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 مقدمة : 

من الضروري عند احتساب ثروات االمم او مواردىا ان غلري احتساب الطاقات البشرية واعتبار ىذا الرامسال 
االجتماعي  االجتماعي عنصرا" اساسيا" بل العنصر االساس يف مسألة االنتاج والتنمية ورفع مستوى احلياة والرفاه

. 

عداد االنسان ليصبح منتجا" ، اي لدرلو يف قوى االنتاج فدوهنا مراحل وتكاليف مادية تزداد تعقيدا" كلما أما إ
االجتماعية ، فادلراحل بُت الوالدة واول عمل مأجور قد تشعبت وطالت مدهتا  –تعقدت بٌت اجملتمع االقتصادية 

 سوق العمل احدى مسات  العصر . وزادت تكاليفها فجعلت من التأخَت يف دخول

فخلق الرامسال البشري او ادلوارد البشرية ليست من مسؤولية الدولة لوحدىا بل ىي ادلساعد او ادلنسق او ادلخطط 
 او ادلؤىل حلسن بنائو وتطوره عرب خلق ادلناخ ادلناسب لذلك .

عام ) القطاع احلكومي ( يشتمل على وزارات وعادة ما يتألف رللس ادارة ادلوارد البشرية من شلثلُت عن القطاع ال
العمل والتعليم والتدريب ادلهٍت والبحوث والربامج والضمان االجتماعي اضافة اىل النقابات العمالية واصحاب 

العمل ومن عدة قطاعات انتاجبة ، وؽلكن مشاركة السلطات احمللية ) البلديات ( واجملموعات التطوعية النشطة 
ية والرياضية والثقافية . ويقوم عملهم على الشراكة يف التنمية االجتماعية من ادلساعدة يف وادلؤسسات الكشف

تقدمي ادلساعدات للمعوقُت يف اىل يف التأىيل واغلاد الوظائف ، التوجيو ادلهٍت ومساعدة ادلتعطلُت عن العمل 
 التأىيل والتدريب اضافة اىل مساعدة الفئات الضعيفة يف اجملتمع .

منظمة العمل العربية كهيئة رمسية عربية معنية بالتشغيل والتوجيو ، وتشكل مرجعية جلميع الدول العربية ،  وتعترب
اليت تعقدىا ادلؤسبرات والندوات وىي الشريكة يف التخطيط للنهوض بتنمية ادلوارد البشرية من خالل لة و ادلسؤ  ىي

 26و  24اين للتشغيل الذي انعقد يف الرياض ما بُت ، وكان آخرىا مؤسبر الرياض الث ذلذة الغاية بشكل دائم 
وصدر عنو اعالن الرياض واليت رمست بنوده بعناية فائقة من البند االول حىت البند الثامن  2014شباط 

كثَت فف الؼلساىم يف النهوض بالتنمية البشرية و وضع موضع التنفيذاني والعشرون ليكون ادلرجعية ادلهمة يف حال
 الدول العربية . من التوتر يف

وىذه البنود طالت حق العمل والتشغيل وزبفيض معدالت البطالة والفقر ، وتوسيع نظم التأمُت االجتماعي 
ذوي االحتياجات اخلاصة ، ودور واالرتقاء دبنظومة التدريب ادلهٍت والتأكيد على اعلية دور ادلرأة يف سوق العمل 

 العربية دلعلومات سوق العمل .التعاون يف سبيل اصلاح الشبكة يشجع على و 
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 وىذه البنود سيتم مناقشتها يف سياق البحث .

 مخطط البحث : 

 اوال:التنمية البشرية:

 االهداف واالبعاد(-السياسات -التحديات -)المفهوم 

 :الخصائص السكانية والسكان النشطين:ثانيا

 لون بدون اجر(العام-العاملون لحسابهم  -المستوى التعليمي-)البيانات السكانية 

 مرجعية للتوجيه والتشغيل ثالثا :سوق العمل :

–المعنيون بالمعلومات –مصادر معلومات سوق العمل –قنوات الربط –العرض والطلب –)المفهوم 
 التوجهات في تقديم الخدمات (

 رابعا :التعسر الدراسي والتوجيه المهني :

 للتشغيل نتائج دراسات (المعنيون بمعالجة التعسر اهمية التوجيه –)المفهوم 

 خامسا :الربط بين التشغيل والتوجيه:

برامج 4برامج تدريب المعوقين 3التحفيز على العمل للحساب الخاص2خدمات التوجيه1)سبعة برامج
 العمل التعاوني(7المهن المعيارية 6تاهيل المحبطين 5التسريحات االجتماعية

 ا:العوائق والتطوير:سادس

 الخاتمة
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 لتنمية البشرية : ا:  والأ
تعَرف التنمية البشرية بأهنا إعداد العنصر البشري إعدادا" صحيحا" دبا يتفق واحتياجات اجملتمع على اساس أنو 

 بزيادة معرفة وقدرة االنسان يزداد ويتطور استغاللو للموارد الطبيعية فضال" عن زيادة طاقاتو وجهده . 

 اد اآلتية : ويرتكز مفهوم التنمية البشرية على األبع

تنمية القدرات البشرية عن طريق انتهاج أساليب التعليم والتدريب ،  وزيادة القدرة على العمل واالنتاج عن  -1 
 طريق الرعاية الصحية 

 االنتفاع من القدرات البشرية عن طريق خلق فرص عمل منتجة دبا يتناسب مع القدرات البشرية ادلكتسبة  – 2 

 باعتبارىا ىدفا" دلختلف اجلهود االظلائية .  ربقيق الرفاىية – 3 

 :  رأس المال البشري-أ

رأس ادلال البشري بأنو كل ما يزيد من انتاجية العمال   UNDPيعِرف برنامج األمم ادلتحدة االظلائي  
 وادلوظفُت اليت يكتسبوهنا من خالل العلم واخلربة . 

أو ما يسمى بصناعات العقل البشري يتطلب ان يكون  ويف عصر الصناعات ادلعتمدة على رأس ادلال البشري
 العمال ذوي مهارات عالية ومتجددة . 

 :  التحديات التي تواجه التنمية-ب 

 من أىم التحديات اليت تواجو اجملتمعات لتخطي الصعاب وربقيق تنمية بشرية ىي : 

 الفقر : -1 

ويُت الوطٍت والعريب ، واعطاء األولوية للعمالة العربية وللحد منو يتطلب وضع آلية للتكافل االجتماعي على ادلست 
 لتساىم يف زبفيض معدالت البطالة وبالتايل احلد من انتشار الفقر . 
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 ارتفاع نسبة الشباب يف اجملتمع :  – 2 

يف اغلاد  على الرغم من أنو ؽلثل مؤشرا" اغلابيا" للثروة البشرية اال انو يف نفس الوقت يشكل ربديا" جديا" يتمثل 
 البيئة الصاحلة لتنشئتهم وتوجيههم وتأىيلهم وتوفَت فرص العمل ادلناسبة ذلم .

 السياسات العملية للتنمية : -ج 

ؽلكن للسياسات العملية اليت هتدف اىل خلق فرص عمل آمنة ورلزية أن تعزز الرابط بُت النمو االقتصادي  
ن البلدان اليت سجلت معدالت ظلو مرتفعة واصلازات يف مكافحة والتنمية البشرية ، وتشَت أدلة من العامل اىل أ

الفقر يف آن معا" ، حَققت ايضا" ربسنا" سريعا" يف التشغيل وذلك باعتماد سياسات حكومية فاعلة يف 
القطاعات الفرعية اليت تستوعب أعدادا" كبَتة من القوى العاملة يف التصنيع والزراعة وكذلك يف ذبارة التجزئة 

 عي الفنادق والبناء . وقطا

أول متطلبات مثل ىذه السياسات ىو االستثمار يف تعليم الشباب وتدريبهم ، وازالة العقبات اليت تعًتض ريادة و 
 ادلشاريع يف القطاع اخلاص مثل نقص يف التمويل وعدم ادلرونة يف القوانُت . 

وتطوير ادلؤسسات التنموية وبناء القدرات ومن ادلتطلبات أيضا" زيادة حصة ادلرأة يف التعليم وفرص العمل  
 وربسُت اخلدمات الصحية وتطوير مستوى دخل الفرد وزبفيض مستوى األمية .

 :  األهداف واألبعاد للتنمية البشرية -د

ان األىداف االساسية للتنمية البشرية ىي زيادة انتاجية العمل وزبفيض معدل البطالة ومعدالت الفقر , وىذا ما 
 ( من خالل االىداف العامة اخلمسة اليت حددىا باآليت : 2020-2010العقد العريب للتشغيل )  اتى عليو

 ىو استثمار رابح . زبفيض معدالت البطالة اىل النصف باعتبار ان استثمار ادلوارد البشرية الكفوءة  -1 

 عية ( . زبفيض معدالت الفقر اىل النصف ) ربسُت األجور والتدريب واحلماية االجتما -2 

 تيسَت تنقل العمالة العربية . -3 

 % خالل فًتة العقد .  10رفع نسبة االنتاجية اىل  – 4 

 % . 50رفع نسبة ادللتحقُت بالتعليم التقٍت والتدريب ادلهٍت اىل  – 5 
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 وىذا يتناسب مع األبعاد اخلمسة للتنمية البشرية اآلتية : 

 البعد االقتصادي ) النمو (  -1 

 عد االجتماعي ) الصحة والتعليم ( الب -2 

 البعد الثقايف ) ادلشاركة (  -3 

 البعد البيئي ) االستدامة (  -4 

 البعد السياسي ) احلرية السياسية (  -5 

 وىذه األبعاد تًتابط لتشكل التنمية البشرية .

 عربية اىل اربع رلموعات :الدول ال 2013وقد قسم  تقريرالتنمية البشرية الصادر عن األمم ادلتحدة عن العام 

 رلموعة التنمية البشرية ادلرتفعة جدا" : دولتان علا قطر واالمارات العربية ادلتحدة . – 1

عمان  –لبنان  –ليبيا  –السعودية  –الكويت  –رلموعة التنمية البشرية ادلرتفعة : شباين دول ىي البحرين  – 2
 اجلزائر وتونس . –

 ادلغرب والعراق . –سوريا  –مصر  –فلسطُت  –ة ادلتوسطة : ست دول ىي االردن رلموعة التنمية البشري – 3

 جيبويت والسودان . –رلموعة التنمية البشرية ادلنخفضة : ثالث دول ىي اليمن  – 4

 2013عن العام أما على مستوى معدالت البطالة فقد قسم التقرير العريب التاسع حول معلومات سوق العمل 
 اىل اربع رلموعات :  الدول العربية

% وتضم تقريبا" صبيع دول رللس التعاون اخلليجي وىي 6الدول اليت تشهد مستويات بطالة اقل من  – 1
 السعودية وعمان . –االمارات  –الكويت  –البحرين  –أغلب الدول ادلستقبلة للعمالة وىي بالًتتيب : قطر 

% وىي ربتاج لوضع اسًتاتيجيات للتعامل مع  13و %6الدول اليت تشهد مستويات بطالة تًتاوح بُت  – 2
 مصر واالردن. –اجلزائر –العراق  –ادلغرب  –ادلشكلة على ادلدى ادلتوسط والبعيد وىذه الدول ىي : لبنان 

% وىي ربتاج جلهود سريعة للتعامل  20% و 13الدول اليت تشهد مستويات بطالة مرتفعة تًتاوح بُت  – 3
 السودان وليبيا . –سوريا  –اليمن  –الدول ىي : تونس مع ىذه ادلشكلة وىذه 
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% وىذه ربتاج لتدخالت حامسة وسريعة ودعم ومساندة مباشرة 20الدول اليت تشهد نسبة بطالة تزيد عن  – 4
 الصومال وجيبويت .  –فلسطُت وىذه الدول ىي : 

البشرية بشكل قاطع دبستوى البطالة  ارتباط التنمية  من التقريرين الواردين أعاله عن عدمنستنتج بشكل أويل
حول التشغيل  غلب حلظو يف الدراسات اليت صلريها  ادلتفاوت بُت الدول اال أن معدل البطالة يعترب مؤشرا مهما"

 والتوجيو والتنمية .

