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 تقـــديم :

 

 التشغيل حول جامع عربي تقرير إصدار على األخيرة األعوام خالل العربية العمل منظمة دأبت
 مرجعيا  تكيون  أن تصيل   ،إحصياييا  موثقية  معرفيية  قاعيدة  تكيوي   مسيتددفة  ،العربيية  اليدول  فيي  والبطالة
 اضيافة باإل ،والخبيرا   للباحثي  مفيدا معلوماتيا ومصدرا التنموية، القرارات ومتخذي السياسات لصانعي

 اهتميام  محيل  بالقضيايا  المستنيرة المعرفة لتحقيق المجتمع في الرأي قادة بيد مدمة أداة التقرير كون إلى
 .التقرير

 فيي  المدمية  الوسياي   أحيد  للتشيغيل  العربيي  التقريير  يكيون  أن إليى  العربيية  العميل  منظمة  وتطم 
 الحكوميات  ) الثالثية  اإلنتيا   أطيرا   بيي   ئوالمتكياف  المنيت   للحيوار  الضيرورية  األسي   بنيا   عمليية 

 المجتميع  ميوارد  تعبئية  مضمار في فاعلة كقوة المجتمعي التوافق ولتحقيق ،(والعمال األعمال وأصحاب
   .المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع موارد ذلك في بما ،الشاملة التنمية طريق على

 التشيغيل  قضيية  هيو  "للتشرغيل  العربر   التقريرر " سلسيلة  فيي  االهتميام  محور أن البيان ع  وغنّي
 المنطقية  فيي  "البشيري  الميال  رأس" مي   المثليى  االسيتفادة  لتحقييق  قصيو   أهميية  مي   لديا  لميا  والبطالية، 
 ،واحد آن في المسئولة والسلطات الشعوب لد  مقيم"  هّم"  م  البطالة مشكلة تمثله غدت ولما العربية،

 هتفصييل  سينر   ميا  نحيو  عليى  األخييرة،  السينوات  خالل العربية الدول في البطالة مشكلة استفحلتحيث 
 وعيدم  ،الديموغرافيية  الدياكيل  اخيتالل   مقدمتدا في ،معقدة عديدة عوامل بفعل التقرير، هذا محاور عبر

 ،التوظيي   فيي  الحكيومي  القطياع  دور وتضيالل  ،العربيية  اليدول  معظيم  فيي  اإلنتياجي  الجديا   مرونية 
 االحتجاجيات  أحيدا   جيا ت  ثيم  ،العالميية  والماليية  االقتصيادية  لأل ميات  المضياع   األثر إلى اضافةباإل

 فيي  األهميية  بيال   آخير  عيامال  لتقدم 2011 وأوايل 2010 نداية منذ العربية الدول م  عدد في الشعبية
 .البطالة مشكلة تفاقم

 ةمشكل فإن ،المختلفة بمحاوره التقرير هذا صفحات على اطالعه لد  الكريم ئالقار سير  وكما
 السييما  ،أومتوسطا عاليا تعليما المتعلم الشباب األخصعلى و ،الشباب فئة األولى بالدرجة مّ ت البطالة
 التيي  "الديموغرافيية  الدبية " بينن  ،الصيلة  ذات العلميية  والدراسيات  الدولية التقارير حيث تفيد ،اإلنا  م 

 فرصية  تمثيل  ،العربيية  اليدول  مختلي   فيي  للسيكان  العميري  الديكيل  عليى  الشيباب  عنصير  غلبية  تمثلديا 
 المعيار   باكتسياب  ،كيفيا  بنايديا  إعيادة  طرييق  عي   ،كميا  المتعاظمية  العربيية  العميل  قيوة  مي   لالسيتفادة 
 .العمل سوق احتياجات مع المتاليمة للتنمية الضرورية والمدارات

 عيام  فيي  األول العيدد  صيدر  فقيد  ،ماسيبقه  ليكميل   "للتشغيل العرب  التقرير" م  العدد هذا وينتى
 2010 عيام  صيدر  فقيد  الثياني  العيدد  أميا  ،(فاعلرة  وآليرا   سياسرا   نحو) مدما عنوانا له متخذا 2008
  2012  فيي  الصيادر  الثاليث  العيدد و ،(ملحرة  قضرايا ) عنوانيه  يمثليه  ميا  عليى  بيالتركي   ،مسييرته  مستننفا

 أما ،(ومستقبال حاضرا.. والبطالة التشغيل أوضاع على العربية الشعبية االحتجاجا  انعكاسا ) تناول
 ليه  اختير فقد والبطالة التشغيل تقارير سلسلة في الرابع وهو 2014 م عا في اآلن أيدينا بي  الذي العدد
 .(العربية المنطقة ف  للتشغيل جديدة آفاق) عنوان

 حياول  حييث  ،مواضيوعه  في المعرفية الموسوعة م  نوعا يشكل الحالي التقرير إن القول ويمك 
 التقريير  بنية جا ت ،لذلك ومصداقا.  منطقتنا في للتشغيل الجديدة اآلفاق لتلك المختلفة باألبعاد يحي  أن

 على األول المحور في التقرير يرك  هنا وم  ،المتعددة جوانبدا م  األبعاد هذه بإاضا ة االلت ام لتعك 
 ع  موثقة لمحات تقديم مع اإلنا  خاصة ، والمتعلمة الشابة الفئات لبطالة وتحليلي توثيقي رصد" تقديم

 فقيد  الثران   المحرور  أما ،العربية الدول م  لعدد متنوعة حاالت ةدراس واقع م  التركي  محل األواضاع
 ًابد  (المدني والتدريب التقني التعليم منظومة كفا ة تحسي ) خالل م  الشابة العمل قوة تنهيل على رك 
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 سيوق  ومتطلبيات  والتدريب التعليم منظومة مخرجات بي  الفجوة بعال  مرورا المفاهيم إطار تلم  م 
 .واالعتماد الجودة واضمان التمويل مصادر بتنويع وانتدا  ،العمل

 والصيغيرة  الصغر  المنشآت دور) على حيث رك  ، األهمية بال  مجاال الثالث المحور ويناقش
 غير آفاقا ليطالع الرابع المحور ينتقل بينما  .ل "األعما ريادة"م  انطالقا (التشغيل دعم في والمتوسطة
 القيدرة  وتطيوير  العلميي  البحيث ) متنياوال  ،العربيية  المنطقية  في التشغيل مجال في بعيد حد إلى مستكشفة
  (.األعمال تنافسية وتحسي  االبتكارية

 والبطالية  التشيغيل  مشيكلة  حيول  قرييب  مي   للنظير  أخير    اويية  اتخيذ  فقيد  الخرام   المحرور  أميا 
 اطيفي  المحيور  هيذا  عيال   فقد ،للفايدة وتعميما( ..  للتشغيل المساندة االقتصادية السياسات) على بالتركي 
 .والنقدية المالية السياسات وخاصة ،الصلة ذات السياسات م  واسعا

 والمجتميع  التنميية  شيركا   دور) معالجية  إليى  باالنتقيال  ،التحلييل  داييرة  السراس   المحرور  يكميل و
 عليى  داللية  ،كلديا  التقريير  جنبيات  بيي   صيداها  يتردد قضية وهذه ،(المجتمعي التوافق تحقيق في المدني
 وتنهيل بنا  إعادةو ،التشغيل وتع ي  البطالة خفض في المتمثل الدد  تحقيق في والتوافق الحوار أهمية
 التكوي  بمجاالت متعلقة األهمية، بالغة نقطة ليالم  السابع المحور ويعود ،ومداريا معرفيا الشباب قوة

 تحقيق في ودورها ،"بعد ع  العمل" مثل (للعمل الجديدة األنماط) ونقصد ،والتدريب والتعليم ،والتنهيل
 للسياسيات  اضيروري   كغطيا   االجتماعيية  القضيية  تنكييد  ليعييد  الثرام   المحرور ، ويينتى  الميذكور  الديد  
 يبر  ثم ،العمل بيئة وتحسي  األمان شبكات وبنا  االجتماعية الحماية) تناول خالل م  ،للتشغيل الداعمة
 التشيغيل  ومكاتيب  خيدمات ) وهيي  ،العمليية  الناحيية  مي   دقيقية  بنقطة شاملة إحاطة ليحي  التاسع المحور
 بي  للوساطة ،والخاصة مندا الحكومية ،المؤسسية األشكال ليعال  (البطالة مشكلة م  الحد في ودورها
 .العربية الدول في العمل أسواق في والعرض الطلب طرفي

 لطالميا  اإلنتاجي، كليالد قطاعات م  محوري قطاع على النظر بتركي  التقرير ينتدي .. وأخيرا
 وذلك ،المنتجة العمالة واستيعاب التنمية معدالت رفع في القصو  أهميته برغم والتجاهل اإلهمال عانى
 ليدعم  ال راعيي  بالقطياع  النديوض  متطلبيات ( ليه  عنوانيا  األخيرر  المحرور  لينخيذ  ،ال راعيي  القطياع  هيو 

 ).التشغيل

 ومتخيذي  السياسيات  لصيانعي  فاييدة  ذات تكيون  أن آميل  وإننيي  ،الحيالي  التقريير  مكونيات  هي تلك
 والعملية اإلنتا  شركا  بي  المجتمعي والتوافق الحوار تعميق لفايدة ذلك وقبل ،الرأي ولقادة ،القرارات
 سياير  إليى  التقريير  هيذا  وينضيم .  الميدني  المجتمع و ،العمال و األعمال وقطاع الحكومات م  ،التنموية

 األصيل اختصاصدا مجال في الكثيرة أنشطتدا وإلى  "العربية العمل منظمة " تقدمدا التي اإلصدارات
 واالسيتقرار  التنميية  سيياق  فيي  والبطالية  التشيغيل  أمير  يدميه  مي   كيل  إليى  إيجيابي  مغ   ذات كرسالة –

 .عربية بقعة كل في العربي للمواط  آم  و  اهر مستقبل إلى والتطلع

 .السبيل قصد اهلل وعلى

 لقمان محمد أحمد

 العربية العمل لمنظمة العام المدير

 2014القاهرة سبتمبر / أيلول  
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  المدير العام لمنظمة العمل العربية )رئيس اللجنة( - السيد/ أحمد محمد لقمانمعالى 

  /مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل -  رضا قيسومةالسيد 

 السادة / معدو األوراق للمحاور الرئيسية 

 

 معّدو األوراق للمحاور الرئيسية للتقرير:  -

 )الجزائر(        المحور األول: د.علي همال 

 ( السعودية)   إبراهيم الشافىلمحور الثاني: د.ا

 )األردن(        إيهاب مقابلةالمحور الثالث: د.

 (مصر)  عبد الشفيع عيسىالمحور الرابع: د.محمد 

 )مصر(   بهجت أبو النصر: د. المحور الخامس

 )اليمن(    د.فؤاد الصالحي :  محور السادسال

 )تونس(   د.رضا قويعة:  المحور السابع

 (مصر)    سامى نجيب: د. المحور الثامن

 )تونس(   حمدىعلى : د.التاسع المحور 
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 التحرير :  -
 د . محمد عبد الشفيع عيسى

 

 التنسيق والمتابعة :  -
  /مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل -  رضا قيسومةالسيد 

  إدارة التنمية البشرية والتشغيل -  الهادىالسيد/ محمد عبد 
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 الدول العربية

 

 المحور األول

 :العربية المنطقة في اإلناث وخاصة المتعلمة .. و الشابة الفئات لبطالة تحليلي و توثيقي رصد

 

بأنهااا ليسااج متجانسااة ماان حيااث المااوارد الطبيعيااة ومتوساا  الاادخل  تتميااز مجموعااة البلاادان العربيااة 
الفردي والتعداد الساكاني ومعادالت نماو  أ وايفاا فاي السياساات االجتماعياة واالقتصاادية المنتهجاة إال          
انهااا تشااتر  فااي خاصااية مهمااة اال وهااي تفاااقم البطالااة وتااأذل اوناااع التشااريل و لاا  مناا  منتصااف            

ني. وتعود هاتان الظاهرتان في ظاهرهما إلي عدل التواذن فاي ساوق العمال    الثمانينيات من القرن الما
بين العرض والطلب. وتشير اإلحصائيات المتوافرة إلى ان متوس  معد  البطالة في المنطقة العربية في 

و إلاى ماا يزياد     2009% فى عال 14.8إلى  2008% في عال 14تفاقم مستمر، حيث ارتفع من نحو 
، ه ا على الرغم من الجهود العديدة والمتعددة لدو  المنطقاة للتففياف   2013ة سنة % في بداي16على 

 من حدتها.

وتعود ظاهرة البطالة و تفاقمها في المنطقة العربية إلى اسباب عديدة ومتشاابكة مان جاانبي العارض     
تجاا ،  والطلب ، وسوف نركز هنا على جانب الطلب ، حيث تحدد مستوياته قو  ثالث تعمل في ها ا اال 

وهي : معد  نمو السكان، وتففم فئة الشباب ، وتزايد معدالت مشاركة المراة في النشاط االقتصادي ، 
و نظاارا ألن تفاافم فئااة الشااباب يعااود اساسااا إلااى ارتفاااع معااد  نمااو السااكان فااى اثناااء مرحلااة االنتقااا   

معد  النمو الديموغرافي على الديموغرافي أ فإننا  سنستعين بنظرية  االنتقا  الديموغرافي لتونيح اثر 
 هيكل السكان في المراحل المفتلفة لالنتقا  الديموغرافي وعالقة  ل  بتففم فئة الشباب.

 القسم األول :

 أثر االنتقال الديموغرافي على هيكل السكان وعلى مستوى طلب العمل ..

 مع تركيز خاص على "تضخم فئة الشباب"

بيرة في انتشار ظاهرة البطالة وتفاقمها في العقود الثالثة األخيرة يسهم االنتقا  الديموغرافي بنسبة ك
بالمنطقة العربية ، و لا  بسابب االنففااض الكبيار فاي معاد  الوفياات مقارناة باالوالدات، مماا نات  عناه             
التفاافم فااي فئااة الشااباب الاا ي تساابب باادور  فااي تفاااقم البطالااة بشااكل عااال ، وبااين الشااباب خاصااة ،          

 .دون استثناءالبلدان العربية   وانتشارها في مجمل

ويعرف االنتقا  الديموغرافي بالمرور من نظاال ديماوغرافي تقليادي إلاى نظاال ديماوغرافي حاديث،        
ويتسم النظال الديموغرافي التقليدي بب ء معد  نماو الساكان نتيجاة ارتفااع معادلي الاوالدات والوفياات ،        

تقليدياة ، اماا النظاال الاديموغرافي الحاديث فيقسامه       وهو ما كان الشاأن علياه فاي المجتمعاات الزراعياة ال     
المفتصون في الدراسات السكانية إلى مرحلتين: األولى تتميز باذدياد سرعة نمو السكان نتيجة انففاض 
الوفيات بوتيرة اسرع من الوالدات بسبب تطور وتوافر الوسائل الوقائية والفادمات الصاحية ماع تحسان     

قج ها   المرحلاة فاي الادو  الرربياة ماا يقاارب القارن مان الازمن، بينماا            مستو  المعيشاة ، و قاد اساترر   
دخلج إليها الدو  النامية بسرعة اكبر نسبيا نتيجة التقدل ال ي حدث في مجا  الطب الوقائي والعالجي ، 
اما المرحلة الثانية فتتميز باتجا  معد  نمو السكان نحو التباطؤ واالنففاض بسبب التراجع التدريجي في 
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معد  الوالدات. و يجب التأكيد في ه ا الصدد ان النمو السكاني يستمر ميله إلى االنففااض علاى امتاداد    
المرحلة ما بعد االنتقالية إلى حين بلوغه االستقرار، و قد ينتقل حجم السكان إلاى التنااقال الحقاا و  لا      

ا يصابح معاد  الفصاوبة    على غرار ما يحدث حاليا في بعض الدو  األوروبياة ، وها ا ماا يحادث عنادم     
 طفل لكل امراة . 2.1)عدد األوالد للمراة الواحدة ( دون عتبة تجدد األجيا  المقدرة بـ 

و فييي ضييوء نظرييية االنتقييال الييديموغرافي و باالعتميياد علييى اإلحصييائيات المتييوافرة حييول سييكان     
لمرحلة التي يمر بها مختلف الدول العربية؛ يمكن دراسة هيكل السكان لدول المنطقة ومقارنته حسب ا

 سنتناول توضيحه على النحو التالى:االنتقال الديموغرافى . وهذا ما طبقا لنظرية 

 : معدالت النمو الديموغرافي -1

يقل  2012-2000تشير البيانات إلى ان معد  نمو السكان في الوطن العربي ككل خال  الفترة من 
وما يزيد على  2006و 2000في الفترة ما بين  %2.2% سنويا بعد ان كان يزيد على 2.0قليال عن 

% في السبعينيات من القرن الماني ، وعلى الرغم من كون االتجا  العال لمعاد  نماو الساكان فاي     3.0
الوطن العربي ككل يميل إلي االنففاض فإنه اليزا  مرتفعا مقارنة بالمناطق األخر  من العالم باستثناء 

معد  نمو السكان في مجموعة البلدان النامية ال ي بلغ في المتوسا    إفريقيا جنوب الصحراء ، ومتوس 
% بالنساابة للاادو  المتقدمااة ، إال ان هاا    0.8، ومااا يقاال عاان  2010-2006% خااال  الفتاارة ماان  1.2

المتوسااطات تففااي الفااروق الكبياارة فااي معاادالت النمااو الااديموغرافي بااين البلاادان العربيااة ، كمااا ال تبااين 
السياساات الساكانية واالجتماعياة المتبعاة فاي كال منهاا ، وبالتاالي النتاائ  المترتباة            االختالف الكبيار فاي  

عليها ، خاصة المتعلقة منها باالنمو الاديموغرافي والتريار النااجم عناه فاي هيكال الساكان ، وتفافم فئاة           
م مان  الشباب وما نجم عنه من آثار على عرض العمل ، و بالنسبة للمنطقة العربية ككل فإناه علاى الارغ   

ميل متوس  معد  النمو الديموغرافي نحو االنففاض من  فترة فإن اثر  على الوذن النسبي لفئة الشاباب  
في إجمالي السكان اليزا  محدودا جدا حاليا وه ا بسبب تباطؤ معظم البلدان العربية فاي عملياة االنتقاا     

 الديموغرافي.

في يعاد مان باين العوامال المسااعدة علاى تفااقم        وعمومًا .. وفي نوء ما تقدل فإن االنتقا  الديموغرا
البطالة و ديمومتها، خاصة في اوساط فئة الشباب واإلناث في المنطقة العربية ،  ل  ألنه يسهم في رفع 

سنة و من ثم الفار  علاى ساوق العمال مان خاال  تزاياد الطلاب          15حجم اليد العاملة النشيطة لما فوق 
تيعاب الطلااب المتزايااد ، خاصااة ماان فئااة الشااباب نتيجااة   مقاباال فاارل عماال معرونااة عاااجزة عاان اساا  

التففم الكبير في حجمها النات  عن االنفجار السكاني ال ي شهدته المنطقة ككال خاال  العقاود الماناية     
 والتزا  بعض بلدان المنطقة تشهد . 

 :   تضخم فئة الشباب -2

نففااض فاي اواخار القارن التاساع      علي الرغم من ان معد  الوفيات في الوطن العربي قد بدا في اال
عشر وبداية القرن العشرين ،  فإن انففاض معد  اإلنجاب لم يبدا إال في الستينيات في القليل من البلدان 
العربية ، ولم ينتشر فى معظمها إال في بداية السبعينيات إلي منتصف الثمانينيات ، واليزا  عدد محدود 

إلنجاب ، ونتيجة االنففاض الكبير في معد  الوفيات والتباطؤ فاي  منها لم يشهد بعد انففانا في معد  ا
انففاض معد  اإلنجاب ، شهد  النصف الثاني من القرن العشرين ارتفاعا شديدا فاي معاد  نماو الساكان     

% في  2%  ليبدا في االنففاض تدريجيا حتى وصل إلى  3بـ  1980ليصل إلى اعلي مستو  له سنة 
( وهي نسبة اعلي من متوس  معد  نمو السكان في العالم  2010 – 2006ن )المتوس  خال  الفترة م

 % سنويا(.  1.2)اقل من 

ولقد نتجج عن االنففاض الكبير في معد  الوفيات باإلنافة إلي بداية االنففاض البطيء نسبيا في 
سابة فئاة الشاباب    سانة( فاي البداياة ثام ذياادة ن      15معد  اإلنجاب ، ذيادة في نسبة فئة األطفا  )اقال مان   
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إلاي   15سنة( بعد  ل  ، ويطلق المفتصون علي الزيادة في الوذن النسبي لفئة الشاباب )   24إلي  15)
عاما( من إجمالي السكان )تففم الشباب(، وتشبه ه   الظاهرة ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية  24

 .   Baby Boomة )اذدهار اإلنجاب( ومنتصف الستينيات في اوروبا وامريكا الشمالية من انتشار ظاهر

ويطرح تففم فئة الشباب فرصا ، وايفا تحديات كبيرة، للتنمية في البلدان العربية ، فهو فرصاة  
يمكاان حصاااد ثمارهااا إ ا مااا تاام تاادريبها وإدماجهااا فااي النشاااط االقتصااادي ، فالشااباب عااادة مااا يتمتعااون  

مميزات اساسية لالقتصااد المعاصار لزياادة اإلنتاجياة      باإلقبا  علي المفاطرة واالبتكار واإلبداع ، وهي
والدخل ، كما ان تففم فئة الشباب إن تم إدماجها في النشاط االقتصادي ستففض من )عبء اإلعالة (، 

سانة( إلاي الا ين هام فاي سان        65واكبار مان    15اي نسبة السكان ال ين ليسوا فاي سان العمال )اقال مان      
 العمل .

هو ايفا تحٍد كبير، إ  تكون نتائ  الفشل في استرال  ما يطلق عليه عادة  إال ان تففم فئة الشباب
المفتصون "الهبة الديموغرافية"  خطيرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، ألن قطف ثمار ه   الفرصة ال 
يأتي من تلقاء نفسه وإنما يتوقف علي مد  استجابة السياسات والمؤسسات االقتصادية واالجتماعياة فاي   

 دولة وفي الوقج المناسب.  كل

إن الواقع الحالي في البلدان العربية ال يفامن تحقياق  لا  ، فاإلحصااءات المتاوافرة تشاير إلاى ان        
%، وهاي نسابة اعلاى     28البطالة لد  فئة الشباب العرباي تفاوق فاي المتوسا  خاال  العشارية األخيارة        

 %.  16بكثير من المتوس  العالمي للفترة نفسها البالغ 

       

 : القسم الثانى

 مع إشارة  بطالة الخريجين مع دراسة حالة لعينة من البلدان العربية

 خاصة إلى "بطالة اإلناث"

على الرغم من عودة العالم العربي إلى حالة النمو االقتصاد  المرتفع نسابيا ، بمعادالت معتبارة فاي     
%، فاإن معاد    4حيث حققج المنطقة في المتوس  معد  نمو سنويا يفوق الاـ   2007-2001الفترة من 

ب الصاحراء ،  البطالة وإن انففض عن مستوياته السابقة بقي األعلى في العاالم بعاد منطقاة إفريقياا جناو     
ل الالئاق اصابح   عما ال فارل فاالفتراض السائد في السابق بأن النمو االقتصادي يؤدي تلقائيا إلاى توسايع   

مونااع جااد  ونقاااي متزايااد فااي الساانوات األخياارة ، خاصااة بعااد االنتفانااات الشااعبية التااي حاادثج فااي   
ألذمااة الماليااة األخياارة..  المنطقااة ، والحركااات االحتجاجيااة  التااي تشااهدها معظاام الاادو  المتقدمااة بعااد ا   

 العمال  فارل باختصار فإن النمو االقتصادي ال ي عرفته البلدان العربياة فاي العقاد األخيار لايس موجادا       
ن التوسع المفرط في التعليم العالي في معظم البلدان العربية تم دون اخ  احتياجات اكما الكافية والالئقة، 

نوعية المفرجات من نظاال التعلايم العاالي الا ي اساتمرعلى      سوق العمل بعين االعتبار، واثر سلبيا على 
 حاله بالرغم من التحوالت المتعددة والعميقة التي حدثج وتحدث في محيطه .

إن التحو  من االعتماد علي القطاع العال إلي القطااع الفاال فاي تاوفير مناصاب الشارل  باي ن فاي          
منـــااـح الشــــاـهادات او مـااـا يـــااـسمي " ماارض  كثيار ماان األحيااان عادل مالءمااة التكااوين المعتماد عااـلي    

العماال ، ممااا جعاال الكثياار ماانهم يلجااأ إلااي العمالااة الوافاادة  اصااحابالشااهادات " المهااارات المطلوبااة ماان 
الماهرة في بعض البلدان ، وتبين الدراسات الميدانية في العديد من الدو  العربية التي تشكو نسابا عالياة   

العمل صعوبات كبيارة   اصحابكالجزائر ومصر مثال انه في الوقج نفسه يجد جدا من بطالة الفريجين 
 في االستجابة الحتياجات مؤسساتهم من العمالة الماهرة . 
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 القسم الثالث :

 بطالة اإلناث في الدول العربية ومالمحها العمرية و التعليمية و المهنية

 

كانج نعيفة جدا في  1980نشاط االقتصادي سنة تظهر البيانات المتاحة ان نسبة مشاركة المراة في ال
كل البلدان العربية باستثناء ثالث دو  عربية ، هي : جيبوتي وموريتانيا والصوما ، حيث تفوق النسب 

% علاى التاوالي..   43و  42ا  نحاو  فيها المتوس  في البلدان النامياة والمتوسا  العاالمى الا ي كاان آنا       
هيمنة النشاط الفالحي في ه   البلدان، كما ان الماراة الريفياة فاي ها       يعود السبب الرئيس في  ل  إلى و

الدو  و غيرها من البلدان العربية معروفة بأنها تمثال الركيازة األساساية للنشااط االقتصاادي منا  عهاود        
 . 1980خلج والتزا  ك ل  ، وتسجل السعودية ادني نسبة لمشاركة المراة في العالم العربي سنة 

نسب المشاركة للمراة في مفتلف البلدان العربية نجاد ان البلادان العربياة باساتثناء جيباوتي      وبمقارنة 
وإن كانج بوتيرة تفتلف من  2005و1980والصوما  وموريتانيا قد حققج تحسنا خال  الفترة ما بين 

وظ فاإن  بلد إلى آخر، حيث حققج الكويج اعالها و فلسطين ادناها . وعلى الرغم من ه ا التحسان الملحا  
في كل الدو  العربية باساتثناء الصاوما  وموريتانياا التازا  بعيادة جادا عان         2005النسب المحققة سنة 

% علاى التاوالي   55.3% و 55.7نفسها  السنة متوس  الدو  النامية  والمتوس  العالمى الل ين بلرا في
اج إلى دراسة نصيب الماراة  .. وللتعرف اكثر على مد  نجاح المراة العربية في اقتحال سوق العمل نحت

 العربية في القو  العاملة في العقود األخيرة   

" نالحااا التقاادل المعتباار الاا ي احرذتااه المااراة فااي كاال البلاادان   1980بااـ " 2005وبمقارنااة بيانااات 
العربية على الرغم من العراقيل الثقافية و االجتماعية التي تواجهها .. و علياه قاد نتسااء  عان األساباب      

 ومن أهم هذه األسباب :دفعج بالمراة العربية إلى إقحال نفسها في سوق العمل ..  التي

انتشار تعليم اإلناث في كل البلدان العربية بحيث اصبحج اإلناث تنافس ال كور في كال اطاوار    -1
التعليم ومجاالته بل ظهر هناا  اتجاا  عاال لهيمناة اإلنااث علاي الا كور فاي العدياد مان الفاروع            

لجامعية.. ونتيجة ل ل  اصبحج المراة المتعلمة تشعر بأهمية الشرل نفسيا واجتماعياا  التكوينية ا
 واقتصاديا .

التشريعات التي تفمن )بدرجات متفاوتة بين البلدان العربية( المساواة بين الجنسين في مفتلف  -2
االتفاقياات  المجاالت بما فيها األحوا  الشفصية و العمال ، وكا ا مصاادقة البلادان العربياة علاى       

الدولية المتعلقاة بعادل التميياز باين الجنساين و حماياة حقاوق الماراة وكا ا القاوانين المحاددة للحاد             
 سنة. 18األدنى لسن الزواج التى تزيد في معظم البلدان العــربية عــلى 

عوامل اقتصادية، منها السعى إلاى تحساين مساتو  معيشاة األسارة  آو إعالتهاا فاي حالاة ماا إ ا           -3
 نج المراة مطلقة .كا

 عوامل ثقافية و اجتماعية  ات عالقة بتأجيل الزواج . -4

..كل ه   العوامل اساهمج و تساهم فاي تزاياد مشااركة الماراة العربياة فاي العمالاة.. و بالتاالي تزاياد            
إال ان ها ا التزاياد اساهم ايفااا     إساهامها فاي تحساين مساتو  الادخل و النشااط االقتصااادي بشاكل عاال ..        

متفاوتااة ماان بلااد  خاار فااي ذيااادة العاارض فااي سااوق العماال وهاا ا فااي الفتاارة التااي تشااهد فيهااا       بنسااب و
 االقتصادات العربية بطالة مرتفعة ، كما راينا .

◙   ◙   ◙ 
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 المحور الثاني :

 تحسين كفاءة منظومة التعليم والتدريبين التقني والمهني

 

 ** نوعية التعليم والتدريب المطلوبة الحتياجات سوق العمل فى العالم العربي : 

التعليم حق اساسي من حقوق اإلنسان ويعتبر  الكثيرون بمثابة اداة رئيسية للتنمية. ومع  ل ، فقد تام  
 (، الا ي يشاير بعاد   1996التشكي  في ها ا المبادا مان قبال العدياد مان االقتصااديين ، خاصاة بريتشايج )         

دراسة العديد من التجارب الدولية في مجا  التعليم ، إلاى ان وجاود عادد كبيار مان الساكان المتعلماين ال        
يعني تقادما اقتصااديا كبيارا.. وها   النتيجاة تطارح ساؤاال مهماًا فاى العاالم العرباي هاو: إ ا كاناج اعاداد               

البلادان عان التقادل االقتصاادي     المتعلمين تزيد فى العالم العربي، فما هو بالفب  السبب ال ي يعوق تلا   
والتقني؟..  ال توجد إجابات محاددة، لكان احاد المجااالت الرئيساة المثيارة للقلاق هاو ناوع وجاودة التعلايم            
المتاح. والكثير من الباحثين يؤكدون ان البلادان فاي حاجاة إلاى نظام تعلايم متنوعاة بشاكل جياد مان اجال            

ب . وه ا ما ينطبق على البلادان العربياة التاي تتمياز فاي      الحصو  على التنمية المستديمة والتقدل المطلو
غالبيتها بوجود سكان متعلمين إال انها مع األسف لام تحقاق اي تقادل انماائي يا كر. والسابب الارئيس فاي         
 ل  يعود في نظر الكثيرين الى نوعية وجودة التعلايم المتااح . فاالتعليم فاي غالبياة الادو  العربياة يركاز         

تعليم النظري المجرد بدال من التركيز على التدريبين التقني والمهناي الا ين تحتاجهماا    بشكل كبير على ال
التنمية. كما ان جودة التعلايم والتادريب المتااح فاى العاالم العرباي هاى ايفاا محال نظار. فالعاالم العرباي             

 بحاجة الى تدريب افراد  تدريبا تقنيا ومهنيا متميزا مرتبطا بسوق العمل. 

دريب وتنمية المهارات يرطي سلسلة كاملة من مراحل الحيااة. فاالتعليم األساساي يعطاي     إن مفهول الت
كل االفراد اساسا لتطوير إمكاناتهم ، ويفع حجر األساس لفرل العمل. ويوفر التدريب المهني األٌولي 

مان عاالم    مهارات العمل األساسية ،و المعارف العاماة ، والكفااءات الفنياة والمهنياة التاي تساهل االنتقاا        
التدريب إلى عالم العمل. كما يساعد التدرب مد  الحياة االفراد علاى تطاوير مهااراتهم وكفااءاتهم الفنياة      

 لمواجهة التطور في تقنيات وآليات العمل.

اظهاارت تجااارب بعااض الاادو  ، مثاال البراذياال وكوريااا الجنوبيااة وساانرافورة وماليزيااا ، ان      وقااد  
مهني ساعدها بشكل كبير فى تطوير مواردها البشرية مما انعكاس بصاورة   االهتمال بالتدريبين التقني وال

إيجابية على إيجاد بيئة مالئمة لنقل التقنية ، وعلى توفير بيئاة جا باة لالساتثمار االجنباي ومان ثام ذياادة        
 قدرتها التنافسية الدولية وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها. 

لمهنااي علااى انااه اداة لتحقيااق العدالااة والمساااوة االجتماعيااة ولتحقيااق    كمااا ينظاار للتاادريبين التقنااي وا 
الرفاهية ألبناء المجتمع ككل. ولا ل  يؤكاد بعاض الفباراء ان التادريبين التقناي والمهناي يجاب ان تكاون          
لهما االهمية الكبر  في منظومة التعلايم والتادريب حتاى فاي المراحال االولاى مان الدراساة ، بال اصابح           

بشكل جاد على انهما اداة مهمة في حل الكثير من مشاكل التعلايم التاي تعانيهاا بعاض الادو       ينظر إليهما 
النامية. فتنويع مناه  التعليم الثانوي وما بعد  يم كن من السيطرة على الطلب الجامح على التعليم العاالي  

عد فى الحد مان البطالاة   ومن ثم الحد من الفروط على ميزانيات التعليم العالي ، كما ان ه ا التنويع يسا
 بين  خريجي المدارس الثانوية والجامعات.

 : التدريبين التقني والمهني على المجتمعأثر ** 

، ففيي  بديا  تطيوير منظومية التيدريب التقنيي والمدنيي و ييادة عيدد الملتحقيي          باهتم الكثيير مي  اليدول     

التقنيي   ي وفرنسا وايطالييا ي ييد عيدد الملتحقيي  بالتيدريب      وهولندامعظم الدول المتقدمة مثل المانيا والنمسا 
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و االكيياديمي.  وميي  اجييل تحسييي  فييرص النمييو االقتصييادي،  أعييدد الملتحقييي  بييالتعليم العييام  علييىوالمدنييي 

% مقارنية بيالملتحقي  بيالتعليم    50عملت الصي  على  ييادة عيدد الملتحقيي  بالتيدريب المدنيي ليصيل اليى        

ن إبييل  % ، 25. كمييا أن الدنييد لييديدا هييد  مماثييل للوصييول إلييى  المقبلييةت القريبيية االكيياديمي فييي السيينوا

التقنيي والمدنيي )بوييد و ليي،      ي قدا لنظام تعليمدا المعتمد عليى التيدريب  يالمعج ة "التايوانية" تدي  في تحق

اليدول   تحويل غالبيية   المقبلةن يتوقع الكثيرون ان تشدد السنوات أ( ولذلك لي  غريبا 195، ص 1995

االرتبياط بسيوق     تقنيي ومدنيي شيديد    ي ليى عيالم عميل حقيقيي مي  خيالل تيدريب       إتعليمدا النظامي الحيالي  

 العمل.

، وكييذا منظميية العمييل الدولييية العمييلة سييكو والبنييك الييدولي ومنظميي يوقامييت منظمييات دولييية مثييل اليون 

فيي  ، سيكو  يوقد اعتمدت اليون  بدور ريادي في تع ي  ادما  التعليم الثانوي المدني. العربية بوجه خاص،

 مفصلة بشنن التعليم التقنيي والمدنيي، حييث اكيدت أن التعلييم والتيدريب       مدمةتوصية مثال ،   1974عام 

، وأداة  التقني والمدني  "ج   ال يتج أ م  التعلييم العيام"، كميا انيه وسييلة ل عيداد المباشير لسيوق العميل         

فاي  ى والعميل وبيي  المدرسية والمجتميع ككيل. كميا وصي  البنيك اليدول         للحد م  عدم الموا مة بي  التعلييم  
( التعلايم فاي البلادان النامياة بأناه غاارق فاي التنظيار المجارد وغيار           1974ورقة حو  سياسات التعلايم ) 

مناسب للظروف المحلية والدولية ول ل  يقترح ذيادة الكليات والمعاهد التقنية والمهنياة مقارناة بالكلياات    
االكاديميااة. وعلااى الاارغم ماان احتياااج سااوق العماال فااي كاال الاادو  العربيااة تقريبااا لفريجااي    والجامعااات

الباارام  التقنيااة والمهنيااة أ نجااد ان الاادو  العربيااة  ، تحااج الفاار  المجتمعااي ، تتوسااع فااي التعلاايم            
االكاااديمي علااى حساااب التاادريب التطبيقااي ، ممااا اد  إلااى فجااوة كبياارة بااين احتياجااات سااوق العماال          

 ات منظومة التعليم والتدريب ومن ثم بطالة كبيرة بين المتعلمين وهدر اقتصادي غير مبرر.ومفرج

وفييي هييذا المجييال، تمكنييت منظميية العمييل العربييية ميي  إصييدار قييرار ميي  القميية االقتصييادية والتنموييية    

 ( باعتماد "إعيالن الدوحية" اليذ  تضيم  توصييات بشيان التعلييم والتيدريب        2009واالجتماعية )الكويت 

 مندا :

تطوير التعليم والتدريب من مقوماات التحاديث  بال هماا مفتااح النهفاة المرجاوة، والادعوة الاى           -

التكامااال والاااتالذل باااين التعلااايم والتربية،والتااادريب،والتطوير المساااتمر المااانظم فاااى مناهجهماااا    

 واساليبهما .....

التدريب المهنى خصوصا تحسين جودة برام  التعليم عموما والتعليم الفنى والمهنى والتطبيقى و -

 % كحد ادنى من الملتحقين بالتعليم ...50ورفع نسبة الملتحقين به الى 

 

 ** الفوائد من االستثمار في تدريبين تقني ومهني عاليى الجودة :

إن تنمية المهارات تعزذ قدرات الناس في العمل وتزيد من الفرل المتاحاة لهام فاي الحصاو  علاى      
تساعدهم على مزيد من االبتكار واالبداع واالنتاجية فى العمل. بال إن اذدهاار اي   العمل المناسب ، كما 

بلد يعتمد في النهاية على األشفال القادرين على العمل ، ومستو  جاودة انتااجيتهم. وتشاير الدراساات     
المثا  ، المفتلفة إلى ان هنا  رواب  قوية بين نوعية التدريب واإلنتاجية والنمو االقتصادي. فعلى سبيل 

% فاي اياال التادريب تاؤدي إلاى       1تشير بعض التقديرات بالنسبة للبلدان األوروبية إلى ان ذياادة بنسابة   
لكلااي للبلااد ت عااز  إلااى التاادريب   % ماان نمااو اإلنتاااج ا16% فااي اإلنتاجيااة، وان حصااة  3ذيااادة بنساابة 

(EDEFOP ،2007 . ) 

ومن المتفق عليه ان إيجاد منظومة  ات ج ودة عالية للتدريبين التقني والمهني مرتبطة ارتباطا وثيقاًا  
باحتياجات سوق العمل أ يحقق فوائد كبيرة، فهو يمكن االفاراد مان تطاوير قادراتهم ومهااراتهم وبالتاالي       

فاإن معظام الشاباب     ذيادة فرصهم فى الحصو  على فرل العمال ، والمكاناة االجتماعياة. وماع األساف     
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يسااكو معهد اليونالعربااي يجاادون صااعوبة جمااة فااي الحصااو  علااى المهااارات االساسااية، فحسااب تقرياار   
سانة( ال   19-15شاباب )  10مان كال    7(: في موريتانيا والمررب على سبيل المثا  2012ء )لإلحصا

رجاع السابب فاي    ال يملكاون تلا  المهاارات. وي    10من كال   5يملكون المهارات االساسية ، وفي سوريا 
، مثالفي مصر التدريب المناسبين. و ل  إلى حد كبير للفقر ال ي يحد من قدرتهم على الوصو  للتعليم و

 إلى التعليم االبتدائي. تالمي  االكثر فقرا   5من كل  1ال يصل 

ت التدريس في المجتمعاعلى يهيمن ، فإن التعليم ال ي يعتمد على الحفا والتلقين باإلنافة إلى  ل و
اختبارات ، ففاي  الفعا يم في كثير من األحيان الموارد األساسية الالذمة للتعلد التي تفتق، الفقيرة العربية 

( فشاالج كاال الاادو  العربيااة فااي   TIMSSاالتجاهات في الدراسة الدولية الفاصة بالريانيات والعلول )
ية الالذمة سايؤدي إلاى   تحقيق مراكز متقدمة فيها ، حيث إن عدل حصو  الشباب على المهارات االساس

 بقائهم عاطلين عن العمل او قبولهم عمال بأجر ذهيد ال يفي بمتطلبات الحياة الكريمة. 

ي بقى العديد من الشباب عاطلين عن العمل طوا  سنوات بسبب كمااااا ان غياااااب التاااادريب النااااوعي   
اكثر من ى ان ( إلااا2012ء )لإلحصايساااكو معهد اليونففاااي ساااوريا يشاااير تقريااار النقال في المهارات. 

% من العاطلين 25، وفي مصرباحثااا عاان عماال. تفوق سنة العماال يبقااى لماادة % من العاطلين عن 70
 السنتين.عن العمل يعانون البطالة لمدة تفوق 

 باختصار يمكن القول إن ايجاد منظومة قوية للتدريبين التقني والمهني يحقق الفوائد التالية:

 ية  العما  والمنشتت أ او البلد بشكل عال.يزيد من االنتاجية ، سواء إنتاج 

  .يسهم في تعزيز االبتكار والتنمية المستقبلية للوطن 

      يشاجع االسااتثمارين المحلاي واألجنبااي وبالتااالي يسااعد علااى نمااو الوظاائف ، وتففاايض البطالااة
 وارتفاع  ألجور. 

 ** أهمية ارتباط نظام التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل :

المواءمة بين مفرجات التعليم و التدريب المهني والتقني اصبح ظاهرة في كثير من الدو   إن عدل
العربية ، وهي تزداد اتساعا ، ولم تعد شأنا فنيا يفال العاملين بالتعليم والتدريب وسوق العمل فقا  بال   

ية والتقنية اصبحج ظاهرة تؤرق الحكومات ، وتحدث خلال في كثير من الجوانب االقتصادية واالجتماع
، باإلنافة الى هدر موارد التعلايم والتادريب وطاقاات الشاباب. ولا ل  ساعى كثيار مان الادو  إلاى ربا             

 .نظال التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل

 **  اتباع المنهج المتكامل لعالج الفجوة بين مخرجات منظومة التدريب واحتياجات سوق العمل:

إلى استفدال االسلوب الشامل في تنمية  2008" في عال 97دورته الـ"دعا مؤتمر العمل الدولي في 
 الذي يكفل الميزات التالية:المهارات ، 

( مسارات تعليم وتدريب مستمرة وسلسة ، بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم االبتدائي والتعليم 1)
المهني، بما يتطلبه  لا  مان تقاديم    ال ي يعد الشباب بشكل مناسب للتعليم الثانوي والعالي والتدريب 

الدعم والتوجيه المهني ومعلومات عن سوق العمل وتقديم المشاورة والنصاح لرفاراد ، األمار الا        
يسااهل انتقااالهم إلااى سااوق العماال ، باإلنااافة إلااى تقااديم العمااا  واصااحاب المشاااريع فاارل الااتعلم     

 جميع مراحل حياتهم.المستمر لتطوير كفاءاتهم المهنية وتعلم مهارات جديدة في 

( تنميااة المهااارات األساسااية ، بمااا فااي  لاا  محااو األميااة، والحساااب، ومهااارات االتصااا ، والعماال        2)
الجماااعي ، ومهااارات الااتعلم والقاادرة علااى حاال المشاااكل مااع الااوعي بحقااوق العمااا  وفهاام روح         
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مهن محددة ولكن تشكل المبادرة... وغيرها من المهارات الحياتية التي ال ترتب  مباشرة باألداء في 
 اللبنات األساسية للتعلم و القدرة على التكيف مع التريير مد  الحياة.

المهااارات االحترافيااة والتفصصااية المهنيااة والتقنيااة    –( تطااوير المهااارات  ات المسااتو  األعلااى   3) 
ات التي تمكن العما  من الحصو  علاى وظاائف عالياة المساتو  والوظاائف        –والموارد البشرية 
 االجر المرتفع.

( التوظيف للعمل بأجر او العمل الحر، ال ي ينت  عن عوامل متعددة مثل وجود مهارات اساساية ،  4)  
والحصو  علاى التعلايم ، وتاوافر فارل التادريب، والتحفياز، والقادرة علاى االساتفادة مان الفارل            

 المتاحة للتعلم المستمر، و االعتراف بالمهارات المكتسبة.

جانبدا، قدمت منظمة العمل العربية بعض الحلول لتضييق الفجوة بي  مخرجات منظومة التعليم وم  

 والتدريب، واحتياجات سوق العمل، و تبنت عددا م  الفعاليات واالليات، م  أهمدا:

اقرار "البرنام  المتكامل لدعم التشريل والحد من البطالة"من القمة االقتصادية والتنموية  -
 (،وبوجه خال المشروع المنبثق عنه بشان المواءمة. 2009)الكويج  واالجتماعية

اعتماد االستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، الصادرة عن "المنتد  العربي  -
 (.2010للتعليم والتدريب المهني والتقني" )الرياض 

ا الرياض بالمملكة العربية إنشاء الجمعية العربية لمؤسسات التدريب التقني والمهني، ومقره -
 السعودية.

عقد"المنتد  العربي الثاني للتنمية والتشريل" / نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة )الرياض،  -
 ( ، من اجل تحقيق مجموعة من األهداف، وخاصة:2014

  مراجعة برنام  المواءمة بين مفرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية، وإبراذ
 ات الناجحة.الممارس

  تعظيم دور القطاع الفال في دعم مؤسسات التعليم والتدريب، وتطوير برامجها وفق
 احتياجات سوق العمل.

اصدار "إعالن الرياض للتنمية والتشريل": ال   تفمن مجموعة من االليات والتوصيات، 
 ن كر منها ما يلى: 

والّرفع من جودة  االرتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب المهنى والتقنى .1
مفرجاتها في إطار شراكة مع القطاع الفال لتحقيق الموائمة بين 

 مفرجاتها واحتياجات سوق العمل .

اإلعداد األمثل للموارد البشرية لتوفير المهارات الفنية التفّصصية  .2
والكفاءات بما يستجيب الحتياجات المؤسسات االقتصـادية ويـؤّمن متطّلبات 

 ل .الباحثين عن العم

دعم وتفعيل عمل الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني  .3
والمهني والتى تحتفنها الرياض نظرًا للحاجة الملحة لمواكبة التطورات 
العلمية والتكنولوجية والتقنية وبثقافة العمل والتريرات مما يساعد على 

 فرل العمل.تحسين اإلنتاجية والقابلة لالستفدال واستحداث المزيد من 

 ** توقع االحتياجات المستقبلية من المهارات :
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تؤكد الفبرات السابقة للدو  انه لم يعد كافيا تدريب العاملين على المهارات لتلبية احتياجاتهم الحالية 
فق  ، بل يجب علينا ان نفمن حصولهم علاى بارام  التادريب التاي تادعم تنمياة المهاارات ماد  الحيااة          

تياجات سوق العمل المساتقبلية .. لا ا فمان الفاروري ان تكاون البلادان العربياة قاادرة         والتركيز على اح
على توقع احتياجات السوق من المهارات ومن ثم تطوير برام  التدريب لتلبي  االحتياجات المتريرة في 

ات سوق العمل... وه ا ينطبق على التريير فاي اناواع ومساتويات المهاارات الالذماة ، وكا ل  فاي كفااء        
 المهن المفتلفة.

وبشااكل عااال .. يجااب ان تكااون منظومااة التعلاايم والتاادريب قااادرة علااى تلبيااة الطلااب المتزايااد علااى      
المهااارات التحليليااة غياار الروتينيااة التااي تنطااوي علااى اإلبااداع واالبتكااار، وحاال المشاااكل، والتواصاال،     

  فى الحفااظ علاى فارل العمال     وجميع المهارات التي تساعد العما -والعمل الجماعي، وروح المبادرة 
 والتكيف مع التريير . 

 تنويع مصادر التمويل ضرورة مهمة الستدامة التدريب :** 

مان القفااايا المهمااة المتعلقااة بالتاادريبين التقنااي والمهنااي قفااية التموياال ، حيااث يعااد هاا ا النااوع ماان  
الطالب في منظومة التدريبين التقني  التدريب مكلفا جدا مقارنة بالتعليم العال او االكاديمي. فيزيد تكاليف

والمهنااي اكثاار ماان عشاارة انااعاف تكاااليف الطالااب فااي التعلاايم العااال فااي دولااة مثاال كوريااا الجنوبيااة          
(Middleton and Demsky, 1989    وعلااى الاارغم ماان تكاليفااه العاليااة ، يباادو ان اإلنفاااق  .)

على التعليم العال او االكااديمي فاي معظام     الحكومي على التدريبين التقني والمهني اقل بكثير من اإلنفاق
الدو  النامية بما فيها الدو  العربية.. ففي كل الدو  العربية تقريبا، نسبة اإلنفااق علاى التادريبين التقناي     

% " 11% من الميزانية المفصصة للتعلايم والتادريب بشاكل عاال مقارناة " باـ       5والمهني ال تزيد على 
ي نعف الميزانية المفصصاة للتادريب التقناي والمهناي ال يمكان ان يسااعد       في الدو  الصناعية. وبالتال

علاى تحقيااق نتااائ  ملموسااة.. وإلاى جانااب ناادرة المااوارد العاماة المفصصااة للاادريبين التقنااي والمهنااي ،    
تواجه الحكومات صعوبة كبيرة في قياس فعالية بارام  التعلايم والتادريب المهناي، مماا ال يشاجعها علاى        

 مارات في التعليم والتدريبين التقني المهني بالشكل المطلوب. القيال باستث

ويحتااااج نظاااال التااادريب إلاااى دعااام الدولاااة باساااتمرار.. فهاااي تتحمااال مساااؤولية وناااع الفطااا             
دو  المتطاورة إلاى رساول الدراساة     واالستراتيجيات لدعم التعليم و التدريبين التقناي والمهناي. و تلجاأ الا    

مان اجال تاوفير دعام ماادي لنظاال التعلايم المهناي والتادريب. و تعتماد           الفرائب و دعم قطاع األعما  و
الاادو  الناميااة علااى المنظمااات الدوليااة مثاال البناا  الاادولي واألماام المتحاادة والمساااعدات األمريكيااة. ففااي  
              الوالياااااات المتحااااادة يوجاااااد علاااااى مساااااتو  الوالياااااات ماااااا يسااااامى "صاااااندوق الوالياااااة للتااااادريب"        

(State Training Fund: STF         اما في اساتراليا وفاي الادو  القليلاة الساكان فاإن ها   الصاناديق .)
تدار من طرف الدولة. وعلى الرغم من تطور كوريا الجنوبية اقتصاديا فإن الحكومة هاي الاداعم األو    
لنظال التدريب ، و الرغم  من محاوالت الحكومة إشرا  القطاع الفال فإنه ال يسهم إال بشكل هامشي 

 نظال التدريبين التقني والمهني. في 

و خالصة األمر.. فإن نجاح نظال التدريب المهناي و إساهامه فاي رفاع حجام االساتثمار رهاين بادعم         
الدولة من خال  سياساتها الداعمة ألنظمة التعليم المهني و التدريب و بنية تحتية تساعد على توفير نظال 

ل تمويلي فعا  للتعليم المهني والتدريب و لكال ماا يحتاجاه    تدريبي قوي و فعا ، باإلنافة إلى توفير نظا
معاايير موحادة العتمااد المهاارات     من بنية تحتية و تجهيازات.. وتحتااج الدولاة كا ل  إلاى وناع اطار و       

 تشجيع قطاع األعما  على االنفراط في عملية التدريب التقني و المهني.و

 

◙  ◙  ◙ 
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 المحور الثالث :

 مشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ريادة األعمال ودور ال 

 في دعم التشغيل

 

فااي إطااار السااعي الاادائم للتقلياال ماان معااد  البطالااة فااي بعااض الاادو ، ومنعااه ماان االرتفاااع فااي دو    
اخر ، قامج الدو  العربية باستفدال السياسات الحكومية المالية والنقدية والتجارية بكامال ادواتهاا لها      

تحساانا ملحوظااا فااي نتااائ  هاا   السياسااات علااى ارض الواقااع. ويمكاان ان ي عااز    الرايااة ، إال اننااا لاام ناار
توانع ه   النتائ  إلى حقيقة تتمثل فى ان نجااح السياساات الحكومياة فاي التقليال مان البطالاة وإصاالح         
االختالالت التي تعانيهاا اساواق العمال يحتااج إلاى مقوماات وشاروط الباد مان توافرهاا حتاى ت اؤتي ها                

كاان لاه الادور     الا   . وهنا بدات األنظار تتجه إلى القطاع الفال ودور  فاي التشاريل ،   اكلها السياسات
 . فى العقدين األخيرين األكبر في رفع نسب التشريل في كثير من الدو  العربية

تبااين ان الرالبيااة العظمااى ماان المشااروعات اإلنتاجيااة   ي، الفااال  وبتحلياال هيكاال ومكونااات القطاااع 
والفدمية التي تشكل القطاع الفال وتسااعد فاي إيجااد ها ا العادد الهائال مان فارل العمال فاي           السلعية 

(. Magableh, 2012غالبية الدو  العربياة أ ماا هاي إال مشاروعات صارر  وصاريرة ومتوساطة )       
التااي تؤكااد اهميااة قطاااع المشااروعات الصاارر       -المتااأخرة نساابيا  –وفااي هاا ا الوقااج باادات النااداءات    

التشريل والحد مان البطالاة    فىو ، متوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عال والصريرة وال
 بشكل خال، باعتبار  الوسيلة األففل والمتاحة نظرا لما يتمتع به من خصائال ومقومات .

وتبرذ اهمية المشروعات الصرر  والصريرة والمتوساطة مان ارتباطهاا الوثياق بالرياادة واالبتكاار       
العمل الحر والمبادرات اإلنتاجية الفردية والجماعية. كما تكتسب اهمية كبيرة نظرًا لما تتمتاع   وتشجيعها

بااه ماان مرونااة وقاادرة علااى التكيااف واالنتشااار، األماار الاا ي يمكنهااا ماان تعزيااز فاارل النمااو المتااواذن    
ى بسياساة  العدالة في توذيع الدخل. وتعتبر ه   المشروعات إحاد  آلياات تنفيا  ماا اصابح يسام       تحسينو

وإيجااد فارل العمال ، وتعمال كا ل        الدخو  وتوليدالتوظيف ال اتي. وتسهم ه   المشروعات في ذيادة 
على إيجاد طاقات إنتاجية جديدة، ورفع إنتاجية العمل، وتحسين المستو  المعيشي ألصاحابها والعااملين   

األماار الاا ي ياانعكس علااى فيهااا وألساارهم. كمااا تعماال هاا   المشااروعات علااى ذيااادة القاادرة التصااديرية،   
ميزان المادفوعات واإليارادات العاماة الفاريبية     تواذن معدالت النمو في النات  المحلي اإلجمالي وعلى 

التاواذن التنماوي والجررافاي     حالاة وغير الفريبية وحجام االحتياطياات مان العماالت الصاعبة ، وعلاى       
 داخل البلد الواحد.

 يرة والمتوسطة ودعم التشغيل :** معوقات نمو المشروعات الصغرى والصغ

يقودنا الحديث عن مفهول المشروعات الصارر  والصاريرة والمتوساطة ، وخصائصاها التاي تجعال       
منهااا احااد اهاام الالعبااين فااي دعاام التشااريل والريااادة، واهميتهااا االقتصااادية واالجتماعيااة ، إلااى ماهيااة        

 السيما دورها في دعم المعوقات التي تؤثر في حجم الدور التنموي له   المشروعات، 

 التشريل...

 هذا ويمكن أن نجمل أهم المعوقات فى البنود الرئيسة التالية:

صاعوبة الوصاو  إلاى مصاادر التمويال، ارتفااع       مان اهام ها   المعوقاات      معوقات تتعلق بالتمويل : .1
تكاليف التمويل بأنواعه المفتلفاة ، صاعوبة شاروط التمويال غيار ساعر الفائادة، عادل مراعااة بعاض           
مصادر التمويل االحتياجات التمويلية له   المشروعات فاي مفتلاف قطاعاات اإلنتااج، تميياز بعاض       

التحيااز للمشااروعات الكبياارة األقاال   مصااادر التموياال بااين المشااروعات حسااب الحجاام بحيااث يكااون   
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خطورة من وجهة نظر مؤسسات التمويل ، تميياز بعاض مصاادر التمويال باين المشاروعات حساب        
مجااا  اإلنتاااج وحسااب الموقااع الجررافااي لهاا   المشااروعات، واخياارا نااعف التنساايق بااين مصااادر    

 التمويل والمؤسسات المعنية بتطوير ه   المشروعات.

وتشامل القفااايا  ات العالقاة بقاادرة اصاحاب هاا   المشااروعات     معلومييات:معوقيات تتعلييق بينق  ال   .2
علااى الحصااو  علااى المعلومااات الالذمااة سااواء كانااج هاا   المعلومااات تتعلااق بمصااادر التموياال او     
باألسواق المحلية والفارجية او تتعلق بمؤسسات الدعم الفني او التشريعات وغيرها. وتتفامن ها     

مصاااادر المعلوماااات ألساااباب تتعلاااق بفصاااائال اصاااحاب هااا   المعوقاااات صاااعوبة الوصاااو  إلاااى 
المشااروعات، صااعوبة الحصااو  علااى المعلومااات ألسااباب قااد تتعلااق بشااروط الحصااو  علااى هاا       
المعلومااات او بتكلفااة الحصااو  عليهااا او بصااعوبة اإلجااراءات الالذمااة لهااا ، عاادل تااوافر بعااض           

واألسااواق ، ارتفاااع التكاااليف    المعلومااات الالذمااة عاان مصااادر التموياال ومؤسسااات الاادعم الفنااي      
المباشرة وغير المباشرة للحصو  على المعلومات، عادل وجاود قاعادة بياناات وطنياة شااملة ، تعادد        

 مصادر المعلومات وتفاربها، وعدل دقة المعلومات وعدل شموليتها.

الياد  وتشامل ها   المعوقاات كال ماا يتعلاق بمادخالت اإلنتااج مثال           معوقات تتعلق بمدخالت اإلنتاج : .3
. ومن اهم ها     العاملة بمستوياتها المفتلفة والمهارات والمواد األولية بأنواعها ومصادرها المفتلفة

مة المعروض من العمالة احتياجات بعاض ها   المشاروعات مان حياث مساتو        ءالمعوقات عدل مال
إلنتااج،  المهارة او مساتو  األجاور، صاعوبة الحصاو  علاى التكنولوجياا الالذماة لتطاوير اسااليب ا         

صعوبة الحصو  على مدخالت اإلنتاج بأسعار مناسبة وبشكل مستمر، التقلبات فاي اساعار عناصار    
اإلنتاج السيما إ ا كانج مستوردة، صاعوبة الحصاو  علاى األراناي بالمسااحات الالذماة والمواقاع        

 المناسبة ، ونعف الشفافية في اسعار المدخالت للمشروعات الصرر  والصريرة والمتوسطة.

وتشاامل جميااع المعوقااات التااي تااؤثر فااي حجاام السااوق وقاادرة  معوقييات تتعلييق بالسييوق والمنافسيية : .4
ويمكين تلخيصيها فيميا    المشروعات علاى التوساع والنماو والمنافساة لالساتفادة مان وفاورات الحجام.         

صاعوبة  (، المنطقاة )والبقااء علاى مساتو  ساوق     بأكملهاا  صعوبة الوصو  إلى السوق المحلياة   يلي:
لى األسواق الفارجية ، المنافسة مان قبال المشاروعات الصاناعية المحلياة ، المنافساة مان        الوصو  إ

قبل المشروعات الصناعية األجنبية ، صرر حجم السوق وعدل القادرة علاى التوساع ، ناعف إقباا       
المستهل  المحلي على المنتجات المحلية، وصعوبة الحصو  على العقود التي تطرحهاا الدولاة ، اي   

 حجم المشتريات الحكومية.انففاض 

: وتشمل عدل قدرة الكثير من المشروعات على معوقات تتعلق بالحصول على التكنولوجيا واالبتكار .5
اعتماد تكنولوجيا المعلوماات واالتصااالت ، عادل وجاود قادرات للبحاث والتطاوير او تادني مساتو           

بااين القطاااع الصااناعي  اإلنفاااق علااى البحااث والتطااوير، تاادني مسااتو  االبتكااار، نااعف االتصااا      
والجامعات ، انففاض مستو  تباد  المعرفاة باين الادو  األعفااء، ناعف عملياة تساجيل باراءات         

كاز التطاوير العنقاودي إن    ااالختراع ، والبنية التحتية الفعيفة لحانانات األعماا  التكنولوجياة ومر   
 وجدت.

ومان اهام   .الساوقية للمنشاأة   وتشمل كل المعوقات التاي تاؤثر فاي الحصاة     معوقات تتعلق بالتسويق:  .6
ه   المعوقات قصور قنوات وشبكات التسويق السيما في حالة المشاروعات الصارر  والصاريرة ،    
ارتفاااع تكاااليف التسااويق ونقااال المعلومااات الالذمااة للتسااويق ، نااعف عمليااة التشاابي  بااين هاا         

 التسويق.المشروعات ، انففاض جودة المنتجات ، وعدل استفدال األساليب الحديثة في 

وتشاامل كاال الجوانااب التااي تتعلااق بسااهولة ممارسااة   معوقييات تتعلييق بالبيئيية التنظيمييية والقانونييية : .7
سانويا.   " الصاادر عان البنا  الادولى    ممارساة انشاطة األعماا    "انشطة األعما  التاي يادرجها تقريار    

مال ،  وتشمل ه   المعوقات معوقات تتعلق بتأسيس المشروع وتساجيله والحصاو  علاى تصاريح الع    
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معوقات اختيار المشروع المناسب وتقييمه بالطريقة المناسابة، معوقاات تتعلاق بالتشاريل والحصاو       
ا  العقاود وحااالت اإلعساار، معوقاات     إنفعلى األيدي العاملة غير المحلية ، معوقات تتعلق بالفساد و

وعدل كفاية اإلطار  تتعلق بالحصو  على الفدمات العامة والبنية التحتية كفدمات الماء والكهرباء ،
 القانوني والتنظيمي فيما يفال دعم المشروعات الصرر  والصريرة والمتوسطة.

وتشمل المعوقات  ات العالقة بفصائال اإلدارة واسالوبها وعملياة    المعوقات اإلدارية والمؤسسية: .8
عماا   اتفا  القرارات وجودة الوظائف. ويمكن تلفيصها فى غياب المهاارات األساساية فاي إدارة األ   

والمحاساابة وغيرهمااا ، عاادل قاادرة اإلدارة علااى الحصااو  علااى خاادمات الاادعم الفنااي والمؤسسااي ،    
صااعوبة الوصااو  إلااى صااانعي القاارارات والسياسااات ، ممااا يفقاادها القاادرة علااى التااأثير فااى هاا           

عدل وجود هيكل تنظيمي واناح فاي الكثيار    ، والقرارات والسياسات، تدنى مستو  جودة الوظائف 
   المشروعات.من ه 

وتشامل جمياع المعوقاات  ات العالقاة بتقصاير        معوقات تتعلق بضعف دور المؤسسيات الحكوميية:   .9
المؤسسات الحكومية في القيال بمهامها الرئيسية لتطوير ه   المشروعات. وتتمثل ه   المعوقات فى 

عادل مراعااة    هاا ، ئتدني مستو  الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير ها   المشاروعات وناعف ادا   
المؤسسات الحكومية احتياجات واولوياات ها   المشاروعات فاي مفتلاف مجااالت اإلنتااج ، وتميياز         
  .المؤسسات الحكومية بين المشروعات حسب الحجم وحسب مجا  اإلنتاج وحسب الموقع الجررافي

وتشمل عدل وجود تشريعات خاصة  :معوقات تتعلق بالبيئة االستثمارية وممارسة أنشطة األعمال .10
به   المشروعات او وجودها لكن تكون غير عملية وغير مبنية على اسس واقعياة، ناعف التنسايق    
باااين الحكوماااة والمؤسساااات التمويلياااة والمؤسساااات غيااار الحكومياااة  ات العالقاااة بتطاااوير هااا            

 المشروعات ، وتدني مستو  الدعم الحكومي لإلبداع والريادة.

ه ا التحليل، نجد من الفروري اإلشارة إلى ان المشروعات في دولة ما او قطااع ماا قاد    وفي نهاية 
تواجه بعض ها   التحاديات ولكان لايس بالفارورة ان تواجههاا كلهاا ، وقاد تفتلاف حادة ها   المعوقاات             

 المشتركة من بلد إلى آخر ومن قطاع إلى آخر ومن وقج إلى آخر.

 ل ودعم التشغيل :** الدعم الفني وخدمات تطوير األعما

في دراسة هدفج إلى مسح جميع الفدمات التاي تقادمها مؤسساات الادعم الفناي علاى مساتو  العاالم،         
 8يمكن القو  إن مجاالت الدعم الفني المقدمة للمشاروعات الصارر  والصاريرة والمتوساطة تقسام إلاى       

راحاال عماار  خدمااة( ترطااي احتياجااات هاا   المشااروعات فااي مفتلااف م     59مجموعااات ماان الفاادمات ) 
(.وها    2010المشروع وترطي كل الجوانب المتعلقة باإلنتاج واإلدارة وغيرها)غرفة صاناعة األردن،  

المعلومااات والبيانااات ، البحااث ومسااوحات األعمااا ، االستشااارات والنصااح،  المجموعااات الرئيسااة هااي 
ونياة . وينادرج تحاج    تطوير التجارة والسوق ، التدريب، خدمات األعما  ، التشابي ، واإليفااحات القان  

كل بند من البنود السابقة عادد مان الفادمات التاي تقادمها مؤسساات الادعم الفناي للمشاروعات الصارر            
 والصريرة والمتوسطة.

وفي دراسة اخر  اعدت للتعرف على معوقاات الحصاو  علاى الادعم الفناي مان قبال المشاروعات          
ت تطااااوير األعمااااا  لتشاااامل إعااااداد الصااااناعية الصااااريرة والمتوسااااطة فااااي األردن، تاااام تقساااايم خاااادما

االسااتراتيجيات وخطااا  العمااال ، االستشااارات اإلدارياااة ، تطاااوير عمليااات التساااويق، تصاااميم المواقاااع    
التدريب ، االستشارات المالية، تكنولوجياا المعلوماات ، تطاوير     –االلكترونية ، تطوير الموارد البشرية 

بيئياة ، استشاارات فاي مجاا  إدارة الطاقاة ، خادمات       المنت  وعمليات اإلنتاج ، استشارات في القفاايا ال 
استشارية متعلقة بالتصدير والوصو  إلى األسواق الفارجية ، خدمات استشاارية متعلقاة بالوصاو  إلاى     
األساواق المحلياة ، المشااركة فاي المعاارض التساويقية ، تطاوير تكنولوجياا التصانيع ، التادريب المهنااي           
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إلاى مصاادر التمويال، والبحاوث والدراساات التطبيقياة.. إن جمياع         وخدمات التدريب األخر ، الوصو 
 الفدمات السابقة تساعد في نمو وتطور المشروعات المستفيدة وتزيد من قدرتها على دعم التشريل.

