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  أوضاع وآفاق تشغيل الشباب

  على المستویين العربي والدولي

  الملّخص

 یشّكل موضوع التشغيل أحد العناصر التي تمتد في المكّونات المختلفة لمنظومة الموارد البشریة سواء ما یتعلق منها

  .بالعرض من القوى العاملة أو الطلب عليها أو القنوات والروابط بين جانبي العرض والطلب

ویـتأثر التشغيل على المستویين القطري والعربي بالخصائص السكانية في الوطن العربي، ومن أهمها ارتفاع معدل              

نهم، في ا               سكان          النمو السكاني، وارتفاع نسبة غير المواطنين، وبخاصة غير العرب م سبة ال اع ن ة، وارتف ألقطار الخليجي

شاط االقتصادي              سبة ذوي الن ة في                . دون سن الخامسة عشرة، وانخفاض ن شغيل والبطال ضایا الت ان لق ك آ وفي ضوء ذل

اث،                              شباب واإلن ين ال ة وبخاصة ب ام للبطال دل الع اع المع ا ارتف سمات، منه ة مجموعة من الخصائص وال األقطار العربي

اع                  وانخفاض نسبة مشار   ام، وارتف آة اإلناث في النشط االقتصادي، وارتفاع أعداد الملتحقين الجدد بسوق العمل في آل ع

ي            . نسبة العمالة الوافدة غير العربية، وتراجع معدالت التشغيل في مؤسسات القطاع العام، وانخفاض إنتاجية العامل العرب

ة       هذا باإلضافة إلى ارتفاع حجم القطاع غير النظامي وقطاع ال     صغيرة والمتوسطة، وضعف عنصر المواءم مؤسسات ال

ادات    ي الع سلبيات ف ض ال ل، وبع وق العم ات س ة وحاج ات التنموی ين المتطلب دریب وب يم والت م التعل واتج نظ ين ن ب

ه            ضایا العمل وقيم ا لق ة              . والممارسات االجتماعية من حيث نظرته ز حرآي ى تعزی ة إل دو الحاجة قائم ه تب ك آل ل ذل ومقاب

ة               العمالة   . العربية وانتقالها بين األقطار العربية، وآذلك التعامل الرشيد والمؤسسي مع هجرة العمالة العربية للدول األجنبي

ادر                         و االقتصادي الق ة هو النم شغيل والبطال وفي هذا المجال یجدر التأآيد ان المؤشر الرئيس ذا العالقة األوثق بقضایا الت

  .عيشةعلى إیجاد فرص العمل ورفع مستوى الم

ق              ى بتحقي ذي یعن وهناك أربعة مداخل عامة رئيسة للتعامل مع قضایا التشغيل والبطالة، وهي المدخل االقتصادي ال

سكاني،                           و ال يد النم رتبط بترش سكاني الم اعي وال دخل االجتم ة، والم ق فرص العمل الكافي النمو االقتصادي المناسب وخل

  .شغيل، ومدخل توطين العمالة العربية وتعریبهاومدخل الخدمات واآلليات والبرامج الداعمة للت

شغيل           وى       : ویمكن استخالص مجموعة من األهداف والتوجهات التي تدعم جهود الت العرض من الق ق ب ا یتعل ا م منه

ين األقطار                          ا ب ة وانتقاله ة العربي ة العمال ز حرآي ر النظامي، وتعزی العاملة آاالرتقاء بنظم التعليم والتدریب النظامي وغي

ر                     الع دریب في القطاع غي ل والت ربية وتطویر الخدمات والتسهيالت الداعمة للتشغيل، وایالء عنایة خاصة لخدمات التأهي

صغيرة والمتوسطة       ر                      . النظامي وفي المنشآت ال دة غي ة الواف ة آتقليص العمال وى العامل ى الق ق بالطلب عل ا یتعل ا م ومنه

م العمال، واالرتقاء ببيئة العمل للعمالة العادیة ولذوي االحتياجات الخاصة            العربية، وتطویر الثقافة المجتمعية المتعلقة بقي     

وأخيرًا، منها ما یتعلق بالقنوات والروابط بين جانبي العرض والطلب آتعزیز دور            . في القطاعين النظامي وغير النظامي    

 نظم المعلومات واالستراتيجيات      القطاع الخاص في منظومة الموارد البشریة، واالهتمام بالدراسات والبحوث، وتطویر            

ام بالخدمات                  شارآتها، واالهتم رأة وم شریة، وتطویر دور الم وارد الب ة الم ة بمنظوم شریعات ذات العالق والسياسات والت

  .الثقافية واإلعالمية ذات العالقة

ارز                       ا دور ب ي یمكن ان یكون له شغيل    وفيما یلي عرض موجز لآلليات والبرامج واإلجراءات والخدمات الت في الت

  :على المستویين القطري والعربي
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 .تطویر وتحدیث االستراتيجيات المعنية بتنمية القوى العاملة والتشغيل •

ا تخدم                           • ة للقطاع آم اس العناصر المختلف ات لقي ي تخدم آمرجعي ي والتقن دریب المهن وضع مؤشرات لقطاع التعليم والت

 .متطلبات المواءمة مع حاجات سوق العمل والتشغيل

 .الرتقاء بنظم معلومات سوق العمل على المستوى القطري، والعمل على إنشاء شبكة عربية لمعلومات سوق العملا •

ز                     • الي تعزی ل، وبالت تدریب المدربين وتأهيلهم لينعكس ذلك على المواءمة بين قدرات المتدربين وبين حاجات سوق العم

 .تشغيلهم والتحاقهم بالعمل

دربين                     تدریب المشرفين ومسؤولي الس    • دریب المت شغيل من حيث ت ضایا الت ساهمتهم في ق المة في مواقع العمل ودعم م

 .والعمال الجدد والمساهمة في إعدادهم لممارسة العمل

ام                • ذي صدر في ع اري للمهن ال ي المعي شكل     2008استثمار وتفعيل استخدام التصنيف العرب ة ب ة العربي ة للعمال ، خدم

 .قطار العربية وتشغيلها بشكل خاصعام، وحرآيتها وانتقالها بين األ

ة،                   • البرامج والتخصصات التعليمي وضع تصنيف عربي معياري للتعليم ليشّكل لغة موحدة لبناء قواعد البيانات المتعلقة ب

 .القطري والعربي وینعكس على أوضاع التشغيل للشباب على المستویين

قطاع التعليم والتدریب المهني والتقني من ناحية، وعلى تعزیز خدمات البحث والتطویر التي تسبغ العمق المعرفي على  •

 .قطاع العمل والتشغيل من ناحية أخرى

ساعد                         • ا ت اقهم بفرص العمل المتاحة، آم تطویر خدمات التشغيل االلكتروني التي تيّسر تشغيل الباحثين عن عمل والتح

 .أصحاب العمل على تلبية احتياجاتهم من العمالة المناسبة

الء العنا • ي   ای ك ف ة ذل رًا ألهمي امي نظ ر النظ ي القطاع غي صغيرة والمتوسطة، وف شآت ال ي المن شغيل ف ة للت ة الالزم ی

 .استيعاب العمالة، وبخاصة الخریجين الجدد والشباب

شغيلهم وتحسين                       • ة لت ارات الالزم ى المه ي عل ي والتقن دریب المهن االهتمام بحصول المتدربين في مؤسسات التعليم والت

 .امهم، بما في ذلك مهارات العمل األساسية ومهارات االتصال والمهارات التطویریة والعقلية العليافرص العمل أم

بين       • ل المناس داد والتأهي ق اإلع ن طری شغيلها ع رص ت سين ف ل وتح وق العم ي س رأة ف ساهمة الم ادة م ى زی ل عل العم

 .ومشارآتها في حاآمية نظم التعليم والتدریب المهني والتقني

 .عات واإلجراءات والتسهيالت الالزمة لزیادة تشغيل ذوي االحتياجات الخاصةدعم التشری •

 .التوّسع في خدمات حاضنات األعمال وتطویرها للمساهمة في دعم التشغيل وتوفير فرص العمل •

ود الت                           • ساهم في دعم جه ي ت ه، والت رد وأدائ درات الف يم ق شغيل تطویر المعایير المهنية التي تستخدم آمراجع قياسية لتقي

 .ومتطلبات االنتقال من عمل آلخر

ة                                 • شغيلها من ناحي ضایا ت ا یخدم ق ة، بم دول األجنبي ا لل ة وهجرته ين األقطار العربي ة ب ة العربي وى العامل تنظيم تنّقل الق

 .وقضایا االقتصاد العربي من ناحية أخرى

ه                 صاد المعرفي علي ة واالقت ر العولم رة التطورات           وال یكتمل الحدیث عن التشغيل دون تناول أث سارع وتي ، من حيث ت

اد     ي، وازدی صاد المعرف سوق واالقت صاد ال ى اقت ه إل ة، والتوج ستویات واإلنتاجي سية والم صر التناف و عن ة، ونم العلمي
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ادة                       شریة وزی وارد الب ة الم حرآية العمالة داخل التكتالت االقتصادیة، ونمو قطاع الخدمات، والحاجة لتطویر نظم تنمي

ة العامل            مواءمتها مع سوق   ع إنتاجي دعم رف ا ی شباب والخریجين الجدد، آم شغيل وبخاصة لل ود الت  العمل بما یدعم جه

  .وتنافسيته وامتالك القدرات والمهارات المتنوعة الالزمة للعمل

غيل وأخيرًا ال بد من اإلشارة إلى أهمية توافر عنصر المواءمة في نظم التعليم والتدریب المهني والتقني لدعم جهود التش

  : ویمكن القول أن هناك ثالثة أنواع من المواءمة هي. لخریجي هذه النظم، وهم من الشباب في العادة

ًا مع حاجات مجاالت              • دریب وأعداد الخریجين متوافق المواءمة الكمية التي تعنى بـأن یكون حجم نواتج نظم التعليم والت

وا               . العمل ة ت وع من المواءم ذا الن ق ه ى خدمات               ومما یساهم في تحقي شریة، باإلضافة إل وارد الب فر نظم معلومات الم

 .التوجيه واإلرشاد والتوظيف والتشغيل

ات                           • ة مع متطلب ا متوافق ه فيه ا الخریج من حيث مستوى أدائ المواءمة النوعية التي تعنى بأن تكون الكفایات التي یملكه

اه               . العمل نظم والمن ة جودة ال ة النوعي ق المواءم دریب،      ومما یساهم في تحقي يم والت ستخدمة في التعل سهيالت الم ج والت

 .وآفاءة المعلمين والمدربين، وتطور تظم الفحوص والشهادات وتقييم الخریجين

ستدعي استحداث           • ي ت ل، والت المواءمة التنویعية التي تعنى بالتجاوب مع التطورات والتغيرات التي تطرأ في سوق العم

 .التعليمية والتدریبية حسب الحاجةأو تعدیل أو تبدیل البرامج والتخصصات 

ا                               ة، منه ا المختلف ة بأنواعه ق المواءم ساهم في تحقي ي ت ة الت اك مجموعة من األدوات العام ذآر أن هن ومما هو جدیر بال

الم     دمات اإلع افي، وخ ل الك ورة، والتموی ة المتط بة، واإلدارة والحاآمي شریعات المناس سياسات والت سليم وال يط ال التخط

  .باإلضافة إلى الدراسات والبحوث ذات العالقةوالتوعية، 
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  أوضاع وآفاق تشغيل الشباب

  على المستويين العربي والدولي

  

  مقدمة

ي                        شاریع الت ا أو الم وم به ي تق ال الت تتصّدر قضایا التشغيل والبطالة اهتمامات منظمة العمل العربية، وتنعكس على األعم

ضایا ذات          . تنفذها ذه الق ة                    وال یخفى أن مثل ه وى العامل انبي العرض من الق ى ج دادات متنوعة عل رة وامت انعكاسات آثي

يم              ایير والق ا ضمن األطر والمع ة بينهم والطلب عليها، والقنوات التي تربط بين هذین الجانبين وتساهم في تحقيق المواءم

ات  ویمكن القول أن المنظومة الكام. االجتماعية واالقتصادیة والسياسية والثقافية السائدة    لة للموارد البشریة تتضمن المكون

  :اآلتية

  

  :العرض من القوى العاملة، ويشمل العناصر اآلتية: أوًال

  .نواتج النظام التعليمي والتعليم والتدریب المهني والتقني، في المجاالت والمراحل المختلفة .1

 .نواتج التعليم والتدریب غير النظامي وتعليم الكبار .2

 .انت عربية أم أجنبّيةالعمالة الوافدة، سواء آ .3

العمالة العائدة، وهي فئة العمالة التي آانت تعمل في الخارج، أو التي انقطعت عن العمل لفترة معينة وعادت إليه في                   .4

  .ومن األمثلة على ذلك فئات المتقاعدین والمرضى وربات البيوت وغيرهم. مرحلة الحقة

  

  : اآلتيةالطلب على القوى العاملة، ويشمل العناصر: ثانيًا

  .أسواق العمل المحلية ومجاالته ومستویاته .1

 .ومجاالته ومستویاته) اإلقليمية والدولية(أسواق العمل الخارجية  .2

  .متطلبات اإلحالل بدل التقاعد والوفاة والخروج من سوق العمل ألسباب مختلفة .3

  

  :القنوات والروابط بين جانبي العرض والطلب، وتشمل العناصر اآلتية: ثالثًا

ات                         ا .1 ب، بهدف تنظيم سوق العمل والعالق ضایا العرض والطل الج ق ي تع ة الت لتشریعات، آالقوانين واألنظمة الوطني

شریعات        ى الت افة إل شغيل، باإلض ة بالت شریعية المتعلق ضایا الت ر والق ة واألط راف ذات العالق ين األط ربط ب ي ت الت

وى           ة  المتعلقة بتنمية الموارد البشریة على جانب العرض من الق وات            .  العامل ذه القن شمل ه ة، ت ذه الوثيق وألغراض ه

، )العربية(التشریعات والمواثيق والمعاهدات واإلعالنات العالمية واإلقليمية والعربية، واالتفاقات الثنائية أو اإلقليمية            

  .وغير ذلك
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ا         .2 شریة ومخرجاته وارد الب ة الم م تنمي صائص نظ د خ ي ترص ات، الت د البيان ات وقواع م المعلوم د  نظ ا ترص ، آم

ا                           ة منه دة، العربي ة الواف ى خصائص العمال ك باإلضافة إل ي والخارجي، وذل خصائص ومتطلبات سوق العمل المحّل

 .واألجنبية

الروابط والقنوات المؤسسية، وتشمل المجالس والهيئات والمؤسسات واللجان التي تتعامل مع قضایا الموارد البشریة               .3

 . وتساهم في تحقيق المواءمة بينهمابشّقيها المتعلقين بالعرض والطلب،

املين في سوق العمل                        .4 ة والع ين بالمؤسسات التعليمي ة للملتحق ة واالعالم، الموجه خدمات التوجيه واإلرشاد والتوعي

 .والباحثين عن عمل وغيرهم

ة  .5 رامج التعليمي نظم والب ن ال دد م ریجين الج ل والخ ن العم ين ع ة للمتعطل ف، الموجه شغيل والتوظي دمات الت  خ

 .والتدریبية، والباحثين عن عمل بشكل عام

ا   .6 ا، آم ربط بينهم ي ت وات الت انبي العرض والطلب والقن ة بج ضایا المتعلق اول آل الق ي تتن الدراسات والبحوث، الت

 .وردت اإلشارة إليه آنفًا

أن        المنظومة الكاملة للموارد البشریة المشار إليها أعاله بمكوناتها الثالثة        ) 1(ویبين الشكل رقم     ًا ب ذآر، علم  اآلنفة ال