 : 2113الخصائص والبيانات السكانية في الدول العربية لعام  ثانيا

 355       ) مليون نسمة (             2011م رلموع السكان يف الدول العربية يف العا -

 مليون نسمة  8ما عدا جنوب السودان حوايل 

 % 2.4                    2011معدل النمو السكاين يف العام  -
 %  59                                          2010بنية سكان ادلناطق احلضرية يف العام  -
 % 62.6                                  2010( يف العام  64 – 15نسبة الفئة العمرية )  -
 %33.3                                2010العام  سنة يف 15نسبة الفئة العمرية أقل من  -
 % 54                                     2011مليون يف العام  117الناشطون اقتصاديا"  -
 %  20                                                   2011نسبة مشاركة ادلرأة يف العام  -
 % 3.1                                                2011نسبة ظلو القوى العاملة يف العام  -
 % 2.4                                               2011معدل ظلو الناتج احمللي يف العام  -

لبيانات االحصائية للتقرير العريب التاسع حول معلومات سوق العمل الصادر عام اجلدول مستخلص من ا
2013  . 

 بعض التحليل للخصائص والبيانات السكانية : 

% للدول 1.6% عاليا" نسبيا" ، فعلى ادلستوى العادلي 2.4يعترب معدل النمو السكاين الذي يساوي  -
واىل ضغط شديد على امكانيات حبجم القوى العاملة  ادلتقدمة .ويؤدي ظلو ىذا ادلعدل اىل ظلو مشابو

التشغيل وعلى قدرات اسواق العمل وعلى االستيعاب وىذا حباجة اىل ظلو اقتصادي مناسب الستيعاب 
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القوى العاملة اجلديدة ادللتحقة بسوق العمل اما فيما يتعلق بالتشغيل فيستدعي ايالء ادلواءمة بُت نواتج 
 التنموية واحتياجات ادلؤسسة االنتاجية وسوق العمل االىتمام الالزم.دلتطلبات النظام التعليمي وبُت ا

وادلتوسط 2010يف عام 33.8تعترب نسبة السكان دون سن اخلامسة عشرة عالية نسبيا اذ بلغت  -
عشرة اىل .ويؤدي ارتفاع نسبة السكان دون اخلامسة  31.6ومتوسط الدول النامية 28.9العادلي ىو 
العالة والضغوط على النظام التعليمي ,وسيؤدي الحقا اىل ضغوط شديدة على فرص العمل زيادة نسبة ا

وعلى التشغيل وعلى قدرات سوق العمل على االستيعاب,شلا يستدعي التخطيط واالستعداد ادلبكر ذلذة 
 الفرصة السكانية.

َت ايضا اىل وىذ يش2011مليون عامل لعام 117%اي مايوازي 54معدل النشاط االقتصادي يقارب  -
 ارتفاع نسبة االعالة فتقسيم الرواتب على االسر يؤدي اىل اطلفاض دخل الفرد وزيادة الفقر .

 

 النسبة المئوية  2011ي للناشطين اقتصاديا"    المستوى التعليم-أ     

 %  33نسبة األمية يف العاملُت                                                 -
 %  27     أقل من ادلتوسط                                    نسبة ادلتعلمُت -
 %  26   توسط                            نسبة ادلتعلمُت متوسط وما فوق ادل -
 % 14          نسبة ادلتعلمُت جامعي وما فوق             -

 2013التاسع العريب التقرير االحصائي

% وىذا يستدعي معاجلة  33  ن ثلث القوى العاملة ىي يف مرحلة األمية ؽلكن ادلالحظة يف اجلدول أعاله ا
 سريعة حلالة االمية يف العمالة امام التطور اذلائل يف تكنولوجيا ادلعلومات .

وتعترب ىذه النسبة مرتفعة عادليا وحباجة اىل الكثَت من %  3.1مع االشارة اىل ان ظلو القوى العاملة يساوي 
الكبَتة اليت تلتحق بسوق العمل سنوياواليت العمالة العربية عداد ادلواكبة بُت سلتلف اذليئات ادلعنية شًتكة اجلهود ادل

 تقدر حبوايل اربعة ماليُت شخص جدد .
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 العاملون لحسابهم : -ب

السودان  –السعودية  –البحرين  –% ىي يف الدول : االمارات 10حلساهبم اقل  من  نسبة العاملُت -
 ويت وليبيا .الك  -قطر  –

 مصر واالردن . –فلسطُت  –% ىي يف الدول : العراق  20اىل  10حلساهبم من  نسبة العاملُت -
 –سوريا  –لبنان  –الصومال  –الدول : موريتانيا  % ىي يف 30اىل  20حلساهبم من  لُتنسبة العام -

 وادلغرب .–جيبويت 
 % . 46.4% ىي يف اليمن   30حلساهبم فوق  نسبة العاملُت -

يعًتف االقتصاديون بأعلية القطاع غَت ادلنظم وادلنشآت الصغَتة يف االقتصاد ادلعاصر ويف البلدان النامية على 
بعد اخلصوص دلا تلعبو ىذه القطاعات من دور يف تلبية احلاجات االساسية للسكان ويف توليد فرص العمل .

 بشكل مضطرد ىسوق العملاىل لة اليت تنزل تراجع كل من القطاع العام والقطاع النظامي عن استيعاب العما

 : ونسبة العاملون بالزراعة نسبة العاملون بدون أجر ربط بين -ج 

 نسبة العاملون بالزراعة   نسبة العاملون بدون أجر        البلد                         

 % 43.7   % 20.6    السودان 

 %38.3   %27.7    الصومال 

 %29.2   % 30.1    مصر 

 % 40.5   % 23.6    ادلغرب 

 %34.8   % 26.3    موريتانيا 

 %33.9   % 1.00   اليمن ) استثناء( 

 % 1.5   % 23.9   جيبويت )استثناء( 

 اجلدول مستخلص من التقرير العريب التاسع 
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فية وذوي التعليم العمال الفقراء غَت ادلهرة الذين يعملون يف ادلناطق الري فئة العاملُت بدون اجر وتشمل 
وال االجتماعية أجرا" ال تتمتع بالتغطية الصحية االبتدائي وما دون . وأغلبية ىذه العمالة اليت ال تتقاضى

 والعدد القليل منهم ؽلكنو الوصول اىل شبكات األمان الرمسية وىي اكثر عرضة للفقر 

اليت ترتبط مباشرة بالبعد االجتماعي )  فاحلاالت ادلذكورة أعاله تعاين من ضعف يف عملية التنمية البشرية
 الصحة والتعليم ( .

 الصحة معنية ب : ف

 معدل العمر ادلتوقع عند الوالدة ) أمد احلياة (  -
 معدل وفيات االطفال  -
 معدل وفيات الرضع  -

 التعليم معٍت ب : و 

 معدل االمية  -
 معدل االلتحاق ادلدرسي  -
 نوعية التعليم  -
 عالقة التعليم بسوق العمل  -

والنقطة االخَتة توصلنا اىل ربط التعليم بسوق العمل وعالقة التعليم بالتوجيو ادلهٍت للولوج بسهولة اىل سوق 
العمل والذي يعتمد كأداة للتشغيل ومكاتب التشغيل كوسيط ادلواءمة بُت العرض والطلب ، فمكاتب التشغيل 

العمل ، وسبكُت الدول من متابعة تطور مؤشرات  سبثل أداة فاعلة وىامة لتنفيذ سياسات الدولة ذباه تنمية سوق
سوق العمل وطنيا" وزلليا" وقطاعيا" قصد ازباذ السياسات الضرورية وادلالئمة لضمان التوازنات داخل ىذا 

 علومات الضرورية لتطور سوق العملالسوق ، ومن خالل احلصول على ادل
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 :مرجعية للتوجيه والتشغيل سوق العملثالثا 

 )تعريف ادلعهد العريب للتخطيط الكويت ( سوق العملمفهوم -أ

سوق العمل ىي سوق حرة وتتكون من لقاء جانيب العرض والطلب ويتم فيها ربديد كل منها واالجور ادلقابلة  
 ف ادلنشآت والقطاعات واالقاليم .كما يتم فيها توزيع موارد العمل على سلتل

 ا وقنواهتا ادلختلفة تتضمن ادلكونات والعناصر الرئيسية التالية : فادلنظومة الكاملة للموارد البشرية جبانبيه

 : العرض من القوى العاملة :  "أوال

 يف اجملاالت وادلراحل ادلختلفة .التعليمي والتدريب ادلهٍت والتقٍت منواتج النظا -1

 نواتج التعليم والتدريب غَت النظامي وتعليم الكبار  -2

 كانت عربية أو أجنبية .العمالة الوافدة سواء   – 3

العمالة العائدة وىي فئة العمالة اليت كانت تعمل يف اخلارج او اليت انقطعت عن العمل لفًتة معينة وعادت  -4
 اليو يف مرحلة الحقة ، ومن االمثلة على ذلك فئات ادلتقاعدين وادلرضى وربات البيوت وغَتىم .

 صر التالية : الطلب على القوى العاملة ويشمل العنا :ثانيا"

 اسواق العمل احمللية ورلاالتو ومستوياتو  -1

 اسواق العمل اخلارجية ) االقليمية والدولية ( ورلاالتو ومستوياتو . -2

 متطلبات االحالل مثل بدل التقاعد والوفاة واخلروج من سوق العمل السباب سلتلفة . -3

 القنوات والروابط بُت جانيب العرض والطلب : :  "ثالثا

التشريعات كالقوانُت واالنظمة الوطنية اليت تعاجل قضايا العرض والطلب ، هبدف تنظيم سوق العمل  -1
والعالقات اليت تربط بُت االطراف ذات العالقة واألطر والقضايا التشريعية ادلتعلقة بالتشغيل وبتنمية ادلوارد البشرية 

 على جانب العرض من القوى العاملة .
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وقواعد البيانات اليت ترصد خصائص نظم تنمية ادلوارد البشرية وسلرجاهتا ، كما ترصد  نظم ادلعلومات -2
خصائص ومتطلبات سوق العمل احمللي واخلارجي وذلك باالضافة اىل خصائص العمالة الوافدة العربية منها 

 واالجنبية .