 ** حاضنات األعمال ودعم التشغيل :

تمكن ه    حاننات األعما  حزمة متكاملة ومترابطة من الفدمات المتنوعة والمتعددة ، حيث وفرت
الفاادمات المشااروعات الصاارر  والصااريرة والمتوسااطة ماان النمااو فااي المراحاال األولااى والتوسااع فااي     
المراحل المتقدمة ، األمر ال ي يصب في النهاية في مجا  دعم التشريل. وقد تفتلف ه   الفدمات بشكل 

وفيميا يليي   ماات..  بسي  من حاننة إلى اخر  او من مشروع إلى آخر نتيجاة اخاتالف النشااط واالهتما   
 أبرز الخدمات التي تقدمها هذه الحاضنات:

: وتشمل دراسة الجادو  االقتصاادية للمشاروعات ، االستشاارات التساويقية ،       الخدمات االستشارية .1
لمالية والمحاسبية واإلدارية والفنية ، االستشارات القانونياة ، استشاارات فاي    ااستشارات في األمور 
شاارية والتوظيااف وحمايااة الملكيااة الفكريااة، الفاادمات التمويليااة ، الفاادمات    مجااا  تنميااة المااوارد الب 

 المتفصصة )استشارات تطوير المنتجات ، التعبئة والترليف، والتسعيرة وإدارة المنت ... وغيرها(.

: يعتبر توفير الفدمات اإلدارية جازًءا مان مهاال الحانانة ،      وتوفير المعلومات ةخدمات السكرتاري .2
دريب الكااوادر اإلداريااة الالذمااة وتااوفير اجهاازة الحاسااوب والباارام  الالذمااة ، هاا ا     حيااث تقااول بتاا 

باإلنافة إلى اعما  التصوير والطباعة وخادمات الهااتف والفااكس واالنترناج ومعالجاة النصاول       
 والمكالمات التليفونية. وواجبات موظف االستقبا  ، وحفا الملفات واستقبا  وتنظيم المراسالت

: تعمال حانانات األعماا  علاى تهيئاة القاو  العاملاة بالمشاروعات          الموارد البشيرية خدمات تنمية  .3
الصرر  والصريرة والمتوسطة المحتفنة ، حياث تشامل ها   الفادمات ربا  العااملين بالحانانات        

 وبأسواق العمل وتنمية مهاراتهم من خال  التدريب.

اكن التفاازين ونظامااًا وآليااة   : وتشاامل هاا   الفاادمات تااوفير المكاتااب واماا     خييدمات أخييرى متنوعيية   .4
للعالقات العامة ، واالشترا  في المؤتمرات والمعارض العالمية ، وتوفير خدمات الصايانة، وكا ل    
المساعدة فاي الحصاو  علاى التمويال المناساب بنااء علاى التنسايق ماع بعاض الجهاات المهتماة بها ا              

إناافية مان الفادمات التاي     النوع من المشروعات. كما تسهم الحاننات في الحصو  على خادمات  
 تقدمها مؤسسات الدعم الفني المعنية بتطوير المشروعات الصرر  والصريرة والمتوسطة.

 

 "ممارسة أنشطة األعمال" والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة : 1.1

، وقااد اسااتفدل هاا ا التقرياار مقاااييس    2003صاادر او  تقرياار لممارسااة انشااطة األعمااا  فااي عااال     
 5موناااوعية لإلجاااراءات الحكومياااة والتشاااريعات المنظماااة ألنشاااطة األعماااا  وإنفا هاااا وقاااال بترطياااة  

 185مؤشرات في  10غطى  2013بلدًا ، في حين ان تقرير عال  133مجموعات من المؤشرات في 
ي هاا   المؤشاارات جميااع دولااة.  وترطاا 189مؤشاارات فااي  10غطااى التقرياار  2014بلاادا، وفااي عااال 

المونااوعات المتعلقااة بممارسااة انشااطة األعمااا  وهااي : مؤشاار الباادء بالنشاااط التجاااري ، و مؤشاار          
استفراج تراخيال البنااء ، و مؤشار توصايل الكهربااء ، و مؤشار تساجيل الملكياة، و مؤشار الحصاو           

الحادود، و مؤشار نفاا      على االئتمان ، و مؤشر حماية المستثمر، و مؤشر دفع الفرائب والتجارة عبار 
خاصااًا بالمشااروعات الصااريرة   2013عقااود، ومؤشاار تسااوية حاااالت اإلعسااار. وقااد جاااء تقرياار عااال    

والمتوسطة بعنوان "إجراءات حكومية اكثر  كاء لمؤسسات األعما  الصريرة والمتوسطة" لتأكيد قناعة 
لرواد األعما  والمبادرين ومحفزة خبراء البن  الدولي بفرورة العمل على توفير بيئة استثمارية جا بة 

لنمو وتطور المشروعات الصارر  والصاريرة ، والمتوساطة فاي مفتلاف مراحال عمرهاا. ولتأكياد ها            
 بعنوان "فهم األنظمة المتعلقة بالشركات الصريرة والمتوسطة" . 2014األهمية جاء تقرير 
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 البيئة االستثمارية وممارسة أنشطة األعمال في الدول العربية :

، فقد تراوح 2014( إلى وجود تباين كبير في ترتيب الدو  العربية في تقرير عال 4يشير الشكل رقم ) 
عربياًا والمرتباة    ىفي حالة اإلمارات التي جاءت األول 23ترتيب الدو  العربية في التقرير بين المرتبة 

في حالة ليبيا. ويشير الشكل ك ل  إلى تقدل دو  مجلس التعاون لدو  الفلي  العربية فاي التقريار،    187
 حيث جاءت ه   الدو  في المراتب األولى عربيًا باستثناء الكويج التي جاءت في المرتبة الثامنة.

 

 (4شكل رقم )

 : 2014األعمال،  ترتيب الدول العربية حسب تقرير ممارسة أنشطة

 

 . 2014المصدر: تقرير ممارسة أنشطة األعمال، البنك الدولي، 

 

، ومن 2013قد تحسن مقارنة بعال  2014وتجدر اإلشارة إلى ان ترتيب بعض الدو  العربية عال  
(، العاراق  111إلاى 115(، لبناان ) 87إلاى   97(، المرارب )مان   23إلاى   26ه   الدو  اإلمارات )مان  

 -(. اماا ترتياب بقياة الادو  العربياة     187إلى188( وليبيا )160إلى  171( وجيبوتي )111إلى  165)
فقد تراجع وبشكل وانح. وفي ه ا الصدد، ال بد من اإلشارة إلى  -استثناء عمان التي بقي ترتيبها ثابتاب

ان العديد من الدو  العربية لم يقم اي إصالحات تنظيمية او قانونية او إجرائية تؤدي إلاى ذياادة ساهولة    
ة األعماا . وها   الادو     ممارسة انشطة األعما  ، وه ا يعكس نعف التوجه الحكومي نحو تحساين بيئا  

من السعودية وعماان وتاونس ومصار والايمن والساودان والعاراق وساوريا وليبياا. اماا بعاض            التشمل ك
إصاالحات فاي حالاة اإلماارات      3فقد حققج بعض اإلصاالحات التاى تاراوح عاددها باين      األخر  الدو  

 والمررب وجيبوتي، وإصالح واحد في حالة كل من البحرين وقطر وفلسطين وموريتانيا والكويج. 

◙ ◙ ◙ 
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 المحور الرابع :

 األعمال تنافسية وتحسين االبتكارية القدرة تطوير و العلمي البحث

 األول : القسم

 مقدمات أساسية

 

 العربية : الدول في والتطوير ثـوقضية البح والتكنولوجي.. العلمي الواقع عن لمحة -ال أو

 ذاوياة "القادرة   مان  عموماا  العربياة  يمكان تنااو  واقاع التطاور العلماي والتكنولاوجي فاي الادو         
 فاى  اساساا  متماثال  الصالب ،  العنصار  التكنولوجية عنصارين :  للقدرة ان التكنولوجية. " ومن المعروف

البشار، مان خاال      يفتزنهاا  التاى  والمعاارف  المعلوماات  فاي  الناعم المتمثل والعنصر والمعدات ، ا الت
 العمالة  ات المستويات المعرفية والمهارية المتميزة.  

نسابيا،   منفففاة  نقطاة  مان  تبادا  عاال ،  بشاكل  العربية ، الدو  ان ولكن، من جهة اخر  ، و بما 
 العلماي  التطاور   دراساة  فاي  االقتصاار  المناساب  غيار  مان  فلا ل  يكاون   االبتكاار،  او التجدياد  ميادان  فاي 

مان عناصار القادرة     البادء  هاو  األنساب  يكون وإنما االبتكار، مقولة على فق  على االعتماد والتكنولوجى
 ،وعمالاة متطاورة    ومعاارف،  ومعلوماات  ومعادات،  آالت التكنولوجياة ومعاايير تطورهاا مان     -العلمياة  

  .للسياسات واطر مالية ، وتشريعات وتدريبية، ومفصصات تعليمية ومؤسسات

 فإنيه  آخر، االبتكار. وبتعبير روح بث طريق عن التكنولوجية المقدرة يمكن تفعيل وبالنتيجة، فإنه
مين خيالل العميل     المحتملية  التكنولوجيية  القيدرة  و الفعلية التكنولوجية القدرة بين الفجوة نعبر أن يجب
 التالي: على

مان تقلياد    ا" كعملياة تدريجياة ، بادءً    "الاتعلم  عملية الجديدة وممارسة التكنولوجيات نقل البدء فى -1
 .العكسية" والقيال بما يسمى "الهندسة المنتجات ،

 نارور   مادخل  هاو  االقتصااد  المساتديم ،   للنماو  ابتاداء  كنقطاة  والتطاوير"،  تشجيع "البحاث  -2
 الهندسى". التصميم وفعا  ، جنبا إلى جنب"

إنتاجى متطاور علمياا    بناء نظال منظور من والصرر  ، والصريرة المتوسطة تفعيل المنشتت  -3
  .وتكنولوجيا

 تنافسيية  لتطيوير  كميدخل  االبتكاريـيـة  المنظومية  وبنياء  والتكنولوجيية  العلميية  القيدرات  تنميية   -ثانييا  
 العربية : األعمال

 أبعياد  عيدة  هنيا   إن القيول  يمكين  فإنيه  لالبتكار، الوطنية المنظومة تعريفات تعدد عن النظر بغض
 :يلي فيما تحديدها يمكن مهمة جديدة

 خاال   ايفا من يمكن ان يتحقق وإنما ،"والتطوير البحث" خال  فق  من يتحقق ال االبتكار -ا
 مان  اإلنتاجياة  المنشتت داخل في  التعلم عملية تتحقق للتعلم. و التراكمية التدريجية العملية
 . القدرات المعرفية والمهارية بالممارسة الحية  اكتساب خال 

 والمنشاتت  جهاة،  من المؤسسات  :هما المنظمات من نوعين إلى يرتكز االبتكار نظال إن - ب
 ويشامل  تتمثل اساسا في الجهاذ الحكومي والجامعاات.   "المؤسساتف" اخر . ،  جهة من

 المباشار  وغيار  المباشار  والتمويال   البحاوث  مراكاز  او معامال  إقاماة  هناا  الحكاومي  النشاط
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 والفادمى  السالعي  اإلنتااج  وحادات  بهاا  فيقصد "المنشتت" اما، الرسمية  الهيئات من المقدل
 .لها المتممة والتطوير البحث ووحدات

 االبتكار بين االقتران سر هو وه ا . التنافسية القدرة تحسين استهداف نحو موجه االبتكار  -ج
 التالية النقطة في نتناوله ما وهذا .المتفصصة الدولية االقتصادية الكتابات في والتنافسية

: 

 االبتكارية : القدرات ضوء في العالمية التنافسية أوضاع -

 التنافساية  هاو "تقريار   تقريارا سانويا   " – دافاوس  منتاد   - "العاالمي  االقتصاادي  المنتاد  " ي صادرر 
 مين  ويتكيّون  العيالم،  دول بيين  ومقارنتهيا  التنافسيية  لقياس شاماًل المنتدى مؤشرًا وقد اعتمد العالمية"

  :هي فرعية مؤشرات ثالثة

 األساسية، البنية المؤسسات،  اعمدة: او مكونات اربعة ويشمل للتنافسية، األساسية المتطلبات مؤشر  -  
 .األّولي والتعليم الصحة الكلي ، االقتصاد بيئة

 والتادريب،  والعاالي  المتوسا   التعلايم  :اعمادة  ساتة  ويشمل للنمو، والمعزذة الداعمة العوامل مؤشر -   
 حجام  التكنولوجياة ،  الجاهزياة  المالياة ،  الساوق  تطاور  العمال ،  ساوق  كفااءة  السالع ،  اساواق  كفاءة
 .المتاحة السوق

 .المؤسسات بين والتراب  االبتكار، :عاملْين ويشمل المؤسسي، والتكامل االبتكارية القدرة مؤشر -  

 ثالث إلى التنافسية، مؤشرات نظر وجهة من تنقسم، العالم دو  ان دافوس" منتد " تقرير وير     
 عليها ينطبق وه   االقتصادي، التطور من األولى الدرجة على تقع اولى، مجموعة مجموعات اساسية:

 مان  الثانياة  الدرجاة  على فتقع الثانية، المجموعة ، اما غير  من اكثر األساسية للمتطلبات األو  المؤشر
 مان  اكثار  للكفاءة والمعزذة الداعمة بالعوامل الفال الثاني المؤشر عليها وينطبق االقتصادي، التطور
 األو ، المقال في عليها، وينطبق االقتصادي ، التطور مراتب اعلى على تقع الثالثة والمجموعة غير  ،
ف التقرياار فااي العاادد الفااال بعااال  ويفااي .المؤسسااات وتكاماال باالبتكااار الفااال الثالااث المؤشاار
 مجموعة انتقالية بين األولى والثانية، ومجموعة انتقالية اخر  بين الثانية والثالثة. 2013/2014

 

 القسم الثاني :

 البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وعملية العمل في البلدان العربية

مان ثاالث عملياات فرعياة      -التكنولاوجي البحث العلمي والتطاوير   –تتكون عملية "البحث والتطوير"
متتابعااة : البحااث األساسااي ، والبحااث التطبيقااي ، والتطااوير اإلنتاااجي التجريبااي. امااا البحااث العلمااي          
األساسي فإنه يتم من خال  العمل البحثي على مساتو  العلاول األساساية ، خاصاة البيولوجياا و الفيزيااء       

ي فينتقل بالعمل البحثاي مان الحقال المجارد او النظاري إلاى       والكيمياء والريانيات ، واما البحث التطبيق
الحقل العملي او التطبيقي. وينتقل س ّلم البحث إلاى خطاوة ثالثاة، باالتحر  مان البحاوث العلمياة التطبيقياة         
إلى اعما  التجريب الفعلي لنتائ  البحث ، من خاال  محاولاة اساتحداث منتجاات وعملياات إنتاجياة، فاي        

 التي تدخل في حيز اإلنتاج التجريبي.  Prototypes ل "نما ج المنتجات"اشكا  اولية ، مث

ومن الحلقة األخيرة تنتهي السلسلة األولى للبحث والتطوير، وتسلم القريادة لسلسلة اخر  منبثقة منهاا  
مباشرة ، هي السلسلة اإلنتاجية والتكنولوجية.  وقد قاال الفكار التنماوي المعاصار، مان خاال  التجديادات        

ألخيرة في "نظرية التنمية"، بتقنين ه ا الدور الريادي للبحث العلمي والتطاوير التكنولاوجي ، باعتباار     ا
"قوة منتجة مباشرة"، وباعتبار  القوة الدافعة األساسية لعملية اإلنتاج نفسها... ويعبر عان  لا  باالنتقاا     

فقاد تراوحاج نظرياات النماو     اخل". من نظرية "النمو المدفوع من الفارج" إلاى "النماو المادفوع مان الاد     
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والتنميااة بااين طاارفين : الطاارف األو  اعتباار ان قااوة الاادفع المحركااة للعمليااة التنمويااة تنبااع ماان )خااارج   
المنظومة اإلنتاجية(، بينما اعتبر الطرف الثاني ان التنمية تتلقى قوة دفعها من داخل المنظومة اإلنتاجية 

 والتنموية نفسها. 

)النمو المدفوع من الداخل( في الثمانينيات ، معتبرة ان التنمية منظوماة مدفوعاة   وقد تبلورت نظرية 
وان التقدل التكنولوجي هنا ليس قادما من خارج، وإنما من الداخل وهو قوة ت بنى على مهل في  من  اتها.

كنولوجي المنظومة، من خال  التعلم والممارسة من جانب او  ، ومن البحث العلمي المنظم والتطوير الت
، من جهة ثانية. والتكنولوجيا به ا المعنى تؤدي إلاى االبتكاار، ويكاون لمبتكرهاا حقاوق عليهاا: )حقاوق        

 الملكية الفكرية(.

الواليااات  –وتقااول الاادو  الصااناعية المتقدمااة بتطبيااق هاا ا الماادخل التنمااوي فااي مراكزهااا الرئيسااة    
ا ، وتبعتهااا خااال  العقاادين األخياارين الاادو    مناا  ذماان طوياال نساابي  -المتحاادة واوروبااا الرربيااة واليابااان 

الناهفة الحديثة تنمويا وصناعيا في منطقة شرق آسيا ، وفي مقدمتها الصاين والهناد و كورياا الجنوبياة     
النسابة الكبار      -سواء الدو  الصناعية القائدة او الدو  الصاناعية الجديادة الرائادة   -وتايوان. وه   الدو 

لبحث والتطوير في العالم ، كما تمل  الشطر األعظم من القوة البشرية الفاعلاة  من اإلنفاق فيها يتم على ا
في مجا  البحث والتطوير، السيما في التفصصات العلمية والهندسية ، اماا عان الادو  العربياة ، فلايس      
 هنا  دولة عربية واحدة تقع نمن الدو  األربعين األولى في العالم، حسب القائمة التي نشرتها مؤسسة
)باتيل( على الرغم من اإلمكانات المالية المتاحة ، ومع  ل  فإن اإلنصاف يقتفي ان ن كر ان عددا من 

 الدو  العربية يحتوي على مؤسسات وطنية كبر  وواعدة.  

وتكمن المشاكلة األساساية فاي افتقااد العالقاة العفاوية باين مؤسساات البحاث والتطاوير  والمنظوماة            
ؤسساات اإلنتااج ، مان جهاة اخار .. فمان حياث العالقاة ماع منظوماة التعلايم ،            التعليمية ، من جهة ، وم

نالحا االنفصا  البادي من ان مفرجات النظال التعليمي  على األخال غير مؤهلة تماما لوظيفة البحث 
والتطوير، وفق المفهول العالمي ل ل ، وإنما يرلب على القوة العلمية والهندسية المتفرجة فاى الجامعاات   

سال الدراسات العليا التكوين األكاديمي المجرد، دون ارتباط حقيقي باالحتياجات التنموية والمتطلبات واق
بالبحث في مؤسسات البحث والتطوير، من اجل  -رسميا –اإلنتاجية. ويعمل األفراد العلميون المشترلون 

العالياة ، ولايس مان اجال     تقديم اعما  علمية تصلح للترقي األكاديمي وللحصو  علاى الادرجات العلمياة    
 تقديم نتائ  بحثية مرتبطة بالمنظومة التنموية واإلنتاجية في المقال األو .

أما من حيث العالقة بين مؤسسات البحث والتطوير ومؤسسات اإلنتاج في الدول العربيية، فينالح    
 .ظاهرتين

كقاعدة عامة ، علاى عكاس   افتقاد "وحدات البحث والتطوير" في شركات األعما ، الظاهرة األولى :
الحا  في الدو  الصناعية المتقدمة والدو  الصاناعية الجديادة، كماا اشارنا ، حياث يوجاد فاي كال شاركة          
قسام عمااالق ، او وحاادة هائلاة إلجااراء البحااوث والتطاوير، ماان اجاال إخاراج الجديااد، فااي كال ساانة علااى      

لادخو  فاي حلباة المنافساة الشرساة ماع       األكثر، من التصميمات والعمليات والمنتجات، التي تمثل بواباة ا 
الشركات األخر  العاملة في القطاع نفسه ، ليس على الصعيد المحلي فق ، ولكن على الصاعيد العاالمي   

 على األخال.

ان مؤسسات اإلنتاج  العربية ال تكتفي بعدل إقامة اقسامها الفاصة للبحاث، ولكنهاا    الظاهرة الثانية :
ت الجديادة مان المؤسساات الوطنياة للبحاوث والتطاوير، وإنماا تلجاأ، فاي          ال تقبل علاى طلاب التكنولوجياا   

بتكلفاة   -العادة ، إلى األطراف األجنبية ، من خاال  إقاماة المشاروعات الجديادة بطريقاة )تساليم المفتااح(       
او اسااتيراد ا الت والمعاادات الجاااهزة ، ومسااتلزمات اإلنتاااج ، والفبااراء األجانااب باال العمالااة     -باهظااة
 ايفا. العادية
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 القسم الثالث :

 تنافسية األعمال كمدخل لتطوير المنظومة االبتكارية

 وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية العربية 

 

اصابحج القاادرات العلميااة والتكنولوجياة واالبتكاريااة ركنااا ركيناا فااي المفهااول الجدياد للتنافسااية، مناا      
 التسعينيات من القرن المانى وفي اوائل القرن الجديد. 

تعتبر اإلنتاجية العامل الحاكم في مفمار تحقياق معادالت مرتفعاة للنماو االقتصاادي، ومان ثام فاي         و
 لدو  المعاصرة.رفع مستو  تنافسية األمم وا

ويمكن االستنتاج بحدوث جهد فكري عميق لبناء إطار متجانس للعالقة بين القدرة االبتكارية العلمية 
التكنولوجية عموما ، وبين التنافسية ، وواسطة العقد بينهما مونوع اإلنتاجية و إنتاجية العمل،  انطالقا 

لى العلم والتكنولوجيا، او هي "الفدمات العلمية من المفهول الحديث للفدمات، باعتبارها خدمات قائمة ع
 ويقوم هذا اإلطار على األسس التالية:والتكنولوجية، 

الفدمات بالمعنى الم كور، وفق المفهول الحديث، تشكل قوة الدفع الرئيسة للنمو والتنمية، او هي اهم  -1
 محركات العملية اإلنمائية. 

قوة الناعمة"، غير المتجسدة ، او غير الملموسة ، وتجد تعبيرها ، الفدمات به   المثابة تعبير عن "ال -2
بصااورة ادق ، فااي كاال ماان: التعلاايم والتاادريب وتأهياال القااو    -وباااألحر : تعبيراتهااا، او مقوماتهااا

 العاملة.

بناء قاعدة المعارف والمهارات، وما يسمى براس الما  المعرفي ، او )راس الما  البشري( وعملية  -3
 والتطوير" وبناء "قدرة ابتكارية" حقيقية و)نظال وطني لالبتكار(."البحث 

إن الفدمات به ا المعنى تمثل رافعة اساسية لنمو اإلنتاجية ، ايا كانج طرق قياسها: إنتاجية العمل ، 
 اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ، وغيرهما.

مو والتنمية، تمثل قاعدة االنطالق للتنافسية إن اإلنتاجية، وإنتاجية العمل ، من خال  قوتها الدافعة للن
علااى المسااتو ين الكلااي والجزئااي، وهااي "حجاار الزاويااة" فااي الصاارح الكبياار للقاادرة التنافسااية الوطنيااة  

 والقومية ، تنافسية الدو  واألمم.

 

 القسم الرابع :

 تطور خصائ  "عرض العمل" من حيث المكون المعرفي والمهاري

 التعليم التكنولوجي والتدريب الصناعيبالتركيز على دور 

 تطور خصائ  "عرض العمل"على المستوى العالمي، من حيث المكون المعرفي والمهاري:

 الثاورة  عصار  إلاى  الصاناعية  الثاورة  عصار  مان  الثانياة ،  العالمياة  الحارب  حدث انتقاا  كبيار عقاب   
التساعينيات مان    واوائل الثمانينيات اواخر من  الثورة األخيرة داخل ثورة حدثج التكنولوجية. ثم -العلمية

 ها ا  عان  التعبير وتم العالية. التكنولوجيا آفاق إلى والتكنولوجي العلمي التطور بانتقا  القرن المانى ،
 الدقيقاة ،  اإللكترونياات   تكنولوجياا  تطاور  علاى  الثمانينياات  فاي  التركياز  تام  متعددة . فقد بطرق التطور
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 ، ومصاادر   "والمعلوماات  االتصااالت "  تكنولوجياا  علاى  التساعينيات  فاي  التركياز  جر  ثم .وتطبيقاتها
 القارن  مطلاع  تكنولوجياا الناانو . وماع    إلاى  باإلناافة  الحيوياة،  والتكنولوجياا  والمتجاددة،  الجديادة  الطاقة
 ليسو والتكنولوجية ، العلمية الفدمات على يقول ال ي الجديد االقتصاد عن الحديث نبرة ارتفعج الجديد
 مان  التحاو   علاى  يقول المعرفة( ال ي ببناء )اقتصاد االهتمال وتزايد التقليدي ، بمفهومها الصناعة على

 واالبتكار. المعارف إلى المعلومات

 االهتماال  حياث  مان  متفاوتاة ،  الادو  العربياة ، بادرجات    فيهاا  بماا  النامياة،  الادو    لا   كال  مس وقد
 : مهمين ميدانين في خاصة والتكنولوجيا، العلم يفتحها التي الجديدة با فاق

 الموجاة  وشايوع  ،"اإلنترناج "و الحاسابات   حياث  والمعلوماات،  االتصاا   تكنولوجياا  ميادان  -ا( 
 األجهزة. تصنيع في الرقمية اإللكترونية

 .والطب عموما الصحة وفي والدواء، الصيدلة في الحياة و تطبيقاتها علول ثورة ) -ب

 العلمياة  التطاورات  تفرناه  بماا  المتوساطة  الطبقاة  ابنااء  مان  الجديادة  الشاريحة  اهتماج  كلاه،  لا ل  
 علاول  باتعلم  ماواذٍ  اهتماال  جار   كماا  الهندساية أ  والعلاول  والشابكات ،  الحاسابات  :والتكنولوجية

 .المهن هيكل على  ل  وانعكس والطب ، الحياة

 التكنولوجي :** تكوين قاعدة المعرفة والمهارات.. بالتركيز على دور التعليم 

ن تمد الصناعة باحتياجاتها من الكوادر الفنياة  ابقدر ما انه يتعين على المنظومة التعليمية والتدريبية 
بالنوعية المالئمة فإن على منظومة اإلنتاج الصناعي ان تفع في اعتبارها ذيادة قدرتها علاى اساتيعاب   

 ، وذلك عن طريق:العمالة 

وبعبااارة ادق: فااإن اختيااار األساااليب   ،  اختيااار تقنيااات اإلنتاااج غياار المااوفرة للعمالااة بقاادر اإلمكااان      -ا
التكنولوجية األكثر تطورا يجب اال يتم في جميع األحوا  ودون نارورة موجباة علاى حسااب تشاريل      

 عنصر العمل .

تحدثة ) تبنااى المتفااوقين، إسااهال قطاااع األعمااا  الصااناعية الفااال فااى تموياال التعلاايم بأساااليب مساا    -ب
الوقفيااات لحساااب المنشااتت التعليميااة المتفصصااة( وكاا ا المشاااركة الحاساامة فااي تموياال عقااود البحااث   

 والتطوير التجريبي.

جازًءا منهاا وان تكاون     والتقناي  بحياث يكاون البنااء التكنولاوجي    للتنمياة  ينبري ان تصاغ إساتراتيجية   -ج
 اساسية من روافعها.التدريبية رافعة  –العملية التعليمية 

◙  ◙    ◙ 

  



 
 

 28                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 المحور الخامس :

 الدول العربيةفى السياسات االقتصادية المساندة للتشغيل 

 

تشااير التجربااة االقتصااادية للاادو  العربيااة إلااى إخفاااق الحكومااات العربيااة ، وباادرجات مفتلفااة، فااي    
تااأمين النمااو االقتصااادي تطبيااق إسااتراتيجيات وسياسااات اقتصااادية قااادرة علااى بناااء اقتصاااد قااادر علااى  

المتواصل، وقادر على تعزيز المنافسة وتمويل مشاريع البنية األساسية والمرافق والفدمات العامة التاي  
 تؤمن فرصًا للتشريل ومن ثم الحد من البطالة.

وقد اسهم ه ا اإلخفاق  في استفحا  المشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الدو  العربية ، 
مقدمتها مشكلة االرتفاع الكبير فاي معادالت البطالاة ، وهاي فاي معظمهاا بطالاة هيكلياة ناجماة عان            وفي

نعف قطاعات اإلنتاج الرئيسة والتحو  في انماط الطلب على القو  العاملة فاي ساوق العمال ، عاالوة     
ي نظاال  على العامل المونوعي المرتب  بطبيعة اسواق العمل التي تتطاور بسارعة اكبار مان التطاور فا      

التعليم والتدريب  بالدو  العربية ، وما ترتب على  ل  من اختال  العالقة باين الماؤهالت المطلوباة فاي     
 اسواق العمل والمؤهالت المعرونة من مفرجات النظال التعليمي.

كما ارتبطج ه   المشكلة بمجموعة واسعة ومتشابكة من العوامل والتحديات، في مقدمتها التوجهات 
يدة للسياساات االقتصاادية أ التاي اهملاج القطاعاات اإلنتاجياة وتبناج مجموعاة مان السياساات           غير الرشا 

 النقدية والمالية غير العقالنية . 

وفي نوء التحوالت السياسية التي تمر بها المنطقة العربياة، وا ثاار المحتملاة لهاا علاى ترييار        
تل  السياسات  إ ا ما ا حسن ونعها فمن  الممكن السياسات االقتصادية التي تتبناها الدو  العربية ، فإن 

ان تلعب دورا محوريا في النهوض بالتشريل ومن ثم الحد مان معادالت البطالاة و لا  إ ا اخا  موناوع       
 من خالل  القضايا التالية : ونتناول هذا الموضوعالتشريل االهتمال ال ي يستحقه في ه   السياسات.. 

مة النمو( وقيدرة االقتصيادات العربيية عليى تجنيب التقلبيات الحيادة فيي         ** االستقرار االقتصادي )استدا
 النمو :

إن السياسااات الموجهااة لتففاايض معاادالت البطالااة تنطلااق ماان مقاربااات تفتاارض ان البطالااة تاارتب      
ارتباطا مباشرا بالنمو، فكل ذيادة في معدالت النمو البد ان تتوافق مع انففاض في نسب البطالة ، وهو 

اقتصااادي صااحيح فااي حاااالت معينااة ويسااتلزل وجااود شااروط معينااة ، وممااا ياادعم هاا ا التحلياال       تحلياال 
الدراسات القياسية التي تباين طبيعاة العالقاة باين النماو االقتصاادي و حجام البطالاة وماد  تاأثير ارتفااع            

النمو معدالت النمو على انففاض نسب البطالة ، و ك ل  مد  تأثير وجود معدالت مرتفعة للبطالة على 
 االقتصادي.

ويالحا ان معد  النمو بالدو  العربية اتسم بالت ب ب من عال إلى آخر، مما افقاد  صافة االساتدامة ،    
، واسااتمر فااي التقلااب بااين  1993% عااال  2.9انففااض ليبلااغ نحااو   1990% عااال  7.1فبعااد ان بلااغ 

 ها.االرتفاع واالنففاض بعد  ل ، مما يجعل درجة التشتج له مرتفعة حا  حساب

وفي الواقع .. إن ه ا الت ب ب في معد  نمو النات  المحلي اإلجمالي بالدو  العربية هو نتيجة وسبب 
لعدل االستقرار االقتصاادي ، مماا يعناي ان الادو  العربياة لام تحقاق االساتقرار االقتصاادي وفقاا لمؤشار            

الفارجياة خاال  الفتارة محال     استدامة النمو، فقد كاناج اقتصاادات الادو  العربياة اكثار تاأثرا بالصادمات        
الدراساة.. وباإلناافة إلاى تلا  الصادمات الفارجياة نجاد عااامال آخار اساهم فاي عادل اساتدامة النماو هااو              

 التركز في هيكل النات  المحلي لمصلحة قطاع النف  على حساب القطاعات االقتصادية األخر .



 
 

 29                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

صااًا الاادو  الفليجيااة، إلااى    وعقااب الطفاارة النفطيااة األخياارة لجااأت الاادو  العربيااة النفطيااة، خصو       
 االستثمار بشكل الفج في صناديق الثروة السيادية كوسيلة لتنويع مصادر الدخل. وتشمل صناديق عديدة
حياذات نفمة من األصو  العابرة للحدود.. ومع ان االستثمار عبر الصناديق السيادية ساعد في الحاد  

ات اساعار الانف  علاى البلادان المعنياة ،  فإنهاا لام        من وطاأة األذماة االقتصاادية العالمياة ، واثار فاى تقلبا       
ومن ثم إ ا ارادت الدو  العربياة تحقياق اساتدامة النماو وإيجااد      .. تتمكن من التنويع االقتصادي الحقيقي 

 فرل العمل فالبد ان تعمل على تنوع االقتصاد الحقيقي .

 ** السياسات النقدية والتشغيل :

تلعااب دورا إيجابيااا فيمااا يتعلااق بإيجاااد البيئااة المالئمااة لزيااادة حجاام      ي الحااا ان السياسااة النقديااة لاام   
االستثمار، ومن ثم ارتفاع مستو  التشريل للحد من البطالة التي تعاني بسببها المنطقة العربية، فلم تلعب 
دورا إيجابيا فيما يتعلق بففض معد  التففم ، وعلى الرغم من انحسار التريارات فاي اساعار الصارف     

لسنوات األخيرة فإنهاا ماذالاج تلعاب دورا سالبيا فيماا يتعلاق بطمأناة المساتثمر لتنفيا  مشاروعات           خال  ا
 استثمارية فى المنطقة العربية.

ومن ثم يجب أن توضع سياسات نقدية تراعي أوضاع الدول العربية وحاجتها إليجاد فرص عميل،  
 حيث يمكنها أن تحقق ما يلي:

 النقدية. للسياسة رئيسي كهدف األسعار استقرار على الحفاظ .1

 على الكلى االقتصاد إدارة القائمون على يعمل المستهدف للتففم رقمي وإعالن هدف اختيار  .2
 استهدافه.

االقتصاادية   والمتريارات  المعلوماات  مان  قاعادة عريفاة   علاى  النقدياة  السياساة  قارارات  بنااء   .3
 للتففم. المستقبلية التوقعات الى باإلنافة

 التففم. استهداف إطار اهم دعائم من الجمهور مع التواصلو الشفافية اعتبار  .4

 "اساتهداف   ان  كار   والجادير  .التفافم(   ) اساتهداف  تبناى  إلنجااح  آلياات للمحاسابة   تاوفير   .5
 تؤخا   الناات  "   فجوة"إنـــف العكس تمامًا على والتوظيف، االقتصادي النمو التففم " ال يرفل

  .النقدياة  السياساة  قارارات  فاي  تادخل  المتريرات التاي  اهم من تفصيلي، و تعد بشكل في االعتبار
تحتاوي   متفصصاة  دورياة  تقاارير  ونشر التففم المستهدف معد  ويلزل ان يرتب   ل  بإعالن

 فاي  المساتهدف  عان  الفعلاي  التفافم  انحاراف معاد    واسباب االقتصادية التطورات تحليل علي
   . ل  حالة حدوث

 ** السياسات المالية والتشغيل :

يتميز هيكل اإليرادات في المواذنات العامة للدو  العربية برلبة الماوارد السايادية ، السايما إيارادات     
تصاادير الاانف  والراااذ الطبيعااي ، حيااث إن هياكاال اإلنفاااق يعيبهااا انففاااض نصاايب اإلنفاااق االسااتثماري   

مان ثام الحاد مان     لحساب اإلنفاق الجاري، خاصة ان األو  هو القادر على إيجاد فرل عمال إناافيةأ و  
معاادالت البطالااة المرتفعااة بالاادو  العربيااة ، ويالحااا علااي هيكاال اإلنفاااق الجاااري، فااي معظاام الاادو         
العربية،ارتفاع نسبة مفصصات  الدعم السلعي والفدمة، فتكلفة الدعم باهظة بالدو  العربية ، والمشكلة 

قاراء، كماا ان اساتئثار الطاقاة باالجزء      في الدعم انه يساتفيد مناه كال المساتهلكين ساواء كاانوا اغنيااء او ف       
األكبر من الدعم في معظم الدو  العربية يسهم في اإلفراط في استهال  الطاقة ويساعد فاى تشاو  هيكال    

  النات .

وفي ظل اإلصالحات التي يجب أن تتبناها اليدول العربيية مين اجيل اإلسيهام فيي إيجياد فيرص عميل          
 : ات واإلجراءات تشمل ما يليحقيقية، فإنه يجب تبّني حزمة من السياس



 
 

 30                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

ذيادة الجهود لتوجيه الموارد المالياة نحاو القطاعاات اإلنتاجياة التاي تادعم بشاكل مباشار اهاداف           .1
 تففيض الفقر وتعزيز التنمية االجتماعية.

تحديد األولويات في اإلنفاق االستثماري ،  فيما يفال  ذيادة انصبة القطاعات القادرة علي دفع  .2
 اد فرل عمل .عجلة النمو وإيج

 .  والجمار  والدخل بما فيها المبيعات  الفرائب انظمة إصالح .3

المشاروعات   لتمويال  العاال والقطااع الفاال "     القطااع  باين  " المشااركة  بارام   فاي  التوساع  .4
 العامة . الفدمات وإتاحة االستثمارية

اإلنفاق العال وطريقة تدبير  كما يمكن ان تؤثر السياسة المالية في التنويع االقتصادي من خال  بنية 
، إ  إن استثمارات الحانر في التعليم والبنية التحتية ، مثاًل،  ات اهمياة بالراة لتشاجيع القطااع الفاال      
وتحسين العائد على االستثمار مستقباًل. وفي المقابل ، إ ا كانج الفيارات في مجاا  اإلنفااق العاال مقّيادًة     

، وهيمنة اجور الموظفين، فإن الحّيز المالي لالساتثمار فاي راس    بسبب نفامة مواذنة دعم االستهال 
المااا  البشااري والبنيااة التحتيااة يكااون محاادودًا. ويمياال اإلنفاااق الزائااد فااي دعاام المحروقااات إلااى تشااويه     
الحااوافز االسااتثمارية لفائاادة القطاعااات التااي تسااتعمل الطاقااة وراس المااا  فااي شااكل كثيااف علااى حساااب  

 .والفدمات التي تحتاج إلى ايد  عاملة كثيفة الصناعات التحويلية

 ** سياسات االستثمار والتشغيل :

 ونتناو  هنا عدة نقاط:  

 طبيعة " الفن اإلنتاجي المستخدم " :  -أوال

وقد اتسم الفن اإلنتااجي المطباق فاي الادو  العربياة عموماا بالتوساع المتزاياد فاي اساتفدال تقنياات كثيفاة             
ي ترتبج عليه ذيادة تكلفة إيجاد فرل عمال جديادة ، والتوساع فاي إحاال  راس      لراس الما  ، األمر ال 

الما  محل العمل ، وإن كان  ل  قاد تام بادرجات متفاوتاة باين القطاعاات المفتلفاة، و لا  لعادة اساباب،           
  منها :

* الاانقال الملحااوظ فااي العمالااة الفنيااة العاليااة المهااارة، األماار الاا ي ياادفع المنشااتت إلااى تففاايل  
 استفدال ا الت على الرغم من ارتفاع تكاليف شرائها وتشريلها.

وعلى الرغم من ان سياسات االستثمار المعلنة اكدت جميعها التركيز فى  المشاروعات االساتثمارية   
نعكاس ها ا علاي انففااض     االتي تؤد  إلى توظيف اكثر للعمالة ، فإنها لام تجاد طريقاا إلاى التطبياق ،  و     

أ حيث إن معد  الزيادة في عدد المشترلين كان اقل من معد  الزيادة في قوة العمل، معد  نمو التشريل  
 في احسن األحوا . 

 توزيع االستثمارات بين القطاعين العام والخاص :  -ثانيا

فقاد  لاة،  يعد توذيع االستثمارات بين القطاعين العال والفال احاد العوامال الماؤثرة فاى مشاكلة البطا     
و  من القطاع العال إلى القطاع الفال تسريح بعض العااملين  ومان ثام ناي مزياد      نت  عن عملية التح

ومما يؤخ  على عملية التحو  تل  عدل إنفاق األماوا  التاي تادفع ثمناا      ..من المتعطلين إلى سوق العمل 
ل لشراء قطاع األعما  العال في استثمارات جديدة ، تعمل علي ذيادة الطاقة اإلنتاجية وإيجاد فرل عما 

جديدة ولكن ي هب معظمها لتمويل عجز المواذنات العامة لتلا  الادو  او فاي شاكل تعويفاات للعااملين       
 . ال ين تم االسترناء عن خدماتهم
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 التوزيع القطاعي لالستثمارات :  - ثالثًا

عند توذيع االستثمارات علي القطاعات المفتلفة، يراعي ان القطاع الزراعي هو القطاع القادر على 
ستيعاب المزيد من العما  ، مع مالحظة انففاض األهمية النسبية لقطاع الزراعة في تكوين راس الما  ا

% مان   16الثابج مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية ، في الوقج ال ي يسهم فيه قطااع الزراعاة بنحاو    
لااة العربيااة .  %ماان إجمااالي العما  31النااات  المحلااي اإلجمااالي العربااي )غياار االسااتفراجي(، وبنحااو      

% فاي مصار خاال  المادة      7.2  ان نصيب الزراعة من التكوين الراسمالي الثابج لم يتعّد ويالحا مثاًل
 % في الكويج .1% في األردن واقل من  2.2مقابل  2007-2002من 

إيجابا في التوذيع القطااعي لالساتثمارات العربياة البينياة، حياث ظال نصايب          -ولم تكن الحا  اففل
 . 2011قطاع الزراعة  منفففا سواء من االستثمارات التراكمية او مستو  االستثمارات البينية لعال 

 

 : توزيع االستثمارات بين األقاليم نمط  -رابعا 

تثمارات بالدو  العربية تعد احد العوامل الرئيسية في الحد من البطالة إن عدالة التوذيع المكاني لالس
، التي تئن منها األقاليم البعيدة عن عواصم الدو  العربية . وبالرغم من اهمياة تحقياق التاواذن المكااني     

شير في توذيع االستثمارات ، فإن واقع الحا  في تنفي  تل  االستثمارات ال يتفق مع ه ا التوجه ، حيث ت
البيانات إلى ان عدل التواذن في التوذيع الجررافي لالستثمارات اسهم في اتجا  معد  البطالة فاي بعاض   

 األقاليم نحو الزيادة.

 االستثمار األجنبي المباشر : -خامسا 

% من االحتياطي العالمي من النف  ، ظل نصيبها من 57يالحا ان الدو  العربية، التي تمتل  نحو 
%، فقااد بلااغ نصاايب الاادو  العربيااة ماان االسااتثمار األجنبااي المباشاار نحااو        3االسااتثمار العااالمي دون  

عاالم،  % من االستثمار األجنباي المباشار فاي ال    0.62بما يمثل نحو 1990مليون دوالر عال  1287.5
% مان نصايب الادو      0.74% من نصيب الادو  النامياة مناه، فاي حاين يمثال نحاو         4وبما ال يتجاوذ 

أ حياث بلاغ حجام االساتثمار األجنباي المباشار        2000المتقدمة مناه، ولام تفتلاف المؤشارات كثيارا عاال       
مته، فإن نصيب مليون دوالر ، وعلى الرغم من ه   الزيادة  الكبيرة في قي 5897بالدو  العربية نحو  

%، في حين لم يتجاوذ  0.42الدو  العربية من االستثمار األجنبي المباشر بالعالم قد انففض ليبلغ نحو 
%، وانففاض عناد مقارنتاه باالساتثمار      2.3نصيبها من االستثمار األجنبي المباشر بالدو  النامية نحاو  

 .   % 0.51األجنبي المباشر المتدفق للدو  المتقدمة ليبلغ نحو 

وتؤكد اهمية االستثمار األجنبي المباشر في التشريل نرورة االهتمال ليس بحجم االستثمار األجنبي 
المباشر الداخلى فحسب ، بل بأهمية القطاعات التي يدخل فيهاا ها ا االساتثمار والعوائاد التاي تعاود علاى        

نظارا لتركاز  فاي قطااع      االقتصاد المحلى من فرل  عمل واجاور..  وهناا نلحاا األهمياة المحادودة لاه      
النف  وهو من القطاعات  ات األثر المحدود في إيجاد فرل العمل نظرا ألنه يتسم بارتفااع كثافاة راس   

 الما  للعامل. 

وفااي الواقااع .. إن انففاااض حصااة الاادو  العربيااة ماان االسااتثمار األجنبااي المباشاار يرجااع لمنااا           
الحااديث عاان تحسااين المنااا  وتاا ليل الساابل امااال      االسااتثمار بالمنطقااة العربيااة، فعلااى الاارغم ماان كثاارة    

 االستثمار سواء الوطني او األجنبي فإن الواقع يشير إلى غير  ل .

◙   ◙   ◙ 
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 المحور السادس :

 دور شركاء التنمية والمجتمع المدني في تحقيق التوافق المجتمعي

 

وفقا لطبيعة المسار الراهن سياسايا وتداعياتاه عبار مظااهر االنتفاناات واالحتجاجاات الشاعبية فاإن         
عمليات التنمية وبرامجها في توسيع فرل العمل واإلنتاج ال يمكن ان تتحقق اوت ؤتي ثمارها ما لام يكان   

ء التنمية إلى تفعيل هنا  توافق مجتمعي وسياسي تترتب عليه حالة من االستقرار العال حتى يبادر شركا
 جهودهم اإلنمائية . 

ويجااىء اعتماااد شااركاء التنميااة وفااق مراجعااات للفكاار التنمااوي التقلياادي ولاادور الدولااة واإلقاارار          
بفرورة الشراكة مع فاعلين آخرين لصعوبة ان تنفرد الدولة بتحقيق التنمية واالساتقرار..  وها ا األمار    

اصبح يشكل هدفا رئيسيا للفروج من واقع األذمات الراهنة ، ينعكس ايجابا في التوافق المجتمعي ال ي 
خاصة بعد احداث االنتفانات واالحتجاجات الشعبية ، التي تتطلب بالفرورة نمطا جديدا من التوافقات 
السياسية واالجتماعية إليجاد منا  مالئم .. فهنا يكون التوافق المجتمعي منهجا ووسيلة  ات اهمية بالرة 

 كل ومظهر للعملية التنموية . وليس مجرد ش

وفي ه ا السياق، نكون امال عملية متكاملة يلعاب المجتماع المادني فيهاا دورا فااعال وملموساا نامن        
 السياق اإلنمائي و التوافق المجتمعي .

 تحديد المفاهيم األساسية في الدراسة :

 مفهوم الشركاء والشراكة :  -أوال

العاماة عان ان الماواطن يجاب ان يكاون لاه دور فعاا  فاي المجتماع          يعبر مفهول الشراكة فى دالالتاه  
تهدف إلى توسيع الفيارات اماال المجتماع    الشراكةال ي يعيش فيه على المستويين الوطني و المحلى . و

 يعنى خروج األفراد من حالة  السلبية  والتلقى  إلى حالة المشاركة والفاعلية. وه ا

 :مفهوم المجتمع المدني  -ثانيا 

ماع  لقد تزايد االهتمال بمفهول المجتمع المدنى من  بداية التسعينيات من القرن العشرين، حيث ترافاق  
 لا  التحاو ،    للمجتمع المدنى  ادوار فاعلة فى كان بداية موجة من التحو  الديمقراطي في العالم، حيث

والتنموياة التاى تطلباج     تصاادية فاي إطاار تنفيا  السياساات االق     ةوقد تصاعد االهتمال به وبأدوار  المفتلف
المالئمااة  األطاار التنظيميااة  كانااج مؤسسااات المجتمااع الماادني بمثابااة     . وهناااة الشااعبي ةتفعياال المشااارك 
بكاال تنوعهااا مكونااا  ة واجتماعيااا ، واصاابحج المنظمااات األهلياا  واقتصاااديا سياساايا ية :للمشاااركة الشااعب

 من مكونات التنمية الشاملة والمستديمة. اساسيًا

 التوافق المجتمعي  : -ثالثا 

هيكلية فاي بنياة   وإن مفتاح استقرار  النظم السياسية العربية هو اعتماد  ترييرات سياسية واقتصادية 
الدولاة ونظامهاا قائماة علاى منظومااة مان التوافاق المجتمعاي تشااكل انتصاارا للمجتماع بتنظيماتاه المدنيااة           

 والسياسية واالجتماعية في آن واحد.

تشغيلي في ضوء المتغيرات العربية -الحوار والتوافق المجتمعي كمدخل لصياغة عقد تنموي** أهمية 
 واالحتجاجات الشعبية األخيرة  :

الحااوار االجتماااعي السياسااي اهاام وساايلة لتحقيااق االسااتقرار والتوافااق بااين مفتلااف مكونااات العملااين 
بالتفطي  والتنفيا  والتمويال لمشااريع    السياسي واالقتصادي . ولما كانج الحكومات ال تستطيع ان تنفرد 

التنمية المفتلفة فهي البد ان تعتمد منه  الشراكة ماع فااعلين فاي الشاأن االقتصاادي واالجتمااعي محلياا        
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ومااع المااانحين والمسااتثمرين ماان الفااارج، وتعتمااد الشااراكة مااع المجتمااع الماادني واألحاازاب ومكونااات    
 الشباب والمراة في المجا  السياسي.

لسياسات دعما للتوافق االجتماعي  تل  التي تعتمد مفهول التنمياة المساتديمة  الا ي يتفامن     واففل ا
تأكيد حق المواطنين جميعا في توسيع الفيارات والفرل والمشااركة واالساتفادة مان ثماار التنمياة وفاق       

، وماا تحصال   برام  متعددة . فالنمو االقتصادي يشار  فيه كل افراد المجتمع ، خاصة الطبقاة العاملاة    
عليه الدولة من نرائب وعائدات الثروة الوطنية البد ان يعود جزء منه على المجتماع فاى شاكل بارام      

 تنموية وبرام  حمائية خاصة للفئات األنعف واألكثر فقرا . 

يفاا تتجلاي قايم التوافاق االجتمااعي      ا هنا  تبرذ العالقة العفوية بين التنمية  والديمقراطية ، وهناو
 ها في تجسير العالقة بين قفايا التنمية وقفايا الديمقراطية .. بين السياسة واالقتصاد والمجتمع.لياتآو

التنمياة    خطا بارام  و ياة بال الباد مان التوافاق اوال علاى       لهنا ليس األدوار واإلجاراءات العم  هّمألوا
 ومنها برام  التوافق المجتمعي. الشاملة 

ن تكون محل حوار اجتماعي وتوافق بين الشركاء مان اجال توذياع األدوار    ان مشاريع التنمية البد إ
بينهم على اساس من الوعي واإلدرا  بما يستطيع كل شري  ان يقول به من مهال بفاعلية .. وهنا يمكان  

ترساي معاه قايم وعاادات المشااركة  المجتمعياة وباروذ        تالقو  إن نجاح الحوار االجتماعي من شاأنه ان  
وااللتحاال معهماا مان خاال  تحفياز الماواطنين مادياا ومعنوياا لتحساين           الوطن والدولة  ماء إلىثقافة االنت

ظروف معيشتهم ،  وه ا من شأنه ان يؤدي إلى مزيد من تقدير المواطنين لدولتهم وتقديرهم لمؤسساتهم 
ب دورا اساسيا في ه ا وهنا ال بد من اإلشارة إلى اّن الدولة مطالبة بأن تلع اإلنتاجية التي يعملون فيها .

 الحوار االجتماعي باعتبارها الناظم الرئيسي لمفتلف الفاعليات والتكوينات االجتماعية.

وهنااا يكااون الحااوار االجتماااعي ناارورة ألّن غيابااه ال يااؤدي فقاا  إلااى تفاااقم النزاعااات والتااوترات    
النظال السياسي وماا يانجم عناه     االجتماعية وإّنما ايفا تكون له تداعيات سلبية على اداء االقتصاد واداء

من اذدياد المصاعب التي تواجه المجتماع عاماة . كماا ياؤدي إلاى تادّني إنتاجياة المؤسساات االقتصاادية          
وتزايااد مظاااهر الفساااد وتقييااد الحريااات  العامااة وتزايااد الفااوارق االجتماعيااة وهنااا يكااون لرياااب الحااوار  

 االجتماعي تكلفة اقتصادية واجتماعية مرتفعة. 

 المجتمع المدني أهم الشركاء في التوافق المجتمعي :

إن ظهور منظمات اهلية تنش  فى الشأن االجتماعى واالقتصادي والسياسي العال يعبار عان حركياة    
اجتماعية تعكس واقاع المجتماع وتحوالتاه السياساية واالجتماعياة فاى إطاار موجاة عالمياة مان التريارات            

ة والمجتماع  المرتبطة بحركة العولمة ، وهاو احاد اهام مالماح مرحلاة انتقالياة تؤساس لبنااء الدولاة المدنيا          
المدنى .. وله ا، فالبد من إخراج منظمات المجتمع المادني مان ادوارهاا التقليدياة إلاى ادوار فاعلاة وفاق        
منظااور تنمااوي ، وهنااا يمكاان القااو  إن دور المجتمااع الماادني فااي التوافااق المجتمعااي ودعاام بناااء الحكاام   

 الرشيد يشكل نقلة نوعية في النشاط األهلي . 

حفور مباشر في إيجاد التوافق المجتمعي بشكل مباشر وغير مباشر من خال  والمجتمع المدني له 
ادوار  الفاعلة في اوساط المجتمع . فالتففيف مان الفقار وإيجااد فارل شارل للشاباب والنسااء، وتوسايع         
فرل التدريب والتأهيل، إنما يصب في مجا  االستقرار المجتمعي كما هو فاي مجاا  التنمياة . وعلياه،     

مجتمع المادني ان يكاون فااعال فاي تحقياق توافقاات مجتمعياة وسياساية بادءا مان التوافاق علاى             يستطيع ال
رؤ  تشااكل تجدياادًا وتريياارًا فااي اداء الدولااة تجااا  المجتمااع يتفاامن اإلقاارار الرساامي بتوساايع فاارل         
المشاااركة السياسااية وفاارل الشاارل ماان خااال  حشااد الجهااود الداخليااة والاادعم الفااارجي ناامن مشااروع  

ي يعزذ االستقرار والتنمية وتفعيل مؤسسات الدولة وتمكين المجتمع من تحقيق المشاركة على استراتيج
 المستويات المحلية والمستو  الوطنى العال . 
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 مبررات الشراكة مع مؤسسات  المجتمع المدني: 

        مؤسسات المجتمع المدني تعتبر مدارس اولية لممارساة الديمقراطياة وتعلام مفاهيمهاا ونشار
 ى والحقوقى بين افراد المجتمع .الجتماعا الوعى

       تعمل مؤسسات المجتمع المدني على عقلنة وترشيد السياساات الحكومياة مان خاال  ممارساة
ونروطات في السياسات والقرارات التاى تتفا ها الدولاة مان خاال  وساائل       اإليجابى ثير أتال

لااى القيااال بوظااائف يس وتنميااة رواباا  مدنيااة قااادرة ع أسااساالمية منظمااة ، ومعنااى  لاا  هااو ت 
 تنظيم وتصحيح العالقات بين الدولة والمجتمع . سعيًا إلىالفب  ومراقبة السلطة 

  عادة بنائها إتعمل على هندسة العالقات االجتماعية من خال  تجاوذها المؤسسات التقليدية و
 ساس طوعى ووفق مبدا المواطنة .امؤسسات مدنية تنتظم فيها العالقات على ك

  مجتمع المدني تشكل قنوات مدنية وسيطة تعمال علاى تفعيال المشااركة السياساية      مؤسسات ال
والشعبية فى الشأن العال وتدريب وتعليم األفاراد اصاو  وقواعاد تلا  المشااركة وهناا يتجلاى        

 دورها في التوافق المجتمعي ودعم برام  التنمية المستديمة .  

 لتحقيق التوافق المجتمعي :العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص كمظهر رئيس  

الشاا  ان العدالااة االجتماعيااة بمااا تعنيااه ماان توذيااع عاااد  للثااروة وتوساايع فاارل الفيااارات للعماال    
والشارل والوصاو  إلاى خادمات التعلايم والصاحة باإلناافة إلاى فارل المشااركة السياسايةأ إنماا تعتباار             

برذ انطرابات واحتجاجات متعاددة  ركيزة اساسية من ركائز التوافق المجتمعي والسياسي ومن دونها ت
.. وماان هنااا يقاااس حجاام ومااد  شاارعية الاانظم السياسااية والحكومااات ، حيااث الشاارعية الشااعبية ورنااا   
المحكومين عن الحاكم  ينعكس في مد  تحقق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرل مماا يجعال مان النظاال     

 وحكومته محل تقدير واحترال في عمول المجتمع  . 

مااد  اتساااع الفيااارات امااال   ة االجتماعييية مؤشييرات كمييية ونوعييية يييتم قياسييها ، أهمهييا :  وللعداليي
األفااراد ومااد  وصااولهم للفاادمات األساسااية )التعليم/الصااحة( ، حجاام المسااتفيدين ماان مظلااة التأمينااات      
 االجتماعية ، دعم الفقراء والعاطلين عن العمل ، حجام تمثيال الشاباب والنسااء فاي دوائار صانع القارار،        
حجم االستفادة لسكان الريف من الفادمات التعليمياة والصاحية وفارل العمال الحاديث ، وعادد األطفاا          
الملتحقين بالمدارس .. كل ه   مؤشرات يتم تتبعها في تقارير األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية 

م الحاكمااة ورنااا  واالقليميااة فااى قياااس مسااارات التنميااة االجتماعيااة التااي تعكااس مااد  شاارعية الاانظ        
 المحكومين عنها.

◙   ◙   ◙ 
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 المحور السابع :

 األنماط الجديدة للعمل في المنطقة العربية

 

على الرغم من انتشار األنماط الجديدة للعمل في الدول المتقدمة اقتصاديا وبعيض اليدول ايسييوية    
عديدة أمام هيذه األنمياط فيي     وبعض دول أمريكا الالتينية، مثل "العمل عن ُبعد"؛ التزال هنا  معوقات

 الدول العربية. ويتمثل أبرز المعوقات أمام انتشار األنماط الجديدة للعمل في المنطقة العربية فيما يلي:

 

 استمرار األهمية النسبية المرتفعة للتشغيل في القطاع الحكومي : -أواًل 

 إلى تهدف سياسات اتباع إلى جاهدة تسعى عامة بصفة النامية فى البلدان الحكومات ان المعلول من
 البياناات  بعض فحسب .العال القطاع في العمل فرل من العديد بإيجاد المتزايدة، و ل  البطالة الحد من

 المرارب،  األجاراء )مصار،   مجمال  مان  % 50 القطااع  بها ا  األجاراء  نسابة  تفاوق  المتوافرة اإلحصائية
 لما شرل عن الباحثين و الشباب اغلب اهتمال يستقطب ماذا  التشريل من النم  فه ا سوريا (.. تونس،
 اجتماعياة  ترطياة  و لّطا ع  مان  الكثيارة  متيااذات الوا الثاباج  كااألجر  - العديادة  متيااذات الا مان  ياوفر  

 الفاال  بالقطااع  المحدثاة  العمل فرل ان بما ل ل  ، وباإلنافة .الوظيفي االستقرار خاصة  وغيرهما
 لام  و الحااالت  اغلاب  فاي  نائيال  ظال  العمل عالقات في التجديد فإن البلدان، به   ما نوعا نعيفة بقيج
 .العمل انماط بتطوير يسمح

 

 :" محدودية تطور "اقتصاد المعرفة -ثانيا 

ألسباب متعددة، من بينها نعف قطاع "البحث والتطوير"، و نعف النظاال التعليماي، ونقاال اإلنفااق      
 على التعليم التقني والتعليم العالي.

 تأخر "العمل عن ُبعد" في المنطقة العربية، لعدة أساب منها: -ثالثا 

 ماع  التعامال  مان  والتفاوف  األعماا   إدارة فاي  التقليدياة  او القديماة  اإلدارياة  باألنظماة  التمسا   •
 .العمل في الحديثة األنظمة

 ب عد . عن العمل اسلوب تفمن التي التشريعات و األنظمة توافر عدل •

  .بعد عن العمل مزايا العمالة و الشركات إدرا  عدل •

 .المهني  األمن و االستقرار، كعدل :العمل في النم  ه ا آثار من الكبير التفوف •

 .العربية البلدان بعض في التجهيزات في النقال •

 تا ليل  مان  تمكناه  التاي  الكفااءات  عناد   مؤهال،  بشاري  عنصار  تاوافر  بعاد  عان  العمال  يتطلاب  •
 المنظوماة  فاي  جا ريا  ترييارا  يتطلاب  ماا  وهاو  واجباه ،  اداء فاي  تعترناه  قاد  التاي  الصاعوبات 
  .التكوينية و التربوية

 العربية : المنطقة في للعمل الجديدة لألنماط كحاجز الخارج إلى الكفاءات هجرة تزايد  -رابعا 

 البلادان  يحارل  ال المتقدماة  البلادان  اتجاا   فاي  العربياة  البلادان  مان  والعلمااء  الكفااءات  هجارة  تفااقم إن 
 انمااط  علاى  المحافظاة يساهم فاى    ايفاا  وإنماا فقا  ،   المعرفاي  االقتصااد  عاالم  فاي  الدخو  من المصدرة
 .القديمة اإلنتاجية والعالقات التقليدية اإلنتاج
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  .. ونشير في هذا المجال إلى ما يلي:

 المتزايدة : الكوادر هجرة  -1

 و ل  الفارج إلى الهجرة ظاهرة حو  األخيرة السنوات في والبحثية األكاديمية الدراسات كثرت لقد
 حسبو المعرفة ، باقتصاديات لاللتحاق وحظوظها العربية بالمنطقة التنمية عملية على تأثير من لها لما

 الظااهرة  بها    المهتماة  المنظماات  وبعاض  العربية العمل ومنظمة العربية الجامعة إحصائيات من العديد
 المراربياة  العمالاة  مقادمتهم  فاي  وياأتي  نسامة  ملياون  18 بنحاو  الفارج إلى العرب المهاجرين عدد يقدر

 تصدير في المتمثلة التقليدية الهجرة بين يميز ال الرقم ه ا  ان إال نسمة ماليين 5 بـ تقدر التىالمهاجرة 
 العالمياة  الحارب  بعاد  ماا  سانوات  عرفتهاا  التي القديمة الهجرة ميزت ،التي ةصفصتالم غير العاملة اليد

  وهجرة الكفاءات حديثًا.الثانية ، 

 "نزياف " تفااقم  إلاى  االتصاا   وساائل  وتطاور  الحاالي  القارن  مطلاع  فاي  االقتصاادات  عولمةفقد ادت 
 األطباء من% 50 نـــحو ان إلــى يشير البيانات مزعجة ، فبعض ارقاما مسجال والمتفصصين العلماء
 ()العلماء  العربية الكفاءات مجموعة من % 15 و المهندسين من %23و من الشريحة العليا،  العرب

 .سنويا خال بوجه  كندا وإلى المتحدة  الواليات إلى يهاجرون

 العقاو    هجارة  مان  % 31 عان  يقل ال بما -حسب بعض التقديرات  – العربي الوطن يسهم وهك ا
 الباالغ  والمتفصصاين  الكفااءات  هجرة من خاسر اكبر تعتبر التي مصر مقدمتها النامية، وفي الدو  من

 يقل ال ما األمريكية المتحدة الواليات في المثا  سبيل فعلى عالم( 2500 بينهم من الفا ) 824  عددهم
 هولنادا  فاي  الفاا  40 و استراليا في الفا 70 و كندا في آالف 110 مصرية، مقابل كفاءة الف 318 عن
 والنمسا سويسرا من كل في الفا 14 و المانيا في الفا 25 و فرنسا في االف 36 و بريطانيا في الفا  35و
 .باليونان الفا 60 و إسبانيا في الفا 12 و إيطاليا في الفا 90 و

 والهندسة النووية الهندسة في مثال العرب المفتصين المهاجرين من الهائل العدد ه ا إلى نافةوباإل
 وتكنولوجياا  والحقاوق  والمحاسابة  الناووي  والطاب  الدقيقاة  والجراحاات  باإلشاعاع  والعاالج  اإللكترونياة 
 فأكثر اكثر االهتمال تلفج اصبحج الشباب هجرة ظاهرة النووية أ فإن والفيزياء الففاء وعلول األنسجة

 .األخيرة السنوات في

 العربية : بالمنطقة للعمل الجديدة األنماط لظهور كعائق الشبابية الكوادر هجرة -2

 نحاو  االتجا  في خاصة الفارج، إلى الهجرة في الكبيرة النسبة يمثل اصبح اليول العربي الشباب إن
 المادية العيش وظروف مزدهر االقتصاد حيث األمريكية، المتحدة الواليات ثم الرربية األوروبية البلدان
 الجامعاات  خريجاي  %( مان  20 )نحاو  العدياد  لجاوء  إلاى  باإلناافة  ها ا  .واالستقرار البقاء إلى الحافزة
 البحاث  حرياة  علاى  والمفروناة  البلادان  بها    الشاباب  على المفرونة القيود بسبب الفارج إلى العربية
 وكنادا  وبريطانياا  األمريكياة  المتحادة  بالوالياات  هاؤالء  مان  كبيارة  نسابة  وتساتقر  الحاّر،  والتفكيار  العلمي

 بلادان  جامعاات  خريجاي  األوروبياة )خاصاة   وبالبلادان  العرباى(   بالمشارق  الجامعاات  خريجاي  خاصاة (
 يمكان  التاي  العوامال  اهام  إلاى  نشاير  ان يجاب  العربياة  بالبلادان  الظااهرة  ها    ولفهام  ..المرارب العرباى(  

 ه   لتنامي األساسية األسباب الحقيقة في تفسر ، التي "الجا بة والعوامل"  "الطاردة بالعوامل" تسميتها
 مان  فعلاى الارغم   العربياة ،  الكفااءات  لهجارة  الارئيس  المفسار  البطالاة  تبقاى  العوامل اهم الظاهرة ، فمن

 مان  الجامعاات  بفريجاي  المتعلقاة  ، خاصاة  البطالاة  نساب  مان  للحادّ  األخيارة  العقاود  فاي  الحاصال  التقادل 
العاالم ، اماا عان     فاي  المعادالت  اعلاى  باين  مان  العربية البلدان ببعض البطالة معدالت بقيج فقد الشباب ،

 المهارات على الحاصلة و المثقفة قوة العمل لمصلحة االستقبا  بلدان )العوامل الجا بة( فنشير إلى تحيز
 التاي  االقتصاادية  األذماات  بعاد  خاصاة  المهااجرين،  مان  االنتقائياة  على تعتمد سياسات خال  من العالية
 .المتقدمة البلدان عرفتها
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 العربية: بالمنطقة للعمل جديد كنمط الرسمي غير القطاع أو الحر للعمل السريع نموال -خامسا 

 غيار  تزايادًا ملحوظاًا لظااهرة العمال     األخيارة  السانوات  فاي  العربياة  البلادان  اقتصاادات  عرفج 
 تستفيد و المنظم او الرسمي االقتصاد مع مواذ بشكل يعمل فه ا القطاع  .المنظم القطاع غير او الرسمي

 وقاع  التاي  العمالاة  منه تستفيد كما  .األسعار و التكلفة لففض المستهل  و المنظمة القطاعات بعض منه
 مواجهاة  من تمكنها دخو  على للحصو  فيه العمل تستطيع ال التي تل  او المنظم القطاع من تسريحها
 العمال  تزاياد  فاي  الكبيار  الادور  النقاابي  العمال  لفشال  وكاان   .ألسارها  العيش لقمة تأمين و الحياة تكاليف
 الثقة فقدان عنه نت  مما الجماعية المفاونة على النقابية المنظمات قدرة نعفج حيث الفال، للحساب

 .مناسبة عمل فرل على الحصو  من تمكينهم على المنظمات ه   قدرة في الشباب طرف من

 دور ازديياد  سيرعة  فيإن  العربيية  البليدان  بيين  واالقتصيادية  السيكانية  االختالفيات  مين  وعليى اليرغم  
 : التالية العوامل إلى أساسا ككل تعوداالخيرة فى الدول العربية   السنوات خالل الرسمي غير االقتصاد

 و لا   منهاا  الكبار   خاصاة  المدن إلى األرياف من النزوح( او ) الداخلية الهجرة تسارع : أوال
  .العربية بالبلدان التعليم وانتشار الزراعة بقطاع الحاصلة الهيكلية الترييرات نتيجة اساسا

 المتزايادة  األعاداد  الساتيعاب  عمال  فارل  إيجااد  عان  المانظم  او الرسامي  القطااع  عجاز  :ثانييا 
 األنظمة طبيعة نتيجة وك ل  المرتفع السكاني النمو جّراء العمل سوق إلى الجدد للداخلين

 المفاافة  القيماة   ات االقتصاادية  القطاعاات  علاى  اساساا  تعتماد  المتبعة، التاي  االقتصادية
 . الرسمية غير األنشطة ه   مثل إلى اللجوء إلى يدفع فالتهميش  المتدنية ،

 والفارورية  الالذماة  التماويالت  علاى  الحصو  فرل وغياب األعما  منا  شفافية عدل :ثالثا
 المتوسا   الحجام  مان  مؤسسة او مشروع إلى الصرر متناهية وحدة من المشاريع لتطوير

 .المنظم االقتصاد في والمندمجة الصرير او

ارتفاع  إلى العربية بالبلدان الرسمي غير االقتصادنطاق  اذدياد الدراسات تعزو ما كثيرا : رابعا
 اللاوائح  تفرناها  ، التاي  النظاامي  للتساجيل  الالذماة  اإلجاراءات  وتعقاد  والجهاد  التكلفاة 

 فاي  اإلساهال  نسابة  ارتفااع  ياؤدي  المثاا ،  سابيل  فعلاى .العمال بهاا   التى يجري والتنظيمات
 .األجور من بجزء او بالكل التصريح من التهرب إلى  االجتماعي" الفمان  "صناديق

 اخار   بعناصار  الرسمي غير بالقطاع العمل إلى اللجوء االقتصاديين بعض يفسر كما : خامسا
 علاى  الحصاو   نارورة  إدرا  عادل  بمعناى  الساكان،  لبعض المد  القصيرة النظرة مثل
 ادائاه  خاال   العامال  إليهاا  يتعارض  ان يمكان  التاي  الحاوادث  خطاورة  او التقاعد عند دخل
 .شرله

-1999) باالمررب  للتفطاي   السامية المندوبية وكمثا  على توسع القطاع غير الرسمي، فإنه حسب
 انتاجياة  وحادة  ملياون  1.23 من عددها ارتفع حيث "الظل" في العاملة الوحدات عدد فقد تفاقم (2007
% 72سانويا   وحادة  الف  40 بمعد  اي ،(2007) سنوات 8 بعد وحدة مليون 1.55 إلى 1999 سنة
 .% 26 الـ يتجاوذ نمو وبمعد  المدن في منها

 ملياون  1.9 مان  الفتارة  ه   خال  مّر فى المررب الرسمي غير االقتصاد به ا العاملين عدد ان كما
 المالحاا  ومان  .سانويا  شرل موطن الف 39 بمعد  ا  ،2007 عال مليون 2.2 إلى (1999) شفال

 عادد  نصاف  مان  اكثار  يساتقطب  إ  ،النشاط ه ا على قبل من    اكثر يهيمن اصبح التجاري النشاط ان
، % 19الفدمات %، وقطاع24 إال يمثل ال الصناعة قطاع ان حين في) %53) فرل العمل الجديدة 

 . % 5 يمثل فهو البناء قطاع اما

◘  ◘  ◘ 
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 : المحور الثامن

 الحماية االجتماعية وبناء شبكات األمان وتحسين بيئة العمل

 

 القسم األول :

 تعظيم مستويات التشغيل والتنمية البشرية في الدول العربية :

 

 : من حيث خدمات التعليم ومعدالت الخصوبة -أوال 

مع تنامى المتريرات االقتصادية واالجتماعية على المستو  الدولى وامتدادها بين مفتلف دو  العالم 
لتقرياار مبااادع ومعااايير دوليااة لتأكيااد ماان خااال  العولمااة وثااورة االتصاااالت تعااددت المحاااوالت الدوليااة  

 الحقوق األساسية لإلنسان وتوفير حياة آمنة كريمة.