ي تربطه بجانب                        وات الت روابط والقن ه ال مفهوم تنمية الموارد البشریة یتضمن جانب العرض من القوى العاملة مضافًا إلي

وات                           روابط والقن ه ال ة مضافًا إلي وى العامل ى الق الطلب، آما ان مفهوم استثمار الموارد البشریة یتضمن جانب الطلب عل

  .وهكذا تشّكل هذه الروابط والقنوات بذلك عنصرًا مشترآًا بين جانبي العرض والطلب. ب العرضالتي تربطه بجان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  منظومة الموارد البشرية): 1(الشكل رقم 

  القنوات والروابط

 بين جانبي العرض والطلب

  

  

  الطلب

  على

  القوى

 العاملة

 

  

  

  العرض

  من

  القوى

 العاملة

 البشريةاستثمار الموارد  تنمية الموارد البشرية

  األطر        والمعايير         والقيم        االجتماعية        واالقتصادية        والسياسية
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ومما هو جدیر بالذآر في هذا المجال أن جميع القضایا والمعالجات ذات العالقة بمنظومة الموارد البشریة بمكوناتها 

ا                   الثالثة ت  ع، مم سائدة في المجتم ة ال سياسية والثقافي صادیة وال ة واالقت يم االجتماعي تأثر إلى حد آبير باألطر والمعایر والق

ة، مع                     یستدعي أن ینظر إلى هذه القضایا والمعالجات من منظور محّلي أوًال وقومي عربي ثانيًا لضمان المواءمة والفاعلي

  .ى أآبر حد ممكناالستفادة من النظم والتجارب العالمية إل

  الخصائص السكانية في الوطن العربي

مجموعة من الخصائص السكانية على مستوى الوطن العربي، وهي الخصائص ذات  ) 1(یبّين الصندوق التالي رقم     

  :االنعكاس المباشر أو غير المباشر على قضایا التشغيل والبطالة، آم سيتضح الحقًا

  

  2006ت السكانية في الوطن العربي في عام الخصائص والبيانا): 1(الصندوق رقم 

  319.2  )مليون نسمة(مجموع السكان في أقطار الوطن العربي  •

  200.8  )مليون نسمة(مجموع سكان الدول العربية الواقعة في افریقيا  •

  %2.4  معدل النمو السّكاني •

  %51.2  نسبة الذآور في سكان األقطار العربية •

  %48.8  العربيةنسبة اإلناث في سكان األقطار  •

  %47.2و% 77.2بين   تتراوح نسبة الذآور في سكان األقطار العربية المختلفة  •

  %62.5  نسبة المواطنين من إجمالي السكان في دول مجلس التعاون الخليجي •

س  • ي دول مجل سكان ف الي ال ن إجم واطنين م سبة الم راوح ن تت
  التعاون الخليجي

  %47.6و % 21.9بين 

نسبة العّمال العرب من إجمالي العّمال الوافدین في دول مجلس التعاون            •
  الخليجي

23.2%  

  %36.3  )2003في عام ( عامًا من إجمالي السكان 15نسبة السكان دون  •

  %3.1  )2003في عام ( عامًا من إجمالي السكان 65نسبة السكان فوق  •

  %20.7  لسكان عامًا من إجمالي ا25 إلى دون 15نسبة الشباب في سن  •

في  ( عامًا إلى مجمل السكان      65نسبة السكان الذین تزید أعمارهم على        •
  )2003عام 

3.1%  

  %32.7  )2005في عام (نسبة ذوي النشاط االقتصادي من إجمالي السكان  •

  %54.7  )2003في عام (نسبة سكان المناطق الحضریة من إجمالي السكان  •

صدر ة،   : الم ل العربي ة العم دول       ، 2008منظم ي ال ة  ف شغيل والبطال ول الت ي األول ح ر العرب التقری
  .العربية

  

م   صندوق رق ي ال واردة ف ات ال ن البيان ضح م ي   ) 1(ویت ه ف شار إلي صدر الم ي الم واردة ف ات ال ن البيان ا م وغيره

  .الصندوق األمور اآلتية ذات العالقة بالتشغيل والبطالة في األقطار العربية
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ذا        % 2.4ي األقطار العربية البالغ یعد معدل النمو السكاني ف   • غ ه الم األخرى، حيث بل اطق الع سبة لمن عاليًا نسبيًا بالن

الم  ستوى الع ى م دل عل ة %1.6المع دول المتقدم ي ال ة %0.8، وف دول النامي ي ال رة %1.9، وف ك للفت -1995، وذل

ات         ویؤدي هذا االرتفاع في األقطار العربية إلى نمو مشابه بحجم القوى العام           . 2003 ى إمكان لة وإلى ضغط شدید عل

ب          صادي مناس و اقت ق نم ام تحقي شكل ع ك ب ستدعي ذل تيعاب، وی ى االس ل عل واق العم درات أس ى ق شغيل وعل الت

ين                  . الستيعاب القوى العاملة الجدیدة الملتحقة بسوق العمل        ة ب الء المواءم ك ای ستدعي ذل شغيل، في ق بالت ا یتعل ا فيم أم

ستدعي سياسات وإجراءات                  نواتج النظام التعليمي والمتط    ا ی الزم، آم ام ال لبات التنمویة وحاجات سوق العمل االهتم

س     ة، وبخاصة دول مجل ار العربي ن األقط دد م ي ع ة ف ة العربي تخدام العمال ع باس ة والتوس وطين العمال ة لت دیناميكي

 .التعاون الخليجي

ين          ومما یلفت النظر التفاوت الكبير في معدالت النمو السكاني في األقط             راوح ب ي تت ة، والت في بعض    % 1ار العربي

ات      اع الوفي ة بارتف ل المتعلق ن العوام ر م د أو أآث سبب واح ار ب رة   األقط ادة الهج صوبة وزی اض الخ ة  وانخف نتيج

ين         ستقرة، وب ر الم اع الخصوبة وانخفاض              % 5.6األوضاع غي دة وارتف ة الواف د العمال سبب تزای في أقطار أخرى ب

  .الوفيات

ة         تبلغ نسبة الذ   • ارق  % 51.2آور إلى إجمالي السكان في األقطار العربي ك،      % 2.4أي بف ائج ذل اث، ومن نت عن اإلن

آما هو متوقع، زیادة الضغوط على أسواق العمل وخدمات التشغيل، بسبب أن نسبة ذوي النشاط االقتصادي وبالتالي                  

اث             ين اإلن دی   . حجم فئات الباحثين عن عمل بين الذآور أعلى منها ب الي            ومن الج ى إجم ذآور إل سبة ال ذآور أن ن ر بال

ذآور نتيجة األوضاع           % 47.7السكان تتفاوت تفاوتًا ملحوظًا بين قطر وآخر، وتتراوح بين           فقط حيث تكثر هجرة ال

 .حيث ترتفع نسبة العمالة الوافدة التي یتكّون معظمها من الذآور% 77.2غير المستقّرة، وبين 

ة           تشّكل الخصائص السكانية في دول مج      • ستدعي توّجهات ومعالجات ذات طبيع ة خاصة ت اون الخليجي حال لس التع

ة أخرى                 يد من جه م   . مناسبة لضمان النمو االقتصادي المناسب من جهة، والتطور االجتماعي والثقافي الرش ومن أه

ين                   سبة ب ذه الن ا  وإذا ع %. 78و  % 25هذه الخصائص ارتفاع نسبة غير المواطنين بين السكان، حيث تراوحت ه لمن

ة                        سلبية، االجتماعي االت االنعكاسات ال ة احتم ّين أهمي أن الغالبية العظمى من غير المواطنين هم من غير العرب، تتب

ذلك   سياسية ل ة وال ا والثقافي ين        . منه ة ب سبة البطال زداد ن ث ت شغيل حي ة بالت ات المتعلق ى االنعكاس افة إل ذا باإلض ه

 .المواطنين في عدد من هذه الدول

ع ان تكون        2003في عام   % 36.3بة السكان دون سن الخامسة عشرة عالية نسبيًا إذ بلغت           ما زالت نس   • ، ومن المتوق

د انخفضت عن           سبة ق ام     % 36هذه الن الغ            2008في ع المي الب ل المتوسط الع ك مقاب دول    % 28.9، وذل ومتوسط ال

الغ  ة الب ين %. 31.6النامي ة ب ي األقطار العربي سبة ف ذه الن د تفاوتت ه ين %15.8وق ، ویعزى االنخفاض %40 وب

الكبير في نسبة السكان دون سن الخامسة عشرة في دول الخليج العربي إلى ارتفاع حجم العمالة الوافدة التي تفد بدون 

ة والضغوط                  . األسر والمعالين الصغار   سبة اإلعال ادة ن ى زی سكان دون سن الخامسة عشرة إل سبة ال ویؤدي ارتفاع ن

دأ                       و. على النظام التعليمي   سكاني، حيث تب سكانية أو التحّدي ال ه بالفرصة ال ق علي ستؤدي بعد حوالي عقد إلى ما یطل

سة عشرة   سكانية دون سن الخام ات ال ي الفئ اض ف ل االنخف ر مقاب شكل آبي زداد ب ل ت ي سن العم سكانية ف ات ال . الفئ

ى االس                      درات سوق العمل عل شغيل وق ى فرص العمل والت ستدعي   وسيؤدي ذلك إلى ضغوط شدیدة عل ا ی تيعاب، مّم

ا                         تثمارها وإمكاناته ة إذا أحسن اس ة ونعم ي یمكن ان تكون هب سكانية الت ذه الفرصة ال رًا له تعداد مبّك التخطيط واالس
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البشریة واإلنتاجية، آما یمكن ان تكون عبئًا ونقمة إذا لم یتم مثل هذا االستثمار حيث یزداد العرض من القوى العاملة         

 .ل على االستيعاب وقدرات االقتصاد على خلق فرص العملليفوق قدرات سوق العم

اع        % 32.7تعد نسبة ذوي النشاط االقتصادي في األقطار العربية، والبالغة           • منخفضة، حيث تدل هذه النسبة على ارتف

 %70في بعض األقطار العربية، وترتفع إلى أآثر من         % 25نسبة اإلعالة، علمًا بأن هذه النسبة تنخفض إلى ما دون           

 .في أقطار أخرى، وهي األقطار التي ترتفع فيها نسبة العمالة الوافدة وهي عمالة نشيطة اقتصادیًا آما هو متوقع

ى        • سن    65تّتسم الخصائص السكانية في األقطار العربية بانخفاض نسبة الفئات الذین تزید أعمارهم عل ًا، وهي ال  عام

سبة         . التي یكون معظم من بلغوها غير نشيطين اقتصادیاً        ذه الن د بلغت ه ة          % 3.1وق ة البالغ سبة العالمي ل الن فقط مقاب

ادة                        %. 6 ة، وزی ًا من ناحي ا آنف سكانية المشار إليه ومن المتوقع ان تزداد هذه النسبة تدریجيًا بسبب ظاهرة الفرصة ال

 .توقعات الحياة من ناحية أخرى

  

ا آ       وارد ذآره ة ال ار العربي ي األقط سكانية ف صائص ال ن الخ ضح م ن     ویت دد م تثمار ع ع الس ال واس ًا أن المج نف

ا                             ا وتقليص آثاره سلبيات بهدف معالجته ر من ال ة للتعامل مع آثي ا ان الحاجة ماّس االیجابيات وتعظيمها واستدامتها، آم

د              . االقتصادیة واالجتماعية والثقافية والسياسية    ذا المجال ال ب ة في ه  ومن الواضح أیضًا أن آثيرًا من المعالجات المطلوب

دافها        ا وتحقق أه ؤتي أآله ستوى القطري لكي ت ى الم ي باإلضافة إل ستوى العرب ى الم تم عل ة   . وأن ت دو أهمي ا تب ومن هن

ة، وفي                      ا الثالث شریة بمكّوناته وارد الب ة الم ة بمنظوم ة المعنّي ا المؤسسات والمنظمات العربي ي تتواله األدوار والمهام الت

ر             مقدمتها منظمة العمل العربية، مما یستدع      ي تأمين الدعم الالزم لتفعيل هذه المؤسسات والمنظمات لتقوم بمسؤولياتها خي

  .قيام

  خصائص التشغيل والبطالة في الوطن العربي

ود                   یمكن القول أن قضایا وتحدیات التشغيل والبطالة في األقطار العربية أصبحت إحدى األولویات الرئيسة في الجه

ة               التنمویة على المستویين القطري والعر     ا، اإلیجابي ة وآثاره دادات العولم ة وامت بي، وبخاصة في ضوء التطورات العالمي

ة    ا واالجتماعي صادیة منه سلبية، االقت ا وال رامج       . منه ات وب د وآلي ة األم ًا طویل ستدامة وخطط ودًا م ستدعي جه ذا ی وه

تثما                ة، مع اس ي         ومشاریع ترمي إلى دعم التشغيل والحد من البطالة لتعزیز الجهود التنموی اون والتكامل العرب اق التع ر آف

ّين                   . في هذا المجال   ة تب ة في األقطار العربي شغيل والبطال ونظرة سریعة إلى الخصائص والمؤشرات المتعلقة بأوضاع الت

رات               بوضوح حجم التحّدیات وأهميتها، والتي یمكن إیجازها فيما یأتي، علمًا بأن األرقام التي سترد تقریبية وتشير إلى الفت

  :2006-2003نية الزم

، ویبلغ عدد المتعطلين عن العمل في    %14ارتفاع المعدل العام للبطالة على المستوى العربي، حيث بلغ هذا المعدل          •

 .وتزید نسبة البطالة عن ذلك بكثير في عدد من األقطار العربية.  مليونًا17ضوء ذلك 

 .ين الجدد لسوق العملارتفاع نسبة البطالة بين الشباب بشكل خاص، ومعظمهم من الداخل •

 .انخفاض نسبة مشارآة اإلناث في النشاط االقتصادي حيث تقل هذه النسبة عن نصف نسبة مشارآة الذآور •

 %.23ارتفاع نسبة البطالة بين اإلناث، حيث بلغت هذه النسبة  •
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ل    • سوق العم ين ب صادي والملتحق شاط االقت ن ذوي الن اث م سبة اإلن ي ن ستمر ف دریجي الم د الت ل .التزای ن العوام  وم

 .المؤثرة في هذا المجال ارتفاع المستوى التعليمي لإلناث وتطور التوجهات االجتماعية ذات العالقة

بسوق العمل سنویًا، وبشكل خاص من مخرجات النظام التعليمي،        ) عاملين ومتعطلين (ارتفاع أعداد الملتحقين الجدد      •

سوق العمل         %. 2.4وذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني الذي یبغ          نویًا،     3.9ویبلغ عدد الداخلين الجدد ل ًا س  مليون

 .مما یستدعي توفير فرص عمل تفوق هذا العدد لتقليص نسبة البطالة

دة           . ارتفاع نسبة العمالة الوافدة غير العربية، حيث یتجاوز عددها عشرة مالیين           • ة الواف سبة العمال ك آانت ن ومقابل ذل

 .ثة مالیينالعربية متواضعة حيث تبلغ ثال

ة من                       • سحاب الحكوم سبب التوجه الن ا، ب ة منه تراجع معّدالت التشغيل في مؤسسات القطاع العام، وبخاصة الحكومي

 .امتالك وإدارة النشاطات االقتصادیة بشكل مباشر، واقتصار دورها على التشریع والتنظيم والمراقبة والتقييم

امي    • ر النظ اع غي م القط اع حج نظم (ارتف ر الم ي) غي ات    ف شریعات واآللي ع ضعف الت ة، م ار العربي ة األقط  غالبي