اليت تتعامل مع قضايا ادلوارد الروابط والقنوات ادلؤسسية وتشمل اجملالس واذليئات وادلؤسسات واللجان  -3
 البشرية بشَقيها ادلتعلقُت بالعرض والطلب وتسهم يف ربقيق ادلواءمة بينهما .

خدمات التوجيو واالرشاد والتوعية واالعالم ادلوجهة للملتحقُت بادلؤسسات التعليمية والعاملُت يف سوق  -4
 العمل والباحثُت عن عمل بشكل عام .

وظيف ادلوجهة للمتعطلُت عن العمل واخلرغلُت اجلدد من النظم والربامج التعليمية خدمات التشغيل والت -5
 والتدريبية والباحثُت عن عمل بشكل عام .

 الدراسات والبحوث اليت تتناول كل القضايا ادلتعلقة جبانيب العرض والطلب والقنوات اليت تربط بينهما . -6

 مصادر معلومات سوق العمل : -ب

التشغيل على التحقيقات ادلنتظمة وادلعطيات االدارية والتحقيقات اخلاصة الدورية للحصول على تعتمد مكاتب 
 معلومات ،  وؽلكن التمييز بُت ثالثة مصادر لالحصاءات هبدف ربليل سوق العمل أعلها : 

سلتلفة  : التحقيقات ادلنتظمة حول االسر وخاصة تلك ادلوجهة ضلو اليد العاملة حيث تقدم معلوماتاالول 
 السكان النشطُت اقتصاديا ونشطات القطاع غَت ادلنظم وموارد مصروفات االسر وحول ادلسائل االخرى حول

 ذات العالقة باالوضاع ادلهنية للسكان وظروف العمل .

واليت تعتمد على ملفات ادلؤسسة اليت يشرف : التحقيقات ادلنتظمة حول ادلؤسسات ) أصحاب العمل ( الثاين 
احب العمل ويستخدمها للحصول على احصاءات حول الكثَت من العناصر كعدد العاملُت ومدة عليها ص

العمل واالجور والكلفة االنتاجية لليد العاملة وؽلكن ان ربتوي ايضا" على التوظيف وظروف العمل والنشاطات 
 اخلاصة بالتأىيل .

دف احلصول على وجهات نظرىم ادلعتمدة التحقيقات اخلاصة عن أصحاب العمل واليت تتم دوريا" هب:الثالث 
على االوضاع القائمة والقادمة اىل سوق العمل واالعداد ادلطلوبة واسباب عدم التوظيف واحلاجات ادلستقبلية 



13 
 

يف صناعات معينة او قطاعات جغرافية زلددة ، وتستمد ىذه التحقيقات التحقيقات وؽلكن أن تتم ىذه 
 اىات العامة لسوق العمل .ل لالذبفوائدىا اذا ارتبطت بتحلي

 المعنيون بالمعلومات : -ج

ؽلكن ربديدىم بالفئات ان ادلعنيُت بادلعلومات عن التشغيل واالسباب اليت تدعوىم اىل استخدام ىذه ادلعلومات 
 اآلتية : 

 الوطنية : ػلتاج ىؤالء للمعلومات عن التشغيل والبطالة وسوء ات أصحاب القرار وادلخططون للسياس – 1
ادللحقة هبا ، حبيث يكون باستطاعتهم وضع اسًتاتيجيات وسياسات متينة هبدف التأثَت التشغيل والتوجهات 

 على سوق العمل وتعديل وتقريب العرض والطلب من اليد العاملة يف احلاضر وادلستقبل . 

ور ، وذبديد منظمات أصحاب العمل والعمال : ػلتاج اليها ىؤالء للتعرف على مستوى وفوارق االج – 2
العاملُت واالنتاجية ومؤشرات كلفة ادلعيشة والفائض والنقص يف اليد العاملة وذلك هبدف صياغة السياسات 

 اخلاصة بادلفاوضات اجلماعية وادلفاوضات حول االجور ولتحديد مواقفهم ذباه مشاكل اليد العاملة . 

عرفة العرض والطلب من اليد العاملة يف األجلُت سلططو التأىيل والتثقيف ادلهٍت : ىؤالء ػلتاجون اىل م – 3
 القريب والبعيد وذلك هبدف أقلمة سياسات وبرامج تاىيل اليد العاملة مع احلاجات ادلتوقعة . 

او يف دوائر التوجيو ادلهٍت : ىم ػلتاجون اىل ادلعلومات ادلهنية حول تذبذب االوضاع يف ادلهن ادلختلفة  – 4
ليتمكنوا من تقدمي ادلشورة والنصح ادلناسب لطاليب العمل والطالب والتالميذ حول  اجملموعات ادلهنية وذلك

 ظروف االستخدام آنيا" ويف ادلستقبل . 

عمل او موارد من اليد العاملة ادارات التشغيل واالستخدام : ىي حباجة اىل معرفة امكانية توفر فرص  – 5
يريدىا اصحاب العمل حبيث ترتدي أعلية خاصة يف دعمها حاليا" أو مستقبال" والتعرف على الكفاءات اليت 

 لوساطة التشغيل والبحث عن عمل وذبنب ضياع الوقت واجلهود لكافة العاملُت يف سوق العمل . 

االفراد وادلنظمات والتجمعات السكانية : ػلتاجون للمعلومات حول سوق العمل والعرض والطلب من اليد  – 6
اهتم والتحول بُت ادلهن والقطاعات وادلناطق االخرى ، اذ تساعدىم ىذه ادلعلومات يف العاملة يف مناطقهم وقطاع

 ازباذ قرارات مسؤولة وواضحة وعقالنية وتطوير العدالة يف البحث عن عمل او الوصول اىل العمل . 
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 التوجهات في تقديم الخدمات : -د

الرمسية           ) فائدة وتقوم بو مكاتب التشغيل ان ربويل ادلعطيات االدارية اىل معلومات عن سوق العمل لو 
منتج اعالمي عن سوق العمال اىل قيمة مضافة  منالعمومية ( ، ويأخذ ربويل االحصائيات عن سوق العمل 

ؽلكن ان تقوم بو اذليئات وادلؤسسات العامة واخلاصة واجلامعات والوزارات كوزارة التخطيط او حىت الشركات 
حليل االقتصادي اليت تقوم بنشاطات شلاثلة اضافة او بدال" عن ربليل ودراسة السوق الذي تقوم ادلتخصصة يف الت

 بو مكاتب التشغيل . 

يئات دراسات وأحباث حول كيفية سَت سوق العمل وحصلت على نتائج متعلقة رلموعة من اذلوقد أقامت 
 باالمور اآلتية : 

 .االنعكاسات على تطور االستخدام يف ادلستقبل  -
 التحوالت السكانية وحركيتها .  -
 ظهور النقص يف الكفاءات .  -
 الفئات اليت تعًتضها مشاكل معينة يف سوق العمل .  -
 االحتياجات واالمكانيات ادلتوفرة من أجل التطوير والعودة اىل العمل .  -
 . االجور ) ومشاكل توزيع االجور ونظم واساليب ربقيقها وادلفاوضات اجلماعية (  -
 التوجيهات الدولية يف رلال التشغيل . متابعة  -
 صبع ادلعلومات حول السياسات والربامج والتدابَت اخلاصة بسَت العمل .  -
ذات العالقة بسوق العمل كإغالق بعض مؤسسات البيع أو الدمج بُت ادلعلومات االقتصادية ادلختلفة  -

 ادلؤسسات . 

 : المهنيالتعسر الدراسي والتوجيه رابعا

اجتماعية ربولت منذ بدء القرن ادلاضي اىل آفة شبو مستعصية تطول حاليا" رلتمعات العامل بأسره  التعسر ظاىرة
، وتعود أسباهبا ادلباشرة االولية اىل التزايد السريع لسكان الكرة االرضية وهتافت االجيال الصاعدة على 

 وارد االقتصادية العادلية . التخصصات اجلامعية والتقنية واليت قابلها فسحة أسواق العمل واطلفاض ادل

خصوصا" النامية منها وىذه االوضاع أحدثت خلال" يف صبيع مرافق احلياة االجتماعية ضمن العديد من الدول 
 وأدت اىل الفقر والتشرد واذلجرة .
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ن ان ان تنمية الشباب ادلتعسر تنطبق بشكل عام على ىذه الفئة الشبابية اليت تقف على عتبة احلياة ادلهنية دو 
 خالل االنتاج والعمل بشكل فعال تتمتع بادلقومات الالزمة اليت تسمح ذلا باالندماج فعليا" يف سوق العمل من

 وينقسم ىؤالء الشباب اىل عدة رلموعات أعلها : 

الذين أهنوا حياهتم ادلدرسية بتفوق وال يتمتعون بنظرة مستقبلية واضحة بسبب غياب احلوافز الالزمة للقيام  -1
 الختيار األكيد .با

 الذين أهنوا حياهتم ادلدرسية بتفوق وال ؽللكون القدرة ادلادية الختيارىم ادلهنة ادلناسبة . -2

 الذين أهنوا حياهتم ادلدرسية بنتائج غَت مرضية وال يتمتعون بنظرة واضحة ضلو ادلستقبل . -3

ار اية مهنة لكنهم ال ؽللكون ادلهارات من ادلدرسة قبل بلوغ النهاية وىم مستعدون الختيالذين تسربوا  -4
 الالزمة لذلك .

ان االىتمام هبؤالء الشباب وتوجيههم يعود بادلسؤولية على احلكومات واجلهات ادلختصة من أجل سبكينهم 
 وتأىيلهم .

لو ىذه ويف الواقع ان الدول الغنية استفاقت بعد احلرب العادلية االوىل على اخلطر االجتماعي والسياسي اليت تشك
الظاىرة ، فقام بعضها بوضع الشأن الًتبوي كأولوية وطنية واستحدثت برامج الستقطاب الطاقات البشرية الشابة 

، من أبرزىا : رلانية التعليم وتقدمي ادلساعدات ادلادية للفئات غَت ادليسورة ووضع برامج توجيو مدرسية ومهنية 
ء البالد وغَتىا من الربامج اليت أثبتت فعاليتها دون أن تتوصل اضافة اىل استحداث معاىد ومدارس يف صبيع اضلا

اىل حل جذري دلشكلة التعسر . ألن مشكلة التعسر تطال سلتلف الفئات االجتماعية كما حددهتم النقاط 
 االربعة ادلذكورة أعاله ، لكن عملها مستمر ، والشعوب الواعية ىي اليت تسائل حكوماهتا وتراقب أعماذلا .

