االا دتء  اد  االّ أ.هدت ال 

نددن  تعراددأ د ادد  لن هددو  الهلددري الدائرادد ف و ددد ابددون تلددك نا ددوداً  تت دد  الددّ

طرأ  ت.عي الارار  ي اتف الّدول وتلك بهدأ النرو.   ي اداري وت. ا  الهلري 

وبتلك  ي الن تو ت  الث.تئا   أو النتعّددي ن  دول ايروتلف ولعّل التعراأ الت  

عر هددت  بؤّ.هددت  شددبل نددن توددتخدن  اللل.دد  األوروبادد  خاددر دلاددل الددّ تلددك حاددو ت

أشبتل الهلري ُادار بطر  تونح بدرلت  نعّا.  لألشدختا بتلت.ادل بدان دولتدان ف 

 دتلتعراأ اربدد  خت د  الددّ أن بددل أ.دوا  ت.اددل األشددختا تخ د  لدد.داري ننددت 

 اع.ي .هتا  التلاتئا  والطواا  واي تن  الدائن  االّ نت .درف 

 وتشنل الهلري الدائرا   اغتان4

وتخا نواط.ي البلدان الناانان  ي احددل  شمال: -جنوب -شمال األولى -

ت  بؤ.شددط   ددي دولهدد  دول ايّتحددتد األوروبددي بهدددأ تح ادد ا  الددّ الاادد

ن التوا ددل نعهددت ندد  ايحت ددت  بإ ددتنته  الدائندد   ددي البلددد تاأل ددلّا  و ددن

 الوتابلف

وتخا األشختا الراغبان  ي الهلري  جنوب : - شمال – الّاانٌة جنوب -

 لنإ ت  الّ احدل دول ايّتحتدفا
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وبشددبل اددت  اشددتنل ن هددو  الهلددري الّدائرادد  نشددروطا   أوروبادد  تت ددّنن اددودي  

النهددتلران ا.ددد ا.تهددتء ندددي ا ددتنته  الددّ بلدددا.ه  األ ددلّا  ونحتربدد  الهلددري غاددر 

الشراّا  نن طرأ الّدول األ لّا ف واألاّ  نن تلك و   نعدتاار ا.تاتئاد  للهلدري 

ّدول النوددتابل  بهدددأ انت ددتا تو  الب ددتءا  العتلادد  والنوااددب نددن طددرأ الدد

 والنوتثنران ورلتل األانتلف

  ؟              ةمصالح األطراف الاالا الهجرة الدائرٌة: هل تخدم فعالا  .3

احتول النإّادون للهلري الدائرا  نن  .ت  الادرار  دي ايّتحدتد األوروبدي وبدتلك 

النلددتل تادددانهت الددّ أ.هددت الووددال  النثلددي التددي  بعددا الن.ّ نددت  الّدولادد   ددي اددتا

4 الّدول  النرول  والنهتلر والّدول   توتلاب يحتاتلت  ونتطلبت  األطراأ الثاث

النوتابل ف واتا بتلّرغ  نن بون اتف الواتو  اللدادي للهلري ل  ادت  التوّ دل الاهدت 

رأ الددّدول اددن طرادد  الت ددتوا بددان األطددراأ الثاثدد  بددل تددّ  اناإاددت نددن طدد

النوتابل  الّ الطر ان اآلخران وتالك بتلّرغ  نن ايحتاتلت  الببادري والنت ااددي 

ف وابدّرر ادإالء النرولدون لهدتف الواتود  للاد العتنل  التي ال انبن تو ارادت نحلادتً 

ببو.هت تخد  ن دلح  النهدتلر والدّدول النرودل  أل.هدت تند.ح الدراغبان  دي الهلدري 

وشراا  وتعطي النهتلر . س الحاو  التي اتنت  بهت العتنل ا تن    اري . تنّا  

نن اي تن  غار ال. تنا  ونت ا.ل  ا.هت نن آثتر ولبا  نتدا  ونع.وا   النحلي بدالً 

الّ النهتلر . و ف بنت تخد  الهلري الدائرا  ن تلح دول ايروتل لبو.هت تودنح 

النتلّاد  للعندتل النهدتلران  بتخ اأ حّدي البطتل  نن له  وايوت تدي نن التحواا 

 نن له  أخرلف
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 والوا   أن بّل الّدراوت  حول اا   الهلري بتلّت.نا  ُتلن  الدّ أن للهلدري آثدتراً 

