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 : مقدمة. 2
  

موا ال شوف فيون أن يشهد العالم اليوم أسووأ أمموة أقتصوادية وماليوة منوذ يايينيوات القورن الما و   وم

عالمنا العرب  قد تأير سلبا بالمعطيات الناتجة عن هذه األممة  وتأت  ف  مقودمتها ميوادة معودالت البطالوة التو  

قوود تووإدى إلوو  حوودوإ كاريووة إنسووانية قوود تعصووف بووأمن واسووتقرار المنطقووة  خاصووة موو  انخفووا  حجووم فوورص 

ل تجاه التشغيل والتأهيول والتودريو والتعلويم   وعودم التشغيل  والسياسات غير المائمة الت  تتبعها بع  الدو

قدرتها عل  جذو االستيمارات ال رورية لخلق فرص العمول وإنعواع عمليوة التنميوة االقتصوادية. حيوإ تشوير 

 مليون عاطل معظمهم من الشباو والباحيين عن العمل للمرة األول . 02اإلحصاءات أن هناف أكير من 

تها االقتصووادية واالجتماعيووة واألمنيووة البوود موون توووافر كووم هائوول موون ولكوو  تقوووم الوودول بمسووئوليا

اإلحصاءات والبيانات والمعلوموات عون اإلمكانوات الماديوة والبشورية المتاحوة   وعون طموحوات وأموال الشوعو 

 وكيفية تحقيقها من أجل مستقبل أف ل  مما يستلمم تطوير مصادر متنوعة للبيانات وتطوير أساليو توفيرها.

أو حت التقوارير الدوليوة أن غيواو البيانوات والمعلوموات الدقيقوة والشواملة والحدييوة يوإدى إلو  لقد 

عدم وجود دراسات مجدية ف  مجاالت وق وايا العمول والعموال. كموا أن غيواو هوذه البيانوات قود أيور سولبا علو  

لوموات المطلوبوة إلدارة مقدرة متخذى القرار ف  التعامول مو  مشواكل البطالوة بطورق فعالوة. ويتطلوو تووفر المع

 سوق العمل واالستفادة منها ت افر الجهود بين جهات متعددة وقدر كبير من التجانس والترابط بينها.

وم  التطور الهائل الذي يشهده العوالم فوي مجوال تكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت وظهوور مجتمو  

ة فوي بيانوات ومعلوموات سووق العمول وبموا يفوت  المعلومات والمعرفة , يبدو المنوا  مهيئوا إلحوداإ نقلوة نوعيو

 المجال للجهود الحييية في مواجهة البطالة أن تحقق أيارا ايجابية في المدي القريو والمتوسط.

 

 عصر المعلومات والمعرفة: خصائص . 0

يقووول توووفلر فووي كتابوون الشووهير ل تحووول السوولطة ل أن العووالم يشووهد اان تحوووال  فووي القوووة األساسووية 

يطرة علوو  حركتوون موون القوووة العسووكرية والقوووة االقتصووادية إلوو  نسووق جديوود يعتموود علوو  قوووة المعرفووة المسوو

والمعلومات وبالرغم من أن الكييرين لم يعتقدوا فيما ذهوو إليون تووفلر فوي هوذا الوقوت إال أن هنواف اليووم شوبن 

المعلوموات ولوم يعود هنواف مجوال إجماع عل  أننا قد بدأنا تحوال  شاما  من عصر الصناعة إل  عصر المعرفوة و

للخاف إال عل  درجة هذا التحول. الوبع  يورى أن التحوول قود تجواوم المراحول األولو  وبودأ يصول إلو  درجوة 

استقرار يمكن من خالها تحديد مام  مجتم  جديد  والبع  ااخر يرى أننا ماملنا في بداية هذا التحول وأن 

العماق تحت صفحة الممن   وأنن كلموا تقودم بنوا الوقوت فوان مظواهر  ما نراه هو مجرد قمة جبل يختفي حجمن

 وسمات هذا الجبل سوف تتكشف لنا.

مما الشف فين أن كل مرحلة من مراحل التطور اإلنساني قود اعتمودت علو  سولطة أو قووة مون طبيعوة 

أو غيور مباشورة فوي معينة تتناسو م  متطلبات هذه المرحلة ولقد أيرت هذه السلطة أو القوة بصورة مباشورة 

حياة المجتم  وأدواتن وآلياتن  وأفرمت مفوردات ومكونوات تكاملوت معوا  لتنوتم نظاموا  عالميوا  سويطرت مفاهيمون 

 بع  الوقت أو طول الوقت عل  الفكر العالمي.
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العصر المراعي أعتمد في األساس عل  القوة الطبيعية أو ما يمكن أن نطلوق عليون قووة الع وات أو 

رية  وتطور هذا النظام عبر الممان ليكون نظاموا  عالميوا  يعتمود علو  القووة العسوكرية بوصوفها األداة القوة القه

األساسية لحل المشوكات   وتطوورت صوورة التعبيور عون أدوات هوذا النظوام مون السويف إلو  البندقيوة والمودف  

نهايوة عبورت عون نفوس الحقيقوة فالطائرة والصارو   وبالرغم من تنوع واخوتاف هوذه األدوات إال أنهوا فوي ال

 وه  أن هناف نظاما  نشأ وفر  نفسن عل  العالم باستخدام القوة القهرية.

اليورة الصناعية أنتجت بودورها نظاموا  يعتمود علو  قووة رأس الموال  وتطوور النظوام مون خوال آليوات 

ألساسية للسيطرة عل  العوالم متكاملة ليسيطر عل  العالم  حيإ صارت األوراق المالية بأنواعها أحد األدوات ا

أو التصدي لمشاكلن  وصارت العمات بأنواعها واألوراق المالية مون أسوهم وسوندات وخافون هوي أدوات هوذا 

 النظام والتي يتم من خالها إدارة المجتم  العالمي.

يووورة المعلومووات والمعرفووة تحوواول رسووم صووورة نظووام جديوود يعتموود فووي األسوواس علوو  حجووم المعرفووة 

علومووات كوسوويلة لووودارة والسوويطرة علوو  حركووة النظووام العووالمي  فيوون تتحووول المعلومووة إلوو  أداه وتتحووول والم

المعرفووة إلوو  وسوويلة  وإذا كووان لليووورة العسووكرية أدواتهووا المميلووة فووي السوويف والصووارو  وإذا كووان للقوووة 

وات قوووة المعلومووات والمعرفووة االقتصووادية أدواتهووا المميلووة فووي أوراق النقوود واألوراق الماليووة األخوورى فووان أد

 تتميل في الحاسبات واالتصاالت.

( مسار التطور الذي شهده العالم نتيجة لسيطرة القوى المختلفة عليون   وقود 2ويو   الجدول رقم )

تم تقسيم فترة المجتم  الصناعي إل  مرحلتين فرعيتين هما ما قبل النصوف األول مون القورن العشورين وخوال 

 ن القرن العشرين والذي يشهد بداية التحول نحو المجتم  المعلومات  والمعرفي.النصف الياني م

عصر المعلومات والمعرفوة هوو نموط جديود للتطوور والسويطرة والسولطة يعتمود علو  المعرفوة العلميوة 

المتقدمووة واالسووتخدام األميوول للمعلومووات المتدفقووة بوووتيرة سووريعة   ويتصووف هووذا الوونمط بسوويطرة المعلومووات 

عرفة علو  مختلوف مجواالت الحيواة وبوروم دور صوناعة المعلوموات باعتبارهوا الركيومة األساسوية فوي بنواء والم

االقتصاديات الوطنية وتميم األنشطة المعرفية ] الفكرية والذهنية [ لتكوون فوي أكيور األمواكن توأييرا  وحساسوية 

 في منظمات اإلنتاج والخدمات.

موون الوجوووه عوون النظووام الصووناع   فبينمووا كووان النظووام  عصوور المعلومووات والمعرفووة يختلووف فوو  كييوور

الصناعي يعتمد ف  مراحلن األول  عل  البخار والميكانيكوا والفحوم والحديود وعلو  الرأسومال  العصوام  وعلو  

قوة الدولة العسكرية المباشرة لتأمين المواد الخام وفت  السوق من خوال االحوتال العسوكرى السوافر يوم صوار 

قوووة الكهربووواء والووونفط والطاقوووة النوويوووة وفووون اإلدارة الحدييوووة والشوووركات الوطنيوووة المسووواهمة يعتمووود علووو  طا

واألحاف العسكرية لتأمين المواد الخام واألسواق  فان عصور المعلوموات والمعرفوة يعتمود أساسوا  علو  العقول 

ذكاء الصوناع  وتوليوود البشورى واإللكترونيوات الدقيقوة والهندسوة الحيويوة والكمبيوووتر وهندسوة االتصواالت والو

المعلومووات حووول كوول شووئون األفووراد والمجتمعووات الطبيعيووة  واختوومان هووذه المعلومووات واسووتردادها وتوصوويلها 

 بسرعة متناهية  وتعتمد عل  الشركات العماقة المتعددة الجنسية كأوعية تنظيمية لكل هذه العناصر.
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 (2جدول رقم )

 مسار تطور المجتمعات وخصائصها

 

