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  :ملخص ورقة عمل 

  أوضاع وآفاق تشغيل الشباب

  ى والدولىعلى المستویين العرب
  منذر واصف المصرى/ الدآتور المهندس 

  

شرية              وارد الب ة الم ة لمنظوم ات المختلف د في المكّون يشّكل موضوع التشغيل أحد العناصر التي تمت

لقنوات والروابط بين جانبي العرض  سواء ما يتعلق منها بالعرض من القوى العاملة أو الطلب عليها أو ا            

  .والطلب

ي، ومن           وطن العرب سكانية في ال ي بالخصائص ال ويـتأثر التشغيل على المستويين القطري والعرب

ي     نهم، ف رب م ر الع واطنين، وبخاصة غي ر الم سبة غي اع ن سكاني، وارتف و ال دل النم اع مع ا ارتف أهمه

ن  سكان دون س سبة ال اع ن ة، وارتف ار الخليجي شاط األقط سبة ذوي الن اض ن شرة، وانخف سة ع الخام

ة مجموعة من الخصائص                 . االقتصادي وفي ضوء ذلك آان لقضايا التشغيل والبطالة في األقطار العربي

شارآة  سبة م اث، وانخفاض ن شباب واإلن ين ال ة وبخاصة ب ام للبطال دل الع اع المع ا ارتف سمات، منه وال

سبة               اإلناث في النشط االقتصادي، وارتفاع أعداد        اع ن ام، وارتف سوق العمل في آل ع ين الجدد ب الملتحق

ة                       ام، وانخفاض إنتاجي شغيل في مؤسسات القطاع الع ة، وتراجع معدالت الت ر العربي دة غي العمالة الواف

ي  ل العرب صغيرة        . العام سات ال اع المؤس امي وقط ر النظ اع غي م القط اع حج ى ارتف افة إل ذا باإلض ه

ة    صر المواءم عف عن طة، وض ة       والمتوس ات التنموي ين المتطلب دريب وب يم والت م التعل واتج نظ ين ن  ب

ضايا                ا لق ة من حيث نظرته ادات والممارسات االجتماعي وحاجات سوق العمل، وبعض السلبيات في الع

ين األقطار                 . العمل وقيمه  ا ب ومقابل ذلك آله تبدو الحاجة قائمة إلى تعزيز حرآية العمالة العربية وانتقاله

ة              العربية، وآذلك  دول األجنبي ة لل ة العربي ذا المجال      .  التعامل الرشيد والمؤسسي مع هجرة العمال وفي ه

ادر                     و االقتصادي الق ة هو النم يجدر التأآيد ان المؤشر الرئيس ذا العالقة األوثق بقضايا التشغيل والبطال

  .على إيجاد فرص العمل ورفع مستوى المعيشة

دخل االقتصادي        وهناك أربعة مداخل عامة رئيسة للتعامل م         ة، وهي الم شغيل والبطال ضايا الت ع ق

سكاني               الذي يعنى بتحقيق النمو االقتصادي المناسب وخلق فرص العمل الكافية، والمدخل االجتماعي وال

وطين              دخل ت شغيل، وم ة للت رامج الداعم ات والب دخل الخدمات واآللي سكاني، وم المرتبط بترشيد النمو ال

  .العمالة العربية وتعريبها
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شغيل ود الت دعم جه ي ت ات الت داف والتوجه ق : ويمكن استخالص مجموعة من األه ا يتعل ا م منه

ة                  ز حرآي ر النظامي، وتعزي دريب النظامي وغي يم والت نظم التعل اء ب ة آاالرتق بالعرض من القوى العامل

شغ            ة للت سهيالت الداعم ة وتطوير الخدمات والت ين األقطار العربي ا ب ة وانتقاله ة العربي الء العمال يل، واي

صغيرة والمتوسطة                     شآت ال ر النظامي وفي المن . عناية خاصة لخدمات التأهيل والتدريب في القطاع غي