االتبا  نتعّددي الّ الّت.نا  وال.نّو  ي البلدان النوتابل ف أّنت اا   الهلري بتلّت.ناد  

 د  الّدراودت  ل ئاد  وغادر  ي بلدان ايروتل  إّن ال.تدتئج التدي تو دل  الاهدت نع

ف والوا د  أن اياتندت  النت اادد بعا د  الهلدري  نإّبدي خت   الّ النوتول البلدي

ف وبدتلرغ  ندن اياتندت  الببادر بهدتا بتلّت.نا   ي بلدان ايروتل حدداو العهدد .ودباتً 

ت  الاددرن النت ددي االّ أن تنربدد ف حددول حلدد  التحددواا  االنو ددو  ن.ددت توددعا.

تراددت الددّ نادد ان النددد وات  ونوددتول ال اددر بتل.وددب  للنوددتو  البلددي النتلّادد  وآث

وحول اا   الهلدري بنودتول نعاشد  أودري النهدتلر وودلوبت  أ رادادت ال اب دي 

 للحب  الّ احتنتل ولود اا   بان الهلري والّت.نا  ونداات  ي دول ايروتلف 

ن دلح  دولد  ايرودتل واحتول النإادون للهلري الدائرا  تادانهت الّ أّ.هدت تخدد  

لعدي اوانل اتنّثل أانهت  ي انبت.ّا  تحوادل  الدري األدنغد   ندن ادتف الدّدول الدّ 

 تدوار  لهت نّنت اخّ ُأ نن حّدي التبتلاأ التي ت.ل  ان الهلدري الدائند  لهدتف ال ئد  

لبون أربتب  أوالً  والتي اتحنلهت بلد ايروتل ف غار أن الوا    د ا ّ.د اتف الحل  4 

لبددون  ثت.اددتً لعنددل ال اتخلددون اددن العّنتلدد  النددتاري حتددّ أث.ددتء األ نددت  الحددتديف وا

ايّتحتد األوروبي اشبو نن ال  نت ااد نن  ئ  تو  الب دتءا ف وندن النتو د  أن 

لبدون  ثتلثدتً %ف و41ا داد الطلب الّ اتف ال ئ  خال العشرا  الاتدن  بنت ااترب 

 تن  الدائن   ي النهلر لتوّ ر الن.تل النائ  اتف ال ئ  نن النهتلران ترغب  ي اي

 و.نط النعاش  الن.توب لهت والوهول  ال.وبا  ي.دنتلهت  ي الّدول النوتابل ف 

ن تلح البلددان النودتابل  للهلدري ندت  ول أن الهلري الدائرا  تخد  أبادونلّخا الا

ري الّ االتد دان  وو  العنل تعنل ل تلحهت ونت دان  البلدان األ لّا  غار  تد

واتوت  ت.نوا   تدري الّ تو ار ن.ت ب شغل الئ  لنواط.اهت وبون تلك البلددان 
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 ي و عا  حرل  .تالد  ت دت   البطتلد   اهدت نّندت العلهدت غادر  دتدري الدّ احدداو 

التوا ن  دي اا دت  الادول ند  البلددان النودتابل ف غادر أّن الهلدري الدائراد  تند.ح 

س وايحبدتط نإ تدت وبتلّتدتلي ؤت.ّا  التخ اأ ندن حددي الاد لي انبالنهتلر والبلد األ

 .ت تي أنلف

ٌّة: .4 ٌّة فً البلدان األصل  اآلاار المحتملة للهجرة الدائرٌة على التنافس

ا.ددتك . راددت  ون.طلاددت  ادددي لت وددار  ددتاري الهلددري العتئدددي وآثتراددت الددّ بلددد 

الهلددري الدائرادد   .ادد  حددول العا دد  بددانالعددد  تددوّ ر دراوددت  ناد الن.شددؤف و. ددراً 

   إّ.دد  اددت   والّت.نادد  .تااددك اددن العا دد  بددان الهلددري والت.ت وددّا   ددي الددّدول الّ.تنادد 

الّترباد  الددّ اآلثددتر النتو عدد  نددن الهلددري الدائرادد  الددّ الت.ت وددّا   ددي بلددد الن.شددؤ 

