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التشغيل_متطلبات تطوير األجهزة والمؤسسات



يقتضي تخطيط المـوارد البشـرية في عـالقتها بالتشغيل 
تطوير الفكـر اإلداري في هذا المجال عن طـريق الربط 

مستويين عل العمل سوق متغّيرات مختلف :بن مختلف متغيرات سوق العمل على مستويين :بن

...تعليم، تدريب، سلوآيات ومواقف،  :المدخالت •

...التشغيل، البطالة،  : المخرجات•

ّق ا ال ذ ة ال :ولمعالجة هذه الجوانب تتوّقف عند ل

تشخيص أهّم اإلشكاليات ؛ .1

.اقتراح سبل التجاوز .2
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I . تشخيص أهّم اإلشكاليات الهيكلية لسوق العمل في الدول
:العربية 

1.I  المعاينة العاّمة:

غياب الكفاءات : تتمّيز سوق العمل العربية عموما بـ •
.المطلوبة في سوق الشغل

يمكن إجمال العوامل الكامنة وراء ذلك بصفة تأليفية •
:في 

: غياب الجسور بين     

منظومة الموارد البشرية ؛ -

ا اإل ة ظ منظومة اإلنتاج ؛-

.منظومة التشغيل -
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2.I    العــوامل التفسيــرية لغيـاب الجســـور بيـن مختلـف
:المنظومات     

يعــود غيـاب التــواصل والتــرابط بيـن منظـومة المـوارد 
البشـرية ومنظـومة اإلنتـاج ومنظـومة التشغيـل إلـى عـديد 

:مجموعات من األسباب 6األسباب التي يمكن تصنيفها في ي ه ي ن ي ي ب ب6ب ب ن و ج

سائدة في المجتمع على مستوى  أسباب ثقافية .1
ل ة اإلدا ت ل ا الق ا أصحاب القـرار وعلى مستـوى اإلدارة وعلى أ

الفصل بين التعليم مستـوى األسـرة والفـرد تتمّثل في 
.فكالهما عالم منفصل عن اآلخر، والعمل
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فـي حيـن أّن تجـارب البلــدان المتقــّدمة خــالل 
:السنوات األخيرة 

؛ الجمـع بيـن التعليـم والعمـلاّتجهـت إلـى  •

أّن• ت والتشغيليةاعتب ل الالتشغي ّ يت يتم الحسـم  التشغيـل والتشغيليةاعتبـرت أن •
أثناء عملية التوجيه   -وإلى حّد آبير -فيهما    
.أي قبل اختيار التخّصص   
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على مستوى  أسباب تعود إلى منظومة التربية والتعليم .2
التنظيـم والتصّرف والطـرق البيداغوجية وهـو ما أّدى 

:إلى 

على سوق الشغل ؛ ضعف انفتاح المنظومة التربوية•

المهني مسلكا تعليميا ) التكوين( عدم اعتبار التدريب•
في حّد ذاته ؛

)  التكـويـن(استمـرار عمليـة التـوجيـه إلـى التـدريب •
؛ وفق قاعدة الفشلالمهني 

بطاقة استيعاب االحتفاظ على مستوى التعليم العالي •
وهو  في مسـالك تعليمية تقلصت فيها فـرص العمـل

مـا أّدى إلـى تـدّنـي تشغيليـة عـديـد االختصاصـات 
جــّل اختصـاصات التعليـم العـالـي فــي (الـتعليميـة

األقطار العربية ما زالت علـى نمط االختصـاصات 
في عقـد السبعينات والموّجهة إلى الوظيفة العمومية 
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: نتائج قُصور المنظومة التعليمية

لحاجيات• التعليم مخرجات استجابة دم ع عـدم استجابة مخرجات التعليم لحاجيات •
االقتصاد ؛

م• التعلي عل الكّم ط الضغ واصل ت تــواصل الضغــط الكمـي علــى التعليـــم •
الثانوي والتعليم العالي بحكم عدم التوجيه 

إلى التدريب المهني ؛

ارتفـاع عـدد العــاطليـن مــن مستــويـات •
التــدريب والتعليـم العـالي نتيجـة الّتسـاع 
واحتياجات التربوية المنظومة بين ج الفجوة ي ربوي و و  جو بين 