 مراعي  مجتم ر المقارنةعنص   

 المجتم  الصناعي

 مجتم  المعلومات والمعرفة
 قبل

 القرن العشرين

 خال

 القرن العشرين

نصيو الفورد مون النواتم 

 32222أكير من  25222 0222 022 القومي دوالر/السنة

 استخدام الطاقة

 فأكير 05222 25222 0222 022 ف و س/السنة

العناصوووووووور األساسووووووووية 

 لونتاج

 محاصيل

 مواد خام

 مواد خام

 طاقة

 طاقة كييفة

 مواد متقدمة

 معلومات

 كمبيوتر

 أتمتن/روبوت

 معلومات 

 التكنولوجيا 

 ]مواد متقدمة ]نانو 

 إدارة 

 

 العمالة :

  قووووووووووووة العمووووووووووول

 الرئيسية

 

عمالوووووة كييفوووووة 

 غير متعلمة

 

عمالوووووووووووة فنيوووووووووووة 

 متوسطة

 

عمالووووة فنيووووة راقيووووة 

 متخصصة

 

 عمال معرفة

Knowledge Workers 

 لماء وباحيونع

  تومي  قوة العمل

عل  القطاعات 

 االقتصادية المإيرة

 % مراعة92

 عمالة متوسطة

32 %

 مراعة

% 25أقل من 

 مراعة

 % صناعة 32

 %32مطورون 

 %52فنيون 

عمالة فائقة المهارة للصناعة 

22% 

 %5عمالة ماهرة للمراعة 
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س القوة الع لية وبوذلف فانون يعتمود الجديد عماده وقوتن األساسية ف  العقل البشرى ولي العصر

عل  طاقة متجددة ال تن و وبالتال  ال تحتواج إلو  جيووع تقليديوة جورارة وال لاحوتال العسوكرى السوافر 

لتأمين المواد الخام واألسواق ومن يم لن يكون هذا النظام حكرا  أو احتكوارا  للمجتمعوات الكبيورة المسواحة 

ردهووا األوليووة أو القويووة بجيوشووها التقليديووة  إنوون نظووام يمكوون لجميوو  أو ال ووخمة السووكان أو الغنيووة بموا

 إذا ما أحسنت إعداد نفسها وأبنائها لذلف. -سواء أكانت كبيرة أم صغيرة  -شعوو العالم أن تشارف فين 

 :خصائص عصر المعلومات والمعرفة

 عصر المعلومات والمعرفة شأنن شأن كل العصور لن خصائص محددة أهمها:

 رع :التسا 

إن سنة الحياة ه  التغير المستمر وإذا كان التغير ف  فجر التاريخ بطيئا  فانن حاليا  يتسوم بتمايود 

 سرعتن باستمرار , ويخلق بذلف فجوة تتمايد باستمرار بين الدول المتقدمة والدول النامية. 

 :  االنفجار المعرف 

بووا ال يتجوواوم ألووف , وكووان إنتوواج أور 2522أختوورع جوووتنبرج المطبعووة حوووال  عووام 

عنوووان سوونويا , أصووب  اان حوووال  ألووف عنوووان يوميووا . كمووا أننووا نواجوون كوول يوووم فوو  مجووال 

االلكترونيات الدقيقة بجديد وبحيإ أصب  التوراكم المعرفوي يتمايود بدالوة هندسوية ويت واعف كول 

, كموا أن  % من العلماء الذين أنجيتهم البشورية إلو  اان يعيشوون بيننوا اان92شهرا .أن   28

% موونهم يعملووون فوو  الوودول المتقدمووة , والبوواقي يعوويع فوو  العووالم النووام  وال يسووتفاد موونهم 92

 بدرجة مقبولة نتيجة للظروف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية واليقافية السائدة بهذه الدول.

 :  التطور التكنولوج 

سوواء كانوت محتاجوة إليهوا  للتكنولوجيا طبيعة اقتحامية , بمعن  أنها تقتحم المجتمعات

أو غير راغبة فيها , وذلف بما تقدمن من سل  وخدمات جديدة أو بما تولده من حاجات إل  سول  

جديدة. وعادة ما تكوون التكنولوجيوا الجديودة أحسون أداء وأرخوص سوعرا  أو أصوغر وأخوف ومنوا  

اجهوا ] التكنولوجيوا [ تكوون وأكير تقدما  وتعقيدا  من سوابقتها, كموا أن المعلوموات الكامنوة فو  إنت

أكير كيافة وتتطلو ارتفاعا متمايدا  للقدرات البشرية وخصوصا  للعلماء والمطورين والمهندسين 

 ومن أهم التطورات التكنولوجية الت  شهدها العالم :

 .] طيران مفرط الصوتية ] أكير من خمسة أ عاف سرعة الصوت 

 ليوواف ال وووئية والبلووورات السووائلة وأليوواف مووواد مخلقووة ] موون صوون  األنسووان [ جديوودة كاأل

الكربون والخمفيوات مفرطوة الموصولية الكهربائيوة وخايوا الوقوود والبلوورات , والقواطرات 

 الت  ترتف  فوق وسادات مغناطيسية.

  أجهمة وبورامم الواقو  األفترا و  والمحاكيوات , والكمبيووتر فو  أجيالون المتقدموة للتعورف

صور واألصوات والتعامل معن باللغة العاديوة , دخووال  إلو  إسوتخدام عل  األبعاد اليايية وال

الفوتووون والمووواد الحيويووة وتكنولوجيووا النووانو ] التصووغير الشووديد [ والووذكاء األصووطناع  

 والمحاكيات والميكروميكانيكيات والتركيو األختيارى األنتقائ  للمواد.
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   يصعو تصورها.هندسة الجينات والتكنولوجيا الحيوية بأفاقها الت 

 .تمايد إستخدام الطاقة والبحإ عن مصادر جديدة والبحإ عن التحكم لألندماج النووى 

   تمايوود إنتوواج وتوليوود المعرفووة وإكتشووافها موون الخوومان الانهووائ  ] الكووون [ واإلعتموواد علوو

 المعرفة ف  اإلنتاج وتوليد السل  والخدمات.

 ليفوووون المحموووول والتليفميوووون التفووواعل  اإلتصوواالت اللحظيوووة عبووور األقموووار الصوووناعية والت

 والمنظومات الت  تسم  بالحوار عبر المحيطات صوتا  وصورة.

 : ]  الامحدودية : ] إنهيار الفواصل الجغرافية 

  عصر المعلومات والمعرفوة يحقوق الفرصوة للجميو  للخوروج إلو  العالميوة فووق كول الحودود

يتسووابق فيوون  Cyber Spaceيووا  وفوووق كوول الفواصوول ويخلووق مووا يسووم  ف وواءا  المتناه

 الجمي .

  إنهيار الفواصول الجغرافيوة يعنو  أن منتجوا  صوغيرا  فو  قريوة نائيوة فو  المغورو يسوتطي  أن

 يعر  منتجاتن أمام مشترى ف  كوريا أو الهند أو ف  أى مكان ف  العالم.

 عموال الامحدودية تعن  أداء األعمال عون بعود مو  منافسوة عالميوة تحقوق أن تكوون هوذه األ

 عل  أعل  مستوى من الجودة.

    الامحدودية تعن  قيام المجتم  التخيلVirtual Society  يتعامول فيون النواس دون أن

 يلتقوا وجها  لوجن.

  الامحدودية تعن  مدرسوة تخيليوة أو جامعوة تخيليوة ] تعلويم عون بعود [ وتعنو  أي وا  عيوادة

ن بعد [ وتعن  تجارة وخدمات عون بعود طبية أو كونسلتو طب  أو طبيو عن بعد ] العاج ع

 ] التجارة اإللكترونية [ وتعن  العمل من المنمل ] العمل من عل  بعد [.

  تتحول األسس اليابتة الت  أستقر عليها مجتم  عصور الصوناعة والتو  كانوت تتطلوو إنتقوال

طالو الخدموة إلو  موإدى الخدموة أو العكوس إلو  إتصوال طالوو الخدموة بمإديهوا والحصوول 

 عليها دون إنتقال  إنن عالم أساسن إتصل وال تنتقل.

 [ : : السرعة الفائقة الاممنية : ] التنافس ف  الوقت 

  يتسم عصر المعلومات والمعرفة بالعمل ف  الممن الحقيق  حيإ كول مواقو  العمول واإلنتواج

غم مون والخدمات تعمل با توقف لتلبية إحتياجات المسوتهلكين فو  جميو  أنحواء العوالم بوالر

 الفواصل الممنية.

  لمواذا تغلووق البنوووف أبوابهوا  علمووا  بووأن إحتيواج النوواس للنقووود ال يتوقوف وال يوورتبط بسوواعات

 العمل الت  تحددها البنوف ؟  ولماذا تغلق مكتبات العالم ومراكم البيانات والمعلومات.

  وجميوو  مووا ينطبووق علوو  البنوووف والمكتبووات يسوورى علوو  جميوو  أنووواع الخوودمات األخوورى بوول

 السل  األخرى.

  من جانو أخر فان التحدى الحقيقو  الوذى يشوهده العوالم اليووم هوو فو  الفاصول الممنو  بوين

 Window ofالفكوورة وتنفيووذها ومووا نووتم عنوون موون مفهوووم يسووم  شووباف الفرصووة 
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Opportunity  الذى يمر أمام األنسان فاما أن يستغلن وأما أن يمور وينتقول إلو  شوخص

 أخر.