وتشير التقدیرات ان نسبة القوى العاملة في هذا القطاع تصل أحيانًا إلى حوالي      . والبرامج التي تتعامل مع هذا القطاع     

 .، وتتسم بالتأهيل المتدني واألجر المنخفض واإلنتاجية المتواضعة50%

والصغيرة والمتوسطة حيث تتجاوز هذه     ) الميكرویة أو متناهية الصغر   (الصغرى  ارتفاع نسبة المؤسسات والمنشآت      •

 .من مجموع المؤسسات والمنشآت وتستوعب أآثر من نصف القوى العاملة% 98النسبة 

انخفاض إنتاجية العامل العربي بشكل آبير عن إنتاجية العامل في الدول المتقدمة، مما یؤثر سلبًا على متطلبات النمو                   •

 .تصادي المستداماالق

د بلغت            • ل، فق ة وخصائص سوق العم ى اإلنتاجي لبًا عل نعكس س ارتفاع نسبة األمية بين السكان والقوى العاملة، مما ی

والي  سبة ح ذه الن سكان و % 30ه ين ال دالت    % 14ب ي مع وس ف ّسن الملم ن التح رغم م ى ال ك عل شباب وذل ين ال ب

 .االلتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة

أو ما یسّمى بالفرصة السكانية نتيجة انخفاض معدالت اإلنجاب        ) السّكاني(اب من مرحلة التحول الدیموغرافي      االقتر •

ات       وبالتالي انخفاض نسبة الفئات العمریة دون سن الخامسة عشرة، مقابل ارتفاع نسبة السكان في سن العمل من الفئ

 .رص العمل الالزمة، مما یسبب ضغوطًا على سوق العمل لتوفير ف65-15العمریة 

ر           • ه وغي دریبي، النظامي من ضعف عنصر المواءمة من النواحي الكمية والنوعية بين مخرجات النظام التعليمي والت

 .النظامي من جهة، وبين المتطلبات التنمویة وحاجات سوق العمل                      من جهة أخرى

تثمار                     تقف الثقافة المجتمعية والقيم االجتماعية السائدة      • شغيل واس ود الت ام جه ائًال أم ة ح اطق العربي ر من المن  في آثي

ا                   ة منه دة، وبخاصة األجنبي ة الواف ى العمال اد عل ة وتقليص االعتم وطين العمال ام ت ه   . فرص العمل وعائقًا أم ذا آل وه

ة والحضاریة، وم           سانية والدینّي ز في الجذور     یستدعي تفعيل النظم التعليمية والثقافية لتأآيد قيم العمل االن ه المتمي وقع

 .الثقافية

ة                     االستراتيجياتیتوافر عدد من     • ة العربي وى العامل ة الق ة للتعامل مع حرآي ات التنظيمي رامج والمتطلب ات والب  واآللي

ة                  ة أخرى، فمنطق ى غرار تكتالت عالمي ى الطموحات عل ه ال یرقى إل ك آل ة، ولكن ذل وانتقالها بين األقطار العربي
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ة         التجارة الحرة ال   وى العامل ال الق عربية ما زالت غير مكتملة اإلنشاء، والسوق العربية المشترآة التي توفر حریة انتق

 .العربية ما زالت طموحًا لم یتحقق

ود         • د القي ة، وتزای دول األجنبي ة لل ضعف اآلليات والمتطلبات التنظيمية الالزمة للتعامل مع هجرة القوى العاملة العربي

مستقبلة في هذا المجال، وما یرافق آل ذلك من انعكاسات وآثار اقتصادیة واجتماعية وسياسية المفروضة من الدول ال  

 .فيها الكثير من التحدیات والسلبيات

ادر من حيث                   • و االقتصادي الق ة، وهو النم شغيل والبطال ضایا الت ق بق ة األوث وأخيرًا هناك المؤّشر الرئيس ذو العالق

داخلين           حجمه ونوعيته على رفع مستوى المع   واج ال تيعاب أف ة باستمرار الس اد فرص عمل آافي ة وإیج يشة من ناحي

ى اآلن للحد من                                      ي حت ى المستوى العرب ًا عل م یكن آافي و ل ذا النم أن ه ًا ب ة أخرى، علم الجدد لسوق العمل من ناحي

 .البطالة ومنع تفاقمها

  

  المداخل العامة

ش  ضایا الت ع ق ل م سة للتعام ة رئي داخل عام ة م اك أربع ار  هن ذ باالعتب ع األخ ة، م ار العربي ي األقط ة ف غيل والبطال

  :وهذه المداخل هي. بات التعامل معها بين قطر وآخرالتفاوت الكبير في طبيعة هذه القضایا ومتطل

  

  المدخل االقتصادي: أوًال

اد                       ى إیج ادرًا عل سكاني، ليكون ق و ال سبة النم  فرص عمل   ُیعنى هذا المدخل بتحقيق نمو اقتصادي یتجاوز ضعفي ن

آافية الستيعاب األفواج السنویة المتعاقبة الملتحقة بالنشاط االقتصادي وسوق العمل، آعاملين أو باحثين عن عمل، والذین    

  .تقدر أعدادهم حاليًا بأربعة مالیين إنسان آل عام، باإلضافة إلى األعداد المتراآمة من المتعطلين من سنوات سابقة

  

  والسّكانيالمدخل االجتماعي : ثانيًا

ل عن         % 2.4یتضمن هذا المدخل ترشيدًا تدریجيًا في نسبة النمّو السكاني التي تبلغ حاليًا              ي تق سنویًا مقابل النسبة الت

ل عن        % 2 ة   % 1في الدول النامية، والتي تق دول المتقدم ًا بصورة          . في ال تم جزئي ذه ت يد ه ة الترش م أن عملي ذا مع العل ه

اعية والثقافية، آما تتم نتيجة سياسات وبرامج موجهة لهذا الغرض، وبخاصة في مجاالت              طبيعية نتيجة التطورات االجتم   

  .الصّحة اإلنجابية

  

  مدخل الخدمات واآلليات والبرامج الداعمة للتشغيل: ثالثًا

وارد         ة الم دمات تنمي دمتها خ ي مق شغيل، وف ود الت دعم جه ي ت راءات الت ات واإلج وفير البيئ دخل بت ذا الم ى ه ُیعن

ش سياسات           الب ویر ال ل، وتط وق العم ات س ة واحتياج ات التنموی ع المتطلب ي م ام التعليم ات النظ ة مخرج ریة، ومواءم

واالستراتجيات المنظمة لسوق العمل والتي تعالج قضایا التشغيل، والخدمات الداعمة للتشغيل والتوظيف التي یتناولها هذا      

  .التقریر بشيء من التفصيل
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  لة وتعريبهامدخل توطين العما: رابعًا

ة                          ة العربي شغيل العمال ز ت ذلك حف ل، وآ ين عن العم واطنين المتعطل شغيل الم ة لت ود المبذول یتناول هذا المدخل الجه

ومن الجدیر بالذآر أنه مقابل مالیين المتعطلين عن العمل الذین تبلغ . وحرآيتها في األقطار العربية الجاذبة للعمالة الوافدة

در عددها                          من مجمل القو  % 14نسبتهم   ي یق ة الت ر العربي ة غي ر من العمال اك حجم آبي ة، هن ى العاملة في المنطقة العربي

ة          . بأآثر من عشرة مالیين عامل     ة          "ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا المجال وثيق ام الستراتيجية التنمي مشروع اإلطار الع

ة           يج العربي دول الخل اون ل ام       " والتكامل لدول مجلس التع ي صدرت ع وة العمل        1986الت ى تخفيض حجم ق ، ونصت عل

  .الوافدة تدریجيًا، وتعدیل ترآيب العمالة الوافدة لصالح العمالة العربية

ا                         رین، وهم دخلين األخي يس ومباشر في الم شكل رئ ا تترآز ب ومن الواضح أن مهام منظمة العمل العربية وجهوده

ر        مدخل الخدمات واآلليات والبرامج الداعمة للتشغيل، ومدخل ت     ود غي ى الجه ك باإلضافة إل ا، وذل ة وتعریبه وطين العمال

  .المباشرة التي تصب في المدخلين اآلخرین، وهما المدخل االقتصادي والمدخل االجتماعي والسكاني

ة             وتتناول هذه الدراسة   ا األولوی شغيل والعمل     ل  مجموعة من الخدمات واآلليات والبرامج التي یمكن إعطاؤه دعم الت

  .بطالة على المستوى العربي، انطالقًا من األولویة التي تشغلها قضایا التشغيل والبطالة على الساحة العربيةحّد من الوال

  

  األهداف والتوجهات 

داف      ن األه ة م تخالص مجموع ن اس شریة، یمك وارد الب وم الم ًا لمفه ا آنف شار إليه شاملة الم رة ال ن النظ ًا م انطالق

ات و   ع ضمن اهتمام ي تق ساهم في الحد من     والتوجهات الت شغيل وت ود الت دعم جه ة، وت ة العمل العربي مسؤوليات منظم

وارد                            ة الم ة لمنظوم ات الثالث ّون من المكون ذه األهداف والتوجهات المرتبطة بكل مك البطالة، وفيما یلي رصد موجز له

  .البشریة، وللمنظومة بشكل عام

  العرض من القوى العاملة: أوًال

  :األهداف والتوجهات

ا مع                            االرت • ا ومواءمته ة، ومن حيث ارتباطه ة والنوعي واحي الكمي ي من الن ي والتقن دریب المهن يم والت قاء بنظم التعل

ة،        ة ثاني ن ناحي تعداداتهم م ولهم واس ين ومي درات الدارس ة، وق ن ناحي ل م وق العم ات س ة وحاج ات التنموی المتطلب

 .والمجاالت والمراحل التعليمية األخرى من ناحية ثالثة

ا في                     تطویر   • تفادة منه ادة االس ة، وزی ة والنوعي واحي الكمي نظم التعليم والتدریب المهني والتقني غير النظامي من الن

د       دین للعمل بع ل، والعائ المتعطلين عن العم ًا، آ ورًا وإناث ستهدفة ذآ ات الم ستمر للفئ يم الم ار والتعل يم الكب مجال تعل

 .تهم وتحسين مستوى أدائهماالنقطاع عنه، والعاملين الذین یحتاجون رفع آفاء

ة                    • واد التعليمي ك الم شمل ذل ة، وی ر النظامي ا وغي ة منه ي، النظامي تحسين مدخالت نظم التعليم والتدریب المهني والتقن

 .والتدریبية، والهيئات التدریسية والتدریبية، والتسهيالت المكانية والفنية، واإلدارات المتطورة، وغير ذلك

ة ا • ضایا حرآي ام بق ك االهتم شمل ذل ة، وی دول األجنبي ى ال ا إل ة وهجرته ين األقطار العربي ا ب ة وانتقاله ة العربي لعمال

 .المتطلبات التدریبية والتأهيلية والتنظيمية والتشریعية
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ف، وخدمات                 • شغيل والتوظي تطویر الخدمات والتسهيالت الداعمة للتشغيل والتوظيف، ویشمل ذلك خدمات مكاتب الت

وظ    اد ال ه واإلرش راغبين         التوجي ذلك ال ل، وآ ن العم ين ع ة، والمتعطل سات التعليمي ي المؤس ة لخریج يفي الموجه

بااللتحاق بالمؤسسات والبرامج التعليمية المختلفة، النظامية منها وغير النظامية، ذآورًا وإناثًا، وذلك لمساعدتهم على 

 .ناسبهمتقييم قدراتهم واستعداداتهم وتوجيههم لفرص العمل أو فرص التعليم التي ت

ي    • اث ف ذآور واإلن شغيل لل دعم الت ي ت شریة الت وارد الب ة الم دریب وتنمي ل والت دمات التأهي ة بخ ة الالزم الء العنای إب

صغرى  شآت ال صغر(المؤسسات والمن ة ال ة أو متناهي دمات ) الميكروی دم الخ ي تق ك الت صغيرة والمتوسطة، وتل وال

 .حسين أدائهم وحفزهم على االنتقال إلى القطاع النظاميلت) غير المنظم(للعاملين في القطاع غير النظامي 

  الطلب على القوى العاملة: ثانيًا

  األهداف والتوجهات

ة                         • ة العمال دیل ترآيب ة، وتع ة الخارجي ة للعمال ة الجاذب تخفيض حجم قوة العمل الوافدة غير العربية في األقطار العربي

 .الوافدة لصالح العمالة العربية

ة ال  • ویر الثقاف يص         تط ة، وتقل ذور الثقافي ي الج ودة ف ة الموج ات االیجابي يم االتجاه تثمار وتعظ اه اس ة باتج مجتمعي

 .االتجاهات السلبية في الممارسات واالتجاهات االجتماعية فيما یتعلق بقيمة العمل وممارسته

ساهمة بجذب العم          • شآت للم ورًا    االرتقاء ببيئة العمل وظروفه وعالقاته وحوافزه في المؤسسات والمن ة، ذآ ة الوطني ال

 .وإناثًا، للعمل في مستویات العمل المختلفة، وبخاصة مستویات العمل األساسية

شة                 • ات المهّم تحسين بيئات العمل وظروف التشغيل واألطر التنظيمية الداعمة لتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة والفئ

 .في المجتمع

دعم إ        • صغيرة والمتوسطة،         تطویر التشریعات واإلجراءات التنظيمية التي ت شآت الصغرى وال شاء المؤسسات والمن ن

ة          ة الوطني تيعاب العمال ى اس درة عل ادة الق دف زی ك به امي، وذل ر النظ اع غي ي القط ره ف ل وأط ة العم ّسن بيئ وتح

  .والعربية

  القنوات والروابط بين جانبي العرض والطلب: ثالثًا

  :األهداف والتوجهات

ي إجراء الدراسات والبح • ع ف شمل العرض من التوّس ي ت شریة الت وارد الب ة الم ة بثالثي وث والمسوحات ذات العالق

ة          ب المختلف ویر الجوان ي تط ائج ف ن النت تفادة م ا، واالس روابط بينهم وات وال ا، والقن ب عليه ة، والطل وى العامل الق

 .لمنظومة الموارد البشریة

شریة     لتقييميةواتطویر دور القطاع الخاص على المستویات التخطيطية والتنفيذیة   • وارد الب ة الم  والتمویلية في منظوم

 .بمكّوناتها المختلفة، وبخاصة فيما یتعلق بجانب العرض من القوى العاملة

ستو               • ى الم شریة عل وارد الب ي       یإنشاء نظم المعلومات وقواعد البيانات المتعلقة بمنظومة الم ي، والت ين القطري والعرب

ة                تشمل معلومات وخصائص أسواق العمل العر      ر النظامي، وخصائص العمال يم النظامي وغي بية، ونواتج نظم التعل

 .المهاجرة والوافدة والعائدة، وعناصر القنوات والروابط بين العرض والطلب وغير ذلك
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ا                    • شریة بمكّوناته وارد الب ة الم ة بمنظوم ة ذات العالق تطویر االستراتيجيات والسياسات والمواثيق والمعاهدات العربي

 .إجراء التنسيق والتوافق مع المواثيق والمعاهدات واإلعالنات العالميةالثالثة، و

د                 • ى توحي االرتقاء بالتشریعات القطریة المتعلقة بمنظومة الموارد البشریة بمكّوناتها وعناصرها المختلفة، والعمل عل

 .منطلقاتها وتوجهاتها وأطرها العامة من منظور عربي

ك               تطویر البيئات العلمية واألطر الث     • شمل ذل شریة، وی قافية التي تساهم في تناول القضایا المتعلقة بمنظومة الموارد الب