وهك ا تستهدف الدولة المعاصرة توفير الحماية االجتماعية لمواطنيها وتتكامل فى سبيل تحقياق  لا    
التأميناات  الهدف تدابير الفادمات االجتماعياة ساواء فاى  لا  خادمات التعلايم والرعاياة الطبياة او تادابير           

والمساعدات االجتماعية ، وتنفم فى ه ا المجا  جهود الحكومات و اصاحاب األعماا  والعماا  عاالوة     
 على منظمات المجتمع المدنى من اجل الحد من الفقر  وخفض البطالة.

وإذا مييا ركزنييا علييى الواقييع العربييى، تشييير اإلحصييائيات المنشييورة )التييى استخلصييناها ميين بعييض    
الصييادرين عيين برنييامج األمييم   2013و 2011ئية لتقريييرى التنمييية البشييرية لعييامى  الجييداول اإلحصييا

 :المتحدة اإلنمائي(  إلى

ارتفاع متوس  معدالت الفصوبة الكلى )عدد الوالدات لكل امراة( فى المنطقة العربية عنه على  -1
ى % عن المتوس  الدول45% ( بارتفاع نحو 3.9) 2000المستو  الدولى، حيث بلغ فى عال 

% فإناه مااذا     3إلـاـى   2012%،  وعلى الرغــم من انفـــفاض المعـــد  فى عال 2.7البالغ 
 %( .2.5% عن مثيله على المستو  الدولى )ال   انففض بدور  إلى 20مرتفعا بواقع 

ارتباط تحسن الهيكال الساكانى بتطاوير وتفعيال خادمات التعلايم  علاى النحاو الا    اكاد  تقريار             -2
 ةمن واقع ما اسفرت عنه متابعة نتائ  السياساة التعليمياة الطموحا    2013البشرية لعال التنمية 

التى انتهجتها الصين بصفة خاصة، و ل  باستهداف االنتقا  إلى مرحلة  تحو  سكانى ملحوظ  
لترشيد معدالت الفصوبة  ونسبـة اإلعالاة ، مقارناة بتطاور الهيكال الساكانى فاى غاناا ، حياث         

معدالت الفصوبة ونسبة اإلعالة نتيجة لعدل فاعلية السياسة التعليمية على النحو استمر ارتفاع 
 الملحوظ بالتجربة الصينية.

وهك ا.. اكدت متابعة نتائ  التحوالت السكانية بكل من الدولتين مد  التداعيات اإليجابية للنجاج فاى  
ل العلمااى )معاادالت االلتحاااق  تنميااة وتطااوير خاادمات التعلاايم واالرتفاااع المسااتمر فااى معاادالت التحصااي    

بالمدارس والمعاهد العلمية(، حيث يؤد   لا  إلاى تحاوالت ساكانية  ات عائاد ديماوغرافى ملماوس مان         
 حيث رفع معدالت التشريل وتحسين مستويات التنمية البشرية وتوفير فرل العمل.

باطهيا بالتحصييل العلميى    من حيث مستويات التنمية البشرية ومعدالت التشغيل )والبطالة(  وارت -ثانيا 
 والرعاية الصحية : 

عن البرنام  اإلنمائى لرمام المتحادة ،    2013فى مجا  اإلعداد لتقرير التنمية البشرية الصادر عال 
دولاة مان دو  العاالم     132عان   2012اجريج دراسة للفبارة المساتفادة مان البياناات التاى اتيحاج عاال        

لبشرية وكال مان خادمات التعلايم والصاحة ومساتويات الادخو .        الستفالل العالقة بين مستو  التنمية ا
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وقد اسفرت الدراسة عن عدل تأثر مستويات التنمية البشرية بمستويات الدخل )نصيب الفرد مان الادخل(   
بقاادر تأثرهااا بمااد  تااوافر خاادمات الصااحة )قياسااا بااالعمر المتوقااع( وخاادمات التعلاايم )قياسااا بالتحصاايل    

و ل  على مستو  جميع الدو  سواء فى  ل   ات التنمية البشرية المنفففة  العلمى( وعدالة توذيعها ،
 او المتوسطة ، او تل   ات التنمية البشرية المرتفعة والمرتفعة جدا.

العربى عين  ويتبين لنا من البيانات المتاحة انففاض متوس  مستويات التنمية البشرية على المستو  
تباين تلك المستويات بين الدول العربية،  فهنيا  عيدد محيدود مين     مثيلتها على المستوى الدولى ، مع 

( ذات دو  6( وبعضييها )اإلمااارات وقطاار والبحاارين( ذات تنمييية بشييرية مرتفعيية جييدا )دو  3الييدول )
( ذات دو  7(  وبعضيها ايخير)  السعودية والكويج وليبيا ولبناان وعماان وتاونس   تنمية بشرية مرتفعة )
( وهنيا  عيدد   ردن والجزائار ومصار وفلساطين وساوريا والمرارب والعاراق      األتنمية بشرية متوسطة )

( وهنيا  دولتيان ليم تيدرجا     اليمن والساودان وموريتانياا  ( ينخفض فيها مستوى التنمية )دو  3محدود )
 (.الصوما  وجيبوتىفي التصنيف الدولى لمستويات التنمية )

ء شبكات األمان وتحسين بيئة العمل )تدابير من حيث وسائل وأساليب الحماية االجتماعية  وبنا -ثالثا 
 التأمين االجتماعى والخدمات االجتماعية  فى مجال التعليم والرعاية الطبية( :

وفااى هاا ا المجااا  تباادو اهميااة تنميااة تاادابير الحمايااة االجتماعيااة  ماان اجاال الحااد ماان النتااائ  الساالبية    
اد  . وهكاا ا تتعاااظم اهميااة دعاام الفاادمات    المحتملااة  فااي حالااة اقتصااار التنميااة علااى الجانااب االقتصاا     

االجتماعية  وتعظيم االنفاق علاى تحساين بيئاة العمال إلاى جاناب امتاداد نظام التاأمين االجتمااعى بجمياع            
صورها بما فى  ل  التأمين الصحى العال مع تطوير السياساات المالياة والنقدياة للحاد مان التفافم وماع        

العمالة ، و باعتبارها مشاروعات  ات ماردود اجتمااعى مباشار     توجيه االستثمارات للمشروعات الكثيفة 
فى األجال القصاير وفاى الوقاج  اتاه لهاا ماردود اقتصااد  ملحاوظ فاى األجال المتوسا  بماا يعمال علاى                

 استدامة التنمية االقتصادية. 

ة وإ ا مااا اجتمعااج المعرفااة، والتااأمين، والحمايااة معااا، امكاان تحقيااق التااواذن بااين التنميااة االقتصااادي  
والتنمية االجتماعية ، وبالتاالى انعكااس ا ثاار اإليجابياة للتنمياة علاى  التشاريل وعلاى الحاد مان البطالاة            

 وشدة الفقر.

 القسم الثاني :

 شبكات التأمين االجتماعى

ويتعااين ان يتسااع مجااا  التااأمين االجتماااعى ليشاامل المجتمااع ككاال )او قطاعااا عريفااا منااه(، حيااث    
الفاارد واألساارة )كوحاادة اسااتهالكية( وعلااى مسااتو  المشااروع )كوحاادة    تتالقااى المصااالح علااى مسااتو  

اقتصادية( وعلى مستو  المجتمع ككل )المستو  االقتصااد  للمجتماع(. ومان هناا،  تماـتد الحماياة إلاى        
حاالت ال تؤد  فيها فئات من المؤمن عليهم كامل تكلفة المزاياا التاى يحصالون عليهاا )ويرطاـى الفاـرق       

اب األعماا  علاى النحاو الا   يفسار      العامة للدولة ا  من مجماوع الشاعب ومان اصاح     من خال  الموارد
 تعدد مصادر التمويل(.

ونؤكد هنا ان التأمين االجتماعى نظال إجبار  قومى ينتشر فى مفتلف الدو  )وإن اختلفاج احكاماه   
الفكارة واحادة   من دولة ألخر ( تأسيساًا علاى ان األخطاار التاى يتعامال معهاا واحادة فاى جمياع الادو  و          

 والمبادع واحدة )واحيانا يسمى الفمان االجتماعى(. 

وفى ه ا كله .. البد من إطار عاال يحكام شاروط وحااالت اساتحقاق المعاشاات والتعويفاات وياوفر         
الحلو  المالئمة للمشاكل العامة التى تواجه تطبيق التأمينات االجتماعياة  فاى عالمناا العرباى وإال نااع      

 لحلو  .الهدف وتناقفج ا



 
 

 40                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 القسم الثالث :

 تكامل الجهود )حكومات وأصحاب أعمال وعمال( لتوفير الحماية االجتماعية  وتحسين بيئة العمل :

واجهج وتواجه مفتلاف الادو  العربياة )شاأن بااقى دو  العاالم( واقعاا جديادا لتنظايم عالقاات العمال             
للتوافاق باين العماا  واصاحاب األعماا       تتعاظم فيه اهمية الحوار االجتمااعى كوسايلة سالمية ديمقراطياة     

بديال عن الصراع التقليد  ال   لم يعاد مجاديا ماع تطاور دور الحكوماات وتعااظم دور القطااع الفاال         
والشركات المتعددة الجنسيات ، بما اد  إلى قيال هياكال قانونياة جديادة تانظم عالقاات وشاروط العمال ،        

لياة إعمااال لتوصايات واتفاقياات العمال العربياة والدولياة        وتتيح التوافاق حاو  الحقاوق وااللتزاماات العما    
 الصادرة بشأن الحقوق العمالية )والتأمينية( .

وقااد اكاادت الفباارة الدوليااة جاادو  وفاعليااة الحااوار االجتماااعى منهجااا ساالميا للتشاااور والمفاونااة       
ا  ومنظمااات االجتماعيااة  وساابيال للتوصاال لحلااو  توافقيااة لتنظاايم عالقااات العماال بااين اتحااادات العماا       

 اصحاب األعما  بما يتفق وحتمية استقرار عالقات العمل وتدعيما للتعاون بين شركاء العمل الثالثة .

ووفقااا لاا ل  .. نسااتفلال ان الواقااع العااالمى الجديااد فااى جوانبااه االقتصااادية واالجتماعيااة  يسااتوجب  
تنظايم عالقاات العمال واساتجابتها     تعزيز وتدعيم االتفاقيات االجتماعية  كتلية فعالة تحقاق مروناة احكاال    

 للتطور المستمر فى الظروف االقتصادية واالجتماعية .

◙   ◙   ◙ 
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 المحور التاسع :

 خدمات ومكاتب التشغيل ودورها في الحّد من مشكلة البطالة

 

 تٌدخل الدولة في سوق العمل وسياسات التشغيل :

مّثلج البطالة من  ثمانينيات القرن الماني شاغاًل سياسايًا كبيارًا فاي البلادان العربياة ، حياث تعطلاج        
 نسبة كبيرة من قوة العمل. 

وفي هذا اإلطار العام تم اعتماد مفهوم سياسات التشغيل، وانخرطت سياسيات التشيغيل فيي اليوطن     
ماعيية  واالقتصيادية محلييا ودولييا عين طرييق       العربي في المقاربات الجديدة تحت تيأثير العواميل االجت  

 وضع العديد من ايليات المشجعة على التشغيل في مختلف المجاالت ، ومنها على األخ  :

 . برام  وآليات تشريل الشباب والفئات السكانية غير المحظوظة 

 . سياسات التنمية الجهوية )المناطقية( بالتركيز على استدامتها 

 عمومي والبرام  الفاصة باألشرا  العمومية المكّثفة العمالاة، خاصاة فاي    برام  االستثمار ال
 مجا  البنية األساسية ومجا  األشرا  العمومية .

 . برام  التأهيل للعمل "المستقل" وإقامة المشاريع وآليات تمويلها 

 . إصالح نظم التعليم والتدريب 

ريل فاي البلادان العربياة كاناج محادودة      وعلى الرغم من ه   المجهودات المب ولة فاإن سياساات التشا   
النتائ  للعديد من األسباب ، منها ما يتعّلق بصعوبة تنفي  برام  اإلصاالح االقتصاادي، ومنهاا ماا يتعلاق      
بالتقّلبات االقتصادية العالمية واثرها على االقتصاديات المحلية ، ومنها ما يتعلق بمتطلبات بناء ما يسمى 

"، خاصااة تطااوير ادوات إدارة اسااواق العماال باّتجااا  تحسااين الوساااطة بااين  "بسياسااات التشااريل النشاايطة
 العرض والطلب.

 الوساطة المؤسسية الرسمية في سوق العمل :

 يمكن إجمالي مفهوم الوساطة في ثالثة نماذج :

الوساطة ت بنى على مفهول الحياد في ه   العالقة ، بما يعني ان الوسي  يتدّخل فق  في  األنموذج األّول :
 نقل المعلومات إلى الطرفين بالشفافية والحيادية الكاملتين. ويسّمى ه ا النم   "األنمو ج اإلعالمي" .

عناي توجياه العاروض    الوساطة ت بنى على التدّخل التعديلي في تحقيق الوساطة ، يماا ي  األنموذج الثاني :
والطلبات نحو هدف معّين )تحساين اإلنتاجياة، اولوياة تشاريل حااملي الشاهادات...(. ويساّمى ها ا الانم           

 باألنمو ج االنتقائي .

الوساطة ت بنى على مستو  صياغة عرض الشرل او طلب الشرل بشكل اففال، كاأن    األنموذج الثالث :
ماـواصفات المهنياة المطلاـوبة. وعلاى طالاب الشراـل ان       ي قترح على صااحب العمال ان يحادد بكال دقاة ال     

 يحـّدد بكل دقة ايفا قدراته وحقيبة مهـاراته. ويسمى ه ا النمـ  باألنمـو ج المهيكـل .

وتجدر اإلشارة هنا إلى اّن الوساطة الرسمية توّفق عادة بين ه   النما ج الثالثة ، في حاين ان الوساطاء   
 لمهيكل.الفوال يركزون على األنمو ج ا
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 تمويل خدمات سياسة التشغيل النشيطة : 

(. وحسيب التعرييف   تحج تأثير ظاهرة البطالة، اّتجه عدد من الدو  إلى اعتماد )سياسات تشاريل نشايطة  
 المعتمد تشتمل "سياسة التشغيل النشيطة" على العناصر التالية :

  الوساطة الرسمية .الفدمات التي تقدمها مصالح التشريل العمومية ، اي مؤسسات 

          )التاادريب لفائاادة طااالبي الشاارل الجاادد والمفصااولين ماان العماال ، والمهااّددين بالفصاال )الطاارد
 والعّما  المستفدمين )تدريب مستمر( .

 . اإلجراءات والحوافز الفاصة بتشريل الشباب 

  ،التشاااريل المااادّعم وإحاااداث ماااواطن الشااارل عااان طرياااق العمااال المساااتقل وإحاااداث المؤسساااات
 را  العمومية .واألش

  اإلجراءات والحوافز لفائدة الشرائح االجتماعية  من  و  االحتياجات الفاصة. وفي ه ا السياق
، تنفق مفتلف الدو  حصصا مهّمة من دخلها القومي على سياسات التشريل النشيطة وإن كانج 

 بنسب متفاوتة ، إاّل اّن هيكلية اإلنفاق وحجمه تفتلف من بلد إلى آخر.

الاارغم ماان المجهااود الكبياار الاا ي تب لااه بعااض البلاادان العربيااة فااي إطااار سياسااات التشااريل      و علااى
النشيطة فإّن مردود ه   االستثمارات على التشريل والحّد من البطالة محدود اقتصاديا واجتماعيا. ويعود 

فااق فاي البلادان     ل  إلى عّدة اسباب ، منها عدل إحكاال هيكلاة اإلنفااق التاي تفتلاف تماماا عان هيكلاة اإلن        
الرربية التي ترّكز بشكل كبير على التدريب األساسي والتدريب المستمر وإعادة التكاوين وإيجااد فارل    
العمل .  اما المنطقاة العربياة فهاي ترّكاز بشاكل اساساي علاى بارام  تشاريل الشاباب وتهمايش الجواناب             

فإّن برام  تشاريل الشاباب ال تاوّفر    األخر  كالتدريب واإلحاطة بالمسّرحين .  وحّتى نمن ه   المهّمة 
بالقدر الكافي االستجابة الحتياجات المنشتت االقتصادية من المهارات ، وهو ما يؤّدي بصافة عاماة إلاى    

 تدّني معدالت االندماج للمستفيدين من ه   البرام .

عاـربية  ومّما تجادر اإلشاارة إلياه اّناه مان نامن مهاال مصاالح التشاريل العمومياة فاي اغلاب الادو  ال             
خالفااا لمفتلااف مؤّسسااات  -وهاا ا شاايء إيجااابي  -النهااوض بالعمااـل المسااتقل وبعااث او إقامااة المشاااريع  

والوكالااة السااويدية للتشااريل  (ANPE)الوساااطة فااي التجااارب الرربيااة مثاال الوكالااة الفرنسااية للتشااريل   
(AMS)   لسااويد والوكالااة الفيدراليااة للعماال فااي المانيااا، والااديوان المركاازي للتشااريل فااي ا(COWI)  ،

حيث تعمل اساسا على التقريب بين العرض والطلب للعمل المؤّجر ومفتلف الفادمات المّتصالة باه. اّماا     
 العمل المستقل وبعث المؤّسسات فهو يندرج نمن النشاط االقتصادي العال.

وعلى الرغم من اإلنجازات المسجلة على مستوى الوسياطة الّرسيمية فيي سيوق العميل فيي اليوطن        
 العربي فإّن مؤسسات الوساطة مازالت بحاجة إلى التطوير، وذلك من خالل :

  االنتقا  من مفهول إدارة العمل إلى مفهول تنشي  سوق العمل في إطار شراكة فاعلة مع منظمات
 اصحاب األعما  والعّما  ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات غير حكومية .

 هات( في بلورة المسارات المحلية لتنمياة التشاريل عان طرياق تعبئاة      تعزيز دور المناطق )او الج
الماوارد الماديااة والبشاارية ومفتلااف الفاااعلين علااى المسااتو  المحّلااي بمااا يجّساام البعااد التفااامني  
للتشريل ويجعله مسؤولية مشتركة للجميع أ وتؤّكد مفتلف التجارب الرربية اهمية ه ا الدور فاي  

كامناة ومنهاا علاى األخاال "مهان الجاوار"  ات العالقاة بالفادمات         الكشف عن فرل التشاريل ال 
 االجتماعية  الموّجهة إلى األفراد واألسر وخصوصيات المجتمعات المحلّية .
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 ** خدمات الوسطاء الخواص في سوق العمل :

ا لم تعّرننا للوساطة الّرسمية المؤّسسية في سوق العمل . وعلى الّرغم من اهمّية ه   الوساطة، فإّنه
 تع ْد كافية ما لم ترافقها الوساطة "الفاّصة" في إطار التنسيق والتكامل مع مكاتب التشريل العمومية.

   : مكاتب التشغيل الخاصة 

 ** التجارب الغربية :

اقبلج معظم البلدان على إلراء "االحتكار القانوني" المتمّثل في الوساطة الرسمية .  وفي ناوء  لا    
تففع لظاهرة تعدد مسارات التوظيف ، وبالتالي المنافسة بين مفتلف الوساطاء   ، اصبحج سوق العمل

سواء كاانوا رساميين او خاوال، لعارض اوفار ماا يمكان مان خادمات التشاريل وفارل العمال وبالتاالي              
 تحسين إدارة سوق العمل . وقد اّد  كّل  ل  إلى مــا يمـــكن ان ي سـّمى بـ "اقتصاد الوساطة".

ء احتكار الدو  لفدمات التشريل ،  هبج )منظماة التعااون االقتصااد  والتنمياة( إلاى      وفي إطار إنها
حّد اّنها طلبج ان تحا  برام  التشريل وحوافزها إلى المكاتب الفاصة بما يعني إلراء المكاتب العمومية 

 ل .، إال اّن ه ا الراي لم يؤخ  به عمليًا ، وتّم اعتماد مبدا المزاوجة بين العمومي والفا

 ** التفكير في اعتماد تحرير خدمات سوق العمل في الدول العربية :

  : وكاالت التشغيل الخاّصة 

في نوء )تحرير( االقتصاديات العربية عموما وتحرير الفادمات علاى وجاه الفصاول )الصاّحة،      
ة وغيااب  التعليم، التدريب، النقل، االتصااالت...( وفاي ناوء إشاكاليات التشاريل واّتسااع ظااهرة البطالا        

(، فإّنه باات مان الفاروري التفكيار فاي إحاداث       والبحرين التأمين ند البطالة )باستثناء مصر والجزائر
وكاالت تشريل خاّصة وإلراء احتكاار القطااع العاال لفادمات ساوق العمال ولاو تادريجيا باعتباار ان مبادا           

والسبعينيات والثمانينياات فاي ظاروف    االحتكار القانوني اقّرته قوانين عمل صيرج في عقـود الستينيات 
سياسية واقتصادية واجتماعية اّتسمج بتدخل الدولة وفق مفهول الدولة الّراعية وبهيمنة القطاع العاال فاي   

 كّل المجاالت.

وبناء على  ل  تؤّكد مفتلف التطّورات الحالية نرورة االنتقا  من مفهول إدارة العمل الّسائد راهنا 
ق العمل ماع مفتلاف الفااعلين االقتصااديين واالجتمااعيين تجسايدا لمقولاة التشاريل         إلى مفهول تنشي  سو

 "مسؤولية الجميع" وهي من اهم مقومات العقد االجتماعي الجديد.

ومّما يدعو إلى التفكير بجدّية فاي ها ا االّتجاا  اّن وكااالت التشاريل الفاصاة باالساتناد إلاى التجاارب          
 ي الرفع من كفاءة إدارة وتسيير سوق العمل. العالمية لها عّدة مزايا تسهم ف

 

 الوسيط التكنولوجي في سوق العمل :

 نحو إنهاء الوساطة المادية في التجارب الغربية : 

مع بداية التسعينيات شهدت سوق الوساطة دخو  العاب جدياد هاو الوساي  التكنولاوجي عبار مواقاع        
سوق العمل اّثر تأثيرا بالرا على الوسااطات التقليدياة   شبكة اإلنترنج. وه ا الشكل الجديد في التعامل مع 

المؤّسسية والفاصاة فاي االقتصااديات المتقدماة. كماا غّيار انمااط الوسااطة بإنافاء الصابرة "الالمادياة"            
عليها .فقد وّفرت شبكة اإلنترنج مجموعة من التقنياات تمّكان مان نشار ومعالجاة المعلوماات بطريقاة ال        

وبكلفاة ذهيادة بحياث ياتّم التعامال بشاكل تفااعلي باين عاارض الشارل وطالباه            مركزية ومباشرة وفورياة  
 مباشر  وبدون وساطة.
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ولئن كان ه ا الوسي  المعلوماتي واسع االنتشار في الواليات المتحدة فإّنه آخ  فى االتساع ايفا في 
من المؤسساات   %89مفتلف المجتمعات الرـربية . ففي فرنسا مثال، تشير دراسة اجريج حديثا إلى اّن 
منهاااا اختاااارت  %40التاااي وّظفاااج عااان طرياااق اإلنترناااج اودعاااج عروناااها علاااى مواقاااع الشااابكة، و

المترشحين من ه   المواقع. كما تشير الدراسة نفسها إلى اّن الوسي  المعلومااتي اّثار تاأثيرا كبيارا علاى      
% سانة  34ى إلا  2001% سانة   71إعالنات الشرل فاي الصاحافة ، حياث تراجاع االطاالع عليهاا مان        

 % في فرنسا. 35في إسبانيا و 2005

وتاادّ  كاال هاا   المؤشاارات علااى ترّياار ساالوكيات التعاماال مااع سااوق العماال بالنساابة لطااالبي الشاارل        
وألصااحاب األعمااا  علااى حااّد الّسااواء ، وهااو مااا يطاارح مسااألة مصااداقية مؤسسااات الوساااطة التقليديااة     

 كمرفق عمومي.

 

◙   ◙   ◙ 

  



 
 

 45                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 المحور العاشر

 النهوض بالقطاع الزراعي لدعم التشغيل متطلبات

 

 القسم األول :

 معالم أساسية للقطاع الزراعي.. مع التركيز على قضية التشغيل

 الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي فى الدول العربية:   -أ

تشاير البياناات المتاحاة إلاى التزاياد المساتمر فاي كال مان الناات  المحلاي اإلجماالي والزراعاي خاال                
الناات  المحلاي اإلجماالي مان     ما يمثله الناات  الزراعاى مان    ، كما تزايدت نسبة 2011-2007الفترة من 

خار   ، إال ان تل  النسبة اخ ت في التناقال مرة ا2009% عال 6.54إلى نحو  2007% عال 5.99
، ويعكس ه ا الونع ذيادة األهمية النسبية إلساهال القطاعاات األخار     2011% عال 5.55لتصل إلى 

لجا ب  اكبار  في النات  المحلي اإلجمالي مقارنة بالنات  الزراعي ، األمر ال ي يتطلب معه إعطااء اهمياة   
 االستثمار في انشطة القطاع الزراعي ، وذيادة إنتاجيته .

 لعمالة الزراعية فى الدول العربية :إنتاجية وأجور ا-ب 

من المسلم به ان دخال العامال فاي القطااع الزراعاي ) الادخل المتحصال علياه جاراء مزاولاة العامال            
النشاط الزراعي( يعد منفففا إ ا ما قورن بمساتو  دخال نظيار  فاي القطاعاات األخار . ونظارا لعادل         

راعياة فاي الادو  العربياة، فإناه يمكان اساتفدال        وجود بيانات رسمية دقيقة عن مستو  اجور العمالاة الز 
 متوس  نصيب الفرد من النات  كمؤشر لإلنتاجية واألجور. 

وتشير البيانات إلاى ان متوسا  نصايب الفارد مان الناات  المحلاي اإلجماالي فاي تزاياد مساتمر خاال              
  الزراعاي  (، كما تزايد متوس  نصايب الفارد مان الناات    2009)باستثناء عال  2011-2007الفترة من 

خال  الفترة نفسها. وبمقارنة معد  الترير السنوي في الحاالتين يتفاح انهماا فاي تنااقال مساتمر، إال ان       
معااد  الترياار الساانوي فااي متوساا  نصاايب الفاارد ماان النااات  المحلااي اإلجمااالي يفااوق متوساا  الترياار فااى  

 نصيب الفرد من النات  الزراعي بأكثر من الفعف فى معظم السنوات .  

تفاوت متوس  نصيب الفرد من النات  المحلاي اإلجماالي مان دولاة عربياة ألخار  ، حياث يصال         وي 
اقصااا  فااي دو  مجلااس التعاااون الفليجااي ، ثاام ياانففض بصااورة ملحوظااة فااي الاادو  العربيااة الزراعيااة  
الرئيسة )السودان وتونس والمررب ومصر وسوريا والجزائر والعاراق( ، ثام يصال ألدناا  فاي كال مان        

 والسودان واليمن وموريتانيا.جيبوتي 

 المستوى التقني في الزراعة العربية: -ج

 7يعتبر المستو  التقني للزراعة العربية متوانعا، حيث يقدر معد  استفدال الميكنة الزراعية بنحو
جاارارا  لكاال الااف هكتااار علااى المسااتو  العااالمي. وال يتجاااوذ     18جاارارات لكاال الااف هكتااار، مقاباال   

كجم للهكتار عالمياا. ها ا بجاناب انففااض معادالت       91كجم للهكتار، مقابل  50معد   استفدال األسمدة
% مان المسااحات المزروعااة ، كماا تعااني الزراعااة     30اساتفدال البا ور المحساانة، التاي ال تمثال سااو      

العربية انففاض معدالت استفدال اساليب الوقاية والمكافحة الحيوية ، والرعاية البيطرياة، وشايوع نظام    
الساامكي فااي غالبيااة الاادو     لتربيااة التقليديااة للقطعااان الحيوانيااة ، وبدائيااة اساااليب الصاايد واالسااتزراع    ا

 .العربية
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 ضعف االستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة: -د

يشير واقع االستثمار الزراعي العربي إلى ان متوسا  نسابة االساتثمارات الموجهاة لقطااع الزراعاة       
% من االستثمارات الكلياة ، وهاي نسابة متواناعة للراياة فاي ظال ماا         9وذ الـ في الدو  العربية لم يتجا

تعانيه المنطقة العربية من تزايد في فجوة الر اء.. ولعل من اهم اسباب  ل ، نعف البنى األساساية فاي   
 الدو  الواعدة ذراعيا ، ونعف معد  التكوين الراسمالي في القطاع الزراعي بصفة عامة.

 

 القسم الثاني :

 محاور النهوض بالقطاع الزراعي العربي وإيجاد فرص العمالة

 

 ترتكز محاور النهوض بالقطاع الزراعي العربي وإيجاد فرل العمالة على البرام  التالية:

 برامج التوسع الزراعي األفقي ودورها في توفير فرص العمل: -1

تعتبر برام  التوسع الزراعي األفقي احد البرام  المؤثرة في التنمية الزراعية ، حيث يؤدي التوسع 
في المساحة المزروعة إلى ذراعة محاصايل إناافية وبالتاالي إيجااد فارل عمال جديادة، وها ا يتطلاب          

هيل وجااود بنيااة تحتيااة مؤسسااية وماديااة تعاازذ تحقيااق التوسااع األفقااي علااى نطاااق واسااع ماان خااال  تساا    
الحصو  على األراني، والتمويل الريفي ، والمعارف الفنية، واالتصاالت والنقال. إال اناه يجاب األخا      
في االعتبار ان إمكانات التوسع في المساحات المزروعة ليسج بال حدود ، فكلما توسعج الدولة في فتح 

 مناطق جديدة للزراعة تفاءلج امامها اهمية التوسع في المساحات. 

 ير المستوى التقني في الزراعة العربية وزراعة المحاصيل الكثيفة االستخدام للعمالة:تطو -2

يعااد تطااوير المسااتو  التقنااي بصااور ة مسااتديمة فااي الزراعااة احااد المحاااور الرئيسااة لتنميااة القطاااع   
الزراعي، وقد اظهارت التجاارب الساابقة ماد  تعقاد عملياة تطاوير المساتو  التقناي وماد  الحاجاة إلاى             

ساايق بااين كاال ماان القطاااعين العااال والفااال ومنظمااات المنتجااين الاازراعيين لكااي تتوافااق الترياارات    التن
الجديدة في التكنولوجيا مع االحتياجات المحلية. ويقول تطوير المستو  التقناي علاى ركيازتين اساسايتين     

ن جهااة اولااى ، همااا : المسااتو  التقنااي القااائم علااى تكثيااف العمالااة وتحسااين إنتاجيااة األياادي العاملااة ، ماا  
وتكثيف راس الما  من جهة اخر . ويجب ان يؤخ  في االعتبار ان تطوير المستو  التقني القائم علاى  
تكثيف راس الما  على الرغم من انه يؤدي  إلى ذيادة اإلنتاجية، فإنه ال يؤدي إلى إيجاد مستو  مرٍض 

الماازارعين الفقااراء ال يسااتطيعون   ( ان1ماان العمالااة وبالتااالي التففيااف ماان حاادة الفقاار لسااببين همااا: )    
( ان النمااو 2الحصاو  علااى راس الماا  الااالذل الا ي يمكاانهم مان االسااتفادة مان التكنولوجيااات الجديادة )      

الزراعااي ال ي تاارجم إلااى ذيااادة فااي الطلااب علااى األياادي العاملااة وباا ل  ال يسااتفيد منااه عمااا  الزراعااة       
 و الزراعي ال يعود بفائدة مباشرة على الفقراء.المعدمون في المناطق الريفية، وبالتالي فإن النم

االسيييتثمار فيييي المشيييروعات الزراعيييية والمشيييروعات المتكاملييية والمرتبطييية ذات العالقييية بتنميييية   -3
 المجموعات المحصولية المستهدفة:

% مان مجمال االساتثمارات الكلاى.     8و  5يتراوح نصيب القطااع الزراعاى فاي الادو  العربياة باين       
وهو ماا يقال فاي غالبياة الادو  العربياة بكثيار عان األهمياة النسابية للقطااع الزراعاي فاي الناات  المحلاي                

الزراعياة   اإلجمالي. وال تتوافر  في الدو  العربية عناصر الجا ب المناسابة لالساتثمار فاي المشاروعات     
ومااا ياارتب  ويتكاماال معهااا ماان مشااروعات، وإنمااا تففااع فااي هاا ا الشااأن لمنافسااة "غياار عادلااة" مااع        

 المشروعات في بعض القطاعات األخر  كالسياحة.   
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وماان ناحيااة اخاار  ال يفصااال لإلنفاااق العااال علااى مجاااالت البحااث والتطااوير الاا ي يشااكل اهاام           
% مان قيماة الناات     0.1ر اليساير الا ي ال يتجااوذ نحاو     مرتكزات التنمية والتحديث الزراعي سو  القاد 

الزراعي. ه   النسابة تصال إلاى عشارات األناعاف فاي العدياد مان الادو  المتقدماة،  بال بعاض الادو               
 %. 3و  2النامية، لتتراوح ما بين 

 تطوير مؤسسات المزارعين في المنطقة العربية : -4

لزراعة وتطوير اإلنتاج واإلنتاجية، وبفاصاة لاد    تعتبر مؤسسات المزارعين اداة اساسية لتحديث ا
ان نجااح   –وبفاصاة المتقدماة    –صرار المزارعين، فقد اثبتاج التجاارب العملياة فاي العدياد مان الادو         

جهود التنمية الزراعية وبرامجها ومشروعاتها يارتب  بانتظاال المازارعين نامن اطار مؤسساية مناسابة        
قيااق العديااد ماان المصااالح التااي ال يتساانى لكاال ماانهم علااى حاادة  وفعالااة يمكاانهم ماان خاللهااا كجماعااات تح

تحقيقهااا .. ويتطلااب  لاا  دعاام وتطااوير مرافااق ومؤسسااات الفاادمات الزراعيااة المساااندة، وبفاصااة تلاا   
المتعلقااة بالفاادمات التسااويقية، ومؤسسااات اإلقااراض للماازارعين ومؤسسااات البحااث واإلرشاااد ونقاال          

ق ومركز القيادة في مجا  التطوير التقناي، ويتفامن  لا  الادعمين     التكنولوجيا، باعتبارها نقطة االنطال
 المالي والفني، وترقية المهارات للكوادر البشرية وتحسين ظروف عملها.

 تبّني برامج بناء القدرات البشرية للعمالة الزراعية العربية : -5

المتمثلااة فااي  تتصااف اغلااب الاادو  العربيااة الزراعيااة الرئيسااة بانففاااض مسااتو  التنميااة البشاارية        
انففاااض مسااتويات المعيشااة ومعاادالت التحصاايل التعليمااي، والصااحة العامااة. وتتطلااب تنميااة المااوارد       
البشرية في ه   الدو  دراسة ادوار واحتياجات المزارعين من الرجا  والنساء، على السواء.. وغيارهم  

االت التعلاايم، والصااحة ماان افااراد األساارة مماان يقومااون بأعباااء متعااددة ولهاام متطلبااات متباينااة فااي مجاا    
والتر ية، والمعارف التكنولوجية .. ه ا ويجب اال يقتصر تبني برام  بناء القدرات على مناطق او اقاليم 

 جررافية محدودة بل يشمل جميع الفئات من المزارعين والعما  الزراعيين في تل  الدو  . 

 كنولوجية الحديثة :تطوير التعليم الزراعي الفني والجامعي ليواكب التطورات الت -6

تونح الدراسات التي اجرتها "منظماة األغ ياة والزراعاة" ان الماراة الريفياة تلعاب دورا مهماا فاي         
إنتاج المحاصيل الر ائية األساساية، وتربياة الادواجن والحيواناات الصاريرة )األغناال، والمااعز .. الاي(،         

ا الدور بصفة خاصة في البلدان األقل نموًا. فقد كما انها تقول بالعمليات التالية للحصاد، وتزداد اهمية ه 
ادت الحروب، والهجرة المتزايدة من الريف إلى الحفر، بحثًا عن فرل العمل باأجر، إلاى ذياادة عادد     
األسر التي تعولها نساء في البلدان النامية. و "تأنيث الزراعة" على ه ا النحو و ن اع الماراة اماال اعبااء     

 ، وتوفير وإعداد الطعال رغم ما يواجهها من عقبات كبيرة بالفعل.شاقة في مجاالت اإلنتاج

 

صياغة برامج تنموية خاصة بمجال تمويل المشروعات المتناهية الصغر وتطوير العمل فيها بشكل  -7
 مؤسسي:

إن المشروعات الصاريرة يمكان ان تكاون قااطرة للتنمياة ، وبنااًء علاى  لا ، يلازل توجياه اإلقاراض            
صريرة، تتالءل مع ظاروف صارار المازارعين، وتاوفير الشاروط الالذماة لنجاحهاا        لمشروعات إنتاجية 

من حيث اإلمداد بالفبرات التقنية والمؤسسية والتسويقية الفرورية ودعم الصناعات الريفية الصريرة ، 
ة بتقديم االئتمان والتدريب الالذمين إلقامة مشروعات غير ذراعية سواء في األنشطة التقليدية مثل حياك

المالبس واعما  اإلبرة ، او في األنشطة  ات الطلب المتجدد كالحرف اليدوية واعما  السجاد ومنتجات 
األلبان . وباإلنافة إلى  ل ، فإنه يجب تطوير اإلطاار التشاريعي المانظلم لساوق العمال، بهادف إصاالح        

ور، ومناع الفصال التعسافي    نظاال التأميناات االجتماعياة  والمعاشاات التقاعدياة، ورفاع الحاد األدناي لرجا         
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للعمااا ، وتقويااة اإلطااار النقااابي، ودعاام دور  فااي التفاااوض والمساااومة الجماعيااة وإعفاااء المشااروعات    
 الصريرة والصرري من الفرائب .

ولتعظيم االستفادة من المشروعات الصريرة فإنه يلزل إيجاد بيئاة اقتصاادية موائماة لنماو الصاناعات      
سياسات مالية ونقدية ونريبية مشجعة لالستثمار، باإلناافة إلاى تاوفير    الصريرة والمتوسطة من خال  

"الحّفانات" للصاناعات الصاريرة وتقاديم القاروض الميسارة لهاا، عاالوة علاى دعام الحكوماة القاروض             
المقدمة له   المشروعات، وتوفير المعلومات الكافية ودراسات الجدوي الالذمة ورب  الحوافز والمزاياا  

مشااروعات بمااا تااوفر  ماان فاارل عماال.  كماا انااه يجااب العماال علااي تطويااع الفاان اإلنتاااجي  التاي تقاادل لل 
المستفدل في الصناعات المحلية بماا ياتالءل ماع ظاروف النادرة النسابية لعوامال اإلنتااج، وهاو ماا يعناي            
إعطاااء االهتمااال السااتفدال اساااليب إنتاجيااة اكثاار تكثيفااا للعماال وتشااجيع الكيانااات االقتصااادية الوطنيااة        
المتفصصااة فااي تااوفير خاادمات ناامان االسااتثمار ممااا يسااهم فااي تشااريل عاااملين جاادد وماان ثاام تقلاايال  

  البطالة.

 

◙   ◙   ◙ 
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 المتعلمة  و الشابة الفئات لبطالة تحليلي و توثيقي رصد 

 العربية: المنطقة في اإلناث وخاصة

 

 

 مقدمة :

 الديموغرافي : الهيكل طبيعة ضوء في العربية المنطقة في للبطالة المميزة الخصائ 

 الادخل  ومتوسا   الطبيعياة  الماوارد  حياث  مان  متجانسة ليسج بأنها العربية البلدان مجموعة تتميز
 انها إال المنتهجة واالقتصادية االجتماعية السياسات في وايفا نمو  ومعدالت السكاني والتعداد الفردي
 من الثمانينيات منتصف من  و ل  التشريل اوناع وتأذل البطالة تفاقم وهي اال مهمة خاصية في تشتر 
 العارض  باين  العمال  ساوق  فاي  التاواذن  عادل  إلي ظاهرهما في الظاهرتان هاتان وتعود .الماني القرن

 تفااقم  فاي  العربياة  المنطقاة  فاي  البطالاة  معاد   متوسا   ان المتاوافرة إلاى   اإلحصائيات وتشير والطلب ..
 %16علاى   يزياد  ما وإلى  2009 % سنة14.8 إلى 2008 % في14 نحو من ارتفع حيث مستمر،

 . حادتها  مان  للتففياف  المنطقاة  لادو   والمتعاددة  العديادة  الجهاود  مان  باالرغم  وه ا 2013 سنة بداية في
 فاي  لكان  و العربياة  المنطقاة  في فق  ليس العالمية، المالية األذمة من  تفاقمج قد البطالة ان من بالرغمو

 القنبلة بـ "  يصفها المفتصين بعض جعلج العربي العالم في وديمومتها حدتها فإن الرربية البلدان معظم
 المجتماع  و جهة من العاطلين األشفال مستو  على السلبية ا ثار من عنها ينت  لما نظرا " الموقوتة

 . اخر  جهة من ككل

 جاانبي  مان  ومتشاابكة  عديادة  اساباب  إلاى  العربياة  المنطقاة  فاي  تفاقمهاا  و البطالاة  ظااهرة  وتعاود 
 فاي  تعمال  ثاالث  قاو   مساتوياته  تحادد  حياث  الطلب، جانب على هنا نركز سوف الطلب . و و العرض

 النشاط في المراة مشاركة معدالت وتزايد الشباب، فئة وتففم .السكان نمو معد  وهي : االتجا  نفسه،
 مرحلة اثناء السكان فى نمو معد  ارتفاع إلى اساسا  يعود  الشباب فئة تففم ألن نظرا و االقتصادي،

 النماو  معاد   اثار  لتونايح  الاديموغرافي  االنتقاا    بنظرياة  سنساتعين   فإنناا  الاديموغرافي  االنتقاا  
 فئاة  بتفافم   لا   عالقاة  و الاديموغرافي  لالنتقا  المفتلفة المراحل في السكان هيكل على الديموغرافي

 .الشباب

 

 تركييز  ميع  .. العميل  طليب  مسيتوى  وعليى  السيكان  هيكيل  على الديموغرافي االنتقال أثر:  األول القسم
 "الشباب فئة تضخم" على خاص

 الثالثاة  العقاود  فاي  وتفاقمهاا  البطالاة  ظااهرة  انتشاار  فاي  كبيارة  بنسابة  الاديموغرافي  االنتقا  يسهم
 نت  مما بالوالدات، مقارنة الوفيات معد  في الكبير االنففاض بسبب و ل  العربية المنطقة في األخيرة

 علاى األخاال   الشباب بين و عال بشكل البطالة تفاقم في بدور  تسبب ال ي الشباب فئة في التففم عنه
 .دون استثناء  العربية البلدان مجمل في وانتشارها

 حديث.. ديموغرافي نظال إلى تقليدي ديموغرافي نظال من بالمرور الديموغرافي االنتقا  ويعرف
 وهو والوفيات الوالدات معدلي ارتفاع نتيجة السكان نمو معد  بب ء التقليدي الديموغرافي النظال ويتسم
 فيقسامه  الحاديث  الاديموغرافي  النظاال  اماا  . التقليدياة  الزراعياة  المجتمعاات  فاي  علياه  الشاأن  كاان  ماا 
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 انففاض نتيجة السكان نمو سرعة باذدياد تتميز األولى :مرحلتين إلى السكانية الدراسات في المفتصون
 تحسن مع الصحية والفدمات الوقائية الوسائل توافر و تطور بسبب الوالدات من اسرع بوتيرة الوفيات
 دخلج بينما الزمن، من القرن يقارب ما الرربية الدو  في المرحلة ه   استررقج قد و . المعيشة مستو 
 اماا  .العالجاي  و الوقاائي  الطب مجا  في حصل ال ي التقدل نتيجة نسبيا اكبر بسرعة النامية الدو  إليها

 فاي  التادريجي  التراجاع  بسبب االنففاض و التباطؤ نحو السكان نمو معد  باتجا  فتتميز الثانية المرحلة
 امتداد على االنففاض إلى ميله يستمر السكاني النمو ان الصدد ه ا في التأكيد يجب الوالدات . و معد 

  لا   و الحقاا  التنااقال  إلاى  السكان حجم ينتقل قد و االستقرار بلوغه حين إلى االنتقالية بعد ما المرحلة
 الفصاوبة  معاد   يصابح  عنادما  يحادث  ماا  ه ا و األوروبية، الدو  بعض في حاليا يحدث ما غرار على
 . امراة لكل طفل 2.1 بـ المقدرة و األجيا  تجدد عتبة دون ( الواحدة للمراة األوالد )عدد

 ساكان  حاو   المتاوافرة  اإلحصاائيات  علاى  باالعتمااد  و الاديموغرافي  االنتقاا   نظرية نوء في و
 المرحلاة  حسب مقارنة ه   الدراسة و المنطقة لدو  السكان هيكل دراسة يمكن العربية أ الدو  مفتلف
 :التالى النحو على تونيحها وسنتناو .الديموغرافى االنتقا  لنظرية طبقا بها تمر التي

 العرباي  الاوطن  فاي  الساكان  نمو معد  ان إلى البيانات تشير :الديموغرافي النمو معدالت •
 على يزيد كان ان بعد سنويا %2.0 عن قليال يقل 2012 - 2000من  الفترة خال  ككل
 مان  السابعينيات  فاي  %3.0علاى  يزياد  وماا   2006و 2000 باين  ماا  الفتارة  فاي  2.2%
 ككل العربي الوطن في السكان نمو لمعد  العال االتجا  كون من وبالرغم .الماني القرن
 باساتثناء  العاالم  مان  األخار   بالمنااطق  مقارناة  مرتفعاا  اليازا   فإناه  االنففااض  إلاي  يميال 
  بلاغ  الا ي  النامية البلدان مجموعة في السكان نمو معد  ومتوس  الصحراء جنوب إفريقيا
  .المتقدماة  للادو   بالنسبة% 0.8 عن يقل وما 2010 – 2006الفترة من  % خال 1.2
 البلادان  باين  الاديموغرافي  النماو  معدالت في الكبيرة الفروق تففي المتوسطات ه   إن إال

 كل في المتبعة واالجتماعية السكانية السياسات في الكبير االختالف تبين ال كما  .العربية
 والتريار  الاديموغرافي  باالنمو  منهاا  المتعلقاة  خاصاة  عليهاا  المترتباة  النتائ  بالتالي و منها،
 عارض  علاى  آثاار  مان  عنهاا  نجام  وماا  الشاباب  فئاة  وتفافم  الساكان  هيكل في عنه الناجم
  .العمل

 اعتمدت األولى إن حيث وتونس، الجزائر حالتي مقارنة خال  من سبق ما تونيح ويمكن
 الجزائري االقتصاد ان بحجة اإلنجاب، تحفيز سياسة السبعينيات و الستينيات فترة خال 
 المعدنية، و منها الفالحية الطبيعية، بالموارد نسبيا غني البلد وان العاملة اليد إلى بحاجة
 النمو من بالحد المتوس  األمد في كفيلة الثقافية و واالجتماعية االقتصادية التنمية وان

 انفجار  ل  عن نت  األسرة (، وقد )تفطي  العائلي للتفطي  حاجة ال وبالتالي السكاني،
 على  ل  و الر اء و الصحة و التعليم لتوفير العائلة و الدولة اعباء معه تفاعفج نيسكا

 انتهجج فقد تونس اما .للفارج التبعية تزايد و المنتجة القطاعات في االستثمار حساب
 الستينيات بداية من  الديموغرافي النمو من بالحد سمحج عائلية و تعليمية و سكانية سياسة
 إحصائيات تبين و . الديموغرافي لالنتقا   الثانية المرحلة الجديد القرن بداية من  ودخلج
 منهما كل في 1966 في للسكان الطبيعية الزيادة معد  ان من بالرغم انه للبلدين السكان
 تونس في المعد  ه ا تراجع فإن الجزائر( في %3.2 و تونس في %3 جدا) متقاربا كان
 ارتفاعا يسجل ان قبل 2004 سنة %1.08 إلى ليصل متسارعة بوتيرة و مبكرا بدا

 ،الوفيات نسبة انففاض استمرار من بالرغم % و ل 1.2 إلى ليصل 2009 في طفيفا
 ليبدا التسعينيات بداية غاية % إلى3 حدود عند الجزائر في السكان نمو معد  بقي بينما

 %"1.5 األخيرة الـ " السنوات خال  المتوس  في يقارب ما إلى تدريجيا فى االنففاض
 -1966 الفترة من في تقريبا مرات 4 الجزائر في السكان عدد تفاعف ل ل  ونتيجة
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 بنسبة اي مرة، 2.3بـ   إال الفتــــــرة نفسها خال  تونس في يتفاعف لم بينما 2010
 %2.0 يعاد  بما الفترة كل خال  نمو معد 

 2012 - 2000للفترة من  السكانى النمو معدل متوسط

 

 البلد المتوس 

 الجزائر 1.5

 البحرين 1.7

 القمر جزر 2.8

 جيبوتي 2.1

 مصر 1.8

 األردن 2.4

 العراق 2.6

 لبنان 1.07

 الكويج 3.2

 ليبيا 2.3

 موريتانيا 2.8

 المررب 1.5

 عمان 3.02

 قطر 2.5

 السعودية 2.3

 الصوما  2.9

 السودان 2.5

 سوريا 2.1

 تونس 1.03

 اإلمارات 2.5

 اليمن 3.2

 فلسطين 3.3

1.95 
 النمو معد  متوس 
 للمنطقة
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 وتاونس  الجزائار  حاو   تقديماه  سبق لما وتعميما الديموغرافي، االنتقا  نظرية نوء وفي
 البلادان  تصانيف  يمكان  الساكاني  التوذياع  حاو   المتاوافرة  اإلحصاائيات  علاى  وباالعتمااد 
 منحناى  مان  الحاالي  موقعهاا  حساب  بعياد  حاد  إلاى  متجانساة  مجموعاات  ثاالث  إلاى  العربياة 
 وذلك على النحو التالى :الديموغرافى،  االنتقا 

 الثانياة  المرحلاة  دخلتاا  اللتاين  لبناان  و تاونس  : بلادين  مان  وتتكاون  األوليى:  المجموعية 
 ومعد  للسكان الطبيعية الزيادة معد  من كل حيث من الديموغرافي االنتقا  من والفتامية
 الجديد القرن بداية من  يحققان انهما البلدين حو  المتوافرة اإلحصائيات وتؤكد الفصوبة،
 اي األجيا  تجديد معد  جدا يقارب خصوبة ومعد  1% حو  تدور طبيعية نمو معدالت

 . للبنان بالنسبة  ل  من اقل وحتى لتونس بالنسبة امراة لكل طفل 2.1

 فيها الفصوبة و النمو معدال يزا  ال التي البلدان من عددا فتجمع الثانية : المجموعة اما
 الصاوما    مان  المجموعاة  ها    تتكاون  و . الترتياب  علاى  %3و 2.5% يفوقاان الاـ  
 والكوياج  القمر جزر و األردن و اإلمارات و فلسطين و العراق و السودان و وموريتانيا
 المرحلاة  من األو  الجزء في المجموعة له   المنتمية البلدان وتقع واليمن، وقطر وعمان
 حياث  مان  خاصاة  تجانساها،  بعادل  المجموعاة  ها    وتتمياز  . الاديموغرافي  لالنتقاا   الثانياة 
 فاي  البلادان  واغناي  افقار  تشامل  فالمجموعاة  الساكانية .  والكثافاة  الفاردي  الادخل  مساتو  
 ديدالع تتميز كما .للعمالة مستوردة واخر  مصدرة بلدانا تحوي انها كما العربية، المنطقة
 معاد   بقااء  فاي  اساهم  قاد  يكاون  مما الزوجات وتعدد المبكر الزواج ظاهرتي بانتشار منها

 .منها الفقيرة خاصة بعفها، في مرتفعا الوالدات

 بمعاد   المجموعاة  ها    تتمياز  حياث  العربياة،  البلدان بقية من الثالثة : المجموعة وتتكون
 يزيد و 3 عن يقل خصوبة بمعد  و %1.2 على يزيد % و2.5 عن يقل ديموغرافي نمو
 المنطقة سكان من األكبر النصيب المجموعة ه   بلدان وتمثل امراة . لكل طفل 2.1 على

 والمررب الجزائر و كمصر للسكان كثافة العربية البلدان اكثر تشمل لكونها  ل  و العربية
 الفاردي  الادخل  مساتو   حياث  مان  متجانسة غير المجموعة كون من وبالرغم .والسعودية
 الاوالدات  معاد   تبااطؤ  سارعة  حياث  مان  تتشاابه  فإنهاا  الساكان  كثافة و الطبيعية والموارد

 سكاني نمو معد  على حافظج التي المررب فباستثناء . األخيرين العقدين في خاصة فيها،
 المنتمية األخر  البلدان فإن فيها الوفيات لمعد  نسبي وارتفاع استقاللها من  نسبيا نعيف

 لتاوافر  نتيجاة  مساتمر  بشاكل  الوفياات  معاد   تففايض  فاي  الستينيات من  نجحج للمجموعة
 تبااطؤ  يبادا  لام  بينماا  الساكان  لرالبياة  المعيشاة  لمساتو   النسبي والتحسن الصحية الفدمات
  بقيتها في فق  عقدين من اقل ومن  منها الكثير في الثمانينيات نهاية من  إال الوالدات معد 

 فاي  ساجلج  الجزائار  منهاا  وعلى األخال البلدان ه   بعض ان إلى اإلحصائية البيانات تشير كما
 بداياة  فاي  علياه  كاان  "عماا 40 % قاارب الاـ "    الاوالدات  معاد   فاي  انففاناا  الازمن  مان  عقاد  ظارف 

 خال  العائلي بالتفطي  خال برنام  او سكانية سياسة بأ  الدولة قيال عدل من بالرغم وه ا الثمانينيات
 إال لحادوثها  مقنعاا  تفسيرا يجدون ال السكانية الدراسات في المفتصين بعض جعل ما وه ا الفترة،  ه  

 .1996و 1986 بين الممتدة الفترة خال  الجزائر بها مرت التي الجوانب المتعددة لرذمة نتيجة لكونها

 اساسا اإلنجاب معد  هما : عاملين إلى عال بشكل الديموغرافي النمو معد  في االنففاض ويعود
 عاملين بتوفر اإلنجاب معد  انففاض عادة الديموغرافيون يفسر و .ثانوي كعامل الفارج إلى الهجرة و

 الهجارة  بسبب الحفرية المناطق في السكان وتمركز اإلناث، لد  خاصة التعليم، تعميم هما : اساسيين
 يقلال  مماا  الازواج  يؤجلاون  المتمدرسين الشباب يجعل إناثا و  كورا للجميع التعليم فرل الريفية.فتوافر

 العمال  ساوق  دخاو   يففلن عادة يجعلهن اإلناث بين التعليم انتشار ان كما . المبكر الزواج حوادث من
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 في وونعيتهن معيشتهن مستو  وتحسين جهة، من التعليم في المب و  الجهد نياع لتفادي الزواج قبل
 فاي  حتاى  متفشاية   المبكار  الازواج  ظااهرة  فالتزا  ه ا من وبالرغم من جهة اخر ،. العائلة و المجتمع
 فاي  مباين  هاو  كماا  المبكار  الازواج  تمناع  و  الازواج  لسان  األدناى  الحاد  تفرض قوانين  سنج التي البلدان
 : التاليين الشكلين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربية البلدان من عينة في للجنسين للزواج القانونية السن

 المنااطق  فاي  كبيار  بشاكل  منتشارة  المبكار  الازواج  عاادة  ان المتاوافرة  اإلحصاائيات  وتباين  ها ا، 
 اال عربية دو  سبع في كبير بشكل تنتشر و اليمن في جدا مستفحلة خال بشكل تبدو فالظاهرة .الريفية

 : التالي الشكل يونح كما األردن : و لبنان و سوريا و المررب و العراق و مصر و فلسطين هي : و

 العربية البلدان من عينة في المبكر الزواج نسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البلدان معظم وفي الحفرية المناطق في السكان تمركز فى يتمثل فإنه الثاني، للعامل بالنسبة اما
 األسرة حاجة الصحية ، وحيث و التعليمية الفدمات تتوافر حيث المدن، من جدا محدود عدد في العربية

 باألنشاطة  للقياال  األطفا  من كبير عدد إلي تحتاج التي الريفية باألسرة مقارنة األطفا  من اقل عدد إلي
 الحفارية  األسارة  لاد   فاألطفاا   احتياجاتهاا  لتلبياة  خارجهاا  و األسارة  مزرعاة  فاى  الفالحياة  و المنزلية
  .الريفية باألسرة مقارنة اكثر متطلباتهم و األسرة لرب تكلفة يمثلون
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 البلادان  مفتلاف  فاي  الساكاني  للتطاور  الساابق  والتحليال  الاديموغرافي  االنتقاا   نظرياة  ناوء  وفي
بعفاها   واليازا   بعفاها  شاهد   الساكاني  االنفجاار  إن القاو   يمكن األخيرة العشر السنوات خال  العربية
 فاي  االنفجاار   لا   اد  البلدان، حيث له   السكان هيكل في جدا كبير ترير إلى اد  قد  ل  يشهد ا خر
 الساكان  مان  النشايطة  الفئاة  إلاى  ثام  الشاباب  فئة إلى الحقا لينتقل األطفا  لفئة النسبي التففم إلى البداية
 فئاات  نصايب  فاي  نسابيا  انففاناا  حالياا  تشاهد  لبناان  و تاونس  مان  كاالً  ان ادناا   الشاكل  يوناح  و . ككل

 ابتاداء  تدريجيا فى االنففاض الشباب لفئة النسبي النصيب فيهما يبدا بينما السكان، مجموع من األطفا 
 ها ين  اعبااء  مان  يزياد  مماا  سانة  60 فاوق  ماا  لفئاة  النسابي  التوساع  يالحاا  كماا   .2016 - 2015 مان 

 مساتمر  ارتفااع  فاي  ككال  المنطقاة  وفاي  البلدين في الميالد( عند الحياة )توقع متوس  ان خاصة البلدين،
 يظهر  ال   الفلي  بلدان سكان مجموع من ألطفا  لفئة النسبي االنففاض اما .حاليا سنة 75 متجاوذا
 معد  في االنففاض إلى ليس و الوافدة العاملة األيد  من كبير عدد وجود إلى اساسا فيعود ادنا  الشكل
  .للسكان الطبيعي النمو

 مان  اكبار  فيهاا  الاديموغرافي  النماو  معاد   اليازا   التاي  المنطقاة  بلادان  مان  الثانيية  المجموعية  اما
 انافم  اعباءهماا  يجعال  مماا  الشباب وفئة األطفا ، فئة من كل تففم ظاهرة حاليا تشهد فإنها % 2.5
  .الطويل المد  وفي حاليا

 يتمياز  الا ي  الاديموغرافي  االنتقاا   مرحلاة  مان  األخيار  باالجزء  الثالثية  المجموعية  تمار..  واخيارا 
 بدور  سيؤدي مما %1 من تدريجيا االقتراب و االنففاض نحو ميله و الديموغرافي النمو معد  بتباطؤ
  . االولاى  المجموعاة  دو  فاي  حادث  ، كما األجيا  تجديد نحومعد  الفصوبة معد  في االنففاض إلى

 فئاة  فاي  متزاياد  تفافم  ماع  األطفاا   لفئاة  النسابي  بالتنااقال  المجموعة له   الديموغرافي الهيكل ويتميز
 ايفا ادنا  الشكل ويظهر .الفئة له   النسبي االنففاض نحو المتوس  األمد في تتجه انها إال حاليا الشباب

 . األخيرة السنوات في متسارعة وبوتيرة مطرد بشكل فوق فما سنة 60 العمرية الفئة حصة تزايد بدء

 :2012 سنة العربية للبلدان الديموغرافي الهيكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحاو  الاديموغرافي  النماو  معاد   متوسا   ميال  مان  باالرغم  فإناه  ككال  العربياة  للمنطقاة  بالنسابة  اما
 جادا  محادودا  اليازا   الساكان  إجماالي  فاي  الشاباب  لفئاة  النسبي الوذن على اثر  فإن فترة من  االنففاض

 ناوء  وفاي  وباختصار، .الديموغرافي االنتقا  عملية في العربية البلدان معظم تباطؤ بسبب وه ا حاليا
 المرحلاة  مان  االنتهااء  وشا   علاى  ساتكون  ككال  المنطقاة  إن اكيد بشكل القو  يمكن المفتصين، توقعات
 معظام  يتفاق  كماا  .ادناا   الشاكل  فاي  موناح  هاو  كماا  الحاالي  القارن  مان  األو  الرباع  نهاياة  ماع  االنتقالية

 الفتارة مان   خاال   للساكان  التجدياد  عتباة  دون ماا  إلاى  يانففض  قاد  الفصاوبة  معاد   ان علاى  المفتصاين 
 .وعمان ليبيا المررب، الجزائر، لبنان، تونس، بينها العربية ومن الدو  من العديد في 2024 – 2020

 عتباة  مان  جادا  يقتارب  فيهاا  الفصاوبة  معاد   سيكون السكان حيث من اهم مجموعة إن على يتفقون كما
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 ها ا  فاي  تأكياد   يجاب  وساوريا، وماا   واألردن والساعودية  مصار  مقادمتها  فاي  وتأتي 2025 قبل التجديد
 لفئة النسبي الوذن يصبح ، حيث2025 بعد  السكاني هيكلها في كبيرا تحوال تشهد قد المنطقة ان الصدد

 اهتماال  يبقاى  واال التحاوالت  لها    ا ن مان  التحفاير  يتطلاب  مماا  متساارعة  باوتيرة  تزاياد  فاي  المسانين 
 من المتزايدة الفئة ه   مشاكل ألن  ل  حاليا، تعيشها التي الظرفية بالمشاكل المنطقة في القرار متف ي
 فاي  التجرباة  غيااب  إلاى  باالنظر  تعقيادا  اكثار  اناه  كماا  األخار ،  الفئاات  مشاكل عن تماما تفتلف السكان
  .معها التعامل

 تفااقم  علاى  المسااعدة  العوامال  بين من يعد الديموغرافي االنتقا  فان تقدل ما نوء وفي وعموما..
 رفع في يسهم ألنه  ل  العربية، المنطقة في واإلناث الشباب فئة اوساط في ديمومتها، خاصة و البطالة
 الطلاب  تزاياد  خاال   مان  العمال  ساوق  على الفر  ثم من و سنة 15 فوق لما النشيطة العاملة اليد حجم
 نتيجاة  الشاباب،و   فئاة  مان  المتزاياد، خاصاة   الطلاب  اساتيعاب  عان  عااجزة  معرونة عمل فرل مقابل

 الماناية  العقاود  خال  ككل المنطقة شهدته ال ي السكاني االنفجار عن النات  حجمها في الكبير التففم
  .تشهد  المنطقة بلدان بعض التزا 

 فاي  بادا  قاد  العرباي  الاوطن  فاي  الوفياات  معاد   ان مان  الارغم  إناه علاي     :الشيباب  فئية  تضيخم   
 إال يبدا لم اإلنجاب معد  انففاض فإن  العشرين، القرن وبداية عشر التاسع القرن اواخر في االنففاض

 منتصاف  إلي السبعينيات بداية في إال معظمها فى ينتشر ولم العربية البلدان من القليل في الستينيات في
 االنففااض  ونتيجاة  .اإلنجااب  معاد   فاي  انففاناا  بعاد  يشاهد  لام  منهاا  محدود عدد يزا  وال الثمانينيات،

 العشرين القرن من الثاني النصف  شهد اإلنجاب، معد  انففاض في والتباطؤ الوفيات معد  في الكبير
 االنففاض في ليبدا% 3 بـ 1980 سنة له مستو  اعلي إلى ليصل السكان نمو معد  في شديدا ارتفاعا
 مان  اعلاي  نسابة  وهاي  ( 2010 -2006) مان  الفتارة  خال  المتوس  % في2 إلى وصل حتى تدريجيا
  %سنويا(.1.2 من )اقل العالم في السكان نمو معد  متوس 

 فاي  نسابيا  البطيء االنففاض بداية إلي باإلنافة الوفيات معد  في الكبير االنففاض عن نت  ولقد
 15 الشباب) فئة نسبة ذيادة ثم البداية في سنة( 15 من )اقل األطفا  فئة نسبة في ذيادة  اإلنجاب معد 
 إلاي  15الشاباب )  لفئاة  النسابي  الاوذن  فاي  الزياادة  علاي  المفتصاون  ويطلاق    لا   بعاد  سانة(   24 إلاي 
 الثانية العالمية الحرب بعد حدث ما الظاهرة ه   الشباب"  وتشبه " تففم  السكان إجمالي (عال من24

 Baby.) اإلنجااب  )اذدهاار  ظااهرة  انتشاار  مان  الشامالية  وامريكاا  اوروباا  فاي  الساتينيات  ومنتصاف 
Boom   

 فرصاة  فهاو  العربياة،  البلادان  في للتنمية كبيرة، تحديات وايفا فرصا، الشباب فئة تففم ويطرح
 ماا  عاادة  فالشاباب  االقتصاادي،  النشااط  فاي  وإدماجهاا  تادريب ها   الفئاة    تام  ماا  إ ا ثمارهاا  حصااد  يمكان 

 لزياادة  المعاصار  لالقتصااد  اساساية  مميازات  وهاي  واإلباداع  واالبتكار المفاطرة علي باإلقبا  يتمتعون
 )عبء من ستففض االقتصادي النشاط في إدماجها تم إن الشباب فئة تففم ان كما . والدخل اإلنتاجية
 هام  الا ين  إلاي  سانة(  65 من واكبر 15 من )اقل العمل سن في ليسوا ال ين السكان نسبة اي (، اإلعالة

 . العمل سن في

 عادة عليه يطلق ما استرال  في الفشل نتائ  تكون إ  كبير، تحٍد ايفا هو الشباب فئة تففم ان إال
 ال الفرصة ه   ثمار قطف ألن واجتماعيا، وسياسيا اقتصاديا خطيرة   "الديموغرافية الهبة" المفتصون

 فاي  واالجتماعية االقتصادية والمؤسسات السياسات استجابة مد  علي يتوقف نفسه أإنما تلقاء من يأتي
  .المناسب الوقج وفي دولة كل

 ان إلاى  تشاير  المتاوافرة  فاإلحصااءات   لا ،  تحقياق  يفامن  ال العربية البلدان في الحالي الواقع إن
 بكثير اعلى نسبة %وهي28 األخيرة العشرية خال  المتوس  في تفوق العربي الشباب فئة لد  البطالة

 %.16 والبالغ الفترة نفسها العالمي فى المتوس  من
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 اإلناث( )بطالة إلى خاصة إشارة مع العربية البلدان من لعينة حالة دراسة مع الخريجين بطالة:  الثانى القسم

  : مقدمة

 فاي  معتبارة  بمعادالت  نسابيًا،  المرتفاع  االقتصااد   النماو  حالاة  إلى العربي العالم عودة من بالرغم
 فاإن  %"4الاـ "   يفاوق  سنوي نمو معد  المتوس  في المنطقة حققج حيث 2007 – 2001 الفترة من

 جناوب  إفريقياا  منطقاة  بعاد  العاالم  فاي  األعلاى  بقاي  الساابقة  مساتوياته  عان  انففاض  وإن البطالاة  معاد  
 الشارل  مناصاب  توسايع  إلاى  تلقائياا  ياؤدي  االقتصاادي  النمو ان السابق في السائد فاالفتراض. الصحراء
 التاي  الشاعبية  االنتفاناات  بعاد  خاصاة  األخيارة،  السنوات في متزايد نقاي و جد  مونع اصبح الالئق
 المالياة  األذماة  بعاد  المتقدماة  الادو   معظام  تشاهدها  التاي   االحتجاجياة  الحركاات  و المنطقاة  فاي  حادثج 
  الشرل ظروف تدهور و الوظيفي ألمنا وتتكل البطالة تزايد اسباب عن المفتصون يتساء  و .األخيرة

 ال اناه  إال عاال  بشاكل  الفرل توسيع في اساسي عامل االقتصادي فالنمو . معتبرة نمو معدالت ظل في
 ألن  لا   الالئاق،  الشرل عن ناهي  العمل، على المتزايد للطلب لالستجابة الكافية  الشرل فرل يفمن
 خاال   مان  يالحاا  وماا  .  لا   تحادد  التاي  هاي  العمال  وكثافاة  االساتثمار  معاد   و االقتصاادي  النماو  نم 

 كثيارا  مانففض  العربياة  البلادان  مجمل في االستثمار معد  ان العوامل ه   حو  المتوافرة اإلحصائيات
 التاي  الشاباب،  فئاة  تفافم  عنها نت  الديموغرافي النمو معدالت وان الناشئة، باالقتصادات قورن ما إ ا

 العمل. سوق في الطلب تزايد إلى ادت بدورها

 موجاداً  لايس  األخيار  العقاد  فاي  العربياة  البلادان  عرفتاه  ال ي االقتصادي النمو ان على كمؤشر و 
 المحلاي  الناات   إلاى  العمالاة  بمروناة  المتعلقاة  اإلحصاائيات  علاى  االعتمااد  يمكان  الشارل فإناه   لمناصاب 
 البلدان معظم في 2008 -2000 الفترة من خال  االقتصادي النمو ان يبين التالي الجدو  و . اإلجمالي
 .  العمل كثيف يكن لم العربية

 العربية البلدان في اإلجمالي المحلى الناتج إلى العمالة مرونة

 2008-2000 الفترة من 2008-2004 الفترة من 2004-2000 الفترة من البلد/المنطقة
 0.87 0.91 0.83   للبترو  المصدرة الدو 

 1.41 1.53 1.29            الجزائر
 0.44 0.38 0.49              ليبيا

 0.48 1.03 0.65            سوريا
 1.09 1.05 1.12            اليمن
 0.66 0.57 0.75     العربي الفلي  دو 

 0.39 0.34 0.44           البحرين
 0.44 0.46 0.41            الكويج
 0.46 0.42 0.50             عمان
 1.15 1.03 1.26             قطر

 0.84 0.68 1.00         السعودية
 0.70 0.51 0.88         اإلمارات
 0.55 0.47 0.62  للبترو  المستوردة الدو 
 0.70 0.57 0.82           مصر
 0.64 0.58 0.69          األردن
 0.45 0.37 0.52           لبنان

 0.45 0.40 0.50         المررب
 0.49 0.42 0.55          تونس
 وشما  األوس  الشرق دو 

          إفريقيا
0.73 0.65 0.69 

Source : Mohamed Hedi Bchir &Taoufik Rajehi, Nov.2012 :Short-term Economic Responses  to 
Unemployment in Arab Region, Preliminary draft   
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 االعتباار  بعاين  االخا   دون تام  العربياة  البلادان  معظام  فاي  العاالي  التعلايم  في المفرط التوسع ان كما
 حالاه  اساتمرعلى  الا ي  العالي التعليم نظال من المفرجات نوعية على سلبيا واثر العمل سوق احتياجات
 االعتماد من التحو  إن محيطه، حيث في تحدث و حدثج التي العميقة و المتعددة التحوالت من بالرغم
 مالءماة  عادل  األحيان من كثير في بين  الشرل مناصب توفير في الفال القطاع إلي العال القطاع علي

 اصاحاب  مان  المطلوباة  المهاارات   الشاهادات  بمارض  يسمي ما او  الشهادات منح علي المعتمد التكوين
 الدراساات  وتباين  . البلادان  بعاض  فاي  المااهرة  الوافادة  العمالاة  إلاي  يلجاأ  مانهم  الكثيار  جعال  مما األعما 
 مصار  و كالجزائر الفريجين بطالة من جدا عالية نسبا تشكو التي العربية الدو  من العديد في الميدانية

 من مؤسساتهم الحتياجات االستجابة في كبيرة صعوبات اصحاب األعما  يجد الوقج نفسه في انه مثال
 .  ل  يؤكد التالي الشكل و . الماهرة العمالة

 ألنشطتها : رئيسيا كعائقا الكفاءات ندرة تعتبر التي الشركات نسبة

 

  
 

 

 

 

Source : Kosaraju and Zaafrane 2011. 