 انن لم تعد هناف حدود ممنية لتوفير الخدمات والمنتجات وأصب  الناس تتنافس ف  النهاية ف

 ف  الوقت.

 :القوة العاملة الجديدة 

يتسم عصر المعلومات والمعرفة بتغير حاد في شكل القوي العاملة حيإ يرتكوم العصور 

وصويانة  علي العناصر الفنية المتقدمة وبما يطلق عليهم عمال المعرفة والذين يقوموون بتشوغيل

, وهوو موا أدي إلوي ظهوور مبودأ كافة المعدات التكنولوجية الجديدة والتي تتطور بسرعات هائلوة 

جديد هو لتعلم مستمر , توظف متغير ومتقط ل هذا باإل افة إلي تعواظم دور أصوحاو المعرفوة 

ات أو من يطلق عليهم اليروة الفكرية للمجتم  ممن يقومون باختراع وتصميم المنتجوات والمعود

والخدمات الجديدة والمتطورة ويملكونها في صورة حقوق ملكية فكريوة صوار لهوا يقول كبيور فوي 

 تسعير أي منتم أو سلعة جديدة.

 : ] الامادية : ] ت اإل قيمة المكونات المادية 

  ت وواءلت قيمووة المكونووات الماديووة فوو  المنتجووات الجديوودة بصووورة كبيوورة فبعوود أن كانووت هووذه

% وُينتظور أن 22% من قيمة المنتم فانهوا قود وصولت إلو  حووال  32المكونات تصل إل  

ت وواإل قيمووة المكونووات الماديووة يرجوو  لعوودة  .0222% بحلووول عووام 0تصوول إلوو  أقوول موون 

 أسباو أهمها :

o .المواد الجديدة والمخلقة 

o .تمايد قيمة المكون المعرف  ف  المنتم 

o .تمايد قيمة جودة المنتم وتكلفة تحقيق الجودة 

o  تكلفووة البحووإ والتطوووير الاممووة إلنتوواج المنتجووات الجديوودة ] الصووناعات إرتفوواع

 الدوائية والكيماوية [.

  إنخفووا  قيمووة المكونووات الماديووة يهوودد الوودول التوو  تعتموود علوو  المصووادر الطبيعيووة كمصوودر

أساسوو  إليراداتهووا ويرفوو  موون قيمووة الوودول التوو  تكووون القيمووة الم ووافة فوو  المنتجووات هوو  

 إليراداتها ] غن  الشمال وفقر الجنوو [. المصدر األساس 

 . آليات التواصل االلكتروني الجديدة:3

م  تمايد استخدام االنترنت , أصبحت هذه الشبكة العماقة هي األساس لكل شبكات المعلومات وذلف من خوال 

 استخدام ما تتيحن مت آليات للتشبيف متميلة في:

 :المواق  اإللكترونية 

جهوومة الكمبيوووتر وموون يووم شووبكة اإلنترنووت, شووهد العووالم أجمعوون ظوواهرة تأسوويس المواقوو  منووذ بدايووة ظهووور أ

اإللكترونيووة, وبووادرت الهيئووات والمإسسووات الحكوميووة إلوو  إنشوواء مواقوو  خاصووة بهووا, كووذلف أقوودمت الشووركات 

ار والمإسسووات األهليووة الربحيووة وغيوور الربحيووة, إلوو  إنشوواء مواقوو  متعووددة حظيووت باهتمووام الكييوور موون الوومو
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وخصوصووا  مواقوو  التجووارة اإللكترونيووة, وفووي الواقوو  فووان هووذه المواقوو  أصووبحت تتنووافس موو  المواقوو  التابعووة 

 للدولة.

 

كذلف قامت وسائل اإلعام بأشكالها المتعددة من ف ائيات تليفميونية وصحف ومجات ودور نشر ومإسسوات 

لو  ذلوف, بول لجوأ العديود مون األفوراد خصوصوا  أبحاإ, بحجم مواق  تابعة لها عل  شبكة اإلنترنت ولم يقتصر ع

الميقفين منهم كالشعراء والفنوانين والكتواو عموموا , إلو  تأسويس مواقو  إلكترونيوة خاصوة بهوم إلبورام دورهوم 

 ونشر إبداعاتهم ونتاجاتهم اليقافية والفكرية وغيرها. 

نوواف موويا : )المواقوو  السياسووية للمواقوو  اإللكترونيووة أنووواع كييوورة, وال يمكوون حصوورها فووي أعووداد محوودودة, فه

واالقتصاد والتجارية والسياحية والعلمية واليقافية واالجتماعية والريا ية, والمواق  الصحفية وغيرها(, لكن 

يمكن الحديإ عن أنواع المواق  من الماوية الفنية والتطبيقيوة, وبهوذا فانهوا تنقسوم إلو  يايوة أنوواع أساسوية: 

 الديناميكية, ومواق  التجارة اإللكترونية. المواق  الساكنة, المواق 

 

( تحتوي هذه المواق  علو  بعو  النصووص والصوور, Static Web Siteالمواق  الساكنة: ) -2

باإل ووافة إلوو  مووواد نصووية وغرافيكيووة يابتووة ومتحركووة, تتفووق وسياسووة القووائمين علوو  إدارة الموقوو , 

ئمون عل  الموقو  تغيور البيانوات وتحودييها بشوكل والفكرة األساسية من إنشائن, ولكن ال يستطي  القا

ديناميكي, وال حت  متصوفحي الموقو  بامكوانهم إ وافة ردود أو تعليقوات أو أيوة مشواركة أخورى, ألن 

(. حيوإ ليتطلوو تغييور أي Data Baseهوذا النووع مون المواقو  ال يمتلوف قاعودة تحوديإ البيانوات )

المواق , يم إعادة نشره عل  اإلنترنوت مورة أخورى,  معلومة أو صورة باستخدام أدوات ولغات تطوير

وبوالطب  فووان عوودد صووفحات الموقوو  غيوور محوودود ويمكون إ ووافة المميوود فووي أي وقووت طبقووا  للمحتوووى 

 ,موق  إلكتروني(. 63المطلوو للموق ل. )

 

يتميوم هووذا النووع موون المواقو  الديناميكيووة  (Dynamic Web Siteالمواقو  الديناميكيوة: ) -0

(, وبهذا يختلف عون المواقو  السواكنة, حيوإ يتواا ألصوحاو Data Baseقاعدة البيانات ) بخاصية

هذه المواق  أو المسإولين عن إدارتها, دون الرجوع إل  الشركة المصممة أو المسإول عن تصميم 

الموق , إجراء التغيرات والتحدييات كالحذف واإل افة وإدخال المعلومات الجديدة, وتحوديإ البيانوات 

وترتيو الصور, باإل افة إل  التحديإ المستمر يوميا , أو حت  لساعات محددة, وقد وصل الحال فوي 

( وتليفميوون CNNبع  المواق  أن تحدإ معلوماتها كل عشرة دقوائق, وميوال ذلوف مواقو  محطوة )

(BBC) .وغيرها 

 

توحووة للووموار, ( تعتبوور هووذه المواقوو  سوووقا  مفE- Commerceمواقوو  التجووارة اإللكترونيووة: ) -3

حيإ تعر  خدماتها ومنتجاتها اإللكترونية للناس, وتعتبر أي ا  أكير مواق  اإلنترنت تطورا  وأهمهوا 

تجاريا , وقود لأصوب  اإلنترنوت سووقا  واسوعا  للشوركات, بعو  الشوركات الكبيورة وسوعت مون أعمالهوا 

-Eرف بالتجوارة اإللكترونيوة )واعتمدت ميمة )قلة تكلفة( اإلعان واالتجار عبر اإلنترنوت, والوذي يعو
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Commerce وهي تعتبر أسرع طريقة لنشر المعلومات إل  عدد كبير من األفراد. ونتيجة لوذلف .)

 قامت اإلنترنت بعمل يورة في عالم التسوق. 

 

 أنماط المواق  اإللكترونية: 

 

ا  للغر  مون إنشوائها, سوواء بأتساع شبكة اإلنترنت, تعددت المواق  اإللكترونية التي تقوم بمهمات عديدة وفق

أكانت مإسساتية أو شخصية, وهي بتعددها هذا تقدم الكيير من الخدمات المتنوعة, وتصنف هذه المواقو  إلو  

 أنماط متعددة هي:

 

 :تظم هذه المواق  من حيإ المحتوى والم مون الذي ينشر عليها مجموعة من  المواق  المعلوماتية

 التصنيفات منها: 

 

وتشمل مواق  الشركات والمإسسات والمواق  الشخصية, وتتوي  لموارهوا اإلطواع علو   التعريفية:المواق   -أ

خدماتها ومنتجاتها ونشاطاتها, ويجري تحدييها بفتورات متباعودة, وهوي بميابوة دليول أو كوراس تعريفوي تقدمون 

توذيل الموا وي  المنشوورة إل  مائريها, وتقدم لهم معلومات أولية وبسيطة عما تريد اإلعوان عنون, وعوادة موا 

 فيها بعبارة: )للمميد من التفاصيل موروا الموق  التالي(. 