 .الخدمات اإلعالمية والثقافية والمؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات، على المستویين القطري والعربي

شمل    النهوض بحاآمية المكونات والعناصر المختلفة لمنظومة الموارد البشریة على المستویي          • ي، وی ن القطري والعرب

 .ذلك القدرات التخطيطية والتنظيمية واإلداریة والمؤسسية، وتعظيم أدوار أطراف اإلنتاج

تطویر دور المرأة ومشارآتها وأوضاعها في منظومة الموارد البشریة سواء فيما یتعلق بالتعليم واإلعداد والتأهيل أو  •

 .حاآمية والتنظيمبالتشغيل والتوظيف أو باألنشطة المتعلقة بال

  

  اآلليات والبرامج: التشغيل

أهيلهم          املين وت داد الع ا بإع ق منه ا یتعل ة م ة، وبخاص صادیة واالجتماعي داداتها االقت شغيل وامت ضایا الت وأت ق تب

ا في              ك، مكانته ر ذل ة، وغي ات التنموی وظروف عملهم، والعالقات بين أطراف االنتاج، وخصائص سوق العمل والمتطلب

ال       . وّیات المرتبطة باهتمامات منظمة العمل العربية ومسؤولياتها منذ تأسيسها   سلم األول  ة أعم ى طبيع ك عل د انعكس ذل وق

  .المنظمة والنشاطات التي تقوم بها

ر،              الي تقليص الفق ة، وبالت شغيل والحد من البطال إن اآلليات والبرامج واإلجراءات التي یمكن أن تساهم في دعم الت

  :آثيرة ومتعدّدة

و • ي      س ي ف افي والقيم ر الثق سياسي، أو التغّي ّول ال اعي، أو التح ور االجتم صادي، أو التط النمو االقت ق ب ا یتعل اء فيم

 المجتمع،

ق     • ذ والتطبي ستوى التنفي ى م تراتيجيات أو عل سياسات ووضع االس م ال يط ورس ستوى التخط ى م ان عل ا آ واء م وس

 واألداء،

ا سبق             وسواء ما آان یعنى بجوانب العرض من القوى ا         • ب، آم ى مستوى الطل شریة، أو عل وارد الب لعاملة وتنمية الم

 ،اإلشارة إليه في مطلع هذه الدراسة

ات مع                         • ة والعالق أثيرات الدولي ة والت ى مستوى التطورات العالمي وسواء على مستوى العمل القطري والعربي أو عل

 .الدول األجنبية

ي یمكن ان یكون           من آل ذلك اآلليات     ولكن ما یهمنا في هذه الدراسة        رامج واإلجراءات والخدمات الت ا والب  دور له

وفيما یلي عرض لمجموعة من هذه اآلليات والخدمات الداعمة للتشغيل والحد من البطالة، والتي یمكن   . في  التشغيل  بارز  

ة  ل منظم ار عم ن إط سًا م ًا رئي شّكل جانب ة أن ت ل العربي ال المنالعم أن أعم ًا ب شغيل، علم ال الت ي مج ا ف ة وانجازاته ظم
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م انجازه            . ونشاطاتها تناولت جوانب آثيرة من هذه اآلليات والخدمات        ا ت ا، سواء م وسيتناول العرض مجموعة آبيرة منه

  .آليًا أو جزئيًا، أو ما یوصى بانجازه، وذلك لتحقيق الشمولية وتكامل الصورة

  جيات التشغيلياسترات. 1

ة   ل العربي ة العم ام أصدرت منظم ي ع ي    ف2003ف ين الت ه الثالث ي دورت ي ف ل العرب ؤتمر العم رار م ي ضوء اق

ونس دتهفي ت شغيل   "عق ة والت وى العامل ة الق ة لتنمي تراتيجية العربي ق   ". االس ى المواثي تراتيجية إل ذه االس تندت ه د اس وق

ى    ة وإل ة ذات العالق ل العربي ؤتمرات العم رارات م ة، وق ة والدولي ات العربي ة "واالتفاق تراتيجية تنمي ةاس وى العامل  -الق

شغيل " "1985 ة للت تراتيجية العربي ة" 1993واالس صادرتان عن المنظم ام . ال تراتيجية االهتم وان االس ن عن ویتضح م

  .بعنصر االرتباط والمواءمة فيما یتعلق بالقوى العاملة بين جانبي العرض والطلب

شطتها مج        دافها ومجاالت أن ا وأه ة        وقد تناولت االستراتيجية في منطلقاته م المنطق ي ته ضایا الت رة من الق موعة آبي

ل       العربية سواء على المستوى القطري أو العربي، بما في ذلك قضایا التعاون والتكامل العربي، والتشغيل والبطالة، وتأهي

ة، ونظم معل دادات االجتماعي ة، واالمت شریعية والتنظيمي اد الت شرآاء، واألبع ة، وادوار ال ة، واالنتاجي وى العامل ات الق وم

  .الموارد البشریة، وتشغيل المرأة، وغير ذلك

ویر    ر بتط د آن للنظ ون األوان ق د یك دیث وق شغيل    " وتح ة والت وى العامل ة الق ة لتنمي تراتيجية العربي ذ " االس لتأخ

ة                       ات التنموی ات سوق العمل والمتطلب شریة ودیناّمي وارد الب ة الم ضایا تنمي ، باالعتبار التطورات والتوجهات الحدیثة في ق

  .والتحّول في العالقات الدولية، واألولوّیات المرتبطة باألوضاع االقتصادیة واالجتماعية العربية

  مؤشرات التعليم والتدريب المهني والتقني. 2

اع       ة للقط اس العناصر المختلف ات لقي دم آمرجعي رات تخ ى مؤش ي إل ي والتقن دریب المهن يم والت اع التعل ر قط یفتق

ات واإلحصاءات والمعلومات      والتغّيرات والتطورات ا   لكمية والنوعية التي تطرأ عليه سنة بعد أخرى، وتسّهل جمع البيان

ة     دول األجنبّي ع ال ة وم ة المختلف ار العربي ين األقط ات ب راء المقارن اع وإج ذا القط ن ه ادة  . ع ي الع رات ف الج المؤش وتع

سب متغ      ي ح ي والتقن دریب المهن يم والت ة للتعل ة والنوعي صائص الكمي ة    الخ اطق الجغرافي ر والمن نس والعم رات الج ي

ك   ر ذل ي وغي ستوى التعليم ریجين      . والم شغيل الخ اءة وت ل والكف ة والتموی اق والكلف سب االلتح صائص ن ذه الخ ن ه وم

ك       ر ذل ة وغي رامج التدریبي صائص الب ستمر وخ يم الم ي التعل شارآة ف دربين والم ين والم صائص المعلم ضمن . وخ وتت

ة                      المعلومات المعنية بالمؤ   ات الالزم سابه والبيان ة احت ّين آيفي ي تب ة الریاضية الت شر الواحد عادة عنوان المؤشر والمعادل

  . الحتساب المؤشر ومصادرها ومن ثم تحليل النتائج التي یتم التوصل إليها ومجاالت االستخدام لهذه النتائج

استثمارها والبناء  ألقطار العربية، یمكن    ومن المعلوم أن هناك جهودًا متواضعة في هذا المجال في عدد محدود من ا             

  . واالستفادة منها على المستوى العربيعليها

ي   امج عرب ة لبرن ة قائم دو الحاج ضمن      وتب ي، یت ي والتقن دریب المهن يم والت اع التعل املة لقط رات ش ع مؤش  لوض

ى إجراء ا                  ة عل ساعدة األقطار العربي ي، لم ة لخصائص      الخصائص النوعية والكمية، على المستوى العرب لقياسات العلمي

  .القطاع والتطورات التي تطرأ عليه، ومقارنة ذلك مع أقطار أخرى في العالم
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  نظام معلومات سوق العمل. 3

م      2007أصدر مؤتمر العمل العربي في دورته الرابعة والثالثين المنعقدة في آذار             رار رق ذي   ) 1356( الق دعو  "ال ی

ات ل      ة           الدول العربية إلنشاء قاعدة بيان ستویات المحلي ى الم سوق العمل عل ات والمعلومات الخاصة ب ل البيان ع وتحلي تجمي

ة  رات العربي ات والخب ادل المعلوم سهيل تب ة لت ة والدولي ة  ". واالقليمي وى العامل ة الق ة لتنمي تراتيجية العربي ت االس وتناول

 القوى العاملة والتشغيل من خالل شبكة تصميم وتنفيذ شبكة معلومات حول"والتشغيل هذا الجانب حيث أّآدت الحاجة إلى 

  ".اتصال عالمية یتم من خاللها متابعة مؤشرات سوق العمل في البلدان العربية

وتنبع أهمية مثل هذه القرارات والتوجهات من أن ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالموارد البشریة، سواء من                 

دى              ى صعوبات ل ؤدي إل ق               حيث شموليتها أو دقتها، ی ا یتعل رارات فيم اذ الق سياسات ووضع االستراتيجيات واتخ رسم ال

يم في مجاالت العمل                         شطة التقي وال . بقضایا التشغيل والبطالة، آما یؤدي إلى عوائق لدى إجراء الدراسات والبحوث وأن

ة،    یخفى أن مثل هذه المعلومات والبيانات تتناول المكونات الثالثة للموارد البشریة، وهي جانب العر           وى العامل ض من الق

  .وجانب الطلب عليها، وآذلك الروابط والقنوات بين الجانبين

ى                                 ى التعرف عل ذا الغرض، إل ة له ق شبكة عربي ل، عن طری ة عن سوق العم شاء قاعدة معلوماتي وهكذا یهدف ان

سياسات واإلجراءات وال                    ساهم في وضع ال ا ی ه، بم ة   خصائص سوق العمل وعلى التغّيرات التي تطرأ علي رامج الالزم ب

ة صاحب                      شریة لخدم وارد الب ؤات حول مؤشرات الم للتعامل مع هذه الخصائص والمتغيرات، وإجراء االسقاطات والتنب

  .القرار وراسم السياسات والباحث وصاحب العمل وغيرهم

د اشتمل ال          وقد   ى   أعّدت منظمة العمل العربية مشروعًا إلنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، وق مشروع عل

صيًال             ل، وتف رصد التحدیات التي یشهدها سوق العمل في األقطار العربية، وآذلك الفرص المتاحة لزیادة آفاءة سوق العم

ات               واع قواعد البيان ا وأن شبكة ومكّوناته ان أهداف ال ل، مع بي وافيًا حول مشروع إنشاء شبكة قومية لمعلومات سوق العم

شریة وا    المشمولة بها وتطبيقاتها ومخرجا    وارد الب ى مستوى المرآز     تها، باإلضافة إلى متطلبات إنشائها من الم ة عل لمادی

  .ومن المؤّمل السير قدمًا بوضع هذا المشروع موضع التنفيذ.  للشبكة والنقاط الوطنيةالرئيسي

  تدريب المدربين. 4

وارد       من المعلوم أن إعداد المدربين المهنيين وتأهيلهم ومستویات أدائهم تشّكل أحد       ة الم اط الضعف في نظم تنمي  نق

رامج                    ذ ب البشریة في المعاهد والمدارس والمراآز والبرامج المهنية المختلفة، بما في ذلك مواقع العمل التي تستضيف وتنف

ة  ومما یساهم في هذا الضعف المكانة المتدنية نسبيًا في المجتمعات العر . تدریبية آما هو الحال في برامج التلمذة المهنية        بي

م في                  ة له ة العملي رة الميداني دربين، ونقص الخب ة للم ة والمعنوی للتعليم والتدریب المهني والتقني، وضعف الحوافز المادی

اء العمل سواء في                            اءتهم في أثن ع آف دریبهم ورف مؤسسات العمل واالنتاج في سوق العمل، وعدم ایالء االهتمام الكافي بت

  .األساليب والمسلكّياتمجال تخصصاتهم المهنية أو في مجال 

رامج                    دربين في ب رئيس للم ات المجتمع في معظم الحاالت المصدر ال د المتوسطة وآلي وتشّكل الجامعات والمعاه

التعليم والتدریب المهني والتقني، وبخاصة أولئك الذین عملوا لفترات مناسبة في مؤسسات العمل واالنتاج في سوق العمل 

رات الميداني   ى الخب صلوا عل ة وح ة ذات العالق دریب      . ة والتطبيقي اليب الت ال أس ي مج ؤالء ف ة له ارات الالزم ا المه أم

والمسلكيات فتشمل القدرة على تحدید االحتياجات التدریبية للمتدربين، ووضع البرامج التدریبية وتنفيذها وتقييم المتدربين             
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ى        ویتوافر في هذا المجال جهود في عدد من األقطار الع      . وبرامج التدریب  ا عل تفادة منه تثمارها واالس ي یمكن اس ة الت ربي

  .المستوى العربي

ي                امج عرب ي وضع برن ى المستوى العرب شریة عل ومما یدعم المنطلقات والتوجهات في التشغيل وتنمية الموارد الب

اءت                          شامل ع آف ة لرف اء الخدم ي في أثن ي والتقن دریب المهن يم والت رامج التعل هم وتحسين    لتأهيل المدربين في مؤسسات وب

ع المناسبة              . مستوى أدائهم في تنفيذ البرامج التدریبية      ار المواق ة، واختي ویتطلب ذلك وضع مجموعة من الوحدات التدریبي

ك  ر ذل دربين، وغي دربي الم دریب م ة، وت دد من األقطار لعربي ي ع ة . ف وطين العمال امج ت ذا البرن داف ه ون من أه ویك

  .وتعریبها حيثما یلزم

  فين ومسؤولي السالمة في مواقع العملتدريب المشر. 5

ع                ة في مواق رق العمل مسؤوليات ضروریة ومهم ة ورؤساء ف یتولى المشرفون ومسؤولو السالمة والصحة المهني

ة                العمل واالنتاج في سوق العمل، فهم حلقة الوصل بين المدربين واالختصاصين من جهة وبين العمال بمستویاتهم المختلف

ع ع       ة في العمل                 من جهة أخرى، وتق ة واالنتاجي رة من النوعي اتقهم جوانب آثي ى ع م            . ل ذین ت دربين ال ة الم ا في حال وآم

تناولهم في الفقرة السابقة، تشّكل الجامعات والمعاهد المتوسطة وآليات المجتمع في معظم الحاالت المصدر الرئيس لفئات    

ة           المشرفين في التخصصات المختلفة، وهم بحاجة لذلك إلى تدریب قبل            ارات الالزم ى المه ة عل الخدمة أو في أثناء الخدم

اليب         . لرفع آفاءتهم وتحسين مستوى أدائهم وزیادة االنتاجية في مواقع العمل          وتشمل المهارات الالزمة في هذا المجال أس

سبة للمشرفي        شمل   االشراف وادارة فرق العمل وإدارة الجودة وتقييم أداء العاملين وأعمال الصيانة وغير ذلك بالن ا ت ن، آم

سبة     االشراف على متطلبات الصحة والسالمة في العمل وأمور االسعافات األولية ووسائل الحمایة والوقایة وغير ذلك بالن

ة       سالمة والصحة المهني وافر في   . لمشرفي ال تثمارها                       ویت ي یمكن اس ة الت ود في عدد من األقطار العربي ذا المجال جه  ه

  .واالستفادة منها على المستوى العربي

ات وضع          ات والتوجه ى دعم المنطلق ساعد عل ا ی ان مم ا ف ارة إليه ي سبق االش دربين الت دریب الم ة ت ي حال ا ف وآم

ي     ستوى العرب ى الم شغيل عل ي الت امل ف ي ش امج عرب شربرن ل الم سالمة    لتأهي سؤولي ال ل وم رق العم اء ف فين ورؤس