 بتياتنتد الّ بعا الناتربت  ون.هت4 

 ّا  النوارد النتلّا  الندخري نن الناترب  الهابالا  التي ترل أ.  بتلرغ  نن أان

طرأ النهتلر  ي التؤثار الّ  درارف بدتلعودي  دإّن تلدك ادتدي ندت ابدون غادر 

 بتأ  ي  رار العودي وبتلك .لت   أو شل النهتلر العتئد الّ بلدف األ ليف

   الناترب  الّثت.ا 4 ترب  الّ أانّا  الروابط ايلتنتاّا  واي ت تدّا  بدان بلدد

وتابتل للهلريف وطبات لهتف الناترب   إّن الهلري الدائرا  ندت ادي ايروتل واي

االّ ل ء نن . ت  دائر  للعا ت  اي ت تدّا  وايلتنتاّا  وتبتدل النعلونت  

والنهترا  ننت اوتاد  ي توهال انلا  ا.دنتج النهدتلران  دي البلدد األ دلي 

 واوتا   ي .ال النعترأ والتب.ولولاتف 

ت  ي ت وار العا   بان الهلري  والوا   أن بلّ  اتف الناتربت  توتا  ولو ل ئّاً

الدائرا  والنبتدرا  التي  د ااو  بهت النهتلر العتئد الّ بلدف تلك أ.  ال انبن 
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التالاددل نددن أانّادد  الندددخرا  والتحددواا   أو الشددببت  ايلتنتاّادد   أوندددي 

.لدت  نبتدراتد ف غادر  اي تن  الّ  رار العودي وولوك النهتلر العتئد ونددل

أن ولود ب.اد  ا ت دتدا  وواتودا  والتنتااد  ن.تودب   دي البلدد األ دلي ادي 

 العتنل النحدد  ي  رار العودي والاات  ب.شتط نربح ل  ولنلتنع  األ ليف 

 أهم اإلقترحات : 

انبن للهلري الدائراد  أن تلعدب دوًرا  دي تحودان الاددري الت.ت ودّا  للبلددان العربّاد  

  االّ أن تلددك  اددت  والبلدددان الن دددري للب ددتءا  والنوااددب بشددبل خددتابشددبل 

 اتطلُّب ختّ   4

   الت توا اللنتاي للبلدان العربّا  الن دري للعنتلد  ند  البلددان النودتابل  لهدت

 أوالّ األ ل الت.وا   انت با.هتف

   ا.شددتء ب.ددوك النعلونددت  حددول اللتلاددت  العربّادد  وخت دد  لددتو  الب ددتءا

وبددتلك ا.شددتء ب.ددوك حددول النشددترا  ايوددتثنترا  تا  األولوّادد   والنوااددب

 وو   التح ا ا  النادن  للراغبان  ي الاات  بت. اتاتف

   للدددتب الب دددتءا  والنودددتثنراان ندددن ن.دددتط   الا نددد ا تنددد  الب.اددد  التحتاددد

   وحت .ت  وندن تب.ولولا  ونختبر بحو وغاراتف  .تاّا 

 اأ ال تالدد 4 ب ددتءا  وأربددتب العنددل ا.شددتء شددببت  توا ددل بددان بددل األطددر

 والولطت  ايدارا  والتا.ا  واي ت تدّا ف

 

 

 



 

 99                 مىجز -التشغيل والبطالت فى الذول العشبيت حىل  الخامسالتقشيش العشبى 

 

 المحور الّتاسع

ٌّة  بٌئة األعمال ودورها فً تحسٌن التنافس

 مقدمة :

ندن الّتطدوار والتلدادد واي. تدت  الدّ  اتطلب تحوان بائ  األاندتل العربّاد  ن ادداً 

  .تاادك ادن  غادرا  واتودا  راا.د الخترج وااتنتد ناتربت  ا.نتئا  تودتلاب لنت

 دي نلدتال  الّت.ناد  وال.ندّو   عدتالً  التحّدات  التدي تدد   ادتف البائد  ألن تلعدب دوراً 

  ا دددت   الدددّ  اي ت دددتد  وتدددو ار  دددرا اندددل تخ دددأ ندددن نعدددّدال  البطتلددد 