  عادلنا العريب مل تأخذ ىذه الظواىر الكثَت من االىتمام حيث ال زلاسبة وال مساءلة .أما يف

 المعنيون بمعالجة التعسر : -أ

 كل من :   يشًتك فيهاىي عملية مشًتكة معاجلة التعسر 

 الدولة من خالل انشاء أجهزة التوجيو ادلهٍت او عرب دعم أجهزة التوجيو الناشطة . –أ 
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تسارع النمو االجتماعي لكن السرة ( ادلعنية مباشرة بتوجيو أوالدىا ضلو مستقبل أفضل ، و العائلة ) ا –ب 
والثقايف جعل قسم من االىل عاجزين عن استلحاق انفسهم بطريقة تسمح ذلم بتوجيو ابنائهم ضلو ادليادين 

 ادلهنية االكثر مالءمة دلستقبلهم .

الضجر النفسي والنفور والتسرب اليت تعانيها افواج  ادلدرسة تعترب مسؤولة بشكل مباشر عن حاالت –ج 
 الطالب ادلتتالية ، فعليها معاجلتها نتيجة عدم وجود كفاءة خاصة عند ادلدربُت .

الشاب ذاتو : من ناحية ضرورة االطالع على متطلبات سوق العمل وعدم التهافت على القليل من  –د 
يت أضحت رلاالت ضيقة وتنافسية دون اي تصور او زبطيط مسبق التخصصات اجلامعية او التقنية او ادلهنية ال

 ، او اليت ربمل مسميات رنانة و تقدمها اجلامعات بأهنا تعٍت احلداثة ومضامينها فارغة .

اجلمعيات االىلية والنوادي االجتماعية والرياضية اليت ؽلكنها مساعدة الشباب ، ألن ىذه اذليئات ىي  –ه 
 وؽلكنها التأثَت االغلايب يف مساراهتم ادلهنية .موضع ثقة لدى الشباب 

وسأورد نتائج دراستُت االوىل حول حاجة الشباب اىل التوجيو ادلهٍت خالل مرحلة التعليم الثانوي ، والثانية 
تتضمن نتائج التوجيو على التشغيل من خالل دورات التدريب ادلعجل للمتسربُت مدرسيا" واليت تًتاوح اعمارىم 

 عاما" . 16و 12بُت 

 : حاجة الشباب اىل التوجيو ادلهٍت الدراسة االولى-ب

لدراسة قام هبا ادلركز االسالمي للتوجيو والتعليم العايل ) مؤسسة خاصة ( على عينة من الطالب ادلوجهُت بناء 
ا حسب تربويا" يف مرحلة التعليم الثانوي فرديا" وصباعيا" ، وجرى تتبعهم يف اجلامعات اليت انتسبوا اليه

النتائج االولية ذلذه الدراسة على  جاءت.يف ادلركزمن قبل ادلوجو ادلهٍت  هااالختصاصات اليت مت ارشادىم الي
 الشكل اآليت : 

أظهرت الدراسة ان دور ادلدرسة الًتبوي يف تقدمي ادلعارف العلمية واالنسانية غَت كاف لدخول الطالب  -
 م غياب اخليارات البديلة .ولكنو ضروري اماادلرحلة اجلامعية بنجاح .

بلغت نسبة الطالب الذين سبنوا على ادلدرسة تقدمي خدمة التوجيو ادلهٍت للتخفيف من قلق ادلستقبل ف
% ، كما بلغت نسبة الطالب الذين اوضحوا اهنم سيكونو شلتنُت للمدرسة يف حال تقدؽلها خدمة 88.71
 % . 92.74التوجيو 
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% كما بلغت نسبة  69.35ة اىل من يرشدىم لضبط ميوذلم ادلهنية بلغت نسبة الطالب الذين ىم حباج -
 % . 79.84الطالب الذين ػلتاجون اىل خرباء دلساعدهتم يف االطمئنان خليارىم 

%  82.26% ونسبة  68.55بلغت نسبة الطالب الذين لديهم معلومات كافية عن خياراهتم ادلهنية  -
 ة ذلم .للطالب الذين حباجة الكتشاف ادلهنة ادلناسب

ونسبة الذين %  90.32بلغت نسبة الطالب الذين ؼلافون الوقوع يف االختيار العشوائي لالختصاصات  -
% ، كما بلغت نسبة الذين ال يعلمون الشروط  54.84ال يعرفون اخليارات اجلامعية ادلتوفرة وادلناسبة ذلم 

 % . 73.39ادلتعلقة بكل اختصاص 
 % . 45.97م ادلهنية بلغت نسبة الذين ال يعرفون قدراهت -
% . بينما بلغت نسبة الذين ال يعلمون اخليارات  69.35بلغت نسبة الذين يًتددون يف خياراهتم ادلهنية  -

 % . 54.8اجلامعية اليت تناسب ميوذلم وقدراهتم 

هم اضافة اىل معلومات حول الذين اختارو اختصاصاهتم بناء" لنصيحة االىل واالصدقاء او الذين قاموا بأنفس
بالبحث عن االختصاص ادلناسب ذلم واختيار االختصاص الذي يدر ادلال وفقا" لسوق العمل دون التأثربآراء 

 .بناء" للعالمات اليت نالوىا . اليعرفون االختياراالىل او الذين 

مهنيا" .حيث بينت ىذه حول رأي الشباب الذي مت توجيههم  ئلتعترب من الدراسات القالالدراسة وىذه 
ان  عن سوق العمل مع االشارة اىلراسة احلاجة ادلاسة للتوجيو عند الشباب واحلاجة اىل ادلعلومات التفصيلية الد

من اجلامعة دلعرفة أوضاعهم يف سوق  همزبرجكمال التتبع ذلؤالء الشباب بعد اىل استمركز التوجيو لديو توجو 
ؽلكن االستفادة من سلبياتو واغلابياتو ، وؽلكن  نتائج ىذه الدراسة ؽلكن البناء عليها كنموذجلكن العمل ، و 

يف ، وانواع التخصص اضافة اىل االستعدادات الفردية أخذ صبيع اخليارات اجلغرافية لتتوسيع عمليات البحث 
 .احلسبان

 .نتائج التوجيو على التشغل من خالل دورات التدريب ادلعجلالدراسة الثانية : -ج

 ىلية ومكاتب التشغيل () عمل مشًتك بُت اجلمعيات اال 

من التعليم النظامي و للمتسربُت دراسيا"  لبنان- فمن خالل التدريب الذي تقوم بو ادلؤسسة الوطنية لالستخدام
الىلية يف توجيو ادلتسربُت اىل مراكز التدريب التابعة للجمعيات ابالتعاون مع اجلمعيات االىلية كشركاء اساسيُت 

وادلدربُت  للتدريب  امكنة التدريب وادلعدات الالزمة بتقدميتساىم ىذه اجلمعيات حسب االختصاصات ادلتوفرة ف
االشراف على التدريب ، واعطاء افادات وتقوم ب، بادلقابل تقوم ادلؤسسة بتمويل التدريب وفقا" العداد ادلتدربُت 
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تشغيل امتدربُت التخرجُت  وتسعى ادلؤسسة الوطنية لالستخدام اىلصلاح صاحلة لسوق العمل الداخلي واخلارجي .
من خالل مكاتب التشغيل ادلوجودة يف مدينتُت رئيسيتُت و ادلكتب الرئيسي يف العاصمة اضافة اىل سعي 

 اجلمعيات االىلية لتوظيفهم مباشرة يف سوق العمل بعد التخرج 

اختصاصا"  45متخرجا" موزعُت على  1138دلتخرجُت من التدريب ادلعجل مشلت اقامت ادلؤسسة بدراسة 
وطالت جغرافيا" كل ادلناطق اللبنانية ،  2002/2003/2004مهنيا" من ثالث دورات تدريبة متتالية للسنوات 

 وكان اذلدف من الدراسة ىو اآليت : 

 التحقق من اكتساب ادلهارة احملددة مسبقا" يف االىداف التدريبية . -1

 دلطلوب يف سوق العمل .التحقق من ان مستوى االداء يوافق مستوى األداء ا – 2

التحقق من ان ادلهن اليت مت التدريب عليها مطلوبة يف سوق العمل ، وان ادلتخرج من التدريب السريع  -3
 وادلعجل سيجد عمال" بعد زبرجو ولن يبقى يف البطالة .

 اغلاد آليات حديثة للتوجيو ادلهٍت . -4

 نتائج دراسة العينة ) العمل والتعطل ( : 

 النسبة ادلئوية    العدد     الوضع 

 %   35.2     400    يعمل 

 %  39.2     446  ال يعمل ) متعطل ( 

 %  3.00     35  يؤدي خدمة علم 

 %  22.6     257   يتابع دراستو 

 %  111    1138   المجموع 
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 :  اسباب عدم احلصول على عمل ) البطالة (

 ةالنسبة ادلئوي   العدد        البيان 

 %  3.8    17   التخصص غَت مطلوب يف سوق العمل 

 %  35.5    158  ارات اليت اتقنها خالل التدريب عدم كفاية ادله

 %  51.3    229   جود منافسة شديدة يف سوق العمل و 

 %  1.3    6 عدم مطابقة التدريب مع التقنيات ادلوجودة يف سوق العمل 

 %  8.1    36      غَت ذلك 

 %  111    446      الي االجم

% رغم اجلهود ادلشًتكة ادلبذولة بُت  35فالنتائج تظهر ضعف التوجيو ادلهٍت حيث مل تتجاوز نسبة التشغيل 
 ورغم تقدمي دراسة اوليةادلؤسسة الوطنية لالستخدام واجلمعيات االىلية ادلعنية بالتوجيو والتدريب والتأىيل .

 و التدرييب والتاىيليواليت غايتها هتدف اىل رفع مستوى الشباب   االرياف عن سوق العمل والسيما يف توجيهية 
 لضمان التحاقهم بسوق العمل

 التشغيل عند الشباب . وضعية  وىذا يستوجب اعادة النظر بالعملية التوجيهية بكاملها لتحسُت

متدرب ولكن ال  1000ثر من مع االشارة اىل ان ىذا النوع من التدريب ال يزال قائما والذي يطال سنويا" اك
 يوجد دراسات واحصاءات تقييمية حديثة عن نتائجو .