االقتصاد ؛
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 ارتفاع معّدالت الفشل المدرسي المبكر•
يالذي ال ُيساعد على التشغيـل وال على 

.الـرفع من نسق التنمية

يقــّدر البنــك الــدولي أن االنقطــاع 
المبكر عن التعليم الثانوي يمثل على 
امتـــداد الحيــاة المهنيــة لمجمـــوع 

بينالمنقطعين في المعّدل العام نقطا 
دراسة أجريت ( من الناتج%4و3

).بالمغرب
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حول سوق الشغل  أسباب تعود إلى محدودية اإلعالم .3
وقد نتـج عن ذلك مفعـوالت . والمسـالك المـؤدّية لهـا

منها :سلبية، : سلبية، منها

التوجيه المدرسي والجامعي يتّم دون دراية آافية •
؛ المهارات من ومتطلباته الشغل سوق بواضع سوق الشغل ومتطلباته من المهارات ؛بواضع

إدارة المنظـومة التـربوية علـى أسـاس التـدفقـات •
االقتصاد حـاجيات أساس على وليس الديمغـرافية وليس على أساس حـاجيات االقتصاد الديمغـرافية
والمهـن المستحـدثة وأنمـاط العمـل المستجّدة وما 

.تقتضيه من آفاءات جديدة
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لمفـاهيم  أسباب تعود إلى عدم تملك الهياآل التنفيذية .4
:  وأهداف اإلصالحات المتتالية مثل 

تفتـح المنظـومة التـربوية علـى محيطهـا وربـط •
مخرجاتها  بالطلب االقتصادي ؛

مفهـوم الجـودة ؛•

إلخ• الشراآة، خ...مفهـوم ر إ وم  ...ه
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التـي  أسبـاب تعــود إلـى هيكليـة االقتصاديات العـربية .5
إلى صيـغ التنمية التي  -إلى حّد آبير -ما زالت تخضع 

الماضية العقود في سائدة :آانت سائدة في العقود الماضية :آانت

قيمة مضافة ضعيفة ال تساعد على النقلة النوعية •
هيمنة القطاع الزراعي، والقطاع غير (لالقتصاد 

المنّظم، وتوّسع األنشطة الخدمية المنعدمة القيمة 
؛) المضافة

ة• ضعيف ة اجي بإنت ة حك ة ادي اقت اعات قط قطـاعات اقتصـاديـة محكـومـة بإنتـاجيـة ضعيفــة •
ال تساعد ) وهي من أدنى النسب في العالم % 0.7(

على استخدام أصحاب المهارات العليا ؛

نمـّو اقتصـادي متقـلب بحكـم ارتبـاطـه بالطـلب •
الخارجي غير المستقّر ؛

ة ّ ال ل ا ئ ّلة ال لة ا ال ال ا ت ا اعتبـار اليـد العـاملة المـؤّهلة عبئـا علـى المـؤّسسة •
وليس شرطا من شروط التنافسية ؛

المؤسسات• في المستمّر التدريب معّدل(ضعف
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ؤ  ي  ر  ريب  ل ( 
إنفاق المنشآت االقتصادية على التدريب المستمّر 

).من حجم األجور % 20: في أوروبا 



التي زاغت في  أسباب تعود إلى سياسات التشغيل .6
آثير من األحيـان عن أهـدافها األسـاسية التـي وضعـت 

أجلها منهامـن آثيرة انزالقات ذلك سّبب :وقد :وقد سبب ذلك انزالقات آثيرة منها .مـن أجلها

عن طـريق  سوق مدعومةاّتجاه سوق الشغل نحو •
اإلضرار إل أّدى ما وهو المدروسة غير الحوافز غير المدروسة وهو ما أدى إلى اإلضرار الحوافز
بسوق الشغل العادية وفق قاعدة العـرض والطلب 

؛...) ظاهرة االبتزاز(

المـرور ببرامج التشغيـل اإليحاء للمتخـرجين بأّن •
وهذا في حّد (للّدخول إلى سوق الشغل  أمر حتمي

العلمية الشهادات مصداقية بعدم إقرار ؛)ذاته ؛) ذاته إقرار بعدم مصداقية الشهادات العلمية