 رورا  نحلا  خت   بتلنإّووت  والشربت  وخت د  بتلدّدول والحبوندت   دي 

لد  ح دورف وال انبدن اي.عد ال ا.د  ف  ر الدت  أ دبح وا عدتً أن تبون نهاؤي للتغااد

 دي نلدتل األاندتل النختل د   بنادتً  واللدار بتلتبر أن الوا   العربدي اشدهد تطدوراً 

 لب.هت التتوائ  ن  نتطلبت  الوو  وال ن  الادري الت.ت وّا ف 

   دي والوإال بخ وا الن.طا  العربّا  او باأ انبن الولوج الّ البائ  الت.ت واّ 

 روأ نحلا  )اربّاد ( تت اادد تعاادداتهت ب عدل النشدهد الّواتودي ون دتارف وب عدل 

ت ااددددد نعددددّدال  ال اددددر والبطتلدددد  ك ايلتبدددد  تبددددون ننب.دددد  ألن البائدددد  الت.ت وددددّا  

والنتغاددرا  العولنادد  تشددّبل نح دد ا  للتطددور اي ت ددتد  النحلددي وتشددّبل آلاددت  

ّ الّدولدد  النهندد  الرئاوددا   ددي خلدد  البائدد  ل.رتبددتط الددّدولي واي لاندديف وا.ددت تتددول

الت.ت وّا  ب عل أدواتهت الات.و.ا  والّت. انا  وايدارا ف وا.ت انبن الاول ان التؤواس 

للبائ  الت.ت وّا  نع.تف  هور تا.ا  لدادي وثات   التنتاا  وادارا  توتواب ن هو  

 ي.تتلي ف للعنل ايبدااي وا الت.ت وّا  ودالالت  وتلعل ن.  نح  اً 
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ٌّة: .0  مفهوم التنافس

ُاعتبر ن هو  الت.ت وّا  ندن الن دتاا  التدي ال تد ال غادر وا دح  بشدبل بتندل ات ال 

اولد لهت تعراأ واحد نت   الا ف والوتئد ا.ت أبثر نن تعراأ وأبثدر ندن داللد ف 

 بعا اي ت تداان اعتندون لااتس الادري الت.ت وّا  الّ ال.تتج النحلي ايلندتلي  

بع ده  الدّ أودعتر ال درأ النعتنددي  أوتبل د  الوحددي الن.تلد   أوتبل د  وحدددي و

وبع ده  العدل  العنل  أوحل  ال تدرا  الّ النتلي اي.تدتج  أوا.تتلّاد  العندل ف

نددن الحوبندد  أداي اتندد  للت.ت وددّا  ففندد  أّن لنادد  اددتف الع.ت ددر تعتبددر نإّشددرا  

ف   تلنإّوودت  اي.تتلّاد  ال بدّد وأن  للت.ت وّا  وال انبن اياتنتد الّ بع دهت  ادط

  ونددن أانهددت حلدد   تؤخددت بعددان اياتبددتر ن هددو  البائدد  الت.ت وددّا  بدالالتدد  النتعددّددي

  اتلني ( ونعّدل .نو الوو  ونبت.تهت  ي    أ لاني الوو  ونلتل الت.ت س )نحلي

والتغّادر  دوري الحاتي اي ت تدّا  وادد الن.ت ودان  دي الودو  وأحلدتنه  الّ.ودبا   

 التب.ولولي  ي انلا  اي.تتج وغار تلك نن النإّشرا  التي و.ر داتف

حّ    تحاا  نعّدل نرت ٍ  ونوتنّر ل.نووبشبل ات  تع.ي الت.ت وّا   دري البلد الّ 

ال.وددبي  .دي األداء ال.ودبي الحدتلي واألداءف وتع ال درد ندن ال.دتتج النحلدي ايلنددتلي

للن احند   واأل.شط  التي تتعرا ي اطتر الاطتات البتنن ل. ت تدا  العربّا   

 نن  بل اي ت تدّات  األل.بّا ف 

ٌّة: .6 ة التنافس ٌّ  أهم

او ر ال. ت  اي ت تد  العتلني النتنّثل بتحرار  اود التلتري العتلنّا  تحدداتً ببادراً 

وخطددراً نحددتناً لدددول العددتل  وللشددربت  والنإّووددت  خت دد  تلددك النولددودي  ددي 

ّ.تنا  ون.هت الّدول العربّا ف االّ أن اتا ال. ت   ي الو   تات  اشدبل  ر د  الّدول ال
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ف  ؤانّا  الت.ت وّا  تبنن  ي تع ا  ايوت تدي نن الناد ا  التدي  انبن ايوت تدي ن. 