 

 البلادان  اكثار  مان  تعتبران اللتين مثال ومصر الجزائر ان ادنا  والشكل اعال  الشكل من يالحا و
 ومنطقة العربية المنطقة في النسب اعلى بعض الوقج نفسه في تشهدان الفريجين ببطالة المعنية العربية
 ويبين . للمهارات العمل سوق في العرض و الطلب توافق عدل حيث من افريقيا شما  و االوس  الشرق
 سانتى  خاال   تطورهاا  و العربية البلدان من عينة في الجامعيين الفريجين بين البطالة نسب ادنا  الشكل
 العربياة  البلادان  فاي  الفاريجين  بطالاة  معاد   فاإن  المرارب  باستثناء انه يالحا مما و .2010و  2000
 بطالاة  نسابة  ان ايفاا  الشاكل  يباين  كماا  . واحادة  عشارية  خاال   تفااعف  نقال  لام  ان ارتفاع  قاد  االخار  
  االوروبي االتحاد في نفسْيهما السنتين في عليه كانج ما انعاف تبلغ العربية البلدان عينة في الفريجين

  2010و  2000سنتي الخريجين بين البطالة نسبة

 

 

 

 

 

 

 

Source:kosaraju and zaafrane 2011. 
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 مين  عينية  فيي  الخيريجين  بطالية  حيول  مفصيلة  دراسية  تقيديم  يليى  فيما سنحاول سبق ما إلثراء و
 الجزائر ( : -العربية ممثلة فى ) تونس البلدان

 :تونس  في الخريجين بطالة -  

 تجااوذ  حياث  الزمن، من العقدين على يزيد ما طوا  للبطالة اإلجمالي المعد  ارتفاع تونس تعاني
 سانة  مساتو   ادناى  إلاى  ليصال  تدريجيا االنففاض في ليبدا المانى القرن من التسعينيات % خال 15

 خال  تونس شهدتها التي الشعبية االحتجاجات بعد اخر  مرة االرتفاع إلى يعود % ثم13 بنحو 2010
 اإلحصاائيات  وتباين  .الحاين   لا   منا   تعرفاه  الا ي  واألمناي  السياساي  االساتقراريين  وعادل  2010 سانة 

% " 19 يقارب الـ " ما إلى ثم 2011 مايو % في18.3إلى ارتفعج اإلجمالية البطالة نسبة ان الرسمية
 التاي  سانة  29 -15 الشاباب  فئاة  فاإن  األخار   العربياة  للبلادان  بالنسبة الحا  هى وكما2012 مايو  في
 علاى  يزياد  ماا  إ  بالبطالاة،  األولاى  بالدرجاة  المعنية هي تونس في العاملة القو  ثلث على يزيد ما تمثل
 الفئاة،  ها    إلاى  ينتماون   2012 -2000 مان  الفترة خال  المتوس  في العمل عن العاطلين % من70
 ان ونالحاا   .. البطالاة  آفاة  يواجهاون  الا ين  مقدماة  فاى  هام  مارة  ألو  العمال  عن الباحثين ان يعني مما

 العادد  كاان  ان بعاد  شافال  710000 يقاارب  بماا  العمال  عان  العاطلين عدد تقدر الرسمية اإلحصائيات
  2010 في 491000 و 2000 سنة  480000

 المتوساطة  المعادالت  ان إال األخيارين  العقدين خال  تونس في للبطالة اإلجمالية الونعية هي تل 
 المنااطق  باين  و الجنساين  باين  ايفاا  لكان  و العمرياة  الفئاات  باين  فقا   لايس  الكبير التمايز تففي ما عادة

 اعلاى  لإلنااث  البطالاة  نسابة  إن حيث ال كور، من معاناة اكثر فاإلناث .التعليمية المستويات و الجررافية
 باين  الفارل  فاي  تكاافؤا  نظرياا(  األقال  )علاى  هناا   ان مان  باالرغم  دائام  بشاكل  ها ا  و ال كور من بكثير

% 14.9 % مقابل26.6 اإلناث بين البطالة معد  كان مثال 2012 سنة من األو  الثلث ففي الجنسين،
 اكثار  هماا  الرربياة  الجنوبياة  و الشارقية  الجنوبياة  المنطقتاين  فاإن  الجررافياة  للمناطق بالنسبة اما لل كور،
 الثانياة  % فاي 27 يفوق ما % و28 لىع يزيد بما األولى في البطالة معد  بلغ حيث البطالة، من عناء
 كثيرا يقل بطالة بمعد  نواحيها و على األخال الشرقية الشمالية المنطقة فيه تتمتع ال ي الوقج في ه ا
 .ككل للبلد المتوس  عن

 من الفريجين فئة هي البطالة من عناء األكثر الفئة فإن التعليم مستويات حسب للبطالة بالنسبة اما
 محاولاة  مان  باالرغم  البطالاة  مان  تفاررا  األكثار  هاي  األخيارة  الفئة كانج إن و إناثا و  كورا الجامعات
 في تفوقا اكثر اإلناث ان من يبدو مما ايفا بالرغم و الجنسين، بين المساواة مبدا تطبيق التونسي النظال
    .ال كور من التعليم

 :تونس  في التعليم مستوى حسب البطالة نسبة                     

 السنوات

 التعليم مستو 
2005 2007 2009 2011 

 8 6.1 4.4 6.3 مستو  دون

 12.4 10.4 11.5 14.3 االبتدائي

 20.6 14.0 13.5 13.3 الثانوي

 29.2 21.9 18.2 14.0 الجامعي

Source : INS Labor survey 2011.      
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 الوقاج  الفارد  اساتثمر  كلماا  انه اي التعليم، مستو  مع طردا تتناسب البطالة ان اعال  الجدو  يبين
 .اعلاى  العمال  عن عاطال يكون ان االحتما  العربية كان البلدان من وغيرها بتونس التكوين فى والما 
 بينماا  2011 -2004 الفتارة مان   خاال   ساوءا  اذدادت الفاريجين  وناعية  ان الجادو   مان  يالحاا  كماا 

 السابب  يكاون  ان المحتمال  ومان .نفساها  الفترة طوا  االبتدائي مستو   وي ونعية في التحسن تواصل
 والواقع. العالية المهارات إلى تحتاج ال التي األنشطة عليه تهيمن التونسي االقتصاد كون ل ل  الرئيسي

 او التونساية  الصاادرات  إجماالي  إلاى  التقنياة  العالية المنتجات من الصادرات نسبة مؤشر اعتمدنا إ ا انه
  األنكتااد  إحصاائيات  فاان  اإلجماالي  المحلاي  الناات   إلاى  المنتجاات  تلا   مان  المفاافة  القيماة  نسابة 

UNCTAD  ل  تؤكد . 

 عادل  بسابب  ربماا  2011 سانة  خاال   متساارعة  باوتيرة  تزايادت  البطالاة  ان ادناا   الجادو   يباين 
 خاال   الا كور  إلاى  اإلنااث  بطالاة  نسابة  ان الجادو   مان  يالحا كما .آن ا  تونس شهدته ال ي االستقرار

 ساوق  علاى  الماراة  إقباا   تزاياد  بسابب   لا   يكاون  وقاد  كبيار  بشاكل  ارتفعاج  2013 -2006من  الفترة
 من العاملة األيد  على تعتمد التي الشركات من كثير إفالس او إغالق بسبب ايفا يكون قد كما العمل،
 .والمالبس النسي  كصناعة اإلناث

 

 :2013 -2006 الجنس من حسب تونس في العمل عن العاطلين عدد تطور

  سنوية ثلث بيانات  *سنوية معطيات 

 

 2006  2007  2008  2009  2010 
 -2 ث

2011 
 -4 ث

2011 
 -1 ث

2012 
 -2 ث

2012 
 -3 ث

2012 
 -4 ث

2012 
 -1 ث

2013 
 -2 ث

2013 
 -3 ث

2013 

 /السنة

 

 الجنس

 ذكور 375,5 379.6 398.4 396.4 400.1 417.4 425.7 437.1 423.8 300.3 303.7 293.2 291.4 289.4

 إناث 245,1 248.8 247.7 257.4 264.9 274.2 284.0 301.3 281.1 191.5 186.6 155.2 145.0 140.3

 مجموع 620,6 628.4 646.1 653.8 665,0 691.6 709.7 738.4 704.9 491.8 490.3 448.4 436.4 429.7

Source: Institut National de la Statistique(INS), Enquête Nationale sur la Population et l'Emploi , 
Tunis ,  various years and trimesters. 

 :2013 -2006الجنس من  حسب تونس في العمل عن العاطلين عدد تطور

 

 

 

 

 

 

 

Source: Institut National de la Statistique(INS), Enquête Nationale sur la Population et l'Emploi , 
Tunis ,  varions years and trimestres. 
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 حساب  الجامعياة  الشاهادات  حااملي  مان  العمال  عان  العااطلين  وتطاور  توذياع  فيباين  التاالى  الجادو   اماا 
 :2013 -2006 للفترة من الكبر  التفصصات

 2013-2006 تونس في الشهادة نوع حسب العالي التعليم شهادات حاملي بين من العاطلين توّزع

 األلف :الوحدة

  سنوية معطيات ثالثية معطيات

 3ث
2013 

 2ث
2013 

 1ث
2013 

 4ث
2012 

 1ث
2012 

 4ث
2011 

 2ث
2011 

2010 2009 2008 2007 2006  

 تقني شهادة 25.3 33.1 41.0 52.2 57.9 87.1 101.2 104.8 70.4 76.5 68.3 70.7
 سامي

 في اإلجاذة 12.4 14.9 17.2 18.3 21.1 32.0 31.8 30.6 43.3 39.2 34.5 40.6
 اإلنسانيات

 في اإلجاذة 17.5 18.0 20.7 22.6 22.9 30.8 32.5 30.5 36.8 32.0 33.4 39.3
 و الحقوق

 و التصرف
 االقتصاد

 في اإلجاذة 11.2 13.2 18.9 22.9 27.2 36.9 39.2 37.0 56.1 58.8 57.4 69.3
 العلول
 الدقيقة

 تعليم شهادة 4.8 5.8 7.0 8.0 9.9 15.5 19.0 18.2 21.2 24.4 24.6 28.5
 عالي

248.4 218.2 230.9 227.8 221.1 223.7 202.3 139.0 125.0 104.8 85.0 71.2       
 المجموع

      والتشغيل السكان حول الوطني المسح لإلحصاء، الوطني المعهد :المصدر

 

 العالي التعليم شهادات حاملي بين من العاطلين توّزيع

 2013 -  2006تونس من  في الشهادة نوع حسب

 األلف :الوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 . والتشغيل السكان حول الوطنى المسح .. لإلحصاء الوطنى المعهد : المصدر  
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 قاد  العمال  عان  العااطلين  للفاريجين  اإلجماالي  العادد  ان اعاال   الجادو   مان  مالحظتاه  يمكان  وماا         
 الجادو   يظهار  كماا  نصاف المارة،   و مارات  ثالث من بأكثر 2013 -2006 الفترة من خال  تفاعف

 خاال   فيهاا  العااطلين  عدد تفاعف قد الدقيقة العلول في اإلجاذة شهادة الحاملين الفريجين فئة ان ايفا
 مارات  ثاالث  يقارب بما العالي التعليم شهادة الحاملين الفريجين فئة تليها مرات 6 على يزيد بما الفترة

 .ونصف المرة

 واإلنساانيات  االجتماعياات  خريجي في فتتمثل الفترة خال  او المتعطلين عدد في ذيادة األقل الفئات اما
 اسباب اهم من تؤكد انه إفريقيا و العربية المنطقة حو  الدراسات معظم ان  ل  متوقعًا، يكن لم ما وهو

 واكثر .العلول و الهندسة في وقلتهم االجتماعيات و اإلنسانيات في الفريجين كثرة الفريجين بين البطالة
 وهي .العلول و الهندسة حساب على اإلنسانيات و االجتماعيات إلى الطلبة ميل تزايد لوحا فقد ه ا من

  لا   عكاس  األمار  كان ان بعد األخيرين العقدين في العربية البلدان بعض في وانحة تبدو فعال ظاهرة
 نسابة  و عادد  فيهاا  تزاياد  التاي  الجزائار   لا   امثلاة  ومان الماني  القرن من الثمانينيات و السبعينيات في

 البيطرية و الصيدلة و كالطب الحرة المهن في العمل فرل تمنح التي التفصصات في الراغبين الطلبة
 لديه معظمهم ألن  ل  العلول و الهندسة حساب على واإلدارة الحقوق و المعمارية الهندسة و الفالحة و

 الصاناعي  االساتثمار  لفاعف  نظارا  األخيارين  التفصصاين  فاي  للفاريجين  العمال  فارل  بنادرة  اقتنااع 
 . األصيل والتكنولوجي العلمي البحث انشطة االنعدال، شبه نقل لم إن ونقال،

  :التالي هو تونس في الخريجين بطالة يميز ما أن والخالصة

 التعليم على اإلقبا  فان الزمن من عقدين من اكثر من  نسبتها في المستمر االرتفاع من بالرغم إنه : أوال
 ايهماا  نتسااء :  يجعلناا  مماا  الوحادة  يقاارب  بينهماا  االرتبااط  معامال  ان لدرجاة  مساتمر  تزاياد  فاي  العاالي 
 الا ي  الفاريجين  عادد  تزاياد  للقطااع  المستمر التففم على يد  وما التابع ؟.. والمترير المستقل المترير
 مساتو   حساب  العاملاة  القاو   هيكال  ان مان  باالرغم  انه الوانح 2012/2013 خال  الف مائة قارب
 ،2011 -1966 الفتارة مان   خاال   والجاامعي  الثاانوي  التعلايم  خريجاي  لمصالحة  كثيارا  تريار  قد التعليم
 المتسابب  عان  تسااؤال  يطرح مما الفريجين بين البطالة نسبة ارتفاع ظاهرة من للحد كافيا يكن لم و ل 
 نوعياة  ال لالقتصااد  االساتيعابية  بالقادرة  مقارناة  العاالي   التعلايم  قطااع  فاي  المفارط  التوساع  : لا   فاي 

 علاى  البااحثين  معظم ويتفق وهيكله، االستثمار معد  حيث من العرض جانب في القصور ال الفريجين
 التنمياة  نما   عان  ناجماة  انهاا  بعفاهم  يار   والتاي  والعارض  الطلاب  جاانبي  من عدة اختالالت هنا  ان

 .تونس في السائد

 األولاى  للفئاة  المدة إن حيث الفريجين، لرير منه بكثير اعلى للفريجين البطالة مدة متوس  كون : ثانيا
 إن ادناا   الجادو   مان  ايفا يالحا كما . الثانية للفئة شهرا 19 عن يقل ما مقابل " شهرا28الـ "  تفوق

 حياث  الفاريجين  لريار  الا كور  عان  لإلنااث  المتوسا   يقال  بينماا  متسااوٍ  الجنسين من للفريجين المتوس 
 . اشهر 3 إلى الفرق يصل

 ( باألشهر ) تونس في التعليم مستوى و الجنس حسب  البطالة مدة متوسط

 مستوى / الجنس
 التعليم

 المجموع الخريجون الخريجين غير

 20.5 28.2 19.9 الذكور

 18.5 28.2 16.9 اإلناث

 19.7 28.2 18.8 المجموع

Source : Authors’ calculations based on Labor Force Survey 2005 and 2006 .                                

 (.2006 و 2005 العاملة القوة مسح من المؤلف بواسطة احتسبت)
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 ( باألشهر ) تونس في التعليم مستوى و الجنس حسب  البطالة مدة متوسط

 

 

 

 

 

 

 

Source : Authors’ calculations based on Labor Force Survey 2005 and 2006 .      

 :الجزائر في الخريجين بطالة 

 مثاًل، بمصر او لها المجاورة بالبلدان قورنج ما إ  العهد حديثة الجزائر في الفريجين بطالة ظاهرة تعد
 .الجزائري المجتمع جسم تنفر اقتصادية و اجتماعية آفة تمثل اصبحج و استفحلج فقد ه ا من وبالرغم
 كانج فقد  ل  من العكس على بل للفريجين  الالإرادية البطالة الجزائر تعرف لم الثمانينيات نهاية فحتى

 التعلايم  مان  المياادين  كال  فاي  الحتياجاتهاا  لالساتجابة  الفئاة  ها    مان  الوافادة  العمالاة  علاى  تعتماد  الجزائار 
 األونااع  تادهور  و العاالي،  التعلايم  فاي  المفارط  التوساع  ان إال االقتصاادي،  النشااط  إلاى  والصاحة 

 االجتماعياة  األونااع  فاي  تادهور  مان  عنهاا  نات   وماا 1997 -1986 الفتارة مان   خاال   االقتصاادية 
 اإلصاالحات  فتارة  اثنااء  خاصاة فاى   الفريجين، بطالة ظاهرة بروذ إلى اءت كلها األمنية، و والسياسية
 مجااالت  في الففمة االستثمارات من بالرغم  ل  و بعد انتشارها و وتوسعها التسعينيات، في الهيكلية
 فاإن  ،2003 بعاد   األخيارة  البترولياة(  )الطفارة  بادات  ان منا   والساكن  الصحة و التعليم و التحتية البنية

 وقد 2010 %  سنة 20 حاجز لتتجاوذ الزيادة نحو اتجهج الجزائر في الفريجين بين البطالة معدالت
 إلى الفريجين بين البطالة   معد ارتفاع ظاهرة من الحد في العمومية االستثمارات تل  نجاح عدل يعود

 إجماعااً  هنا  ان من بالرغم العالي التعليم قطاع في المفرط التوسع استمرارية أولهما :رئيسين عاملين
 وهيكلهاا  النماو  معدالت على ان الجهوية، و الدولية المؤسسات و المنظمات من والمحللين الباحثين بين
 ناعف  ثانيهميا  و .الفاريجين  مان  المتزايادة  و الفافمة  األعاداد  تلا   تستوعب ان يمكن ال الجزائر في

 االساتثمار  منا  بسبب ربما المحروقات، خارج الصناعي القطاع في خاصة اإلنتاجي، االستثمار معد 
 البطالاة  معاد   تففايض  إلاى  ادت الفافمة  الحكومياة  االساتثمارات  تلا   ان إال  الجزائار..  فاي  الساائد 

 المستو   ات الفئات بين حاليا فالبطالة .% حاليا10 دون ما إلى 1997 % عال30 نحو من اإلجمالي
 الحكومي للقطاع الففمة لالستثمارات نتيجة  ل  و منعدمة، شبه تقريبا اصبحج الثانوي دون التعليمي

 قطااعي  فاي  الفاصة االستثمارات وك ا والتشييد والبناء منها التجارية خاصة التحتية، البنية قطاعي في
 الصاناعة  فاي  مناه  تاأهيال  األقال   العاملاة  األياد   علاى  اساساا  يعتمدان قطاعان هما و الفدمات،و السكن

 .األخر  والفدمات
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 :2010 سنة خالل النوع و التعليم مستوى حسب الجزائر في البطالة نسب يوضح التالي والجدول

 

           2010 سنة خالل النوع و التعليم مستوى حسب الجزائر في البطالة نسب 

 /الجنس اإلجمالي اإلناث الذكور
 التعليم مستوى

 األمي 1.9 2.7 1.7

 االبتدائي 7.6 8.0 7.5

 المتوسط 10.7 12.8 10.5

 الثانوي 8.9 17.2 7.0

 العالي التعليم 20.3 33.3 10.4

 

 :ما يلى هو الجدو  في الواردة األرقال من استنتاجه يمكن وما

 قرابة يبلغ للفريجين اإلجمالي المعد  ان لدرجة التعليم مستو  بارتفاع البطالة معد  يرتفع - أوال
 .األميين لفئة اإلجمالي المعد  انعاف عشــرة

  .التعليم مستويات كل عند لل كور البطالة معد  على يزيد اإلناث بطالة معد  إن - ثانيا

 حياث  إناثاا،  و  كورا األميين لفئة بالنسبة منعدمة شبه البطالة ان اعال  الجدو  من يالحا  - ثالثا
  %.2عن تقل للجنسين للبطالة  اإلجمالية النســـبة إن

 .العمل عن عاطالت العالي التعليم من الفريجات ثلث إن :رابعا

 خاصة الفريجين و عامة الشباب تشريل دعم إلى الرامية المفتلفة الحكومية البرام  من بالرغم و
 تشجيع طريق عن او الشرل مناصب إيجاد بهدف الفال و العمومي االستثمار تحفيز طريق عن سواء

 التشريل قبل ما عقود طريق عن اخر  و فائدة دون بقروض بهم خاصة مؤسسات إقامة على الفريجين
 الفاريجين  بين البطالة مستو  فإن المهني، اإلدماج على لمساعدتهم مهنيا الفريجين تكوين إلى الهادفة

 :اساسيين عاملين إلى  ل  في السبب ويعود مستمر تزايد في

 فاي  تساتمر  مانهم  كبيارة  نسابة  ان مان  باالرغم   لا   و الفاريجين  مان  األعاداد  تزايد في األول يتمثل
 واقاع  فاي  او تجنباا  الليساانس  بعد ما دراسات في التسجيل او اخر  تفصصات باختيار الجامعي التعليم
 الطلبة % من80 على يزيد ما وان مجانى الجزائر في العالي التعليم ان خاصة البطالة، من هربا األمر

 النقال  حصاة  مان  الكال  ويساتفيد  الجامعياة  اإلقاماة  مان  % يستفيدون50 من اكثر و المنحة من يستفيدون
 .الجامعي واإلطعال

 النسابة   لا   علاى  وكمؤشار   اصانافها،  بمفتلاف  الشاباب  تشريل دعم برام  فعالية نعف ثانيهماو
 نسابة  ناعف  و الشاباب،  طرف من المؤسسة للشركات آجالها في او كلية المسددة غير للقروض العالية
 لام  فإناه   لا   مان  باالرغم  و .التشاريل  قبل ما عقود من استفادت التي الفئة من المهنية الحياة في اإلدماج
 األو  النصاف  إلاى  يعاود  منهاا  العدياد  ان خاصة فعاليتها، مد  لمعرفة البرام  له   تقييمية دراسة تجر
                           .الماني القرن من التسعينيات من
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 الثالث القسم

 العربية الدول فى اإلناث بطالة

 

 : المهنية و التعليمية و العمرية ومالمحها العربية فى الدول اإلناث بطالة

 كل في جدا نعيفة كانج 1980 سنة االقتصادي النشاط في المراة مشاركة نسبة ان ادنا  الجدو  يبين
 فيهاا  النسب تفوق حيث والصوما ، وموريتانيا جيبوتي هي : عربية دو  ثالث باستثناء العربية البلدان

 يعاود  و .التاوالي  %علاى 43و 42نحاو   آنا ا   كاان  الا ي  العاالم  متوسا   و النامياة  البلادان  فاي  المتوس 
 الادو   ه   في الريفية المراة ان كما .البلدان ه   في الفالحي النشاط هيمنة إلى  ل  في الرئيسي السبب

 خلاج  عهاود  منا   االقتصاادي  للنشااط  األساساية  الركيازة  تمثل بأنها معروفة العربية البلدان من غيرها و
  1980. سنة العربي العالم في المراة لمشاركة نسبة ادني السعودية تسجل و.ك ل  والتزا 

       

  )%(:2005 -1980الفترة من  في االقتصادي النشاط في المرأة مشاركة تطور  

               البلدان 1980 2005

               األردن 16 27.5

             اإلمارات 15 38.2

             البحرين 17 29.2

               تونس 18.8 28.6

              الجزائر 19 35.7

              جيبوتي 57.5 55.5

            السعودية 8.7 17.6

             السودان 31.5 23.7

               سوريا 23.8 38.5

            الصومال 62.2 59.1

               العراق 15 20.0

                عمان 16.1 27.7

             فلسطين 9.4 10.3

                  قطر 19.4 36.2

              الكويت 18.7 49.0

                 لبنان 28.7 32.4

                  ليبيا 18 32.1

                مصر 17.2 20.1

              المغرب 21.2 26.8

            موريتانيا 55.9 54.3

                اليمن 27.8 29.7

Source : the table compiled from  Riadh Ben Jelil (n.d) : The Arab Region’ s Unemployment , 
Problem Rivisited   
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 جيبوتي باستثناء العربية البلدان ان نجد العربية البلدان مفتلف في للمراة المشاركة نسب بمقارنة 
 تفتلف بوتيرة كانج وإن 2005و  1980 بين ما الفترة خال  تحسنا حققج قد موريتانيا و الصوما  و
 فاإن  الملحوظ التحسن ه ا من بالرغم و .ادناها فلسطين و اعالها الكويج حققج حيث آخر، إلى بلد من

 عان  جدا بعيدة والتزا  وموريتانيا الصوما  باستثناء العربية الدو  كل في 2005 سنة المحققة النسب
 التاوالي ..  علاى  %55.3% و 55.7السانة نفساها    فاي  بلراا  اللا ين  العاالم  و النامياة  الادو   متوساطى 
 الماراة  نصايب  دراساة  إلاى  نحتااج  العمل سوق اقتحال في العربية المراة نجاح مد  على اكثر وللتعرف
 المعتبار  التقدل نالحا 1980 بـ 2005 بيانات وبمقارنة . األخيرة العقود في العاملة القو  في العربية
  . تواجههاا  التاي  االجتماعياة  و الثقافياة  العراقيال  من بالرغم العربية البلدان كل في المراة احرذته ال ي
 اهام  ومان  .. العمال  سوق في نفسها إقحال إلى العربية بالمراة دفعج التي األسباب عن نتساء  قد عليهو

 : األسباب ه  

 اطاوار  كال  في ال كور تنافس اإلناث اصبحج بحيث العربية البلدان كل في اإلناث تعليم انتشار -1
 الفاروع  مان  العدياد  فاي  الا كور  علاي  اإلنااث  لهيمناة  عاال  اتجا  هنا  ظهر بل مجاالته و التعليم

 واجتماعيا نفسيا الشرل بأهمية تشعر المتعلمة المراة اصبحج ل ال  نتيجة و .الجامعية التكوينية
 . واقتصاديا

 مفتلف في الجنسين بين المساواة العربية( البلدان بين متفاوتة )بدرجات تفمن التي التشريعات -2
 االتفاقياات  علاى  العربياة  البلادان  مصاادقة  وكا ا  العمال،  و الشفصية األحوا  فيها بما المجاالت
 للحاد  المحاددة  القاوانين  كا ا  و الماراة  حقاوق  حماياة  و الجنسين بين التمييز بعدل المتعلقة الدولية
 .سنة 18 على العربية البلدان معظم في تزيد التى الزواج لسن األدنى

 إ ا ماا  حالاة  فاي  إعالتهاا  او  األسارة  معيشاة  مستو  تحسين إلى السعى ، منها اقتصادية عوامل -3
 . مطلقة المراة كانج

 . الزواج بتأجيل عالقة  ات اجتماعية و ثقافية عوامل -4

 تزاياد  بالتاالي  و العمالاة  فاي  العربياة  الماراة  مشااركة  تزاياد  فاي  تساهم  و اساهمج  العوامال  ها    كال 
 ايفاا  اساهم  التزاياد  ها ا  ان إال عاال،  بشاكل  االقتصاادي  النشااط  و الادخل  مساتو   تحساين  فاي  إساهامها 
 فيهاا  تشاهد  التاي  الفتارة  فاي  ها ا  و العمال  ساوق  فاي  العارض  ذياادة  فاي   خار  بلاد  مان  متفاوتاة  وبنساب 

 . راينا كما مزمنة، بطالة العربية االقتصادات

 :الجزائر في اإلناث بين البطالة

 تتعد  ال حيث األخر ، المراربية البلدان في مثيالتها عن الجزائرية المراة تشريل حالة تفتلف ال
 بقية في الشأن هو كما ال كور من اكثر للبطالة وتتعرض %،26 االقتصادي النشاط في مشاركتها نسبة
 النشااط  فاي  مشااركتها  نسابة  تحساين  مان  الجزائرياة  المراة تمكنج فقد ه ا من بالرغم و .العربية البلدان

 اصابحج  انهاا  كماا  .الماناي  القارن  مان  الستينيات منتصف في عليه كانج ما انعاف بستة االقتصادي
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 قبال  الساائدة  بالوناعية  منهاا مقارناة   السياسية وحتى والعسكرية المدنية المجاالت كل في ال كور تنافس
 .التسعينيات

 منااذع  دون بقاوة  تبارذ  اصبحج حيث التعليم، على لإلناث المتزايد اإلقدال إلى التحسن ه ا ويعود
 على بتفوقها نفسها فرنج كما .الفيزياء و الريانيات و الهندسة فيها بما الجامعية التفصصات كل في

 التعلايم  مجاا   فاي  اإلنااث  تفاوق  يقتصار  ولام  الجاامعي،  حتى االبتدائي من المسابقات مفتلف في ال كور
 التعلايم  فاي  واإلنااث  الا كور  باين  حالياا  فالنسابة  الكماي،  الجاناب  ايفاا  بال  فحساب  الناوعي  الجاناب  على

 .الماني القرن من الثمانينيات في  ل  عكس التناسب كان ان بعد 1 إلى 1.42 هي الجامعي

 الشارل  و كاالتعليم  المجااالت  مفتلاف  فاي  الناوع(  حساب  )التماايز  مان  تحاد  التاي  للتشريعات ان كما
 بها المعمو  التشريعات من هنا  إن بل .الجزائر في المراة مكانة ترقية في مهما دورا المهنية والترقية

 وكمثاا   .المهنياة  الترقية و الشرل مجا  في خاصة و الرجل عن للمراة امتياذات ما يعطي الجزائر في
 سنة لفترة العسكرية الفدمة اداء على ال كور كل يجبر ال ي المدنية - العسكرية الفدمة قانون  ل  على
 يعطي مما الفال، و الحكومي القطاعين في التوظيف قبل لسنتين(  ل  قبل كانج قد )و نصف السنة و

 خاال   لاوحا  فقاد  بالفعل، و .القانون به ا معنية ليسج ألنها نظرًا الشرل مناصب اقتنال فرصة للمراة
 اوجاد  مماا  العساكرية  الفدماة  فاى  ال كور انفراط اهلية، حربا فيها الجزائر عرفج التي التسعينيات فترة

 ، خاصاة  آنا ا   الجديادة  الشارل  مناصب معظم على لالستحوا  نفسها الفترة خال  لإلناث سانحة فرصة
 الجزائرياة  الماراة  تففال  التاي  القطاعاات نفساها   وهاي  العمومياة،  واإلدارة والصحة التعليم قطاعات في

 .األجر ومستو  المالئمة العمل ولظروف البالد مناطق كل في وجودها

 فاي  سااعدت  التي والظروف جهة، من اعال  الم كورة القطاعات في العمل المراة لتففيل ونتيجة
 ه   في المتوافرة الشرل مناصب على تهيمن المراة اصبحج العسكرية، الفدمة وقانون التسعينيات فترة

 .القطاعات

 دون قطاعات في العمل تففيلها مع العمل، سوق فى الجزائرية المراة مشاركة لزيادة نظرا ولكن
 .ال كور من اعلى اإلناث بين البطالة معد  يكون ان المتوقع من فإنه سكنها، مكان من بالقرب و غيرها

 

 :ذلك يوضح التالي والجدول

                2010 الجزائر في الجنس و التعليم مستوى حسب البطالة هيكل

 

 

 

 

 

 

 

Source : ONS , 2012 : enquête sur l’emploie , Algérie 
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 والنوع : التعليم مستوى حسب الجزائر في والتشغيل المشاركة نسبة                   

 مستوى
 التعليم

 التشغيل  نسبة االقتصادي النشاط في المشاركة نسبة

 اإلجمالي اإلناث الذكور اإلجمالي اإلناث الذكور

 21.3 5.7 49.1 21.7 5.8 50.0 األمي

 42.7 8.6 72.9 46.2 9.3 78.8 االبتدائي

 44.4 10.1 67.0 49.7 11.5 74.9 المتوسط

 40.4 14.7 64.1 44.4 17.7 68.9 الثانوي

 التعليم
 العالي

61.1 39.9 49.7 54.7 26.6 39.6 

Source : ONS , 2012 : enquête sur l’emploie , Algéri 

 

 : يلى ما نستنتج أن يمكن الجدول، هذا بيانات ومن السابق، الشكل إلى وبالنظر

 ناعفا  12 علاى  تزياد  الفريجاات  بطالاة  فنسابة  التعليم، مستو  مع طردا البطالة معد  يتناسب •
 .األميات لد  البطالة معد  عن

 بينهماا  الفارق  ان إال التعليم مستويات كل عند ال كور بطالة معد  من اعلى اإلناث بطالة معد  •
 .الجاامعي  التعلايم  مساتو   عناد  اناعاف  ثالثة و الثانوي التعليم مستو  فئة في الفعف تجاوذ
 . الفئتين هاتين إلى ينتمين العمل على يقدمن اللواتي اإلناث معظم كون إلى  ل  ويعود

 الفاال  القطااع  تففايل  و الساكن،  عان  البعيادة  األمااكن  في العمل على اإلناث إقبا  نعف إن •
 األجاور  بسابب  الفاال  القطااع  فاي  العمال  عان  اإلنااث  إحجاال  وايفاا  اإلنااث،  علاى  الا كور 

 بين البطالة معد  ارتفاع في اسهمج قد العمل، وهشاشة الالئقة غير العمل وظروف المنفففة،
 فاي  اساهمج  الحكاومي  القطااع  فاي  الشارل  مناصب ندرة ان كما والثانويات . الجامعيات اإلناث
 جادا،  نادرا إال اليدوية باألعما  يقبلن ال عادة المتعلمات اإلناث فإن ال كور عكس وعلى  . ل 
  .بالعائلة يتكفل  ال ي هو الجزائري المجتمع وتقاليد عادات حسب الرجل ان  ل 

 عن للبحث ال كور من اطو  مدة ينتظرن ما عادة اإلناث ان ايفا الرسمية اإلحصائيات وتبين •
 مان  اعلاى   العمال  عان  بحثاا  شاهرا  24 مان  اكثار  تمكاث  التاي  اإلنااث  نسابة  ان ويالحاا  العمل،
آماالت   اطاو   فتارة  االنتظار اإلناث تففيل بسبب ه ا يكون قد و.ادنا  الجدو  يبين كما ال كور

 . اعتقادهن في الئقة غير مناصب قبو  من بدال الئق شرل منصب علي يحصلن ان فى

 

 :2010 سنة الجزائر في الشغل عن البحث مدة و النوع حسب العمل عن العاطلين توزيع نسبة

 مدة البحث النوع    
 سنة من اقل

 23 إلى 12 من
 شهرا

 اإلجمالي فأكثر شهرا 24

 100 37.4 28.4 33.8 ذكور

 100 39.5 21.2 39.4 إناث

 100 45.1 19.3 35.6 إجمالي

Source : ONS , 2012 : enquête sur l’emploie , Algérie 
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 السعودية : في اإلناث بين البطالة

 منهاا  عادة  ألساباب  االقتصاادي،  النشااط  فاي  الساعودية  الماراة  مشااركة  معاد   ناعف  مان  باالرغم 
 الارئيس  السابب  يكون قد و . العمل سوق على المراة إلقبا  الكبير التزايد يالحا فإنه والتقاليد، العادات

 حياث  متساارعة  باوتيرة  الجامعي منه على األخال التعليم على السعودية في البنات إقبا  تزايد  ل  في
 قاد  و . منهاا  والعلمياة  الهندساية  حتاى  التفصصاات  معظام  فاي  الفاريجين  عدد حيث من تهيمن اصبحج
 فاي  تعانياه  الا ي  التميياز  االقتصاادي  النشاط في السعودية المراة مشاركة نسبة نعف اسباب احد يكون
 ها ا  فاي  لإلنااث  األجار  مساتو   ان إلاى  تشير فاإلحصائيات . الترقية و األجر حيث من الفال القطاع
 .ال كور ذمالئهن لد  األجور مستو  % من66 يتجاوذ ال المتوس  في كان 2008 سنة خال  القطاع

 وليس والتقاليد العادات إلى يعود ربما النوع حسب التمايز كون هو المقال ه ا في تأكيد  يجب ومما
 . السعودية في بها المعمو  والتشريعات القوانين إلى

 مهان  فاى  الساعودية  للماراة  النشااط  مجااالت  توسايع  إلى تهدف متعددة بعمليات حاليا المملكة وتقول
 % خاال  35 المتوسا   فاي  تفاوق  التاي  البطالاة  مان  للحاد  و لا   المفتلفاة  والفادمات  والتجارة كالمحاماة

 .األخيرة الفترة

الفتارة مان    خاال   مساتمر  تزاياد  فاي  كاان  الساعودية  فاي  العااطلين  عادد  إجماالي  ان ويالحاا  .. ها ا 
 ثلاث  مان  اكثار  يمثال  2013 بداياة  فاي  اإلنااث  العااطالت  عادد  يصابح  ان إلى اد  مما 2013 -1999
   1999 .الربع عال   عن قليال يقل كان ان بعد العاطلين إجمالي

 :2013 -1999من  الفترة على بالتطبيق ذلك، يبين جدول يلى وفيما

 :2013 -1999 الفترة من خالل النوع حسب العمل عن السعوديين العاطلين عدد إجمالي تطور

 السنوات
 

 العاطلـــون
 اإلجمالي اإلناث الذكور

1999 183.780 70.274 254.054 
2000 194.327 79.316 273.643 
2001 202.566 78.586 281.152 
2002 224.983 103.662 328.645 
2003 248.502 123.457 371.959 
2004 272.022 143.252 415.273 
2005 295.541 163.046 458.587 
2006 319.060 182.841 501.901 

 463.313 167.840 295.473 1ر – 2007
 480.078 188.807 291.271 2ر – 2007
 418.062 167.660 250.402 1ر – 2008
 437.648 181.417 256.231 2ر – 2008

2009 258.542 204.467 463.009 
2010 274.060 244.876 518.936 
2011 298.927 309.628 608.555 

 615.249 324.929 290.320 1ر – 2012
 607.532 359.316 245.216 2ر – 2012
 652.011 374.401 277.610 1ر – 2013

: Central Department of Statistics & Information (CDSI) Saudi Arabia Source 
www.cdsi,government.sa.english/index 

http://www.cdsi,government.sa.english/index
http://www.cdsi,government.sa.english/index


 
 

 70                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

  تونس: في اإلناث بين البطالة

 إ ا العربياة  المنطقاة  فاي  النساب  اعلاى  مان  االقتصاادي  النشااط  فاي  التونساية  الماراة  مشااركة  نسبة تعتبر
 هميا :  عااملين  إلاى  اساساا   لا   يعاود  و .الصاوما   و جيباوتي  و كموريتانياا  الفقيارة  البلادان  اساتثنينا 

 فاإن  ها ا  مان  باالرغم  و .األخار   العربياة  بالبلادان  مقارناة  مبكارا  اإلناث بين التعليم وتعميم التشريعات،
العاالمي .   بالمتوسا   قورناج  ما إ ا نعيفة التزا  االقتصادي النشاط في التونسية للمراة المشاركة نسبة
 تبين الرسمية فاإلحصائيات .تونس في االقتصادي النشاط في ال كور إسهال نسبة عن كثيرا تقل انها كما
 وإ ا .لإلنااث  % بالنسابة 25 حادود  فاي  كاناج  بينماا  %70 قاربج 2008 في لل كور بالنسبة النسبة ان

 كانج إ  كبيرة نوعية قفزة حققج التونسية المراة فإن الزمن في تطورها ذاوية من النسبة تل  إلى نظرنا
 خاال   تفااعفج  النسابة  إن يعناي  مماا  % 5.6 تتجااوذ  ال 1966 سانة  العمل سوق في مشاركتها نسبة

 .مرات اربع من بأكثر 2008 -1966 الفترة من

 بالنسابة  االنففااض  إلاى  المشااركة  نسبة ميل 2008 -1994 للفترة من الرسمية اإلحصائيات تبين كما
 الجامعية دراستهن مواصلة اإلناث معظم تففيل بسبب ربما اإلناث من سنة 25 من األقل العمرية للفئة
 عان  البحث في الفريجات تقفيها التي المدة  ل  إلى انف ،25 سن بعد العمل سوق دخو  بالتالي و

  26سن  بعد فعال العمل في الشروع عنه ينت  مما شهرا18 على  يزيد بما المتوس  في تقدر التي العمل
يقاارب   نفساها بماا    الفتارة  خاال   مشاركتها نسبة ارتفعج فقد " سنة 34 -25العمرية "  للفئة بالنسبة اما
 ها ا  و 25 بعاد  فعاال  العمل في يشرعن ما عادة الفريجات معظم ان إلى االرتفاع ه ا يعود وقد 10%
 مناصاب  نادرة  مان  باالرغم  و . شاهرا  18 علاى  تزياد  فتارة  المتوس  في يتطلب الشرل عن البحث لكون
 . العمال  ساوق  علاى  التونساية  الماراة  مان  متزاياد  إقباا   يالحاا  فإنه عنها، البحث ومتاعب الالئق الشرل

 النشايطة  العاملاة  القاو   فاي  العددية الزيادة ان تبين 2012 عال من األو  للربع الرسمية فاإلحصائيات
 المتدهورة المعيشية والظروف جهة، من الفريجات عدد تزايد بسبب ربما الجنسين بين جدا متكافئا كان

 بالنسابة  اماا   . اخار   جهاة  مان  وناعيتهن  تحساين  برياة  العمال  عان  البحاث  إلى باإلناث دفع مما نسبيا،
 تعرناا  اكثار مشااركتهن   نسابة  ناعف  مان  باالرغم  اإلنااث  فاإن  الجنساين  باين  تونس في البطالة لتوذيع
 : ادنا  الشكل يونحه ما وهو الرجا  من للبطالة

 2013 -2006النوع من   حسب تونس في البطالة معدل تطور

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Institut National de la Statistique(INS), Enquête Nationale sur la Population et l'Emploi , 
Tunis ,  various years and trimesters. 
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 فارل العمال   ان هاو  إناافى  عامل إلى بال كور مقارنة اإلناث بين البطالة معد  ارتفاع يعود وقد
 : ادنا  الشكل يونح كما لإلناث، منها لل كور مالءمة التى توافرت كانج اكثر

 

 :2013 -2006الفترة من  خالل النوع حسب تونس في المنشأة الشغل مناصب عدد تطور

 (بايالف)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Institut National de la Statistique(INS), Enquête Nationale sur la Population et l'Emploi 

 

 الرابـع القسم

 البديلة السياسات

 

 ينصاب  العالمياة  و الجهوياة  المؤسساات  و المنظماات  و الحكوماات  لمعظام  حاليا الشاغل الشرل إن
 خاصاة  المتقدماة  البلادان  فاي  حتاى  حادتها  تزداد التي البطالة من للحد الئق شرل فرل إيجاد كيفية علي
 علاي  بنااء  مواطنيهاا  طارف  مان  تقيٍم اصبحج النامية البلدان في فالحكومات األخيرة، المالية األذمة بعد

 الفروط تففيف علي قدرتها بالتالي و الفقر و الالمساواة حدة من والتففيف البطالة محاربة على قدرتها
 هناا   إن . واالجتمااعي  السياساي  االساتقراريين  فاي  يساهم  مماا  السياساية  و االجتماعياة  و االقتصاادية 

 تنمياة  إلاي  تؤد السابقة لم والنمو التنمية نما ج ان علي المحللين و الباحثين و القرار صناع لدي إجماعا
للطلاب،   تساتجيب  التاي  بالكمية الئقة شرل فرل تحقيق إلي ال و – منها الجميع استفادة بمعني–  شاملة
 علي  اإلجماع إلي يؤد لم السابقة السياسات نقد في اإلجماع ه ا ان إال  . واإلناث الشباب فئة من خاصة
 فان هذا من بالرغم و .  والعدالة المتزايد والفقر للبطالة حلو  إيجاد علي قادرة بديلة سياسات و نما ج
 : التاليين الهدفين تحقيق على تعمل أن يجب البديلة السياسات أن علي إجماع شبه هنا 

 و لا   شايوخا  و شابابا  ريفياين،  و حفاريين  إناثاا  و  كاورا  المواطنين جميع تمس ان الشمولية، اي -ا 

 .بالمواطنة الشعور و األمن و االستقرار لفمان

 . فرل العمل الالئق تعمل على إيجاد التي لالستثمارات األولوية إعطاء -ب 
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 :التالية السياسات إلي حاجة هنا  الهدفين ولتحقيق

  الهيكلية: باإلصالحات القيام-أوال

  لا   الالئقاة   الشارل  مناصاب  في الزيادة إلي يؤدي ال ي االقتصادي النمو واستمرار إنعاي بهدف
 والادليل  كافياا  لايس  انه إال الشرل مناصب إليجاد نروريا شرطا كونه من بالرغم االقتصادي النمو ان

 سنوي نمو معد  2008 -2001 الفترة من خال  حققج قد العربية المنطقة ان من بالرغم انه  ل  علي
 خال بشكل الفريجين اوساط في البطالة حدة من التففيف إلي يؤد لم  ل  فإن  %4 المتوس  في فاق
 بالرة، اهمية  ات استمراريته فإن العمل كثيف النمو يكن مهما انه إلي نظرا و عال، بشكل الشباب فئة و

 النماو  اساتمرارية  عادل  ان يعناي  مماا  الشباب، فئة تففم مرحلة حاليا تشهد العربية المنطقة ان  خاصة
  . سريع بشكل البطالة تفشي عنه سينت 

 

 األهم : الدور الدولة تنفيذها في تلعب جديدة صناعية سياسة صياغة – ثانيا

 المراحال  عناد  دورهاا  يتوقف ولم البلدان كل تصنيع في استراتيجيا دورا التزا  و الدولة لعبج لقد
 فاي  االساتثمار  طرياق  عان  اساتراتيجياتها  تنفيا   بال  والادعم  اإلشاراف  و التوجياه  علاي  للتصانيع  األولاي 

 كورياا  تجاارب  ولعال   .با ل   القياال  علاي  الفاال  الما  راس تحفيز في صعوبة واجهج كلما المشاريع
 العربياة  المنطقاة  في القرار صناع يردد  ما إن  ل  . علي دليل خير الهند و الشعبية الصين و الجنوبية

 حتى آنيًا فيه النظر إعادة إلي فى حاجة  التوجيه و الدعم توفير مع الفال القطاع مهال من التصنيع بأن
 مانهم   الفاوال،المحليين  لادي  الحاوافز  ناعف  ظال  فاي  بهاا   المنوطاة  بالمهماة  المنطقة في الدولة تقول

 . المنطقة بلدان الحتياجات واالستجابة المحلية الموارد تحويل علي قادرة صناعة بإقامة واألجانب،

 الفالحاة  تصانيع  إلاي  بال  المحادد،  باالمعنى  الصاناعة  قطااع  عناد  هناا  التصانيع  مفهاول  يتوقاف  وال
 إلاى  الناشائة  االقتصاادات  وبعاض  المتقدماة  الدو  في بدورها تحولج األخيرة ه   ألن  ل  و والفدمات

 . فعال صناعية انشطة

التكنولوجياا   و العلام  كثافاة   ات الصاناعات  إقاماة  فاي  فتتمثال   الماأمو   التصانيع  لبنياة  بالنسابة  اماا  
 المعلوماات  و االتصااالت  و الحيوياة  والتكنولوجياا  الدوائياة  كالصاناعات  العالياة  المفاافة  القيماة  و ات

 كماا  .األخار   والفدمية الفالحية الصناعية القطاعات كل علي مفاعف اثر من لها لما  ل  و وغيرها
 . مباشر غير و مباشر بشكل الفريجين من ا الف لمئات الالئق الشرل مناصب إيجاد إلي ستؤدي انها

 الحقيقاي  االقتصاادي  للفاائض  الرئيساي  المساتحو   كونهاا  إلاي  تعود الدولة تدخل إلي الدعوة ان كما
 الماواد  مصادرة  كاناج  ساواء  الرباع  علي تستحو  التي هي العربية المنطقة في فالدولة .لالستثمار القابل
 بالشكل الفائض ه ا يسترل وحتى . مثاًل مصر فى السويس لقناة بالنسبة الحا  هى كما غيرها آو األولية
 .يهدر ان من بدال الطويل األمد في اعلى العائد حيث يستثمر، ان بحاجة إلى فإنه ككل للمجتمع األنجع

 العقاود  فاي  علياه  كاان  عماا  المنطقة بلدان في االستثمار معد  انففاض إلي يعود آخر سبب وهنا 
 فاي  االساتثمار  بمعاد   قاورن  ماا  إ ا ايفاا  و جهاة  مان  التحريار  عملياات  و الهيكلياة  لإلصالحات السابقة
 . اخر  جهة من الهند و كالصين  النامية البلدان

 األخيارين  العقادين  فاي  العربياة  المنطقاة  بلادان  فاي  االساتثمار  معاد   متوسا   ان تبين فاإلحصائيات
 اناف   . ماثال  الصاين  % فاي 35 على يزيد بينما اإلجمالي المحلي النات  % من25و20 بين  يتراوح

 إن حياث  مان  نتائجهاا  فاي  تتفاق  المنطقاة  فاي  اجريج التي القياسية اإلحصائية الدراسات كل ان  ل  إلي
 والتفافم( ..   النقدياة  و الفاريبة  كسياساة  األخر  الكلية العوامل بين )من العامل هو االستثمار معد 
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 بنقطاة  االساتثمار  معاد   ارتفااع  إلاى ان  الدراساات  تلا   إحاد   خلصاج  فمثال .التشريل علي بقوة المؤثر
 . مئوية نقطة ربع بمقدار البطالة في انففاض عنه ينت   واحدة مئوية

 االستثمار معد  بين كبيرة ارتباط عالقة وجود تونس في البطالة حو  اخر  دراسة اونحج كما
 معاد   فاي  انففااض  إلاي  اشهر 6 عن تقل مدة خال  يؤدي االستثمار معد  ارتفاع إن حيث التشريل، و

 فاي   لا   و البطالاة  معد  في االرتفاع إلي بدور   يؤدي االستثمار معد  في االنففاض ان كما البطالة،
       . جدا قصيرة فترة

 

سيوق   فيي  العيرض  و الطليب  بيين  التوافيق  عدم لمشكلة حل إيجاد إلى تهدف شاملة سياسة وضع :ثالثا
 العمل :

 الفريجين و عال بشكل الشباب فئة تمس بأنها - سابقًا راينا كما – العربية الدو  في البطالة تتميز
 فاي الوقاج   ها ا  السان،  ماع  عكسا و التعليم مستو  مع طردا يتناسب البطالة معد  ان اي خال، بشكل
 المؤسساات  قادرة  وعادل  العمال،  ساوق  فاي  الالذمة والكفاءات المهارات نقال الدراسات فيه تظهر ال ي
 التوافاق  عادل  إلاى  ظاهريا تعود المشكلة ان من بالرغم و  . الماهرة العاملة اليد من احتياجاتها سد على
 كماا  جادا،  معقاد  العربية البلدان بعض في األمر فإن العمل سوق متطلبات و التعليم قطاع مفرجات بين
 مان  ظاهريا تشكو والجزائر  تونس و كمصر بلدان فهنال   خر، بلد من تفتلف  ل  وراء األسباب ان
 علاى  قاادرة  غير المحققة االقتصادي النمو معدالت ان مثال مصر في والواقع الفريجين، من كبير عدد
 ومان  العمال،  ساوق  إلاى  سانويا  جدياد  وافد 750000 على يزيد ما الستيعاب كافية شرل مناصب إيجاد
 بلدان وفى . الفريجين من هم العاطلين من % 60 ان والنتيجة سنويا، خري  200000 من اكثر بينها
 عدل بسبب ليس  ل  ان إال خاصة منهم والفريجين الشباب اوساط في البطالة تتزايد للنف  منتجة اخر 
 .عدة ألسباب الوافدة العمالة العمل ارباب لتففيل نتيجة بل الشرل مناصب توافر

 اختال  من يشكو ككل العربية المنطقة في العمل سوق في الطلب و العرض من كال ان والواقع ..
 إفراطاا  العربياة  البلادان  معظم تشهد الطلب جانب فمن.آخر إلى بلد من متفاوتة بدرجات كان إن و كبير
 مماا  .المحلياة  لالقتصااديات  االساتيعابية  بالقادرات  قورن ما إ ا العالي التعليم قطاع في التوسع في كبيرا
 للفاريجين  اإلحبااط  بالتاالي  و البطالة إلى اخر  جهة من و التعليمي المستو  تدهور إلى جهة من اد 

 التكاوين  مان  بادال  والحفاا  التلقاين  علاى  القائماة  التعلايم  طارق  محتويات ان كما المتاحة، للموارد والهدر
 معظام  يفتقادون  خاريجين  إنتااج  إلاى  ادت المهاارات  مان  بادال  الشاهادات  نظاال  وعلاى  والعقلاي،  العملاي 

 العربياة  البلادان  فاي  التعلايم  انظماة  فاإن  المعفالة  لها    حل وإليجاد والعملية . منها التصورية المهارات
 اإلباداع  مجا  في والتكوين المهارات بناء على مبني سعي وإلى االبتدائي من شامل إصالح إلى بحاجة

 بأن الدولة انتظار من بدال ال ات على االعتماد اي الفاصة، المبادرات او المؤسسات وإنشاء االبتكار و
  .السابق في كان كما الشرل مناصب توفر

 مان  الهائال  الكم استيعاب يمكنها ال العربية البلدان في االقتصادية البنية فإن العرض جانب من اما
 تعتماد  شااملة  تحديثياة  و تصانيعية  سياساة  إلاى  العربية الدو   تحتاج المعفلة ه   ولتجاوذ . الفريجين

 المهاارات  علاى  الطلاب  تزاياد  إلاى  حتماا  سايؤدي  ها ا  و التكنولاوجي  التطاور  و العلماي  البحاث  علاى 
 .حالياا  يحادث  كماا  الفاارج  إلاى  هجرتهاا  من بدال استيعابها على و العالي التعليم خريجي من والكفاءات
 في الفريجين ونعية مع تماما تتالءل الرربية البلدان انتهجتها التي للهجرة االنتقائية السياسة ان فالواقع
 المادية الموارد هدر من يزيد مما المنطقة خريجي احسن من ا الف تمتال إنها حيث العربية، المنطقة

  .محليا البشرية و
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 الشاملة : التنموية السياسة في وإدماجها تفعيلها بغرض التشغيل دعم سياسات بتقييم القيام -رابعا

 عال بشكل التشريل دعم برام  و سياسات ونع إلي العربية المنطقة بلدان معظم لجوء من بالرغم 
 فاي  و لا   الماناي  القارن  مان  التساعينيات  و الثمانينياات  فتارة  منا   وه ا على األخال الشباب تشريل و

 الشاباب  اوسااط  فاي  و عاال  بشاكل  البطالاة  تفااقم  فاإن  آن ا  بها قامج التي االقتصادية اإلصالحات إطار
 إجاراء  يتم لم فإنه ه ا من بالرغم و . البرام  و السياسات تل  فاعلية مد  عن تساؤالت يطرح خاصة
 اولاى  كفطاوة  با ل   القياال  يستدعي ما هو و الفعلية تكلفتها و فعاليتها مد  علي للتعرف لها شامل تقييم
 تجارب حاليا هنا  ان خاصة انجع، هو بما استبدالها او لتفعيلها الفرورية التعديالت بإجراء القيال نحو
 . منها االستفادة يمكن المجا  ه ا في عدة

 الشرل سوق في األوناع لسوء فعل كرد  جاءت الحالية التشريل دعم سياسات فإن عال .. وبشكل
 جديدة اوناع لتأذل استجابة  جاءت البلدان بعض في  خر حين من بها القيال تم التي التعديالت وحتى
 ليسج الشباب اوساط في البطالة مشكلة ألن نظرا و . الفريجين بين البطالة لتفاقم بالنسبة الشأن هو كما

 للتحاديات  االساتجابة  علاي  قاادرة  األماد  طويلاة  و ساباقة  سياساات  تصاميم  تساتدعي  مواجهتها فإن ظرفية
  فاي  اإلساتراتيجية  تلا   إدمااج  و التوقعاات  و تتماشاي  اساتراتيجية  وناع  وبالتاالي  مساتقبال،  و حانارا 

 . للتنمية العامة اإلستراتيجية

 من بدال فعلية ورد ظرفية كونها العربية ( المنطقة في السياسات كل يكن لم إن معظم ) يميز ما إن
 الم .  فيها الترير او نفسها الظاهرة لحدوث سباقة و المد  طويلة شاملة إستراتيجية علي مبنية تكون ان

 في تففم من عنها سينجم ما و الشباب فئة تففم ظاهرة حدوث مثال المنطقة في القرار صانعو يتوقع
 ؟ الحقة فترة في العمل على الطلب

 ان مان  باالرغم  الفاريجين  باين  البطالاة  انتشاار  ظااهرة  المنطقاة  فاي  القارار  صانعو يتوقع اال ايعقل
 فيه؟ التوسع مد  تحدد و تمو  التي هي و التعليم قطاع علي تهيمن الدولة

 تاونس  فاي  منهم الفريجين الشباب، خاصة تشريل دعم لبرام  األولي التقييم خال  من ويبدو ه ا،
 للفريجين والمهني الفني التدريبين ببرنام  يتعلق فيما خاصةلها،  االيجابية النتائ  بعض هنا  ان مثاًل،
 فاي   شاهادات  يحملاون  الا ين  اولئا   خاصاة  العمل عن العاطلين لبعض  المهني اإلدماج يفمن انه  ل 

 ها    مان  اساتفادتهم  دون ناعيفاً  الئاق  شارل  مناصاب  علاي  حامليهاا  حصاو   احتماا   يكاون  تفصصاات 
  .البرام 

 هناا   ان الاي  ايفاا  خلصاج  الدراساات  من العديد فإن البرام  له   االيجابيات بعض من وبالرغم
 مماا  تكلفتهاا  و فعاليتهاا  ماد   علي للتعرف دورية تقييمية دراسات إعداد إلي شيء كل قبل و اوال حاجة
 يالحاا  فاناه   لا   إلاى  باإلناافة  . تكاليفهاا  تففايض  و فعالياتهاا  تحساين  بقصاد  بإصاالحات  بالقيال يسمح
 تاوفر  حياث  العاصامة،  خاصاة  الكبار ،  المادن  فاي  التشاريل  دعام  بارام   و التشاريل  مكاتاب  تمركاز 