 

هووي مواقوو  ذات أهميووة كبيوورة لموارهووا, كونهووا تقوودم المعرفووة المتجووددة  المواقوو  المعرفيووة المتخصصووة: -و

ميوة والمعلومة المحدية في سوياق تخصصوي, تشومل شخصويات معينوة أو موا وي  ذات أهميوة أو مبتكورات عل

حدييوووة, مسوووتخدمة األسووواليو المكتوبوووة والمسوووموعة والمرئيوووة. ومووون هوووذه المواقووو  هوووي: مواقووو  العلمووواء 

والشخصيات المشهورة, وما يقدمونن من جديد في مجواالت العلوم والمعرفوة واليقافوة والفنوون, كالطوو وعلووم 

واقوو  علوو  لالتعريووف بصووناع الطبيعووة والمبتكوورات الجديوودة والوودوريات اليقافيووة والمعرفيووة. وتركووم هووذه الم

 األحداإ والمشاهير في العالم من خال المواق  الخاصة بذلف وعمل تقارير وبروفيات عنهمل. 

 

وهي عوادة تقودم أحودإ وآخور األخبوار مون موقو  الحودإ, وتهوتم بوالخبر الصوحفي حوين  المواق  اإلخبارية: -ج

جدات التي تحدإ في العالم, وهي عادة موا تكوون حدوين, وتجدد هذه المواق  وتحدإ أخبارها عل   وء المست

واجهة لبع  وسوائل اإلعوام المرئيوة والمكتوبوة, كوالمواق  اإللكترونيوة للف وائيات التلفميونيوة ميول: )محطوة 

ل وقنواة روسويا اليووم وقنواة الجميورة وقنواة العربيوة(, والصوحف ميول: )واشونطن BBCل وف وائية لCNNل

لروسية واألهرام المصورية والمودى(, وغالبوا  موا تكوون تغطيتهوا  ومن حودود بوست والكرديان وكومر سانت ا

 جغرافية محددة, وألحداإ آنية وساخنة تجتاا المنطقة. 

 

لتتكامل هذه المواق  م  مإسسات إعامية, سواء أكانت صحفية أو إذاعيوة أو ف وائية, ميول مواقو  الصوحف 

بعودد مون المواصوفات: أوال : التورويم للمإسسوة اإلعاميوة  الورقية, والمحطات الف ائية, وتتسم هوذه المواقو 

التي تتكامل معها, وتدعم دورها اإلعامي, سوواء أكوان دورا  إذاعيوا  أو ف وائيا  أو صوحفيا . يانيوا : إعوادة إنتواج 
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ميوة المحتوى الذي تقدمن في المإسسات األساسية التي تقوم بدعمها والتكامول معهوا. ياليوا : ال تنوتم موادة إعا

أو صحفية غير منتجة في مإسساتها األصلية, إال في نطاق  يق, وربما يتم إعادة إنتاج الموواد المتووفرة فوي 

 الموسوي(. -27)المإسسة, بما يتاءم م  طبيعة اإلنترنتل. 

 

ا انتشرت بشكل كبير في السنوات األخيرة, هذه النوعية من المواق  فوي العوالم أجمو , لبسواطته المنتديات: -د 

وسهولتها ولموا تقدمون لمرتاديهوا مون موا وي  ترفيهيوة وحياتيوة يوميوة, تتوي  للوموار فرصوة كبيورة للمحاديوة 

)الدردشة( حول تلف الموا ي , واألسئلة التي يييرهوا )اادمون( أو المتوداخلين أحيانوا , وقليول جودا  موا نجود مون 

 فائدة ذات قيمة لموارها. بينها مواق  متخصصة في مجاالت محددة تميمها عن غيرها, وتقدم

 

 

 :يقتصر عمل هذه المواق  عل  تقديم الخدمات المتنوعة لموارهوا, وال تكتورإ كييورا   المواق  الخدمية

 بتقديم المعرفة واليقافة والمعلومات العامة, ويجري تصنيفها كااتي:

 

اإلنترنوت انتشوارا  واسوتمرارا ,  تعتبر هذه الشبكات من أكير وأوس  المواق  عل  شبكة الشبكات اإلجتماعية: -أ

لتقديمها خاصية التواصل بين األفراد والجماعات المستخدمين لها, حيوإ تمكونهم مون التواصول وتبوادل األفكوار 

وااراء والمعلومات والملفات والصور وأفام الفيديو. ويقول عنها موقو  يوورة الويوو: لهوي مواقو  انتشورت 

صبحت أكبر وأ خم مواق  في ف اء الويو وال مالت مستمرة في االنتشوار في السنوات األخيرة بشكل كبير وأ

األفقي المتسارع. هي مواق  تقدم خدمة التواصل بين األع اء المنتسبين لهوا  حيوإ يمكون ألحود المسوتخدمين 

االرتباط بأحد األصدقاء عبر الموق  ليصل جديد ما يكتو وي ويف ذلوف الصوديق إلو  صوفحة صوديقن. كموا أنهوا 

كن المستخدم من التحكم بالمحتوى الذي يظهور فوي صوفحتن  فوا يظهور إال موا ي ويفن األصودقاء مون كتابوات تم

 وصور ومقاط . أما أشهر تلف المواق  فهما: )فيس بوف و تويتر(ل. 

 

هوي مواقو  متخصصوة بنشوور ومشواركة ملفوات معرفيوة وعلميوة, سياسوية واجتماعيووة,  خودمات المشواركة: -و

وغيرها, ومن هذه المواق  المتخصصة )اليوتوو(, الذي يقدم األحداإ بالصور ميول: )مقواط  يقافية وريا ية 

الفيديو(. وهي: لمواق  تتي  لآلخرين نشر ملفاتهم ومشاركة العالم المعرفة الموجوودة فوي تلوف الملفوات  هوذه 

ي مشواركة مقواط  المواق  أما تكون متخصصة في نوع معين من الملفات ميل موق  )اليوتيوو( المتخصص فو

الفيديو أو )فليكر( المتخصص في مشاركة الصور  أو مواق  تتي  مشاركة الملفات بشكل عام فا تشترط نووع 

 (ل.4Sharedمحدد من الملفات  ميل موق  )

 

تتميم هذه المواق  بتقديم خدمات خاصة ومهمة لمتصفحيها علو  اإلنترنوت, فهوي تقودم  الخدمات البرمجية: -ج

تساعدهم في تأدية بع  المهام ميل: تحرير الصور وتعوديلها, دون اللجووء إلو  تنصويو أو تحميول لهم برامم 

برامم أخرى, تقوم بنفس الغر  عل  أجهمتهم الخاصة, وتغنيهم هذه المواق  أي وا  عون البورامم التوي تودور 

افة إل  الجهود الكبيور حول المهام المعقدة, والتي تتطلو جهام كومبيوتر ذات مواصفات متنوعة ومتطورة, إ 

 الذي يبذل في تنصيبها. 
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   :البوابات اإللكترونية 

 

(: هي نقطة البداية بمفهووم ولغوة اإلنترنوت للوصوول إلو  المواقو  إلكترونيوة األخورى, وهوي Portalالبوابة )

اس أي ا  المخمون الذي ينهول منون المتصوف  موا يحتواج إليون مون خودمات أو معلوموات, وتتعودد علو  هوذا األسو

أنووواع البوابووات فمنهووا: األفقيووة والعموديووة والمإسسوواتية. ولقوود سوواعدت البوابووات علوو  تسووهيل االتصووال بووين 

الباحيين األكاديميين والمشرفين عليهم, حيوإ مكنوت الطورفين مون التواصول المسوتمر والوييوق كول فوي مكانون, 

ديدة وواسوعة تعتمود باألسواس علو  التعلويم دون الحاجة إل  التنقل أو اللقاء المباشر. وتقدم البوابات خدمات ع

 والتيقيف وتسهيل عمليات البحإ وفق أحدإ المنجمات العلمية. 

 

أن البوابة هي المدخل األساسوي للتواصول مو  المواقو  اإللكترونيوة األخورى, كموا أنهوا تعنوي أي وا  البواو الوذي 

يات األخرى, وهي أي ا  المخمون الوذي ينهول باإلمكان الدخول منن إل  عالم اإلنترنت ويورة المعلومات والفعال

منن المتصف  ما يحتاج إلين من خدمات أو معلوموات, وترافوق البوابوات عمليوة تنظويم دقيقوة لتسوهيل الوصوول 

إل  أهم الموا ي  التي تهم متصفحي اإلنترنوت, وتعتمود البوابوات فوي اسوتمرار وجودهوا علو  اإلعانوات التوي 

( بمعنو  المودخل أو البواو, وفوي لغوة Portalابوة كلموة موأخوذة مون اإلنكليميوة )تنشرها عل  صفحاتها, والبو

اإلنترنت فأنها تعني الموق  اإللكتروني المليء بالمعلومات واألخبار المتعلقة بق وية محوددة أو تخوص شخصوا  

ن بحوود ذاتوون, وللوصووول إلوو  البوابووة موون ال ووروري قيووام الشووخص بالتسووجيل فيهووا, باعتبوواره سوويكون موون  ووم

 مستخدمي موقعهال. 