ف ا.ت اشدار تارادر الت.ت ودّا  العدتلني  اوّ رات اي ت تد العتلني والتالال نن ولباتت 

أبثدر  ددري الدّ ايودت تدي ندن ن هدو  الت.ت ودّا  ندن الدّدول الّ أن الّدول ال غاري 

  حاو تعطي الت.ت وّا  الشربت   ي الّدول ال دغاري  ر د  للخدروج ندن  البباري

 نحدودا  الوو  ال غار الّ رحتب الوو  العتلنّا ف

ٌّة ومإّشرات قٌاسها : .3  القدرة التنافس

تدو ار البائد  الت.ت ودّا  النائند  ت.ب  أانّا  الادري الت.ت ودّا  ندن بو.هدت تعندل الدّ 

لتحاا  ب تءي تخ اا النوارد واوتخدانهت وتشلا  ايبدا  وايبتبدتر بندت ادإد  

الددّ تحوددان وتع ادد  اي.تتلّادد  وايرتاددتء بنوددتول .واادد  اي.تددتج ور دد  نوددتول 

األداء وتحون نوتول نعاش  النوتهلبان ان طرا  تخ داا التبدتلاأ واألودعتر 

بو.هددت توددتاد  ددي الا ددتء الددّ أادد  العابددت  التددي توالدد  تحوددان فف ا ددت   الددّ 

  أال واي نشبل  الوو  النحلي التي تحدول دون ايودت تدي ندن  الب تءي واي.تتلّا 

و ورا  الحل  الببارف والا   إن تو ار البائ  الت.ت وّا  تعتبر ووال   عتل  ل نتن 

 الب تءيف 

 وّا  الوط.ّا   تت ّنن  دري اي ت تد الّ وبشبل ات  انبن الاول أن الادري الت.ت

  واتطلب تحاا  اتف  ال.نّو النوتدا   ي  ل بائ  ن. تح  الّ األووا  الخترلا 

الادري تو اأ واتوت  ا ت تدا  ونتلّاد  واابلّاد  ونإوودا  تهددأ الدّ تحودان 

أداء اي ت تد  ي أغلب ن.تحا  خت   تلدك الندإثري الدّ اي.تتلّاد  والدتحب   دي 

بودرا  و دتدر الدّ  التات.  والادري الّ الراء تحول اابلي  ي اي ت تد لا.ندو

 ا.تتج الول  والخدنت  وتعرا هت  ي األووا  الّدولا ف 
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ة وفغغً اإلنجغغاز للشغغركات  .4 ٌّ أهغغم المتطلبغغات التغغً تحقغغق نجاحغغا فغغً التنافسغغ

 والّدول :

  ت  رإا  وا ح  لتشدلا  ايودتثنتر األل.بدي النبتشدر وو دع   دنن النهد

 الرئاوا  للحبون ف

  ترواخ بائ  ت. انا  وا ح  لتشلا  الت.ت س والحد نن البارو راطا ف 

    ددرا ر تبدد   ددترن  الددّ األنددوال العتندد  لخ ددا العلدد   ددي النا ا.ادد 

 والحد نن الت خ  و نتن ايوتارار اي ت تد  ايلنتليف

    لنهترا  ال ّ.ا  تحاا  نوتوات  اتلا   ي الّتعلا  ن  الّتربا  الشداد الّ ا

 الن.توب  والّ البحو والّتطوار ال عتلف

  ايلت ا  بتووا  العا ت  الّتلترا  الّدولا ف 

ة : .5 ٌّ  الحوكمة وتحسٌن بٌئة األعمال التنافس

تعتبددر الحوبندد  نددن الن ددتاا  األوتوددّا  ال.ت ندد  للنإووددت  الحبونادد  والخت دد  