ویتطلب . والصحة المهنية في مواقع العمل واالنتاج في سوق العمل في أثناء الخدمة لرفع آفاءتهم وتحسين مستوى أدائهم                

دریب     ة، وت بة في عدد من األقطار العربي ع المناس ار المواق ة، واختي بة من الوحدات التدریبي ك وضع مجموعة مناس ذل

ك     مدربي ا  ر ذل زم           . لمشرفين، وغي ا یل ا حيثم ة وتعریبه وطين العمال امج ت ذا البرن ولى   . ویكون من أهداف ه ویمكن أن یت

  . الموقع الواحد مهام تدریب المدربين، آما سبق اإلشارة إليه، وتدریب المشرفين ومسؤولي السالمة

  التصنيف العربي المعياري للمهن. 6

ون   سادس والثالث ام ال ؤتمر الع ر الم نة   أق ان س ي عّم د ف ذي عق ة ال ل العربي ة العم ي  2009لمنظم صنيف العرب الت

وآان قد عمل على هذا التصنيف . الذي یشتمل على تصنيف وتوصيف لحوالي ثالثة آالف عمل) 2008(المعياري للمهن   

صناعية وا     159 االت ال ي المج ة ف ل المختلف ات العم ون قطاع ًا یغط شرین فریق سعة وع ًا ضمن ت رًا عربي شائية  خبي الن

ة من     ة والزراعي ة   والخدمي دٍد من األقطار العربي ذي        . ع سابق ال ي ال ذا التصنيف ليحل محل التصنيف العرب  ویصدر ه

ومن المعلوم أن مثل هذا االصدار یغّطي      . الف وثمانمئة عمل تقریباً   على  ، والذي اشتمل    1989أصدرته المنظمة في عام     

ال            الجانب الرئيس واألآبر من حاجة آل قطر ع        بعض األعم ) المهن (ربي، ویبقى هناك بعض الخصوصيات فيما یتعلق ب

  .اإلضافية أو مسميات األعمال التي یمكن لكل قطر عربي ان یعالجها على المستوى القطري
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دولي للمهن              اري ال ًا تحدیث التصنيف المعي ة حالي ة العمل الدولي ولى منظم سه تت  International(وفي الوقت نف

Standard Classification of Occupations-ISCO- ( ومن المتوقع أن یكون التوافق   . 1988الذي صدر في عام

راًً    بين التصنيفين ا   اري للمهن         ویتطلب   . لجدیدین، العربي والدولي، آبي ي المعي د   التصنيف العرب م    بع اده   ان ت ميًا  اعتم رس

ا   على المستوى العربي   ا زی ة تتطلبه ع صدوره        األخذ باالعتبار أي تعدیالت طفيف دولي المتوق ة مع التصنيف ال دة المواءم

ة                        ال، وترجم ة بمسميات األعم وائم مقارن ي، وق قریبًا، وغير ذلك من التحسينات آإصدار دليل الستعمال التصنيف العرب

  .مسميات األعمال للغتين االنجليزیة والفرنسية، وغير ذلك

  التصنيف العربي المعياري للتعليم. 7

اري للمهن          ) 6( العربية، آما ورد شرحه في البند        اعتمدت منظمة العمل   ي المعي راره   أعاله، التصنيف العرب م اق  وت

الج جانب                   . رسميًا ونشره عربياً   ذلك یع و ب ارس في المجتمع فه ي ُتم ال الت المهن واألعم ونظرًا ألن هذا التصنيف یعني ب

ة     الطلب على القوى العاملة في سوق العمل، وتبقى الحاجة قائمة إلى تصن            وى العامل يف مواٍز یعالج جانب العرض من الق

دار   ك بإص يم "وذل ي للتعل صنيف العرب دولي     ". الت صنيف ال رًا للت د نظي ن یع اري للمه ي المعي صنيف العرب ا ان الت وآم

  .المعياري فإن التصنيف العربي المعياري للتعليم سيكون في حالة انجازه نظيرًا للتصنيف الدولي المعياري للتعليم

)International Standard Classification of Education –ISCED- (     سكو ة اليون ذي أصدرته منظم ال

ویشّكل التصنيف المعياري اللغة الموحدة واألداة لبناء قواعد البيانات المتعلقة بالتعليم من حيث المجاالت   . 1997في عام  

ة أخرى     والحقول والمستویات التعليمية من ناحية والبرامج والتخصصات ال        ذا التصنيف        . تعليمية من ناحي ل ه ساعد مث وی

. على تجميع البيانات ومقارنتها على المستوى الدولي من جهة، وبناء قواعد بيانات تنمية الموارد البشریة من جهة أخرى                 

س                يم لت اري للتعل ي المعي اري للمهن والتصنيف العرب ي المعي ين التصنيف العرب ط ب هيل ویمكن بعد ذلك إعداد جداول رب

ين العرض والطلب  ة ب ة والمواءم ات الموازن رح مشروع . عملي ة مقت ة العمل العربي دى منظم ذآر ان ل ومن الجدیر بال

رح                ات المشروع والجهات المقت ك مكّون شمل ذل ة لالنجاز، وی اد المختلف اول األبع يم یتن اري للتعل ي المعي للتصنيف العرب

ذا              . ذ والكلفة التقدیریة  مشارآتها فيه، ومتطلبات تنفيذه، ومراحل التنفي      دمًا في مراحل وضع ه وتبقى الحاجة قائمة للسير ق

المشروع موضع التنفيذ، حيث ال یخفى أهمية مثل هذا التصنيف وانعكاساته على أوضاع التشغيل للشباب على المستویين                 

  .القطري والعربي، موضوع هذه الدراسة

  خدمات البحث والتطوير. 8

ار العر ي األقط وافر ف ات   یت اق الجامع ارج نط صفها خ ن ن ر م ویر، أآث ز للبحث والتط سمئة مرآ والي خم ة ح . بي

ومن ناحية أخرى فإن شيوع      . وتتناول هذه المراآز في مهاّمها وأعمالها مجاالت العلوم المختلفة ومنها المجاالت التربویة           

ام و             ذه             خدمات البحث والتطویر في المجاالت التربویة التي تخدم قطاع التعليم الع ل له ه شيوع مماث الي ال یعادل يم الع التعل

ا في           . الخدمات في مجال قطاع التعليم والتدریب المهني والتقني في األقطار العربية           ذه الخدمات وأثره وال یخفى أهمية ه

ه    ي تهّم ضایا والخصائص الت ّصي الق ه وتق اع وتقييم ذا القط ویر ه ا   . تط ق منه ا یتعل ضایا والخصائص م ذه الق ن ه وم

ا     بالمد خالت آالبرامج والبيئات التدریبية والمدربين واإلدارات المؤسسّية، أو بالعمليات، أو بالنواتج والمخرجات وعالقته

ل  ع حاجات سوق العم ا م ة ومواءمته ات التنموی ات  . بالمتطلب نجم عن دراس ا ی ضًا م ضایا والخصائص أی ذه الق ن ه وم

شمل جوانب                المقارنة مع النظم العالمية، واألبعاد المختلفة ال       ي ت ي والت ي والتقن دریب المهن يم والت متعلقة باقتصادیات التعل

شغيل وخصائص               . التمویل والكلفة والكفاءة والفاعلية    ضایا الت سبرغور ق ة ل هذا باإلضافة إلى الدراسات والمسوح الميداني
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ة،         التعليم والتد الخریجين، وغير ذلك مما یسبغ العمق المعرفي والصيغة العلمية على قطاع             ي من ناحي ي والتقن ریب المهن

ة أخرى            شغيل من ناحي دو الحاجة       . وعلى قطاع العمل والت ذا تب شجيع خدمات البحث والتطویر في مجال              وهك ز وت لحف

ویمكن أن یتم ذلك بكلفة . التعليم والتدریب المهني والتقني، وبخاصة في األقطار العربية األآثر احتياجًا لمثل هذه الخدمات

ة عن طر ال   مقبول ي المج ا ف ویر أعماله ا، لتط ات أو خارجه واء داخل الجامع ة، س ز قائم تثمار مؤسسات ومراآ ق اس ی

  .المنشود

  خدمات التشغيل االلكتروني. 9

ل صاحب العمل                 آانت عمليات التشغيل في السابق، وما زالت إلى حد آبير، تتم عن طریق االعالن المباشر من قب

ه والشخصي، أو عن                     أو الباحث عن عمل في وسائل االعالم           ق االتصال المباشر، المؤسسي من ة، أو عن طری  المختلف

ات      ق البعث ن طری ل، أو ع ل صاحب العم ن قب ار م يهم االختي ع عل ن یق ف م ا توظي ي یعقبه دریب الت دمات الت ق خ طری

ك   ر ذل دة، أو غي ة الموف دى الجه ل ل ا بالعم ستفيد منه زم الم ي یلت ية الت تخدام . الدراس ًا اس شيع حالي ات وی ات المعلوم تقني

ة         ي تخدم صاحب العمل والباحث عن            ) االنترنت أو االنترانت    (واالتصال الحدیثة للتشغيل باستخدام الشبكة العنكبوتي الت

ولهذا الغرض یتولى صاحب . عمل في آن واحد بيسر وسهولة وبكلفة متواضعة، باستخدام النظم والبرمجيات ذات العالقة

ات والم  ال المتطلب ل إدخ ال      العم ل إدخ ن عم ولى الباحث ع ا یت شغيلهم، آم ذین یرغب بت املين ال ة للع فات الالزم واص

تعدادته    ه واس ه وخبرات ة بمؤهالت ات ذات العالق ات والبيان ين    . المعلوم ة ب راء المقارن ة إج ة االلكتروني ولى المنظوم وتت

يهم ح                 ق عل ذین تنطب د الباحث     العرض والطلب، وتزوید صاحب العمل بالمعلومات عن االشخاص ال ذلك تزوی ه، وآ اجات

اتهم          ه مع حاج ه وخبرات ذین تتوافق مؤهالت ستطيع أي من   . عن العمل بالمعلومات عن مواقع العمل وأصحاب العمل ال وی

الزم               اق ال ك      .الطرفين بعد ذلك مواصلة االتصال الكترونيًا أو بأساليب أخرى إلجراء االتف  ومن الضروري في ضوء ذل

اة أن                       نشر خدمات الت  العمل على    ذه الخدمات، مع مراع ل ه ا مث وافر فيه ي ال تت ة الت شغيل االلكتروني في األقطار العربي

ق                      ساهمة في تحقي شغيل، والم وطين والتعریب في الت ات الت دعم عملي ة، ل تكون المضامين التفصيلية للخدمة باللغة العربي

  .عنصر المواءمة بين العرض والطلب في السوق العربي

  لمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطةالتشغيل في ا. 10

ة صادات العالمي ي االقت ًا ف صغيرة والمتوسطة دورًا مهم شآت والمؤسسات والمشروعات الصغرى وال . تلعب المن

تثمار في                                ا وحجم االس املين فيه شآت والمشروعات من حيث عدد الع ذه المن ورغم التفاوت بين بلد وآخر في تعریف ه

ة،       أعمالها ومساهمتها في االقت    صادات الوطنية، إّال أنه قلما یقل مجموع عدد العاملين فيها عن نصف مجموع القوى العامل

د الواحد          % 95آما أنه قلما یقل عدد هذه المؤسسات عن          ي في البل دد الكل شآت في      . من الع ذه المؤسسات والمن شّكل ه وت

إن    . من الناتج المحّلي االجمالي   % 55ة  من العدد الكلي، وتبلغ مساهمتها االقتصادی     % 98المنطقة العربية حوالي     ذا ف وهك

طبيعة هذه المنشآت والمشروعات وحجمها ووزنها الملموس ومساهمتها الكبيرة في االقتصادات الوطنية توفر حافزًا قویًا              

لى نمط على المستویين القطري والعربي لالهتمام بالخدمات واآلليات والبرامج الالزمة لدعم وحفز التشغيل فيها، سواء ع    

ذاتي         شغيل ال ى نمط الت ر أم عل دى الغي أجر ل شغيل ب ي         . الت ذاتي ف شغيل ال ذا المجال أن الت ه في ه ا تجدر االشارة إلي ومم

شاؤها من              ) الميكرویة أو متناهية الصغر   (المنشآت الصغرى    ه إن ا یتطلب والصغيرة بشكل خاص تستحق اهتمامًا خاصًا لم

درات             جهود خاصة من قبل الریادیين والمبادری      ك من ق ه ذل ن المعنيين باإلعداد لها وإنشائها وإدارتها وتشغيلها، وما یتطلب
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ر                       سویق وغي ل والتنظيم والت ل والتموی دریب والتأهي يم والت تنافسّية، وما یستدعيه من خدمات وتسهيالت في مجاالت التعل

  .ذلك

ستوى     ى الم ا عل وس عنه شكل ملم ى ب شباب أعل ين ال ة ب سبة البطال رًا ألن ن ي  ونظ صعوبات الت وطني، وألن ال  ال

سوق العمل ونقص                   اقهم ب ة التح سبب حداث سبيًا ب ة ن یواجهها الشباب في الحصول على فرص العمل والتشغيل تكون عالي

ر من                             ام وفي آثي ذلك في القطاع الع رة وآ شآت الكبي خبراتهم وضعف تنافسيتهم، مما یؤخر احتماالت استيعابهم في المن

صغيرة،                 مجاالت القطاع النظامي   شآت الصغرى وال ان المؤسسات والمن و اقتصادي متواضع، ف ، وبخاصة في ضوء نم

شباب                وفير فرص العمل لل اًّ لت ًا أو مرحلي بًا دائم دیًال مناس ًا، ستوفر ب ا سيرد الحق وآذلك انشطة القطاع غير النظامي آم

  .وتشغيلهم

شغيل        تصنيف الخدمات المساندة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتو      ویمكن   سطة ودعم التشغيل فيها بشكل عام، وت

  /الشباب بشكل خاص، في نوعين رئيسين هما

راض وضمان      . أ ل واألق سهيالت التموی يم، وت دریب والتعل ل والت دمات التأهي شمل خ رة، وت ساندة المباش دمات الم الخ

شاریة وال               صدیر، والخدمات االست تيراد والت سویق واالس ة بالت شغيل      القروض، والتسهيالت المتعلق ة، وخدمات الت فنّي

  .واالرشاد والتوجيه

ات،                . ب الخدمات المساندة غير المباشرة، وتشمل السياسات والتشریعات، وخدمات البيانات واالحصاءات ونظم المعلوم

داع،            ادرة واالب ة للمب سهيالت الداعم شآت، والخدمات والت املين في المن والدراسات والبحوث، والتكّتالت المهنية للع

  . االعالمية، والخدمات البيّئة، والمواصفات والمقایيس، واالتفاقات والبروتوآالت الثنائية والجماعيةوالخدمات

 عن طریق المرآز    بموضوع المنشآت والمشاریع الصغرى والصغيرة والمتوسطة     وقد اهتمت منظمة العمل العربية      

من طرابلس في الجماهيریة العربية الليبية موقعًا له، العربي لتنمية الموارد البشریة الذي یعمل آذراع فني للمنظمة ویتخذ 

ذا الغرض،                    ي له دریبي الكترون ع ت حيث قام المرآز بتنفيذ عدد من البرامج واالجراءات في هذا المجال، منها تطویر موق

ة ذات                  رامج التدریبي ذ عدد من الب شغيل، وتنفي ادیين ومخططي الت ة للری ة  وتطویر حزم ومواد وادلة تدریبية موجه  العالق