عـن طريق  ”إدارة سوق الشغـل“االستمرار في •
مختلـف مـع تنشيطـه عـن بـدال الـتشغيـل ع  هيـاآـل ي  ن  ال  ل ب ي ل  ي

.المتدخلين
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II. ُسبل التجاوز :

تطـوير يتعّين آنفـا إليها المشـار اإلشكاليات مختلف وير لتجاوز ين  يه  ي ر إ ي  إل وز   ج
مختلف األنظمة والهياآل ذات العالقة بالتشغيل والعمل في 

:االتجاهات التالية 

: (en amont)            على المستوى السابق (األمامي)

التعليمية المنظومة

 

المنظومة التعليمية                         

جـديـدة1 وظـائـف والتعليــماعتمـاد التـربيـة لمنظــومـة لمنظــومـة التـربيـة والتعليــم اعتمـاد وظـائـف جـديـدة.1
والتدريب تأخذ بعين االعتبار حاجيات االقتصاد إلى جانب 

وليـس فقـط االستجـابة لهـاجس (تطـوير وظـائفها التقليـدية
االستيعاب طاقة ب)توسيع ي ال يع   ).و
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بصفـة دورية  إرسـاء نظـام لتقييم المؤسسات التربوية .2
:وذلك باعتماد المعايير الدولية المتعلقة خاصة بـ 

ومكتسبات التالميذ والطلبة وفق  جودة التعلماتضمان •
المواصفات الـدولية للبرنامج العالمي لمتابعة مكتسبات 

؛ (PISA)التالميذ 

سنـوات  3في إجـراء تحقيق آل  PISAيتمثل بـرنامج •
 3سنـة فـي  15لـتقييــم مـكتسبـات التـالميـذ فـي ســّن 

:مجاالت :االت

المكتسبات التعليمية ؛-

؛) الرياضيات(الثقافة الرياضية -

.الثقافة العلمية-

 30دولة منها  57:  2006وقد شمل التحقيق األخير لسنة 
 17دولـة تنتمي إلى منظمة التعـاون والتنمية االقتصادية و

14
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–تونس : الدول العربية المشارآة في هذا التحقيق •
قطر ؛–األردن 

:دولة  57تبرز نتائج التحقيق الترتيب التالي على •

المرتبة الـدولة
1 فنلندا
2 هون آونغ
3 آندا
11 آوريا الجنوبية
39 إسرائيل
47 47ترآيا ترآيا
47 األردن
55 تونس

56ق قطر
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هذا التمّشـي بخصوص تطـوير المنظـومة التـربوية 
: يستوجب

على  صالحيات أوسعتمكيـن المؤسسة التـربوية من •
مستوى التنظيم والتصّرف ؛

مسؤولة عن نتائجها التربويةجعل المؤسسة التربوية •
.باعتماد مؤشرات االندماج في سوق الشغل لمنتسبيها

.  التعّلم مدى الحياةفتح آفاق التدريب والتعليم في سياق  .3
:وهذا يستوجب 

ضمـان العـودة إلـى التعليـم والتـدريب خـالل الحيـاة •
المهنية ؛

اعتماد أنماط تعليم وتدريب عصرية آالتعّلم عن بعد، •
).التداول(والتعّلم المشّخص، والتلمذة المهنية 
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:يستوجب هذا التمّشي 

 استقالليـة التصّرفتمكين المؤسسات التـربوية من •
المـالـي واإلداري والـبيـداغـوجـي لـضمـان مهننــة 
االختصاصات واالستجابة السريعة لتطّورات سـوق 

.الشغل

حول واقع سوق العمل  وظيفة اإلعالم واإلرشادترآيز  .4
بمشارآة والجامعات والمعـاهد بالمدارس الجديدة والمهـن الجديدة بالمدارس والمعـاهد والجامعات بمشارآة والمهـن

:المنظمات المهنية بهدف 

بين• التواصل صالت ربط على الدراسةالمساعدة ل بين عالم و ى رب   ر  م 
؛ وعالم الشغل

المسـاعدة على التوجيه نحـو االختصاصات المطلـوبة •
في سوق الشغل ؛

مـن نـاحيـة وتـأميــن  شــروط التشغيليـةضمـان أوفـر •
أ
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 التعليم العـاليو التدريببين  شـراآة فعليةوضع إطار  .5
مـن نـاحية ثانيـة إلحكـام  المنظمـات المهنيـةمـن نـاحية و