 :  أهمية التوجيه من أجل التشغيل-د

 تدل على اعلية التوجيو من اجل التشغيل : اليت  فاىيمبعض ادلبناء دلا تقدم ؽلكن ربديد 

 اسس التوجيو  –أ 

 اىداف التوجيو  -ب

 احلاجة اىل التوجيو ادلهٍت  –ج 

 االتفاقية العربية حول التوجيو  –د 
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 :يمكن تلخيصها باالتياسس التوجيه المهني :  –أ 

 استعدادات الفرد للتوجيو اي الكشف عن القدرات من اجل امكانية التنبوء يف ادلستقبل . -1

 ربديد قدرات الفرد العامة واخلاصة من اجل التحديد الدقيق للمهنة . -2

 اىاتو وحريتو يف اختيار ادلهنة .احًتام ميول الفرد واذب -3

 و ادلهٍت من الطفولة حىت سن التقاعد .االستمرار يف التوجي -4

 التعاون بُت مراكز التوجيو ومراكز التدريب ومكاتب التشغيل . – 5

 مراعاة مراحل النمو ادلتعلقة بالنضج العقلي واالجتماعي واالنفعايل اثناء عملية التوجيو . -6

 وضوعية العلمية عند مساعدة االفراد يف ازباذ القرار ادلناسب يف ازباذ ادلهنة .مراعاة ادل -7

 :  اهداف التوجيه وغاياته –ب 

 التعرف على االستعدادات والقدرات اليت تتناسب مع ادلهنة . -1

 اعطاء صورة حول ادلهن واحلرف ادلوجودة يف اجملتمع . -2

 خبصوص اختيار الوظيفة .سبكُت الفرد من ازباذ القرار ادلناسب  -3

 ربقيق التوافق النفسي والرضا ادلهٍت . -4

 :  النه يؤدي الى الحاجة الى التوجيه المهني –ج 

 ارتفاع نسبة النجاح االقتصادي والتفوق . -1
 التقليل من االضرار مثل اذلروب من العمل . – 2
ما التحق شخص بوظيفتو عن رضا ال اطلفاض معدالت الغياب من العمل حبيث اكدت التجارب انو اذا  -3

 يتغيب اال للضرورة القصوى .
 اطلفاض معدالت حوادث العمل . – 4
 اطلفاض معدالت التمرد والعصيان . – 5
 ربقيق التكيف ادلهٍت والنفسي واالجتماعي والتقليل من االمراض ادلهنية . -6
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 يب المهني : بشأن التوجيه والتدر  1977لعام  9االتفاقية العربية رقم  –د 

 :  التعريفادلادة االوىل :  -

يقصد بالتوجيو ادلهٍت النشاطات الرمسية اليت هتدف اىل ارشاد وتوجبو اجملتمع بفئاتو ادلختلفة لفرص العمل  -1
ادلتاحة امام افراده ، واليت تتناسب مع مهاراهتم وميوذلم وقدراهتم النفسية واجلسمانية ولتوجيههم اىل فرص 

 احة العدادىم للعمل ادلناسب ذلم .التدريب ادلت

خطط او برامج احتياجات  يقصد بالتدريب ادلهٍت النشاطات الرمسية وغَت الرمسية اليت هتدف اىل توفَت – 2
التنمية االجتماعية واالقتصادية من العمال ادلدربُت بفئاهتم ادلختلفة واتاحة الفرصة امام افراد اجملتمع الكتساب 

 ة والرقي هبا وتطويرىا بصفة مستمرة وفقا" حلاجاهتم ادلتغَتة .مهارات وقدرات جديد

) يقصد بالنشاطات الرمسية النشاطات اليت تقوم هبا االجهزة احلكومية ، ويقصد بالنشاطات غَت الرمسية 
 النشاطات اليت تقوم هبا ىيئات غَت حكومية ( 

 ادلواد من الثانية حىت السادسة:اما    

كفالة حرية الفرد يف اختيار نشاطو التعليمي وادلهٍت واتاحة الفرصة امامو للحصول على  ىذه ادلواد حددت فقد 
التوجيو والتدريب ادلناسبُت مع ربقيق تكافؤ الفرص يف التدريب ورفع الكفاءة ، ومع التنسيق مع السياسات 

 لتشغيل .االخرى اليت هتدف اىل ضباية وتنمية ادلوارد البشرية وتعزيز سياسات التعليم   وا

 :  ادلادة العاشرة -

 فتح القنوات بُت ادلراحل ادلختلفة للتعليم العام والتدريب ادلهٍت .طلبت  

 
 :  ادلادة احلادية عشر-

 على اقبال االفراد على برامج التوجيو والتدريب ادلهٍت بتقدمي احلوافز ادلادية وادلعنوية .التشجيع ت اىل ىدف

عاون والتنسيق بُت سلتلف اجهزة التشغيل والتوجيو والتدريب من اجل النهوض ىذه ادلواد رلتمعة ربفز على الت
بادلوارد البشرية وتسهيل تنقل العمالة خاصة ان العديد من الدول العربية تسعى للتشغيل يف االسواق العربية 

 .  ا احتياجاهتوالتوجيو والتدريب حسب  والدولية ،  شلا يستدعي االطالع على حاجة ىذه االسواق من العمالة
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العلوم االنسانية ونسبتها ال تقل  يف اخليارات التعليمية للشباب ضلو  توجو الولكن غالبية الدول العربية تعاين من 
(  2003و  1999% ) تقرير ادلوارد البشرية بُت  88و 85% كنسبة وسطية عامة . وقد تصل اىل 60عن 

القيام تاخر العديد من الدول العربية باضافة عن العمل .وغالبية ىذه االختصاصات تولد خرغلُت متعطلُت 
 باجلهود الكافية لفتح ادلسارات بُت مراحل التعليم العام وادلهٍت.

دول اىل اعلى من ىذا  يف عدة ويصل  وسطي كمعدل %  50عن  نسبتو قلتال بينما التعليم ادلهٍت يف اوروبا 
 % يف النمسا . 78ىوالندا و% يف  68اىل ,يصل مثال صلدهحيث  ادلعدل بكثَت

صدى اغلابيا "  وادلعتمدة يف اوروبا  لتعليم ادلهٍت والتقٍتباوالتمٍت ان تأخذ ادلمارسات االغلابية بالنسبة لاللتحاق 
 يف دولنا العربية لتكون احملفز للتخفيف من البطالة .

 :  الربط بين التشغيل والتوجيه المهني لمصلحة التنمية البشرية:خامسا 

ان مربر وجود الوساطة يف سوق العمل ىو حاجة اصحاب العمل والباحثُت عن العمل على السواء دلعلومات  
كافية حول الفرص وادلرشحُت للقيام بالعمل ادلعروض . فكان ال بد من وجود ادارة سبكن من اقامة الصلة بُت 

 الطرفُت .

ي نقص ادلعلومات وتكون صلة وصل بُت اصحاب لذلك مت انشاء مكاتب التشغيل الرمسية اليت رباول ان تغط
 التوجيو وخدمات الوساطة كادلساعدة في العمل والعمال وتساعد الفئات غَت احملظوظة بوسائل اخرى غَت

 التاىيل والتدريب وانشاء ادلشروع اخلاص اخل..

 يلة اخل ...وىذه الفئات تضم ادلعوقُت ، ادلسرحُت ، الشباب ، ادلعزولُت ، وادلتعطلُت لفًتات طو 

 فاذليكلية االساسية دلكاتب التشغيل ؽلكن ربديدىا على الشكل اآليت : 

 ادارة مكاتب التشغيل  -
 قسم التشغيل احمللي  -
 قسم التوظيف يف اخلارج  -
 قسم االرشاد والتوجيو ادلهٍت  -
 قسم متابعة طلبات التشغيل على ادلواقع االلكًتونية  -
 العمل قسم صبع وربليل بيانات ومعلومات سوق  -
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اضرين ، لذا سيتم استعراض بعض برامج ادلقسمة على احمل اوراق العمل ىذه ادلواضيع سيتم تناوذلا من خالل 
 على الشكل اآليت : من خالل النشاطات اليت تقوم هبا مكاتب التشغيل  الربط بُت التشغيل والتوجيو 

 التوجيو ادلهٍت . خدمات: تنظيم 1
 اب اخلاص .: التحفيز على العمل للحس 2
 : برامج تدريب ادلعوقُت . 3
 : برامج التسرػلات االجتماعية . 4
 .بطُت: برامج تأىيل العمال احمل 5
 : ادلهن ادلعيارية كوسيلة للتوجيو ضلو ربفيز الشباب على العمل .6
 : العمل التعاوين . 7
 :  : تنظيم خدمات التوجيه : من خالل هذا الشكل1

 لتوجيو ادلهٍت تنظيم خدمات ا       

 خدمات اخرى يف مكاتب التشغيل يف ادلدارس والكليات
 

احاديث حول  -
 ادلهن 

 معارض للمهن  -
 حلقات نقاش  -

استقبال وتقدمي معلومات  -
 اساسية 

 حلقات لتحفيز اجلماعات  -
 تسجيل طلبات العمل  -

 )التشغيل عند الغَت والتشغيل الذايت (
مشورة ونصائح مكثفة )فردية  -

 وصباعية (
 تقييم  –أ 

 نشر معلومات  -ب
 خدمات استشارية  –ج 

 مقابالت اذاعية وتلفزيونية  -
مقابالت يف ادلراكز  -

 االجتماعية 
 مؤسبرات ومعارض  -
 سليمات يف ادلناطق الريفية  -

 

 خدمات متابعة
 تقييم
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 :  : التحفيز على العمل للحساب الخاص 2

والتدريب ادلهٍت احلصول على عمل ، بالرغم من مستواىم قد يتعذر على عدد كبَت من خرغلي ادلدارس وادلعاىد 
التعليمي وادلهٍت فيبقون يف حالة بطالة لبضع سنوات ، لذلك من الواجب وضع برامج لتوفَت العمل للحساب 
اخلاص دلساعدة ىؤالء واخضاعهم للتدريب على احلرف ومنشآت االعمال على يد ادلدربُت واحلرفيُت ادلهرة  

 الوحدات الصناعية  ووحدات اخلدمات وادلنشآت التجارية ومنشآت  االعمال .وادلختصُت من 

وؽلكن دلكاتب التشغيل االىتمام بالتوجيو اخلاص يف ادلدن واالرياف من خالل اكساهبم ادلهارة ومساعدهتم عن 
 على عمل .طريق القروض ادلصرفية لشراء االالت الالزمة القامة مشاريع حلساهبم اخلاص سبكنهم من احلصول 

 فادلساعدة اليت ؽلكن ان تقدمها مكاتب التشغيل للتحفيز على العمل للحساب اخلاص ىي اآلتية : 

 ربضَت قائمة بادلؤسسات ادلشاركة يف النهوض بالعمل للحساب اخلاص . –أ

 ربضَت قائمة بالربامج ادلتوفرة للحساب اخلاص . -ب

 وصف مفصل للتسهيالت واالعانات واحلوافز . –ج

 ربضَت قائمة بادلدارس والكليات ومعاىد التدريب ومعاىد تطوير ادارة ادلشاريع . -د

 شرح لقوانُت التجارة والصناعة ونظمها ولوائحها . -ه

 وصف مفصل للمشاريع ادلنجزة واليت ىي قيد التحضَت . –و

دلقدمة من طاليب اضافة اىل ما تقدمو مكاتب التشغيل من خدمات كدراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع ا
اخلدمات ، اضافة اىل تأمُت ادلواد االعالمية من كتيبات ومنشورات وافالم واشرطة حول العمل للحساب اخلاص 

. 