ك  ر ذل ویر      .وغي ي تط تمرار ف ى االس ة إل ة قائم ى الحاج شآت       وتبق اء المن دعم بن ي ت دمات الت ات والخ رامج واآللي الب

ذاتي         شغيل ال ا، وبخاصة الت ك التوسع في وضع      . والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والتشغيل فيه شمل ذل وی

  .البرامج التدریبية الموجهة لرفع آفاءة المخططين والریادیين والمبادرینوتطویر الحزم والمواد واألدلة التدریبية، وتنفيذ 

  )غير المنّظم(التشغيل في القطاع غير النظامي . 11

ة       دول النامي صادات معظم ال ى معظم االقطار      . یلعب قطاع العمل غير النظامي دورًا بارزًا في اقت ك عل ق ذل وینطب

سبيًا وضعف هياآل                العربية، حيث یشّكل هذا القطاع المتنّفس      ة ن ة العالي  االقتصادي واالجتماعي في ضوء أوضاع البطال

ر من                      . سوق العمل  ر خاضع لكثي ه غي ي تجعل ه الت سبب طبيعت ورغم شّح المعلومات والبيانات عن القطاع غير النظامي ب

ذه الم              ى        التشریعات االقتصادیة واالجتماعية، وبخاصة تشریعات العمل، إّال أن ما یتوافر من ه شير إل ات ت علومات والبيان

ة في بعض                          آبر حجم هذا القطاع من حيث حجم القوى العاملة فيه، والتي قد تصل إلى أآثر من ثلث مجموع القوى العامل

وال یقتصر دور القطاع غير النظامي على . األقطار، آما تشير إلى آثافة عمل النساء فيه، سواء داخل المنازل أو خارجها 

ان االقتصادي           تأمين فرص عمل ل    ة وامتصاص جانب من االحتق لمهّددین بالبطالة بسبب النقص في فرص العمل النظامي
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دور خّزان                             ضًا ب وم أی ه یق ل، ولكن ى سوق العم داخلين الجدد إل سبة ال واالجتماعي نتيجة بطء النمو االقتصادي وارتفاع ن

  .ت النمو واالزدهار االقتصاديهائل من القوى العاملة یمكن للقطاع النظامي أن یلجأ إليه في فترا

ة                 صادات الوطني شغيل   وهكذا فإن طبيعة القطاع غير النظامي ومساهمته الملموسة والكامنة في االقت ة    والت في غالبي

د  ه، وتمهي ادة انتاجيت ه، وزی ل في ا بهدف تحسين ظروف العم ًا خاصًّ ذا القطاع اهتمام الء ه ستدعي إی ة ی األقطار العربي

له إلى مظلة القطاع النظامي، وذلك عن طریق الخدمات واآلليات والتسهيالت والبرامج التي تساعد على الطریق أمام انتقا

صغيرة                         شآت والمشروعات الصغرى وال ا في مجال المن ذلك، وذلك على نمط الخدمات والبرامج التي سبق اإلشارة إليه

ي          املين ف ع الع صال م وات االت أمين قن عوبة ت اة ص ع مراع طة، م صهم    والمتوس سبب خصائ امي ب ر النظ اع غي  القط

ه          ومما یساعد على العنایة بهذا القطاع وخدمته وضع برام         .االجتماعية واالقتصادیة  شغيل في عن  ج هادفة لخدمة قضایا الت

ویشمل ذلك الدراسات التقييمية لخصائص وأوضاع القطاع          . طریق عدد من اآلليات والخدمات والتسهيالت لهذا الغرض       

ل          والعاملين فيه  دریب والتأهي يم والت ، ووضع الحوافز لهم لالستفادة من الخدمات والتسهيالت المتاحة، وتقدیم خدمات التعل

  .لهم لرفع انتاجياهم وتحسين دخلهم، مع استهداف التحّول التدریجي من القطاع غير النظامي إلى القطاع النظامي

  المهارات الالزمة لدعم التشغيل. 12

شمل التطورات         ان الحدیث عن االقتصا    ة واالختراعات    د المعرفي الذي أصبحت فيه المعرفة، التي ت ة والتقنّي العلمي

اتهم                          املين واحتياج ى خصائص الع نعكس عل د أن ی دول المتطوّرة، ال ب وغير ذلك، مصدرًا رئيسًا للثروات الوطنّية في ال

ن حاجة المجتمعات، وبخاصة المتطوّرة منها، وبذلك اصبح من المناسب الحدیث ع. المهاریة ومتطلبات إعدادهم وتأهيلهم

صاد المعرفي             ول أن إعداد   ویمكن  . إلى عّمال المعرفة الذین یستطيعون التعامل مع متطلبات المهن واألعمال في االقت الق

ثالث مجموعات من                 دهم ب امهم یجب ان یراعى تزوی عّمال المعرفة وتأهيلهم بما یدعم تشغيلهم وتحسين فرص العمل أم

  :ارات، هيالمه

  :مهارات العمل األساسية، وتشمل  . أ

ة، التنظيم، االدارة،                 ات الحدیث المعارف ذات العالقة بالمهنة، المهارات االدائية، االتجاهات السليمة، استخدام التقنّي

  .االنضباطية، الصحة والسالمة المهنية

  :مهارات االتصال والتعامل، وتشمل  .ب

  .ة بيئة العمل الثقافية، التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزمالء العمالءاالتصال، العمل في فریق، مراعا

  :المهارات التطویریة والعقلّية العليا، وتشمل  .ج

ة                       ادرة، المجازف داع، المب ف، اإلب ي، التكّي نهج التطبيق شكلة، ال التعّلم الذاتي، التفكير النظمي، التفكير الناقد، حل الم

  .ؤ، االستقالليةالمحسوبة، الریادة، التنّب

  المرأة والتشغيل. 13

ين                . تعد مساهمة المرأة العربية في القوى العاملة منخفضة نسبيًّا         ة ب ساهمة في األقطار العربي ذه الم د تراوحت ه وق

ام % 67و % 26 ي ع ساهمة الرجل ف ام 2003من م ك الع ي ذل غ ف المي بل ّدل الع م أن المع ع العل ذا م ود %. 68، ه ویع

  : مشارآة المرأة العربية في النشاط االقتصادي إلى أسباب متعدّدة منهااالنخفاض في نسب

 .محّددات الثقافة المجتمعّية والعوائق االجتماعية •
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 .قلة فرص العمل المتاحة للمرأة، وبخاصة في ظل بطالة عالية نسبيًا •

 .ضعف عنصر المواءمة بين تعليم المرأة والحاجات التنمویة ومتطلبات سوق العمل •

ة الماضية، سواء في مجال                              إن ال  ود القليل ة خالل العق رأة العربي ق في مجال أوضاع الم ذي تحّق تطور الملموس ال

سياسية، أو في                   صادیة وال ة واالقت وق االجتماعي رأة في الحق التشریعات التي أآّدت إلى حد آبير المساواة بين الرجل والم

ة في دعم            مجال التعليم من حيث حجم االلتحاق بالمراحل التعليمية        سائية العالمي ر الحرآات الن ى أث  المختلفة، باإلضافة إل

قضایا المرأة واالتفاقات والمواثيق الدولية للنهوض بأوضاعها ومنع جميع أشكال التمييز ضدها، آل ذلك لم ینعكس بشكل 

شاط االقتصادي               ة والن وى العامل ساهمتها في الق ة وم رأة    إن أي نظرة  . آاف على تشغيل المرأة العربي يم الم ستقبلّية لتعل م

سين                   سارین رئي . وانعكاساته على دورها ومساهمتها في الحياة العامة وسوق العمل، تعطي مؤشرات ایجابية متوّقعة في م

ي         ساهمة ف ل والم ة العم ال ممارس ي مج رأة ف يم الم ي تعل وس ف ّور الملم دریجي للتط أثير الت سار األّول بالت ق الم ویتعل

وى  . صة مع وجود قوى ضاغطة أخرى في هذا االتجاه       االقتصاد الوطني، وبخا   أما المسار الثاني فيتعلق بما ستؤدي إليه ق

ًا           العولمة وما یرافقها من تقنيات المعلومات واالتصال من أنماط جدیدة من التشغيل ستنعكس على عمل المرأة وستفتح أفاق

ت   ا واس تعداد له م االس ل، وبخاصة إذا ت االت العم ي مج ا ف دة له بينجدی ل المناس التعليم والتأهي صنيف . ثمارها ب ن ت ویمك

  :التطورات في أنماط العمل في هذا المجال في صنفين رئيسين

ة                      . أ صادیة واالجتماعي ائعة، وسيزید شيوعها في ضوء التطورات االقت دوام      . أنماط من العمل آانت ش ا العمل ب ومنه

ة في    جزئي، واستعارة الخدمات، والعمل من الباطن، وغير ذلك من          ة والزماني األعمال التي تخفّف من القيود المكاني

  . العمل

د أو العمل                 . ب ة، وهو العمل عن ُبع ات المعلومات واالتصال الحدیث أنماط جدیدة من العمل عززتها قوى العولمة وتقني

ستط                        ي، حيث ی تعّلم االلكترون د أو ال تعّلم عن بع اط ال رد أن  االفتراضي على غرار ما سبق اإلشارة إليه من أنم يع الف

ه الخاص                      زاول مسؤوليات العمل وهو في مسكنه أو مكتب ل ی ل، ب تم  . یعمل دون أن یضطر لاللتحاق بموقع العم وی

ًا أو                        ان صاحب العمل محلي ة، سواء آ التواصل وتبادل المعلومات بينه وبين صاحب العمل باستخدام التقنيات الحدیث

 . خارجيًا

يس          مل یعمل لصالح المرأة بشكل عام     ومن الواضح أن التطّور في أنماط الع       شكل رئ ًا ب ر تعليم ،  والمرأة الشاّبة األآث

شاطات                      دة عن الن وبخاصة لمن تحول ظروفها من التفّرغ للعمل بعيدًا عن السكن آربات البيوت والنساء في األماآن البعي

ال والتن   صحّية دون االنتق ة أو ال اعهن االجتماعي ول أوض واتي تح صادیة، أو الل ن ذوي  االقت ات م ض الفئ ل، أو بع ّق

وهكذا فإن التطّور في أنماط العمل یساعد المرأة بشكل خاص على الجمع بين مسؤوليات العمل من         . االحتياجات الخاصة 

ة أخرى      ة من ناحي ة االجتماعي ات البيئ ين مسؤولياتها األخرى ومتطلب ة وب ذه الفرص   . ناحي تثمار ه ى اس درة عل لكن الق

ل، ا ي العم اط ف ستدعي  واألنم ة، ت صال الحدیث ات واالت ات المعلوم ة تقني ى أجنح ا عل ة وحملته وى العولم ا ق ي عّززته لت

  :وفيما یأتي أهم هذه الخدمات والمهارات. تطویرًا موازیًا في الخدمات والمهارات التي تقدمها النظم التعليمية

 .التأهيل العلمي والمسلكي المناسب •

 .لحدیثة بكفاءةاستخدام تقنيات المعلومات واالتصال ا •

 .امتالك قدرات لغویة ذات مستوى مالئم، ویشمل ذلك اللغة األم واللغة األجنبّية •
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 .التعّلم المستمر لمواآبة التطورات العلمّية والتقنّية •

 .التعّلم الذاتي •

 .التخطيط السليم للجمع بين متطلبات العمل بأنماطه الجدیدة غير التقليدیة، وبين متطلبات الحياة األخرى •

شترك                        ادة ی ستدعي قي رأة ت يم الم وباإلضافة إلى ذلك آله، فإن عملية التغيير المنشودة نتيجة التطّور الملموس في تعل

أّما واقع الحال فيشير إلى أن وجود المرأة في المواقع القيادیة في المجتمعات العربية ما زال محدودًا،                  . بها الرجل والمرأة  

شكل    . نفيذیة أو القضائية، أو حّتى في السلطة الرابعة االعالمية       سواء في السلطة التشریعية أو الت      ؤثر ب ومثل هذا الوضع ی

  .سلبي على الثقافة المجتمعية، باإلضافة إلى أنه أحد نواتجها

ى                     ي، باإلضافة إل وال یخفى في هذا الخصوص أهمية الدور الذي یفترض أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني واألهل

نظ   ضامين ال ة م ة          طبيع ود الحكومي ب الجه ى جان ع إل ي المجتم ة ف ة والثقافي شاطات االعالمي ر والن ة واألط م التعليمي

شاریع والخدمات المشار                   وهذا یستدعي    .والرسمية رامج والم ع الب أن یكون لقضایا المرأة وأوضاعها موقع بارز في جمي

  . بشكل رئيس المتعلقة بالشباب بشكل عام، وتلك بأمور العمل والتشغيلهذه الدراسة التي تعنىإليها في 

  التشغيل وذوو االحتياجات الخاّصة. 14

ًا              % 10یشّكل ذوو االحتياجات الخاصة نسبة ال تقّل عن          ستدعي اهتمام ة ت سبة عالي ة، وهي ن في المجتمعات العالمي

ي   خاصًا الستثمار طاقاتهم وقدراتهم وضمان مشارآتهم في الجهود التنمویة باإلضافة إلى المنطلقات             ة الت االنسانية والدینّي

سية أو              . تتطلب رعایتهم وتأمين حقوقهم آمواطنين     ات الجسدیة أو الّح وتشمل فئات ذوي االحتياجات الخاصة ذوي االعاق

ام           شكل ع تعّلم ب ات        . العقلية باإلضافة إلى بطيئي التعّلم وذوي صعوبات ال ين وبعض الفئ ضًا الالجئ ات أی ذه الفئ شمل ه وت

  .كاالثنّية وغير ذل

م       "عالجت   ة رق ة العربي ام   ) 7(االتفاقي ة،          1993لع ة المرافق ذلك التوصية العربي وقين وآ شغيل المع ل وت شأن تأهي  ب

ى                 ّولهم إل جوانب مختلفة من شؤون المعوقين والتوجهات واآلليات الالزمة لخدمة قضایاهم في ضوء أعدادهم الكبيرة وتح

  :وقد اشتملت التوصية على األمور الرئيسة اآلتية. اتشریحة اجتماعية غير منتجة رغم ما تملكه من قدر

 .تعریف المعوق وتصنيف المعوقين وأنواعهم •

راء             • صة وإج الس المتخص زة والمج شاء األجه المعوقين آان ة ب ري للعنای ستوى القط ى الم ة عل سياسات الالزم ال

 .الدراسات الالزمة المعنية بقضایاهم

 .د وتشریعات ومراآز متخصصةتأهيل المعوقين، وما یتطلبه ذلك من موار •

 .تشغيل المعوقين، وما یتطلبه ذلك من إجراءات وتشریعات وضوایط للتطبيق •

ن     • ات األم ة ومتطلب ي الطرق واألبني ة ف سهيالت الالزم ضية والت ات التعوی وفير المعين ث ت ن حي وقين م اج المع إدم

 .والسالمة، وغير ذلك

 .يضات على الخدمات المقدمة لهم وغير ذلكاالمتيازات الخاصة التي تشمل االعفاءات والتخف •
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ى                ة إل ود الرامي شغيل ذوي االحتياجات الخاصة في           ویتضح مما تقدم ضرورة العمل على تطویر ودعم الجه دعم ت

وارد ال                ذلكویشمل  . األقطار العربية  دریب والتخطيط، وإعداد الم يم والت ة   تنمية الموارد البشریة المسؤولة عن التعل تأهيلي

  .والفنية الالزمة، وغير ذلك توفير التسهيالت المكانيةومعایير التقييم، والخاصة، 

  حاضنات األعمال. 15

ة                             شآت الریادی شاریع والمن شاء الم ة عمل وسيطة مناسبة لالنطالق نحو إن وفير بيئ ى ت ال إل تهدف حاضنات األعم