 

 تنقسم البوابات إل  ياإ أنواع رئيسية هي: 

تعد هذه البوابات من أكبر وأوس  األنواع األخرى,  :(Horizontal Portalsالبوابات األفقية ) -أ

ألنها تقدم خدماتها لكل متصفحي شبكة اإلنترنت, وتتخط  الحدود الجغرافيوة والمو ووعية, وليسوت 

معينة مون المسوتفيدين, وتووفر البوابوات األفقيوة اإلمكانيوات التاليوة: البحوإ فوي محددة لمجموعة من 

)الويو(  البحإ فوي الموواد اإلخباريوة  البحوإ فوي األدوات المرجعيوة  وإمكانيوة التسووق اإللكترونوي 

(Online Shopping باإل ووافة إلوو  إمكانووات االتصووال ميوول البريوود اإللكترونووي والمحاديووة أو ,)

 (. Chatالدردشة )

 

(. AOL(, وأمريكا أون الين )AltaVista(, وألتا فيستا )Yahooومن هذه البوابات ميل: ياهو )

لوهي البوابات التي تقدم مدى واسعا  من الخدمات والمحتويات لمدى واسٍ  من المسوتفيدين  ولويس 

أو حتو  لمجموعة معينة أو محددة من المسوتفيدين سوواء علو  المسوتوى الجغرافوي أو المو ووعي 

 (. ولذلف فانها توصف بأنها أفقية أو عامة في مداها ونطاقهال. Industryعل  مستوى النشاط )

  

هذه البوابات هي بوابات متخصصوة  :(Vertical Portals or Vortalsالبوابات الرأسية ) -و

تقوودم خوودماتها فووي نشوواط معووين لمجموعووة متخصصووة ومحووددة, وتوووفر روابووط ذات صوولة, ومواقوو  
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متخصصة في النشاط ذاتن, بغ  النظر عما إذا كانت تلف المواق  منافسوة لهوا أم ال, ومون خودماتها: 

التجمو  والتعواون, ومون أشوهر هوذا التجارة اإللكترونية للمنتجوات, والخودمات ذات الصولة, وإمكانوات 

 SocialلSOSIGالنوووع موون البوابووات هووي: لالبوابووات المتخصصووة فووي العلوووم اإلجتماعيووة )ل

Science Information Gateway( والبوابات المتخصصة في الشوإون التربويوة ,)Edu 

Resources Portal( والبوابوووات المتخصصوووة فوووي مجوووال الهندسوووة ,)Engineering 

Resources .ل) 

 

وتتفرع من البوابات الرأسية بوابات أخرى تخدم شرائ  محوددة مون النواس ميول: البوابوات العموديوة 

التي توجون خودماتها للمومارعين والمسوتيمرين وأصوحاو المهون األخورى, ومون هوذه البوابوات تتفورع 

لبيوو  أي ووا  بوابووات مإسسووية تقوودم خوودماتها ومعلوماتهووا للشووركات, وموون هووذه الخوودمات: توقعووات ا

واألربوواا, ومعلومووات عوون المبووائن, والميمانيووة والتسووعيرة واألخبووار موون مختلووف المصووادر الداخليووة 

 والخارجية التي تهم أصحاو الشركات.

 

ويطلق أحيانا  عليها أسم )بوابوات األعموال التوي تقودم  :(Industry Portalج البوابات القطاعية )

(, وهوي تمايول وتشوابن بوابوات Business-to-business- B2Bخدماتها في مجال األعمال )

(, ومحووور التنوواق  واالخووتاف بينهمووا هووو أن بوابووات األعمووال تقوووم بعمليووة EIPمعلومووات العموول )

تذليل الكيير من العراقيل التوي تودور حوول اجتمواع الباعوة والمبوائن إلبورام االتفاقوات عبور الويوو فوي 

 مختلف أرجاء المعمورة(. 

 

 شـاء شبكـة قوميـة لمعلومات سـوق العمـلمشـروع إنفكرة . 4

كان نجاا جهوود المنظموة خوال السونوات السوابقة فوي توحيود الورإي حوول أهميوة تووفير المعلوموات 

و رورة سرعة إتاحتها أمام كافة المإسسات والجهات المشاركة في التصدي لمشكلة البطالة , وم  التسارع 

االتصوواالت فقوود بووات وا ووحا  وورورة التحووول نحووو توظيووف هووذه فووي وتيوورة اسووتخدام تكنولوجيووا المعلومووات و

التكنولوجيا الجديدة في خدمة ق ية البطالة وتفعيل الحوار المجتمعي بين أطوراف االنتواج لميوادة كفواءة سووق 

 العمل وسرعة التصدي لمشكلة البطالة.

تخطويط التنمووي ألسوواق ومن واقو  المسوئولية القوميوة لمنظموة العمول العربيوة وباعتبارهوا أحود أدوات ال

العمول العربيوة  وفوي إطووار سوعيها إلوي تحقيوق التوووامن فوي سووق العمول العربيووة ورفو  وتيورة التشوغيل األميوول 

للعمالة العربية فقد  تبنت فكورة إنشواء الشوبكة القوميوة لمعلوموات سووق العمول كمحاولوة جوادة لتنظويم وتووفير 

سوق العمل وتوفير آليات حديية للعمل بها لميادة قدرتها علوي  البيانات الاممة لدعم المإسسات المسئولة عن

المساهمة في تقليل نسو البطالة  وتحقيق التشغيل األميل لليد العاملة  وتوفير المعلومات ال ورورية لمتخوذى 

 القرار وأصحاو األعمال والباحيين عن وظائف. 

, فقود تقودمت المنظموة ببرنوامم  0229يت عام وم  إنعقاد القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية بالكو

متكامل للتعامل م  مشكلة البطالة في جمي  البلدان العربية سواء المستقبلة للعمالة أو المسوتوردة لهوا ت ومن 
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مشووروعات متكاملووة موون بينهووا إنشوواء شووبكة معلومووات سوووق العموول العربووي والمرصوود العربووي للتشووغيل.   6

 . 0222رتن في تلف الدورة وأكدت علين في القمة االقتصادية بشرم الشيخ أعتمدتن القمة  البرنامم وأق

 Nationalفكوورة المشووروع علووي إيجوواد نقوواط وطنيووة متخصصووة فووي معلومووات أسووواق العموول ) ترتكووم 

Focal Points: NFP( تورتبط بمركوم قوومي )Central Point مون خوال بوابوة إلكترونيوة وبحيوإ )

البيانوات مون أطوراف اإلنتواج اليايوة والمركوم الوطنيوة المتخصصوة فوي المجواالت  تتولي النقاط الوطنية تجمي 

المرتبطة بمعلومات سوق العمل وتحميلها علي البوابة , ويتولي المركم الرئيسي إدارة البوابة وتقديم خودمات  

دل األفكوار واألراء القيمة الم افة من  الدراسات والتحليات للمستفيدين, باإل افة لتووفير مجوال للحووار وتبوا

 بطريقة الكترونية.

 وتستهدف الشبكة إتاحة وتوفير المعلومات والخدمات للجهات التالية:

 . األجهمة المعنية قطريا بالتنمية والتخطيط ودعم التشغيل وتطوير التدريو 

 . وا عو سياسات التشغيل وبرامجن 

 اصووة فوو  مجووال تكاموول التنميووة المإسسووات العربيووة واإلقليميووة المعنيووة بالتعوواون العربوو    خ
 واالستخدام األميل للموارد البشرية العربية .

 .األجهمة األحصائية ومراكم المعلومات الوطنية والمتخصصة 

 .أصحاو األعمال الباحيون عن أسواق العمل المناسبة والمنا  االستيمارى المائم 

 . الدارسون للتنمية وأو اع أسواق العمل مإسسات وأفراد 

 يون عن عمل .الباح 
 

 . الهدف االستراتيجي :5

االسهام في حل مشكلة البطالة وتحسين ظروف االستخدام والتشغيل من خال ميادة وتفعيول التعواون 
بين أطراف االنتاج الياية المتميلوة فوي الحكوموات ومنظموات أصوحاو االعموال والعموال , والوربط بواألجهمة 

لمعلومات والبحووإ والدراسوات والتجوارو الناجحوة الخاصوة بتطووير االحصائية بما يحقق توفير البيانات وا
 سوق العمل وميادة كفاءتن.

 

 . األهداف اإلجرائية للمشروع:6

يهدف هذا المشروع إلي االرتقاء بالخدمات التي تقدمها المنظمة وتحسوين كفاءتهوا وأدائهوا وتسوخير 
والمعلومات األساسية الخاصة بادارة سوق العمل.  كموا اإلمكانات الفنية والتقنية لهذا الغر  وتوفير البيانات 

ستكون بميابة االية الميلي والمرج  األساسي للتواصل المعلوماتي بين أفراد العمليوة اإلنتاجيوة مهموا تنوعوت 
 أو تعددت مسإولياتهم واحتياجاتهم في مجال العمل واألعمال. وتت من األهداف اإلجرائية ما يلي:

 
 اء نظام عربي موحد لمعلومات سوق العملالهدف األول: بن

يهوودف المشووروع فووي المقووام األول لتوووفير المعلومووات  األساسووية والاممووة  لخدمووة أطووراف 
اإلنتاج بشكل خاص والمجتم  بشكل عوام.  وبحيوإ تصوب  الشوبكة هوي النقطوة المرجعيوة التوي تووفر 

 قليمية والوطنية.البيانات الكاملة عن سوق العمل ووفقا للمعايير العالمية واإل
 

 الهدف الياني: دعم وتنمية واقامة مراكم وطنية لمعلومات سوق العمل:
يهوودف المشووروع لتعظوويم االسووتفادة موون المراكووم الوطنيووة الموجووودة فووي العديوود موون الوودول 
العربية والقادرة علي توفير البيانات والمعلومات المطلوبة , وسوف يدعم المشروع المراكم القائموة 

ع  الدول األخري لميادة كفاءتها وقدرتها علي توفير المعلومات , كموا سويتولي اقاموة المراكوم في ب
دول عربيووة تحتوواج لوجووود إطووار وطنووي متكاموول لمعلومووات سوووق العموول, ولووم يتسووني  6الوطنيوة فووي 

 تحقيق ذلف حتي األن.
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 الهدف اليالإ: ميادة التواصل بين أطراف اإلنتاج:

الترابط بين منظمات األعمال والعمال والجهوات الحكوميوة المختصوة   يهدف المشروع لميادة
مهموا تنوعوت أو تعوددت    وبحيإ تصب  هذه الشبكة  االية والمرجو  األساسوي للعمليوات التنسويقية

 مسإولياتهم واحتياجاتهم.
 