ّ تحااد  اددد ندن األادداأ ف وتهدأ الحوبن  ال وحتّ نإووت  النلتن  الند.ي

  .4 الش ت ّا  والنوتءل  والنوإولا  والنوتواي  أانهت

 بنت توتاد الحوبن  ال4ّ

   تشددلا  النإّووددت  والشددربت  الددّ ايوددتخدا  األنثددل لنوارداددت وتشددلا

 اي.تتلّا  بهدأ تحاا  ال.نّو النوتدا   

  ب.ودب    تلك أن الب.وك تند.ح  رو دتً  خ ا بل   رأس النتل  ي الشربت

 تئدددي أ ددل للشددربت  التددي تطبدد  أ. ندد  الحوبندد  ناتر.دد  بتلشددربت  غاددر 

 النلت ن  بتلحوبن  
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  توهال انلا  الر تب  وايشراأ الّ أداء الشربت  والنإّووت  ابر تحداد

أطدددر الر تبددد  الداخلاددد  وتشدددبال الللدددتن النتخّ  ددد  وتطباددد  الشددد ت ّا  

 واي  ت  

 ا  الخترلاد  ألن ّ النودتثنران األلت.ددب النودتان   دي اودتاطتب ايوددتثنتر

ا.لددتبون الددّ أودده  الشددربت  والنإّووددت  التددي تطبدد  أ. ندد  الحوبندد  

 .بإاتبترات شربت  ونإووت  نلت ن  وش ت  

ة :  النمّوذ  اإلقتصادي األفضل عربٌاا  .6 ٌّ  لدعم بٌئة األعمال والتنافس

ّاد  رات  الّواتودا  وايلتنتانن الوا   العربي الراان ونتغا لعلّ  نن الن اد ا.طا تً 

.ندوتج اي ت دتد  الدت  ا.تودب بلددا..ت العربّاد  و د  واي ت تدّا  تحدادد طباعد  ال

بدددون ا ت دددتد الودددو  ف والاددد  ُااتدددر  أن ا ودولادددتً  النتغادددرا  الراا.ددد  نحلادددتً 

.نوتج األ  ل الت  اوتواب  روأ البلدان العربّاد  بندت ي تلدك ايلتنتاي اوال

 ا  فالبلدان ال. ط

الدّ نتطلبدت   واتا ال.نّوتج اّت أ بتلنرو.  أل.  البدي حتلدت  نتعدّددي ون. تحدتً 

الشربت  واأل راد والحبونت  و   انلا  ا ت تدا  تتحدد  اهت األدوار لألطدراأ 

دون احتبدددتر  أو ا  دددتءف وتتنّثدددل نهنددد  ا ت دددتد الودددو   النشدددترب  ا ت دددتداتً 

آلاد  انلهدت  دي النلدتل اي.تدتلي و د   ايلتنتاي  ي تلدادد دور الّدولد  وتطدوار

نلددتال  نحددددي و ددنن أوددلوب ادار  ُاعلددي نددن الادددري الت.ت وددّا  واح دد  الددّ 

 اي.تتلّا  ف 

ولعدّل أادد  النخددتطر  ددي ن.طات.ددت العربّادد  تبنددن  ددي داددوا  ي.وددحتب الّدولدد  نددن 

ر الشؤن اي ت تد  واي.تتلي تترب  حنل  للاطت  الختا واو أنر لد  تبعدت  غاد

حنادي خت   اتا نتار .ت  درا  الاطت  الختا النحدودي واتا نتار .ت أن للدولد  
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اون دددر شددرااتهت وبدد  ت.ددت   انلادد  ايوددتارار وتتشددّبل  ا ددااً  التنتاّاددتً  دوراً 

الن.تخددت  النائندد  لل.شددتط اي ت ددتد  واللددددار بتلددتبر ا.ددت أن تلددترب الدددّدول 

ي ت دتد و دد  آلادت  الوددو  نثدل الاتبددتن  ددّ ا ببادراً  اآلوداوا  التددّ حااد  تطددوراً 

   ُتإبد أّن لنا  اتف البلدان حاا  .نواً  وبورات وو.غت ورف ونتلا ات واو.ج بو.ج

ارتبط بدور  تال وأوتوّ للدول  التّ ااتن  بت.نا  وتطوار الب.ا   بباراً  ا ت تداتً 

ل ددنتن التحتادد  الا ندد  لل.نواي ت ددتدل وبتادددا  خدددنت  التنتاادد  نتعددددي وبت

ايلتنددتاّ لل اددراء والعددتطلان وبتطددوار الّتعلددا  والّتدددراب الّ.ددواي للاددّول العتنلدد  