ل الت الت ات خ ط ادتخط االقت الطل فق  وفق الطلب االقتصاديتخطيط مخرجات التدريب والتعليم 
.وليس باالستناد إلى عرض االختصاصات

تنظيـم منظـومة التعليـم العـالي صلب جامعات ومعاهد  .6
وذات  (polytechnique) متعـــّددة االختصــاصـاتعليــا 

ّ التخ ال ال التنظي عن ضا ع ة ا اللية تق استقـاللية واسعـة عـوضا عن التنظيـم الحـالي التخصصي ا
  فتـح الجـامعات علـىالمبنـي علـى نظـام الكليـات، وآذلك 

لالستفـادة من الخبـرات والمنـاهج  التعليـم العـالي العـالمي
عل يساعد بما ّددة المج داغوجية اقتصادالبي ف ل   التشغيـل في اقتصادالبيـداغوجية المجـددة بما يساعد على التشغي

.معولم
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وضع أهـداف وطنية للخمـس سنـوات القـادمة يتمثل في •
الحصول على ترتيب بعض الجامعات العربية ضمن الـ 

شنغهـاي500 تصنيف وفـق العـالم في األفضـل جـامعة  جـامعة األفضـل في العـالم وفـق تصنيف شنغهـاي 500
للجـامعات وذلك لتحسيــن ) Jiao Tongمعهد (الـدولـي 

، جغـرافيا المعرفة العالميةتمـوقع الجـامعات العربية في 
جـامعة أي يشمل ال الدولي شنغهاي تصنيف وأّن علما وأن تصنيف شنغهاي الدولي ال يشمل أي جـامعة علما

 4جـامعات إسـرائيليـة و 7عـربية، فـي حيـن أنه يشمل 
.جامعات من إفريقيا الجنوبية

2006 -تصنيف شنغهاي الدولي 

)%( النسبة عدد الجامعات  
األفضل

المنطقة
األفضل

39.9 200 أمريكا الشمالية والجنوبية
41.6 209 ياالتحاد األوروبي

17.7 89 آسيا
0.8 4 إفريقيا
100 502 ال
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عمـوما يتعّيـن إعـادة هندسة نظـم التعليـم والتدريب بصفة 
:جذرية وذلك على محورين 

تـوزيع جـديد لطلبة التعليم العـالي نحو  - : المحور األّول •
  االخـتـصـاصات الـعـلميـة والـهـنـدسيـة   

لتجاوز والحرف والفنـون والتكنـولوجية وز    ج ر  ون و وجي و و و
الهيكلة الحالية التي ال تستجيب لمتطلبات   
سـوق العمـل، حيـث يتبّيـن من التـوزيع    
يوّجهـون إلى العلـوم  %72الحالي أّن    ن ومي ى إ ون يوجه

.اإلنسانية واالجتماعية   

إرســاء عــالقة جــديدة بيــن الجامعة  -  
االقتصاد حيط نالفجوةلتقلوال بيـن الفجوةلتقليص  والمحيط االقتصادي  

مالمـح المتخرجين السـائدة واالحتياجـات   
  اإلقــالعاالقتصـادية حاضـرا ومستقبـال و  

دي التقلي المفهوم امعةعن خدمةللج ف في خدمة للجـامعة عن المفهوم التقليـدي  
الحقيقـة المطلقـة واالنتقـال إلى الوظيفـة   
األسـاسية للجـامعـة المتمثلـة فـي تــزويد   

والمهارات بالكفاءات والمجتمع االقتصاد
20

االقتصاد والمجتمع بالكفاءات والمهارات  
.”الصالحة“أو” المفيدة“  



التوزيع النسبي الحالي للطلبة المسجلين بالتعليم العالي
)أحدث سنة متوفرة(

االختصاصات 
واالجتماعية اإلنسانية

االختصاصات 
والفنية العلمية

السنة البلد
اإلنسانية واالجتماعية 

)%(
العلمية والفنية 

)%(
57.2 42.8 2003 األردن
75.8 24.2 2002 اإلمارات
76.6 23.4 2003 البحرين
64.2 35.8 2001 ليبيا
65.0 35.0 2006 تونس
88 7 11 3 2003 ا 88.7تان 11.3 2003 موريتانيا
59.8 40.2 1995 الجزائر
77.2 22.8 2003 المغرب
85 3 14 7 2000 85.3السعوجية 14.7 2000 وجي ا
75.9 24.1 2002 مصر 
64.9 35.1 1997 السودان
66.7 33.6 2002 سوريا 
72.2 27.8 2002 ُعمان
80.0 20.0 2002 اليمن
72.0 28.0 المعّدل العام 