ل  ي نق ساهمة ف ق الم ك عن طری صغيرة والمتوسطة، وذل ا وال صغرى منه دة، ال وفير الجدی تثمارها، وت ا واس  التكنولوجي

دة                  شاریع الجدی اليف التأسيس للم يد تك ذلك ترش ل، وآ وفير فرص العم شغيل وت الخدمات المساندة، مما یؤدي إلى دعم الت

  :أما الخدمات التي تقّدمها حاضنات األعمال فتشمل. وتحسين فرص النجاح لها

 .جّهزةالخدمات اإلداریة آالتسهيالت المكانية والمكاتب الم •

 .الخدمات المالية التي تشمل الدعم المباشر أو غير المباشر عن طریق الربط مع مصادر التمویل بشروط تفضيلية •

 .خدمات تنمية الموارد البشریة آالتدریب في مجال المهارات اإلداریة والمالية والفنية التخصصّية •

 .خدمات دراسات الجدوى االقتصادیة للمشاریع والمنشآت الجدیدة •

 .خدمات المهارات التسویقية وفتح القنوات مع الفئات المستهدفة لتسویق منتوجات المشاریع والمنشآت الجدیدة •

اط مع مؤسسات ذات                     • الخدمات التكنولوجبة حسب طبيعة المشروع أو المنشأة، والتي تتم في العادة عن طریق االرتب

وع              عالقة آالجامعات والمؤسسات البحثية أو االنتاجية، وإن آا        ر بن شكل أآب رتبط ب ذه الخدمات ت ل ه  آخر من     نت مث

ات المعلومات              الحاضنات هي الحاضنات     التكنولوجية التي تعنى الواحدة منها في العادة بمجال تكنولوجي محدد آتقني

 .واالتصال أو العلوم البيولوجية وغير ذلك

ال  يوع حاضنات األعم م ش ر من األقطارورغ ي آثي ة ف ى والحاضنات التكنولوجي ة إل ة قائم ة إال أن الحاج  العربي

ر              التطویر والتحسين من النواحي الكمية والنوعية        لدعم جهود التشغيل والعمل الریادي وحفز االنتقال من قطاع العمل غي

  .النظامي إلى قطاع العمل النظامي

  المعايير المهنية. 16

ایير األدائي       ًا، المع ا أحيان ق عليه ا یطل ة أو، آم ایير المهني ن     المع ية یمك ع قياس ي مراج ة، ه ات المهني ة أو الكفای

ب          ه أو یرغ ذي یمارس ل ال ة ألداء العم ات الالزم ارف والمعلوم ارات والمع رد للمه تالك الف دى ام يم م تخدامها لتقي اس

ویرتبط مفهوم . بممارسته، مما یستدعي أن یكون المعيار المهني محددًا وقابًال للقياس، ویعكس خصائص العمل ومتطلباته

ة               ة والمواءم وم النوعي ة، وبمفه المعایير المهنية ارتباطًا وثيقًا باالطار الذي یمارسه التصنيف والتوصيف المهني من ناحي

شریة              وارد الب ة الم ي وتنمي ة أخرى     في التعليم والتدریب المهني والتقن ذلك أن             . من ناحي ام نتيجة ل شكل ع ول ب ویمكن الق

ة             التصنيف والتوصيف المهني یوفران القا     ق عنصري النوعي ي تراعي تحقي ة الت ایير المهني عدة واالطار العام لرسم المع

  .والمواءمة في المهام المختلفة التي یتضمنها العمل

ة                         ارات المهني ذلك تصميم االختب ي، وآ ي والتقن دریب المهن يم والت رامج التعل وتستخدم المعایير المهنية في تصميم ب

اء              .  والتراخيص لممارسة العمل   وفحوص األداء ومنح شهادات المستوى     دى انتق ذلك ل ة آ ایير المهني ویمكن استخدام المع
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املين اآلخرین               اتهم مع الع ة    . العاملين وتشغيلهم في المنشآت، وتحدید مسؤولياتهم ومهامهم وعالق ایير المهني ساهم المع وت

ه في دع         .في رسم سياسات األجور ومتطلبات االنتقال من عمل آلخر         ك آل ك        ویساهم ذل ام، وتل شكل ع شغيل ب ود الت م جه

ي في          لالمعایير المهنية   الموجهة للشباب بشكل خاص، مما یؤآد أهمية وضع          لمهن واألعمال الشائعة على المستوى العرب

صنيف والت     ائج الت تثمار نت ع اس ة، م شائية والخدمي صناعية واالن االت ال ي   المج صنيف العرب ي الت ت ف ي تم  وصيف الت

  .المعياري الجدید

   تنّقل القوى العاملة العربية وهجرتها.17

ة           . الهجرة ظاهرة دیموغرافية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادیة       ة العربي وى العامل ورغم نقص المعلومات عن تنّقل الق

ست    بين األقطار العربية وهجرتها إلى البلدان األجنبية ، إال أن مثل ذلك التنقل وتلك ا       ة ت ة ونوعي اد آمي ي عدلهجرة ذات أبع

ي           ا ستویين القطري والعرب ى الم يم عل ة والتقي ة للهجرة         . الهتمام والمتابع ًا أجواء معادی شيع حالي دولي ت ى المستوى ال فعل

ز            ى مظاهر التميي ك باإلضافة إل ة، وذل العربية إلى الدول الغربية، وأصبحت مثل هذه الهجرة انتقائية بعد أن آانت ليبرالي

. وقد أدى آل ذلك إلى خفض أعداد المهاجرین وترآيزها على ذوي الكفاءات والخبرة. والتهميش للعمالة العربية المهاجرة

ة   مقابل ذلك وهكذا، فبينما أدت قوى العولمة إلى زیادة حرآة رؤوس األموال والسلع فقد أدت         ى حرآي إلى زیادة القيود عل

 التي عززت العمل االفتراضي أو العمل  وقد ساهم في تقليص حرآية العمالة ثورة المعلومات واالتصاالت  . القوى العاملة 

د ة   . عن ُبع ة األجنبي ة العمال ا آثاف ة، منه ل مختلف ة بعوام ة العربي وى العامل ة الق أثر حرآي ي فتت ستوى العرب ى الم ا عل أم

ا بعض                               اعي، ومنه سيج االجتم ة والن ة الوطني ى الهوی ه عل ا أصبح یخشى من ة مم يج العربي وبخاصة في أقطار دول الخل

  .منية، ومنها ضعف مواءمة وتنافسية القوى العاملة العربيةالقيود األ

ان ارتفاع حجم البطالة في آثير من األقطار العربية من ناحية، وارتفاع الحاجة إلى جلب العمالة األجنبية في أقطار      

شاریع وإ  ات وم ق آلي ة خاصة عن طری ة أهمي ة العربي وى العامل ل الق ضية تنق الء ق ستدعي ای ة أخرى، ی جراءات عربي

  .محّددة، وبخاصة أن هذه القضية آانت وما تزال في أولویات اهتمامات منظمة العمل العربية

  العولمة واالقتصاد المعرفي والتشغيل

سلع    ال وال ارف ورأس الم ار والمع راد واألفك ال األف ا انتق تم من خالله ي ی ة الت ا العملي ة، بأنه یمكن تعریف العولم

واحي                 التجاریة والخدمات عبر الحد    ر من ن ود القطریة، مما یؤدي إلى تنامي التكامل واالعتماد المتبادل واالندماج في آثي

ضایا           . صادیة منها الحياة، وبخاصة االقت   ى ق اتها عل ویمكن تلخيص الظواهر المرافقة للعولمة واالقتصاد المعرفي وانعكاس

  :التشغيل بشكل عام، وتشغيل الشباب بشكل خاص بما یأتي

 . التطورات العلمية والتقنية، واالنفتاح المتزاید على مصادر المعرفة المتنوعةتسارع وتيرة 

 .ثورة تقنيات المعلومات واالتصاالت، التي تعّزز سهولة التبادالت المعرفية واالقتصادیة 

وى ال                     ة  نمو دور الشرآات متعددة الجنسيات، وإعادة تشكيل الشبكات اإلنتاجية، مع ما یرافق ذلك من حاجات للق عامل

 .المؤهلة ذات القدرات التنافسية المالئمة

 .تقليص الحواجز الجمرآية والحمایة للمنتجات المحلية 

 .نمو عنصر التنافسية في االستثمار وآسب األسواق 
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تزاید أهمية ارتفاع المستویات اإلنتاجية في العمل لتطویر القدرات التنافسية لمؤسسات العمل واإلنتاج والقوى العاملة  

 .افيه

 .االنفتاح االقتصادي، والتحول إلى اقتصاد السوق الذي یتميز بالتنافسية ودور القطاع الخاص 

دور                     )الخصخصة(التخاصية    و ال ستدعي نم ا ی ة المباشرة، مم دخالت الحكومي ة من الت ، وتحریر االقتصادات الوطني

م    شریعات والحك ق الت سياسات عن طری ك ال ى تل أثير عل ي الت ا ف ر المباشر له وارد غي ة الم ام بتنمي يد واالهتم الرش

 .البشریة، ودعم الهياآل والمؤسسات واالنجازات العلمية

يص   افس وتقل ارة والتن ر التج ان للمؤسسات نتيجة تحری صدمات، ونقص األم زازات وال ل لالهت تعرض سوق العم

 .رآيةالحواجز الجمرآية، مما یستدعي توافر المرونة لدى القوى العاملة وتعزیز قدراتها الح

ا، أو                         ة منه ة، أو للحمای ة العولم دماج في حرآ تزاید التوجهات نحو تكوین التجمعات االقتصادیة اإلقليمية، سواء لالن

 .وینعكس ذلك على أسواق العمالة المشترآة، وما یتطلبه ذلك من قدرات تنافسية. للتعامل الرشيد معها

ستدعي              تطور األساليب والمعایير والممارسات في إدارة المؤسس        ا ی صاد المعرفي مم ات االقت ات والتعامل مع متطلب

 .مراعاة ذلك في نظم التعليم والتدریب في أثناء الخدمة

ال الحر                ى االنتق ى الهجرة وعل ود المفروضة عل اء القي ازدیاد حریة انتقال العمالة داخل التكتالت االقتصادیة، مع بق

اطق  ين من ة ب صادیة للعمال تالت االقت ةالتك ث  . المختلف ن حي شریة م وارد الب ة الم ام بتنمي ادة االهتم ك زی ب ذل ویتطل

 .النوعية والمواءمة لتعزیز قدراتها التنافسية

ي،                             التوظيف الجزئ ة من التوظيف آ اط مختلف ف، وتطور أنم شغيل والتوظي ة والت رات في هياآل العمال حدوث تغيي

 .بحمایة اجتماعية وعّمالّيه ضعيفة أو معدومةوالتوظيف الذاتي، والتوظيف دون مغادرة مكان السكن، والتشغيل 

نمو قطاع الخدمات الذي یرافق تحریر النشاطات التجاریة واالستثماریة وحرآة رؤوس األموال، وذلك مقابل تراجع                

الم  ن دول الع ر م ي آثي صناعي ف اع ال ا    . القط ة ومجاالته ة المطلوب ة العمال ى طبيع ال عل ة الح ك بطبيع نعكس ذل وی

 .وتخصصاتها

 .طور أنماط جدیدة غير تقليدیة من العالقات الصناعية والتشریعات العمالية والمعایير والمستویات للعمل المهنيت 

صاد المعرفي        امي نحو االقت شري      (knowledge economy)التوجه المتن ال الب ى رأس الم اد عل ادة االعتم ، وزی

ذي یكون     الموارد إلى اقتصاد    ة من اقتصاد    ورأس المال المعرفي، وانتقال مرآز الثقل في النظم االقتصادی         ة ال المعرف

 .قصب السبق فيه لمن یملك خزائن العلم والمعرفة

صاد                سية، واالقت ة والتناف ات اإلنتاجي ة متطلب ا لمواجه ادة مواءمته نمو الحاجة لتطویر نظم تنمية الموارد البشریة وزی

  .المعرفي بشكل عام

ا ی  ي اآلراء فيم اوت ف اك تف ان هن رین   وإذا آ ول أم ًا ح اك اتفاق إن هن اتها، ف ا وانعكاس ة وآثاره ضایا العولم ق بق تعل

سين يش    : رئي ى التهم ا إل ؤدي تجاهله د ی ان، وق ل مك ي آ داداتها ف ا وامت دو آثاره ة تب اهرة أو حرآ ة ظ ا أن العولم أولهم

ل خسائرها     واالنعزال، ولذلك فال مناص من التعامل مع تحدیاتها بعقالنية وواقعية ونظرة مستقبلية لت             . عظيم مكاسبها وتقلي

 وما ینجم عنه من تشغيل وعمل منتج ینعكس بایجابياته على المجتمع             وثانيهما أن تنمية الموارد البشریة بالتعليم والتدریب      
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لبياتها                   والفرد ادي س ا وتف ا وإیجابياته تثمار إمكانياته ة واس ة      .  عنصر مهم في التعامل مع تحدیات العولم ة تنمي ع أهمي وتنب

  :موارد البشریة في هذا المجال من العوامل اآلتيةال

التعليم والتدریب ذو النوعية الجيدة والمستوى العالي، ضمن نظام متطور لتنمية الموارد البشریة، عامل مهم في حفز            .1

ة وتحسين اإلنتاج     ة  األفراد والمؤسسات على اإلبداع، وأخذ المبادرات واستثمار التقنيات واالتصال بمصادر المعرف ي

  .واألداء، وغير ذلك من الصفات والسمات التي تساهم بالتعامل بثقة واقتدار مع متطلبات العولمة واالقتصاد المعرفي

ي    .2 صاد المعرف ة لالقت سة المرافق واهر الرئي ن الظ صاالت م ات واالت ات المعلوم ة وتقني ورات التكنولوجي ر التط تعتب

سه   وللعولمة والقوى المحرآة لها وبعض نواتجها في ا         ارة،           . لوقت نف ة المه ة عالي ستدعي عمال ذه الظواهر ت ل ه ومث

ا                        ات، مم ذه التطورات والتقني سليمة للتعامل مع ه ة ال تمتلك القدرات العلمية والمهارات التطبيقية واالتجاهات المهني

 .یضع عبئًا على آاهل نظم تنمية الموارد البشریة للتجاوب مع هذه المتطلبات

ا                     یتعرض سوق العمل باستم       .3 ة فيم صاد المعرفي وضغوطات العولم ات االقت ة عن متطلب ّدیات خاصة ناجم رار لتح

ر                          ستدعي التطور والتغيي ا ی ومي، مم دخل الحك تثمار وتراجع الت ر التجارة واالس اح االقتصادي وتحری یتعلق باالنفت

تثمار      ات االس سة وأولوی ایير المناف ع مع اوب م صادي للتج شاط االقت واع الن ي أن ستمرین ف ارة الم ضامين التج .  وم

ارات                         ارف والمه ك قاعدة عریضة من المع ة وتمتل سم بالمرون شریة تت وارد ب وافر م ویتطلب التجاوب مع ذلك آله ت

ویجد العاملون ذوو التخصصات الضيقة والمهارات المحدودة، وآذلك العاملون من  . لمجاراة التطور في سوق العمل  

دة           ذوي المهارات المنخفضة، أنفسهم غير قادری      صادیة الجدی أقلم مع األوضاع االقت ى      . ن على الت ع المسؤولية عل وتق

 .نظم وبرامج تنمية الموارد البشریة لمراعاة هذه المتطلبات وتلبيتها

اعي    .4 راك االجتم ة وخاصية الح ة االجتماعي رتبط العدال يم  (social mobility)ت رص تعل وفير ف ًا بت ًا وثيق  ارتباط