 الهدف الراب : تطوير آلية للتوظيف عن بعد: 

وستكون هذه االية ذات شوقين, األول يحقوق  يهدف المشروع لبناء آلية للتوظيف عن بعد. 
لمإسسات األعمال والتوظيف اإلعان عن الوظائف التي تحتاجها وشروط شوغل الوظوائف ) وطنيوين 
أوال ميا(, والياني يحقق للبواحيين عون فورص العمول إمكانيوة عور  سويرتهم الذاتيوة بطريقوة سوهلة 

وسووف ي ومن النظوام إمكانيوة التوفيوق بوين   وميسرة وقابلة لاستخدام بمعرفوة مإسسوات األعموال.
 العر  والطلو بطريقة بسيطة وميسرة طبقا لشروط الجهات الطالبة.

 
 الهدف الخامس: تطوير آلية للتدريو عن بعد:

يهوودف المشووروع لبنوواء آليووة للتوودريو عوون بعوود.  وسووتكون هووذه االيووة مفتوحووة لكوول مراكووم 
ات تدريبيووة مختلفووة للووراغبين فووي اإلسووتفادة موون هووذه التوودريو العربيووة السووتخدامها إلتاحووة مسووتوي

 اإلمكانية, واعتمادا علي معايير مهنية متطورة ومحددة.
 

 الهدف السادس: تطوير آلية للحوار المجتمعي 
يهدف المشروع لبناء شبكة اجتماعية للحووار حوول الق وايا المختلفوة يشوارف فيهوا أطوراف 

 المتخصصين من جانو أخر..االنتاج الياية من جانو , والخبراء و
 

 :مكونات الشبكة.7

 بناء شبكة معلوماتية وخدمية شاملة تتكون مما يلي: خال المشروع من يقترا أن يتم

 ( موقوو  عووام مركووميCentral Office )  يحتوووي علووي المكونووات األساسووية
 ويدير الشبكة علي اإلنترنت وي من تقديم الخدمات وتأمينها.

 فوي كول دولوة ) علوي األقول طة واحدةنقاط رئيسية بواق  نقNational Focal 
Point : NFPقطة دور المنسق للبيانات الوطنية.( تتولي هذه الن 

  04بوابة الكترونية مإمنة وتعمل بنظامX  7  وبسرعة مناسبة لكافة المستفيدين
 منها.

  بالبوابووة المعلوماتيووة وبمووافووي جميوو  الوودول العربيووة أطووراف اإلنتوواج اليايووة ربووط 
يحقق لها تغذية الشبكة بالمعلومات الخاصة بها واإلستفادة مما تتيحن الشبكة مون 
 .موارد معرفية , أو للمشاركة في الحوارات المجتمعية التي ستجري علي الشبكة

 .قواعد بيانات متطورة ويتم تحدييها بواسطة الجهات المشاركة, كل في نطاقن 

 ينها وحمايتها.برامم وتطبيقات خاصة بادارة الشبكة وتأم 
 

 قواعد البيانات والمعلومات:. 8

 : Labor Information Databaseقاعدة البيانات الرئيسية 

  ف  الدول العربية   وتت من : بجانو العر بيانات خاصة- 

 حجم السكان حسو النوع اإلجتماع . -

 معدالت النمو السنوية للسكان وحسو النوع االجتماع . -

 سنة فأكير( حسو النوع اإلجتماع  والفئة العمرية. 25اإلقتصادى )حجم السكان ذوو النشاط  -

سنة فأكير( حسو النوع اإلجتماع  والمجموعة  25حجم السكان ذوو النشاط اإلقتصادى ) -
 الرئيسية للمهن.
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أيار التحول الديموجراف  عل  معدل نمو السكان  والتركيو العمرى  ومعدل اإلعالة وفرص  -
 التحديات الت  تمر بها كل دولة. النمو االقتصادى ف  ظل

 تقدير شيخوخة القوى العاملة وإسقاطاتها  ومشاركة عمل المسنين ف  القوى العاملة. -

 -  وتت من : بيانات خاصة بجانو الطلو ف  الدول العربية

 فرص العمل المتاحة طبقا للنوع االجتماع  وحسو:

   النشاط االقتصادى 

   والمجموعة الرئيسية للمهن 

 فئة العمرية   وال 

 .والحالة التعليمية 

 الو   الحال  للعمالة ف  الدول العربية طبقا للنوع االجتماع  وحسو:بيانات 

   النشاط االقتصادى 

   والمجموعة الرئيسية للمهن 

    والفئة العمرية 

    .والحالة التعليمية 

 -وتت من:

  حجم العمالة ف  سوق العمل 

  الوقت )ف  وظائف مإقتة(. حجم العمالة ف  سوق العمل لبع 

  إحصاءات عن الكوادر المتخصصة في مجاالت العلوم البيئية والطبية والهندسية
مت منة االختصاصيين في مجال التقييم والقياس والرصد البيئي والحيوي والعاملين 

 في خدمات اإلشراف عل  صحة العمال عل  مستوى منشآت العمل.

  اإلصابات المهنية.إحصاءات عن الوفيات الناتجة عن 

 .إحصاءات عن إصابات العمل مومعة حسو مكان اإلصابة 

  إحصاءات عن الوقت ال ائ  بسبو إصابات العمل المهنية   وعادة ما تكون عدد أيام
 الغياو عن العمل إعتبارا من اليوم التال  لوقوع الحادإ.

 .)إحصاءات هجرة العمالة ) وافدة   ومهاجرة للخارج 

 ة عن:إحصاءات منفصل 

  متوسط ساعات العمل األسبوعية حسو النوع االجتماع  والمجموعات الرئيسية
 للمهن.

 .معدل دوران العمل حسو النوع االجتماع  والمجموعات الرئيسية للمهن 

   مستوى المعيشة لقوة العمل حسو النوع اإلجتماع  ) ميل إحصاءات األجور
حصاءات ال مان اإلجتماع   إحصاءات دخل العمالة  إحصاءات نفقة المعيشة  إ

 وإحصاءات إصابات العمل(.

 .مخرجات أنظمة التعليم حسو النوع االجتماع  والمتوق  دخولهم سوق العمل 

    مراكم التدريو ومخرجاتهم مومعة حسو الفئة العمرية والنوع اإلجتماع
 والوظيفة ونوعية مراكم التدريو. 

 -  وتت من : لدول العربيةمعلومات عن التنظيمات الخاصة بالعمالة ف  ا

 .إحصاءات بعدد النقابات والنقابيين 
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  عن الجمعيات األهلية والوطنية في مجال الصحة والسامة المهنية وبيئة إحصاءات
 العمل لدورها الهام في نشر الوعي الوقائي في المجتم .

 )إحصاءات )أو معلومات( عن المنامعات ) الفردية والجماعية 

 مات( عن التنظيمات العمالية.إحصاءات )أو معلو 

 االتفاقيات والتشريعات الدولية ذات العاقة بالقوى العاملة 

 -وتت من: معلومات عن بيئة العمل   

   وتشمل:حصر المعدات والتجهيمات الاممة للحماية من أخطار العمل -

o   معدات وتجهيمات الحماية الهندسية المعدة لتطبيق أنظمة السيطرة العامة عل
 خطار.األ

o   معدات وتجهيمات الحماية من الحرائق واالنفجارات الصناعية بما في ذلف معدات
 وتجهيمات اإلنذار المبكر من أخطار الحرائق والتسممات.

o  معدات الحماية الشخصية المحددة للوقاية من المخاطر أو الممارسات المهنية 
 الخطرة.

 .حصر األمرا  المهنية  -

 ( :OP databaseP) بيانات السكان قاعدة 
تت من هذه القاعدة بيانات السكان لتمكين المإسسات المشاركة من إعداد اإلسقاطات الرئيسية للناشطين 

 اقتصاديا. 
 

 :(Economic Database)  قاعدة بيانات النشاط االقتصادي
سات علي كد الدراإيعد توافر البيانات االقتصادية أحد أهم أركان التعامل م  مشكلة البطالة حيإ ت

 االرتباط بين معدالت النمو االقتصادي ومعدالت البطالة, وتت من البيانات االقتصادية :
o بيانات الحسابات القومية 
o بيانات االستيمار 
o يانات األسعارب 
o بيانات المعامات المالية 

o  بيانات التجارة الخارجية 
 

 (:eness DatabaseLabor Competitivقاعدة بيانات تنافسية العمالة العربية )     

تت من هذه القاعدة علي بيانات ومإشرات التنافسية وفقا لمعايير التقرير الدولي للتنافسية , وبما 
يحقق تحديد عناصر القوة وال عف في أداء قوة العمل وإعادة توجين وتطوير برامم التعليم  

 التدريو والتأهيل.
 