 وتو ار ن.تل نوتار ونوتاد الّ ايوتثنتر وال.نّو اي ت تد ف 

 أهم أدوار ووظائف الجهات الفاعلة فً إقتصاد السوق اإلجتماعً : .7

 الّدولة ومإسساتها العامة : -أوال 

 طددددتر العنلددددي تا  ال ددددل  بإ ت ددددتد الوددددو  و دددد   ددددوا.ان وشددددروط اي

ايلتنتاي والبائي   داً ادن . دت  نرا بد  ا دنن التد ا  اللهدت  ال تالد  

 بهتف الاوااد؛

 تحداد األولوات  لنختلأ النلتال  اي ت تدّا  وايلتنتاّا  والبائا ؛ 

  و دد  آلاددت  ل ددنتن التددوا ن ايلتنددتاي نددن ألددل تل.ددب  أوتخ اددأ حدددي

 تاّا ؛النشتبل ايلتن

 تادا  الحوا   ودا  ايبتبترا ؛ 

 نرا ب  وتنرار الاوااد التي تحدد . ت  ا ت تد الوو  ايلتنتاي والبائي؛ 

 تشلا  ودا  األ.شط  الّتعلانّا  والّتدراب النه.ي والبحو العلني؛ 
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 رجال األعمال ومإسساتهم :  -اانٌا

 الّتربا  الّ اي.تتلّا  والادري الت.ت وّا ؛ 

  بتأل.شط  الربحا  واادتدي ايودتثنتر  دي األربدت   أوالدّ األ دل  اال طا

 ل ء ن.هت؛

 نرا ب  األووا  النحلّا  والّدولا  والبحو ان ابتبترا  لدادي؛ 

 نرااتي ايحتاتلت  البائا   ي اي.تتج؛ 

 التؤبد نن ال روأ النابول  التنتاّات للعتنلان؛ 

 تشلا  ودا  الّتدراب النه.ي للعنتل؛ 

   ايلتنتاّادد  والت ددتوا ندد  .اتبددت  العّنددتل حددول  ددروأ وددو  الشددراب

 العنل؛

 ا.شتء اتحتدا  ولنتات   غط لتادا  ن تلحهت وتبتدل النعلونت ف 

ة : .8 ٌّ  الّتنمٌة وتحسٌن بٌئة األعمال التنافس

تشّبل الّت.نا  بن هونهت الواو  تووا  اختاترا  البشر بؤا  النات دد التدي تحدتول 

ف و دددنن ادددتف الن. ونددد  تلعدددب الّت.ناددد   الر دددتف البشدددر  األنددد  تحاااهدددت لتحااددد 

 اي ت تدّا  ببل ووتئلهت را داً نهنتً لتحاا  الّت.نا  البشرّا ف 

واتطلب تحااد  الّت.ناد  الّشدتنل  تو ادأ اودتراتالات  ت د.ا  تهددأ الدّ تحااد   

 التحّول اي ت تد  الببار وايرتاتء الّ ا ت تد نتطور و نتن شروط اوتدانتهت

   :ون.هت

 وتع.ي  دري النإّوودت  الدّ أداء دورادت  دي خدند   :اإلستدامة المإسسٌة

 نلتنعتتهت وتحاا  دورات  ي الّت.نا  النوتدان   
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 ٌّة الّواتودددت  التدددي تب دددل اودددتنرار األ.شدددط   وتعنغغغً :اإلسغغتدامة اإلقتصغغغاد

  وتبدون  دي . دس الو د  ودلان  ندن  اي ت تدّا  وأداء الدور الن.ت ر ن.هت

 تحا  ايابولولا   ال.