 بقياة  تحظاى  ال بينماا  تدريبياة  دورات في الفريجين استقبا  بإمكانها التي الفاصة الحكومية المؤسسات
 يتطلب مما بها القاطنين الشباب تهميش حدة من ذاد مما البرام  به   منها، الهامشية خاصة و المناطق
 . البرام  ه   تكاليف تتحمل التي هي الدولة ان خاصة الفرل، له   المتكافئ التوذيع

 

  العربي: االقتصادي االندماج عملية تفعيل - خامسا

 العولماة  نحاو  الميال  األولاى  : اساسايتين  ظااهرتين  الثانياة  العالمياة  الحرب نهاية من  العالم شهد لقد
 اقتصاادية  تكاتالت  علاى  تحتاوي  العالم مناطق كل اصبحج بحيث اإلقليمية، التكتالت عدد تزايد والثانية
 ها ا  فاي  متاأخرة  العربياة  المنطقاة  بقياج  بينماا  وتتكااثر  تتساع  انهاا  إال االنادماج  مستو  حيث من تفتلف
 . األوروبي التكتل فيه ظهر ال ي الوقج نفسه في جاءت الفكرة ان من بالرغم الفعلية الناحية من المجا 
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 تحسان  إلى سيؤدي العربية المنطقة في االندماج ان فى تتفق االقتصادية الدراسات كل ان من وبالرغم 
 البلادان  فاي  الطويال، خاصاة   األماد  في معتبرة وفورات تحقيق و التشريل ومستو  النمو معد  في كبير

 فاي  المنطقاة  فاي  االقتصاادي  االنادماج  إن  . الياول  إلاى  ميدانيا تجسيدها يتم لم الفكرة فإن السكان الكثيفة
 مجموعة المنطقة شعوب مصالح لحماية منه بد ال امرا اصبح العمالقة والتكتالت العولمة  تسود  عصر

 .فراد  و

 

 : للمواطنين االجتماعية الحماية توفير - سادسا

 سهولة يعني مما الشرل سوق مرونة في الزيادة نحو يميل عالميا التشريل لسياسة العال االتجا  ألن  ل 
 مان  ماأمن  غيار  فاي  العامال  تجعل الهشة الونعية تل  و المؤقج، التوظيف و تكلفة بأقل العما  تسريح
  . الفعالة االجتماعية للحماية عامة سياسة توفير يتطلب مما البطالة
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 والمهني التقني والتدريب التعليم منظومة كفاءة تحسين

 العربية الدول في

 

 مقدمة :

 العاالم  تااريي  فاي  تحاو   نقطاة  2011 عال من  العربية الدو  شهدتها التي السياسية االحداث شكلج
 إلاى   باإلناافة  العماري  الهيكل ترير الحكومات واجهتها التي التحديات خطورة من ذاد  ومما .العربي

 فاي  تتمثال  اخر  تحديات وهنا  . العمل فرل ونقال البطالة  مثل األخر ، الديموغرافية االتجاهات
 المنطقاة  فاي  االقتصااديات  بعاض  علاى  سالبيا  اثرت والسكن التعليم وكفاية الطبية والرعاية الر اء نقال
  .والمتوس  القصير المديين على

 بانفتااح  يتعلاق  فيماا  تقادما  حققاج  العربياة  الادو   بعاض  فاإن  االقتصاادي  النماو  هشاشاة  مان  وباالرغم 
 الفار   مان  ذاد مرتفاع  ساكاني  بنماو  امتااذت  العربية الدو  ان البشري، كما الما  راس وبناء ،مالتعلي
 في والتنافسية الوطن ببناء تسمح شابة عمالة قوة لوجود كبيرة تنافسية ميزة يشكل وهو العمل سوق على

 التدريب فرل من مزيد خال  من الشابة الطاقات تل  من االستفادة حسن يتطلب مما العالمية االسواق
  .والتشريل

 النظاال   يعاد  ولام  الشاباب،  مان  الكبيارة  التادفقات  مان  االساتفادة  يساتطع  لام  الادو   مان  كثير  ل  ومع
 هيكلة في تعديالت من بالرغم منه والمتسربين التعليمي النظال خريجي استيعاب على قادرا االقتصادي

 البارام   ان  كماا  .الشاباب  وتشاريل  لتادريب  مفتلفاة  دولياة  تجارب وانشاء واستقطاب السياسات، وحزل
 تحدياد  صاعوبة  او االعاناات  علاى  العتمادهاا  واناح  بشاكل  فاعلاة  تكان  لام  الفقاراء  شاريحة  تادعم  التاي 

 نحاو  إ  ان هناا   الكبار ،  المادن  الاى  االريااف  مان  الداخلياة  الهجارة  إلاى  نشاير  كما .المطلوبة الشريحة
 في التنمية تمركز الى اد  مما بالمدن المحيطة األحياء في السيما حاليا فيها يعيشون العرب من 64%

 وانعدال الحياة نوعية تدهور إلى باإلنافة ، االساسية الفدمات على الطلب ذاد كما .غيرها دون مناطق
 ل ( .2011 الدولي األمن ) البن 

 وارتباطها والمهني التقني والتدريب التعليم في متمثلة البشرية التنمية المحور ه ا في نتناو  وسوف
 .العمل وسوق التدريب بين التكامل عملية تدعم التي العربية التجارب اهم الى باإلنافة العمل ، بسوق

 العربي : فى العالم العمل سوق الحتياجات المطلوبة والتدريب التعليم نوعية

 تم فقد  ل ، ومع .للتنمية رئيسية اداة بمثابة الكثيرون ويعتبر  اإلنسان حقوق من اساسي حق التعليم
 دراسة بعد يشير ال ي (1996) بريتشيج خاصة االقتصاديين، من العديد قبل من المبدا ه ا في التشكي 
 تقدما يعني ال المتعلمين السكان من كبير عدد وجود ان إلى التعليم مجا  في الدولية التجارب من العديد

فى  تزيد المتعلمين اعداد كانج إ ا :وهو العربي فى العالم مهمًا سؤاال تطرح النتيجة ه   .كبيرا اقتصاديا
 ال  .والتقناي؟  االقتصاادي  التقادمين  عان  البلادان  تلا   يعاوق  الا ي  السابب  بالفب  هو فما العربي، العالم
 من الكثير .المتاح التعليم وجودة نوع هو للقلق المثيرة الرئيسية المجاالت احد لكن محددة، إجابات توجد

 التنمياة  علاى  الحصاو   اجل من جيد بشكل متنوعة تعليم نظم إلى حاجة في البلدان ان يؤكدون الباحثين
 ساكان  بوجاود  غالبيتهاا  فاي  تتمياز  التي العربية البلدان على ينطبق ما وه ا .المطلوب والتقدل المستديمة
 نظار  فاي  يعاود   لا   فاي  الرئيسى والسبب .ي كر انمائي تقدل اي تحقق لم األسفمع  – انها إال متعلمين
 التعليم على كبير بشكل يركز العربية الدو  غالبية في فالتعليم .المتاح التعليم وجودة نوعية الى الكثيرين
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 جاودة  ان كماا  .التنمياة  تحتاجهما ال ين  والمهني التقني التدريبين على التركيز من بدال المجرد النظري
 افاراد   تدريب إلى بحاجة العربي فالعالم .نظر محل ايفا هو العربي فى العالم المتاح والتدريب التعليم
  .العمل بسوق مرتبطا متميزا ومهنيا تقنيا تدريبا

 يعطاي  األساسي فالتعليم .الحياة مراحل من كاملة سلسلة يرطي المهارات وتنمية التدريب مفهول إن
 األو لي المهني التدريب ويوفر .العمل لفرل األساس حجر ويفع إمكاناتهم، لتطوير اساسا االفراد كل

 عاالم  مان  االنتقاا   تساهل  التاي  والمهنياة  الفنياة  والكفااءات  العاماة،  المعارف ،و األساسية العمل مهارات
 الفنياة  وكفااءاتهم  مهااراتهم  تطوير على االفراد الحياة مد  التدرب يساعد كما .العمل عالم إلى التدريب
  .العمل وآليات تقنيات في التطور لمواجهة

 المجتمع : على والمهني التقني التدريبين أثر

 الفارد  نماو  فاي  فقا   لايس  ومهماا  محوريااً  دورًا يلعباان  المهاارات  وتطاوير  والمهني التقني التدريبان
 البشارية  ماوارد   لتطاوير  بلاد  اي اساتراتيجية  نمن مهم كجزء ايفا بل ، الوطني واالقتصاد والمجتمع

 انهماا  كما االجتماعي ، واالذدهار االقتصادية للتنمية وسيلة فهما .لمواطنيه كريمة حياة توفير اجل من
 اثبتاج  فقاد  .العمال  لسوق المطلوب واالداء الحالي االداء بين الثررة وسد العاملين قدرات لتطوير وسيلة

 تطاوير  ان كماا  (Hag 2002) جياد  وتادريب  تعلايم  بتاوافر  تزياد  الفارد  قادرات  ان المفتلفاة  الدراساات 
 الدراساات  اثبتاج  كماا  .الماادي  دخلاه  ذيادة وبالتالي وكيفًا، كمًا انتاجيته ذيادة على تساعد  الفرد قدرات

 التشاريل  فارل  ذياادة  علاى  كبيار  وبشاكل  يسااعدان  المالئماين  والمهناي  التقناي  التادريبين  ان المفتلفاة 
 االذدهاار  إن بال  .(Lijima 1994) عال بشكل الوطني االقتصاد وتنافسية االنتاجية وذيادة والتوظيف

 علاى  بادورها  تقاع  والتاي  إنتاجيتهاا،  جاودة  ومساتو    فياه  العاملاة  القاو   نوعياة  علاى  يتوقف بلد كل في
 .العمل سوق الحتياجات مناسب وتدريب تعليمي نظال من المكتسبة المهارات

 االهتمال ان وماليزيا، وسنرافورة الجنوبية وكوريا البراذيل مثل ،الدو   بعض تجارب اظهرت كما
 علاى  ايجاباا  انعكاس  مماا  البشارية  مواردهاا  تطاوير  علاى  كبيار  بشكل ساعدها والمهني التقني بالتدريبين

 التنافساية  قدرتها ذيادة ثم ومن االجنبي لالستثمار جا بة بيئة توفير وعلى التقنية لنقل مالئمة بيئة إيجاد
 االجنباي  لالساتثمار  الجا باة  العوامال  اهام  مان  إن .لمواطنيهاا  الكاريم  والعايش  الرفاهياة  وتحقياق  الدولياة 

 الاوطني  لالقتصااد  تنافسية ميزة إيجاد على قادرة مدربة عاملة ايد توافر هو التحتية البنية الى باإلنافة
 .فيه العاملة وللشركات

 ولتحقياق  االجتماعياة  والمسااواة  العدالاة  لتحقياق  اداة اناه  علاى  والمهناي  التقناي  للتادريب  ينظار  كماا 
 ان يجاب  والمهناي  التقني التدريب ان (1969) بالن  تومس يؤكد ول ل  .ككل المجتمع ألبناء الرفاهية
 اصبح بل .الدراسة من االولى المراحل في حتى والتدريب التعليم منظومة في الكبر  االهمية له تكون
 .النامية الدو  بعض تعانيها التي التعليم مشاكل من الكثير حل في مهمة اداة انه على جاد وبشكل ينظر
 ثم ومن العالي التعليم على الجامح الطلب على السيطرة من ي م كن بعد  وما الثانوي التعليم مناه  فتنويع
 باين  البطالاة  مان  الحاد  علاى  يسااعد  التنوياع  ها ا  ان كما العالي، التعليم ميزانيات على الفروط من الحد

 :التالية األسباب إلى استنادًا وذلك والجامعات، الثانوية المدارس خريجي

 ثانوياة  خريجاي  الاى  يحتااج  الحديثاة  االقتصااديات  فاي  واالعماا   المهان  فاي  الكبيار  التناوع  ان •
 الحاديث  االقتصااد  في حاليا المستفدمة التقنية في الكبير التطور إن ومتفصصة عالية بمهارات
 تقاول  ماا  وها ا  الادنيا  او الوساطى  الوظيفياة  المستويات في عالية مهارة  ات  عاملة ايدي يتطلب
 .بتفريجه المهنية المعاهد

 حيااذة  خال  من سواء البطالة من والحد االقتصادي النمو على والمهني التقني التدريبان يساعد •
 يانعكس  مماا  انتاجيتاه  ذياادة  خاال   مان  او بساهولة  الحار  العمال  علاى  تسااعد   ما مهنة خري  كل
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 بسوق الوثيقة عالقته هو التدريب من النوع ه ا يميز ما فأبرذ .المادي دخله مستو  على ايجابا
 .العمل

 له ينظر ما عادة وهو .االجتماعية والمساواة للعدالة كمقياس والمهني التقني للتدريبين ينظر كما •
 وسكان الفقراء يساعدان والمهني التقني فالتدريبان .المدن سكان او النفبة لتعليم معاكس انه علي

 علاى  الحصاو   ثام  المناساب  التادريب  على الحصو  الفاصة فى واالحتياجات واالناث االرياف
 من التسرب لمشكلة عالج انهما على والمهني التقني للتدريبين ينظر كما .الكريمة والحياة العمل
 مهناي  لتادريب  مشاوقة  بارام   تقاديم  خال  من الفقيرة االسر طالب بين عادة يتركز ال ي التعليم
 .بالتوظيف ينتهي

 ثقافة" بأنه يوصف ان يمكن ما تطوير في مفيدين والمهني التقني التدريب يعد  ل ، على عالوة •
 وتففايل  البحتاة  األكاديمياة  الثقافاة  مان  النقايض  وعلاى  اليادوي،  العمال  مان  والموقف "المهارات
  "العقل"و" "اليد" واحد وقج في والمهني التقني التدريبان يوظف البيفاء الياقات  وي وظائف

 .(1985 )كومب واألكاديمية المهنية  الدراسة و المكتبي، والعمل التطبيقي العمل في

 عادد  وذيادة والمهني التقني التدريب منظومة بتطوير الدو  من الكثير اهتم وغيرها، االسباب لتل 
 عادد  يزياد  وايطالياا  وفرنساا  وهولنادا  والنمساا  المانياا  مثال  المتقدماة  الادو   معظام  ففاي  بهماا،  الملتحقاين 
 تحساين  اجال  ومن  .االكاديمي او العال بالتعليم الملتحقين عدد على والمهني التقني بالتدريبين الملتحقين
 %50 الاى  ليصال  المهناي  بالتدريب الملتحقين عدد ذيادة على الصين عملج  االقتصادي، النمو فرل
 مماثال  هادف  لاديها  الهناد  ان كماا  .المقبلاة  القريباة  السانوات  فاي  االكااديمي  باالتعليم  باالملتحقين  مقارناة 
 التادريبين  على المعتمد تعليمها لنظال تحقيقها في تدين "التايوانية" المعجزة إن بل .%25إلى  للوصو 
 السنوات تشهد ان الكثيرون يتوقع ان غريبا ليس ول ل  (195 ل ،1995 لي، و )بويد والمهني التقني

 تادريبين  خاال   مان  حقيقاي  عمال  عاالم  الاى  الحاالي  النظامي تعليمها الدو  غالبية تحويل  المقبلة القادمة
 .العمل بسوق االرتباط شديد  ومهني تقني

، وكا ا منظمااة العماال  الدوليااة العماالة سااكو والبنا  الاادولي ومنظما  يوقاماج منظمااات دولياة مثاال اليون  
، ساكو  يبدور ريادي في تعزيز ادمااج التعلايم الثاانوي المهناي.  وقاد اعتمادت اليون       خال،العربية بوجه 

مفصاالة بشااأن التعلاايم التقنااي والمهنااي، حيااث اكاادت ان التعلاايم     مهمااةتوصااية مااثال ،   1974فااي عااال 
 ق العملالتقني والمهني  "جزء ال يتجزا من التعليم العال"، كما انه وسيلة لإلعداد المباشر لسو والتدريب

، واداة للحااد ماان عاادل المواءمااة بااين التعلاايم والعماال وبااين المدرسااة والمجتمااع ككاال. كمااا وصااف البناا   
( التعليم في البلدان النامية بأنه غارق في التنظير المجرد 1974الدولي في ورقة حو  سياسات التعليم )

لمعاهاد التقنياة والمهنياة مقارناة     وغير مناسب للظروف المحلية والدولياة ولا ل  يقتارح ذياادة الكلياات وا     
 بالكليات والجامعات االكاديمية. 

 ، لفريجي البرام  التقنية والمهنية اوعلى الرغم من احتياج سوق العمل في كل الدو  العربية تقريب
تتوساع فاي التعلايم االكااديمي علاى حسااب التادريب         ، وتحاج الفار  المجتمعاي   ، نجد ان الدو  العربية

اد  إلاى فجاوة كبيارة باين احتياجاات ساوق العمال ومفرجاات منظوماة التعلايم والتادريب             التطبيقي، مما
  ومن ثم بطالة كبيرة بين المتعلمين وهدر اقتصادي غير مبرر.

وفي ها ا المجاا ، تمكناج منظماة العمال العربياة مان إصادار قارار مان القماة االقتصاادية والتنموياة              
ن الدوحة" الا   تفامن توصايات بشاان التعلايم والتادريب       ( باعتماد "إعال2009واالجتماعية )الكويج 

 منها :
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تطوير التعليم والتدريب من مقوماات التحاديث  بال هماا مفتااح النهفاة المرجاوة، والادعوة الاى           -

التكامااال والاااتالذل باااين التعلااايم والتربية،والتااادريب،والتطوير المساااتمر المااانظم فاااى مناهجهماااا    

 واساليبهما .....

التعليم عموما والتعليم الفنى والمهنى والتطبيقى والتدريب المهنى خصوصا  تحسين جودة برام  -

 % كحد ادنى من الملتحقين بالتعليم ...50ورفع نسبة الملتحقين به الى 

 والمهني : التقني والتدريبين التعليم ** مفهوم

 لعاال  (25) دورته في  لليونيسكو العال المؤتمر اعتمدها التي والمهني" التقني التعليم اتفاقية نصج"
 التاي  التعليمية العملية ومستويات اشكا  جميع " هو والمهني التقني والتدريبين التعليم ان على ل1989
 المهارات بها، واكتساب المتصلة والعلول التكنولوجيات دراسة - العامة المعارف إلى باإلنافة - تفمن
 االقتصاادية  الحيااة  قطاعاات  فاي  المهنياة  بالممارساات  المتصالة  والمادار   والمواقاف  والمعاارف  العلمية

  ." واالجتماعية

 حيث والمهني،  التقني التدريب و التعليم  لمفهول  اليونيسكو منظمة قبل من مراجعة  ا ن وتجري
 فاي  رئيساية  إصاالحات  إجاراء  نارورة   ل2013 عاال  فاي   العاال  مؤتمرهاا   اجتماع في المنظمة اكدت
  "والمهنياة  التقنياة  المهاارات  تنمياة " تسامية  اعتمااد  فيهاا  بماا  والمهناي،  التقناي  والتادريبين  التعلايم  مفهول

 التدريب مؤسسات بين حقيقية شراكات وإجراء للتمويل بديلة مصادر ايجاد ونرورة التدريب وحوكمة
 .العمل وسوق

  :نوعين المفهول ه ا ويتفمن

  التقني : التعليم -

 مؤسساات  باه  تقاول  التقنياة الا ي   والمعرفة المهارات وإكساب التربوي اإلعداد يتفمن التقني التعليم
 المجاالت في فنيين إعداد إلي ويهدف الثانوية الدراسة مرحلة بعد سنتين عن تقل ال لمدة نظامية تعليمية
 الفنيين، إعداد دبلول شهادة علي النظال ه ا خريجو يحصل العربية مصر جمهورية ففي المفتلفة، التقنية
 التعلايم  دبلاول  العاراق  وفاي  الساامي،  التقناي  التعلايم  دبلاول  شاهادة  علاي  الفاري   فيحصال  الجزائر في اما

 معاهد "التعليم من النوع ه ا بإعداد تقول التي المعاهد وتسمي متوس ، تقني دبلول السعودية وفي التقني،
  ( . 2001التكنولوجي)مصطفى  التكوين معاهد او تقنية كليات او مجتمع كليات او فنية معاهد او تقنية

  :المهني التدريب -

 المهناي  التادريب  مراكاز  فاي  وياتم  محاددة  بفئاة  او محاددة  تعليمياة  بمرحلاة  مارتب   غيار  النظاال  وه ا
 عما  إعداد إلى ويهدف واإلنتاج، العمل ومواقع التدريب مراكز بين مشاركة او واإلنتاج العمل ومواقع
 النوع ه ا ويسمي .وغيرها واإلدارية والصحية والزراعية الصناعية االختصاصات مفتلف في ماهرين

 فاي  "المهناي  التكاوين  " كلماة  علياه  يطلاق  ،كماا   "المهني التعليم " العربية الدو  بعض في التدريب من
 ( .2001والمررب ) مصطفى  الجزائر

 :هي والمهني، التقني التدريبين مجال في نماذج ثالثة برزت وقد

 البريطاني . النظال ويمثله الليبرالي النمو ج •

 الفرنسي . النظال ويمثله الدولة طرف من المقنن النمو ج •

 . األلماني النظال ويمثله المزدوج النمو ج •
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 تلخيي   يمكين  ولكن آخر، إلى بلٍد من والمهني التقني التدريبين منظومة  وحوكمة شكل ويختلف
 :التالي النحو على العامة مالمحها

 وغالبا .التطبيقية واألعما  التقنية العلول مجا  في تطبيقية متفصصة مناه  يتفمن :التقني التدريب - 
 .معين تقني مجا  في تقني دبلول او بشهادة ينتهي ما

 يتطلاب  خاال  تنظايم  لاه  يكاون  او العاال  التعلايم  شاكلة على منظما يكون ان ويمكن :المهني التدريب - 
السان   بعد األعمار لجميع مفتوحا يكون ما عادة وهو مرتفعة مالية تكلفة  ات تكون ما غالبا تجهيزات

 او الصاناعية  الثانوياة  شاهادة  على بالحصو  وينتهي التعليمية، المؤهالت لمفتلف و  سنة " 16" ـال
  .والحرفية المهنية التفصصات احد في مهنية شهادة

 حياث  الادو ،  باختالف تفتلف والمهني التقني والتدريبين العال التعليم بين واالرتباط العالقة ان كما
 كامال  خاال   موحادا  تعلايم  نظاال  الادو ،  بعاض  في هنا ، ان عال بشكل ويالحا .موحد نمو ج يوجد ال

 إحاد   مان  بداياة  متناوع  اساساي  تعلايم  األخار   البلادان  بعاض  فاي  ويقابلاه  ، العاال  األساساي  التعليم فترة
 التقناي  والتادريبين  العاال  التعليم بين العالقة وتمثل  .األلماني النظال في الحا  هى مثلما الدنيا، الدرجات
 فاي  مندمجاة،  انظماة  وجاود  ماع  وخاصاة  والتادريب،  التعلايم  منظومات في الفارقة العوامل احد والمهني
 ابلالمق وفي .العال التعليم منظومة فروع احد التقني والتعليم المهني التدريب من جعلج التجارب، بعض
 المنظوماة  ماع  تتكامال  قاد  با اتها  قائمة منظومة المهني التدريب من جعلج تنظيمات اخر  بلدان انشأت

 :النقاط من عدد إلى اإلشارة من بد ال وهنا معها. تتكامل ال وقد العامة التعليمية

 العاال  الثاانوي  التعلايم  ماع  باالتواذي  المهناي  التدريب عن مفتلف تكنولوجي او تقني تعليم هنا  •
 يتوجاب  اناه  غير التربية، وذارة إشراف تحج مهني تدريب فهنا  .فرنسا في موجود مثلما هو
 اندماج في المثا  تعد التي مثاًل فرنسا ففي .نظال اي بطبيعة يتعلق فيما الجزل في الح ر توخي
 إشاراف  تحاج  تادريب  مراكاز  توجاد  فإناه  واحادة  منظوماة  في والمهني التقني والتدريبين التعليم

 .المهني للتدريب الفرنسية الوكالة جانب إلى األعما  اصحاب منظمات

 .التربية وذارة غير عامة هيئة او وذارة إشراف تحج ب اته مستقل مهني تدريب هنا  •

 والرارف  المهنياة  المنظمات دور يالحا إ  المهنية، المنظمات إشراف تحج مهني تدريب هنا  •
 تشافيال  فاي  المهناي،  التادريب  مراحال  مفتلاف  فاي  (،وصاناعة وذراعاة    )تجاارة  المفتصاة 
 .المتدربين مكتسبات وتقييم التدريب، إنجاذ مناه ، إعداد اإلنتاج، قطاعات حاجات

 فاي  انتشارًا األكثر هو الحكومي التمويل ان فيالحا والمهني، التقني التدريبين تمويل طرق عن اما
 المفصصاة  البارام   طرياق  عان  مباشارة  غيار  بصفة التمويل ه ا يكون ان ويمكن .العالم انحاء مفتلف
 فاي  البلادان  بعض في تسهم االجتماعي الحقل في الجمعيات ان كما .المحلية البرام  او البطالة لمكافحة
 تلا   لتوجهاات  طبقاا  متنوعاة  وبرام  مفتلفة انشطة طريق عن المهني التدريب مجا  في خدمات تقديم

 علاى  تفارض  التي الدراسية الرسول خال  من خاصًا التمويل يكون ان يمكن كما وانتماءاتها، الجمعيات
 .التدريبية والبرام  المعاهد في الملتحقين

 الجودة عاليي ومهني تقني تدريبين في االستثمار من الفوائد

 علاى  الحصاو   فاي  لهم المتاحة الفرل من وتزيد العمل في الناس قدرات تعزذ المهارات تنمية إن
 بلد اي اذدهار إن بل بالعمل، واالنتاجية واالبداع االبتكار من مزيد على تساعدهم كما المناسب، العمل
 الدراساات  وتشاير  .انتاجيااتهم  جاودة  ومساتو   ، العمال  علاى  القاادرين  األشفال على النهاية في يعتمد

المثا ،  سبيل فعلى .االقتصادي والنمو  واإلنتاجية التدريب نوعية بين قوية رواب  هنا  ان المفتلفة إلى
 إلاى  تاؤدي  التادريب  اياال  فاي  % 1 بنسبة ذيادة ان إلى األوروبية للبلدان بالنسبة التقديرات بعض تشير
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 ىـاـ إل ز ـــــــاـ ت ع للبلاد  الكلاي  اإلنتااج  نماو  مان  %16 حصاة  وان ، اإلنتاجياة  فاي  % 3 بنسابة  ذياادة 
(EDEFOP 2007)  . 

 وثيقا ارتباطا مرتبطة والمهني التقني للتدريبين عالية جودة  ات منظومة إيجاد ان عليه المتفق ومن
 وبالتاالي  ومهااراتهم  قادراتهم  تطاوير  مان  االفاراد  يمكان  فهاو  .كبيارة  فوائد يحقق العمل سوق باحتياجات

 العرباي  الشاباب  معظام  لرساف  االجتماعياة.. و  والمكاناة  العمال  فارل  علاى  بالحصاو   فرصاهم  ذياادة 
 معهاد اليونيساكو لإلحصااء    تقريار  فحساب  االساساية،  المهاارات  على الحصو  في جمة صعوبة يجدون

 يملكاون  ال سانة(  19-15 شاباب  10 كال  مان   7) المثا  سبيل على والمررب موريتانيا في  (2012)
 حد إلى  ل  في السبب ويرجع .المهارات تل  يملكون ال 10 كل من 5 سوريا وفي األساسية، المهارات

المناساب ، ففاي    والتادريب  إلاى التعلايم   الوصاو   علاى  قادرتهم  من تحد التي الظروف المعيشية إلى كبير
 5 كال  مان  1 يصال  ال ، مصر فيما يكاد التعليم الثانوي األعلى يكون محصورا فاى ابنااء األسار الرنياة    

 إلى التعليم االبتدائي على اإلطالق .  فقرًا األكثر تالمي 

ى الحفاا والتلقاين الا ي يهايمن علاى التادريس فاي        وباإلنافة إلى  ل  التعليم التقليدي ال ي يعتمد عل
 .األساسية الالذمة للتعلم الفعا  المجتمعات العربية الفقيرة ، التي تفتقر في كثير من األحيان إلى الموارد

( فشلج كال   TIMSSففي اختبارات االتجاهات في الدراسة الدولية الفاصة بالريانيات والعلول ) 
اكز متقدمة فيهاا ، حياث إن عادل حصاو  الشاباب علاى المهاارات األساساية         الدو  العربية في تحقيق مر

الالذمااة ساايؤدي إلااى بقااائهم عاااطلين عاان العماال او قبااولهم عمااال بااأجر ذهيااد ال يفااي بمتطلبااات الحياااة    
 الكريمة .

 يبقاي العدياد مان الشاباب عااطلين عان العمال طاوا  سانوات بسابب            الناوعي  التادريب  غيااب  ان كماا 
% مان  70( إلى ان اكثر من  2012النقال في المهارات .. ففي سوريا يشير تقرير معهد اليونيسكو ) 

% مان العااطلين عان العمال     25العاطلين عن العمل يبحثون لمادة تفاوق السانة عان عمال ، وفاي مصار        
 تين .يعانون البطالة لمدة تفوق السن

 :التالية الفوائد يحقق والمهني التقني للتدريبين قوية منظومة ايجاد إن القول باختصار.. يمكن

 .عال بشكل البلد او المنشتتأ و العما   إنتاجية سواء االنتاجية، من يزيد •

  للوطن . المستقبلية والتنمية االبتكار تعزيز في يسهم •

 البطالاة  وتففايض  ، الوظاائف  نماو  علاى  يسااعد  وبالتاالي  ، األجنبي المحلي االستثمارين يشجع •
  األجور.  وارتفاع

 العمل : سوق باحتياجات والتدريب التعليم نظام ارتباط أهمية

 الادو   مان  كثيار  فاي  ظااهرة  اصابح  والتقناي  المهناي  التدريبين و التعليم مفرجات بين المواءمة عدل ان
 اصبحج بل فق  العمل وسوق والتدريب بالتعليم العاملين يفال فنيا شأنا تعد اتساعا، ولم تزداد العربية
 والتقنياة ،  واالجتماعياة  االقتصاادية  الجواناب  مان  كثيار  فاي  خلاال  وتحادث  الحكوماات ،  تاؤرق  ظااهرة 

 نظاال  لارب   الادو   مان  كثيار  ساعى  الشباب.. ول ل  وطاقات والتدريب التعليم موارد هدر إلى باإلنافة
 :ومنها عدة ، ألسباب العمل سوق باحتياجات والتدريب التعليم

 تلا   وهاي  العمال،  ساوق  تحتاجهاا  التي الصحيحة المهارات على تتدرب سوف العاملة القو  ان •
 القطاعات مفتلف في العمل واماكن والمؤسسات المتطورة، العمل اسواق متطلبات تقتفيها التي

  .االقتصادية

 ومؤسساات  العماا ،  ومنظماات  األعماا   اصاحاب  و الحكوماات  باين  فعالاة  شاراكات  إقاماة  ان •
 .العمل عالم في التعلم عالم  ودم  إلرساء حاسمة التدريب
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 ماد   او األولاي  التادريب  خاال   مان  سواء المهارات وتنمية التدريب على الحصو  استمرار ان •
 فاي  األعماار  جمياع  مان  والرجاا   الماراة  وي م كران  للجمياع،  العمال  فارل  مان  المزياد  يحقق الحياة

 .لهم الكريمة الحياة يكفل عمل على بالحصو  تطلعاتهم من تحقيق  والريفية الحفرية المناطق

 الحصو  لتسهيل مناسبة وآليات سياسات ونع يلزل والتدريب، التعليم فوائد على للحصو  وبالتالي
 الفقار  يمانعهم  ،الا ين  المجتماع  فاي  حظاا  األقال  االفاراد  فيهم بمن للجميع المهارات تنمية و التدريب على

 التعلايم  وسياساات  .التادريب  مان  الناوع  لها ا  الوصاو   مان  الجررافي البعد او واإلعاقة الدخل وانففاض
 االجتماعياة  والحماياة  العمال  سياساات  ماع  جياد  بشاكل  تتسق عندما  فعالية اكثر تكون ما عادة والتدريب
 . والتجارة واالستثمار الصناعة تشجيع وسياسات

 التعلايم  مجاا   فاي  يعملون ال ين اولئ  يساعد العمل سوق عن ودقيقة حديثة معلومات وجود ان كما
 إتاحاة  ان شا   وال ..العمال  ساوق  واحتياجاات  مفرجااتهم  باين  المواءماة  ماد   تقيايم  علاى  والتادريب 
 االفاراد  ايفاا  تسااعد  المهناي  واالرشااد  التوجياه  خادمات  خاال   من العمل سوق عن الالذمة المعلومات
 .المتاحة التدريب فرل حو  الفيارات اففل إلى الوصو  على المجتمع ومؤسسات المشترلين

 مواءماة  علاى  قدرتها بعدل تتعلق العربي العالم في التدريب منظومة تعانيها التي المشكالت اكثر إن
االحتياجاات   ها    فاي  الدائماة  التبادالت  ومساايرة   التنمياة،  واحتياجات العمل سوق الحتياجات مفرجاتها
 المعاارف  علاى  تادرب  ال التدريبياة  المؤسساات  ألن البطالاة ،  مشاكلة  تعااني  ماذالاج  كثيارة  دو  وهناا  

(   332ل ل2002الشاراح  احماد  العمال ) يعقاوب   ساوق  تحتاجهاا  التاي  المهان  علاى  او والمهاارات 
 باين  تواذناات  إيجااد  كيفياة  هاو  الاوطني  المساتو   علاى  تدريبية منظومة اي يواجه ال ي الكبير فالتحدي

 لام  ماا  تحقيقهاا  اليساير  مان  لايس  كها    وقفاية . العمال  لساوق  الفعلياة  واالحتياجاات  التدريبية المفرجات
  . والفال الحكومي المستويين على المجتمع جهود تتفافر

 العربية البلدان من الكثير في والتدريب التعليم نظال على اجريج التي الدراسات معظم اظهرت وقد
 دراساة  فحساب   .والمجتماع  العمال  ساوق  ومتطلباات   مفرجاتاه  باين  المواءماة  مشكلة يواجه يزا  ال انه

 ال تفصصاات  فاي  كبيارة  اعاداداً  تفارج  ماذالاج  الساعودية  الجامعاات  ان يتفاح   هاـ ( 1420المنياع ) 
 تشامل   التاي  األدبية التفصصات  وي من العالي هم التعليم خريجي معظم إن حيث المجتمع ، يحتاجها
 ، %85التفصصات ه   في الفريجين ونسبة ، واإلدارة واالقتصاد ، اإلنسانية والعلول والتعليم التربية
 التفصصاات  فاي  %15 ساو   الدراساة نفساها   فتارة  نفاس  فاي  الساعودية  الجامعاات  فاى  يتفارج  لم بينما

 اعاداد  فاي  كبيار  فاائض  يوجاد  حياث  ، والزراعياة  الطبيعياة  والعلاول  الطبياة  العلاول  تشامل  التاي  العلمياة 
 التعلايم  مؤسسات تقدمها التي التفصصات بعض في  والسافرة المقنعة البطالة  يعانون ال ين الفريجين
 المجتماع  مؤسساات  إليهاا  تحتااج  اخار   مجااالت  فاي  واناح  نقاال  فياه  يوجاد  الا ي  الوقاج  فاي  العاالي، 
 :إلى  الدراسة تلك توصلت كما ، والفال العال بفرعيها

 في تتمثل العمل سوق متطلبات مع التعليم مفرجات توافق عدل في تسهم التي العوامل ابرذ ان •
 فاي  العمال  قطااع  إشارا   وعادل  الساوق،  متطلباات  حساب  التفصصات بين الطالب توذيع عدل
 . العمل سوق حاجة حسب المناه  تطوير وعدل القبو  سياسة تحديد

 إلى وافتقارهم األجنبية لراتهم ونعف ا لي الحاسب باستفدامات الجامعات خريجي إلمال عدل •
  .الفبرة 

 علاول  هاي  المقبلاة  السانوات  فاي  اكبار  بشاكل  العمال  ساوق  تحتاجهاا  التاي  التفصصاات  اهام  ان •
  . والتقنية والعلول الحاسب وعلول ، األعما  وإدارة ، والمحاسبة االقتصاد

 الساعودية  الفتاة تعليم برام  ألن المملكة في الشاملة التنمية في السعودية المراة إسهال محدودية •
 المجااالت  وبعاض  الصاحية  والفادمات  التعلايم  نطااق  فاي  إال التنمية الحتياجات الطالبة تهيئ ال
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 الشاريعة  وتعااليم  يتفاق  بماا   المجااالت  مان  عادد   فاي  تساهم  ان يمكان  اناه  حاين  فاي  ،  األخار  
 .السمحة اإلسالمية

 القباو   وسياساات  والتفصصاات  البارام   حيث من العالي التعليم مؤسسات بين التنسيق نعف •
 مجلس مثل للعمالة جهات التفطي  وبين الجامعات بين التنسيق ونعف األكاديمي، والتفطي 

 ناعف  إلاى  باإلناافة  المدنياة،  الفدماة  ودياوان   الصاناعية،  التجارياة  والرارف  العاملاة  القاو  
 الفاصاة  والمؤسساات  الشاركات  مثال  الفاريجين  مان  المستفيدة والجهات الجامعات بين التنسيق

  .الدولة إلشراف الفانعة والمؤسسات المساهمة والشركات

 ساوق  بمتطلباات  العاالي  التعليم رب  نرورة إلى   ( 2009اشار الترتور  ) ، اخر  دراسة وفي
 وتاوفير  والبشارية  المادياة  العمالاة  عان  الوطنياة  التنمياة  خطا   لمتطلباات  واالساتجابة  األردن فاي  العمال 
 المجتمع احتياجات تلبي مسبقة  خط  نمن العالي التعليم مفرجات تكون بحيث ل ل ، والفعالية الكفاية
  .والمدربة الماهرة العاملة األيدي من األردني

 التنمياة  ومتطلباات  العاالي  التعلايم  مفرجات بين التوافق عن  (2006) عيسان لصالحة دراسة وفي
  الوطنياة  العاملاة  القاو   مان  العارض  محدودياة  تعااني  العمانياة  العمال  ساوق  ان تباين  عمان، سلطنة في

 واحتياجاات  والتادريب  التعلايم  ناوات   باين  فيماا  المحادود  واالنساجال  الماهرة، والمهنية الفنية بالمستويات
 ناوات   اساتيعاب  علاى  العالي التعليم مرحلة في التعليمية المؤسسات قدرة ونعف للعاملين، العمل سوق

 احتياجاات  لتلبية الموجهة التفصصي، المهني الطابع  ات يةالتدريب المراكز توافر وقلة العامة، الثانوية
 .العمااني  للشاباب  المهني واإلرشاد التوجيه برام  وقلة العاملين، من المتفصصة والصناعات األنشطة
 العمال  سوق ومتطلبات العالي التعليم مفرجات بين المواءمة لتحقيق المقترحات من عددًا الباحثة وتقدل

 :المقترحات هذه أهم ومن التعليم، ه ا مفرجات عن العمل ارباب يرني ال ي بالشكل العمانية

 والمشاكالت  المساتقبلة،  التصاورات  يادرس  الا ي  االساتراتيجي  التفطاي   اسالوب  بتبناي  االلتزال •
 .لهاا  للتصادي  الالذماة  الحلاو   ووناع  لهاا،  المحتملاة  واالنعكاساات  بتثارهاا  والتنباؤ  المتوقعاة، 
 بقفايا يتعلق فيما وتوقعاته، الترير باحتماالت المتعلقة والدراسات البحوث إجراء  ل  ويتفمن
 األونااع  فاي  والتريارات  الديموغرافياة،  وتركيبااتهم  الساكان  اعاداد  فاي  التريار :مثال  اساساية 

 عال، بشكل المجتمعية والتريرات والفدمات، والتقنية الصناعة مجا  في والتريرات االقتصادية،
 المتطلبات لتحقيق فاعلة اداة لتكون والتدريبية التعليمية الفط  إعداد عند الحسبان في  ل  واخ 

 .العمل سوق واحتياجات االجتماعية

 ناوء  فاي  دورية مراجعة ومناهجها والمعاهد والكليات الجامعات وتفصصات برام  مراجعة •
 وتطويرهااأ  تحساينها  علاى  والعمال  العمال،  ساوق  واحتياجاات  التنموياة  للحاجات مستقبلية رؤية
 مهارات تنمية في ولتسهم المجتمع، احتياجات مع وتوافقا الطالب بحاجات التصاقا اكثر لتصبح
 .المنات   للعمال  وإعادادهم  بأنفساهم  ثقتهم وتقوية االبتكارية و اإلبداعية قدراتهم وتطوير الطالب
 مماثالً  المجتماع  وحاجاات  التعلايم  باين  التوافق تحقق التي الحديثة التفصصات على العمل ك ل 
 ماع  مشاتركة  تعليمياة  بارام   تقاديم  نظاال  وتبناي  اإلنتاجياة،  والمؤسساات  األعماا   قطاعاات  فاي 

 .والتميز الجودة يكفل بما مشتركة، علمية درجات منح اجل من بالفارج المتميزة الجامعات

 خاال   مان  و لا   بينهماا،  التكامل وتحقيق العمل باحتياجات العالي التعليم ارتباط نرورة تأكيد •
 لمؤسساات  رئيسية كوظيفة والتدريب اإلعداد تكامل ثم ومن تأهيلها، بعد البشرية القو  تدريب
 .المستمر التعليم مفهول ظل في العالي التعليم

 اقتصااد  ببنااء  المتعلقاة  المباادرات  وتشاجيع  العلماي  والبحاث  العاالي  التعليم في الرشيد االستثمار •
  .المعرفة
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 المعرفاة  مجتماع  احتياجاات  لتلبياة  المتفصصاين  إلعاداد  والمهناي  التقناي  العاالي  باالتعليم  العناياة  •
 .العمل وسوق

 التواصل وتحقيق إلكترونيا ، العربية البحثية والمؤسسات والمكتبات الجامعات رب  في التوسع •
 .والعالمي اإلقليمي المستويين على مثيالتها، مع لها الفاعل

 العمل، بسوق االختصال  ات والجهات الجامعات بين والتنسيق التعاون وتعزيز الحوار تفعيل •
 في وتساعد التنمية مطالب وتفدل التكامل تحقق التي واالستراتيجيات والسياسات الفط  لونع

 .التعليمية والمناه  البرام  وتطوير المطلوبة التفصصات استحداث

 البشارية  الماوارد  ظياف وتو تنمياة  هيئاة  بهاا  قاماج  دراساة  اشاارت  المتحادة،  العربياة  اإلماارات  وفاي 
 واكدت .اإلماراتية العمل سوق ومتطلبات التعليم مفرجات بين توافق عدل هنا  ان إلى "تنمية" الوطنية
 فاي  القباو   بأساس  يتعلاق  ماا  سايما  ال ومفرجاتاه ،  العاالي  التعليم لواقع مراجعة إيجاد نرورة الدراسة

 هيئاة  وخلصاج  .التوظياف  خطا   إنجااح  فاي  يساهم  ال ي بالشكل التعليمية وبرامجها والكليات الجامعات
 مقارناة  النظرياة  التفصصاات  وغلباة  الجامعاات  تطرحهاا  التاي  البارام   فاي  نمطياة  وجاود  إلاى  "تنمياة "

 واالحتياجاات  التعلايم  مفرجاات  باين  الفجاوة وتوساعها   وجاود  الاى  اد  الا ي  األمار  التطبيقياة،  بالعملياة 
 علاى  االجتمااعي  الطلب في الكبير االرتفاع الى باإلنافة العالي، التعليم تواجه كتحديات و ل  التنموية
 التركيز اهمية تأتي هنا ومن .المستقبلية التوظيف وفرل المتاحة البرام  بين الرب  دون العالي التعليم

 في القائم المهني والتدريب  التعليم نظال خصوصا ان المهنية، التدريب وبرام  المهني بالتعليم واالهتمال
 ( . 2012اكتوبر منها)االتحاد، االستفادة ينبري خبرات يتفمن اإلمارات

 المثاا (  سابيل  علاى  واألردن والساعودية  )مصار   العربياة  الادو   بعاض  بادات  الفجاوة،  ه   ولتفادي
 ، وتريراتهاا  تطوراتهاا  وتواكاب  العمل ألسواق النوعية االحتياجات تلبي التي المهنية بالمعايير االهتمال
 التعلايم  منظوماة  مفرجاات  لارب   األساس  تشاكل  التاي  المهنياة  المعاايير  بقفاية  عاالمي  اهتماال  وهناا  

 المهنيية  المعيايير  أهميية   العربيية  العميل  منظمة حددت وقدالعمل .  سوق باحتياجات المهني والتدريب
 :يلي فيما

 : والتقني المهني والتدريبين التعليم أنظمة )مخرجات ( نواتج نوعية ضبط  ■

 التدريبية األهداف تمثل المعتمدة المهنية المعايير إن حيث من للبرام  التدريبية األهداف توحيد •
 . البرام  له  

 إنهاا  ، إ  واحادة  جهاة  من وتطويرها اعدادها امكان حيث من التدريبية البرام  مفامين توحيد •
 .  موحدة تدريبية اهداف تحقيق إلى تسعى

 التاي  الجهاات  تعدد يمثل ال وب ل  ، التدريب فرجات(نوات  )م ونوعية مستو  نواب  توحيد •
 .با   ات مشكلة التدريب نشاط تمارس

 : األعمال أصحاب توقعات سقف ضبط  ■

 العمال  شااغل  لاد   توافرهاا  الواجاب  المهاارات  لماد   مرتفعا سقفا األعما  اصحاب بعض يتوقع قد
 لتقيايم  اساسايا  مرجعا ب ل  وتوفر التوقعات سقف  المهنية المعايير تحدد ول ل  .والتوظيف االنتقاء عند
 المتقادمين  باين  مان  العااملين  النتقااء  موناوعيا  اساساا  تفاع  وبا ل   مهاارات  مان  الفارد  لاد   يتاوافر  ماا 

 . وتشريلهم

 : لألفراد النوعية التدريبية االحتياجات تحديد عملية ضبط  ■ 
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 النوعياة  التدريبياة  االحتياجاات  تحدياد  مان  التادريب  او التشاريل  مسائو   وكا ل   بنفساه  العامل يتمكن
 عن سواء االحتياجات ه   ليتم ترطية المهنية بالمعايير العامل لد  المتوافرة المهارات بمقارنة للعاملين،
 . ال اتي  التعلم طريق عن او المنظم اوغير المنظم التدريب طريق

 :  المهني العمل لمزاولة الترخي  ضبط  ■ 

 االختباارات  تصاميم  فاي  اساسى كمرجع المعايير ه   ت عتمد ، وعربية مهنية معايير اعتماد حا  في
 وبا ل   . المهناى  العمال  بمزاولاة  رخصة اصدار نوئها في يتم التي المستو  شهادات واصدار المهنية
 خدماة  تقاديم  ونفامن  المتطفلاين،  مان  ونحمي ه ا العمال  العمل بسوق مؤهلة عاملة قو  التحاق نفمن
 .ككل والمجتمع والعاملين العمل اصحاب من لكل الحماية نوفر ، وب ل  . مقبولة بنوعية للمجتمع مهنية

 واحتياجات والتدريب التعليم مفرجات بين المنشودة المواءمة تحقيق ان (2009) المصري وير 
 :يلي ما تشمل التي البشرية الموارد تنمية منظومة بكامل االهتمال يتطلب العمل سوق

 :التالية العناصر ويشمل العاملة، القوى من العرض  -أواًل

 .المفتلفة والمراحل المجاالت في والتقني، المهني والتدريبين والتعليم التعليمي، النظال نوات  . 1

 .الكبار وتعليم النظامي غير والتدريب التعليم . نوات   2

 .الوافدة العمالة . 3

 :التالية العناصر ويشمل العاملة، القوى على الطلب -ثانيًا 

 .ومستوياته ومجاالته  العمل اسواق . 1

 .مفتلفة ألسباب العمل سوق من والفروج والوفاة التقاعد بد  اإلحال  متطلبات . 2

 :التالية العناصر وتشمل والطلب، العرض جانبي بين والروابط القنوات -ثالثًا 

 ساوق  تنظايم  بهادف  والطلاب،  العارض  قفايا تعال  التي الوطنية واألنظمة كالقوانين التشريعات، •
 المتعلقاة  التشاريعية  والقفاايا  واألطار  العالقاة   ات األطاراف  باين  تارب   التاي  والعالقاات  العمال 

 القو  من العرض جانب على البشرية الموارد بتنمية المتعلقة التشريعات إلى باإلنافة بالتشريل،
 والعربياة،  واإلقليمياة  العالمياة  واإلعالناات  والمعاهادات  المواثياق  التشاريعات  ه   وتشمل .العاملة

 . ل  وغير اإلقليمية... و العربية او الثنائية واالتفاقات

 ومفرجاتهاا،  البشارية  الماوارد  تنمية نظم خصائال ترصد التي البيانات، وقواعد المعلومات نظم •
 خصاائال  إلاى  باإلناافة  و لا   والفارجياة،  المحلية العمل سوق ومتطلبات خصائال ترصد كما

 .واألجنبية منها العربية الوافدة، العمالة

 ماع  تتعامال  التاي  واللجاان  والمؤسساات  والهيئاات  المجاالس  وتشامل  المؤسساية،  والقناوات  الرواب  •
 .بينهما المواءمة تحقيق في وتسهم والطلب، بالعرض المتعلقين بشّقيها البشرية الموارد قفايا

 والعااملين  التعليمياة  بالمؤسساات  للملتحقاين  الموجهة واالعالل والتوعية واإلرشاد التوجيه خدمات •
 .وغيرهم عمل.. عن والباحثين العمل سوق في

 والبارام   الانظم  مان  الجادد  والفريجين العمل عن للمتعطلين والتوظيف الموجهة التشريل خدمات •
 .عال بشكل عمل عن والباحثين والتدريبية، التعليمية

 .المهنية والمعايير المهني والتصنيف مهنيةال المؤهالت انظمة •
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 :العمل  سوق واحتياجات التدريب منظومة مخرجات بين الفجوة لعالج المتكامل المنهج اتبــاع

 فاي  الشاامل  األسالوب  اساتفدال  إلاى  2008 عاال  " فاي  97 دورته الـ" في الدولي العمل مؤتمر دعا
 : التالية الميزات يكفل ال ي المهارات تنمية

 االبتادائي  والتعلايم  المدرساة  قبال  ماا  مرحلاة  مان  بدءا وسلسة، مستمرة وتدريب تعليم مسارات  (1)
 يتطلباه  بما المهني، والتدريب والعالي الثانوي للتعليم مناسب بشكل الشباب يعد ال ي والتعليم

 والنصاح  المشاورة  وتقاديم  العمال  ساوق  عان  ومعلومات المهني والتوجيه الدعم تقديم من  ل 
 المشااريع  واصاحاب  العماا   تقديم إلى باإلنافة العمل، سوق إلى انتقالهم تسهل التي لرفراد
 حياتهم. مراحل جميع في جديدة مهارات وتعلم المهنية كفاءاتهم لتطوير المستمر التعلم فرل

 والعمال  االتصاا ،  ومهاارات  والحسااب،  األمية، محو  ل  في بما - األساسية المهارات تنمية  (2)
 روح وفهام  العماا   بحقاوق  الاوعي  ماع  المشااكل  حل على والقدرة التعلم ومهارات الجماعي،
 ولكان  محاددة  مهن في باألداء مباشرة ترتب  ال التي الحياتية المهارات من وغيرها المبادرة،
 .الحياة مد  التريير مع التكيف على القدرة و للتعلم األساسية اللبنات تشكل

 والتقنية المهنية والتفصصية االحترافية المهارات ) األعلى المستو   ات المهارات تطوير ( 3 ) 
 والوظاائف  المساتو   عالية وظائف على الحصو  من العما  تمكن التي ( البشرية والموارد

 .المرتفع االجر  ات

 مهاارات  وجاود  مثال  متعاددة  عوامال  عان  ينات   الا ي  ، الحار  العمال  او بأجر للعمل التوظيف (4 ) 
 االستفادة على والقدرة ، والتحفيز ، التدريب فرل وتوافر ، التعليم على والحصو  ، اساسية

 المكتسبة بالمهارات االعتراف و ، المستمر للتعلم المتاحة الفرل من

وم  جانبدا، قدمت منظمة العمل العربية بعض الحلول لتضييق الفجوة بي  مخرجات منظومة التعليم 

 لعمل، و تبنت عددا م  الفعاليات واالليات، م  أهمدا:والتدريب، واحتياجات سوق ا

اقرار "البرنام  المتكامل لدعم التشريل والحد من البطالة"من القمة االقتصادية والتنموية  -

 (،وبوجه خال المشروع المنبثق عنه بشان المواءمة. 2009واالجتماعية )الكويج 

التقني والمهني، الصادرة عن "المنتد  العربي اعتماد االستراتيجية العربية للتدريب والتعليم  -

 (.2010للتعليم والتدريب المهني والتقني" )الرياض 

إنشاء الجمعية العربية لمؤسسات التدريب التقني والمهني، ومقرها الرياض بالمملكة العربية  -

 السعودية.

ة مستدامة )الرياض، عقد"المنتد  العربي الثاني للتنمية والتشريل" / نحو حماية اجتماعية وتنمي -

 ( ، من اجل تحقيق مجموعة من األهداف، وخاصة:2014

  مراجعة برنام  المواءمة بين مفرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية، وإبراذ

 الممارسات الناجحة.

  تعظيم دور القطاع الفال في دعم مؤسسات التعليم والتدريب، وتطوير برامجها وفق

 احتياجات سوق العمل.

اصدار "إعالن الرياض للتنمية والتشريل": ال   تفمن مجموعة من االليات والتوصيات، 

 ن كر منها ما يلى: 
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االرتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب المهنى والتقنى والّرفع من جودة  - 1

مفرجاتها في إطار شراكة مع القطاع الفال لتحقيق الموائمة بين 

 . مفرجاتها واحتياجات سوق العمل

اإلعداد األمثل للموارد البشرية لتوفير المهارات الفنية التفّصصية  - 2

والكفاءات بما يستجيب الحتياجات المؤسسات االقتصـادية ويـؤّمن متطّلبات 

 الباحثين عن العمل .

دعم وتفعيل عمل الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني  - 3

نظرًا للحاجة الملحة لمواكبة التطورات والمهني والتى تحتفنها الرياض 

العلمية والتكنولوجية والتقنية وبثقافة العمل والتريرات مما يساعد على 

 .تحسين اإلنتاجية والقابلة لالستفدال واستحداث المزيد من فرل العمل.

 

 المهارات : من المستقبلية االحتياجات ** توقع

 الحالية احتياجاتهم لتلبية المهارات على العاملين تدريب كافيا يعد لم انه للدو  السابقة الفبرات تؤكد
 الحيااة  ماد   المهاارات  تنمياة  تادعم  التاي  التادريب  بارام   علاى  حصولهم نفمن ان علينا يجب بل فق ،

 قاادرة  العربياة  البلادان  تكاون  ان الفاروري  مان  . لا ا  .المساتقبلية  العمل سوق احتياجات على والتركيز
 في المتريرة االحتياجات  لتلبي التدريب برام  تطوير ثم ومن المهارات من السوق احتياجات توقع على
 كفااءات  فاي  وكا ل   ، الالذماة  المهاارات  ومساتويات  اناواع  فاي  التريير على ينطبق وه ا العمل ، سوق
 .المفتلفة المهن

 المهارات على المتزايد الطلب تلبية على قادرة والتدريب التعليم منظومة تكون ان يجب عال وبشكل
 والعمال  ، والتواصال  ، المشااكل  وحال  واالبتكاار،  اإلباداع  علاى  تنطاوي  التاي  الروتينياة  غيار  التحليلياة 
 والتكياف  العمال  فرل على فى الحفاظ العما  تساعد التي المهارات وجميع ، المبادرة وروح الجماعي

  . التريير مع

 باالمهن  التنباؤ  ه   الطرق : . وتشمل .المستقبل مهارات باحتياجات للتنبؤ الطرق من عدد ويستفدل
 ونظام  ، العالقاة   ات االطاراف  باين  االجتمااعي  الحاوار  خاال   مان  المفتلفاة  المساتويات  في والمهارات
 دراساات   لا   فاي  بماا  ، التادريب  مؤسساات  اداء تحليال  و ، التوظياف  خادمات  و العمال  سوق معلومات

 . التتبع

 هاو  " جديادة  لوظاائف  جديادة  مهاارات " األوروبياة  للمفوناية  الجديادة  المباادرة  عناصار  اهام  من إن
 العرض بجانب التنبؤ المبادرة تتفمن حيث ،المهارات  من المستقبلية باالحتياجات التنبؤ على التركيز

 في التنبؤ نظم تحسين تتفمن كما ،2020 لعال األوروبي االتحاد مستو  على المهارات على الطلب و
  لا   من الهدف و . قطاعا 18 في المهارات من االحتياجات تقييم على والعمل ،  اتها األعفاء الدو 
 العلمي التحصيل حيث )من  الشائعة المهارات وتوحيد االجتماعيين الشركاء مع اففل تعاون تحقيق هو
 فاي  للعمال  إعادادهم  و الحالياة  العمال  اساواق  الحتياجاات  العماا   مواءماة  لتحساين  ( العمال  مفامون  و

 المحلي النات  سيزيد الكافية بالمهارات المواطنين جميع تزويد ان االوروبية المفونية وتقدر .المستقبل
 ( .    EC 2010الطويل ) المد  % في 10 إلى تصل بنسبة اإلجمالي
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 ان ينبراي  المساتقبلية  بالمهارات التنبؤ ان الناجحة الدولية التجارب من المستفادة الدروس اثبتج وقد
 مان  بادال  الاتعلم  مهاارات  خاصاة  التكياف  علاى  تسااعد  التي االساسية المهارات على التدريب على يركز

 يمكان  ، التاي  الساريع  للتريار  القابلاة  التفصصاية  الفنياة  المهاارات  تفاصايل  علاى  التادريب  علاى  التركياز 
 للتنباؤ  الكماي  التحليال  علاى  االعتمااد  ان تأكياد  يجاب  كماا   .القصاير  التادريب  خاال   مان  عليهاا  التادريب 

  مان  وصفية معلومات على بالحصو  يكتمل عندما إال فعااًل يكون ان يمكن ال  العمل سوق باحتياجات
 .والعما  األعما  اصحاب

 فاي  المهاارات  من االحتياج لتحديد الفبراء من متفصال فريق المثا ، يعمل سبيل على ايرلندا في
  لا   فاي  بماا  الفبارة ،  اصاحاب  مان  واسعة عفوية من المكون الفريق ويعمل (EGFSN) المستقبل 

 فاي  المهاارات  من االحتياج تحليل على السياسات، وصناع والنقابيون األعما  والتربويون قطاع ممثلو
 داخال  المهنياة  األونااع  فاي  المتوقاع  الترييار  وتحدياد  بهاا،  الوفااء  لكيفياة  مقترحاات  وتطاوير  المساتقبل، 
 األساساية  العناصار  EGFSN وحاددت  .المهان  مفتلاف  علاى  الطلب في والتريرات المفتلفة القطاعات

 والكتاباة  األساساية  )القاراءة   المهاارات  :للمساتقبل  العاماة  المهاارات  محفظاة  فاي  إدراجهاا  ينبراي  التاي 
 وفرياق  االتصاا ،  العاماة )مثال   الحياتياة  المهاارات  واالتصااالت(أ  المعلوماات  تكنولوجياا  والحسااب، 

 والتنظايم،  والتفطاي   المشاكالت،  وحال  المعلوماات،  وتنظايم  )جماع التحليلي التفكيار  ومهاارات  ،العمال( 
 تحسين كيفية حو  الفرورية المشورة الفريق ه ا ويوفر  واإلبداعية( واالبتكار التعلم كيفية ومهارات
 المهاارات،  علاى  نسابيا  مرتفاع  طلاب  بهاا  يوجاد  التاي  القطاعات و بالمهن عمل عن الباحثين عند الوعي
 .الوظائف تل  لشرل المطلوبة المؤهالت ويحدد

 

 المهارات : تنمية في وأهميته االجتماعي ** الحوار

 المساتويات  علاى  او والقطااع  المؤسساة  مساتو   علاى  الجماعياة  والمفاوناات  االجتمااعي  الحاوار 
 الوساائل  بها    ويمكان  .والمعرفاة  المهاارات  في لالستثمار الحوافز إيجاد في فعالة وسائل يعدان الوطنية
 الادعم  تعزياز  و الاتعلم،  وثقافاة  والتادريب  التعلايم  موناوع  فاي  االطاراف  جمياع  مان  واساع  التزال إنشاء

 .والحكومات والعما  العمل ارباب بين للمعلومات مستمر لتباد  قنوات وتوفير ، التدريب نظم إلصالح
 المترتبة الفوائد ان لفمان الجماعية والمفاونات االجتماعي الحوار تعزيز المهارات فى تنمية وتساعد
 .وكفاءة بإنصاف موذعة اإلنتاجية وذيادة التدريب عملية تحسين على

 يحصالون  العمال  ساوق  يدخلون ال ين الجدد فالشباب للتدريب ، مهما مزّودا األعما  ارباب يعد كما
 الانظم  خاال   مان  العمال  عاالم  علاى  قارب  عان  التعارف  ماع  التطبيقياة  التفصصاية  الفنياة  المهاارات  على
 األنماط و الصناعية التلم ة برنام  مثل األعما  ارباب من يقدل ال ي للتدريب الرسمية غير و ميةالرس

 ، الحيااة  ماد   الاتعلم  فرل توفير مسؤولية عليهم العمل فأرباب  العمل( ، راس للتدريب)على األخر 
 القابلية وذيادة اإلنتاجية الحفاظ على في للمساعدة الرسمي، التدريب خال  من او العمل ( راس ) سواء
 اجال  مان  مهام  امار  العماا   و األعماا   اربااب  باين  عليهاا  متفق صيرة وجود ان كما .التريير مع للتكيف
 التاي  اإلنتاجياة  ذياادة  إلاى   النهاياة  فاي  يؤدي بما المهارات ذيادة نمان و العمل مكان في التعلم تعزيز
 فاي  خاصاة  المهاارات ،  تنمياة  فاي  رئيساية  مهماة  لاديهم  األعما  صحاب إن ا .الطرفين كال منها يستفيد
 التعلم ودعم وتشجيع ، العمل سوق الحتياجات والتدريب التعليم مواءمة أ المناسب التدريب توفير مجا 
  .النظال تطوير و المستمر التقييم خال  من والتدريب التعليم اهمية على والحفاظ ، الحياة مد 

 والمهناي  التقناي  التادريب  وتطاوير  إصاالح  عملياات  فاي  رئيسايا  دورا االجتمااعي  الحاوار  يلعب كما
 كال  يجماع  حياث  المهاارات،  لتطاوير  وطنياة  استراتيجية إعداد وفي ( TVET ) والتدريب التعليم ونظم

   .مشتر  هدف لتحقيق موحد على عمل العالقة اصحاب
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 البشرية، الموارد تنمية بشأن  م(2004 لعام  (195 رقم الدولية العمل منظمة توصية حددت وقد
 :يلي بما المهارات تنمية في االطراف جميع مسؤوليات

 التوظياف،  قبال  ماا  والتادريب  التعلايم  عان  الرئيساية  المساؤولية  الحكوماات  علاى  تقاع   :الحكومة •
 .الفاصة االحتياجات و وي العمل عن العاطلين وتدريب األساسية، والمهارات

 في و العمل مكان في والتعلم التدريب من مزيد في مهما دورا يلعبون  :االجتماعيون لشركاءا •
 .العمل راس على التدريب

 .الحياة مد  التعلم وفرل والتدريب التعليم فرل  من لالستفادة حاجة في   :األفراد •

 التيدريب  اسيتراتيجيات  بشيأن  الدوليية  العميل  لمنظمية  "العيالمي  الثالثيي  الحوار منتدى" خل  كما
 فعاليية،  أكثير  القطياعي  التيدريب  أسيلوب  لجعيل  التوصيات من مجموعة إلى الوظيفى واألمان القطاعي
 :ومنها

 الصعيدين على االجتماعيين الشركاء بين الوثيق التعاون على المبني القطاعي التدريب اسلوب •
 .والمحلي الوطني

 بتوفير قيامها خال  من المهارات من القطاعات طلب لتلبية الثالثية او الثنائية المجالس استفدال •
 برام  ومالءمة جودة وتقييم المستقبل، في المهارات من العمل سوق احتياجات وتوقع التدريب،
 .التدريب

 مد  التعلم ألسلوب التروي  في المصلحة اصحاب كل ومسؤوليات وحقوق ألدوار العميق الفهم •
 .المهارات من القطاعات احتياجات لتلبية الحياة

 الماد   علاى  للتنمياة  الوطنياة  االساتراتيجيات  فاي  القطاعاات  فاي  المهاارات  تنمية مناه  تفمين •
 التادريب  و اسافل  إلاى  اعلاى  مان  )وطناي(  مساتو   علاى  التادريب   ربا   وبالتاالي   الطويال، 

 .اعلى إلى اسفل من )القطاعي(

 

  النوعية : والمجالس المهني، للتدريب األعلى المجلس :البحرين مملكة من ** نموذج

 مع تتناسب التي التدريبية الفط  بونع ، النوعية والمجالس المهني، للتدريب االعلى المجلس يقول
 المجلاس  :هاي   المهناي  للتادريب  نوعياة  مجالس خمسة البحرين دولة في ويوجد .العمل سوق احتياجات
 التجزئة، تجارة قطاع في المهني للتدريب النوعي والمجلس الفيافة، قطاع في المهني للتدريب النوعي

 قطااع  فاي  المهناي  للتادريب  الناوعي  والمجلاس  الصاناعة،  قطااع  فاي  المهناي  للتادريب  النوعي والمجلس
 .واالتصاالت المعلومات تقنية قطاع في المهني للتدريب النوعي والمجلس اإلنشائية، المقاوالت

 

 التوظيف : وخدمات العمل سوق ** معلومات

 المهاارات  مان  االحتياج عن المعلومات نشر و وتحديث توليد على تعمل العمل سوق معلومات نظم
 الوقاج  وفاي  مساتمر  بشاكل  العمال  ساوق  عن المهمة المعلومات عرض من ويستفيد .والمستقبلية الحالية
 العماا   و ، والشاباب  والنقاباات  العمال  وارباب الفال، والقطاع ، والتدريب التعليم مؤسسات المناسب
 فلسطين : في العمل سوق معلومات نظام عن نبذة يلي وفيما العمل .. عن العاطلون
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 :  LMIS العمل سوق معلومات نظام :** فلسطين

 نظاال   كفاءة لزيادة واحد حاسوبي نظال في العمل بسوق المتعلقة المؤسسات جميع النظال ه ا يرب 
 معلوماات  نظاال  إيجااد  فاي  النظاال  ها ا  إنشااء  مان  الرئيسى الهدف ويتمثل LMIS العمل سوق معلومات
 دقيقاة  ومعلوماات  بياناات  تاوفير  بهادف  و لا   فلساطين،  فاى  التدريبياة  والمنظومة العمل لسوق ديناميكى
 على التعرُّف فى واألفراد األعما  واصحاب القرار متف   تساعد والطلب العرض جانبى عن وحديثة

 التعلايم  نظام  سياساات  ورسام  المفتلفاة،  والتفصصاات  المهاارات  مان  والمساتقبلية  الحالياة  االحتياجاات 
 لقادراتهم  المالئام  والتادريب  التعلايم  ناوع  اختياار  علاى  األفاراد  مسااعدة  على عالوة والتشريل، والتدريب

 .والمستقبلية الحالية العمل سوق والحتياجات

 :  النظام ** أهداف

 المفتلفاة  المهان  مان  فلساطين  فاي  العمال  ساوق  احتياجاات  عان  ومؤشرات تفصيلية بيانات إتاحة -1
 تحديثاه  ياتم  وفعاا   قو  معلومات نظال خال  من و ل  التدريبية، والمهارات البشرية والموارد
  .مستمر بشكل

 البارام   المادربين،  التدريبياة،  مثال )المراكاز   فلساطين  فاى  التادريب  منظومة حو  بيانات إتاحة -2
 التدريبية ( .