زيارة وغلب االنتباه واالخذ باحلسبان ان التوجيو ضلو العمل اخلاص من خالل زيارة ادلدارس وادلؤسسات التعليمية و 
وزيارة الرياديُت يف االعمال . وللقبول بفكرة العمل للحساب اخلاص قد مراكز العمل للحساب اخلاص الناجحة 

تكون ىذه ادلرحلة التعليمية أسهل على الطالب من فًتة االنتهاء من االعداد ادلهٍت او فًتة الدراسة يف الكليات ، 
 قع وادلعاىد .مع ضرورة االتصال بأولياء التالميذ وحىت مرافقتهم خالل الرحالت االستكشافية ذلذه ادلوا
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 :  والتنمية المتوقعة من خالل المشاريع الصغرى يمكن اختصارها باآلتي

 التنمية االجتماعية : على مستوى-أ 

 تطوير شخصية االفراد واعتمادىم على انفسهم . -1

 ) الفقر ، التوتر االسري ...(.ادلشاريع الصغرى تساعد يف القضاء على ادلشاكل االجتماعية  -2

 اعد على اعالء قيمة الذات والتعاون .تس – 3

 التنمية االقتصادية : على مستوى –ب 

 خلق فرص عمل واحلد من الفقر . – 1

 مصدر امن اقتصادي لألسرة . -2

 زبفيض حجم ادلنتجات واخلدمات ادلستوردة . -3

 اسلوب متميز العادة توزيع الدخل . -4

 تاحة .تنمية اساليب  االنتاج واستغالل ادلوارد ادل – 5

 منها:  و تكون مساعلة الدولة يف تعزيز ىذا العمل من خالل مساعدة االفراد على زبطي ادلعوقات اليت تواجههم

 معوقات التمويل )تسهيالت سبويلية (-

 معوقات االنتاج )توفَت االدوات ( -
 معوقات اخلاصة بالتسويق )فتح االسواق ( -
 ادلعوقات القانونية ) تشريعات مساعدة ( -
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 يف بعض الدول العربية اعدادا   وقيمة اصبالية  ادلاضلة للقروضالرمسية واخلاصة  لمؤسسات لظلوذجا  ىنا  وردسن

 :  جدول باسماء الدول ونسبة القروض

 اسم الدولة
 ادلؤسسات والقروض

 اليمن  ادلغرب  مصر  لبنان  فلسطُت  العراق السودان  تونس االردن 

عدد ادلؤسسات 
  ادلاضلة للقروض

8 1 4 12 7 5 11 9 8 

اصبايل القروض 
 )مليون $(

164 56 15 104 92 36 136 570 12 

 2113المصدر : شركة اسناد لالستشارات 

مليون 570ويشَت ىذا اجلدول اىل قلة عدد ادلؤسسات ادلاضلة للقروض واىل قلة ادلبالغ ادلمنوحة باستثناء ادلغرب
 دوالر

اضافة اىل نسبة البطالة  ادلعٍت  د من ربطة بالعدد االصبايل لسكان البلدولتحليل ىذا اجلدول بشكل افضل الب
ت اليت تتوجو عاوالقطاال متوفرة  وربطة بالتدريب والتعليم واعداد اخلرييجُت اجلامعيُت وادلهنيُت واالختصاصات

االقتصادية ومدى اضافة اىل امكانيات الدولة ضلوىا ىذه القروض اضافة اىل التشريعات والتسهيالت ادلصرفية 
وبغض النظر  عن الظروف ادلوضوعية لكل  من االسبابوغَتىا القطاع االىلي الناشط يف ىذا اجملال  التزام اعلية

لنتعرف  يف كل بلد وعدد ادلؤسسات ادلاضلة حول اصبايل القروض ادلمنوحةااوليايعطينا مؤشر ىذا اجلدول بلد فان 
 ت البطالة وعلى ازدياد االعمال الريادية بعدىا على مدى تاثَتىا على زبفيض معدال

 : برامج تدريب المعوقين :  3

) وزارة العمل ( واجلمعيات االىلية واجملتمع ادلدين لبنان  ظلوذج عمل مشًتك بُت ادلؤسسة الوطنية لالستخدام 
 اذلدف منو اغلاد عمل مؤقت او دائم لالشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة .

م ادلؤسسة تقدبادلقابل تقدم ادلباين وادلعدات وادلدربُت  عنية بادلشروع وادلتعاقدة مع ادلؤسسة االىلية ادلفاجلمعيات
 والعمل ادلشًتك غايتو :ف على التدريب والتأىيل ،وتشر الدعم ادلايل 

تأىيل االشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ) ادلعوقُت ( ورعايتهم مهنيا" ليمارسو مهنة تتالءم مع طاقتهم - 
 رهتم ووضعهم الصحي .وقد
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اكساهبم مهارة يف العمل تزيد مؤىالهتم وخرباهتم وحضهم يف اغلاد عمل داخل وخارج قطار ادلشغل احملمي  -
 ) مشغل العمل والتدريب (.

 تامُت دخل مايل ذلم مقابل العمل الذي يقومون بو . -
 .( التشجيعية لبيع منتجاهتم .تأمُت سوق لتصريف االنتاج من خالل اقامة ادلعارض ) الدورية ، السنوية . -

 وىذه اخلطوات تؤدي اىل: 

 التقليل من حجم االعاقة بسبب العالج ادلستمر والقيام باالنشطة اليومية .  -
 ندماج االجتماعي مع االسرة واجملتمع .تطوير قابلية ادلعوق للقيام بادلتطلبات اليومية ضمن حدود اعاقتو لال -
 تو اجلسدية والنفسية ليشعر بقيمتو يف اجملتمع .اتاحة الفرصة امامو لتطوير قدرا -

 وىذا ما يسمى " طريقة العالج بالعمل " .

 واليت تتناسب مع اعاقتو مع  النصح لو امامو  وتوجيو ادلعوق يتم عادة بوضع فرص التدريب والعمل ادلتاحة
 دبواصلة التدريب . باالختيار و

امج اىل اهنا استطاعت ربقيق الكثَت من اىدافها يف تامُت دخل ىذه الرب  نتائج  حولتشَت ادلعلومات الواردة و 
ظلاذج  واحدى وصلحوا بادارهتاهبم للمعوق وان من بينهم الكثَت من الرياديُت الذين انشاؤا مؤسساهتم اخلاصة 

نشات مشغال لالدوات اليت ( أ  arc en cielىي )ارك اون سيال ادلؤسسات ادلهتمة بتشغيل ادلعوقُت  ىذه 
دبشروع )ادلعينات ادلشروع ىذا تخدمها ادلعوقُت ك)الكراسي ,العكازات , ,النقاالت واالسرة وغَتىا (ومسي يس
الذين يقومون بتصنيع ىذة االدوات ىم ادلعوقُت القادرين على اما )اي االدوات اليت تعُت ادلعوق يف حياتو ((

مة الهنا تعنيهم مباشرة وتعٍت اخواهنم العمل ويبدعون بتحديث االدوات ادلنتجة وؼلرجوهنا بلمسات ناع
خالل دخلو دخال ماديا مقبوال ومن نيتاموع على ادلعوق نفسة انو استطاع ر ادلعوقُت.اما النتائج ادلباشرة ذلذا ادلش

 سبكُت وجوده اجملتمعي  اضافة اىل انو استطاع ان يتزوج ويبٍت اسرة استطاع 

ة بطاقة اعاقة توفر لو احلصول على وزارة الشؤون االجتماعية منحت بالنسبة للحماية االجتماعية للمعوق فاناما 
 عدد من اخلدمات الصحية واالجتماعية
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 :  برامج التسريحات االجتماعية-4

نالحظ تفشي التسريح اجلماعي يف البلدان اليت تقوم باعادة تنظيم اقتصادىا ، ويف ىذه احلالة تقدم خدمات 
حايا التسريح اجلماعي ، حبيث تكون مكاتب التشغيل قادرة على التدخل التشغيل كخدمات مسبقة للعمال ض

 وتقدمي اخلدمات ميدانيا" وبسرعة قبل تاريخ االغالق او التسريح ، وتشتمل ىذه اخلدمات على اآليت : 

 خدمة ما قبل التسريح . -
 تقييم مبكر حلاجات العمال ادلعنيُت . -
 مات اعادة التاىيل .استشارات واسعة حول العمل والعمل احلر وخد -
 .مساعدة العادة االنتشار يف مواقع اخرى وسبديد فًتة اخلدمات اخلاصة بالعاملُت على العمال ادلسرحُت  -
 تقدمي ادلشورة للمؤسسات والسكان حول اسلوب حل مشاكل اليد العاملة . -

غل مراكز العمل ادلتوفرة يف ومن ادلهم جدا" تقييم االمكانيات لتطوير كفاءات العمال ادلسرحُت وسبكينهم من ش
 سوق العمل .

 : برامج تأهيل العمال المحبطين :  5

يزداد احلديث عن ادلتعطلُت احملبطُت او اليائسُت من التفتيش عن عمل ، والذين ال تنطبق عليهم شروط التعطل 
بسبب وذلك  عن العمل)شرط البحث عن العمل ىو من الشروط االساسية للتعطل(م توقفوا عن البحث ألهن

العمل ادلناسبة والالئقة . لذلك من  ة اغلاد فرصط الذي اصاهبم من كثرة التفتيشعن العمل ومل يستطيعوا  االحبا
 ادلفيد اعداد برامج تأىيلية ذلؤالء احملبطُت دبا يتناسب :

 مع مؤىالهتم ومستوياهتم الفكرية والتدريبة . -
 مع اعمارىم . -
 مع خرباهتم السابقة . -
 م الصحية واجلسدية .مع حالته -

، مع االشارة اىل ان وذلك العادهتم اىل سوق العمل بواسطة االعالم واالعالن وتأمُت ظروف عمل مالئمة ذلم 
التوجيو ادلهٍت ال يطال فقط الداخلُت اجلدد اىل سوق العمل او التالمذة او اجلامعيُت ، اظلا يطال حاالت الذين 

 .مشاكل يف سوق العمل يواجهون
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 :المهن المعيارية كوسيلة للتوجيه نحو تحفيز الشباب على العمل:  6

يف التوظيف يف ادلهن االدارية ُت غبايف القطاع العام الذي يشكل الوجهة االساسية للشباب الر  الوظائفمع ندرة ا
دوليا" وال ذبد زلليا" واقليميا" و نسبيا وباجور مرتفعة  ، ومع ازدياد الطلب الكبَت على الوظائف اليدوية ادلهنية 

ادلهن اليدوية ادلطلوبة يف سوق العمل مت ىذه  علىللتدرب من يلبيها ومن اجل تشجيع الشباب على االلتحاق 
 وسلتلف ىيئات اجملتمع ادلدين واطراف العمللبنان –عقد اجتماعات تنسيقية بُت ادلؤسسة الوطنية لالستخدام 

  ادلهنية ذلا .لتسمية ادلهن ادلطلوبة واعداد ادلعايَت الثالث 

كأساس النطالقة ادلشروع من خالل مكاتب التشغيل وما تقدمو من خدمات   مع اذليئات بدأ العمل البحثي
 على الشكل اآليت : 

االطالع على داتا مكاتب التشغيل يف العاصمة وادلناطق ومعرفة ادلهن ادلطلوبة من اصحاب العمل وال  -1
 يوجد من يشغلها .

تائج التدريب ادلعجل الذي تقوم بو مكاتب التشعيل باالشًتاك مع اجلمعيات االىلية من االطالع على ن – 2
 حيث انواع التدريب ادلتوفرة والطلب على ادلهن .