 والاددري  وتع.ي التالال الّ أد.ّ حد نن التداور البائدي :اإلستدامة البٌئٌة  

 الّ تلداد توا .  حتّ ال ات  الحت  األ رار برأس النتل الطباعي 

 ة المسغغتدامة الّتنمٌغغة ٌّ وتع.ددي االددتد تددوا ن بددان الّوددبتن والنددوارد  :البشغغر

  أ  ل لأللاتل الاتدن  وتت ّنن النتتح  بهدأ  نتن حاتي ونوتول نعاش

الّتدراب وابتوتب النهترا  لأل راد بإاتبدترا  اددأ الّت.ناد  ووودالتهت  دي 

 آن واحدف

 :الكلً اإلقتصادي األداء .9

 أل  الت.ت ودّا  الاددري تدداا   دي نهندتً  ادتناً  البلدي اي ت دتد  ايودتارار ُاشدبل

 الّدولاد  األودوا   دي .دت سللت ال درورّا  الشدروط تدوّ ر انبدن ال حاو   ا ت تد

  دي ارت دت  واشدوب  اخدتاال  ندن اعدت.ي ا ت دتد  دل  دي ايودتثنترا  ولدتب

 الدّ ودلبتً  ادإثر بندت   النتالبد  اي ت دتدّا  األو دت   دل  دي الاّاادان درلدت 

 ترالد  الدّ ادإد   دد نندت األاندتل  ورلدتل والنودتثنران النودتهلبان  درارا 

 للودل  الت.ت ودّا  نودتوات  ال.ندّو وتدد.ي ترالد  ليوبتلّتدت وايودتثنتر  االدخدتر

 الّدولا ف األووا   ي الوط.ّا  والخدنت 
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   :اإلستامار جاذبٌة - 01

 األاندتل  بائد  ندن أوتوداتً  رب.دتً  والندتلي النبتشر األل.بي ايوتثنتر لتتبا  ُتعتبر

 لددور وتلك   الّدول الّ.تنا  توال  التي التحّدات  األل.بّا  أحد ايوتثنترا   لتب

 الخترلا  األووا  و تح وايدارا  والخبرا  العلنّا  التات.  .ال  ي ايوتثنتر اتا

   الدّدول الّ.تناد  بتادل تثادل دادون الدّ تترل  ال التي ايوتثنترا  األنوال وتو ار

 اتطلب الت  األنر   ايوتثنتر نن الّ.و  اتا لتب الّ توت.د الن.ت و  العل نّنت

 للت.بدإ   تبلد  ا ت دتدا  وواتودت  نتطدوراً  نتلادتً  و طتادتً  نواتاد  ا نإوودتت بائد 

 أا دت تلدك وا.طبد   .البشدر  الندتل رأس وتوّ ر التحتا  الب.ا  .واا  ان .تااك

 نواتاد   ر دتً  الخترلاد  األودوا   دي الدد أ بح الت    النحلي ايوتثنتر الّ

 ايوتثنترا ف نن لّ.و ا اتا لتب الّ للت.ت س . راً    األ  الّدول  نن أبثر

 أهم اإلقتراحات:

 ايوتثنترا   دي الدّدول العربّاد  واوندت اتطلدب تدو ار ن.دتل  ر   نعّدل .نو

لتتب لاوتثنتر اب ل تحاا  ايوتغال األنثل للنوارد العربّا  الّ أن ادت  

التخطدداط لت.وادد  ايوددتثنترا  التددي تودده   ددي اوددتاعتب .وددب أالددّ نددن 

 العّنتل ؛

 ّايوت تدي نن نلتال  واادي  ي  طت  ال .تا  نن خال ت.وا   العنل ال

اابل الاطت  ال .تاي و اتً للن اات الت.ت ودّا  ند  أانّاد  تشدلا  ال د.تات  

  وبتلك تع ا  ايوت تدي نن  را اي.تتج ال رااي بإوتخدا   بثا   العّنتل 

 التب.ولولات النتطوري التي تب ل ر   ا.تتلّا  اتا الاطت ؛
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 عنل الّ ايوت تدي نن ال را الهتئل   ي نلتل تب.ولولات النعلونت  بندت ال

ُاوه   ي تحاا  التوا ن بان ال تدرا  والدواردا ف وتعبدس الندوارد غادر 

 النوتغل   ي الوطن العربي  ر تً واادي لتحاا  تلك؛

   ددروري و دد  اوددتراتالا  وا ددح  لتع ددا  ايوددت تدي نددن ايوددتثنترا 

بنت اب ل تحااد  ايودتغال األنثدل للندوارد العربّاد  بندت  اهدت  العربّا  البا.ا 

 النوارد البشرّا ؛

   ر   ايوت تدي نن دور الندرأي العربّاد  التدي تنّثدل طت د  اتئلد  غادر نودتغل

 بوبب ا.خ تا نوتانتهت  ي الاول العتنل  ووو  العنلف 