 : (Education Database)  بيانات التعليمقاعدة 
يميل التعليم المدخل األساسي لسوق العمل ويعد االرتباط بين نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل أحد 

إتاحة التعليم للجمي  فان بطالة أكبر التحديات التي تواجهها الدول العربية جميعا, وم  التوس  الكمي في 
عة التدفق إلي سوق العمل من المتعلمين أصبحت تميل تهديدا مباشرا الستقرار سوق العمل ويصب  متاب

 .خال المإسسة التعليمية مطلبا أساسيا إلدارة سوق العمل بكفاءة

                                                 

وفق مواصفات قياسية توفر أقصى درجات الحماية من األخطار وتتوافق من حيث تنوعها ومواصففاتها ومميفة   

 .ع المخاطر القائمة على المستوى الوطنيإنتاجها مع خصائص وتنو

المعتمدة من قبل مؤسسات الضمان االجتماعي والخاضعة للمراقبة والمعالجة والتعويض بما األمراض المهنية  

يتوافق مع مل من المستويات الدولية المعمول بهفا ففي افاا المجفال و الجفدول العربفي لامفراض المهنيفة الصفادر 

بمفا يضففمن تطبيفق أنممففة خفدمات بيلففة العمفل المتعلقففة بالرعايفة الطبيففة ،  2112بيفة عففا  عفن منممفة العمففل العر

بشأن السفممة والصفحة   1977( لعا  1والصحية التي تنص عليها المادة الخامسة من توصية العمل العربية رقم )

 .المهنية
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 : (Social Services Database)  االجتماعية قاعدة بيانات األنشطة

أصب  توفير الخدمات االجتماعية لقوة العمل اليوم تحديا كبيرا في  وء ارتفاع تكلفة هذه الخدمات 
او الحكومات من األنشطة االقتصادية وتمايد دور القطاع الخاص في التشغيل بصورة وم  تمايد انسح

تتب  موقف عامن والقطاع غير الرسمي بصورة خاصة فأن هناف أهمية بالغة لمإسسات اتخاذ القرار في 
هذه الخدمات للحفاظ علي حقوق العمال في الحصول علي هذه الخدمات. وتت من بيانات األنشطة 

  عية علي األتي:االجتما
o بيانات الرعاية االجتماعية 
o اإلنفاق العائلي( بيانات الدخل واإلنفاق ( 
o بيانات المرأة. 

  Legal databaseقاعدة بيانات القوانين واالتفاقات :

  وتت من قوانين العمل واالتفاقيات الدولية واإلقليمية وكذا أي لوائ  أو قرارات منظمة لسوق
 العمل في كل دولة.

  Studies databaseة بيانات الدراسات :قاعد

  لسوق العمل في كل دولة. الدراسات المتخصصة وتت من 
 : ( Jobs Database( الوظائف المطلوبة  قاعدة بيانات

تتكون هذه القاعدة من حقول متعددة توصف الوظائف المتاحة والعمالة المتاحة لدى هذه الدول ويتم    
 أسمستتاا لهذه الدول عند التسجيل ومن خال  ياشات اإلدخال التتحديإ هذه القواعد من خال ش

 مستخدم وكلمة السر .

 الموحد: يقاعدة التصنيف المهن

عربي موحد ومبسط للمهن األكير شيوعا  وكذلف  توصيفا    تصنيف عتمادال العمل والتنسيق وذلف يتم 
 لهذه المهن ليتم ربطها بقاعدة البيانات الرئيسية .

 :(Vocational Training Database)يانات  مراكم التدريو قاعدة ب

وتت من حصرا لمراكم التدريو التحويلي والمهني في األقطار العربية وتصنيفها وتبويبها . وكذلف  
البرامم التدريبية التي تقوم بتنفيذها  لتدريو كوادر العاملين في التخصصات المختلفة وأي بيانات 

 تفادة من هذه المراكم .إ افية تساعد علي االس

  Experts  databaseقاعدة بيانات الخبراء في مجال سوق العمل :

وتت من سيرة ذاتية موحدة للخبراء والمتخصصين في مجاالت سوق العمل من كافة البلدان العربية , 
 م  تحديد المجاالت التخصصية الفرعية لكل خبير , وبما يسهل اإلستفادة من تلف الخبرات. 

 

 الخدمات التي تقدمها شبكة المشروع :. 9

ستقدم شبكة المشروع مجموعوة مون الخودمات التقنيوة األساسوية للمسوتفيدين منهوا ميول تقوديم المعلوموات 
 والبريد اإللكتروني والتخاطو والوسائط المتعددة ومعلومات ويائق   وغيرها.

 :المتخصصة في سوق العملتقديم المعلومات . 2
ن النقطوة األساسوية لتجميو  بيانوات سووق العمول فوي المنطقوة العربيوة , وبالتوالي تهدف الشبكة لتكوو

مكوناتهوووا المعلوماتيوووة )بيانوووات    ووومنكوووم هائووول مووون المعلوموووات المختلفوووة  يسوووتحتوي علوووفانهوووا 
, وتهدف الشبكة إلتاحة هذه المعلومات من خال    ...( اتفاقات   قوانين  أدلة  دراساتإحصاءات  
 كترونية باإل افة إلي استخدام الوسائل التقليدية والحديية في النشر.البوابة االل

  شهور ل وأخري سنوية. 3نشره مفصلة ل كل 
  االسطوانات المدمجة( C D) . 
  االستفسارات الخاصة عن معلومات الشبكةالرد علي . 

. 
 : (صلاستخدام الخا للبيانات والمعلومات القيمة الم افة ) تحليات تقديم خدمات. 0

, ويت ومن ذلوف علوي سوبيل فوي الووطن العربوي دون غيورهم  ألطوراف اإلنتواج تقدم هذه الخدمة 
 الميال:
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o . تجهيم البيانات حسو طلو المستفيدين ألطراف اإلنتاج بالوطن العربي 
o يات متخصصة ترتكم علي المعلومات والدراسوات واإلطوار القوانوني والعوامول لتح

 .و  لمساعدة أطراف األنتاج اليايةاالقتصادية السائدة حسو الطل
   

 الربط بالمواق  ذات العاقة محليا وعالميا وبلغات متعددة:. 3
سويتم موون خوال شووبكة المشوروع ربووط المواقو  ذات العاقووة المباشورة باألهووداف العاموة لسياسووة 

اجوة للبحوإ فوي والتشغيل وبما يمكون المسوتخدمين مون تعظويم األسوتفادة مون هوذا التورابط ودون الحالعمل 
المواق  المتعددة وما ينتم عنن من صعوبة الحصول علي المعلومات المتخصصة والمرتبطة بمو ووعات 

 الشبكة.
  إجراء الحوارات المجتمعية عن الق ايا المرتبطة بالبطالة والتشغيل:. 4

 سووف تتوي  الشووبكة مون خووال آليوات التواصول االجتموواعي إمكانيوات للحوووارات المجتمعيوة حووول
ق ووايا معينووة يطرحهووا المشوواركون , وبمووا يحقووق اإلسووتفادة موون مخووم الجهووات المشووتركة فووي الشووبكة موون 
جانووو , وكووذا الخبووراء المشوواركين , وبحيووإ يمكوون تقووديم دعووم ومسوواندة سووريعة وبوواألخص فووي الق ووايا 

 العاجلة.
 

 . التدريو من علي بعد :5
عليوة للمسوتفيدين وبواألخص تلوف التوي تقودمها سيتم من خال شبكة المشروع توفير مواد تدريبية تفا

المراكم التابعة للمنظمة وبما يحقق تعظيم دور هذه المراكم. وستكون هذه البرامم متاحة للمستفيدين في 
أي وقت يرغبون فيون تطووير وتحسوين مهوارتهم  وسوتغطي هوذه البورامم جميو  البورامم الامموة لتطووير 

 المهارات والمعارف اإلنتاجية.
 لتوظيف االلكتروني:. ا6
سوووف تتووي  الشووركة إمكانيووة التوظيووف االلكترونووي وذلووف موون خووال السووماا للووراغبين فووي التوظووف  

العور ( , والسوماا لمإسسوات األعموال علوي الجانوو األخور بو   سيرتهم الذاتية علي الشبكة ) جانوو 
وفوق معوايير االختيوار  (match makingبو   طلباتها من الوظائف , وبما يسم  باجراء التوفيق ) 

 المحددة والتي ت عها مإسسات األعمال.
 :المإتمرات االلكترونية. 7

سوف تتي  الشبكة اإلمكانية إلجراء المإتمرات االلكترونية بين المشاركين فيها من األع اء , كما تمكن 
 .من عقد مإتمرات متخصصة في الق ايا والمو وعات ذات الطبيعة الفنية أو التخصصية

 

 :وأوجن االستفادة المستفيدون من الشبكة. 22

تقدم الشبكة خدماتها لقطاع عري  من المستفيدين ووفق حمم خدمات مفصلة لكل نوع من 
 المستفيدين وذلف علي النحو التالي:

 المإسسات الحكومية:

 سوف تركم الشبكة لهذه المإسسات علي الخدمات التالية:

 لي المستوي الوطني من خال جهود المركم الوطني للشبكة إتاحة صورة متكاملة من المعلومات ع
(NFP.) 