االستفادة من دراسات احصاءات اليد العاملة مع ادلؤسسات االنتاجية ويف سلتلف القطاعات ومعرفة  – 3
 .حاجات اصحاب العمل اآلنية وادلستقبلية 

ومعرفة رأيهم باذباىات التدريب  واالرياف االستفادة من رأي ادلسؤولُت يف التعليم ادلهٍت والتقٍت يف ادلدن  – 4
 والطلب على سلرجات التدريب .

مسؤويل الصناعات الغذائية واحتياجاهتم التوظيفية ادلستقبلية على اعتبار ان ىذا معلومات االستفادة من  -5
 يف ادلستقبل .وزيادة اليد العاملة لزيادة االنتاجية عدة الوا القطاع لو خططو 

يف رلال التدريب والتوجيو يف ادلناطق    IECDاالستفادة من ذبربة ادلعهد االورويب للتعاون والتنمية  – 6
 الريفية .

 لتشغيل .االستفادة من الطلبات ادلقدمة لالرباد العمايل العام من سلتلف االربادات النقابية يف رلال ا – 7

 االستفادة من خدمات التوجيو اليت يقدمها ادلركز االسالمي للتوجيو ادلهٍت واجلامعي . – 8
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وبعد االطالع االجتماعات مت تشكيل جلنة وطنية من اذليئات ادلعنية بالتشغيل والتدريب والتوجيو ذلذه  ونتيجة 
وضع الئحة لىاللجنة توصلت االستفادة منها كيفية و  وضع ادلعايَت ادلهنية رلال  التجارب العربية والغربية يف على 

الطلب يف االعلية من حيث مت اعداد ادلعايَت ادلهنية ذلا حسب ترتيبها بناء عليو بادلهن ادلطلوبة يف سوق العمل و 
 باللغات الثالث العربية واالنكليزية والفرنسية .قد وضعت عليها و 

. وادلعلومات احملصلة مت وضعها بتصرف الشباب عرب (ادلهن  وسنضع بُت ايديكم ظلوذجا" عن مهنة من ىذه)
 .لالستفادة منها ادلوقع االلكًتوين للمؤسسة الوطنية لالستخدام 

 

 

 : العمل التعاوني :  7

تقوم االدارة التعاونية على مبدا ادلشاركة الذي يتفق مع اىداف الفكر التنموي احلديث والتعاونيات بشكل عام 
يف من البطالة بسبب سهولة انتشارىا يف االرياف وذلا قوة التاثَت على العديد من جوانب تساىم يف التخف

نتجات االعضاء .كما اهنا تساىم العرض والطلب كما ؽلكنها توفَت مستلزمات االنتاج والقروض والتسويق دل
الىتمام بتحسُت اخلدمات من خالل االىتمام بالتدريب والتثقيف التعاوين ومن خالل افيمجال  التنمية البشرية 

 االجتماعية مثل التعليم والتدريب والصحة واالسكان 

يف زبفيض و دلساعلا  اوىل ادلؤسساتتشكل التعاونيات  ت انعترب اليت االعديدة البلدان بُت  ىي منواليابان 
بيع ل خالعشرات ادلاليُت من االشخاص ومن تصل الىنسب البطالة من خالل تامُت الوظائف واليت قد 

 ادلعارض ادلومسية والسنوية الداخلية واخلارجية ادلنتوجات يف

لتنسيق مع التوجيو من اجل التنمية البشرية وؽلكن ان يضاف االتشغيل بىذة بعض النشاطات اليت تقوم هبا مراكز 
 .خاص وغَتىا من ادلشاريع  لعٌت بادلراة بشكل عام وادلراة الريفية بشك تشاريع اليتدلاليها ا
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 :التحديات والتطوير:  اسادس

 : توسيع فرص التشغيل والتوجيو يف سبيل التنمية البشريةعوائق وربديات 

تشَت ادلعلومات ادلتاحة اىل ان برامج التوجيو ادلهٍت وبرامج توسيع فرص التشغيل قد حققت بعض االصلازات 
 ربتاج اىل ادلعاجلة لزيادة فعاليتها ومنها:االغلابية اال ان العديد من ىذة الربامج يواجو عوائق وتعاين من نواقص  

 :  التحديات

عبت تصميم برامج تشغيل وتوجيو وتدريب قد صاآلثار السلبية لقلة ادلعلومات عن سوق العمل  -1
 فعالة وزادت صعوبة مراقبتها وتقييمها بشكل مستمر 

واقعية حول  فنقص ادلعلومات لدى الطلبة واصحاب العمل وصانعي القرار ادى اىل توقعات غَت
سلرجات التعليم والتدريب كما ونوعا وحول دور مؤسسات العمل يف تطوير اداء القوى العاملةوحول 

عن حركية اضعاف دور مؤسسات التوجيو ادلهٍت يف اعطاء ادلعلومات الصحيحة للموجهُت مهنيا 
لمهن يف سوق الناذبة عن التغَتات السريعة لللتشغيل و  سوق العمل وىذا يشكل مشكلة اضافية 

 العمل
تدين خدمات مكاتب التشغيل  احلكومية يف ادلساعدة على البحث عن عمل وزلدودية عمل  -2

عن  وعدم تامُت التجهيزات االلكًتونية للمساعدة يف البحثمكاتب التشغيل اخلاصة اذا وجدت 
 عمل 

تامُت حاجتهم وامام ازدياد معدالت البطالة وعدم اعتماد اصحاب العمل على مكاتب التشغيل ل.
من العمالة االيف احلاالت الصعبة اليت الؽلكن اغلادىا بسهولة يف سوق العمل ادى اىل عزوف 

مع عدم اعداد كبَتة من الباحثُت عن عمل االستعانة دبكاتب التشعيل لتامُت فرصة عمل ذلم 
 والضعيفة الت اخلاصةاالعامة وال اليت تستهدف احل االىتمام الكايف بربامج تشغيلاعطائهم  

مقاربات  ومل تاتنظم على جانب القطاع ادل التعطل عن العمل  لشبابل تركيز برامج التشغيل -3
القطاع غَت ادلنظم فيما يتعلق بتوظيف الشباب اىتمام مؤسسات التنمية وصانعي السياسات اال 

 ية مؤخرا وربديدا بعد فشل القطاع ادلنظم يف زبفيف معدل البطالة لدى الشباب بصورة كاف
لالجر والتقدؽلات  يابتحديد احلدود الدنمرونة غَت كافية لتشريعات سوق العمل فيما يتعلق  -4

 احثُت عن العمل عدم القبول بالوظائف ادلعروضة والتفكَت باذلجرة باالجتماعية شلا يؤدي بال
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لتحاق االثر السليب للقيم االجتماعية التقليدية على التوجيو والتدريب والتشغيل وعدم قبول اال -5
امج ادلعدة عوائدىا ادلالية جيدة على اعتبار ان الرب رغم ان بادلهن الفنية ادلطلوبة يف سوق العمل 

 للتدريب ىي سلصصة الولئك الذين يقرون بفشلهم يف النظام التعليمي 
اكايف بُت القطاعُت العام واخاص ًتويج الكايف والتنسيق والتمويل لاافتقار برامج التوجيو للتدريب -6

اصة ان مشاركة القطاع اخلاص يف ىذة الربامج ىامشية .فالشركات اخلاصة العربية السبيل خ
قق ذلا عوائد مالية او منافع لالستثمار يف برامج التدريب مثال  لكونو اليوثر مباشرة يف االرباح والػل

 ملموسة على ادلدى القصَت
انشاء ادلشاريع اذ يفتقر معظم تعطل عن العمل على ادلبادرة و ضعف قدرة ورغبة  الشباب ادل -7

الشباب اىل العديد من ادلهارات الضرورية لنجاح مشروعات االعمال ومن اعلها الفطنة يف االعمال 
واحلس االستثماري وروح ادلبادرة الفردية وادلهارات االساسية واحلياتية ادلوجهة ضلو االسواق والواقع 

 ن التفتيش على البدائل تدريبية فال بد ملمها عرب االنشطة الان ىذه ادلهارات يصعب تع
اذ ان  بيئة اعمال غَت مناسبة حيث التوفر بيئة االعمال العربية الدعم الالزم للقطاع اخلاص -8

 تكاليف تاسيس الشركات مرتفعة واحلصول على الرخص وزبليص اجلمارك ونظام الضرائب معقد 
مُت القروض ادليسرة للباحثُت عن عمل يف تا(كما ونوعا )دلاضلة للقروض ضعف نشاط ادلؤسسات ا -9

 احملافظة عليها يف الصغرى و شركات الزلدودة يف انشاء رات وموارد الشباب خاصة ان قد
ضعف مفهوم العمل التعاوين عند الباحثُت عن عمل خاصة ان القطاع الزراعي ىو الغالب على  -10

ادلبادرة والتحفيز على انشاء وعدم من اصبايل العاملُت %20 ويشكل مانسبتو االنشطة االقتصادية
على حركية العمالة وعلى حسن تصريف االنتاج  وعلى على رلمل االقتصاد و التعاونيات يؤثر سلبا 

 العاملُت بدون اجرزبفيف اعداد 
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 : التطوير

معلومات سوق العمل العربية لتكون اداة فاعلة يف صبع وتبويب وتصنيف واتاحة ادلعلومات تطوير شبكة  - 1 
تبطة بسوق العمل العربية من جانب وايضا تقدمي التحليالت وادلقارنات والدراسات والبحوث ادلتعلقة حبل ادلر 

مشكلة البطالة من جانب اخر باالضافة اىل تقدمي خدمات خاصة للباحثُت عن العمل سواء من خالل عرض 
  فرص العمل الشاغرة يف ادلؤسسات العربية او من خالل التدريب التحويلي ذلم

االرتقاء بالتشريعات القطرية ادلتعلقة دبظومة ادلوارد البشرية دبكوناهتا وعناصرىا ادلختلفة والعمل على توحيد  -2
 وتوجهاهتا واطرىا العامة من منظور عريب منطلقاهتا 

البشرية ترتيب اولويات التنمية بالًتكيز على تنمية العالقات بُت التوجيو والتشغيل وتاىيل وتدريب ادلوارد  - 3
والتعاون مع مر اكز االحباث العربية لوضع اخلطط عليم والبحث العلمي قاء بالسياسات العامة للتوجيو والواالرت

باالقتصاد االجتماعي )انشاء مؤسسات يستفيد منها اجملتمع (علما ان االقتصاد واالىتمام  االسًتاتيجية للتنمية
% من رلموع العاملُت 6.7مليون فرصة عمل اي مايوزي  11االجتماعي يف االرباد االورويب يوفر حوايل 

 اضافة اىل ربسُت العمل يف القطاع غَت النظامي .

تطوير دور مكاتب التشغيل من دور الوساطة يف تامُت فرص العمل اىل دور ادلدرب على كيفية اغلاد فرص -4
 عمل وذلك من خالل:

كميات كبَتة من ادلعلومات اىل   احث عن عمل الوصول تامُت اخلدمة الذاتية يف التشغيل حيث يستطيع الب-
 العامة حول ادلهن وحول التثقيف ادلهٍت وامكانيات التاىيل .