العربية للمنطقة
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للمنطقة العربية
50 50 2001 ج ش آسيا

1999-2003تقرير التنمية البشرية : األلكسو 



إعادة توزيع جديد للتالميذ بين التعليـم  : المحور الثاني •
الثانوي العام والتدريب المهني   

ال إالث ن ال التد ثل يمثل التدريب المهني إال  حيث ال 
مـن مجمـوع التـالميذ خـالفـا     % 20حوالي 

:البلدان المتقّدمة   لمختلـف 

  )تعليم تقني(تدريب 
(%)

تعليم ثانوي
(%)

64 36 ا ل 64ف 36 فنلندا
68 32 هولندا
60 40 ألمانيا
65 35 سويسرا

78 22 النمسا

56 44 فرنسا

50 50 معّدل االتحاد األوروبي
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:  يتبّين من هذه الهيكلية التدريبية والجامعية 

عائد• لتعظيم المنظومة هذه ف النظر إعادة ضرورة ضرورة إعادة النظر في هذه المنظومة لتعظيم عائد •
: التعليم على التنمية

يعـائد التعليم على التنمية في بلـدان         ى م
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية       

من الناتج متأتي من الرصيد المعرفي ؛ % 50 -

  من نسب النمّو في هذه البلدان  % 80و 70بين  -
تعود إلى أنشطة البحث والتطوير ؛  

من آلفة اإلنتاج الصناعي هي آلفة ال  % 90و 80بين  -
.مادية  

 نفقات تصّرفاإلنتقال من اعتبار اإلنفاق على التعليم •
.في الموارد البشرية نفقات استثمارإلى اعتبارها 
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على مستوى تطوير نظام اإلنتاج   

عـن  معـّدالت النمـّو فـي االقتصـاد الحقيقـيالـرفع مـن  .1
:طريق توجيه االستثمار نحو األنشطة اإلنتاجية لضمان 

أ معّدالت أرفع لنمّو التشغيل ؛•

الـرفع مـن تنـافسيـة المـؤسسـات والقيمـة المضـافة •
؛ لإلنتاح ؛لإلنتاح

وتحسيـن نسـب  معـّدالت تـوظيف الكفـاءاتالـرفع من  .2
.يرالتأطير

المنافسةواعتماد  المنـافسة بالسعـرالتخلـي عـن مفهـوم  .3
.بالجودة

عن طريق التوظيف  تحسين إنتاجية العمالةالعمل على  .4
األفضل خاصة وأّن اإلنتـاجية في االقتصاديات العـربية 

أ
24

).% 0.7(من أدنى النسب في العالم



نسبة التطّور السنوي إلنتاجية العمل

(%)التطّور المنطقة

5.34 شرق آسيا

2.29 جنوب آسيا

1 64 الالتينية 1.64أمريكا أمريكا الالتينية

0.70 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

0 27 ا ال ا ق 0.27إف إفريقيا جنوب الصحراء
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إعـادة النظـر فـي التـوزيع القطـاعي للـوظائف بيـن  .5
.القطاعين العام والخاص

النظرية التقليدية ترى أّن العالقة إيجابية بين •
التشغيـل فـي القطـاع العـام ونسبـة 

Corrélation)البطـالـة positive)؛ ِ  (Corrélation positive)ب

 (OCDE2002)النظرية الجديدة ترى عكس ذلك •
سلبية العالقة أّن Corrélation)حيث négative). بي ن   .(Corrélation négative)ي 

بّينت الـدراسة أّن إحـداث وظيفة بقطـاع اإلنتـاج 
.% 0.3العمومي يرّفع من البطالة بـ 

وتفسير ذلك أّن راتب الوظيفة في القطاع العمومي   
وينتج عن ذلك إحجـام . وهو عادة ما يكــون أرفع