ة           وير الثقاف ة، وتط ر العربي دة غي ة الواف يص العمال ة آتقل وى العامل ى الق ب عل ق بالطل ا يتعل ا م ومنه

ة العا               ة العمل للعمال اء ببيئ ال، واالرتق يم العم ذوي االحتياجات الخاصة في          المجتمعية المتعلقة بق ة ول دي

وأخيرًا، منها ما يتعلق بالقنوات والروابط بين جانبي العرض والطلب . القطاعين النظامي وغير النظامي

آتعزيز دور القطاع الخاص في منظومة الموارد البشرية، واالهتمام بالدراسات والبحوث، وتطوير نظم             

سياسات والت تراتيجيات وال ات واالس شرية، وتطوير المعلوم وارد الب ة الم ة بمنظوم شريعات ذات العالق

  .دور المرأة ومشارآتها، واالهتمام بالخدمات الثقافية واإلعالمية ذات العالقة

ا دور             رامج واإلجراءات والخدمات التي یمكن ان یكون له ات والب وفيما یلي عرض موجز لآللي

  :بارز في التشغيل على المستویين القطري والعربي

 .ير وتحديث االستراتيجيات المعنية بتنمية القوى العاملة والتشغيلتطو •

ة                  • اس العناصر المختلف ات لقي وضع مؤشرات لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني تخدم آمرجعي

 .للقطاع آما تخدم متطلبات المواءمة مع حاجات سوق العمل والتشغيل

ستوى ا    • ى الم ل عل وق العم ات س نظم معلوم اء ب ة   االرتق بكة عربي شاء ش ى إن ل عل ري، والعم لقط

 .لمعلومات سوق العمل

ين حاجات سوق        • دربين وب درات المت ين ق ة ب ى المواءم ك عل نعكس ذل أهيلهم لي دربين وت دريب الم ت

 .العمل، وبالتالي تعزيز تشغيلهم والتحاقهم بالعمل

ضايا ا             • شغيل من حيث      تدريب المشرفين ومسؤولي السالمة في مواقع العمل ودعم مساهمتهم في ق لت

 .تدريب المتدربين والعمال الجدد والمساهمة في إعدادهم لممارسة العمل

ام       • ي ع ذي صدر ف ن ال اري للمه ي المعي صنيف العرب تخدام الت ل اس تثمار وتفعي ة 2008اس ، خدم

 .للعمالة العربية بشكل عام، وحرآيتها وانتقالها بين األقطار العربية وتشغيلها بشكل خاص

البرامج      • ة ب ات المتعلق د البيان اء قواع دة لبن ة موح شّكل لغ يم لي اري للتعل ي معي صنيف عرب وضع ت

 .والتخصصات التعليمية، وينعكس على أوضاع التشغيل للشباب على المستويين القطري والعربي
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ي   • دريب المهن يم والت ى قطاع التعل ي عل سبغ العمق المعرف ي ت دمات البحث والتطوير الت ز خ تعزي

 .تقني من ناحية، وعلى قطاع العمل والتشغيل من ناحية أخرىوال

اقهم بفرص العمل                      • احثين عن عمل والتح شغيل الب ّسر ت ي تي ي الت تطوير خدمات التشغيل االلكترون

 .المتاحة، آما تساعد أصحاب العمل على تلبية احتياجاتهم من العمالة المناسبة

شآت ال         • ر النظامي نظرًا             ايالء العناية الالزمة للتشغيل في المن صغيرة والمتوسطة، وفي القطاع غي

 .ألهمية ذلك في استيعاب العمالة، وبخاصة الخريجين الجدد والشباب

ة                  • ارات الالزم ى المه ي عل ي والتقن االهتمام بحصول المتدربين في مؤسسات التعليم والتدريب المهن

ارات العمل األ             ك مه ا في ذل امهم، بم ارات االتصال    لتشغيلهم وتحسين فرص العمل أم ساسية ومه