 .وخارجيا داخليا العمل سوق اتجاهات على التعرف -3

 وكا ل   والتشاريل،  والتادريب  باالتعليم  المفتصاة  المفتلفاة  الجهاات  باين  والتاراب   التنسيق تيسير -4
 .التدريب مجا  في المانحة الدولية الجهات

 لجمياع  والفادمات  البياناات  وإتاحاة  والتوعياة ،  واإلرشااد  التوجياه  لفادمات  المعلوماات  تاوفير  -5
 .منها االستفادة وتيسير سهلة، بطرق األطراف

 األعفااء  البلادان " ان (OECD) والتنمياة  االقتصاادي  التعااون  منظماة  بين اج  اخار ،  ناحياة  مان 
 فعالاة  ) عملياة  توظياف  سياساات  وجود اهمية الحياة( و المستمر)مد  التعلم اهمية متزايد بشكل يؤيدون

 اهمياة  والتنمياة  االقتصاادي  التعااون  منظمة بينج كما االجتماعية( والمساواة االقتصادي للنمو كأدوات(
 الفرصاة  ولتاوفير  السياساات  ها    وتنفي  لدعم المهني التوجيه ونظم بالمهن خال معلومات نظال وجود
 ."المهنة لمسار ال اتية اإلدارة مهارات لتطوير لرفراد

 فيماا  المهناي  واإلرشاد التوجيه مهال تتحدد (OECD) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة وبحسب
 الفارل   اختياار  فاي  العمرياة  الفئاات  جمياع  مان  األفراد المهني اإلرشاد و التوجيه خدمات تساعد  :يلي

 األساس  وعلاى  المعرفة على بناء المهنية قراراتهم اتفا  من تمكنهم كما والوظيفية، والتدريبية التعليمية
 ودراية، بونوح ومتابعتها الوظيفية مساراتهم الختيار الالذمة المعلومات األفراد ومنح السليمة، العلمية
 .ومان .المسار ه ا إلتباع وتطويرها شح ها الواجب المهارات ومعرفة التركيز من المزيد في يسهم مما

 الوظيفاة  ماع  ومالءمتهاا  فارد  بكال  الفاصاة  واالهتماماات  القايم  تحدياد  تام  ماا  إ ا الراية ه   تحقيق السهل
 ."والنجاح باإلنجاذ شعورهم وذيادة األفراد اقتناع ذيادة في يسهم مما المفتار، التفصال او المفتارة

 عملياات  خاال   مان  للجمياع  متاحاة  المعلوماات  جعال  فاي  مهماا  دورا العاماة  التوظيف مكاتب وتلعب
 وتسااعد  .المتاحاة  الوظاائف  على والحصو  للتدريب الوصو  لتسهيل المهني واإلرشاد المهني التوجيه
 مطابقاة  خادمات  تقاديم  خاال   مان  الشااغرة  والوظاائف  عمال  عن الباحثين بين بالتوفيق التوظيف مكاتب

 إعاادة  او المتاوافرة  التادريب  بارام   مثال  العمال  ساوق  بارام   إلاى  الوصاو   و والمعلوماات  الوظاائف 
 إلاى  التوصل في عمل عن الباحثين تساعد انها كما .التجارية األعما  بدء وتسهيل الحر للعمل التدريب
 ، العمل سوق موثوقة عن معلومات نشر خال  من عمل، على الحصو  فرل لتحسين الفيارات اففل
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 عن البحث في للمساعدة والتقنيات األدوات من واسعة تشكيلة عبر و المشورة، تقديم و المهني والتوجيه
 الماالي  الادعم  وتاوفير  البطالة ند التأمين برام  بإدارة ايفا التوظيف مكاتب بعض تقول كما .وظائف
 . للعما  المؤقج

 الشااملة  الفادمات  شاأن  مان  ان المهناي  واإلرشااد  التوجياه  مجاا   فاي  البحاث  يبين نفسه، الوقج وفي
 فاي  النااجح  واالنفاراط  والعمل التعليم اختيارات على إيجابا تؤثر ان المهني واإلرشاد بالتوجيه المتعلقة
 :التالية لألسباب المهني واإلرشاد التوجيه أهمية الدراسات وتبين .العمل سوق

  العامة . الثانوية إنهاء بعد حتى التعلم لمتابعة األفراد يحفز •
 األساسي . او الثانوي التعليم من المتسربين اعداد يقلل •
 تقادل  كماا  الصاائب،  المهناي  القارار  اتفا  في رئيسيا عامال المهن عن التثقيفية المعلومات تعتبر •

 تطاوير  مان  األفاراد  بتمكاين  القارارات  اتفاا   فاي  العمل سوق معلومات وتوظيف إيجاد مهارات
 .بأكملها المهنية لمساراتهم ال اتية اإلدارة مهارات

 ( : للمتدربين  المناسبة  ) المهن التخصصات لتحديد الميول اختبارات -** المغرب 

 وهي له، المناسب التفصال لتحديد الميو  اختبارات اجتياذ بالمررب التقنية للبرام  للمتقدل ينبري
 اساتعدادات  تقيايم  إلاى  تهادف    Tests psychotechniques سايكوتقنية  اختباارات  عان  عباارة 

  .المتوافرة التفصصات بأحد الدراسة لمتابعة المترشح

  ؟ السيكوتقني باالختبار المقصود ما 

 محددأ وقج في و دقيقة إجابة تتطلب التي المتميزة، الطبيعة  ات المتنوعة األسئلة من مجموعة هو
 عالقاة  ال األسائلة  ها    معظم و االختيارات، متعددة اختبارات شكل على مونوعة األسئلة ه   تكون  
 حال  فاي  ال هنياة  و الفكرياة  القادرات  اختباار  علاى  فاى األسااس    تركاز  و الدراساية  الماواد  بمحتاو   لهاا 

 بالحاد  يارتب   األسئلة من ا خر البعض و للمتقدلأ الدراسي والمستو  السن مع تتناسب معينة مشكالت
 لفامان  نارورية  تعتبار  والتاي  التعليمياة  بالمؤسساات  دراستها تمج التي العلمية المعلومات من األدنى
 . اإلنجاذ في السرعة تتطلب و محدود وقج  ات األسئلة ومعظم . .المفتار التفصال في ناجح تدريب

 الجنسين : بين ** المساواة

تمييزا وانحا ند الفتيات في التعليم والتادريب وحتاى    هنا  ان العربية الدو  من كثير في يالحا 
في اماكن العمل .. ففي مصر على سبيل المثا  يكون الشبان ال ين اكملاوا التعلايم الثاانوي اكثار احتمااال      
خمس مرات في كسب اجر يزيد على دوالرين في اليول من الشابات في المستو  التعليمي نفسه . حتاى  

 إال انها تبقى عالقة في عمل  ي اجر متدٍن اكثر من اجر شاب اقل منها تعليما . لو كانج الفتاة مثقفة ، 
 العمال  علاى  الحصاو   فاي  والنسااء  الرجاا   بين الفرل تكافؤ لتحقيق مهمة وسيلة يعد التدريب إن 

 اكبار  لتحقياق  للنسااء  مهماة  وسايلة  هاي  العمل سوق في المتاحة الفرل إن . المهن مفتلف في المناسب
 الوظيفياة  الفياارات  اتساعج  مهاارة  اكثار   الماراة  اصابحج  وكلماا  أ الرجال  ماع  المسااواة  مان  ممكن قدر

 التادريبين  منظوماة  فاي  الفتياات  التحااق  نسابة  في الكبير التقدل من الرغم وعلى .العمل  سوق في امامها
 الملتحقين عدد إجمالي الى الملتحقات نسبة فإن المانية، السنوات في العربي فى العالم  والمهني التقني
 .المجا  ه ا في العالمي المعد  مستو  من اقل تظل العربية الدو  كل في

 والتادريب  التعلايم  إلاى  الوصاو   فاي  الماراة  تواجاه  التي التحديات على الترلب المهم من يجعل وه ا
 حصاو   تحساين  يشامل   كورياة( وها ا   )بأنهاا  العرباي  العاالم  فاي  الموسومة المهن على خاصة المناسب
 علاى  للحصاو   والثقافياة  واالقتصاادية  اللوجساتية  الحاواجز  على والترلب األساسيأ التعليم على الفتيات
 التقليديةأ غير المهن في خاصة ، المهني والتدريب الصناعية التلم ة برام  خال  من المناسب التدريب

 .التدريب المفتلفةجدولة برام   عند المنز  ورعاية االجتماعية المراة مسئوليات مراعاة مع
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نسبة االناث المسجالت في التدريبين التقني والمهنى إلى إجمالى  عيدد الملتحقيين فيي    
  بعض الدول العربية)%(

 2010 1999 الدولة 

 40 43 الدو  العربية

 35 - الجزائر

 13 35 البحرين

 41 58 جيبوتي

 43 - مصر

 12 13 العراق

 38 36 االردن

 10 21 الكويج

 42 40 لبنان

 - 32 موريتانيا

 - 44 المررب

 35 23 فلسطين

 40 36 السودان

 40 52 سوريا

 35 - تونس

 - 43.3 االمارات

 - 17 اليمن

 المصدر : منظمة االمم المتحدة للتربية والعلول والثقافة  

 
 :   "المستقبل عين" مبادرة المتحدة.. العربية مارات** اإل

النساء،  توظيف وتستهدف المتحدة العربية االمارات دولة وتتبناها تطلقها متفصصة مبادرة او  تعد
 قاعادة  فاي  والمساجلين  عمال  عان  البااحثين  مان  % 72ان  مفادهاا  حقيقاة  المباادرة  ها    انبثقج عان  ولقد

 مديناة  فاي  عمل عن الباحثات السيدات نسبة ان والدراسات األبحاث واظهرت السيدات، من هم البيانات
 التعلايم  علاى  اغلبياتهن  حصاو   مان  وباالرغم  ، المسجالت إجمالي من %59 يقارب الــ ما تشكل نالعي
 اباوظبي  مجلاس  قاال  المنطلق ه ا ومن .عمل فرل لتأمين مفتلفة معوقات يواجهن فهن والعالي، الجيد

 جامعاة  ومجموعاة  االجتمااعي،  للنفاع  اإلماارات  لمؤسساة  التاابع  "تاوطين " برنام  مع بالتعاون للتوطين
 علاى  المباادرة  ه   وتشتمل ونواحيها، العين بمدينة "المستقبل عين" مبادرة بإعداد للمعارف، ابوظبي
 وسابل  المهنياة،  احتياجااتهن  لتقيايم  الفرصة عمل عن للباحثات تتيح فهي والفدماتأ األنشطة من العديد
 فاي  األعماا   بأصحاب باالتصا  البرنام  فريق يقول كما العمل، متطلبات مع لتتالءل مهاراتهن تطوير
 المساتقبل  فاي  العمال  ساوق  اتجاهاات  ومعرفاة  لاديهم  المتاوافرة  العمال  فارل  لتحدياد  الفاال  القطااع 

 القطااع  فاي  المفتلفاة  المؤسسات من عدد في العمل بيئة على عمل عن الباحثات تعريف ويتم المنظور،
  .يوفرها التي المتّنوعة العمل وفرل القطاع، ه ا لمكونات اففل فهم لديهن ليصبح و ل  الفال،

 :الجنسين بين للتكافؤ مصر نموذج مشروع  : ** مصر

 تشيجيع  منيه  والهيدف  2009 و 2007 عامي بين الدولي البنك من بدعم المشروع هذا انشاء تم
 الميوارد  وادارة التوظييف  ممارسيات  تحسيين  طرييق  عين  الخياص  القطياع  فيي  الجنسيين  بيين  المسياواة 
 :التالية  األربعة المكونات خالل من وممارسات سياسات الشركات تطبيق طريق وعن البشرية
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 باين  المسااواة  تشاجيع  طرياق  عان  التنافساية  وقدرتها الشركة كفاءة لرفع البشرية الموارد تعظيم -
 الجنسين .

 إكساابهما  طرياق  عان  والرجال  المراة تمكين اجل من العمل مكان في اإليجابية العالقات تعزيز -
 االحتياجاات  وتلبياة  الشاركة  اهاداف  تحقياق  فاي  تساهم  التاي  النظار  ووجهاات  المهاارات  مفتلاف 
 للموظفين . المهنية

 الموظفين . جانب من والوالء االلتزال من المزيد تحقيق -

 مكاان  فاي  الجنساين  باين  بالمسااواة  باااللتزال  وخادماتها  الشاركة  منتجاات  برب  للجمهور السماح -
 . العمل

 للجميع : والمهني التقني ** التدريبان

 مان  العمال  مكاان  فاي  والتادريب  والمهناي  التقني والتدريب التعليم في للجميع متساوية فرل إعطاء
 اهتماماا  الفئاات  بعض إعطاء  ينبري  ل ، ولتحقيق المنشود.. النمو لتحقيق نظال لكل الرئيسية االهداف

 اإلعاقاةأ   وي الفئاات  ها    ، وتشملقدرتها  لتطوير المتاحة التدريب فرل من استفادتها لفمان  اكبر
 .طويلة لفترات العمل عن والعاطلين االرياف، سكان الفتياتأ

 عادد  مان  الحاد  فاي  سالبي  بشاكل  المجتماع  افاراد  قبال  مان  اليادوي  للعمال  السالبية  النظارة  اسهمج وقد
 قبل من لهما ينظر والمهني التقني التدريبان   ل ، على والمهني .. وعالوة التقني بالتدريبين الملتحقين
 مقعاد  علاى  الحصاو   علاى  القاادرين  غيار  او للفقاراء  مفصصاان  انهماا  علاى  المجتماع  افاراد  بعاض 

 علاى  االقباا   انففااض  الاى  اد  المهناي  والتادريب  للتعلايم  االجتماعياة  المكاناة  انففااض  بالجامعاات. إن 
 في االقتصادية التنمية مستو ب المهني التعليم في االلتحاق معدالت ترتب  سبق، ما إلى وباإلنافة.العمل
 المتقدمة المجتمعات في والمهني التقني والتدريب التعليم على الطلب ذاد فقد المثا ، سبيل فعلى .ما بلد

 االقتصاادي  والتناوع  النماو  ذياادة  باين  قوياة  عالقة فهنا  .فيها الصناعي الهيكل وتنوع نمو مع صناعيا
 كماا يزياد     Psacharopoulos and Loxley (1985) والمهناي  التقني بالتدريب الملتحقين وذيادة
 ا خر االتجا  في ايفا المتاحة ، ويمكن الوظائف حجم ذيادة مع التدريب من النوع به ا الملتحقين عدد
 المثا ، سبيل على .عالية مهنية مهارات لديهم المجتمع افراد كان إ ا تقل، قد البطالة معدالت إن يقا  ان

 ألن اساسا منفففة التزا  آسيا شرق اقتصادات في البطالة معدالت ان ( ،(1998 والحق الحق الحا
 .والتقني المهني العمل مهارات يمتلكون السكان

 بادور  مقارنة الحكومات تلعبه ال ي بالدور تتأثر ايفا والمهني التقني التدريبين على الطلب وذيادة
 التدريبين مؤسسات دعم في مهما محوريا دورا تلعب العالم دو  معظم في فالحكومات .الفال القطاع
 خريجي على تعتمد غالبيتها في  العمل فسوق .كوريا مثل اقتصاديا المتطورة البلدان في والمهني التقني
 المعاهاد  وجاود  ماع  .. وحتاى   Bennell and Segerstrom, 1998 الحكومياة  التادريب  معاهاد 
 علاى  تركاز  انهاا  كماا  .الحكومياة  بالمعاهاد  مقارنة منفففة النامية الدو  معظم في جودتها فإن الفاصة
 .ا لي الحاسب اعما  او الناعمة المهارات على التدريب مثل التكاليف المنففض التدريب

 : (Training Access) التقني و المهني بالتدريبين االلتحاق ** سهولة

 التدريبياة  المؤسساات  بين التنقل سهولة و التكاليف ارتفاع عدل و التدريبية بالبرام  التسجيل سهولة
 .المهناي  و التقناي  التادريبين  نظاال  نجاح على كبير بشكل يساعد المتدربينأ امر إقامة اماكن من وقربها
الساياق   فاي  و .المتدربين من ممكن عدد اكبر ويستوعب كبيرا المهني التدريب على اإلقبا  يكون بحيث
 الزياارات  تكثيف على يساعد مما العمل، قطاعات اماكن من قريبا التدريب مكان يكون ان ينبري نفسه 

 اجهزتاه  حداثاة  و مواءمتاه  من التأكد و التدريب ونعية على الوقوف و بالشركات للمسؤولين الميدانية
 .العمل سوق استجابة احتياجات على وقدرته
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 لجعال  يعمال  والتدريب التعليم نظال حيث المثا ، سبيل على المتحدة الواليات تجربة إلى هنا ونشير
حياث   سانتان،  األمريكياة  التقنياة  الكلياات  فاي  التادريب  ومادة  .لا ل   الماؤهلين  جمياع  متنااو   فاي  التادريب 
 الفئات لجميع نطاق اكبر على مفتوحا كان التقنية الكليات نظال تقنيا.. تدريبا نهايتها في المتدرب يكتسب
 الجامعاات.. وقداعتمادت   مان  ايسر جعلها اإلجراءات سهولة ان كما .التدريبية البرام  متعدد و العمرية
 ه   ادت و .التقنية و الفنية المهارات من متطلباته و األعما  قطاع احتياجات على إعدادها في البرام 
 .األعما  قطاع رنا و الفريجين و التقنية الكليات نجاح إلى التدريبية السياسة

 تدريبهم : وأهمية الشباب ** بطالة

 اكثر الى العربية الدو  بعض في تصل الشباب بين البطالة نسبة إلى ان الصادرة اإلحصاءات تشير
 ، العمل في فق  قصيرة فترات او العمل،  عن بعيدا الشباب بقاء للكبار.إن %6 نسبة مقابل %30 من
 التهمايش  مان  كبيارا  خطارا  يحمال  كافياة،  غيار  بمهاارات  و جادا  مبكار  وقاج  فاي  التعلايم  تركاوا  ان بعاد 

 فاي  اساسايا  امارا  يعاد  التادريب  خاال   من مهاراتهم رفع ان ش  وال االجتماعي، اإلقصاء و االقتصادي
 األذماة  جاراء  مان  خاال  بشاكل  الشاباب  تاأثر  وقاد  . العمال  ساوق  إلاى  العاودة  او للادخو ،  مسااعدتهم 
 وادت  القائمة المشكالت فاقمج حيث العربي(، )الربيع يسمى بـ ما بلدان في خاصة األخيرة االقتصادية

 مان  كثيار  في العمل سوق دخو  في الصعوبات من وذادت الشباب بين البطالة من عالية مستويات الى
 فاي  الساكان  غالبياة  يشكلون العربي بالعالم ( 24و  15)  بين اعمارهم تتراوح ال ين األماكن، فالشباب

  .االخار   العمرياة  الفئاات  باين  مان  االكبار  تعاد  البطالاة  معد  إجمالي في حصتهم ولكن العربية، الدو 
 والحاد  الطالب بين التسرب لمنع ممكن هو ما بكل القيال ( 1 ) : جبهات ثالث على العمل يتطلب وه ا
 " ثانية فرصة" تقديم ( 3 ) ، والدراسة العمل بين الجمع تعزيز ( 2) ، مبكرة سن في الدراسة تر  من
 إعاناات  وتشامل  الشاباب  وتادريب  لتوظياف  حاوافز  ايجاد يتطلب والتدريب.. وه ا التأهيل في شاب لكل

 الا ي  الوقاج  عان  تعويفهم طريق عن المتدربين توظيف على األعما  ارباب تشجيع اجل من األجور
 .العمل راس على التدريب توفير يقتفيه

 : 2012 العربية الدول في العامة البطالة و سنة ( 24و  15) بين للشباب البطالة معدل يوضح جدول

 معدل البطالة العامة معدل البطالة للشباب الدول العربية

 12.7 27.2 األردن

 3.1 12.5 اإلمارات

 4 15.3 البحرين

 14.1 28.3 تونس

 13.8 31.3 الجزائر

 35.2 39.3 جيبوتي

 5.6 29.6 السعودية

 17.3 39.3 السودان

 8.4 22.1 سوريا

 34.7 45.3 الصوما 

 17.5 30.2 العراق

 6.7 20.2 عمان

 21.5 37.1 فلسطين

 2.4 15.2 قطر

 1.3 18.3 الكويج

 15 34.3 لبنان

 18.2 9.3 ليبيا

 15.6 29.8 مصر

 9.6 17.2 المررب

 33.2 43.3 موريتانيا

 18.5 35.3 اليمن

 منظمة العمل العربية  :المصدر
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 : "أبشر" مبادرة المتحدة.. العربية ** اإلمارات

 وذارة اطلقج المتحدة العربية االمارات لدولة الوطني االقتصاد في الوطنية الكوادر مشاركة لتعزيز
 اإلماارات  رؤياة  مباادع  تادعم  وواناحة  متكاملاة  رؤياة  وفق المبادرة ه   وتأتي " ابشر"  مبادرة العمل

 عمال  فارل  وإيجااد  العاملاة،  القاو   ساوق  فاي  الوطنياة  الكاوادر  مشااركة  مساتو   رفاع  بهادف  2021
 تحقييق  تخيدم  إسيتراتيجية  محياور  أربعية  عليى  المبيادرة  ارتكيزت  وقيد   الدولاة،  مستو  على للمواطنين
 :التالي النحو على وهي المبادرة، من المرجوة األهداف

 اطار خال  للمواطنين عمل فرل إيجاد الى المحور ه ا يهدف حيث :للمواطنين عمل فرل إيجاد •
 ما كرات  بتوقياع  حيناه  حتاى  البرناام   قاال  الفال.. وقد او العال بالقطاع سنوات خمس مدته ذمني
 خاال   للماواطنين  عمال  فرصاة  (20,000) علاى  يزياد  ماا  لتاوفير  جهاة  (25) مان  اكثار  ماع  تفااهم 

 بالعوامال  مرتبطاة  مرحلياة  تاوطين  مساتهدفات  وفاق  الوظائف الجهات ه   وتوفر المقبلة ، السنوات
 .والطلب العرض بين والعالقة العمل، سوق هيكل على المؤثرة

 المناصاب  لتباوؤ  العمال  ساوق  في المواطنين تنافسية تعزيز إلى المحور يهدف  :والتطوير التدريب •
 ها ا  ويتفامن   .الفال القطاع مع بالشراكة تنفي   ويتم اإلستراتيجية القطاعات في والفنية القيادية
 مناسبة عمل فرل توفير إلى يهدف ال ي الفال" القطاع في الفريجين " توظيف برنام   المحور

 اشاهر  8 تتجااوذ  ال لمادة  متدرب كموظف المواطن تعيين يتم بحيث الفال، القطاع في للفريجين
 للجهاات  الادعم  بتاوفير  الحكوماة  وتقاول  مسابقا ،  عليهاا  متفاق  دائماة  وظيفاة  فاي  تثبيتاه  ياتم  ثام  ومان 

 التادريب  وتكااليف  الشاهرية  المكافاأة  مان  نسابة  تحمال  فاي  يتمثال  ، الا ي  البرناام   فاي  المشااركة 
 عن الجدد الفريجين توظيف تحديات من الحد في البرنام  ويساعد .البرنام  مدة طوا  المتفصال

 االنتقاا   علاى  تساعدهم حقيقية عمل بيئة في دمجهم خال  من كفاءتهم ورفع مهاراتهم صقل طريق
 الفاريجين  لاد   المساتمر  التعلايم  ثقافاة  وتكاريس  سالساة،  اكثار  عملياة  حيااة  إلى الجامعية الحياة من

 .لديهم والتفصصي المهني التطوير فرل وذيادة وتطويرها

 الماواطنين  لاد   المناسابة  العمال  ثقافة إيجاد تعزيز الى المحور يهدفو  :المهني والتوجيه اإلرشاد •
 وباين  بيانهم  التواصال  تفعيال  خاال   من الرئيسية والوظائف اإلستراتيجية القطاعات على وإطالعهم
 الوظاائف  دليال  إعاداد " مشاروع  المحاور  ها ا  ويتفامن  .الدولاة  فاي  باالتوظيف  المعنياة  الجهاات 

 خاصة وطنية فنية لجنة إشراف تحج "المتحدة العربية اإلمارات دولة لمواطني المهنية والمسارات
 العمال،  وذارة للماؤهالت،  الوطنية الهيئة :من كل عفويتها وفي الرئاسة شؤون وذارة عن منبثقة
 تنافسية تحسين في وتسهم والمهني، الفني والتدريب للتعليم ابوظبي ومركز للتوطين ابوظبي مجلس
 .المستدامة التنمية وتحقيق النمواالقتصادي عجلة ودفع اإلمارات دولة

 اإلعاقة : ذوو االشخاص** 

 .الفقار  خا   تحج يعيشون إعاقة  وي اشفال خمسة اصل من اربعة العال، العالمي المستو  على
 نروريا الحكومي التدخل ويعد .ولبلدانهم لهم جسيمة خسارة يشكل عمل دون الفئة تل  بقاء ان ش  وال
 مراكاز   إنشااء  الاى  حاجاة  هناا   تكاون  وقاد  الفئاات،  لتلا   المناسابة  التادريب  فارل  تاوفير  اجل من جدا

 فيهاا  وتتاوافر  جياد  بشاكل  مصاممة  تكاون  ان يجاب  المرافاق  ه   ولكن المعوقين، بعض لتدريب منفصلة
 .اإلعاقة ل وي المناسبة المساعدة لتقديم الفدمات

 المنظم : غير واالقتصاد الصغيرة والمشاريع األعمال ** ريادة

 المنااطق  فاي  الموجاودة  تلا   فيهاا  بماا  الحار،  والعمال  الصاريرة  المنشاتت  فاي  يعملاون  الا ين  األفاراد 
 تاوفير  ينبراي   مساتقرة  غيار  و منتظماة  غيار  اعماا   وفاي  المانظم  غيار  االقتصاد في والعاملون الريفية،
 التأهيال،  فاي  " الثانياة  الفرصاة  " بارام   إن .الحياة مد  التعلم برام   ل  في بما لهم المناسب التدريب
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 تحقياق  فاي  كبيار  بشاكل  يسااعد  المفتلفاة،  التعلايم  مراحال  فاي  التسارب  بمناع  الوقاائي  العالج عالوة على
 فاي  الصاريرة  الشاركات  لمسااعدة  ومساتهدفة  محاددة  سياساات  وناع  ينبراي  كماا  .االجتمااعي  االنادماج 
 .فيها للعاملين المطلوبة المهارات لتنمية االستثمار

 بعد ما دعم مع جنب إلى جنبا  الصريرة، بالمنشتت العاملين لدعم المحلي التدريب تقديم ان ش  وال
 بناو   إلاى  الوصاو   وتساهيل  المحلياة  المنتجاات  لبياع  والمعاارض  المشااريع  تنظايم  مجاا   فاي  التادريب 
  . باألرياف خاصة المحلية التنمية تحقيق ، يعزذ االئتمان

 :عمان سلطنة في الصغيرة للمشاريع "سند" برنامج** 

 إنشاء تم عمان، سلطنة في البشرية الموارد لتنمية اإلستراتيجية األهداف تحقيق في اإلسهال اجل من
 طرياق  عان  عمال  عان  البااحثين  الماواطنين  من كبيرة لشريحة العيش فرل توفير بهدف "سند" برنام 
 التادريب  بارام   وتطاوير  المشاروعات،  وتنمياة  الا اتي ودعمهاا   التوظياف  مشاروعات  ودعام  ، تشاجيع 
 :يلي ما الى خال بشكل البرنام  ويهدف الفال، القطاع بمشاركة واساليبه

  .الوطنية العاملة القو  تشريل في اإلسهال  ●

 الفردياة  المباادرات  ورعاياة  العماانيون، وتشاجيع   يشارلها  ان يمكان  التي واألعما  المهن توطين  ●
 .ال اتى وتشجيعها التشريل ومشروعات

 .العمل سوق لدخو  وإعدادهم األفراد تأهيل في المساهمة  ●

 .النتشارها الالذمة والفط  البرام  وونع الفردية المشاريع تنمية  ●

 الصريرة . المشاريع تأسيس في الراغبين لرفراد والدعم الرعاية تقديم بررض الحاننات إنشاء  ●

 التدريب : الستدامة مهمة ضرورة التمويل مصادر ** تنويع

 مان  الناوع  ها ا  يعاد  حياث  التمويال،  قفاية  والمهناي  التقناي  بالتادريبين  المتعلقاة  المهماة  القفاايا  مان 
 التقني التدريب منظومة في الطالب تكاليف االكاديمي .. فيزيد او العال بالتعليم مقارنة جدا مكلفا التدريب
 الجنوبياة  كورياا  مثال  دولاة  فاي  العاال  التعلايم  فاي  الطالاب  تكااليف  اناعاف  عشارة  مان  اكثار  والمهناي 

(Middleton and Demsky, 1989)   الصارف  ان يبادو  العالياة،  تكاليفاه  مان  الارغم  ، وعلاى 
 معظم في اواالكاديمي العال التعليم على الصرف من بكثير اقل والمهني التقني التدريبين على الحكومي
 التقناي  التدريب على اإلنفاق نسبة تقريبا، العربية الدو  كل العربية .. وفي الدو  فيها بما النامية الدو 

 فاي  %11 مقارناة باـ   عاال  بشاكل  والتدريب للتعليم المفصصة الميزانية من %5 على تزيد ال والمهني
 على يساعد ان يمكن ال والمهني التقني للتدريب المفصصة الميزانية نعف وبالتالي .الصناعية الدو 
 تواجاه  والمهناي،  التقناي  للادريبين  المفصصاة  العاماة  الماوارد  نادرة  جاناب  إلاى  ملموساة ..  نتائ  تحقيق

 القياال  علاى  يشاجعها  ال مماا  المهناي،  والتادريب  التعلايم  برام  فعالية قياس في كبيرة صعوبة الحكومات
  .المطلوب بالشكل المهني التقني والتدريبين التعليم في باستثمارات

 الفطا   وناع  مساؤولية  تتحمال  فهاي  باساتمرار،  الدولاة  دعام  إلاى  التادريب  نظاال  ويحتااج 
 الدراساة  رساول  إلاى  المتطاورة  الادو   تلجاأ  و .والمهني التقني التدريبين و التعليم لدعم واالستراتيجيات

 تعتماد  و .والتادريب  المهناي  التعلايم  لنظاال  ماادي  دعام  توفير اجل من األعما  قطاع دعم و والفرائب
 ففاي  .األمريكياة  والمسااعدات  المتحادة  األمام  و الادولي  البنا   مثال  الدولياة  المنظمات على النامية الدو 

 State) "للتادريب  الوالياة  صاندوق " يسامى  ماا  الوالياات  مساتو   علاى  يوجاد  المتحادة  الوالياات 
Training Fund: STF)  مان  تادار  الصاناديق  ها    فاإن  الساكان  القليلاة  الدو  وفي استراليا في اما 

 التادريب ،  لنظاال  األو  الاداعم  هاي  الحكومة فإن اقتصاديا الجنوبية كوريا تطور رغم و .الدولة طرف
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 التادريبين  نظاال  فاي  هامشاي  بشاكل  إال يساهم  ال فإناه  الفاال  القطااع  إشارا   الحكومة محاوالت ورغم
  .والمهني التقني

،  مرهاون  االساتثمار  حجام  رفاع  فاي  مسااهمته  و المهناي  التادريب  نظال نجاح إن األمر .. خالصة و
 توفير على تساعد تحتية بنية و التدريب و المهني التعليم ألنظمة الداعمة سياساتها خال  من الدولة بدعم
 ماا  لكال  و والتادريب  المهناي  للتعلايم  فعاا   تماويلي  نظال توفير إلى باإلنافة فعا ، و قوي تدريبي نظال

 العتمااد  موحادة  معاايير  إطاار  وناع  إلاى  كا ل   الدولاة  تحتااج  تجهيازات.. و  و تحتياة  بنياة  مان  يحتاجاه 
 .المهني و التقني التدريب عملية في االنفراط على األعما  قطاع وتشجيع المهارات

 

 :والتمويل  للتدريب جديد نموذج والتدريب للتشغيل الوطنية الشركة -** األردن 

 وذارة مع بالتعاون المسلحة للقوات مملوكة ربحية غير خاصة كشركة 2007 الشركة تأسسج 
 .الوذراء رئيس دولة برئاسة عليا توجيهية لجنة تراسها الفال والقطاع العمل

 االردن، منااطق  كال  بفادماتها  ترطاي  تدريبياة  مراكاز  والتادريب  للتشاريل  الوطنياة  الشركة تدير 
 ورفادها  اردنياة  عاملاة  قاو   وتشاريل  شااب  الاف  (30) وتأهيال  تادريب  إلاى  الشاركة  وهادفج 
 .مؤهلة محلية كعمالة اإلنشاءات قطاع في الوطني لالقتصاد

  المحلياة  للعمالاة  التادريجي  اإلحال  وإلى الفقر من والحد البطالة نسب تففيض إلى هدفج ك ل 
 . اإلجمالي المحلي النات  دعم الى يؤدي ، ال ي الوافدة العمالة محل

 (  سنة35 – 17العمرية ) الفئة يستهدف متكامل عسكري مهني برنام  بتنفي  الشركة تنفرد. 

 

 والمهني : التقني التدريبين رسم .. تونس** 

 كحاافز  1993 عاال  فاي  (TFP) " المهناى  التادريب  رسام  " يسامى  ماا  او التادريب  رساول  إقارار  تام 
 خصام  كنظال المهنى التدريب رسم تصميم وتم . فيها للعاملين الفدمة اثناء التدريب فى  لتقدل للشركات

 غيار  الشاركات  وتادفع  ، رواتبهاا  جادو   %من1 نسبته ما الم صنعة الشركات تدفع ان اساس على مبنى
 رسول دفع من معفاة فهى األوفشور" وشركات " التصدير في العاملة الشركات اما %2نسبة  المصنعة
 وتحفاير  ، التادريب  حاجاات  تحديد (1) : يلى ما الفصم نظال يرطيها التي النفقات وتتفمن. التدريب
 التشاريلية  الكلاف  (3) أ الشاركة  فاي  للعااملين  الفدماة  اثنااء  التادريب فاى   بارام   (2) أ التادريب  خطا  

 .المهارات تطوير عن المسؤولة للمؤسسة الداخلية للهيكليات

 للتدريب : الوطني الصندوق  ** مصر ..

 مان  ماوارد   اساتفالل  المتوقاع  ومن ، 2003 لسنة العمل قانون بموجب الصندوق ه ا تأسيس تم
 التبرعاات..  مان  وغيرهاا  الحكومياة..  والصاناديق  للشاركات  السانوية  األربااح  صاافي  مان   %1 نسابة 

 مان  وتحاديثها  وتطويرهاا  تدريبياة  وبارام   مراكاز  إنشااء  تمويل إلي للتدريب الوطني الصندوق ويهدف
  .العمل سوق احتياجات تلبية اجل

  :األداء ومؤشرات واالعتماد والشهادات.. القياسية.. الجودة .. والمعايير ** ضمان

 الوقاج  اختصاار  من ي مّكن اإلقليمي و الوطني المستو  على تبنيها و التدريب لنظال المعايير تحديد
 التنافساية  من بالقدرنفسه المفرجات تسويق إلى وسيؤدي المتدربين.. و المدربين إلعداد التكلفة ونقال

 التعليم في الجودة قواعد توحيد و المعايير تحديد نظال اإلقليمية ، حيث إن و الوطنية األسواق جميع في
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 لهام  التادريب  نظاال  خريجاي  ان مان  ماوقنين  األعماا   قطااع  فاي  المساؤولين  يجعال  المهناي  التادريب  و
 .اإلقليمي او المحلي ستو الم على سواء التدريب نفسه

 مفتلف يرب  ، ال ي  (EQF) "األوروبي التأهيل نظال" إنشاء إلى األوروبي باالتحاد دفع ما ه ا و
 الهادف  و .األوروبياة  األنظماة  و البلادان  عبر مفهومة و مقبولة المؤهالت لجعل الوطنية التأهيل انظمة
 مثال  الادو   بعض قامج قد و .األوروبية المنظومة داخل للمؤهلين التنقل حرية هو EQF لنظال األو 
 وتمكنهم الطلبة إتقان من للتأكد محاسبة هيئة تتفمن اجتماعية شراكات برام  بتطوير الشمالية ايرلندا
 المهاارات  مان  التحقاق  في الفال القطاع يسهم كما .العمل بسوق االلتحاق قبل المطلوبة المهارات من
 .العمل قبل

 الفااعلين  ماع  التعااون  خاال   مان  التادريبي  النظاال  مفرجاات  جودة العمل سوق مع الشراكات وتحدد
 بالكفاءة المتدربين لد  التأهيل و التفرج رب  التقني" .. وينبري و المهني التدريب قطاع في" والعاملين
 .والجودة التوظيف ومعايير للمهارات اعتماد نظال إنشاء خال  من  ل  و والمهارات

 .طويلاة  عقاود  منا   التقناي  و المهناي  التادريبين  نظاال  بإنشااء  صاناعيا  متقدماة  دو  عادة  قاماج  ولقاد 
 التكنولوجي الميدان في كبير تطور إلى  ل  اد  بحيث الصناعة إشرا  على األولى بالدرجة واعتمدت
 عرفاج  التي كندا و المانيا و المتحدة الواليات و استراليا في النظال ه ا تطبيق تم قد و .الثقيلة للصناعة
 الثانوي المستو  في والتقني  المهني التدريبين تركيز إلى اليابان توجهج و .جدا متطور تدريبي بنظال
 وكوريا ماليزيا واهتمج .الفريجين من المتميزين لتوظيف األعما  قطاع مع وشراكات رواب  إقامة مع

 البلد مكونات جميع إن بحيث البشرية والموارد العاملة القو  تطوير على سنرافورة بالتركيز و الجنوبية
 اعتمااد   إلاى  باإلناافة  األفراد، تشريل و تدريب في تسهم اجتماعية منظمات و خال و عال قطاع من

 في اما .التدريبية الشهادات لنيل المشترطة والمعايير الكفاءة على بناء صناعية جهات طرف من التأهيل
للمهاارات   الوطنية المجالس عبر المهني و التقني التدريبين قيادة في الدعامة تمثل الصناعة فإن استراليا
 واقاع  في التدريبية .. ، للبرام  مقررات تعد و الكفاءة مقومات تحدد و العمل قطاع معايير تفع والتي
 الوطنياة  المجاالس  عبار  التدريبياة  للمؤسساات  التدريبياة  الحقائاب  ببياع  الصاناعية  الشاركات  تقاول  األمار 

 بتحفاير  تقاول  شركة كل فإن المتحدة الواليات في ، اما (National Skills Councils) للمهارات
 .التدريبية للمؤسسات تبيعها و بها خاصة مقررات

 

 للمهارات : السعودية المقاييس ** السعودية..

 فاي  العالمياة  المعاايير  اعلى تطبيق لفمان تأسسج مستقلة جهة هي "للمهارات السعودية المقاييس"
 بالشاراكة  البداياة  فاي  للمهاارات  الساعودية  المقاييس وتعمل .المملكة في التقني والتدريب التعليم مجاالت

 اكبار  تشاهد  التاي  بالوظاائف  الفاصاة  المهاارات  واساس  مواصافات  لوناع  المحلياة  التوظياف  جهات مع
 التزال على والحرل الجودة من رفيع مستو  نمان على  ل  بعد لتعمل المملكة، في الطلب مستويات

 .العالمية الممارسات اففل مع تتناسب عالية بمعايير المملكة في التدريبية والمعاهد التقنية الكليات جميع
 مهاراتهم تبرذ شهادات تمنحهم إ  الفريجين، تفيد عالية قيمة للمهارات السعودية المقاييس عمل ويففي

 :يلي ما "للمهارات السعودية المقاييس" مهام ومن المتفوقة وإمكاناتهم

 ات المهن وتحديد العمل سوق احتياجات تحليل خال  من الوطنية المهنية المعايير وتحديث بناء  
 للمهن. معايير ونع العمل، بسوق للمهن الممارسين مع وبالتعاون ثم، ومن األولوية،

 المهارات . امتالكهم من للتحقق والطالب للمهن الممارسين واعتماد تقييم 

 والمهنية التقنية والمعاهد للكليات المؤسسي واالعتماد التقويم. 
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 والتقني : المهني والتدريبين التعليم منظومة مع واإلنتاج العمل قطاعات ** شراكة

 األكبر العبء العربية الدو  معظم  في الحكومات تتحمل صناعيا ، المتقدمة الدو  من العكس على
 خاال   مان  والتدريبياة  التعليمياة  بنفقاتهاا  تتكفال  حياث  للعمال  وتهيئتهاا  الوطنياة  العاملاة  القاو   إعاداد  فاي 

 دفاع  فاي  الوطنياة  العاملاة  القاو   اهمياة  ألنهاا تادر    و لا   انشاأتها  التاي  والتدريبياة  التعليمية المؤسسات
 مشااركة  دون المنشاودة  األهاداف  وتحقاق  تتكامال  ان يمكان  ال الحكوماات  جهاود  ان إال التنمياة،  مسايرة 
  .واإلنتاج العمل قطاع من مماثلة وجهود

 والقطااع  الحكومياة  المهناي  والتادريب  التعلايم  مؤسساات  بين المحلي المستو  على الشراكة وتهدف
 وتقاديم  تصاميم  في الفال القطاع مشاركة لتعزيز اداة تأسيس هما: رئيسيين هدفين تحقيق إلى الفال
 الاتعلم  وطارق  المحتاو   حياث  مان  والتادريبين  التعلايم  مالءماة  وذيادة والتقني المهني والتدريبين التعليم

 .التدريبية المؤسسات وإدارة المناه  وإصالح

 يتطلاب  والتقناي  المهناي  والتادريب  التعلايم  منظوماة  فاي  واإلنتااج  العمال  قطاعاات  تعااون  تطاوير  إن
  .والفال العال العمل وقطاعات والتدريب( التعليم قطاع في )متمثلة الحكومة بين تأسيس)شراكة(

 

 :PPP الخاص والقطاع الحكومة بين اإلستراتيجية الشراكات معاهد  :** السعودية

 العامة فى المؤسسة ممثلة الحكومة تتبنى ربحية غير متفصال تقني تدريب معاهد هي المعاهد ه  
 المؤسساـة  وتتـولى ..الفال القطاع مع استراتيجية بشراكة وتشريلها إنشاءها والمهني التقني للتدريبين
فى  الفال القطاع ويشار  األساسية، بالتجهيزات وتجهيزهـــا المعاهـد، إنشاء الشراكات تل  بموجــب
 تجهيازات  الفاال  القطااع  ياوفر  كماا  التادريبي،  والبرناام   المتميازين،  المادربين  وتاوفير  التشاريل، 
 خدمتاه  ت حس اب   انهاا  منهاا  المزاياا ،  مان  عدد على التدريب فترة اثناء المتدرب فى ويحصل .تفصصية
 عالمياة)مثل  شاهادة   الاى  باإلناافة  التفصاال،  فاي  عاا ٍ  دبلاول  وشاهادة  توظياف  ياول  او  من التدريبية

NVQ Level 3 اليابااني  النظاال  ( او Level 4, يحصال  كماا  .العالمياة  األنظماة  مان  يواذياه  ماا  او 
 .المعاهد بتل  التدريب فترة طوا  شهري راتب  على المتدرب

 دولية ( : بخبرات نوعي )تدريب التميز .. كليات ** السعودية

 و"المؤسساة  البشارية  الماوارد  تنمياة  صندوق انشأها متقدمة وتدريبية تعليمية جهة هي التميز كليات
 فلسفة وتقول .المملكة في دولية بمعايير تطبيقي تقني تدريب تقدّيم بهدف والمهني" التقني للتدريب العامة
 التادريب  مقادمي  اففل اختيار خال  من التقني للتدريب العالمية المعايير ارقى تقديم على التمّيز كليات
 برامجهاا  تركاز  ، التاي  المملكاة  منااطق  مان  عادد  فاي  التقنياة  الكلياات  مان  لعادد  المساتقل  للتشاريل  عالمًياا 
  .المحلية العمل سوق احتياجات تلبية على مباشر بشكل المقدمة

 مان  عادد  ومان  الجاودة،  عاالي  تادريب  مساتو   علاى  الحصاو   الكلياات  ها    فاي  فاراط االن ويتايح 
 وتتايح  العمال  ساوق  فاي  المنافساة  من تمكنهم التي المرموقة العالمية التقنية والمعاهد والكليات الجامعات

 لهام  تتايح  كماا  واالغتاراب،  للسافر  الحاجاة  دون الوطن ارض من عا  مؤهل على الحصو  فرصة لهم
 .الدو  تل  في األل المؤسسات في اعلى لمراحل الدراسة مواصلة إمكان ايفا

 مان  المهنياة  المساارات  اففال  إلاى  الوصاو   مان  المتادربين  بتمكاين  رساالتها  الكلياات  ه   وونعج
 الرب  وبرؤية األعما ، اصحاب مع الشراكات وإقامة والدولية المحلية للمعاهد الالذل الدعم تقديم خال 
 بالكلياات  والدراساة  الواعاد،  المساتقبل  اماال  البااب  وفاتح  العالمياة  التادريب  معاهاد  واففل المتدربين بين

 السانة  فاي  تهاتم  حياث  متفصصاة،  تطبيقياة  تدريبياة  لبارام   المتادرب  فيهاا  يففاع  سانوات  ثالث تستمر
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 األساساية  والعلاول  المعلوماات  وتقنياة  اإلنجليزياة  اللراة  بمهاارات  الطالباة  او الطالب بتزويد التحفيرية 
 فيها يتم تطبيقي، برنام  إكما  شهادة على الثانية المرحلة في المتدرب يحصل بينما االتصا ، ومهارات

 متقدماة  مهاارات  إلى باإلنافة التفصال، مجا  في تطبيقية اساسية بمهارات الطالبة او الطالب تزويد
 تزوياد  ياتم  وفيهاا  الادبلول،  شاهادات  علاى  الطالباة  او الطالاب  فيهاا  فيحصال  الثالثاة  المرحلاة  اماا  اساساية، 
 للتطبيق البرنام  من جزء ويفصال التفصال، مجا  في تطبيقية متقدمة بمهارات الطالبة او الطالب
 .الميداني

 : (TTT) المعلمين /المدربين تدريب** 

صاناعيا   المتقدماة  الادو   تحارل  ولا ل   .الجاودة  العاالي  للتادريب  الزاوية حجر المتميز المدرب يعد
 عن التفصال  مجا  في العملية الفبرة تقل ال بحيث التقنية بالكليات للعمل المدربين اففل اختيار على
 التقناي  والتادريبين  التعلايم  مؤسساات  فاي  التدريبياة  البارام   تنفيا   مشاكالت  ابارذ  ومان  سانوات(   )ارباع 

 التعليم لمهنة المسبق التأهيل نعف من ناجم وه ا ، المهنيين المعلمين - المدربين اداء نعف والمهني
 حاوافز  غيااب  او وناعف  ، الفاال  القطااع  فاي  العاملين بنظرائهم مقارنة الرواتب وتدني ، والتدريب
 بعض من جادة محاوالت وهنا  .العمل سوق في الميدانية العملية الفبرة غياب او وتدني ، األداء تجويد
 كلياة  او  انشاأت  التاي  الساعودية  العربياة  المملكاة  تجربة مثل المدربين بمستو  للنهوض العربية الدو 

 .والمهنية التقنية المجاالت في المدربين لتدريب مفصصة

 اكسيفورد  جامعية  قبيل  مين  دوليية  كليية  أفضيل  بجيائزة  )فيائزة  التقنييين  المدربين كلية لسعودية  ..ا
 هـ ( :2013 لعام العريقة البريطانية

 فاي  بادات  العرباي  العاالم  فاي  نوعهاا  مان  تدريبياة  مؤسساة  او  هاي  بالريااض  التقنيين المدربين كلية
 التقناي  التادريب  منظوماة  تزوياد  الاى  الكلية وتسعى .ل2000 عال من شوا  شهر في المتدربين استقبا 
 المتميزين التقنية الكليات خريجي استقطاب خال  من المتفصصين التقنيين بالمدربين بالمملكة والمهني

 المتفصصاة  والمهاارات  المعاارف  وإكساابهم  )الادبلول ( ،   المتوساطة  الجامعياة  الشاهادة  حملاة  مان 
 مهني تقني مدرب شهادة إلى باإلنافة التقنية الهندسة في البكالوريوس شهادة على للحصو  والمساندةأ

 التادريبين  فاي  المتفصصاة  العالمياة  المنظماات  اهام  ماع  التعاون خال  من العالمية المعايير وفق معتمدأ
 ( .  GIZاأللمانية  )المنظمة نيوالمه التقني

 فاي  الجاودة  عالياة  انظماةٌ  خاللهاا  ت طبّ اق  سانوات  ثاالث  ماد   علاى  الكلياة  فاي  التادريب  فتارة  وتمتاد  
 التادريب  لراة  اإلنجليزية اللرة وت عتب ر والفال، العال القطاعين في العمل راس على والتطبيق التدريب

 وا الت واإللكترونياات،  والتكيياف،  والتبرياد  الميكاانيكي،  اإلنتااج  مثل التقنية التفصصات من عدد في
 للتقويــاـم  المركزيــاـة  الوكالــاـة  اعتمادت  وقــــاـد  والمعلوماات،  واالتصااالت  الكهربائياة،  والمعادات 
 كما  .التقنيين المدربين كلية تقدمها التي الهندسية البكالوريوس برام  (ZEvA) األوروبيـــــة واالعتماد

 عميدها)المادير  اختياار  تم ، كما  العريقة اكسفورد جامعة قبل من دولية كلية اففل بجائزة الكلية فاذت
 .متميز نوعي تدريب تقديم في البارذ لدور  العال(

 الخضراء : للوظائف والتأهيل األخضر االقتصاد ** التحول إلى

الففاراء" :   بالوظاائف " ويقصد .استدامة اكثر القتصاد رمزا " الففراء الوظائف " مفهول اصبح
 إلاى  مساتوياته  تففايض  إلى وتؤدي االقتصادية والقطاعات للشركات البيئي األثر تففيف تكفل التي تل 

 كالطاقة االقتصاد، من كثيرة قطاعات في توجد التي تل  الوظائف، ه   امثلة ومن تحّملها، يمكن حدود
 فاي  تساهم  ان شاأنها  مان  الوظاائف  ها    وكال  .والنقال  والتشاييد  الزراعاة  وفاي  المفلفاات ،  تدوير وإعادة
 علاى  تعمال  اساتراتيجيات  خاال   مان  والمياا   األّولياة  الماواد  اساتفدال  وحسان  الطاقاة  اساتهال   تففايض 



 
 

 102                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 النفاياات  اشاكا   جميع إذالة وتففيض او الدفيئة، الراذات انبعاث وتقليل الكربون من االقتصاد تفليال
   .البيولوجي والتنوع البيئية الن ظ م وإصالح وحماية والتلوث،

 آثار من يففف ان شأنه من الئق عمل" :بأنها "الففراء الوظائف" "الدولية العمل منظمة" وتعرف
 عمال  انهاا  او مساتدامة،  مساتويات  إلاى  وخففاها  البيئاة  علاى  االقتصاادية  والقطاعاات  الشاركات  نشااط 

 تأهيلها . وتعيد البيئة على تحافا وظائف يتفمن

 ستة لكن ، المبدا حيث من " التففير " الى تففع االقتصادية القطاعات كل في الوظائف إن جميع
 ، والنقال  المتجاددةأ والبنااء،   الطاقاة  خاصاة  الطاقاة  إمادادات  :وهاي  ، باروذا  األكثار  ساتكون  قطاعاات 
  .الففاراء  الوظائف ماليين القطاعات تل  ستوفر حيث الرابات، و ، والزراعة ، األساسية والصناعة

 سيوجد وحد  المتجددة الطاقة قطاع ان إلى العشرين(  )مجموعة في الففراء الوظائف تقرير يشير و
 ان نفساه  التقرير يقدر كما العشرين " . مجموعة" من فق  دو  سج في  وظيفة مليون 2.3 االقل على

 قطااع  فاي  الطاقاة  اساتهال   ومان   الكرباون،  اوكسايد  ثااني CO2 انبعاثاات  من الحد إلى الرامية التدابير
 .2050عال  بحلو  جديدة وظيفة مليون 3.5 تولد ان يمكن السكني البناء

 وربماا  . العربياة  الادو   بعاض  فاي  بالفعال  تطبيقاه  بادا  قد االخفر االقتصاد الى التحو  ان ش  وال
 السانوات  فاي  البيئاة  حماياة  ومنظماات  الدولياة  الفاروط  بفعال  التحاو   ها ا  الاى  العربياة  الدو  ستفطر
 الادو   علاى  يًصاعب  قاد   الففاراء  بالوظاائف  العالقاة   ات المهاارات  إلاى  االفتقاار  ان والشا   .المقبلاة 
 المساتفادة  الدروس وتشير .الوظائف تل  على للتدريب ملحة حاجة هنا  يجعل مما التحو  ه ا العربية

 اساواق  تكياف  لتساهيل  استباقية خطوات يتطلب  "انظف طاقة" إلى االنتقا  ان إلى السابقة التجارب من
 الوظاائف  بفقادان  المرتبطاة  المشااكل  ومعالجاة  الجديادة  العمال  فارل  مان  قادر  اقصاى  لتحقياق  العمال 

 .المسعى به ا الصلة  ات الجوانب كل في بارذا دورا تلعب المهارات وتنمية .المحتملة

 

 الخضراء : لبنان .. الوظائف

 الفمس السنوات خال  امريكي دوالر مليون 100 بقيمة خفراء مشاريع قيال لبنان مصرف يتوقع
 ،2014و 2011 باين  سنويا خفراء وظيفة 2800 استحداث الففراء األبنية شأن من ان و المقبلة،
 التصاميم  مهندساي  عمال  علاى  كبيار  وقاع  ، التقيايم  او الدراساة  بحساب  البنااء،  قطااع  لففارنة  وسايكون 
 األخفار  البنااء  ومنّسقي البيئيين والمراقبين الطاقة في كالمدققين جديدة وظائف استحداث إلى وستؤدي
 السمكري وظيفة وباألخال اخر ، وظائف تحّو  إلى ستؤدي كما .الففراء واألنظمة المواد وموردي

  ات البنااء  بماواد  المرتبطاة  كتلا   الوظاائف  بعاض  وخساارة  العاواذ ،  مجاا   فاي  والعاملين والكهربائي
 .والملوثة العالية المكثفة الطاقة

 وظيفة، 3400 نحو الدراسة بحسب الففراء للوظائف الحالي العدد يبلغ النفايات إدارة مجا  وفي
 حاا   فاي  المتوقاع  ومان  العادماة،  والمياا   الفطارة  النفاياات  ومعالجاة  الصالبة  النفاياات  إدارة فاي  وتتركز
 جديادة  وظيفاة   2500و 1900 باين  ماا  اساتحداث  ياتم  ان المقبال  العقاد  خال  المرسومة الفط  تطبيق

 الزراعاة،  قطااع  فاي  الففاراء  الوظاائف  فاي  واناحة  ذياادة  الدراساة  الحظاج  كماا  2020 بحلو  عال
 .وظيفة 700 نحو العفوية والزراعة لآلفات المتكاملة اإلدارة من كل في حاليا عددها ويبلغ

 انفو اإلقليم صحيفة ** المصدر

: http://www.ikliminfo.com/viewarticle.php?id=1583 
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 :** الخالصة 

 الجاودة  عاالي  تدريب تحقيق على قادرة ومهني تقني تدريب منظومة  بناء إلى العربية الدو  تحتاج
 :بتوفير ذلك و المعنية .. الفئات لجميع متكافئ بشكل األجل وطويل

 اكفااء  مادربين  و معلماين  بواساطة  االحتواء على كبيرة قدرة    TVET ومهني تقني تدريب نظال •
 .الجودة عالية تحتية بنية إلى باإلنافة مبتكرة تدريبية وطرق

 ا باء و والمتدربين المتعلمين إشرا  مع (I-TVT) الجودة عالي اساسي مهني و تقني تدريب نظال •
 .متميزة مهنية بمهارات المتدربين تزويد على قادرا النظال ه ا يكون حتى

 .وظيفي توجه و   الجميع ناو مت في (C-TVT) مستمر مهني و تقني تدريب نظال •

 السياساات  باين  الفجاوة  لتفاييق  والتقاويم  المتابعاة  آلياات  وتطبياق  وبنااء  القائماة  الحوكمة نظم تعزيز •
 مان   ل  وتحقيق اخر ، جهة من الواقع ارض على لها الفعلي والتطبيق جهة، من واالستراتيجيات

 .العالقة  ات األطراف جميع بين فاعلة لشراكة عملية آليات خال 

 اساتدامة  يفامن  بماا  المهاارات،  مان  والمساتقبلية  الحالياة  االحتياجاات  تحدياد  آلياات  وتطاوير  تحاديث  •
 خاال   مان  التريار،  المتساارعة  االحتياجاات  لتلا   والمهناي  التقناي  والتادريبين  التعلايم  بارام   مواءماة 
 .العالقة  ات الجهات مع شراكة في االحتياجات واستشراف لتحديد متطورة ادوات استحداث

 القطاعاات  ماع  فاعلاة  شاراكات  وبنااء  المتااح،  التمويال  اساتفدال  كفااءة  ورفاع  التمويال  مصادر تنويع •
 وتطوير والمهني التقني والتدريب التعليم مؤسسات استقاللية دعم مع المدنيأ والمجتمع االقتصادية

 المحاسبة )المساءلة( . نظم

 يادعم  ان شاأنه  مان  و  التدريبياة،  المفرجاات  مقارباة  علاى  مبناي  TVTومهناي  تقناي  تادريب   نظاال  •
 االساساي،  )التعليم التعليمية األنظمة مفتلف بين التجسير عملية يسهل و التدريبية المسارات مرونة

 مصاداقية  سايمنح  الا ي  و للكباار(   المساتمر  التعلايم  الجاامعي،  المهناي،التعليم  و التقناي  التادريبان 
 .العمل مكان في المكتسبة المهارات  ل  في بما المكتسب التدريب و للمؤهالت

 واالعتاراف  التدريبياة  المفرجاات  بتنقال  تسامح  شافافة  تأهيلياة  بأنظمة التدريب و للتعليم عربي نظال •
 .موحدة عربية مؤهالت نظال ونع يتطلب العربية  .. وه ا الدو  داخل ءاتالكفا و بالمؤهالت

 االهتماال  ماع  تميياز،  دون للجمياع  والمهناي  التقناي  والتادريبين  باالتعليم  االلتحااق  فارل  تكافؤ تعزير •
 .حظًا األقل والفئات الفاصة االحتياجات ب وي

 عان  دراساات  باإجراء  واالهتماال  للعمال،  واعادة  فارل   ات تقليدياة  غيار  مهان  فاي  الماراة  تمكاين  •
 سياساات  خاال   مان  معالجتهاا  علاى  والعمال  المجاالت بعض في المراة عمل تواجه التي الصعوبات
 .مناسبة ومهني تقني وتدريبين تعليم وبرام 

 باتفاا    لرفاراد  تسامح  التاى  العمرياة  الفئاات  لجمياع  واإلرشااد  التوجياه  و المعلوماات  خدماة  تاوفير  •
 .والوظيفي المهني مجالهم او تعليمهم مجا  في السليمة القرارات

 الممارساات والفبارات،   اففال  لتبااد   والدولياة  االقليمياة  والمنظماات  الادو   باين  التعااون  تشاجيع  •
 الدولية . بالمبادرات وربطها العربي التعاون لتعزيز اقليمية مبادرات وإطالق
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  الصغرى المشروعات ودور األعمال ريادة 

 التشغيل دعم في والصغيرة والمتوسطة 
 

 مقدمة :

 الكثير تواجه التي التحديات من البطالة معدالت وارتفاع العمل اسواق في الهيكلية االختالالت تعتبر
 إلاى  دولاة  مان  يفتلاف  االخاتالالت  ها    عماق  ان إال ساواء،  حاد  علاى  النامية والدو  المتقدمة الدو  من

 من وبنيته العمل سوق وخصائال جهة، من االقتصاد وهيكل االقتصادي التطور لمستويات تبعا اخر 
 الادورة  فاي  التقلبات ومستو  للسكان النسبي بالتوذيع تتعلق اخر  عوامل إلى إنافة ه ا اخر ، جهة

 االعتقااد  ها ا  إال ان مرتفعة، بطالة معدالت تعاني ال المتقدمة الدو  ان البعض يعتقد االقتصادية .. وقد
  2011عاال  بمجملهاا  المتقدماة  الادو   فاي  البطالاة  نسابة  بلراج  فقاد  الدو ، ه   من كثير حالة في خاطئ
 %9 نحو  2011عال فيهما البطالة معد  بلع فقد اليورو ومنطقة المتحدة الواليات في اما % ،7.9نحو
 الياباان  فاي  بنظيرتهاا  قورناج  ماا  إ ا نسابياً  مرتفعاة  الساابقة  المعادالت  وتعتبار  .التاوالي  %علاى 10.1و 

 )صاندوق  التاوالي  %علاى 4.5% و 3.6ا فيها  البطالة معد  بلغ التي التصنيع الحديثة ا سيوية والدو 
 ( .2012الدولي  النقد

 األخيرة السنوات خال  الدو  اتبعتها التي البطالة وتقليل التشريل دعم سياسات نتائ  تقييم اردنا ولو
 فاي  البطالاة  معد  ان ، فسنر 2006 ل عا بنظيرتها 2011 عال في البطالة معدالت مقارنة خال  من

 الادو   بعاض  فاي  البطالاة  معاد   ارتفاع  بينماا  %،7.9 إلاى  %5.6مان  ارتفع قد بمجملها المتقدمة الدو 
 قاد  البطالاة  معادالت  ان الشكل من ويالحا (1) رقم الشكل في مبين هو كما متفاوتة، بمعدالت األخر 
 شاهدت  التاي  التصانيع  الحديثاة  ا سايوية  والادو   المانياا  باساتثناء  الدراساة  قياد  الادو   جمياع  فاي  ارتفعج
 تفسير الثانية .. ويمكن حالة في جدا وتراجعا طفيفا األولى حالة في وانحًا تراجعًا فيها البطالة معدالت

 اهمهاا  الرئيساية  المقوماات  مان  عادداً  يتطلاب  البطالاة  لتففياف  جهاود  او سياساات  اي نجااح  باأن   لا  
 .والسياسي االقتصادي االستقراران

 (1) رقم شكل

 2011و 2006 عامي بين المتقدمة الدو  بعض في البطالة معدالت تطور

 . 2012العالمى "  االقتصاد آفاق" بيانات الدولي .. قاعدة النقد صندوق :المصدر** 
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 الادو   غالبياة  فاي  البطالاة  مشاكلة  ان نجازل  ان نساتطيع  الساابقة،  البطالاة  معادالت  علاى  وبااالطالع 
 اعتبار إلى الزمن من عقود من  الحا  وصلج وقد المتقدمة، الدو  في عليه هي مما بكثير اكبر العربية
 ان إلاى  والسياسايون  االقتصااديون  ويشاير  .العربياة  الادو   تواجاه  التاي  التحاديات  واهم ابرذ من البطالة
 فاي  العربية الدو  بعض اصابج التي السياسية للتطورات الرئيسية واألسباب المبررات اهم من البطالة
 مشاكلة  اهمهاا  القفاايا ،  مان  بعادد  الوثياق  ارتباطهاا  من البطالة مشكلة خطورة وتنبع .األخيرة السنوات

 من تنبع كما .البشرية الموارد وهدر اإلعالة عبء وارتفاع اإلنتاجية وتدني المعيشة مستو  وتدني الفقر
 وينظار  .ومجتمعاه  اسارته  ليشامل  يتعادا   بال  وحاد   العمال  عان  العاطال  على يقتصر ال تأثيرها ان حقيقة
 العمال  علاى  الحصاو   وهاو  حقوقاه  ابسا   مان  اإلنساان  حرمان اشكا  احد انها على البطالة إلى البعض
 عديادة  لسانوات  فيهاا  اساتثمر  التاي  وال هنياة  الجسادية  وإمكاناتاه  ومهاراتاه  الشفصاية  لقدراتاه  المناساب 
 .( 2005)الشمري 

 التاي  الادو   اساتثنيج  ماا  إ ا عالمياا ،  النساب  اعلاى  مان  العربياة  الادو   فاي  البطالاة  معادالت  وتعتبار 
 معادالت  إن القاو   ويمكان  .واألهلياة  المحلياة  والنزاعاات  الدولياة  والحاروب  السياساية  األذمات تجتاحها
 فاى عاين   اخا نا  إ ا سايما  ال الرسامية ،  اإلحصااءات  تظهار   مماا  بكثيار  اعلاى  العربياة  الدو  في البطالة

 األجهازة  اروقاة  فاي  المقنعاة  والبطالاة  الادو ،  ها    بعاض  فاي  المعلوماات  جماع  عملياة  كفااءة  االعتباار 
 ما إلنجاذ تحتاجه جدا مما بكثير بل بكثير اكثر العاملة األيدي من تستوعب التي الحكومية والمؤسسات

 المواذناة  علاى  العابء  وذياادة  اإلنتاجياة  تففايض  فاي  وانح وبشكل يسهم ال ي األمر اعما ، من لديها
 من العديد نتيجة  ملحوظا ارتفاعا األخيرة السنوات في العربية الدو  في البطالة معد  شهد وقد .العامة
 2008 عاال  العالمياة  المالية األذمة ابرذها والدولية ، واإلقليمية المحلية والسياسية االقتصادية العوامل

 عادد  بلاغ  وقاد  وساوريا( ،  وليبياا  والايمن  ومصار  )تاونس  العربياة  الادو   بعاض  فاي  السياساية  واألحاداث 
نفساه   العاال  فاي  البطالة معد  وبلغ مليونا ، 17 نحو  2011 عال العربية الدو  في العمل عن العاطلين

  التادقيق  عناد  العربية الدو  في ةالبطال مشكلة حدة ( .وتزداد 2012العربي  النقد )صندوق %16 نحو
 ومادة  والقطااع  التعليماي  والمساتو   الجانس  حساب  النسابي  وتوذيعهم العمل عن العاطلين فى خصائال

 .الورقة ه   في الحقًا سنر  كما العمل، عن التعطل

 دو  في االرتفاع من ومنعه وتثبيته الدو  بعض في البطالة معد  من للتقليل الدائم السعي إطار وفي
 لها    ادواتها بكامل والتجارية والنقدية المالية الحكومية السياسات باستفدال العربية الدو  قامج اخر ،
 توانع ي عز  ان ويمكن .الواقع ارض على السياسات ه   نتائ  في ملحوظا تحسنا نر لم اننا إال الراية،
 وإصاالح  البطالاة  مان  تقليال ال فاي  الحكومياة  السياساات  نجااح  فاى ان   تتمثال  حقيقاة  إلاى  النتاائ   ها   

 ها    تاؤتي  حتاى  توافرهاا  مان  باد  ال وشاروط  مقوماات  إلاى  يحتاج العمل اسواق تعانيها التي االختالالت
 الادور  لاه  كاان  الا    التشاريل،  فاي  ودور  الفال القطاع إلى تتجه األنظار بدات وهنا .اكلها السياسات
  .األخيرين العقدين فى العربية الدو  من كثير في التشريل نسب رفع في األكبر

 اإلنتاجياة  المشاروعات  مان  العظماى  الرالبياة  ان يتباين  الفاال،  القطااع  ومكوناات  هيكال  وبتحليال 
 فاي  العمال  فارل  مان  الهائال  العادد  ها ا  إيجااد  في وتساعد الفال القطاع تشكل التي والفدمية السلعية
 وفي (Magableh, 2012) ومتوسطة. وصريرة صرر  مشروعات إال هي ما العربية الدو  غالبية
 والصاريرة  الصارر   المشاروعات  قطاع اهمية تؤكد التي  -نسبيا  المتأخرة– النداءات بدات الوقج ه ا

 بشاكل  البطالاة  مان  والحاد  التشاريل  وفاى   ، عاال  بشاكل  واالجتماعياة  االقتصاادية  التنمياة  في والمتوسطة
 .ومقومات خصائال من به يتمتع لما نظرًا والمتاحة األففل الوسيلة باعتبار  خال،

 واالبتكاار  بالرياادة  الوثياق  ارتباطهاا  مان  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشروعات اهمية تبرذ
 تتمتع لما نظرا كبيرة اهمية تكتسب كما .والجماعية الفردية اإلنتاجية والمبادرات الحر العمل وتشجيعها

 المتاواذن  النماو  فارل  تعزياز  مان  يمكنهاا  الا ي  األمار  واالنتشاار،  التكياف  علاى  وقادرة  مروناة  مان  باه 
 سياساة  يسامى "  اصابح  ماا  تنفيا   آلياات  احاد  المشروعات ه   وتعتبر .الدخل توذيع في العدالة وتحسين
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 كا ل   وتعمل العمل، فرل وخلق وتوليد الدخو  ذيادة في المشروعات ه   ، وتسهم ال اتي" التوظيف
 والعاملين ألصحابها المعيشي المستو  وتحسين العمل، إنتاجية ورفع جديدة، إنتاجية طاقات إيجاد على
 علاى  يانعكس  الا ي  األمار  التصاديرية،  القادرة  ذياادة  علاى  المشاروعات  ها    تعمال  كماا  .وألسارهم  فيهاا 

 الفاريبية  العاماة  واإليرادات المدفوعات ميزان تواذن وعلى اإلجمالي المحلي النات  في النمو معدالت
 والجررافاي  التنماوي  التاواذن  حالاة  وعلاى  الصاعبة،  العماالت  مان  االحتياطياات  وحجام  الفريبية وغير
 ;Newberry, 2006) االجتماعياة  التنمياة  فاي  دورهاا  إلاى  باإلناافة  ها ا  الواحاد،  البلاد  داخال 

Holcombe, 1995; Zeller & Diagne, 2001  

 حقيقة تجاهل نستطيع ال وتحسنه، التنموي دورها اهمية إلى تشير التي الدالئل كل من الرغم وعلى
 البيئاة  تاوافر  عادل  المعوقاات  ها    اهم ومن . والتحديات المعوقات من العديد تواجه المشروعات ه   ان

 والحصاو  / إلاى  الوصاو   وصاعوبة  وتطورهاا،  المشاروعات  ها    وتأسيس  لنشأة المالئمة االستثمارية
 ونقاال  الفناي،  الادعم  خادمات  على الحصو  وصعوبة األسواق، إلى الوصو  وصعوبة التمويل،/ على

 تعمل ال ي القطاع مستو  وعلى المشروع مستو  على وفنية إدارية معوقات إلى باإلنافة المعلومات،
 ما )مرحلة المشروع عمر مراحل جميع خال  معوقات المشروعات ه   المشروعات . وتواجه ه   فيه
 آخارون  ويصانف  والتطاوير ( ،  التقيايم  ومرحلاة  ، التشاريل  مرحلاة  التأسايس،  مرحلاة  التأسايس،  قبال 

 ومعوقات داخلية عوامل عن ناجمة معوقات إلى مصدرها حسب المشروعات ه   تواجه التي المعوقات
 ها    ان إلاى  اإلشاارة  مان  باد  وال .عديادة  اخر  تقسيمات إلى باإلنافة ه ا خارجية، عوامل عن ناجمة

 كماا  .اخار   إلى منطقة ومن الواحد، البلد داخل آخر إلى قطاع ومن آخر، إلى بلد من تفتلف المعوقات
 االقتصاادية  التطاورات  لبعض تبعًا الواحد القطاع او الواحد البلد داخل آخر إلى وقج من تفتلف قد انها

 ال مقوماات  ثمة فإن المعوقات ه   تأثير من وللتقليل  (Magableh, 2007) والسياسية واالجتماعية
 .الشاملة التنمية عملية في والفاعل المطلوب الدور لعب في المشروعات ه   تستمر حتى توافرها من بد

 والسياسة واالجتماعية االقتصادية البيئة وتوافر األعما  انشطة ممارسة سهولة المقومات ه   اهم ومن
 الاروح  وتعزياز  وتطوير األسر، قطاع لد  االستثماري الوعي وتعزيز المناسبة، والتشريعية والقانونية

 والعمال  المناسابة،  التحتياة  البنياة  وتاوفير  العمال،  عن والعاطلين الفريجين لد  المبادرة وروح ديةالريا
 ,Chen) التشاريلية األولاى   مراحلهاا  فاي  المشاروعات  ها    تسااعد  التاي  األعماا   حانانات  إيجااد  على

2006; OECD-APEC, 2007).   