ل دخًال               . فئات المجتمع جيدة ومتكافئة لجميع    وتشغيل   ة أق وبدون ذلك، تبقى الفئات األقل استفادة من الخدمات التعليمي

 .وفرص التشغيلوأقل استفادة من التطورات االقتصادیة 

ة      ان مما یرافق العولمة واالقتصاد المعرفي التحول التدریجي       .5 وى العامل ى الق ادًا عل ر اعتم آثيف  ( من االقتصاد األآث

ال   )labour intensiveالعمالة  ـة ورأس الم ال   (، إلــى االقتصاد األآثر اعتمادًا علـى الموارد المادی آثيف رأس الم

capital intensive(        ة ى المعرف ادًا عل ر اعتم صاد األآث ى االقت م إل ن ث ة  (، وم ف المعرف  knowledgeآثي

intensive .(     ى وارد إل صاد الم ن اقت دریجيًا م ل ت ز الثق ال مرآ ك انتق ل ذل ةویعكس آ صاد المعرف وأصبحت . اقت

نظم     . المعرفة أآثر عناصر اإلنتاج آلفة، وفي الوقت نفسه أعالها مردودًا وأآبرها عائداً      دور المحوري ل وال یخفى ال

صر المنتج للمعرفة والمستثمر لها عن وبرامج تنمية الموارد البشریة في ذلك آله، نظرًا ألن الموارد البشریة هي العن

 .ائم لهاطریق التشغيل المو

رامج إعداد                 ان مما    .6 ين ب ة ب ام بالمواءم ة    همیدعم جهود التشغيل، وبخاصة للخریجين الجدد االهتم أهيلهم من ناحي  وت

ة أخرى  ن ناحي ل م ة وحاجات سوق العم ات التنموی رة فاحصة  و. والمتطلب ق نظ ة عن طری وم المواءم ضح مفه یت

وى           لمعایير اإلعداد الجيد للعمالة الماهرة من منظور توقعا        اج في ضوء ق ت أصحاب العمل ومؤسسات العمل واإلنت

ى مواصفات               . العولمة ومتطلبات االقتصاد المعرفي    نعكس عل د وأن ت ي ال ب وفيما یلي وصف موجز لهذه المعایير الت

  :نظم وبرامج تنمية الموارد البشریة التي تتولى إعداد العمالة الالزمة
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واحي الك ا  . أ ن الن ل م ة العام اع إنتاجي ة   رتف ستویات المحلي ایيس والم ق المواصفات والمق ة، وتحقي ة والنوعي مي

  .المقررة للمنتوجات، السلعية منها والخدمية

ستویات     .ب ایيس والم ق المواصفات والمق ًا، وتحقي ًا وعالمي شابهة، محلي ع المنتوجات الم افس م ى التن درة عل الق

  .العالمية

شمل             امتالك القدرات اإلنتاجية والسمات المهنية        .ج ة المباشرة، وی تثمارات الخارجي التي تشّكل عامل جذب لالس

ة            ة في العمال ة والتنویعي ة والنوعي اد الكمي ة واألبع ع الجغرافي ذلك العوامل المتعلقة بمستویات األجور والمواق

  .المطلوبة

نتقال من موقع عمل إلى     توافر الصفات المهنية واالجتماعية والثقافية التي یكون العامل بموجبها قادرًا على اال             . د

ّددات                           شغيل ومح ة شروط الت وافر فرص العمل وطبيع ًا، في ضوء ت اًُ وعالمي ًا وإقليمي موقع عمل آخر، محلي

  .االنتقال، إذا وجدت

ي    .ه ة ف ة وفاعلي ة بكفای صاالت الحدیث ات واالت ات المعلوم اج المتطورة وتقني ات اإلنت تخدام تقني ى اس درة عل الق

  .العملية اإلنتاجية

ه أو     .و اليبه أو تقنيات ع العمل أو أس ه من حيث مواق رات سوق العمل وتطورات ع متغي سریع م ة للتكّيف ال القابلي

   .مهاراته أو عالقاته

ع           .ز ال م سيق الفع ق، والتن من الفری اجي ض ل اإلنت ي العم ل ف اعي والتكام ل الجم ى العم درات عل تالك الق ام

  .اآلخرین، فنيًا وإداریًا وتنظيمًا

ة      الم  .ح واظبة على التعّلم الذاتي والتعلم المستمر، واستثمار مصادر المعرفة المختلفة، مع استخدام التقنيات الحدیث

  .لهذا الغرض

و          .ط ة للنم ز القابلي وب لتعزی ا التخصص المطل ى عليه ي ُیبن ارات الت ن المه ضة م دة عری ى قاع صول عل الح

  .ة لبيئة العملالمعرفي، والمرونة في التجاوب مع المتطلبات المتغير

اء وزمالء ومرؤوسين   .ي ل، من رؤس ة العم ي بيئ ع اآلخرین ف درات التواصل م صال وق ارات االت تالك مه ام

  .وعمالء بكفایة وفاعلية

ام  . ویمكن القول أن هناك ثالثة أنواع أو أبعاد متكاملة للمواءمة بين جانبي العرض والطلب للموارد البشریة      وبشكل ع

ة        تتعلق المواءمة بالم  ستویاتها المختلف ا وم دریب في مجاالته يم والت نظم التعل ي   . دخالت والعمليات والمخرجات ل ا یل وفيم

  :عرض لهذه األنواع مع بيان األدوات المستخدمة للمساهمة في تحقيق آلٍّ منها

د      . أ ث أع ن حي دریب م يم والت م التعل ات نظ واتج ومخرج م ن ون حج أن یك ى ب ي تعن ي الت ة، وه ة الكمي اد المواءم

شغيل                          ات الت ًا مع حاجات مجاالت العمل ومتطلب ا متوافق نظم وخریجيه ذه ال الملتحقين بكل مجال من مجاالت ه

ين                      بحيث ال یكون هناك نقص أو فائض آبيرین یؤدیان إّما إلى شّح في الموارد البشریة المؤهلة أو بطالة آبيرة ب

  . الخریجين

حقيق المواءمة الكمية فتشمل ما یلي باإلضافة إلى األدوات العامة أّما األدوات الخاصة المستخدمة للمساهمة في ت

  :التي سيرد ذآرها الحقًا
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  نظم معلومات الموارد البشریة  . 1

شغيل           ة والت ك خصائص العمال ان توافر نظم معلومات شاملة وحدیثة عن خصائص سوق العمل، بما في ذل

ن ال       رض م صائص الع ذلك خ ك، وآ ر ذل ور وغي ة واألج ين      والبطال ك الملتحق ي ذل ا ف ة، بم وى العامل ق

ين              ساعد المقبل والخریجين في مؤسسات التعليم والتدریب من جامعات ومعاهد ومراآز تدریب وغير ذلك، ی

اتهم         ل توجه اراتهم وتفعي يد اختي ى ترش سوق العمل عل ة أو ب ة والتدریبي ى االلتحاق بالمؤسسات التعليمي عل

ة ذلك  . الوظيفي ستهدفة ب ات الم ا الفئ ى      أم افة إل احثين باإلض رار والب حاب الق ور وأص اء األم شمل أولي  فت

  .المتعلمين والباحثين عن عمل

  )التربوي والمهني(خدمات التوجيه واالرشاد الوظيفي   . 2

تساهم مثل هذه الخدمات في مساعدة المقبلين على االلتحاق بالمؤسسات التعليمية والتدریبية أو بسوق العمل   

 الرشيدة في ضوء قدراتهم واستعدادتهم من ناحية، وفي ضوء حاجات سوق العمل من                على اتخاذ القرارات  

رى ة أخ رد    . ناحي درات الف تثمار ق ا اس وظيفي، وهم اد ال ه واالرش دمات التوجي ستان لخ ان رئي اك ادات وهن

  .وميوله واستثمار نظم معلومات الموارد البشریة

  خدمات التوظيف والتشغيل  . 3

سا      ي ت ى االلتحاق بمؤسسات                وهي الخدمات الت دامى، عل احثين عن عمل من الخریجين الجدد أو الق عد الب

ه        . العمل واالنتاج في سوق العمل في ضوء حاجة هذه المؤسسات من القوة العاملة             ا في خدمات التوجي وآم

وارد        ات الم م معلوم تثمار نظ ق اس ن طری ف ع شغيل والتوظي دمات الت وفير خ تم ت وظيفي، ی اد ال واالرش

  .ة وقدرات الفرد وميولهالبشری

ه              . ب ا الخریج من حيث شموليتها ومستوى أدائ المواءمة النوعية، وتعنى بأن تكون الكفایات والمهارات التي یملكه

وتشمل الكفایات المطلوبة تلك المتعلقة بمهارات العمل االساسية         . فيها متوافقة مع متطلبات العمل الذي سيقوم به       

  .والمهارات التطویریة والعقلية العلياومهارات االتصال والتعامل 

ى األدوات                            ي باإلضافة إل ا یل شمل م ة فت ة النوعي ق المواءم ساهمة في تحقي ستخدمة للم أما األدوات الخاصة الم

  :العامة التي سيرد ذآرها الحقًا

  النُّظم المستخدمة في التعليم والتدریب   . 1

ع الت                نظم             وذلك من حيث مدى التواصل مع سوق العمل ومواق ا، ف ة فيه ات العملي ق التطبيق شغيل عن طری

  .التلمذة المهنية مثًال تضمن مثل هذا التواصل أآثر من النظم المدرسية البحتية

  المناهج والتسهيالت  . 2

تبنى المناهج التي تتسم بالمواءمة في برامج التعليم والتدریب ونظم تنمية الموارد البشریة بشكل عام آما یتم 

ي أصحاب العمل في وضع               توفير التسهيال  شارآة ممثل اة م ق مراع ت الالزمة لتنفيذ هذه البرامج عن طری

زات                       سهيالت والتجهي وفير الت ة مع ت ایير المهني ي والمع ل المهن المناهج التي توضع بذلك على أساس التحلي

بة ة المناس ذلك  . الحدیث رأة وآ بة للم رامج المناس وفير الب ة ت ضي المواءم رى تقت ة أخ ن ناحي ذوي وم ل

  .االحتياجات الخاصة
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  المعلمون والمدربون  . 3

درات           ين ق ة ب صر المواءم مان عن ي ض وري ف دریب دور مح يم والت م التعل ي نظ دربين ف ين والم للمعلم

دریب    يم والت اليب التعل ق أس ل عن طری شغيل وحاجات سوق العم ات الت ين متطلب اتهم وب ریجين وآفای الخ

ستمر م        ع العمل    المناسبة وعن طریق التواصل الم د أن         . ع مواق ام ال ب ر قي دور المحوري خي ذا ال ام به وللقي

د                     وظيفهم بع یؤخذ ذلك بعين االعتبار في إعدادهم قبل الخدمة وتدریبهم في أثناء الخدمة، مع مراعاة أن یتم ت

  .خدمات وخبرات في ميادین العمل واالنتاج آلما أمكن ذلك

  الفحوص والشهادات  . 4

ي     رامج، بحيث تعكس                       یتم تصميم الفحصوص الت اهج والب ا هو الحال في تصميم المن ة، آم سم بالمواءم  تت

اة                   ال، مع مراع الكفایات المطلوبة لممارسة العمل، وهي الكفایات التي تبنى على تحليل لواقع المهن واألعم

م  ة ألنه شهادات المهني سة بالفحصوص وال ة الرئي ة المعني م الجه نظم المتطورة ه ي ال ل ف أن أصحاب العم

  .الجهة المستخدمة لنواتج ومخرجات التعليم والتدریب

ستدعي         . ج ي ت ل والت وق العم ي س رأ ف ي تط رات الت ورات والتغي ع التط اوب م ى بالتج ة، وتعن ة التنویعي المواءم

رامج وتخصصات أخرى                    اء ب استحداث برامج وتخصصات تعليمية وتدریبية جدیدة أو تعدیل مضمونها، أو الغ

  .ا في سوق العمللم یعد هناك حاجة له

ي سبق                             شریة الت وارد الب ا نظم معلومات الم ة فأهمه ة التنویعي ق المواءم ساهمة في تحقي ستخدمة للم أما األدوات الم

ي سيرد                     ة الت ى األدوات العام اإلشارة إليها والتي ترصد تطورات سوق العمل وحاجاته باستمرار، وذلك باإلضافة إل

  .ذآرها الحقًا

  

ن  ا ورد أعاله م ا دور  لأدوات خاصة إن م ة له ن األدوات العام ة م ل بمجموع ة تكتم ة الثالث واع المواءم ق أن تحقي

  :وفيما یلي بيان بهذه األدوات العاّمة. قيق المواءمة بأنواعها المختلفةشامل في تح

م   • ي نظ ة ف صر المواءم ى عن د عل ا التأآي ن عن طریقه ا أدوات یمك شریعات، وآله ة والت سياسات العام  التخطيط وال

شاء        ومي، وإن ر الحك اع غي اص والقط اع الخ ابراز دور القط ة آ ات مختلف اليب وآلي دریب بأس يم والت رامج التعل وب

 .المؤسسات المعنية بأدوات تحقيق المواءمة، ومشارآة أصحاب العمل والمرأة في التخطيط ورسم السياسات

ق أدوات      اإلدارة والحاآمية، وهي أداة یمكن استثمارها في ایجاد البيئة المن      • دریب لتطبي يم والت اسبة في مؤسسات التعل

يم    (المواءمة عن طریق توفير المتطلبات اإلداریة والمتابعة والتقييم والمساءلة على المستوى المؤسسي               مؤسسة التعل

ومن اآلليات المستخدمة لهذا الغرض ). آالوزارات(أو المستوى المرآزي ) آاألقاليم(أو المستوى المحلي ) والتدریب

مشارآة أصحاب العمل في المجالس والهيئات اإلداریة المعنية، واختيار القيادات اإلداریة من ذوي الخبرات العملية،               

 .وتوفير اإلعداد المناسب قبل الخدمة والتدریب الجيد في اثناء الخدمة للقيادات اإلداریة

ه المصاد • ة، حيث یمكن توجي ق المواءم ي تحقي ة ف ل، وهي أداة فّعال ضمن التموی ي ت رامج الت نظم والب ة لل ر التمویلي

ة وحاجات سوق العمل          ات التنموی شارآة أصحاب        . االرتباط الوثيق مع المتطلب ذه األداة م ة ه ساهم في فعالي ا ی ومم

 .العمل في التمویل، واستخدام التمویل آأداة لدعم المواءمة
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ة             اإلعالم والتوعية،  • وعي والمعرف ادة ال ا زی ى           وهي خدمات یمكن عن طریقه سليط األضواء عل ة وت ضایا المواءم  بق

ين       ل، والمتعلم حاب العم دریب، وأص يم والت سات التعل ي مؤس املين ف ذلك الع ستهدفة ب ا، م رها ونتائجه عناص

 .والمتدربين، باإلضافة إلى واضعي السياسات وأصحاب القرار

واع المواء                • اول آل أن ساهم في           الدراسات والبحوث، وهي أداة عملية أآادیمية یمكن ان تتن ي ت ع األدوات الت ة وجمي م

ات التحسين والتطویر               وة والضعف ومتطلب ي یمكن ان         . تحقيقها بالتحليل والتقييم لبيان جوانب الق ومن المجاالت الت

ة الخریجين،                   ا، ومتابع تتناولها الدراسات والبحوث خصائص العرض من الموارد البشریة، وخصائص الطلب عليه

  .تلفة المخالتقييمّيةوالدراسات 
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