 .والمهارات التطويرية والعقلية العليا

داد        • ق اإلع ن طري شغيلها ع رص ت سين ف ل وتح وق العم ي س رأة ف ساهمة الم ادة م ى زي ل عل العم

 .والتأهيل المناسبين ومشارآتها في حاآمية نظم التعليم والتدريب المهني والتقني

 .ة لزيادة تشغيل ذوي االحتياجات الخاصةدعم التشريعات واإلجراءات والتسهيالت الالزم •

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

ساهم في                          • ي ت ه، والت رد وأدائ درات الف يم ق ستخدم آمراجع قياسية لتقي تطوير المعايير المهنية التي ت

 .خردعم جهود التشغيل ومتطلبات االنتقال من عمل آل

ضايا                         • ا يخدم ق ة، بم دول األجنبي ا لل ة وهجرته ين األقطار العربي ة ب ة العربي وى العامل تنظيم تنّقل الق

 .تشغيلها من ناحية وقضايا االقتصاد العربي من ناحية أخرى

سارع            ه، من حيث ت وال يكتمل الحديث عن التشغيل دون تناول أثر العولمة واالقتصاد المعرفي علي

سوق                   وتيرة التطورات ال   صاد ال ى اقت ة، والتوجه إل ستويات واإلنتاجي سية والم و عنصر التناف علمية، ونم

واالقتصاد المعرفي، وازدياد حرآية العمالة داخل التكتالت االقتصادية، ونمو قطاع الخدمات، والحاجة              

شغيل وبخ                 ود الت دعم جه ا ي اصة  لتطوير نظم تنمية الموارد البشرية وزيادة مواءمتها مع سوق العمل بم

للشباب والخريجين الجدد، آما يدعم رفع إنتاجية العامل وتنافسيته وامتالك القدرات والمهارات المتنوعة    

  .الالزمة للعمل
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ي                  وأخيرًا ال بد من اإلشارة إلى أهمية توافر عنصر المواءمة في نظم التعليم والتدريب المهني والتقن

ادة   لدعم جهود التشغيل لخريجي هذه النظم، وهم من الش         واع           . باب في الع ة أن اك ثالث ول أن هن ويمكن الق

  : من المواءمة هي

المواءمة الكمية التي تعنى بـأن يكون حجم نواتج نظم التعليم والتدريب وأعداد الخريجين متوافقًا مع                •

وارد              . حاجات مجاالت العمل   ومما يساهم في تحقيق هذا النوع من المواءمة توافر نظم معلومات الم

 .باإلضافة إلى خدمات التوجيه واإلرشاد والتوظيف والتشغيلالبشرية، 

ا                     • ه فيه ا الخريج من حيث مستوى أدائ ي يملكه ات الت أن تكون الكفاي ى ب ي تعن ة الت المواءمة النوعي

ل    ات العم ع متطلب ة م اهج         . متوافق نظم والمن ودة ال ة ج ة النوعي ق المواءم ي تحقي ساهم ف ا ي ومم

ي      دربين، وتطور تظم الفحوص             والتسهيالت المستخدمة في التعل ين والم اءة المعلم دريب، وآف م والت

 .والشهادات وتقييم الخريجين

ي                  • ل، والت المواءمة التنويعية التي تعنى بالتجاوب مع التطورات والتغيرات التي تطرأ في سوق العم

 .تستدعي استحداث أو تعديل أو تبديل البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية حسب الحاجة

ة         ق المواءم ي تحقي ساهم ف ي ت ة الت ن األدوات العام ة م اك مجموع ذآر أن هن دير بال و ج ا ه ومم

بأنواعها المختلفة، منها التخطيط السليم والسياسات والتشريعات المناسبة، واإلدارة والحاآمية المتطورة،   

  .ت العالقةوالتمويل الكافي، وخدمات اإلعالم والتوعية، باإلضافة إلى الدراسات والبحوث ذا

* * * * *  

 