 سوق واختالالت العربية الدو  من الكثير في البطالة مشكلة حجم من وانطالقًا سبق، ما على وبناء 
 فاي  الكبيار  التواناع  ظل وفي .المشكلة ه   لمواجهة الجهود كل ب   اهمية تأكيد من بد ال فإنه ، العمل
 كالعب والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات وظهور الفصول به ا الحكومية السياسات نتائ 

 للمعوقاات  الكبيار  الحجام  تبياان  وبعاد  وإمكاناات،  خصاائال  من به تتمتع لما نظرا الشأن ه ا في اساسي
 ومؤسساات  )الحكوماة  األطاراف  كال  علاى  لزامااً  اصبح المشروعات، ه   نمو تعترض التي والتحديات

 ( الدولية االقتصادية والمؤسسات والمانحين المدني المجتمع ومؤسسات العائلى والقطاع الفال القطاع
 ويادعم  وتطورهاا  المشاروعات  ها    نماو  فاي  يسااعد  ال ي المناسب المنا  لتوفير وسعها في ما تب   ان

 مان  عادد  إليجااد  ملحاة  نارورة  وجاود  نار   وعلياه،  .التشاريل  ودعام  العمال  فارل  إيجااد  علاى  قدرتها
 .البطالة مشكلة من والحد التشريل دعم في المشروعات ه   دور تعزيز على تعمل التي ا ليات

 من بدقة ومميزاتها المشروعات ه   مقومات تحديد إلى العربية الدو  من عدد عمد الشأن، ه ا وفي
 .تا ليلها  علاى  العمال  اجال  من تواجهها التي المعوقات تحديد على عملج كما منها، االستفادة تعظيم اجل

 المشاروعات  ها    بتطاوير  المعنياة  الحكومية وغير الحكومية المؤسسات من العديد ظهر ، ل ل  ونتيجة
 األولى اإلنتاج مراحل خال  ورعايتها وتأسيسها، المشروعات ه   لنشأة مناسبة ظروف تهيئة خال  من

 المراحل في والتطور للتوسع وتوجيهها المتقدمة، مراحلها في مشكالتها حل في ومساعدتها )تمكينها( ،
 إلاى  تهادف  التي األعما  حاننات ظهرت كما .األعما  تطوير خدمات من تقدمه ما خال  من الالحقة
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 وجنباا  .األولاى  اإلنتااج  مراحال  خاال   والصريرة الصرر  المشروعات واستمرارية نجاح فرل ذيادة
 لها    والتطاور  النجااح  مقومات من قدر اكبر إلى الوصو  اجل ومن خدمات، من سبق ما مع جنب إلى

 األعماا   انشاطة  ممارساة  ساهولة  ذياادة  علاى  كاملاة  بجدياة  العمال  الفاروري  مان  اصابح  المشروعات،
 األعماا   تطاوير  خادمات  تاوفير  ان إلاى  نفلاال  وهناا  العربياة  ..  الادو   في االستثمارية البيئة وتحسين
 النماو  علاى  تسااعد  جا باة  عمال  بيئاة  وتوفير األعما  ، حاننات وإيجاد األخر  ، الفني الدعم واشكا 

   .التشريل دعم في والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات دور تعظيم مرتكزات اهم هي

 العربياة  الادو   فاي  البطالاة  واقاع  األو  الجازء  يعرض .اجزاء سبعة من الورقة ه   تتكون ، وعليه
 والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  مفهاول  الثااني  الجازء  يعارض  بينماا  وانواعهاا،  واسابابها 

 فيناقش الثالث الجزء اما .التشريل دعم في دورها تعزيز وآليات نموها ومعوقات واهميتها وخصائصها
 واناواع  واهمياة  لمفهاول  عرناا  الراباع يقادل   الجازء  و األعماا ،  تطاوير  وخادمات  الفني الدعم مونوع
 الجازء  وينااقش  .التشاريل  دعام  فاي  المحتفانة  المشاروعات  دور تعزياز  فاي  ودورها األعما  حاننات
 علاى   لا   وتاأثير  العربياة  الادو   فاي  األعماا   انشاطة  ممارسة سهولة ومد  االستثمارية البيئة الفامس

 جاودة  مساألة  واهمياة  ابعااد  الساادس  الجازء  ويعارض  .والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات 
 فيعرناها  وتوصاياتها  الدراساة  نتاائ   اماا  .والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  في الوظائف
 .واألخير السابع الجزء

 

 العربية : الدول في ** البطالة

 العمال  بأساواق  المرتبطاة  المؤشارات  وبعاض  العربياة  الادو   فاي  البطالاة  واقاع  الجازء  ها ا  يعارض 
 .وانواعها البطالة اسباب اهم يعرض كما العربية،

 

 العربية : الدول في البطالة ** واقع

 ابعاد وتتمثل .فيها القرار وصانعي العربية الدو  تواجه التي التحديات ابرذ من البطالة مشكلة تعتبر
 المساتمر  المشاكلة  وتجادد  مفج عقود من  المشكلة واستمرارية البطالة معدالت ارتفاع في المشكلة ه  

 حياث  المشاكلة ،  لها    إناافية  اهمياة  برذت كما.العمل اسواق إلى الجدد للداخلين المستمر التدفق بسبب
 علاى  ياد   فإنماا  شاىء  علاى  ها ا  د  وإن المنطقاة،  فاي  السياساية  التطاورات  محركاا لابعض   اصابحج 
  .فرد كل وإلى اسرة كل إلى يصل يكاد فتأثيرها والجزئي، الكلي المستويين على وتأثيرها هاخطورت

 نسابته  ماا  اي نسامة ،  ملياون  122 نحاو  2011 عاال  العربياة  الادو   فاي  العاملاة  القاو   عادد  بلاغ 
 بتريار  توقعاات  بسابب  الادو   مان  كثيار  فاي  لالرتفااع  تميال  النسابة  ها    لكن السكان، عدد من % 34.5
 الفرصاة " الابعض  علياه  يطلاق  ماا  وهاو  المقبلاة ،  السانوات  خاال   العمار  حساب  للساكان  النسابي  التوذيع
 فاي  العربياة  العاملاة  القاو   % مان 57.4 نحاو  (.ويتمركاز  2010للساكان  األعلى )المجلس ) "السكانية
مليوناا   14 مالياين والساودان   10 مليوناا والجزائار   12 مليوناا والمرارب   26 مصار  وهي : دو  خمس

 للقو  القطاعي التوذيع صعيد وعلى .السكان عدد بارتفاع تمتاذ التي الدو  ماليين ، وهي 8 والعراق
 العاملاة  القاو   توذياع  % ( ، اماا 60.8)  الفادمات  قطاعاات  فاي  تمركزهاا  إلاى  البياناات  تشير العاملة،
 االرتفااع  إلاى  النسابة  ه   وتميل اإلناث، من هي العاملة القو  % من29ان  إلى فيشير الجنس، حسب
 ( . 2012العربي  النقد )صندوق العمل سوق في لالنفراط اإلناث توجه مع

 مان  اعلاى  وهاو  ، %16نحاو   بلاغ  فقاد  ، مجتمعاة  العربياة  الادو   فاي  البطالاة  بمعد  يتعلق فيما اما 
 (1) رقام  الشاكل  فاي  إليهاا  اإلشاارة  سابقج  التي األخر  الدولية والمجموعات الدو  في البطالة معدالت
 مجماوع  مان  %6 يقاارب  ماا  اي -مليوناا   17 بنحاو  العربياة  الادو   فاي  العمل عن العاطلين عدد ويقدر
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 والسودان مصر من كل في العمل عن العاطلين من األكثر النسبة وتتركز .العالم في العمل عن العاطلين
 وساوريا  وليبياا  ومصار  تاونس  مثال  العربياة  الادو   مان  الكثيار  شاهد  وقاد  .والعاراق  والجزائار  والمررب
 الفترة فى الدو  ه   وتعانيها عانتها التي االستقرار عدل ظروف نتيجة البطالة معد  في ارتفاعا واليمن
 بعيد المؤسسات بعض وإغالق اإلنتاج تراجع نتيجة التشريلية الدو  بعض قدرة تراجعج وقد . األخيرة
 ونقاال  الفارجياة  المالياة  التادفقات  وتراجاع  األخيارة  السياساية  والتطاورات  العالمياة  المالياة  األذماة 

 توانع إلى ادت التي العوامل ه   رافق وقد .العامة المواذنات عجز وتزايد السياحة وعوائد الصادرات
 لسوق االستيعابية والطاقة االقتصاد قدرة تفوق بنسب العمل عرض في ذيادة العمل على الطلب مستو 
 .العمل

 فاي  %59   بين البطالة معد  تراوح .العربية الدو  كل في البطالة معدالت يبين (1) رقم الجدو 
 يمكنناا  الجادو   علاى  وبااالطالع  .قطار  مساتوياته فاي   ادناى  % فاي 0.5و جيباوتي  مساتوياته فاي   اعلاى 

 وجازر  وجيباوتي  واليمن والسودان، )موريتانيا، دخال  األقل الدو  في البطالة معدالت ارتفاع مالحظة
 كما . فلسطين وفى وليبيا(  والصوما  العراق ) االستقرار عدل من حالة تشهد التي الدو  وفي القمر( ،
 في %4.5 تتجاوذ لم حيث والبحرين، واإلمارات قطر من كل في البطالة معدالت تدني مالحظة يمكننا
 % ( ،5.4 % ( والسعودية )5.9الكويج )  من كل في البطالة معدالت ان إلى االنتبا  ويجدر .منها اي

 مجلاس  دو  في نظيراتها من اعلى انها إال الدو  غالبية في البطالة معدالت من اقل % (6.7) وعمان
  .األخر  التعاون

 

 (1) رقم جدول
 العربية : الدول في البطالة معدالت

 البطالة معدل الدولة
(%) 

 معدل الدولة
 البطالة
(%) 

 18 (2011)اليمن 12.9 (2011) األردن

 18.9 (2009) تونس 4.3 (2011) اإلمارات

 9.8 (2009)الجزائر 3.7 (2011)البحرين

 59 (2008)جيبوتي 5.4 (2009)السعودية

 20.7 (2008)السودان 14.9 (2011)سوريا

 34.7 (2007)الصوما  15.4 (2008)العراق

 18.2 (2007)ليبيا 6.7 (2007) عمان

 11.9 (2009)مصر 26.6 (2010)فلسطين

 8.9 (2011)المررب 0.5 (2009)قطر

 23.9 (2010)موريتانيا 5.9 (2009)الكويج

 20 (2009) القمر جزر 6.4 (2009) لبنان

 2012الموحد العربي االقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق  :** المصدر

 اإلنااث  بين البطالة معدالت ان نستنت  العربية ، العمل بأسواق المرتبطة المؤشرات بعض وبتحليل
 بين البطالة معد  تراوح وقد.استثناء دون العربية الدو  جميع في ال كور بين البطالة معدالت من اعلى
 اإلناث وس  البطالة معد  تراوح بينما فلسطين، حالة % في25.4و  قطر حالة في %0.1 بين ال كور
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 ترّكز مالحظة يمكن كما .(2) رقم الشكل انظر موريتانيا، حالة في %44قطر و حالة في %2.7 بين
 المتزايادة  األعاداد  مواكباة  علاى  القدرة عدل على دليل وه ا مرة، ألو  العمل طالبي صفوف في البطالة

 طاالبي  مان  العمال  عان  العااطلين  نسابة  ان إلاى  اإلحصااءات  وتشير .العمل سوق إلى الجدد الداخلين من
 ماا  إلاى  ، باإلناافة 3) رقام )  الشاكل  انظر العربية، الدو  غالبية في %50 على تزيد مرة ألو  العمل
 االنتظاار  فتارات  وان والمتعلماين،  الشاباب  باين  تتركاز  العربياة  الادو   فاي  البطالة إن القو  يمكن سبق،

  .الدو  من كثير في السنة تتجاوذ قد الوظيفة على للحصو 

 

 (2) رقم شكل

 : 2011الجنس  حسب العربية الدول بعض في البطالة معدل

 

  2012العربي الموحد  االقتصادي العربي ..التقرير النقد صندوق :المصدر** 

 

 (3) رقم شكل

 : 2011العربية  الدول بعض في العمل عن العاطلين إلى مرة ألول العمل طالبي نسبة

 

 

  : 2012الموحد  العربي االقتصادي ..التقريرالعربي  النقد صندوق  :** المصدر
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 % في55.9نحو  2011 عال العمل عن العاطلين الجامعيين نسبة بلرج المثا ، سبيل فعلى
 %32.9 ونحو األردن في %34.2ونحو  لبنان في %36.6نحو و قطر % في50.1ونحو  السعودية

 عن العاطلين نسبة اما .والكويج اإلمارات من كل في %5نحو النسبة ه   تتجاوذ لم بينما تونس، في
 في %66.7ونحو  مصر، % في67نحو تونس،و في %71.9نحو بلرج فقد سنة، من اكثر لمدة العمل

 من كل في %50 النسبة ه   تتجاوذ ولم الجزائر، % في63ونحو  الكويج، في %66 ونحو المررب،
 .% (33ولبنان ) (%43.1) وقطر% ( 35وفلسطين   ) % (19)  % ( والسعودية44.4) األردن
 المشكلة خطورة مد  يعكسان العمل عن العاطلين وخصائال البطالة ارقال ان إلى نفلال وهنا

 تعانيها التي االختالالت تعديل شأنها من التي اإلجراءات كل اتفا  في اإلسراع بفرورة ويوحيان
 .والسياسي واالجتماعي االقتصادي واالستقرار األمن حالة على اإلبقاء اجل من العربية العمل اسواق

 

 العربية : الدول في البطالة ** أسباب

 .العربية المجتمعات وتماس  االقتصادي االستقرار مستو  تهدد التي العوامل اهم من البطالة تعتبر
 يمكن كما .سياسية واخر  واجتماعية اقتصادية، اسباب إلى العربية الدو  في البطالة نعزي ان ويمكن

 إلاى  بلاد  مان  البطالاة  اساباب  تفتلاف  وقاد  .األحياان  بعاض  في خارجية واخر  داخلية ألسباب تعز  ان
 منطقة من األحيان بعض في وتفتلف بلد، كل في السكاني والتوذيع االقتصادي للهيكل وفقا و ل  آخر،
 والايمن  والصاوما   الساودان  وتشمل نموًا األقل العربية الدو  ففي .الواحد البلد داخل اخر  منطقة إلى

 اماا  الكفااف،  اقتصااد  فاي  الا اتي  والتوظياف  الرسامي  غيار  القطااع  يساود  المثا ، سبيل على وجيبوتي ،
 سابيل  علاى  والمررب ، والجزائر وتونس واألردن ومصر لبنان مثل تنوعا األكثر االقتصاد  ات الدو 

 تشريل فرل باستحداث تسمح بمعدالت المحلى النات  ينمو فال عمالة بفائض اقتصادياتها فتتسم المثا  ،
 التواؤل عدل ظل في خصوصا العمل ، سوق في الجدد الداخلين استيعاب من تمكن التي المرجوة بالنسب

 التاي  العربياة  الفلاي   لادو   التعااون  مجلاس  دو  وهناا   .العمال  ساوق  ومتطلباات  التعلايم  مفرجات بين
 القومي الدخل في تحدث قد التي التقلبات من لتحّوطها االقتصاد تنويع نحو سعيها في خاصًا تحديا تواجه
 .مستويات العمالة الوطنية رفع نرورة إلى باإلنافة للدخل، اساسي كمصدر النف  على االعتماد نتيجة

 قادرة  وتادني  االقتصاادي  النماو  معادالت  انففااض  ان علاى  االقتصااديين  المحللين من الكثير ويجمع
 االساتيعابية  الطاقاة  وناعف  اإلداري( ، والترهال  المقنعاة  البطالاة  ظال  )في التوظيف على العال القطاع
 الوظائف جودة بين الظاهرة والفجوة األعما ، ببيئة تتعلق تحديات من يواجهه ما بسبب الفال للقطاع

 اماا  .العربية الدو  في البطالة معدالت ارتفاع اسباب  اهم هى الفال القطاع في والوظائف الحكومية
 مفرجات بين الحاصل الفلل إلى البطالة ارتفاع ي عز  ان فيمكن العربية الدو  مجموعات مستو  على
 االستقرار وعدل  ولبنان، وتونس األردن حالة في السيما -العمل سوق ومتطلبات التدريب وسوق التعليم

 وناعف  وساوريا،  وليبياا  والايمن  العاراق  حالاة  فاي  كماا  – واإلقليماي  المحلاي  المساتو   علاى  السياساي 
 مان  وغيرهاا  وجيباوتي ،  والساودان  وموريتانياا  الايمن  فاي  الحاا   هاو  كما -اإلنتاج ومحدودية االمكانات

 اساباب  فهناا   العربياة  الفلاي   لادو   التعااون  مجلاس  دو  فاي  اماا  .المرتفعاة  الفقار  معادالت   ات الادو  
 القطااع  فاي  المتاوافرة  تلا   علاى  الحكومياة  الوظاائف  الادو   ها    فاي  العاملة القو  تففيل وهي خاصة
 مصالحة  فاي  تصاب  والتاي  "الوظاائف  جاودة " فاي  إنكارهاا  يمكان  ال التاي  الحقيقية الفجوة بسبب الفال
 .االساتثمار  ترافاق  التاي  المفااطرة  عان  االبتعااد  القوية فى الرغبة ظل في سيما ال الحكومية ، الوظائف
  . والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات في إلى العمل المتعطلين توجه عدل ل ل  ويفاف
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 يلي فيما العربية الدول في البطالة أسباب أهم عن الدراسات من العديد في كتب ما تلخي  ويمكن
العربيية   العميل  منظمية  ؛2010 العربيية،  العميل  منظمية  ؛2007 محمد، المنعم عبد ؛2010 )األسرج،
2009 : ) 

 نسامة  ملياون  218.239 مان  الساكان  عادد  ارتفاع   :العربية الدول في السكاني النمو معدل ارتفاع •
 .تقريبااً  % 2.38 متوساطه  بلاغ  سنوي نمو بمعد  ،2011 عال نسمة مليون362 إلى 1990 عال

 العربية، الدو  غالبية تواجه التي الرئيسية التحديات احد نسبيا المرتفع السكاني النمو معد  ويعتبر
 .والهيكال  الحجام  حياث  مان  للتنمياة  مواتياة  ساكانية  تركيباة  إلاى  الوصاو  على  قدرتها من يحد حيث
 – 1995الفتارة )   خاال   الوساطى   المعاد   ها ا  ساجله  الا ي  النسابي  االنففااض  مان  الارغم  وعلاى 
 مثيله المعد  ه ا ويفوق %2.4 نحو بلغ إ  2011 عال في االرتفاع إلى مجددا عاد ( فإنه 2006

 الباالغ  الصاحراء  وجناوب  إفريقياا  فاي  الساكاني  النماو  معد  ويقارب الرئيسية، العالم اقاليم جميع في
 ذياادة  إلاى  وياؤدي  الداخلياة،  االقتصاادية  الفروط ذيادة في المرتفع السكاني النمو ويسهم % 2.3
 .البطالة مشكلة تفاقم من يزيد مما المستحدثة العمل فرل على الطلب

 التنمياة  خطا   إخفااق  مظااهر  ابارذ  مان   :العربيية  اليدول  فيي  االقتصيادية  التنميية  خطيط  إخفياق  •
 وفي الفارجية، المديونية وطأة تحج النفطية( الدو  )باستثناء العربية الدو  معظم وقوع االقتصادية

 فماا  سانة  15) األمياة  معاد   وصاو   وكا ل   الفاارج،  إلاى  العربياة  األماوا   رؤوس هاروب  المقابل
 بالقادر  االجتمااعي  بالجاناب  العناياة  فاي  التنمياة  بارام   وفشال  %،27.3  إلاى   2011 عاال  فاوق( 

 تادريجيا  وانسحابها عمل فرل إيجاد في الدولة دور وتراجع االقتصادي، األداء وتراجع المناسب،
 .اإلنتاج قطاع من

 الا ي  الوقاج  ففاي  :اإلجماالي  المحلاى  الناات   نماو  بمعد  مقارنة العربية العمل قوة نمو معد  ارتفاع •
 ، نفساها  باالوتيرة  يساير  ال اإلجماالي  المحلاى  النات  نمو معد  فإن سنويًا، %3 العمالة نمو فيه يبلغ

  سالبا . يكون واحيانا

 .وليبيا الخليجى التعاون مجلس دول في كما الوافدة، األجنبية العمالة تدفق استمرار •

 معظام  فاي  التعلايم  بارام   بين وتطابق تواؤل يوجد ال حيث  :المنهجي االقتصادي التخطيط غياب   •
 .العمل لسوق الفعلية االحتياجات مع التعليم( )مدخالت العربية الدو 

 لبارام   تطبياق  مان  صااحبها  وماا  العربياة  الادو   من العديد في االقتصادي االنفتاح سياسات تطبيق •
 فاي  العااملين  مان  كبيارة  اعاداد  عان  التفلاي  إلاى  الدو  بعض في الفصفصة ادت وقد .الفصفصة

 اساواق  على الفروط من مزيدا شكل ال ي األمر تفصيصها، بعد العال القطاع ومؤسسات شركات
 .العمل

 ماع  بالتعااون  العربياة  الادو   مان  العدياد  طبقهاا  التاي  االقتصيادي( :  )التصيحيح  بيرامج  معظم إخفاق •
  .حقيقي اقتصادي نمو إحداث في الدولي النقد صندوق

 خاال   المتولادة  العربياة  الموارد من كثير استنزاف يتم حيث  :المحلية للموارد األمثل غير التوزيع •
 لها    جررافياا  متاواذن  غيار  توذياع  ماع  إنتاجياة  غيار  اإلنفاق ألهداف في النف  اسعار اذدهار حقبة

 الدو  من كثير في الموارد توذيع في الرئيسية والمدن العاصمة على الحاصل التركيز الموارد .إن
 توذياع  فاي  خلال  إلاى  ياؤدي  الا ي  األمار  المادن،  ها    فاي  التحتياة  البنياة  تركاز  إلاى  ياؤدي  العربياة 

 .الدخل توذيع في خلل إلى يؤدي بدور  وه ا المفتلفة ، بأحجامها اإلنتاجية المشروعات

 لشاروطها  واالستجابة العالمية، التجارة منظمة بقطار لاللتحاق العربية الدو  بعض وسعي العولمة •
 إلى تؤدي ان يمكن العولمة ان كما .المنافسة األجنبية والمنتجات السلع امال العربية األسواق فتح في
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 العلمية والفبرات الكفاءات صفوف في خاصة الفارج ، إلى العربية الدو  من الهجرة ظاهرة تفاقم
 .مزدوجة خسارة يعني ال ي األمر المتميزة،

 العمال  لا ل   االجتماعياة  النظرة بسبب و ل  الحرة، واألعما  المهني العمل على الشباب إقبا  عدل •
 العمل عن العاطلون عنها ويتفلى األل الدو  في إال تظهر ال التي )العيب( بثقافة يسمى لما نتيجة او

 والوظاائف  األعماا   إلاى  والميال  الحارة،  األعماا   في المفاطرة تحمُّل من والتفوُّف بالدهم، خارج
 والبنااء  كالزراعاة  القطاعات بعض فى العمل عن والعزوف الثابج، الدخل  ات المستقرة الحكومية
 . النظافة واعما 

 :اليداخلي   أو اليدولي  المستوى على سواًء العربية االقتصادات لتنمية الموجَّهة االستثمارات نق  •
 إلاى  الموجَّاه  األجنباي  االساتثمار  نقاال  :هماا  رئيساتين  مشاكلتين  العربياة  الدو  في االستثمار يواجه
 رؤوس وهجارة  ، العالمياة  األجنبياة  االساتثمارات  حجم من %1 نسبة يتعّد  ال ال   العربية الدو 

 ساوء  إلاى  باإلناافة  ها ا  .العربياة  التنمياة  تحقياق  فاي  مشااركتها  وعادل  الفارج إلى العربية األموا 
 االستثماربمفتلف لها يوّجه التي المناسبة المجاالت اختيار عدل إلى يؤدلي ال ي االقتصادي التفطي 
 .مصادر 

 التوسع على قادرة غير العربية الحكومات اصبحج حيث : رئيسي كموظف الحكومي الدور تراجع •
 وان سايما  ال العاملاة،  لريادي  الرئيساي  الموظاف  دور لعاب  عان  وتوقفج مؤسساتها في التشريل في

 بعاض  لاد   والتكاسال  االتكاا   روح ويعمال علاى إيجااد    المقنعاة  البطالاة  مان  يزياد  الادور  ها ا  لعاب 
 .الحكومية الوظيفة بانتظار العمل عن العاطلين

 باين  وثيقاة  عالقاة  هنالا   :  لهيا  المسيتوردة  واليدول  للعمالة المصدرة الدول بين المتبادلة العالقات •
 العاملة لريدي المستوردة الدو  بين السياسية العالقات تحسن عند فمثال السياسة، والظروف البطالة
 .صحيح والعكس المصدرة الدو  في البطالة تقل لها المصدرة والدولة

 ناعف  اهمهاا  : عدييدة  ألسيباب  والمتوسيطة  والصيغيرة  الصيغرى  المشيروعات  إليى  التوجه ضعف •
 وتادني  المفااطرة  مان  قادر  اي تحمال  في الرغبة وعدل الحكومية الوظائف وتففيل الريادية الروح
 .الوظائف جودة

 .القطاعات بعض في اإلنتاج عملية موسمية بسبب الموسمية البطالة ظاهرة انتشار •

 يفافي  الا ي  األمار  وهاو  :عمال  عان  البااحثين  حاو   والمعلوماات  العربياة  البياناات  قواعاد  ناعف  •
 .العربية الدو  في العمل اسواق حجم على غمونا

 

 العربية : الدول في البطالة ** أنواع

 ونوردهيا  -العالقية  ذات الدراسيات  معظيم  فيي  تظهير -للبطالية  مختلفة أنواع العربية الدول في تسود
 ( :1995الخصاونة  ؛2009 العربية، العمل منظمة ؛2010 )األسرج، يلي فيما

 العامل فيتر  .الوظيفة نوع او العمل مكان تريير عن ناجمة مؤقتة بطالة وهي  :االحتكاكية البطالة •
 كا ل   وتظهار  .اخار   منطقاة  إلاى  لينتقال  منطقة في العمل يتر  او اخر ، وظيفة إلى لينتقل عمله
 بعاد  العمال  ساوق  دخاو   البياوت  رباات  تقارر  عنادما  او عمال،  عان  الجادد  الفريجاون  يبحاث  عندما
 إلاى  الجادد  الداخلين وعند اإلناث عند البطالة نسبة ارتفاع إلى سابقا اشرنا وقد ذمنية، فترة انقطاع
 البااحثين  مان  لكال  الكاملاة  المعلوماات  لانقال  نتيجة ك ل  تظهر وقد .العربية الدو  في العمل سوق
 الالذماة  والفبارة  المهاارة  إلاى  العما  بعض الفتقار نتيجة او األعما ، واصحاب العمل فرل عن

 او الادقيق،  والتفصاال  العمال  تقسايم  عان  الناشائ  الوظيفي التكيف صعوبة او المتاح، العمل لتأدية
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 متنوعاة  مهاارات  اكتسااب  يتطلاب  الا ي  األمار  المفتلفاة،  والمهان  األعماا   بيئاة  فاي  المستمر الترير
  .باستمرار ومتجددة

 القائم والتباين االختالف بسبب تنشأ التي البطالة انها على الهيكلية البطالة ت عر ف  :الهيكلية البطالة •
 عان  الناجمة البطالة انها على ك ل  وتعرف .عليها الطلب وهيكل العاملـــة القو  توذيع هيكل بين
 ينشأ آخر بمعنى العمل .. سوق هيكل في تريرات ترافقه ال بحيث االقتصاد هيكل في ترير  او خلل
 االقتصااد  هيكال  فاي   خار  حاين  مان  تحادث  التي االقتصادية التحوالت نتيجة البطالة من النوع ه ا

 مان  التحاو   او  جديادة  سالع  ظهور او كفاءة، اكثر إنتاج وسائل استفدال او جديدة موارد كاكتشاف
 وقاد  .جزئياة  البطالة ه   الفدمية . إن للقطاعات والتوجه الزراعة عن االبتعاد مثل آخر إلى قطاع
 االساترناء  إلى يؤدي مما معين قطاع في البشري العنصر محل التكنولوجيا بإحال  ظهورها يقترن
 كادخو   العمال  قاوة  فاي  تريارات  بسابب  تظهار  انهاا  كماا  القطااع،  ها ا  فاي  العما  من كبير عدد عن

 .العربية الدو  معظم في يحدث ما وه ا كبيرة، بأعداد العمل سوق إلى الشباب

 فتارات  ففاي  .واالنكمااي  الارواج  باين  االقتصاادية  الادورة  لت با بات  نتيجاة  تنشاأ   :الدوريية  البطالية  •
 اوقات في والعكس البطالة، معدالت وترتفع التوظيف ينففض اإلنتاج وانففاض االقتصادي الركود
 .الرواج

 يقبل ال عندما العامل سلو  عن الناتجة البطالة وهيالطوعية ( :  أو )السلوكية االختيارية البطالة •
 بمحض عمله من شفال فيها ينسحب عندما او توافرها من الرغم على العمل فرل بعض العامل
 وجهاة  مان  األجار  تادني  او الاوظيفي  الرناا  وجاود  عادل  او العياب  ثقافاة  مثال  معينة ألسباب إرادته
 الفاال  القطااع  فاي  المتاحاة  الوظاائف  الابعض  فيهاا  يارفض  التاي  الحااالت  فاي  تظهار  وقاد  .نظار  

 .نظرهم وجهة من األقل على المقاييس بمفتلف األعلى الجودة  ات الحكومية الوظيفة وانتظار 

 مان  اعلاى  األجار  يكاون  وعنادها  الحقيقياة  اإلنتاجياة  الطاقاة  من بأقل العمل وتعني  :المقنعة البطالة •
 لهاا  ينظار  إْ  – الحكوماة  تعمال  حياث  الحكاومي ،  القطااع  فاي  غالباا  وتحادث  .الحاد   الناات   قيماة 

 بهاا  يقاول  قاد  بمهاال  للقياال  العماا   مان  كبير عدد تشريل على -الرئيسي الموظف انها على الكثيرون
 األجهازة  اروقة في المقنعة البطالة ظاهرة تفشي في اسهم ومما  .بكثير الموجود العدد من اقل عدد

 اعتمادت  والتي البطالة، ظاهرة معالجة في الصحيحة غير األساليب والعامة الحكومية والمؤسسات
 على سيئ نحو على ارتدت والتي الحكومية، األجهزة في التوظيف على ذيادة البطالة امتصال في

 .استثناء دون العربية الدو  كل في البطالة من النوع ه ا وينتشر .األجهزة تل  اداء كفاءة

 مصادرها  يكاون  التاي  البطالاة  وهاي  المستوردة( : )البطالة أو خارجية أسباب عن الناتجة البطالة •
 العاملة القو  من جزءًا تواجه  التي البطالة انها على تعرف وقد .االقتصاد خارج من اي خارجيًا ،
 يواجاه  وقاد  .القطااع  ها ا  فاي  المحلياة  غيار  العمالاة  إحاال   او انفاراد  بسابب  معاين  قطاع في المحلية
 على الطلب ارتفاع مقابل معينة سلعة على الطلب انففاض حا  في البطالة من النوع ه ا االقتصاد

 تعانيها التي الحروب مثل خارجية سياسية او اقتصادية لتطورات نتيجة تحدث وقد  .مستوردة سلعة
 لتوقاف  نتيجاة  او دولياة،  قاو   مان  يفارض  قاد  الا ي  الحصاار  او المجااورة  السايما  الادو   بعاض 

 من النوع ه ا ينشأ وقد .خارجية اخر  تقلبات ا  او للتشريل الموجهة الفارجية والمنح المساعدات
 بادخو   الدولاة  تسامح  بحيث اخر  دو  مع تعاون اتفاقيات الدو  بعض لتوقيع نتيجة ك ل  البطالة
  .المحلية العمالة محل لتحل اقل بأجر الوافدة العاملة األيدي بعض

 بوظاائف  العماا   بعاض  يعمال  عنادما  تحادث  التاي  الحالة وهي  :التشغيل " نق " أو البطالة شبه •
  ات الدو  في وتنتشر .يجدونه وال كامل بدوال العمل عن يبحثون انهم من الرغم على جزئي بدوال
 .واألردن مصر مثل المتوس  الدخل
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 : البطالة لتقليل تستخدم التي الحكومية السياسات فعالية مدى  •

 خاال   مان  مباشارة  بطريقاة  مواجهتهاا  يمكان  البطالاة  مشاكلة  ان إلى االقتصادية النظرية ه ا وتشير •
 وسياساات  التوساعية  النقدياة  والسياساة  التوسعية المالية السياسة وهي المعروفة الحكومية السياسات
 اإلنفاق بزيادة الحكومة قيال على التوسعية المالية السياسة وتنطوي .وغيرها العاملة األيد  تصدير

 النشااط  حفاز  بهادف  الفارائب  مان  التقليال  او العمال  فرل من المزيد إليجاد محاولة في الحكومي
 تبارذ  حياث  ساحرية،  ليساج  األدوات ها    إن .البطالاة  من التقليل وبالتالي اإلنتاج، وذيادة اإلنتاجي
 او مساتمر  بشاكل  الحكاومي  اإلنفاق بزيادة الحكومة قيال استمرارية فاعلية حو  الشكو  من الكثير
 .خال بشكل العامة والمواذنة عال بشكل االقتصاد بنية في اختالال تعاني كانج إ ا الفرائب تقليل

 ها    اتبااع  إن  .مزمناة  مشاكلة  بال  عرناية  مشاكلة  ليساج  البطالاة  ألن  ل ، تستطيع ال .. وبالطبع
 الدو  في وحتى .للدولة العامة المواذنة على نروط إلى بالفرورة سيؤدي مستمر بشكل السياسة
 تتعلق وشروط خارجية واخر  داخلية مقومات له السياسة ه   نجاح فإن نقدية، فوائض تمتل  التي

 اي- نجاحهاا  ويتاأثر  وغيرهاا،  البشارية  الماوارد  ونوعياة  الصارف،  ساعر  ونظاال  االقتصااد،  بهيكال 
 األعاداد  الساتيعاب  الاالذل  بالشاكل  التوساع  علاى  وقدرتاه  االقتصااد  بحجام  كا ل   -المالياة  السياساة 
 فتنطاوي  التوساعية  النقدياة  السياساة  اماا   .سنويًا العمل سوق تدخل التي العاملة األيدي من المتزايدة

 النشااط  وذياادة  اإلنتااج  عملياة  وحفاز  الفائادة  اساعار  فاي  التاأثير   بهادف  النقادي  العارض  ذيادة على
 المساتو   فاي  وارتفااع  تفافمية  ناروط  ترافقاه  ماا  غالبًا النقدية السياسة استفدال إن  .االقتصادي

 فاي  الزياادة  لمواجهة اإلنتاج في التوسع على قادر غير االقتصاد كان إ ا خصوصا لرسعار ، العال
 نجااح  فاإن  المالياة،  السياساة  فاي  الحاا   هاى  وكماا  .المحلياة  السايولة  ذياادة  عان  النااجم  الكلي الطلب
 مستو  المتبع، الصرف سعر نظال االقتصاد، وهيكل بحجم تتعلق بمقومات مرهون النقدية السياسة
 كموظاف  الحكوماة  اساتمرار  فاإن  اخار ،  جهاة  من  .(Gordon2010) المصرفي الجهاذ تطور
 باتاج  لقاد  .المالياة  األعبااء  مان  ومزياداً  اإلداري والترهال  المقنعاة  البطالاة  مان  مزياداً  يعناي  رئايس 

 عان  العااطلين  لفئاة  البد ل ا .الطويل المد  في التقليدي الدور به ا القيال على قادرة غير الحكومات
 او الفردياة  والمباادرات  الا اتي  التوظياف  سياساة  خاال   مان  انفساهم  توظياف  فاي  يساهموا  ان العمال 

 الفال والقطاع للحكومة بد ال خاطئ بشكل العبارة ت فهم ال وحتى الريادية، الروح وتبني الجماعية
 احتفانهم خال  من انفسهم توظيف على هؤالء تساعد ان والمصرفية والمالية التشريلية بمؤسساته
 والصاريرة  الصارر  المتناهياة  المشااريع  قطااع  ان ار  وهناا  .لهام  والفناي  الماالي  الادعم  وتاوفير 

 المؤسسات من وفني مالي بدعم لكن ال اتي التوظيف سياسة لتنفي  الفصبة األرض هو والمتوسطة
 وهناا   .(Magableh and Almahrouq, 2007) العالقاة   ات الحكومياة  وغيار  الحكومياة 
 فاي  اإلساهال  علاى  والمتوساطة  والصريرة الصرر  المشروعات قدرة الدراسات من العديد اظهرت

 عالقة هنا  ان الدراسات من العديد اظهرت الماني القرن سبعينيات ففي البطالة، مشكلة من الحد
 المشاروعات  ان هاى  الجاناب  ها ا  فاي  المفاجاأة  وكاناج  النماو،  ومعاد   المشاروع  حجام  باين  وطيادة 

 اعادت  دراساة  وفاي  .الكبيارة  المشروعات من اسرع بصورة تنمو والمتوسطة والصريرة الصرر 
 الصارر   المشاروعات  ان تباين  األردن فاي  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  عان 

 لقياس المستفدل المعيار كان إ ا الكبيرة المشروعات من اسرع بصورة تنمو والمتوسطة والصريرة
 التوظيف على القدرة لديها المشروعات ه    ان يعني العما  ، مما عدد هو المشروعات ه   حجم

 والصاريرة  الصارر   المشاروعات  اصبحج لقد  .الكبيرة المشروعات من اكثر عمل فرل وإيجاد
 مالئمة بيئة تعتبر اكونه للتشريل العامة السياسات ووانعي القرار صناع اهتمال مح  والمتوسطة
 لتساهم  المشاكلة  ها    دورها ويتجاوذ البطالة، مشكلة معالجة في واإلسهال العاملة األيدي الستيعاب

 ال اتى . التشريل مفهول على التركيز خال  من ك ل  الفقر مشكلة معالجة في
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 التشغيل : ودعم والمتوسطة والصغيرة الصغرى ** المشروعات

 فاي  ودورهاا  وخصائصاها  والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات تعريف الجزء ه ا يعرض
 ها    دور يعارض  كماا  .تواجههاا  التاي  التحاديات  إلاى  باإلناافة  واالجتماعياة ،  االقتصاادية  التنمياة 

 .البطالة وانواع اسباب مع والتعامل التشريل دعم في المشروعات

 والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشروعات تعريف - 2.1 

 الصرر  بالمشروعات العالقة  ات المفتلفة والفعاليات العمل ووري المؤتمرات من العشرات بعد
 وموحاد  محادد  تعرياف  إلاى  التوصال  الصاعب  مان  اناه  المؤكاد  حكام  فاي  اصابح  والمتوساطة،  والصاريرة 
 وجاود  إلاى   لا   ويعود .األحيان من كثير في الواحد البلد داخل حتى والمتوسطة الصريرة للمشروعات

 ها    اهام  ومان  .المشاروعات  لها    وموحاد  شاامل  تعرياف  وناع  فاي  تاؤثر  التاي  االعتباارات  بعاض 
 القطااع  واخاتالف  التكنولاوجي،  التطاور  ومساتو   االقتصاادي،  النماو  درجاة  اخاتالف  االعتباارات 
 الواحاد،  القطااع  داخال  االقتصادي النشاط فروع واختالف المشروعات، ه   فيه تعمل ال ي االقتصادي

 ألغراض ال إحصائية ألغراض كان إ ا فيما التعريف من الررض واختالف المستفدمة، المعايير وعدد
 وحجام  الماا   وراس األصاو   وحجام  العماا   عادد  المساتفدمة  المعاايير  اهام  ومان  .حكومياة  او تمويلياة 

  . CSES. 2012 . Magableh .2009المبيعات : 

 والمتوسطة الصريرة للمنشتت تعريفا (55) من اكثر وجود إلى العالقة  ات الدراسات بعض وتشير
 علاى  باالعتمااد  التحليال  ألغاراض  وفقاا  المشاروعات  تقسايم  او تعرياف  معاايير  وتفتلاف  .دولاة  75 فاي 

 اعمالاه  بعاض  فاى  الادولي  البنا   يعارف  ، المثاا   سابيل  . فعلى  .والنوعية الكمية المعايير من مجموعة
 15 مان  اقال  فيهاا  المبيعاات  وحجام  عامال  300 مان  اقل بها يعمل التي تل  بأنها الصريرة المشروعات

 بأنهاا  اإلنماائي  المتحادة  األمام  برناام   ويعرفهاا  .دوالر مالياين  5 مان  اقل األصو  وحجم دوالر مليون
 بأنهاا  للتنمياة  اإلفريقاي  البنا   يعرفهاا  بينماا  عامال،  200 عان  فيهاا  العماا   عادد  يقال  التاي  المشاروعات 
 الصاناعية  للتنمياة  المتحادة  األمام  منظماة  اماا  عاامال،  50 عان  فيهاا  العماا   عادد  يقال  التاي  المشاروعات 
 بكامال  يتكفال  واحاد  مالا   ياديرها  التاي  المشاروعات  بأنهاا  الصاريرة  المشاروعات  فتعارف  )اليونيادو(  
 إجاراء  عناد  الصاعوبات  تقليال  سابيل  وفاي  .عاامال 50 -10 باين  فيهاا  العااملين  عادد  ويتراوح المسؤولية
 التاي  الدولياة  العمل منظمة تعريف تبني على والنامية المتقدمة الدو  من العديد عمل المقارنة، دراسات
 والمشاروعات  عّماا   10 مان  اقال  بهاا  يعمال  التاي  المشاروعات  بأنهاا  الصاريرة  المشاروعات  تعارف 

 )مقابلاة   كبيارة  مشااريع  تعاد  99 علاى  يزياد  وماا  عاامال،  99 و 10 باين  ماا  بهاا  يعمال  التاي  المتوساطة 
 موحاد  تعرياف  يوجاد  فاال  العربياة،  الدو  في المشروعات ه   لتعريف بالنسبة الحا  تفتلف ال ،(201
 تار   التاي  التعريفاات  ها    مان  العشارات  والتقاارير  الدراساات  من العديد عرض وقد الدو ، ه   لجميع
 (.2009 الفحم، ابو أ2013 للتفطي ، العربي )المعهد الدراسة ه   في إعادتها من جدو  وجود عدل

 في المشروعات إجمالي من %90 نحو والمتوسطة على والصريرة الصرر  المشروعات وتشكل
 واناح  بشكل وتسهم العاملة، القو  إجمالي % من80 -% 40نحو  تشرل انها كما العالم، دو  معظم
 النفطياة..  الادو   سيما ال الدو  من قليل عدد باستثناء %30 عن يقل ال بما اإلجمالي المحلي النات  في

 عادة  مان  عليهاا  الحصاو   تام  ، التاى  المشاروعات  بها    المتعلقاة  اإلحصااءات  ألهام  عارض  يلاي  وفيماا 
 :مصادر

 المشاروعات،  مجماوع  % مان 95 يزيادعلى نحاو   ماا  النامية الدو  في الصريرة المشروعات تشكل •
 ,IFC) الادو   لها    اإلجماالي  المحلاي  الناات   % مان 33ونحاو  التشاريل  مان  %45بنحاو   وتساهم 

 منشاأة  مالياين   10 نحاو  2010 عاال  العرباي  الاوطن  فاي  المشاروعات  ها    عادد  بلاغ .  (2010
(Elasrag, 2012، العرباي  الاوطن  فاي  المساجلة  المشروعات % من90 نحو وشكلج (Dahi, 

 فاي  %75ونحاو   الساعودية  فاي  %95 ونحاو  والكوياج،  عماان  من كل في %94 ونحو ،(2012
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 الزراعية غير المشروعات مجموع %.من99.1نحو  وتشكل األمارات، في %94.3ونحو  قطر،
  .(Elsrag, 2012) مصر في

 

 العربية: الدول بعض في والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشروعات حول وإحصاءات أرقام**

 مان  %14 نحاو  الصاناعي  القطااع  فاى  والمتوساطة  الصاريرة  المشاروعات  نسابة  تبلاغ  الجزائر: في •
 األكبار  النسابة  والفادمات  التجاارة  قطااع  يشاكل  بينماا  والمتوساطة ،  الصاريرة  المشاروعات  مجمال 
 الصاريرة  المشاروعات  عادد  %مان 28 نسابته  ماا  يشاكل  الا ي  الحارف  قطااع  % ويلياه 34بنحاو 

 عدد %من22 الجزائرية والمتوسطة الصريرة المشروعات في العاملة القو  والمتوسطة.. وتشكل
 القانون ويعد ، المؤسسات ه   تنمية في الموجهة التشريعات من عددا الجزائر تمتل  حيث العاملين،
،  القاوانين  ابارذ  مان  2001 عاال  فاي  الصاادر  والمتوساطة  الصاريرة  المشاروعات  لترقياة  التوجيهي

 .القوانين ه   بتنفي  والمتوسطة الصريرة المشروعات وذارة تتكفل حيث

 الفاال  القطااع  مؤسساات  من %99نحو  والمتوسطة الصريرة المشروعات ه    تمثل مصر: في •
% 90 نحاو  وترطاي  اإلجمالي، المحلي النات  من %80بنحو  المؤسسات ه   تسهم الزراعي، غير
 مؤسساة  الاف  39 دخاو   ان كماا  العمال،  فارل  مان  %75 نحاو  وتوظاف  الراسامالي،  التكوين من

 والمتوساطة  الصريرة المشروعات على ويقول العمل، فرل إحداث في بارذ دور له سنويا إنتاجية
 . 2004عال  في صدر بتنميتها خال قانون مصر في

 نسابة  وتبلاغ  المؤسساات،  عادد  % مان 98 نحو والمتوسطة الصريرة المشروعات تشكل  قطر: في  •
 بينماا  المؤسساات،  ها    مجمال  مان  %12 الصاناعي  القطااع  فاي  والمتوسطة الصريرة المشروعات

 ونسابة  %48نحاو   التجاارة  مؤسساات  نسابة  وتمثال  األكبار،  النسابة  والفادمات  التجارة قطاع يشكل
 % فاي 47 إلاى  المؤسساة  حجام  وفاق  العاملاة  القاو   وتتاوذع  ها ا  % ،22نحاو  الفادمات  مؤسسات

 لاد   توجاد  ال اناه  الكبيارة .. والمالحاا   المؤسساات  في % 53و والمتوسطة الصريرة المشروعات
 رسمي بشكل والمتوسطة الصريرة المشروعات دعم او تنمية في متفصصة هيئات او قوانين قطر

 القوانين نفسها . إلى عال بشكل المؤسسات جميع وتففع

 ، المؤسساات  عادد  مان  %97نحاو  والمتوساطة  الصاريرة  المشاروعات  تشاكل  عميان :  سيلطنة  فيي   •
 المشاروعات  فاي  العاملاة  القاو   نسابة  تبلاغ  حياث  المؤسساات،  حجام  وفاق  العاملاة  القاو   وتتاوذع 
 .الكبيرة المؤسسات % في54%مقابل46  والمتوسطة الصريرة

 ( 10و 1باين )   فيهاا  المشاترلين  عادد  يتراوح المشروعات . مجموع من %89نحو  الكويت : في •
 .مشتراًل  20 بها يعمل %6ونحو مشتراًل، ( 19 – 11)   بها يعمل منها %5نحو  بينما مشترلين،

 المشاترلين  مان  %90 مان  اكثار  فاى توظياف    والمتوساطة  الصاريرة  المشاروعات  تسهم لبنان : في •
 .المؤسسات عدد %من95 من اكثر وتشكل

 نحاو  وتوظاف  المؤسساات  مان  %94نحاو  والمتوساطة  الصاريرة  المشروعات تشكلاإلمارات :  في •
 .للدولة اإلجمالي المحلى النات  من %75 بنحو وتسهم العاملة القو  من 62%

  .العاملاة  المشاروعات  مجموع من %99.3 والمتوسطة الصريرة المشروعات تشكل األردن : في •
 %17و % ،38توظف نحو  المصررة فالمؤسسات المؤسسة، حجم حسب العاملة القو  توذيع اما
  .الكبيرة المؤسسات % في30و المتوسطة المؤسسات في %15 الصريرة، المشروعات في
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 . 2013 للتخطيط، العربي المعهد :** المصدر

 المانظم،  غيار  القطاع او المنظم القطاع في العاملة تل  سواء المشروعات، ه   مساهمة نسبة بلرج •
  ات الادو   فاي  %69ونحاو  المرتفاع،  الادخل   ات الادو   % فاي 64نحاو   2010 عاال  اإلنتااج  فاي 

 نسابة  ارتفااع  مالحظاة  نرورة مع ، المنففض الدخل  ات الدو  % في63ونحو المتوس ، الدخل
 بنحاو  المشاروعات  ها    وتساهم  (IFC, 2010) الادخل  مساتو   انففااض  ماع  المانظم  غيار  النشااط 
 المتحادة  والوالياات  المتحادة  المملكاة  من كل في اإلجمالي المحلي النات  إجمالي % من85% و51

 ، العربى المستو  وعلى .الناشئة االقتصادات في النات  من %33وبنحو  التوالي، على األمريكية
 %77نحاو   والساعودية  وفلساطين  الجزائار  مان  كال  وفاي  ، اإلماارات  فاي  الناات   مان  %75 تقادل 
 . (Elasrag, 2012) التوالي على25%% و59و

 مجماوع  مان  %51نحاو   والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  فاي  العمال  فارل  تشاكل  •
 الشارق  دو  فاي  %40 -% 10الياباان ، ونحاو   فاي  %88ونحاو   المتحادة،  الوالياات  فاي  العمالاة 
 فاي  %72.3ونحاو  األردن، % فاي 50ونحاو  مصار،  فاي  %74نحاو  إفريقياا،و  وشاما   األوسا  
،  2006 عاال   الساعودية  فاي  %19.5 نحاو  إلاى  كبيار  وبشاكل  تانففض  النسابة  ها    لكان  .البحارين 
 . 2007 عال قطر % في5.5، ونحو2007 عال الكويج % في4.5 ونحو

 الصيغرى  المشيروعات  مين  الميأمول  واليدور  العربيية  اليدول  فيي  البطالية  مشيكلة  حجيم  على وبناء
 هذه إسهام تبين التي اإلحصاءات بعض عرض وبعد المشكلة، هذه من الحد في والمتوسطة والصغيرة

 .المشروعات هذه خصائ  أهم يلي فيما نورد والتوظيف .. اإلنتاج في المشروعات

 

  التشغيل : ودعم والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشروعات خصائ  - 2.2

 ها ا  وابعااد  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  تعرياف  في التباين ه ا من الرغم وعلى
 .الكبيارة  المشاروعات  عن تميزها التي العامة الفصائال من بمجموعة توصف فإنها المفتلفة ، التباين
 مثاًل فهنا  العالم، دو  كل في المشروعات جميع على الفصائال ه   تنطبق ان الفرور  من وليس

 والكوياج  الصاين  مان  كال  فاي  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  باين  مشاتركة  خصاائال 
 الصاين،  فاي  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  بهاا  تنفارد  خصاائال  ثماة  ان إال واألردن،
 عوامال  إلاى  المشاروعات  ه   خصائال بعض في االختالف ويعود .واألردن الكويج في الحا  وك ل 
 األعماا ،  انشطة ممارسة سهولة ومد  االستثمارية البيئة وتباين اإلنتاج، هيكل اختالف اهمها عديدة ،
 بهاا  تتمركاز  التاي  الرئيساية  والقطاعات االقتصادي، النمو ودرجة السكان وتركيبة العمل، سوق وهيكل
 الصيغرى  للمشيروعات  العامية  الخصيائ   أهيم  ومين  التكنولاوجي..  التطاور  ودرجاة  المشاروعات،  ه  

 ( : 2009الخطيب  ؛2013 للتخطيط، العربي )المعهد يلي ما والمتوسطة والصغيرة

 ه   على غالبة الصفة وه   والفنية، اإلدارية العمليات إدارة الرالب في المشروع مال  يتولى
 الحديث سيأتي التي التستر" ظاهرة " فيها تنتشر التي الفليجى التعاون مجلس دو  باستثناء المشروعات

 على كبير بشكل يعتمد المشروع فنجاح له ا األحيان( ، اغلب في اسري طابع  ات كونها (الحقا عنها
 مستو  على تعتمد والتي المشروع صاحب يمتلكها التي واإلبداعية والفنية والتشريلية اإلدارية القدرات
  الفني الدعم مؤسسات تقدمها التي األعما  تطوير خدمات مستو  وعلى لديه، والمهارة والفبرة المعرفة

 حجام  تادني  ظال  فاي  جاداً  مهماة  الفاصاية  ها    تعتبار   :الميال  رأس حجيم  فيي  النسيبي  االنخفياض  •
 ذادت كلماا  .جديادة  مشاروعات  فاى تأسايس   يرغبون ال ين الرياديين او المستثمرين لد  المدخرات

 تتعلاق  عوائاق  األخيار  اماال  ظهارت  )الريادي( المشروع صاحب إمكانات على المشروع بناء تكلفة
 فاي  بتكلفتهاا  مقارناة  متدنياة  فيهاا  العمال  فارل  إيجااد  تكلفاة  فاإن  وعلياه،  .التمويال  علاى  بالحصاو  
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 دور مان  تزياد  الفاصاية  ها    إن .الماا   لاراس  االساتفدال  كثيفاة  تعتبار  التاي  الكبيارة  المشاروعات 
 .التشريل دعم في والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات

 الموارد على االعتماد إن  :المحلية األسواق وعلى المحلية اإلنتاجية الموارد على الكبير االعتماد •
 التجااري،  الميازان  على ايجابا ينعكس ال ي األمر االستيراد، إلى الحاجة من يقلل المحلية اإلنتاجية
 المشروع ربحية على  ل  ينعكس كما .بالتصدير تقول المشروعات ه   كانج إ ا التأثير ه ا ويزداد
 وطبيعياة  مالياة  ماوارد  علاى  االعتمااد  إن .الواحادة  للوحادة  اإلنتااج  تكلفة على تأثير  خال  من نفسه

 الطابع  ات والمالية االقتصادية والتقلبات األذمات عن تنجم قد التي ا ثار من يقلل محلية وإنتاجية
 .التشريل دعم على قدرتها ويعزذ المشروعات ه   وتطور نمو في ويساعد الدولي،

 التشاريل  دعام  فاي  الفاصاية  ها    تسااعد   :الجغرافيي  االنتشيار  عليى  والمقيدرة  اإلنتياج  فيي  المرونة •
 يؤدي مما الظروف، مفتلف مع التكيف على لقدرتها نظرا -الحفر إلى الريف من الهجرة وتففيف

 الحجام   ات األساواق  خدماة  إلاى  االنتشار ه ا يؤدي كما .التنموية العملية في التواذن من مزيد إلى
 .معها التعامل او منها بالقرب بالتوّطن الكبيرة المشروعات ترري ال والتي نسبيا الصرير

ماا   خاال   مان  و لا   ساواء  حاد  علاى  الكبيارة  وللمشاروعات  لبعفاها  مكملاة  المشاروعات  ها    تعتبار  •
 .والفلفية األمامية الرواب  في متانة من به تتصف

 .المتكاملة الفبرات وبناء للتدريب مراكز المشروعات ه   تعتبر •

 خصوصًا ، حقيقي استثمار إلى وتحويلها المدخرات ج ب على عالية بقدرة المشروعات ه   تمتاذ •
    .العمل فرل وإيجاد التشريل دعم في تساعد وبه ا المودعين، لصرار

 .والمبادرة الريادة خاصية والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات تحمل •

 بالعوامل التأثر وعدل األجور مستو  بانففاض والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات تتميز •
 يكون قد األجور انففاض إن .الكبيرة المشروعات في كما األجور ارتفاع إلى تؤدي التي المؤسسية

  .التشريل ذيادة  في مساعدًا عاماًل

 األمار  اخار   جهاة  مان  الكبيارة  والمشاروعات  جهاة  مان  بينها فيما والفلفية األمامية الرواب  وجود •
  .بينها فيما التكامل مد  ويعكس المشروعات جميع على بالفائدة يأتي ال ي

 إلاى  تحتااج  التاي  الكبيارة  المشاروعات  عكاس  علاى  القصاو   اإلنتاجياة  الطاقاة  إلاى  الوصاو   إمكان •
  -الساوق  حجام  صارر  عان  النااجم  -اإلنتاجياة  الطاقاة  حجام  تادني  إلاى   لا   ي عز  وقد .كبيرة اسواق
 .الكبيرة بالمشروعات مقارنة

 البلادان  معظام  فاي  تساتطع  لام  انهاا  خاصاة  حجمها، صرر بسبب القرار صانعي على التأثير ةنعيف •
   .القرار متف ي على للتأثير مهنية جمعيات في نفسها تنظيم

 مالياة  )تقاارير  معلومااتي  نظاال  المشاروعات  ها    معظام  لاد   يتوافر ال حيث المعلومات توافر عدل •
 بهادف  المفتلفاة  لقادراتها  الموناوعي  التقييم من معها المتعاقدين مفتلف يمكن وغيرها( ومحاسبية
 .معها التعامل تسهيل

 مواجهاة  فاي  التمويال  او التساويق  او اإلنتااج  سياساات  او العاملاة  القاو   تركيباة  ترييار  علاى  القادرة  •
 .. االقتصاادية  الادورات  او التقلباات  علاى  الترلاب  فاي  يسااعدها  مماا  المفاجئاة  االقتصاادية  التريارات 

 مان  كبيارة  اعادادا  تساريحها  وعادل  العالمياة  المالية باألذمات  تأثرها تدني هو  ل  على دليل وخير
 .التشريل دعم في دورها يعزذ مما العاملين
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 البيئة، على الحفاظ بمتطلبات االلتزال على قادرة غير المشروعات ه   تكون ، األحيان من كثير في •
 .ل ل  الالذمة والتجهيزات المعدات شراء تكلفة الرتفاع

 وها    ، مادير   غالباًا هاو   المشروع مال  ألن اإلدارية، القرارات اتفا  بسهولة المشاريع ه   تتمّيز •
 المشااريع  عكاس  علاى  األحياان،  اغلب في اسر  طابع  ات كونها المشاريع ه   على غالبة الصفة
 القرار اتفا  يجعل مما القرارات، اتفا  مراكز معها وتكثر اإلدارية المستويات تتعدد حيث الكبيرة،
 .اطو  وقًتا يأخ  اإلداري

 

 والمتوسطة : والصغيرة الصغرى للمشروعات التنموي الدور -  2.3

 :اهمهاا  االقتصااد،  فاي  وإسااهمها  المشاروعات  ها    دور لقيااس  رئيساة  معاايير  البااحثون  يساتفدل 
 التجااري  الميازان  ودعام  التنماوي  التاواذن  تعزيز في دورها والتشريل،و والتصدير اإلنتاج في إسهامها
 باإلناافة  ها ا  الفاريبية،  وغير الفريبية الحكومية اإليرادات تعزيز في ودورها المدفوعات، وميزان

 دعم في ودورها واإلبداعية، الريادية األفكار وترجمة للدولة االقتصادية الموارد استرال  في دورها إلى
 ها    تلعباه  الا ي  االقتصاادي  الادور  ابعااد  عارض  سايتم  الصادد،  ها ا  وفاي  .ياة والثقاف االجتماعياة  التنمية

 ,Hobohm و Mulhern, (1995):المثاا   سابيل  علاى  )انظار  االجتمااعي  دورهاا  ثام  المشاروعات، 
 ,Kharabshen & Magableh و  Magableh and Abu yaghi,  (2012)  و ,(2001)
 : المشروعات لهذه االجتماعي والدور االقتصادي للدور عرض يلي وفيما ، (2011)

  :التالية فى النقاط يتمثل االقتصادي، الدور •

 ذياادة  فاي  تسهم كما االقتصادي، النمو معد  ودفع الكلي اإلنتاج ذيادة في المشروعات ه   تسهم •
 .الكلي الطلب

 االقتصااديات  فاي  الجديادة  العمال  فارل  وإيجااد  التشاريل  فاي  باارذا  دورا المشاروعات  ه   تلعب •
 للريااديين  وجهاة  هاي  الصاريرة  او الصارر   فالمشاروعات  ساواء،  حاد  علاى  والنامياة  المتقدماة 

 األداة المشاروعات  ها    حكومياة..وتعتبر  وظيفاة  عان  البحاث  سائموا  الا ين  واولئا   ، والمبادعين 
 فارل  إيجااد  تكلفاة  انففااض  هناا  ننساى  وال .المناسابة  البيئاة  توافرت إ ا البطالة من للحد األنسب
 .الكبيرة بالمشروعات مقارنة العمل

 المجاا   فاي  تعمال  التاي  الكبيارة  للمشروعات محتمال وفعليا منافسة مصدر المشروعات ه   توفر •
 ويقلال  الكبيارة،  للمشاروعات  االحتكارياة  القاوة  مان  التقليال  فاي  يسااعد  ال ي األمر األسواق، نفسه
 .فى األسعار تحكمها من بالتالي

 للمشاروعات  با ور  بمثاباة  تعتبر حيث ، المشروعات لزيادة كبيرة فرصة المشروعات ه   تشكل •
 وتتطور تنمو عندما والصريرة صريرة، منشأة إلى ويتحو  ينمو قد المصرر فالمشروع  الكبيرة،
 ان الدراساات  بعاض  اثبتاج  وقاد  .كبيارة  منشاأة  إلاى  وتتحو  تنمو قد وه   متوسطة، منشأة تصبح

 الكبيارة  المشاروعات  مان  النماو  علاى  نسابيا  اقادر  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات 
(Almahrouq, 2006; Hall, 1987;Evans, 1987)  . 