.القطاع الخاص عن إحداث وظائف جديدة ع
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التشغيل في القطاع العمومي
)بعض التجارب(

،% 16.6: معّدل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  -
، % 20.6: ، النمسا % 14.8: استراليا  -
،      % 14.9: ، ألمانيا % 19: ، آندا % 18.5: البرازيل   

إيطاليا%11:إيرلندا ،:17 اليابان1% ،:8 4%، ، % 8.4: ، اليابان %17.1:، إيطاليا% 11: إيرلندا  
،% 13.4: ، بريطانيا % 14.6: ، إسبانيا % 11.4: هولندا   
.% 15.2: أمريكا   
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على مستوى منظومة 
سياسات التشغيل النشيطة

دوائر  3وفق  حوآمة سوق العمليقترح مزيد تحسين 
:تأليفية 

تتعلـّق بتنظيـم وتفعيل وتطـوير سيـاسات :  الّدائرة األولى
:التشغيل النشيطة   

ى ـاق علـن اإلنفـى مـة أعلـوجيه نسبـت -
ولـالتدريب لضمان التشغيلية عند الدخ

الشغل سوق عليهاإلى ل والمحافظة وق  ى  يه إ و 
الحقا؛

ات ــاجيــب حــرامج حســب البـويـتص -
ناطق ق(ال ا ف ل ناطق ال ض بعض المناطق ليس فيها سوق(المناطق
وهي بالتـالي في حـاجة )  عمل

.  تنميـة وليـس إلـى بـرامج تشغيـلإلى 
ذا له الحل تنجنب من يمّكن ّجه الت

28

التوجه يمكن من تنجنب الحلول هـذا 
الموّحدة وطنية ؛المنّمطة 



رشيد اإلنفاق والتصّرف وقياس األثر ت -
االقتصادي واالجتماعي للبرامج ؛  

اع لإلنتف وابط والض روط الش وضع وضع الشـروط والضـوابط لإلنتفـاع -
بالبـرامج حّتى ال تكـون عـائقا للبحث    

الجّدي عن العمل وحتى ال تعيق  
ر ؛السي الشغل لسوق الطبيع الطبيعي لسوق الشغل ؛السيـر 

اإلتحاد (م التقني والمهنـي ـم التعليــدع -
% 50 ،امـم عـتعليـ % 50: األوروبـــي 
ق ال ال تعليم  % 22: النمسا . تعليم تقني ومهني

.)تعليم تقني ومهني 78عام، و
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باتجاه تطوير مهام الوساطة الرسمية :  الّدائرة الثانية
:  تعظيم العائد المؤّسسي 

لمكـاتب التشغيـل ودعمهـا  تطـويـر الـوظائف التقليـدية•
لتجويد   باإلمكانيات البشرية والمادية والتكنولوجية 

الخـدمات وبناء نظـام معلـوماتي شـامل ودقيـق ومحّين 
وبمفاهيم ومؤّشرات محّددة ومّتفق عليها ؛

مثل التوظيف :  استحداث وظائف جديدة لمكاتب التشغيل•
اإللكتروني وخدمات تّتصل بالمهـن الّصاعدة والقطاعات 

العائلة ومهن الجوار، وخدمات واالقتصادالجديدة، هن  ر و جو ي و  و ج
.االجتماعي عموما

علما وأّن االقتصاد االجتماعي في االتحاد األوروبي    
عمل11يوفر فرصة 6مليون مجموع7% من من مجموع % 6.7مليون فرصة عمل 11يوفر 

.المشتغلين
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:   الّدائرة الثالثة

ة ووضع قوانين تنظيمية استحداث مكاتب تشغيل خاصة•
لها تضمن المكـاسب وظـروف العمـل الـالئق إلحـداث 
حرآية تنافسية في سوق العمل في إطار جدلية الشراآة 

ة ال ا ال ة ا والمنافسة مع المؤسسات الرسمية ؛ال

على  إلحداث مواقع وابفتح المجال للوسطاء الخواص• ص و و بح و ع و ىإل
علما وأّن هذا الـوسيط –األنترنات للتشغيـل على الخط 

التكنـولـوجـي يّتجـه باّتجـاه إنهـاء الـوساطة المـادّية فـي 
.المجتمعات الغربية

انتهى
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ا اال ل ا شكرا على آرم االستماعش
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