 .إتاحة صورة مقارنة عن موقف الدول العربية من خال المركم الرئيس للشبكة 

  ويشمل ذلف علي التحليات والدراسات والتجارو  –حسو الطلو  –تقديم خدمات القيمة الم افة
 الدولي والقومي.األكير نجاحا والدروس المستفادة علي المستوي 

 .التعريف باتجاهات سوق العمل وفرص التوظف في القطاعات االقتصادية المختلفة 

 .قياس رد الفعل في سوق العمل لما يتم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن 

 .متابعة برامم توطين الوظائف وتحديد متطلبات ميادة فعاليتها 

 ة لتنمية سوق العمل وخلق فرص التوظف.إتاحة المجال للتعريف بالبرامم الحكومية المختلف 
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 المشاركة في الحوارات المجتمعية التي سيتم إداراتها علي الشبكة. 

 .االستفادة من البرامم التدريبية التي سيتم تقديمها علي الشبكة 

 المإسسات العمالية:

 سوف تركم الشبكة لهذه المإسسات علي الخدمات التالية:

 ومات علي المستوي الوطني من خال جهود المركم الوطني للشبكة إتاحة صورة متكاملة من المعل
(NFP.) 

 .إتاحة صورة مقارنة عن موقف الدول العربية من خال المركم الرئيس للشبكة 

  ويشمل ذلف علي التحليات والدراسات والتجارو  –حسو الطلو  –تقديم خدمات القيمة الم افة
 مستوي الدولي والقومي.األكير نجاحا والدروس المستفادة علي ال

 .التعريف باتجاهات سوق العمل وفرص التوظف في القطاعات االقتصادية المختلفة 

 .متابعة برامم توطين الوظائف وتحديد متطلبات ميادة فعاليتها 

 .المشاركة في الحوارات المجتمعية التي سيتم إداراتها علي الشبكة 

 قديمها علي الشبكة.االستفادة من البرامم التدريبية التي سيتم ت 

 .االستفادة من عر  فرص التوظف للعمال والمتعطلين عن العمل 

  التعريف بما تقدمن المإسسات من خدمات للعمال وإتاحة الفرصة لها لعر  برامجها ومشروعاتها
 وأنشطتها.

 .فت  المجال للحوار م  العمال في منتديات تخصص لذلف 

 مإسسات األعمال:

 المإسسات علي الخدمات التالية: سوف تركم الشبكة لهذه

  إتاحة صورة متكاملة من المعلومات علي المستوي الوطني من خال جهود المركم الوطني للشبكة
(NFP.) 

 .إتاحة صورة مقارنة عن موقف الدول العربية من خال المركم الرئيس للشبكة 

  ت والدراسات والتجارو ويشمل ذلف علي التحليا –حسو الطلو  –تقديم خدمات القيمة الم افة
 األكير نجاحا والدروس المستفادة علي المستوي الدولي والقومي.

 .التعريف باتجاهات سوق العمل وفرص التوظف في القطاعات االقتصادية المختلفة 

 .المشاركة في الحوارات المجتمعية التي سيتم إداراتها علي الشبكة 

 قديمها علي الشبكة م  امكانية تطوير البرامم طبقا االستفادة من البرامم التدريبية التي سيتم ت
 الحتياجاتها.

  إمكانية عر  فرص للتوظف للعمال والمتعطلين عن العمل وانتقاء العناصر المناسبة طبقا للمعايير
 التي ت عها تلف المإسسات.

 الباحيون والمتخصصون:

 هود المركم الوطني للشبكة إتاحة صورة متكاملة من المعلومات علي المستوي الوطني من خال ج
(NFP.) 

 .إتاحة صورة مقارنة عن موقف الدول العربية من خال المركم الرئيس للشبكة 

 .التعريف باتجاهات سوق العمل وفرص التوظف في القطاعات االقتصادية المختلفة 

 .المشاركة في الحوارات المجتمعية التي سيتم إداراتها علي الشبكة 
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 المواطن العربي:

 تركم الشبكة لهذه المإسسات علي الخدمات التالية: سوف

  إتاحة صورة متكاملة من المعلومات علي المستوي الوطني من خال جهود المركم الوطني للشبكة
(NFP.) 

 .إتاحة صورة مقارنة عن موقف الدول العربية من خال المركم الرئيس للشبكة 

 اعات االقتصادية المختلفة.التعريف باتجاهات سوق العمل وفرص التوظف في القط 

 .المشاركة في الحوارات المجتمعية التي سيتم إداراتها علي الشبكة 

 .االستفادة من البرامم التدريبية التي سيتم تقديمها علي الشبكة 

 .االستفادة من المعرو  من فرص التوظف للعمال والمتعطلين عن العمل 

 اء الرأي في الق ايا الهامة علي المستوي الوطني فت  المجال للمشاركة باألفكار والمقترحات وأبد
 والقومي.

 المإسسات الدولية:

 سوف تركم الشبكة لهذه المإسسات علي الخدمات التالية:

 .إتاحة صورة مقارنة عن سوق العمل في الدول العربية من خال المركم الرئيس للشبكة 

  التحليات والدراسات والتجارو  ويشمل ذلف علي –حسو الطلو  –تقديم خدمات القيمة الم افة
 األكير نجاحا والدروس المستفادة علي المستوي الدولي والقومي.

 .التعريف باتجاهات سوق العمل وفرص التوظف في القطاعات االقتصادية المختلفة 

 .امكانية المشاركة في بع  الحوارات المجتمعية التي سيتم إداراتها علي الشبكة 

 

 :الخطة التنفيذية . 22

 : وتشمل المرحلة األولي للتنفيذ  
في نهايتها إصدار إحصاءات ونشرات  يتم إجراءات التكوين واإلنشاء وهي خطة قصيرة األجل

رب  سنوية وسنوية باإل افة إل  بع  التحليل البسيط لبع  البيانات والتي تسهل عل  أطراف 
وتنفذ  شرات الهامة خال النشرات .اإلنتاج عملية االستفادة من البيانات عن طريق نشر بع  المإ

 : كالتالي
 مرحلة التصميم... .أ 

 االنتهاء مما يلي : فيها يتم 

 .تصميم قواعد البيانات 

 .و   اإلطار الكلي للبوابة االلكترونية 

 .توقي  اتفاقيات الشراكة المعلوماتية والتبادل المعلوماتي 

 .تجمي  البيانات األولية للشبكة 

  و. مرحلة التطوير:

 تخاذ الخطوات التنفيذية إلدراج الموق  عل  شبكة اإلنترنت                )ا( Hosting  
وإدراج هذه القواعد وربطها وتطويرها من خال موق  الشبكة العربية لمعلومات سوق 

 العمل  .

 . تصميم شاشات اإلدخال لبيها عل  الشبكة وربطها بقواعد البيانات 

 ...ج . المرحلة التجريبية للبإ 



 22 

بالدول العربية عل  الربط والتسجيل في الشبكة وذلف  أطراف اإلنتاجيتم خال هذه المرحلة االتفاق م  
يحمل أفكار المشروع واإلرشادات  األطرافمن خال منشور إرشادي مطبوع .. يتم توميعن عل  هذه 

 لتحديإ.الاممة للتسجيل واستخدام الشبكة ونوعية البيانات المطلوو توفيرها وطرق ا

 : التوس  في التطبيقاتالمرحلة اليانية للتنفيذ : مرحلة 
يصب  الموق  جاهما  لاستخدام من خال مركم شبكة معلومات  المرحلة األولي بعد االنتهاء من 

وعمليات البحإ واستخراج المعلومات    Data Entryسوق العمل  وتتم فورا  عمليات اإلدخال 
يتها إصدار إحصاءات ونشرات رب  سنوية وسنوية باإل افة إل  بع  وتنتم في نها واإلحصاءات.

التحليل البسيط لبع  البيانات والتي تسهل عل  أطراف اإلنتاج عملية االستفادة من البيانات عن 
 :ويبدأ العمل في المرحلة اليانية ويشتمل علي. المإشرات الهامة خال النشراتطريق نشر بع  

 ية المختلفة.تقديم اإلصدارات الدور 
 .التقييم المستمر للشبكة و بط األداء الفني لها 
 .استكمال بناء قواعد البيانات 
 .و   إطار برنامم التدريو من بعد 
 .و   إطار تنفيذي لبرنامم التوظيف االلكتروني 
 .و   إطار تنفيذي للحوارات االلكترونية حول الق ايا المختلفة 
 .الترويم المستمر لوستخدام 
  النسخ االنجليمية والفرنسية.إصدار 

 

 خاتمة :. 02

الشف أن إنشاء مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل    بالتعاون بين منظمة العمل 
العربية  ومنظمات دولية أو عربية باإل افة إل  مساهمات من الدول األع اء ومنظمات أصحاو األعمال  

وتركيو العمالة , كما يعتبر خطوة جادة وفاعلة ودقيقة نحو  سوف يكون لن تأيير إيجابي عل  أسواق العمل
 رصد سوق العمل العربية واإلسهام في و   الحلول  المنطقية لمشكلة البطالة عربيا  ...

 

 