 .البحث بانفسهم عن عمليف  تامُت نظام الكًتوين تعليمي وتثقيفي للطالب دلساعدهتم -

وذلك هم شبكتو اخلاصة انشاء نوادي للتشغيل ذبمع الشباب على شكل فئات باوضاع متماثلةواقامة كل من-
 .لتبادل االفكار وادلعلومات لتعزيز حظوظهم يف احلصول على عمل 

انشاء معارض للتشغيل ذبمع يف مكان وزمان زلددين اصحاب العمل والباحثُت عن عمل وسبكنهم من اللقاء -
مل بينما يتمكن ىا يستطيع الباحثون عن عمل التعرف على زلتوى طلب العمل ادلطلوب وظروف العدادلباشر عن

 بقبول العمل اصحاب العمل من تقدير مدى اىتمام طاليب العمل واستعداد ذوي الكفاءات 
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انشاء قسم متخصص بانشاء التعاونيات االنتاجية كوهنا تعزز دور الصناعات الصغرى وتشجع ادلنج الوطٍت -
 وزبصيص مواد تدريسية للشباب يف مشاريع االصالح الزراعي 

قوق والواجبات ومعرفة زلو امية للعاملُت تطال التعليم على القراءة والكتابة والتثقيف العمايل كااحلتصميم برامج -
 م على الالالت احلديثة نود قانون العمل اضافة اىل التعلب

انشاء مؤسساهتم مساعدهتم على وعلى والتاىيل زيادة االىتمام باوضاع ادلعوقُت ومساعدهتم على التدريب -
 جات تاعدهتم على تصريف ادلناخلاصة ومس

تطوير خدمة التوجيو ادلهٍت من خالل توفَت معلومات عن قطاع ادلهارات بشكل افضل وزيادة مشاركة -5
يف صبيع مراحل التوجيو واستخدام التكنولوجيا ذات الصلة مثل ادلعارض اخلاصة بادلهارات على العمل اصحاب 

لتوجيو ادلهٍت بشكل اكرب والتواصل مع التالميذ واالباء والباحثُت شبكة االنًتنت مع توسيع نطاق جدول اعمال ا
وتامُت مسار وظيفي امن وموثوق بو مع االخذ باالعتبار صبيع عن عمل لتسليط الضوء على قطاع ادلهارات 

راسيا شباب يف صبيع ادلراحل الدراسية اضافة اىل ادلتسربُت دلاالطفال وامن احلاالت اليت ىي حباجة اىل التوجيو 
 .وادلتعسرين واحملبطُت وادلعوقُت وغَتىم 

ارساء ادلعايَت ادلهنية او ما يطلق عليها احيانا" ادلعايَت األدائية أو الكفايات ادلهنية من خالل ربط الوظائف  – 6
وادلهن ادلتوافرة يف سوق العمل دبهارات ومعايَت مهنية معتمدة من جهات سلتصة ، شلا ػلسن من آفاق التوظيف 

 لدى اخلرغلُت ويساىم يف رسم سياسات االجور واالنتقال من عمل آلخر .

تشجيع انشاء حاضنات االعمال اليت هتدف اىل توفَت بيئة عمل وسطية مناسبة بُت مؤسسات التشغيل  – 7
لتكنولوجبا والتوجيو وتنمية ادلوارد البشرية واالنطالق ضلو ادلشاريع الريادية وادلؤسسات الصغرى وادلساعلة يف نقل ا

دبا يف ذلك التدريب واستثمارىا وتوفَت فرص العمل . وىذه ادلؤسسات تعمل على تقدمي اخلدمات والتسهيالت 
 وتقدمي ادلشورة من قبل اخلرباء ادلختصُت خدمة للراغبُت يف تأسيس مؤسساهتم اخلاصة .

صغرى وادلتوسطة شلا يساعد على تسهيل عملية احلصول على القروض من خالل رفع نسبة سبويل ادلشاريع ال – 8
االستقرار االقتصادي واالجتماعي بُت الدول ، وانشاء قاعدة بيانات ادلشاريع الريادية تساعد على ادماج الشباب 

 العريب يف مشاريع مشًتكة تكاملية والتحول من فكرة البحث عن وظيفة اىل الفكر الريادي االستثماري .

عياري للمهن كأحد ادلراجع االساسية اليت يعتمد عليها يف ضمان التنسيق اعتماد التصنيف العريب ادل – 9
 ويسهل تنقل اليد العاملة والعالقة بُت خدمات التشغيل والتوجيو وتنمية ادلوارد البشرية .
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نقل التجارب الناجحة من خالل التواصل ادلباشر مع وسائل االعالم خللق قصص اخبارية اغلابية من – 10
الطالب اثناء ذبربتهم يف رلال التعليم وادلهارات ومشاركتهم مع غَتىم من الشباب عرب شبكات  خالل متابعة

شلا التواصل االجتماعي وتشجيع االفكار ادلبتكرة للتمثيل االغلايب للوظائف ادلهارية يف وسائل االعالم الرئيسية .
 ادلهن يساىم يف تغيَت االفكار ادلسبقة السلبية لدى بعض الشباب حول بعض 
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 الخــــــــاتمة : 

البحث ال بد من توحيد اجلهود وتنسيقها بُت سلتلف اذليئات ربت سقف الدولة وتعزيز ادلسعى يف هناية ىذا 
التشاركي ، ليس فقط يف بررلة واعداد االنشطة واخلدمات واظلا كذلك يف سَتورة التنفيذ والضبط والتعديل ذلذه 

 اخلدمات .

 فوائد اعلها :وللسعي التشاركي عدة 

 الرفع من فعالية وجودة اخلدمات وضمان تقوية اطلراط الشركاء . -
 ضمان اقتسام ادلعلومات وربديث ادلعرفة باحلقائق . -
 انشاء انشطة جديدة توفر الفوائد لألطراف ادلعنية وللمجتمع بأكملو . -

 تقوم هبذا العمل التشاركي وىي اآلتية :  وؽلكن ربديد اذليئات ادلعنية باالرشاد والتوجيو والتشغيل واليت ؽلكنها ان

 اوال" : الهيئات الرسمية :

رللس النواب : اصدار التشريعات ومناقشة اخلطط بواسطة اللجان ادلعنية كلجنة العمل والصحة والشؤون   -
 االجتماعية والًتبية والتعليم ...

 ، التخطيط والًتبية ...جتماعية الشؤون اال،الصحة ،احلكومة : التخطيط الشامل من خالل وزارات العمل  -
ادلديريات العامة : ادلديريات التابعة للوزارات وال سيما العمل ، التشغيل ، الضمان االجتماعي ، الًتبية  -

اضافة اىل ادلكاتب العمالية يف والبلديات  والتعليم ، التعليم ادلهٍت ، مركز البحوث والربامج ، اجلامعة الرمسية 
 السفارات .

 " : الهيئات غير الرسمية : ثانيا

 ىيئات اصحاب العمل : غرف التجارة والصناعة وادلصارف وغَتىا .. -
 ىيئات نقابات العمال : اربادات ادلهن والقطاعات ... -
اجلمعيات االىلية ادلعنية بالتنمية والتوجيو ادلهٍت والتأىيل والتدريب ومنح القروض واجلمعيات ادلعنية بادلرأة  -

 عوقُت .والطفولة وادل
 اجملتمع ادلدين : االحزاب السياسية ، النوادي الرياضية الثقافية واالجتماعية واجلمعيات الكشفية . -
 االسرة واالصدقاء وادلدرسة وادلعهد  -
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 وادلؤسسات ادلنبثقة عنها اذليئات العربية ادلعنية وعلى رأسها منظمة العمل العربية . -
 ، برنامج االمم ادلتحدة للتنمية ، البنك الدويل ...اذليئات الدولية : منظمة العمل الدولية  -

ويف هناية البحث نرى انو من ادلفيد والضروري ان تستكمل منظمة العمل العربية نشاطها يف التنمية البشرية ألهنا 
وموضع ثقة من احلكومات العربية ومن اطراف االنتاج ومن اجلمعيات وادلنظمات زلط آمال الشعوب العربية 

تسعى اىل تضاعف جهودىا و ان ات فمن ادلفضل بُت ىذة اذليئا ذلا من تأثَت اغلايب وتعاوين ونظرا دلة االىلي
( والذي اوصى ضمن مشاريعو واىدافو  2020 -2010تطبيق مشاريعها وال سيما العقد العريب للتشغيل ) 

ة ، وتأىيلها لتكون مراكز سبيز عربية مراكز للتوجيو واالرشاد للمهنة ( يف عدد من األقطار العربي)انشاء مشروع ) 
لمتدربُت واخلرغلُت يف سلتلف ادلستويات ادلهنية وللطلبة ولهتدف اىل تقدمي خدمات التوجيو واالرشاد للمهنة 

واالكادؽلية باالضافة اىل الباحثُت عن عمل وهتيأهتم لالطلراط يف القوى العاملة يف ضوء اخلصائص وادلعلومات 
  -  2010العمل .على ان تستمر ىذه ادلراكز بتقدمي خدماهتا خالل سنوات العقد ) ادلتوافرة عن سوق 

 ( وما بعد ذلك 2020

 

 وشكرا"                   
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 :  المصادر والمراجع                       
 الندوات واالتفاقيات ( : ادلؤسبرات ) منظمة العمل العربية -

 . 2014لتشغيل واعالن الرياض مؤسبر الرياض الثاين للتنمية وا – 1

 . 2013التقرير االحصائي العريب التاسع والتقرير العريب االول حول معلومات سوق العمل  – 2

 . 2010( الصادر يف العام  2020 – 2010العقد العريب للتشغيل ) – 3

نذر ادلصري ) اوراق عمل د. م 2008ورشة العمل االقليمية االوىل حول سلططي التشغيل يف تونس  – 4
 ، د. علي ضبدي (

 . 1977لعام  9االتفاقية العربية للتوجيو ادلهٍت رقم  – 5

 :  منظمة العمل الدولية -

 2003خدمات التشغيل العمومية يف سوق عمل متغَت . – 1

 التوجيو ادلهٍت للنهوض بالعمل اخلاص يف الدول النامية  . – 2

 مصادر متنوعة :  -

" الدول العربية يف التقرير وقائع  2013الظلائي : تقرير التنمية البشرية لعام برنامج االمم ادلتحدة ا – 1
 وارقام " 

 "  2005لبنان " دراسة خرغلي التدريب ادلعجل لعام  –ادلؤسسة الوطنية لالستخدام  – 2

 2008اذليئة اللبنانية للعلوم والًتبية : مقارنة ربليلية لربنامج االندماج االجتماعي وادلهٍت . – 3

 "2012لبنان " دراسة احلاجة اىل التوجيو ادلدرسي  –ادلركز االسالمي للتوجيو والتعليم العايل  – 4

 . 2013شركة اسناد للدراسات  – 5

 ( حول االختصاصات اجلامعية يف رلال العلوم االنسانية .2003  - 1999تقرير ادلوارد البشرية ) – 6