 لهاا،  وداعماة  الكبيارة  للمشاروعات  مكملة كمشروعات الدو  من كثير في المشروعات ه   تعمل •
 وتقديم الريار قطع وصناعة الصيانة وعما  والتوذيعية التسويقية األنشطة بعض بتنفي  تقول حيث

 علاى  التركياز  مان  الكبيارة  المشاروعات  يمكان  الا ي  األمار  اشاكالها،  بمفتلاف  المسااندة  الفادمات 
 وذياادة  اإلنتااج  تكااليف  خفاض  إلاى  ياؤدي  بدور  وه ا .واإلبداعية والتطويرية اإلنتاجية األنشطة
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 تعزياز  فاي  يسااعد  كماا  الدولياة،  واإلقليمياة  المحلية األسواق في المشروعات له   التنافسية القدرة
    .التشريل دعم في دورها

 التجااري  الميازان  وتحساين  الفارجياة  التجاارة  حجام  ذياادة  فاي  التصاديرية  المشاروعات  تسااعد  •
 إنتااج  خاال   مان  المساتوردات  وتقليال  الصادرات حجم فى ذيادة تسهم حيث المدفوعات، وميزان

 المحلية اإلنتاجية الموارد على الكبير اعتمادها خال  من ، المستوردات محل لتحل وخدمات سلع
  .الرالب في

 الحصو  إن حيث لرسرة، االقتصادي لرمن مصدرًا األسري الطابع  ات المشروعات ه   تعتبر •
 . معيشتهم بمستويات واالرتقاء متطلباتهم تحقيق من األفراد ي م كن المناسب الدخل على

 وتنمياة  وتطوير التنموي التواذن تحقيق في المشروعات له   المتواذن الجررافي التوذيع يساعد •
 فاي  المفتلفاة  بمجاالتهاا  المشاروعات  ها    انتشاار  يساعد حيث نموا، األقل او حظا األقل المناطق
 ها    مان  الهجارة  مان  يقلال  مماا  العمال،  فارل  وإيجاد والفدمات السلع من االحتياجات كل توفير

 .نموا األكثر المناطق إلى المناطق

 الجدياة،  االساتثمارية  واألفكاار  اإلباداعات  لتطاوير  الفصابة  المجااالت  من المشروعات ه   تعتبر •
 انشاطة  ممارساة  ساهولة  مان  عالياة  درجاة  يتطلاب  ها ا  لكان  خصاائال،  مان  باه  تتمياز  لماا  نظارا 

 .األعما 

 ها    فاي  تساتحدث  الجديادة  الوظاائف  غالبياة  إن حياث  للتادريب،  كمراكاز  المشاروعات  ها    تعمال  •
 المهاارات  العااملين  واكتسااب  والفبارة  المعرفاة  تاراكم  وبعاد  الوقاج  مارور  وماع  المشاروعات، 

 ولكان  المجاا    ات فاي  تعمال  التاي  الكبيرة المشروعات في للعمل العاملون هؤالء ينتقل ،الالذمة
 .األقل على نظرهم وجهة من اففل عمل وبيئة اعلى بأجور

 المحلياة،  الساوق  دعام  فاي  المحلياة  األولياة  الماواد  علاى  المشروعات ه   من الكثير اعتماد يساعد •
 مساتو   وذياادة  المساتوردات  حجام  مان  والتقليال  المحلياة  للماوارد  األمثال  لالساتفدال  والوصاو  
 .األسواق بين التكامل

 إلاى  الرامياة  الجهاود  فاي  عليهاا  االرتكااذ  يمكان  التاي  الفاعلاة  ا لياات  مان  المشاروعات  ه   تعتبر •
 الفارل  إتاحاة  خاال   مان  الادخل  توذياع  وإعادة العدالة لزيادة فاعلة واداة والشباب، المراة تمكين
  .للجميع

 وبأسعار متباينة وجودة نوعيات  ات وخدمات بسلع الفقراء فئة تزويد في المشروعات ه   تسهم •
  .مناسبة

 التاي  تلا   السايما  والفادمات  السالع  مان  ال اتي االكتفاء مستو  ذيادة في المشروعات ه   تساعد •
   .إنتاجها عن الكبيرة المشروعات تحجم

 مان  للفاروج  الحااالت  بعاض  فاي  تفاطر  التي الكبيرة للمشروعات كبديل المشروعات ه   تعمل •
 لما المشروعات ه   تستمر االقتصادي، الركود فترات ففال  االقتصادية، األذمات خال  السوق
 وغيار  المفاطربة  اتاالقتصاادي  فاي  واالساتمرار  والبقااء  الّصادمات  تحمال  علاى  قادرة  مان  لهاا 

 .السوق من وتفرج الكبيرة المشاريع فيه تصمد ال قد ال ي الوقج في المستقرة،

 رخيصة بأسعار عليها للحصو  تسعى والتي المحدود، الدخل ل وي السلع بعض توفير على تعمل •
 .الجودة اعتبارات عن الشيء بعض التناذ  يتطلب األمر كان وإن الشرائية قدراتها مع تتفق نسبًيا

 دورهاا  عان  االجتماعياة  التنمية تحقيق في المشروعات ه   اهمية تقل ال االجتماعي ، حيث الدور •
 : يلي ما االجتماعي دورها تبرز التي العوامل ومن االقتصادي..
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 من المتحصلة الدخو  وتساعد  .والبطالة بالفقر المرتبطة االجتماعية المشاكل من الحد في تساعد •
 األفاراد  نقل يعني وه ا بسهولة، االجتماعية المستويات في والتدرج االنتقا  في المشروعات ه  
  .والتعليمي والصحي المعيشي ومستواهم ملكيتهم مستو  يتحسن بحيث امنا اكثر ونع إلى

 يعازذ  الا ي  األمار  البنااءة،  االجتماعياة  والنشااطات  المجتماع  فاي  االندماج في الدخو  ه   تساعد •
 االقتصاادية  األنشاطة  فاي  الماراة  دور وتفعيل لدم  وسيلة وتعتبر .المجتمع في االجتماعي النسي 

 فاي  العدالاة  تحقياق  علاى  وتعمال  .واالجتمااعي  الرياادي  دورهاا  يعازذ  بماا  المفتلفاة،  واالجتماعية
 .السكان فئات مفتلف بين المتواذنة االجتماعية والتنمية الثروة، توذيع

 فيهاا،  والعااملين  ألصاحابها  والتعااون  والعمل ال ات قيمة إعالء في ك ل  المشروعات ه   تساعد •
 تطاور  فاي  وتساهم  .وإنتاجاه  عملاه  مان  احتياجاتاه  تحقياق  علاى  بقدرتاه  الفارد  شعور عند وبفاصة
 إلاى  والركاون  االتكاا   بادال مان   األفاراد،  لاد   الرياادة  قايم  وترسايي  المجتماع،  فاي  الرياادة  مفهاول 
  العيب(. )ثقافة من التفلال في وتساعدهم الحكومية ، الوظيفة

 .المحلية التنمية مستو  رفع وفي المدن إلى الريف من الداخلية الهجرة نسب خفض في تسهم  •

 

 التشغيل : ودعم والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشروعات نمو معوقات 2.4 

 منها تجعل التي وخصائصها والمتوسطة، والصريرة الصرر  المشروعات مفهول عن الحديث بعد
 إلاى  الحاديث  يقودناا  واالجتماعياة،  االقتصاادية  واهميتهاا  ، والرياادة  التشاريل  دعام  فاي  الالعبين اهم احد

التشريل ..  دعم في دورها السيما المشروعات ، له   التنموي الدور حجم في تؤثر التي المعوقات ماهية
   (Magableh, 2009)التاليااة الرئيسااة فااى البنااود المعوقااات اهاام نجماال ان ويمكاان هاا ا
 : Magableh, 2012)و)

 ارتفااع  ، التمويال  مصاادر  إلى الوصو  صعوبة المعوقات ه   اهم ومن  :بالتمويل تتعلق معوقات •
 بعاض  مراعااة  عادل  الفائادة،  ساعر  غيار  التمويال  شاروط  وصاعوبة  المفتلفة بأنواعه التمويل تكاليف
 بعاض  تميياز  اإلنتااج،  قطاعاات  مفتلف في المشروعات له   التمويلية االحتياجات التمويل مصادر
 األقال  الكبيارة  للمشاروعات  التحياز  يكاون  بحياث  الحجام  حساب  المشاروعات  باين  التمويال  مصاادر 
 حساب  المشاروعات  باين  التمويال  مصاادر  بعاض  تميياز  التمويل، مؤسسات نظر وجهة من خطورة
 مصاادر  باين  التنسايق  ناعف  واخيارا  المشاروعات،  لها    الجررافاي  الموقاع  حساب  اإلنتااج ،  مجا 

 .المشروعات ه   بتطوير المعنية والمؤسسات التمويل

 المشاروعات  ها    اصاحاب  بقادرة  العالقاة   ات القفاايا  وتشمل  :المعلومات بنق  تتعلق معوقات •
 او التمويال  بمصاادر  تتعلاق  المعلوماات  ها    كاناج  ساواء  الالذماة  المعلوماات  علاى  الحصاو   علاى 

 ه   وتتفمن .وغيرها التشريعات او الفني الدعم بمؤسسات تتعلق او والفارجية المحلية باألسواق
 ها    اصاحاب  بفصاائال  تتعلاق  ألساباب  المعلوماات  مصاادر  إلاى  الوصاو   صاعوبة  المعوقاات 

 ها    علاى  الحصاو   بشاروط  تتعلاق  قاد  ألساباب  المعلوماات  علاى  الحصاو   صاعوبة  المشاروعات، 
 المعلوماات  بعاض  تاوافر  عدل الالذمة، اإلجراءات بصعوبة او عليها الحصو  بتكلفة او المعلومات
 وغيار  المباشارة  التكااليف  ارتفااع  واألساواق،  الفناي  الادعم  ومؤسساات  التمويل مصادر عن الالذمة
 المعلومات مصادر وتعدد شاملة وطنية بيانات قاعدة وجود عدل المعلومات، على للحصو  المباشرة

 .شموليتها وعدل المعلومات دقة عدل وتفاربها،

 األيد  مثل اإلنتاج بمدخالت يتعلق ما كل المعوقات ه   وتشمل : اإلنتاج بمدخالت تتعلق معوقات •
 ها    اهم ومن المفتلفة. ومصادرها بأنواعها األولية والمواد والمهارات المفتلفة بمستوياتها العاملة

 مساتو   حياث  مان  المشاروعات  ه   بعض احتياجات العمالة من المعروض مالءمة عدل المعوقات
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 اإلنتااج،  اسااليب  لتطاوير  الالذماة  التكنولوجياا  علاى  الحصاو   صاعوبة  األجور، مستو  او المهارة
 عناصار  اسعار في التقلبات مستمر، وبشكل مناسبة بأسعار اإلنتاج مدخالت على الحصو  صعوبة
 والمواقع الالذمة بالمساحات األراني على الحصو  صعوبة مستوردة، كانج إ ا السيما اإلنتاج ،
 .والمتوسطة والصريرة الصرر  للمشروعات المدخالت اسعار في الشفافية نعف المناسبة،

 وقادرة  الساوق  حجام  فاي  تاؤثر  التاي  المعوقاات  جمياع  وتشامل  : والمنافسية  بالسيوق  تتعلق معوقات •
 :يلي فيما تلفيصها ويمكن .الحجم وفورات من لالستفادة والمنافسة والنمو التوسع على المشروعات

 صاعوبة  ، )المنطقاة(  ساوق  مساتو   علاى  والبقااء  بكاملهاا  المحلياة  الساوق  إلاى  الوصاو   صاعوبة 
 قبل من المنافسة المحلية، الصناعية المشروعات قبل من المنافسة الفارجية، األسواق إلى الوصو 

 إقباا   ناعف  ، التوساع  علاى  القادرة  وعادل  الساوق  حجام  صارر  األجنبياة،  الصاناعية  المشاروعات 
 اي الدولاة ،  تطرحهاا  التاي  العقود على الحصو  صعوبة المحلية، المنتجات على المحلي المستهل 
 .الحكومية المشتريات حجم انففاض

 المشاروعات  مان  الكثيار  قادرة  عادل  وتشامل  : واالبتكيار  التكنولوجيا على بالحصول تتعلق معوقات •
 مستو  تدني او والتطوير للبحث قدرات وجود عدل واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا اعتماد على

 الصاناعي  القطااع  باين  االتصاا   ناعف  االبتكاار،  مساتو   تادني  والتطاوير،  البحاث  علاى  اإلنفااق 
 باراءات  تساجيل  عملياة  ناعف  األعفااء،  الادو   باين  المعرفاة  تباد  مستو  انففاض والجامعات،
 إن العنقاودي  يرالتطاو  ومراكاز  التكنولوجياة  األعماا   لحانانات  الفاعيفة  التحتياة  البنياة  االختراع،
 .وجدت

 اهام  ، ومن للمنشأة السوقية الحصة في تؤثر التي المعوقات كل وتشمل  :بالتسويق تتعلق معوقات •
 والصريرة، الصرر  المشروعات حالة في التسويق ، السيما وشبكات قنوات قصور المعوقات ه  

 ها    باين  التشابي   عملياة  ناعف  للتساويق،  الالذماة  المعلوماات  ونقاال  التساويق  تكااليف  ارتفااع 
 .التسويق في الحديثة األساليب استفدال عدل المنتجات، جودة انففاض المشروعات،

 ممارساة  بساهولة  تتعلاق  التاي  الجواناب  كال  وتشامل  : والقانونيية  التنظيميية  بالبيئية  تتعليق  معوقات •
 سانويا.   الادولى  البنا   عان  الصاادر  األعماا (  انشاطة  )ممارسة تقرير يدرجها التي األعما  انشطة
 معوقات العمل، تصريح على والحصو  وتسجيله المشروع بتأسيس يتعلق ما المعوقات ه   وتشمل
 علاى  والحصاو   بالتشاريل  تتعلاق  معوقاات  المناسابة،  بالطريقاة  وتقييماه  المناساب  المشاروع  اختياار 
 تتعلاق  معوقاات  اإلعسار، وحاالت العقود وإنفا  بالفساد تتعلق معوقات المحلية، غير العاملة األيدي

 اإلطاارين  كفاياة  وعادل  والكهربااء،  المااء  كفادمات  التحتياة  والبنياة  العاماة  الفدمات على بالحصو 
 .والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات دعم يفال فيما والتنظيمي القانوني

 وعملية واسلوبها اإلدارة بفصائال العالقة  ات المعوقات وتشمل  :والمؤسسية اإلدارية المعوقات •
 األعماا   إدارة في األساسية المهارات فى غياب تلفيصها ويمكن .الوظائف وجودة القرارات اتفا 

 والمؤسساي،  الفناي  الادعمين  خادمات  على الحصو  على اإلدارة قدرة عدل وغيرها، والمحاسبة ...
 اتالقارار  بها    التاأثير  علاى  القدرة يفقدها مما والسياسات، القرارات صانعي إلى الوصو  صعوبة

 ها    مان  الكثيار  فاي  واناح  تنظيماي  هيكال  وجاود  عدل ، الوظائف جودة مستو  تدنى والسياسات،
 .المشروعات

 بتقصاير  العالقاة   ات المعوقاات  جميع وتشمل  : الحكومية المؤسسات دور بضعف تتعلق معوقات •
فى  المعوقات ه   وتتمثل .المشروعات ه   لتطوير الرئيسية بمهامها القيال في الحكومية المؤسسات

 مراعااة  عادل  ادائهاا،  وناعف  المشاروعات  ها    تطوير إلى الرامية الحكومية الجهود مستو  تدني
 تميياز  اإلنتااج،  مجااالت  مفتلاف  فاي  المشاروعات  ها    واولوياات  احتياجاات  الحكومياة  المؤسساات 
  .الجررافي الموقع وحسب اإلنتاج مجا  وحسب الحجم حسب المشروعات بين الحكومية المؤسسات
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 بها    خاصاة  تشاريعات  وجاود  عادل  :األعميال  أنشطة وممارسة االستثمارية بالبيئة تتعلق معوقات •
 باين  التنسايق  نعف واقعية، اسس على مبنية وغير عملية غير تكون لكن وجودها او المشروعات

 المشاروعات،  ها    بتطاوير  العالقة  ات الحكومية غير والمؤسسات التمويلية والمؤسسات الحكومة
 .والريادة لإلبداع الحكومي الدعم مستو  وتدني

 قد ما قطاع او ما دولة في المشروعات ان إلى اإلشارة الفروري من نجد ، التحليل ه ا نهاية وفي
 المعوقاات  ها    حادة  تفتلاف  وقاد  كلهاا،  تواجههاا  ان بالفارورة  لايس  ولكان  التحاديات  ها    بعض تواجه

 .آخر إلى وقج ومن آخر إلى قطاع ومن آخر إلى بلد من المشتركة

 

 دعيم  فيي  والمتوسيطة  والصيغيرة  الصيغرى  المشيروعات  ودور بالبياطن  واالتفياق  التسيتر  ** ظياهرة 
  التشغيل :

  العربية : الخليج لدول التعاون مجلس دول في 

 دو  فاي  والمتوساطة  الصاريرة  المشاروعات  بقطااع  الفاصاة  المشااكل  اهام  مان  المشاكلة  ها    تعتبار 
 .األخر  العربية الدو  في تجدها ما ونادرا خال، بشكل والكويج عال بشكل الفليجى التعاون مجلس
 وتشاكل  حالاة  الاف    250 بنحو تقدر المجلس دو  في )التستر( حاالت ان إلى الدراسات بعض وتشير
 ، وتتمثال   .(Steffen, 2011) التعااون  مجلس دو  في والمتوسطة الصريرة المشروعات %من33
 يكون فياه  ال ي الوقج في وباسمه، مواطن قبل من المشروع تسجيل فيها التي الحاالت يف المشكلة ه  

 المشروعات ه   عمل مجا  في متفصصين وافدين عما  قبل من كامال المشروعات ه   وإدارة تمويل
 والتشاريلية  التأسيساية  األنشاطة  بكال   -المساتتر  المساتثمر - الوافاد  العامال  يقاول  .الطارفين  باتفااق  و لا  

 ويحصال  القانونياة  الجوانب سو  ي كر دور له فليس  المواطن اما  والتطويرية، واإلنتاجية والتسويقية
 فاي  الظااهرة  ها    وتنتشار  .االتفااق  حساب  األربااح  او المبيعاات  مان  معيناة  نسابة  علاى   لا   مقابال 

 يكون وال ي األحيان ، من كثير في المطلوب الما  راس صرر بسبب والمتوسطة الصريرة المشروعات
 ماا  بسابب  الكبيارة  المشاروعات  فاي  الظااهرة  ه   تنتشر ما ونادرًا توفير ، على قادرًا المستتر المستثمر
 المطلاوب  الماا   راس حجام  كاان  إ ا الظااهرة  لها    المرتاربين  بعاض  يلجاأ  وقد .مفاطرة من  ل  يرافق
 ويعاود  .التجرباة  ها    مثال  خاوض فاى   يرغب ال ي المواطنين بأحد جيدة عالقة وتربطهم لديهم متوافرًا
 او الشاركات  تساجيل  مان  المرتاربين  تمناع  التي االستثمار بقوانين تتعلق اسباب إلى الظاهرة ه   انتشار

 قد كما .مطلق بشكل  ل  تمنع الدو  وبعض المواطنين، من شري  دون القطاعات بعض في االستثمار
 ان يففلون بل المفاطرة، اشكا  من شكل اي فى تحمل المواطنين رغبة لعدل نتيجة تظهره   الظاهرة

 وال للعمال  متفارغين  غيار  كانوا إ ا السيما واألرباح ، المبيعات من ومعروفة ثابتة حصة على يحصلوا
 اشكا  كل على الحصو  المشروعات فى ه   اصحاب رغبة بسبب ك ل  تظهر وقد .التفرغ يستطيعون

   .المواطنين من والمستثمرين والمبادرين للرياديين المقدل الدعم

 التشغيل : دعم في والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشروعات دور  2.5

 - كرهاا  سابق  التاي  -العربياة  الادو   في للبطالة الرئيسة األسباب بعض مراجعة ستتم الجزء ه ا في
 وفيما .األسباب ه   حدة من التففيف في تساعد ان والمتوسطة والصريرة الصرر  للمشروعات وكيف
 : األسباب هذه ألهم عرض يلي

 العاطلين بعض بين "العيب ثقافة" وانتشار الحرة واألعمال المهني العمل على الشباب إقبال عدم •
  العمل : عن

 البنااء  و الزراعة مثل المجاالت بعض في العمل يقبلون ال العمل عن العاطلين من كبير عدد هنا  
 خاال   مان  المشاكلة  لها    الحال  بعاض  غيارهم .. ويكمان   لحساب العمل يقبلون ال بعفهم و التنظيف، و
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 بهام  خاصة ومتوسطة وصريرة صرر  مشروعات إلقامة وتوجيههم العمل عن العاطلين هؤالء تمكين
 والجماعياة  الفردياة  والمباادرات  االبتكار تشجيع من بد ال كما ، بأنفسهم ويديرونها لحسابهم بها يعملون

 الصارر   المشاروعات  إن .المعيشاي  المساتو   رفاع  فاي  والمهناي  الرياادي  العمال  بأهمياة  والتوعياة 
 التاي  والجماعياة  الفردياة  والمباادرات  الريادياة  لرفكاار  عملياة  ترجماة  إال هاي  ما والمتوسطة والصريرة

  - العياب  ثقافاة  فكارة  مان  الشاباب  فئاة  يفلاال  وإدارتها المشاريع ه   إنشاء حيث إن  .الرياديون يتبناها
  الوقج  اته . في ومنتجين ومالكين مديرين يصبحون  كونهم  -اصال  الفاطئة

 لبيرامج  تطبيق من صاحبها وما العربية الدول من العديد في االقتصادي االنفتاح سياسات تطبيق  •
 الخصخصة :

 الفصفصاة  عملياات  نتيجاة  عنها االسترناء تم التي العاملة القو  بتوجيه الحالة ه   في الحل يكمن
 دعام  بارام   وجاود  مان  باد  ال . وهناا   نفساها  الساابقة  عملهام  مجااالت  وفاي  انفساهم  لحسااب  العمال  إلاى 

 على الفصفصة، عوائد من بسيطًا ولو بجزء تمو  بحيث والمتوسطة والصريرة الصرر  للمشروعات
 .متعطلاة  قاو   إلاى  العاملاة  القو  من جزء انتقا  من تمنع اسس على وقائم ممنه  بأسلوب  ل  يتم ان

 خاال   مان  العااملين  هؤالء لتأهيل الفصفصة عائدات من جزء تفصيال خال  من  ل  تحقيق ويمكن
 يتم ال ين وتشجيع والمتوسطة، والصريرة الصرر  المشروعات لتمويل آخر جزء وتفصيال التدريب،
 حث و لهم، المالي او الفني الدعم تقديم خال  من إنتاجية مشروعات إقامة على العما  من عنهم  التفلي
فيهاا   يعملاون  كاانوا  التاي  للشاركة  مكملاة  مشاروعات  إقاماة  فاي  خبراتهم من االستفادة على العما  هؤالء

 .استهالكية وليس إنتاجية ألغراض "تعويفاتهم" استفدال على العما  هؤالء وحث وتمج خصفصتها،
 تماج  التاي  الشركة  مع تتشاب  التي القطاعات لبعض الموجهة والتأهيل التدريب برام  تنفي  يمكن كما

 إقامة  خال  من ، خلفية او امامية كانج سواء التشبي  فكرة تشجيع خال  من  ل  ويكون خصفصتها،
 .ومتوسطة وصريرة صرر  مشروعات

 العاملة : لأليدي ومباشر رئيسي كموظف الحكومي الدور تراجع •

 مؤسسااتها  فاي  التشاريل  فاي  التوسع على قادرة غير العربية الحكومات ان اليقين حكم في اصبح لقد
 مان  باد  ال المجاا   ها ا  وفي . العمل سوق إلى الجدد الداخلين من ا الف مئات الستيعاب اإلنتاجية غير

 المفصصات بعض توجيه من والبد .الحكومي القطاع في والعمل الحر العمل بين الفجوة سد في البحث
 الصرر  المشروعات نحو توجيههم اي منتجة ، مجاالت إلى العمل عن العاطلين من فئة لتوجيه المالية

 الحكومي القطاع في واحد عامل توظيف تكاليف مجموع ان إلى اإلشارة وتجدر .والمتوسطة والصريرة
 تدفع المدفوعات ه   ان مالحظة مع العامل، له ا إنتاجي مشروع إقامة لتمويل يكفي سنوات ثالث لمدة
 اخار   ومادفوعات  رواتاب  شاكل  علاى  مستمرة دفعات إلى تحتاج الحكومية الوظيفة بينما واحدة ، لمرة
 واالجتمااعي  االقتصاادي  العائاد  بأهمياة  توعياة  بارام   مان  باد  ال وهناا  .التقاعاد  سان  إلاى  الوصاو   حتى

 ه   في الوظائف جودة تحسين على العمل من بد ال كما والمتوسطة، والصريرة الصرر  للمشروعات
 األجر قليلة الحكوميةا  الوظائف إلى التسارع من يقلل بما والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات

 عمار  مراحال  كال  فاي  والماالي  الفناي  الادعم  لتقديم برام  وتنفي  واألنظمة، التشريعات تطوير خال  من
 وتوجياه  تادريجي،  وبشاكل  والمهناي  التقناى  التعلايم  نحاو  التعلايم  وخطا   بارام   وتوجياه  المشاروع، 
 مشاروعات  إقاماة  لادعم  مفصصاات  إلاى  المقنعاة  البطالة نمن تدخل قد التي للفئة التشريل مفصصات

 .لهم جديدة

 المحلية : المالية للموارد األمثل غير التوزيع •

 وجاود  ماع  إنتاجياة  غير لرايات اإلنفاق في الرواج فترات خال  المالية الموارد معظم استنزاف إن 
 واساواق  السالع  اساواق  فاي  االخاتالالت  مان  مزياد  إلاى  اد  الماوارد  لها    جررافياا  متاواذن  غيار  توذيع
 الادو   مان  كثيار  فاي  الماوارد  توذياع  فاي  الرئيساية  والمادن  العاصامة  علاى  الحاصال  التركياز  إن .العمال 



 
 

 128                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 المشروعات توذيع في خلل إلى يؤدي ال ي األمر المدن، ه   في التحتية البنية تركز إلى يؤدي العربية
 غيار  الفقيارة  المنااطق  ويزياد  الدخل توذيع في خلل إلى يؤدي بدور  وه ا المفتلفة، بأحجامها اإلنتاجية
 بالمرونة المتعلقة والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات خاصية إلى وبالرجوع فقرا . المفدومة
 فارل  مان  المزياد  يعمال علاى إيجااد    إقامتهاا  وتشجيع المشروعات ه   دعم فإن االنتشار، على والقدرة
 .عاد  بشكل الدولة في واألقاليم المناطق جميع على التنمية مكتسبات توذيع في العدالة من ويزيد العمل

 العمل : عن العاطلين بين المبادرة وحب الريادية الروح مستوى تدني •

 العمل عن العاطلين لد  الريادية الروح تعزيز على تعمل ان الحكومات على فإن ، الصدد ه ا وفي
 بأهمية التوعية برام  ودعم وتبنيها، الشفصية المبادرات وتشجيع األولى، التعليمية المراحل من ابتداء

 وتاروي   االساتثمارية  الفارائ   وإعاداد  خاال،  مشاروع  تأسيس وفوائد وبأهمية الحر ، والعمل الريادية
 الكبيارة  والمشااريع  اإلنجااذات  إن القو  يمكن وهنا .اماكنهم في العمل عن العاطلين واستهداف األفكار
 بالحجم منت  ومشروع قانوني كيان إلى الواقع ارض على ترجمتها تتم رائدة صريرة بفكرة تبدا والهائلة
  .المناسب

 والمتوسطة : والصغيرة الصغرى للمشروعات الدعم مستوى تدني •

 فإن المشروعات، ه   نحو والتوجه االهتمال نعف هو العربية الدو  في البطالة اسباب احد كان إ ا
 البطالة مواجهة ركائز اهم هي المشروعات ه   بأن اإليمان نرورة اي السبب ، عكس في يكمن الحل
 المرجـــــاـوة  األهــاـداف  إلاى  الوصاو   إن .النطااق  ها ا  نامن  والتفطاي   والعمال  العربياة  الادو   فاي 

 )تشريعـــــاـات  والحكومـــاـة  والمباادرة(  )الرياادة  العمال  عان  العااطلين  جهاود  تفاافر  إلـاـى  يحتـــــاـاج 
 . والفني( المالي )الدعم الدولية والمؤسسات التمويل(  )مؤسسات الفال مساعدة( والقطاع وقــــوانين

 مان  تمكنهاا  التاي  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  خصاائال  عارض  تام  سابق  وفيماا 
 يمكنهاا  ماا  واألهمية الفصائال من تمتل  المشروعات ه   ان نر  لكننا البطالة، اسباب بعض معالجة

 األنواع هذه ألهم عرض يلي وفيما العربية .. الدو  معظم في المنتشرة البطالة انواع بعض معالجة من
 :حلها في والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشروعات مساهمة وطرق

 خاال   مان  البطالاة  مان  الناوع  ها ا  مان  الحاد  فاي  المشاروعات  ه   استفدال يمكن : الهيكلية البطالة •
 مشاروعات  إقاماة  تشاجيع  خال  من و ل  الرائدة للقطاعات والفلفية األمامية الرواب  من االستفادة
 وتيرة من يقوي وه ا .القطاعات ه   في العاملة للمشروعات مكملة متوسطة او صريرة او صرر 
 اختالالت إلى تؤدي التي اإلنتاج في الهيكلية االختالالت بعض إصالح في ويساعد المتواذن ، النمو
 وهناا   الرائاد  القطااع  هاو  الصاناعي  القطااع  كاان  إ ا المثاا ،  سابيل  فعلى العمل .. سوق في هيكلية
 إقاماة  نحاو  العمالاة  ها    مان  جازء  توجيه فإنه يمكن الزراعية، العمالة لد  البطالة معد  في ارتفاع

 ، تزود  الصناعي للقطاع مكملة متوسطة او صريرة او صرر  ذراعية وغير ذراعية مشروعات
 يمكان  كما .فيه الحاصل النمو من الصناعية المنتجات بدورها وتستفيد يحتاجها التي األولية بالمواد
 ال ي القطاع إلى المشروعات ه   توجيه خال  من خلل اي ومعالجة المتواذنة التنمية عملية تشجيع
 التاي  االساتثمارية  الفارائ   تاوفير  خاال   مان  والتشاريل  اإلنتااج  في النسبية اهميته في تراجعًا يعاني
 .جدو  األكثر المشروعات اختيار في كبير بشكل تساعد

 خاال   مان  البطالاة  من النوع ه ا من الحد في المشروعات ه   استفدال يمكن   :الموسمية البطالة •
 فاي  العااملين  فاإن  المثاا ،  سابيل  فعلاى  .الموسامية  للمشاروعات  المكملاة  المشاروعات  إقاماة  تشاجيع 
 مشاروعات  خاال   مان  العمال  يكملاوا  ان يمكان  الموسامية ..  الزراعياة  والمنتجاات  الزراعاي  القطاع
 مثال  الحاالي  الموسام  في إنتاجها تم التي الزراعية المنتجات من تستفيد ومتوسطة وصريرة صرر 
 فكارة  تشاجيع  يمكن كما وغيرها ، ...الزراعية، المنتجات بعض ترليف او لتعليب مشروعات إقامة
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 نفلاال  وهناا  .اإلنتاج موسمية من التفلال ليتم التشبي  وفكرة الريفي والتمويل المتكاملة المزرعة
 مروناة  مان  به تمتاذ وما والمتوسطة، والصريرة الصرر  المشروعات عمل مجاالت تنوع ان إلى

 حاًل منها يجعل اإلنتاج مجاالت شتى في وخلفية امامية رواب  من به تمتاذ وما التكيف، على وقدرة
 ساليم  تفطاي   إلاى  يحتااج  ها ا  ولكان  العربياة ..  الادو   فاي  الموسامية  البطالاة  لمواجهاة  امثال 

 .وانحة قطاعية وإستراتيجيات

 خاال   مان  البطالاة  مان  الناوع  ها ا  مان  الحاد  فاي  المشاروعات  ه   استفدال يمكن  : المقنعة البطالة •
 .المتفصصاة  والتادريب  التوعياة  برام  خال  من  ل  ويتم الحر، العمل نحو الزائدة العمالة توجيه
 واألجاور  الرواتاب  مفصصات- العامة المواذنة في التشريلية النفقات بعض توجيه إعادة يمكن كما
 المشاروعات  وتطوير إقامة لدعم يستفدل صندوق إلى - البطالة من النوع ه ا نمن يندرجون لمن

  . والمتوسطة والصريرة الصرر 

 األمثل الحل هي والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات ان الكثيرون ير  : الدورية  البطالة
 الظاروف  ماع  التكياف  علاى  وقادرة  مروناة  المشاروعات  اكثار  فهاي  البطالاة،  من النوع ه ا لمواجهة

 ويمكان  .إليهاا  اإلشاارة  سابقج  التي خصائصها من القدرة تل  المشروعات ه   وتستمد .االقتصادية
 المالياة  األذماة  تبعاج  التاي  التطاورات  مراجعاة  خاال   مان  المشاروعات  ها    اهمياة  علاى  االستدال 

 الكبيرة، المشاريع في كانج فقدت التي الوظائف معظم ان لوحا حيث مؤخرا، العالمية واالقتصادية
 مرونتهاا  بسابب  و لا   نسابيا  تاأثرا  األقال  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشروعات كانج بينما

 .الركود فترات اثناء التكيف فى على وقدرتها

 دعام  فاي  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  ألهمياة  البساي   العارض  ها ا  نهاياة  وفاي 
 النماو  علاى  قادرتها  مان  تحاد  المشاروعات  ها    تواجاه  التاي  المعوقات جميع ان تأكيد من بد ال التشريل،
 مسياهمة  مين  تحيد  التيى  القييود  أبيرز  يليي  وفيميا  التشاريل ..  دعام  فاي  ودورهاا  االساتيعابية  وطاقتهاا 

 :العربية  الدول في العمل فرص وتوليد التشغيل في والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشروعات

 االئتماان،  ساوق  فاي  الطلاب  بجاناب  تتعلاق  ألساباب  التموييل :  على الحصول وصعوبة السوق فشل •
 اجال  مان  المشاروعات  لها    الممثلة المؤسسات تدخل من بد ال وهنا .العرض بجانب تتعلق واخر 
 .التمويل مصادر مع التشبي  عملية تعزيز

 انشاطة  ممارساة  لصاعوبة  ونظارا  والتأسايس،  التساجيل  باإجراءات  المتعلقاة  : المؤسسيية  العوائيق  •
 كعقباة  ها ا  ويعمال  المانظم،  القطااع  خاارج  العمال  يففالون  األعماا   رواد مان  الكثيار  فإن األعما ،
 .التشريل دعم في المشروعات له   الفعالة المشاركة امال إنافية

 الجامعاات  خريجاي  مان  متزايادة  اعاداد  هناا   : الجيدد  األعميال  رواد ليدى  والمهيارة  المعرفية  نق  •
 المطلوباة،  والمهاارات  المعاارف  تاوافر  دون المشاروعات  ها    فاي  للعمل يتوجهون ممن والمدارس

 القائم التدريب وإدخا  العلمية، بالفبرات وربطها المناه  ه   تطوير نرورة يستدعى ال ي األمر
 المعنياة  والمؤسساات  الفناي  الادعم  لمؤسسات اكبر نشاطًا  ل  يستدعي كما .السوق إلى التوجه على
 .األعما  تطوير خدمات بتقديم

 للوظيفاة  تنظار  العربياة  المجتمعاات  بعاض  فاي  الساائدة  الثقافياة  المفااهيم  ماذالاج   :الثقافيية  العوائيق  •
 في عقبة يشكل ال ي األمر االجتماعي، واالحترال األمان حيث من األمثل الفيار انها على الحكومية
 تساترل  ان يمكنهاا  انشاطة  هناا   ان العلام  ماع  النسااء،  ، خاصاة  المشاروعات  ها    اصاحاب  طرياق 

 الكمبياوتر  واعماا   والفنياة،  اليدوياة  األعماا   فاي  البراعاة  اإلناث)مثال  بهاا  تنفارد  التاي  المهاارات 
 المالئام  التعلايم  إلاى  باإلناافة  توعياة  حماالت  خاال   مان  ويمكان  ماثاًل ( ..  الساكرتارية  ومهاارات 
 يحظاى  وان المميازات،  بعاض  المشاروعات  ها    اكتسااب  الوظاائف  جاودة  ودعام  الساليم  والتادريب 
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 مان  متزايادة  اعاداد  ودفاع  الحكومة، موظفو به يحظى ال ي باالحترال المشروعات تل  في العاملون
 .الفال لحسابهن وصريرة صرر  مشروعات إلقامة اإلناث

 لقلاة  نظارا  و لا   :  والمتوسيطة  والصيغيرة  الصيغرى  للمشروعات المتاحة األراضي تكلفة ارتفاع •
 الكبيرة، األسواق من قريبة تكون التي -  الدو  بعض في – المشروعات إلقامة المناسبة األراني
 حياث  الساكنية،  المنااطق  فاي  اعماالهم  مقاار  بإقاماة  المشاروعات  اصاحاب  صارار  يقتناع  ماا  وغالبااً 
 غير المشروعات من كثير وهنا  .العما  على والحصو  األسواق إلى التوريد سرعة من يتمكنون
 .ايفا مسجلة ليسج مشروعاتهم بها يقيمون التي المباني ألن نظرا رسميا، المسجلة

 نحاو  وتوجههاا  خصوصايتها  وتراعاي  المشروعات ه   عمل تنظم : شاملة إستراتيجية وجود عدم •
 .العربية الدو  غالبية في والنمو التطور من مزيد

 هناا   ان مان  الارغم  فعلاى  : األعميال  تطيوير  وخيدمات  الفنيي  اليدعم  إليى  والحاجية  الفنيية  العوائيق  •
 دعم من يقدل ما فإن  المشروعات، ه   كفاءة لتحسين الفنية المساعدات تقديم نرورة على إجماعًا
 .العربية الدو  غالبية في المطلوب المستو  دون ماذا  فني

 . الحكومية بالوظائف مقارنة المشروعات ه   في الوظائف جودة مستو  تدني •

 .األعمال أنشطة ممارسة وصعوبة األعمال بيئة مستوى تدني •

 إليى  التأسييس  مرحلية  منيذ  المشيروعات  هيذه  نشيأة  تحكيم  التيي  والقيوانين  التشريعات مالءمة عدم •
 .التطوير مرحلة

 والقابلية  اقتصياديا  المجديية  المشيروعات  هيذه  مين  مزييد  ظهيور  أميام  المتاحية  السيوق  حجيم  ضييق  •
 .لالستمرار

 .العمل عن والعاطلين المستهدفة الفئات لدى واالئتمانية واإلدارية الريادية الثقافة نق  •

 خالل من منها االستفادة تعظيم يتم بحيث للقطاع ، الداعمة والمشاريع للنشاطات تقييم وجود عدم •
 .األخطاء تجاوز

 .التأسيس مرحلة أثناء االقتصادية فى المشروعات غالبية جدوى دراسة عدم •

 .التسويق تكاليف وارتفاع المشروع صاحب لدى اإلدارية الكفاءة توافر عدم •

 

 التشغيل : دعم و والمتوسطة والصغيرة الصغرى للمشروعات الفني الدعم  **

 المشاروعات  قطااع  يلعباه  الا ي  التنماوي  الادور  عارض  تام  الدراساة  ها    مان  الساابق  الجزء في
 االقتصاادي  الادور  علاى  التركياز  وتام  والمتقدمة، النامية الدو  في والمتوسطة والصريرة الصرر 

 فاي  وتاؤثر  وتطاور   نماو   تعاوق  التاي  والتحاديات  خصائصه بيان تم كما .القطاع له ا واالجتماعي
 اهمية القطاع ه ا إيالء إلى الحاجة ظهرت هنا ومن .والجزئي الكلي المستوين على التنموي دور 
 بين األدوار تقسيم وتم يواجهها، التي التحديات ومواجهة التشريل دعم في مساعدته اجل من خاصة
 ظهرت وعندها حكومية ، غير او كانج حكومية وتطوير  بتنميته المعنية والمؤسسات القطاع إدارة

 مان  العدياد  لتقادل  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  قطااع  بتطاوير  المعنياة  المؤسسات
 تقدماه للمشاروعات   ان المؤسساات  لها    يمكان  الا ي  الادعم  اناواع  اهام  احاد  ولعال  الادعم،  اشاكا  

 الكثيارون  علياه  يطلاق  ماا  او المؤسساي  الادعم  او الفناي  الادعم  هاو  والمتوسطة والصريرة الصرر 
 حجم على غالبًا تعتمد المشروعات له   المقدمة الفني الدعم اشكا  " . إن األعما  تطوير خدمات"

 وتعتماد  فياه،  والعااملين  المشاروع  صااحب  او مادير  وخصاائال  باه  يعمال  الا ي  والقطااع  المشروع
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 عوامال  إلاى  باإلناافة  يعانيهاا،  التاي  المشااكل  وطبيعاة  المشاروع  بهاا  يمر التي المرحلة على ك ل 
 حاننات مونوع إلى الفني الدعم عن الحديث ويقودنا .الفدمات ه   سوق في تؤثر كثيرة اخر 

 كماا  .والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  واستمرارية وتطور نمو في ودورها األعما 
 والصاريرة  الصارر   المشاروعات  تنمياة  فاي  ودورهاا  االساتثمارية  البيئاة  موناوع  إلاى  يقودناا 

 .الحقا مناقشتة سيتم ما وهو التشريل، في دورها وتعزيز والمتوسطة

 الكتااب  يساميها  مراحال  بعادة  إغالقاه  حتاى  تأسيساه  منا   المتوسا   او الصارير  المشاروع  يمار 
 المشاروع "  حيااة  دورة وتعرف "  .المشروع حياة دورة او المشروع " "عمر  مراحل والمتفصصون

 وقاج  فاي  تاتم  واحيانااً  متسلسالة  تكاون  ماا  عادة ، التي  المشروع مراحل من مجموعة" عن عبارة بأنها
 نقطة له مشروع كل ان من الرغم وعلى  "اإلدارة احتياجات حسب المراحل ه   وعدد اسم ويحدد واحد
 بشاكل  بالمشاروع  تارتب   النقطتاين  هاتين بين تحدث التي والعمليات اإلجراءات فإن محددة ونهاية بداية
  ... وغير ل  به يعمل ال ي والقطاع وحجمه نوعيته حيث من كبير

  .ارباع مراحال   إلاى  المتوسا   او الصارير  المشروع حياة دورة البعض يقسم سبق .. ما إلى واستنادًا
 تقييم بحيث يتم المشروع فكرة دراسة فيها التي المرحلة وهي االستثمار، قبل ما مرحلة األولى المرحلة

 المرحلة ه   وتبدا .واالجتماعية والقانونية والبيئية والتمويلية والفنية السوقية النواحي كل من الفكرة ه  
 المشاروع ،  إلنشاء عمل خطة وونع االستثمار قرار اتفا  نهايتها في ويتم مشروع إنشاء في بالتفكير

 االستثمار ، مرحلة فهي الثانية المرحلة اما .واقع إلى وتحويله المشروع وبناء االستثمار بعملية البدء اي
 وتحدياد  للمشاروع،  المناساب  القاانوني  الشكل اختيار المرحلة ه   في ويتم .المشروع وتجهيز إنشاء اي

 والموافقات التراخيال على والحصو  العال الهيكل وصياغة المشروع، إلقامة المناسب الموقع وتوفير
 سساات المؤ وتحدياد  العامل، الما  راس فيها بما الراسمالية لالحتياجات الالذل التمويل وتوفير الالذمة،

 تاأجير  او وشاراء  الفني، الدعم خدمات السيما األولى ، مراحله في المشروع منها يستفيد ان يمكن التي
 العاملاة  القاو   وتاوفير  األساساية،  اإلنتااج  مساتلزمات  وشاراء  الراسامالية،  واالحتياجات الثابتة األصو 

 التجريباي ..  التشاريل  وإجراء التشريل، بعملية للبدء الالذمة المتطلبات بقية وإتمال المفتلفة، بمستوياتها
 اي التشاريل ،  مرحلاة  فهاي  الثالثاة  بالمرحلاة  يتعلاق  فيماا  للتشاريل . اماا   جااهزاً  المشاروع  يكاون  وعندها
 يقاول  التاي  النشااطات  ابرذ ومن .السوقية والحصة الجدو  دراسة على باالعتماد الفعلي اإلنتاج مرحلة

 المالياة  الشائون  وتنظايم  والتساويق  والتوذياع  اإلنتااج  عملياة  إدارة المرحلاة  ها    فاي  المشاروع  مادير  بها
 عن والبحث السوقية والحصة السوق ومتابعة والتدريب، البشرية الموارد وإدارة واإلدارية، والمحاسبية

 المرحلاة  وفاي  .المساتهل   رناا  وتحقياق  اإلنتااج  جاودة  ومراقباة  المفازون،  وإدارة اكبار،  سوقية حصة
 الساوق  حجام  وتقيايم  اإلنتاجياة،  والطاقاة  اإلنتااج  حجام  تقيايم  ياتم  والتوساع،  التقيايم  مرحلاة  وهي الرابعة،
 األماد ،  والقصايرة  الطويلاة  األداء تقيايم  معاايير  وتحدياد  الالحقاة،  والدراساات  الجادو   بدراساة  مقارناة 
 - وجادت  إن -المشااكل  وحال  النماو،  ومعوقاات  العمال  معوقاات  وتحدياد  التوقعاات،  ماع  األداء ومقارناة 
 خطاة  وإعاداد  العمال،  خطة وإعداد التوسع خطوات وتحديد العمودي، او األفقي التوسع قرارات واتفا 
 وتقنياات  اسااليب  وترييار  الساوقية،  الحصاة  ذياادة  او جديادة  اساواق  عان  والبحث -وجدت  إن -االندماج
 .المنت  جودة تحسين إمكان في والبحث اإلنتاج،

 التنمياة  دعام  فاي  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  لادور  وإدراكاا  سابق،  مماا  وانطالقا
 فاي  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشروعات قطاع تطور اهمية ولتأكيد واالجتماعية، االقتصادية

 مفتلاف  وفاي  القطااع  لها ا  الادعم كافاة   اشاكا   تقاديم  من بد ال كان الدور، ه ا واستمرارية التشريل دعم
 المشاروعات  قطااع  بتطاوير  المعنياة  المؤسساات  ظهارت  هناا  ومان  .. والمنااطق  والمجااالت  المراحال 
 ها ا  وتنمياة  دعام  بهادف  والدولياة(  )المحلياة  الحكومياة  وغير الحكومية والمتوسطة والصريرة الصرر 
 .األعما  تطوير خدمات او الفني الدعم يسمى ما تقديم مهامها ابرذ من كان وقد .القطاع

 



 
 

 132                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 األعمال؟ تطوير خدمات سوق أطراف هم ** من

 .  )الطلب جانب)  والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات •

 إلاى  مباشاًرة  الفادمات  يقادمون  الا ين  وهام   :العيرض (  )جانيب  األعميال  تطيوير  خيدمات  ميزودو  •
 او الفاصاة  المؤسساات  او األفاراد،  مان  يكوناون  والمتوسطة ، وقاد  والصريرة الصرر  المشروعات
 الشاركات  مان  او والمتوساطة،  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  من يكونون قد انهم كما .الحكومية

 التجارياة  المعاامالت  مان  كجازء  تؤمنهاا  ولّكنهاا  انشاطتها،  مان  محورًياا  جازًءا  الفدمات تشكل ال التي
 .األعما  اوساط بين البينية العالقات او األوسع

 المثاا  ،  سبيل على األعما ، تطوير خدمات مزودي يدعمون وهم  :األعمال تطوير خدمات مسهلو •
 يساتطيع  كماا .المازودين  قادرات  وبنااء  الناجعة، الممارسات وتعزيز جيدة، خدمة منتجات تطوير عبر

 المشاروعات  اصاحاب  تثقياف  عبار  الطلاب،  ناحياة  مان  يعملاوا  ان األعماا   تطاوير  خادمات  مساهلو 
  لتجربتها. بالمّحفزات تزويدهم او للفدمات، المحتملة المنافع حو  والمتوسطة والصريرة الصرر 

 .وبرامجها األعما  تطوير خدمات مشاريع بتمويل يقومون ال ين وهم  :المانحون  •

 يمتاد  وقاد  .وبرامجاه  األعماا   تطاوير  خدمات مشاريع تمويل تؤمن قد كالمانحين، وهي  :الحكومات  •
 سياساة  فاى تاأمين   ويتمثال  األعماا ،  تطاوير  خادمات  تادخالت  مان  ابعاد  إلاى  الرئيساي  الحكومات دور

 كالبنية العامة السلع إلى باإلنافة ، والمتوسطة ة الصرير للمشروعات وتنظيمية قانونية وبيئة ممكلنة،
   .المعلومات و التعليم، وخدمات األساسية، التحتية

 

 التشغيل : ودعم األعمال تطوير وخدمات الفني الدعم ** أشكال

 العاالم،  مساتو   علاى  الفناي  الادعم  مؤسساات  تقدمها التي الفدمات جميع مسح إلى هدفج دراسة في
 8 إلاى  تقسام  والمتوساطة  والصريرة الصرر  للمشروعات المقدمة الفني الدعم مجاالت إن القو  يمكن

 المشروع كافة عمر مراحل في المشروعات ه   احتياجات ترطي خدمة( 59 الفدمات ) من مجموعات
 ( ، وها    2010األردن صاناعة  وغيرها)غرفاة  واإلدارة باإلنتااج  المتعلقاة  الجواناب  كال  وترطاي 

 والنصاح،  االستشاارات  األعماا ،  ومساوحات  البحاث  والبياناات،  المعلوماات  هاي  الرئيساية  المجموعاات 
 العرباي  )المعهاد  القانونياة  اإليفااحات  ، التشابي   األعماا ،  خادمات  التادريب،  والسوق، التجارة تطوير

 مؤسساات  تقادمها  التاي  الفادمات  من عدد السابقة البنود من بند كل تحج ويندرج ( ، 2013 للتفطي ،
 علاى  للتعارف  اعادت  اخار   دراساة  وفاي  .والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   للمشاروعات  الفناي  الادعم 

 تم األردن، في والمتوسطة الصريرة الصناعية المشروعات قبل من الفني الدعم على الحصو  معوقات
 تطوير اإلدارية، االستشارات العمل، وخط  االستراتيجيات إعداد لتشمل األعما  تطوير خدمات تقسيم

 المالياة،  االستشاارات  التدريب، -البشرية الموارد تطوير االلكترونية، المواقع تصميم التسويق، عمليات
 فاي  استشاارات  البيئياة،  القفاايا  فاي  استشاارات  اإلنتااج،  وعمليات المنت  تطوير المعلومات، تكنولوجيا

 خادمات  الفارجياة،  األساواق  إلاى  والوصاو   بالتصادير  متعلقاة  استشاارية  خادمات  الطاقاة،  إدارة مجاا  
 تكنولوجياا  تطاوير  التسويقية، المعارض في المشاركة المحلية، األسواق إلى بالوصو  متعلقة استشارية
 البحاوث  التمويال،  مصاادر  إلاى  الوصاو   األخار ،  التادريب  وخادمات  المهناي  التادريب  التصانيع، 
 وتزياد  المساتفيدة  المشاروعات  وتطاور  نمو في تساعد السابقة الفدمات جميع إن التطبيقية . والدراسات

 .التشريل دعم على قدرتها من
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 :  التشغيل ودعم األعمال تطوير خدمات ** سوق

 ها    تقاديم  إلاى  السعي من بد ال حيث الفدمات، اسواق من كريرها األعما  تطوير خدمات سوق تعتبر
 المؤسسات أو الفني الدعم مؤسسات تصل وحتى النتائ  .. من قدر اكبر تفمن عالية بجودة الفدمات

 والصيغيرة  الصيغرى  المشروعات دور تعزز بحيث النتائج أفضل إلى األعمال تطوير خدمات تقدم التي
 أفضيل  إليى  للوصيول  منهيا  االنطيالق  يجيب  التيي  المبادئ معرفة من البد التشغيل، دعم في والمتوسطة
 :.الممارسات

 الصارر   المشروعات بين الكبيرة الفروق األعما  تطوير خدمات تقدل التي المؤسسات تراعي ان •
 ها    علاى  للحصاو   الادفع  علاى  والقادرة  االحتياجاات  حياث  مان  الكبيارة  والمشاروعات  والصاريرة 
 .الفدمات

 والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   للمشاروعات  الحقيقياة  االحتياجاات  المؤسساات  ها    تراعاي  ان •
 باالحتياجاات  ومقارنتهاا  المتاوافرة  الفادمات  مراجعاة  ونارورة  اماكنهاا،  فاي  اساتهدافها  ومحاولاة 
 .المستفيدة للمشروعات المتريرة

 خادمات  تقاديم  مان  التأكاد  الفناي  الادعم  مؤسساات  فعلاى  المشاروعات،  الختياار  مناسابة  معايير ونع •
 االختيار .  في العشوائية عدل من والتأكد ا،وتستحقه منها ستستفيد التي للمشروعات األعما  تطوير

 لاد   المباادرين  خصاائال  تاوافر  إلاى  فاى األسااس   يستند ان يجب المستفيدة المشروعات اختيار إن
 خادمات  مازود  قبال  مان  المساتهدفة  الفئاة  ماع  الفصاائال  ها    انساجال  وماد   المستفيدة المشروعات

 .األعما  تطوير

 تلباي  الفادمات  ان مان  للتأكاد  و لا   الطلاب  اسااس  علاى  تقادل  األعماا   تطاوير  خدمات ان من التأكد •
  .المستفيدة المشروعات حاجة

 لاد   االلتازال  ألن و لا   للشافال نفساه ،   وإدارتهاا  ملكيتهاا  تعود التي للمشروعات األولوية إعطاء •
 .بأجر يعملون ال ين المديرين لد  منه اكبر المشروع عمل بتحسين اصحابها

 .التكاليف بأقل الفدمات تقديم على العمل •

 يعازذ  وبشاكل  الطويال  المد  في للمستفيدين ومفيدة فعالة اعما  خدمات تقديم استمرارية من التأكد •
 .التشريل في المشروعات دور

 المشاروعات،  مان  ممكن قدر اكبر إلى الوصو  من األعما  تطوير خدمات م ز ولدي قيال من التأكد •
 علماج  الفادمات  ها    مان  المساتفيدة  المشاروعات  %مان  95 – 90 ان الدراساات  بعاض  اثبتج فقد

  .إليها الم ز ولدين وصو  طريق عن وليس التجارية عالقاتها خال  من الفدمات بوجود

 .الفدمات ه   تقديم في القصور اوجه ومواجهة األثر لقياس دراسات إجراء •

 

 التشغيل : ودعم المستفيدة المشروعات على األعمال أداء تطوير ** أثر

 الدعم خدمات على الحصو  عند عليها الحصو  يمكن التي والفوائد المكاسب ألهم عرض يلي فيما
 األسواق إلى الوصو  في الفدمات بعض تساعد انها المكاسب ه   اهم ومن ( .. 2012 )مقابله، الفني

 اإلنتااج  عملياات  تطاوير  فاي  وتسااعد  جديادة،  منتجاات  تطاوير  في وتساعد الفارجية، واألسواق المحلية
 التصانيع  فاي  متطاورة  تقنياات  علاى  الحصاو   فاي  المشروع وتساعد لإلنتاج، األمثل األسلوب واستفدال
 المشاروعات  الفادمات  بعاض  الصادرات ، وتمكن وذيادة تروي  في الفدمات بعض وتساعد واإلدارة،

 التادريب  خاال   مان  العماا   إنتاجياة  ذياادة  علاى  وتعمال  األولياة،  للمواد جديدة مصادر إلى الوصو  من
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 البيئياة  ا ثار مع التعامل كيفية في وتساعد السوقية، الحصة وذيادة السوق تحليل في وتساعد والتأهيل،
 والحصاو   التمويال  مصاادر  إلاى  الوصاو   فاي  وتسااعد   المنات ،  جودة تحسين في وتساعد منها، والحد
 وذياادة  التوساع  علاى  المساتفيدة  المشاروعات  قادرة  مان  يزياد  الساابقة  األهاداف  تحقيق إن التمويل . على

 .التشريل

 

 الفني : الدعم خدمات إلى الوصول معوقات **

 وعملية الفني، الدعم خدمات إلى والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات وصو  عملية تواجه
 بجانب يتعلق ما ومنها ، الطلب بجانب يتعلق ما منها ، المعوقات من الفدمات عددًا ه   على الحصو 
 خادمات  تقادل  التاي  المؤسساات  عان  المعلوماات  علاى  الحصاو   صاعوبة  المعوقات ه   وتشمل .العرض
 انتشاار  وعادل  ، المتاوافرة  الفادمات  طبيعاة  حاو   المعلوماات  علاى  الحصاو   وصاعوبة  الفناي،  الادعم 

 الكبار   الرئيساية  المادن  فاي  الفادمات  ها    تقاديم  وتركز المناطق ، من العديد في الفني الدعم مؤسسات
قطااعي( ،   )تحياز  غيرهاا  دون القطاعاات  لابعض  الفادمات  ها    تقاديم  وتركاز  جررافاي( ،  )تحياز 

 بعادل  تتعلاق  عوائاق  إلى باإلنافة األعما ، تطوير خدمات على للحصو  الالذمة الطويلة واإلجراءات
 وعادل  الفدماة،  علاى  الحصاو   شاروط  وتحقياق   "الطلاب  اساتمارة " تعبئاة  علاى  المشروع صاحب قدرة
 المباشارة  التكاليف وارتفاع السنوية، المشروع ميزانية نمن والتطوير للبحث كافية مفصصات وجود
 .الفدمة على للحصو  المباشرة وغير

 األعماا   تطاوير  خادمات  تقادل  التاي  المؤسساات  عان  المعلوماات  تاوافر  ان إلاى  هناا  اإلشاارة  وتجادر 
 الفادمات،  لها    المباشارة  وغيار  المباشارة  التكااليف  عان  الالذماة  والمعلوماات  الفادمات،  ها    واناواع 

  . الفدمات ه   على الطلب حجم في يؤثر الفدمات ه   على للحصو  التقدل آلية حو  والمعلومات

 واساتمرارية  جديادة ،  ومتوساطة  وصاريرة  صارر   مشاروعات  إيجااد  القاو  : إن  وخالصاة 
 التاي  الفادمات  مساتو   علاى  يعتماد  التشاريل أ  فاي  المشاروعات  ها    دور وتعزياز  القائماة  المشاروعات 

 االطالع الفروري من فإنه وعليه، .مراحلها مفتلف في المشروعات له   الفني الدعم مؤسسات تقدمها
 ها    مان  االساتفادة  اماال  المعوقاات  جمياع  تا ليل  علاى  والعمال  منهاا  واالساتفادة  الممارساات  اففال  علاى 

 اففال  إلاى  الوصاو   اجل من دوري بشكل الفني الدعم مؤسسات اداء تقييم من بد ال انه كما الفدمات،
 .النتائ 

 

 التشغيل : ودعم األعمال ** حاضنات

 سنة في اعما  حاننة او  انشأت فقد األعما ، حاننات نشوء مهد األمريكية المتحدة الواليات تعد
 إلاى  العمال  عان  توقفاج  التاي  شركتها مقر بتحويل عائلة قامج عندما و ل  نيويور ، مدينة في 1959
 النصاائح  بتاوفير  وتقاول  مشاروعات،  إقاماة  فاي  الاراغبين  لرفاراد  وحداتاه  تاأجير  ياتم  لرعماا   مركاز 

 ثم رئيسة، منطقة في يقع كان المبنى ه ا ان خاصة كبيرا، نجاحا الفكرة ه   والقج لهم، واالستشارات
 االسم وتحج ا ن حتى يعمل المركز ه ا يزا  وال بالحاننة، يعرف ما إلى بعد فيما الفكرة ه   تحولج

 المشاروعات  مان  ا الف فياه  تفارج  وقاد  ،" Batavia Industrial Centre" وهاو  القاديم نفساه ،  
 .(2008)التويجر   والمتوسطة والصريرة الصرر 

 الصارر   المشاروعات  مسااعدة  منهاا  والراياة  هدفا ، وليسج فعالة وسيلة األعما  حاننات وتعتبر
 التمويال ،  مصاادر  تاوفير  خاال   مان  لهاا  النجااح  فرل وتوفير والقائمة، الجديدة والمتوسطة والصريرة
 تحتاج التي التسويقية القنوات فتح على والمساعدة وفنيًا، إداريًا وموظفيهم المشروعات اصحاب وتمكين
 االتحاد دو  في الدراسات إحد  بينج .وجديدة دائمة عمل فرل إيجاد في إسهامها إلى باإلنافة إليها،
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% 88 إلاى  تصال  المحتفانة  المشاروعات  نجااح  نسابة  ان الحانانات  وإسهال دور تقييم حو  األوروبي
  .% فق 50 تبلغ المحتفنة غير المشروعات في انها حين في

 كبيار  عدد وهو حاننة ، 1250 نحو 2012 عال المتحدة الواليات في األعما  حاننات عدد بلغ
 فاي  الحانانات  عادد  وبلاغ  .فقا   حانانة  20 عاددها  بلاغ  حياث ،  1980 عاال   بعددها قورن ما إ ا جدًا

األعماا    لحانانات  األمريكياة  الجمعياة  وتشاير   .اوروباا  فاي  900 ونحاو  حانانة  300 نحاو  بريطانياا 
 ها ا  فاي  العربياة  التجاارب  ذالاج  وما ه ا .حاننة 7000 بلغ العالم في األعما  حاننات عدد ان إلى

 )المعهاد  وفلساطين  وساوريا  والجزائار  مصار  فاي  لمتواناعة ا التجاارب  بعاض  باساتثناء  ناعيفة  المجاا  
 .( 2013 للتفطي  العربي

  

 األعمال : حاضنات ** تعريف

 والمباادرين  المبادعين  ومشاروعات  افكاار  تتبناى  التاي  الهيئاة  او الجهاة  هاي  األعماا   حانانة  تعتبار 
 مناسبة عمل بيئة توفير خال  من قائمة خدمات او سلع تطوير او جديدة منتجات وتقديم إلنتاج وتوجهها

 الفنية اإلدارية واالستشارات الفدمات من العديد تقديم خال  من بمهامها وتقول .الوليدة المشروعات له  
 تتاولى  كماا  .واللوجيساتي  الفناي  والادعم  والمساتلزمات  المعادات  بعاض  تاوفير  جاناب  إلاى  واالقتصاادية، 

 التمويال  مؤسساات  مثال  المحتفانة  المشاروعات  إنجااح  في تساعد التي الجهات رب  األعما  حاننات
 علاى  قاادرة  الوليادة  المشاروعات  ها    فيهاا  تصابح  محاددة  ذمنياة  لفترة وغيرهما الفني الدعم ومؤسسات
    .السوق تحديات ومواجهة الحاننة من الفروج

 إلى تهدف هيئات بأنها األعما  " حاننات األعما  " لحاننات األمريكية الوطنية الجمعية وتعر ف
 لتفطي الالذمين والدعم الوسائل لهم وتوفر الجدد، األعما  ورواد الناشئة المبدعة المشروعات مساعدة
 . وتعرف المشروعات ه   منتجات ونشر تسويق بعمليات تقول كما والتأسيس، االنطالق ومراحل اعباء

 مان  جملاة  تاوفير  علاى  وتعمل القانوني كيانها ولها ب اتها قائمة مؤسسات"بأنها  ك ل  األعما  حاننات
 بهادف  صاريرة،  مشاروعات  إقاماة  إلى يبادرون ال ين األعما  ورواد للمستثمرين والتسهيالت الفدمات
 ان تكاون  الحانانات  له   ويمكن سنتين( ، او مثال )سنة االنطالق مرحلة اعباء تجاوذ على مساعدتهم

 التعريفاات  تعادد  مان  الارغم  علاى مفتلطاة و  مؤسساات  او خاصاة  مؤسساات  تكاون  ان او للدولاة  تابعاة 
 تهتم جهة وجود على ترتكز التي المفاهيم نفسها على تركز جميعها فأنها األعما  لحاننات المستفدمة

 الريادة من بنوع تتميز التي واألفكار للمشروعات تسويقية لوجيستية، إدارية، مالية، فنية، خدمات بتقديم
 الجهاات  باين  فيماا  التاراب   وإيجااد  التشابي   فكار  علاى  تقاول  ان الحانانات  علاى  ويترتب كما .واالبتكار
 مؤسساات  كاناج  ساواء  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  قطااع  وتطاوير  بتنمياة  المعنياة 
  .األعما  منظمات او تمويلية او حكومية

 

 األعمال : حاضنات ** أنواع

 تحقيقها، إلى تسعى التي واألهداف تنفي ها إلى تسعى التي المهال باختالف الحاننات انواع تفتلف
 التقسايم   لا   هاو  الحانانات  ألناواع  تقسايم  ابارذ  ولكن .عليه بناء التقسيم تم ال ي األساس او والمنطلق

 :هاي  اناواع  خمساة  إلاى  تقسام  حياث  )الملكياة(  الحانانات  لها    القاانوني  الوناع  على بناء يقسمها ال ي
 الهيئاات  بعاض  مان  تماو   حانانات  مفتلطاة،  حانانات  خاال،  القطااع  حانانات  حكومياة،  حاننات
 مرتبطاة  حانانات  والصاناعة واخيارا   التجاارة  غارف  او الدولياة  والمؤسساات  الجمعياات  مثال  الفاصاة 

 احد القطاع او النشاط نوع يعتبر كما ( ، 2002ماذي، أ2003 التعليمية )رحيم، والمعاهد بالجامعات
 الحانانات  هاي :  اناواع  ثالثاة  إلاى  ألعماا  ا حانانات  وتصانيف  تقسايم  عليهاا  بنااء  ياتم  التاي  األساس 
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 الحانانات  بعض وتشمل الحاننات من األخر  األنواع واخيرًا التقنية، األبحاث حاننات الصناعية،
 حاننات السالالت، وتحسين الحيوانات تربية حاننات الزراعية، األعما  حاننات مثل المتفصصة

 وذيااني،  )بوذياان  وااللكترونياات  المعلوماات  وتقنياة  المعلوماات  تكنولوجياا  وحانانات  الادواء  صاناعة 
2006 . ) 

 تصنيف ويمكن تحتفنها، التي المشروعات وانواع اهدافها باختالف األعما  حاننات تفتلف وقد
 حانانات  العاماة،  األعماا   حانانات  هاي :  رئيساية  اصاناف  ثالثاة  إلاى  لا ل   تبعاا  األعماا   حانانات 
 فإنه السابقة، الرئيسة األصناف إلى وباإلنافة .التقنية األعما  حاننات واخيرا المتفصصة، األعما 
 اجلاه ،  من ت نشأ ال ي الهدف او اختصاصها حسب اخر  انواع عد  إلى األعما  حاننات تقسيم يمكن
 القطااع  حاننة الصناعية، الحاننة الدولية، الحاننة اإلقليمية، الحاننة األنواع : ه   بين من ون كر
 (.2013للتفطي   العربي )المعهد اإلنترنج حاننات االفترانية، الحاننة البحثية، الحاننة المحدد،

   

 التشغيل : ودعم الحاضنات ** أهداف

 هو الحاننات ه   من الرئيسي الهدف ان إلى األعما  لحاننات السابقة واألنواع التعريفات تشير
 اشاكا   كال  تقاديم  خاال   مان  اساتثمارية  مشااريع  إلاى  تحويلها عملية وتيسير االستثمارية األفكار تطوير
 ا ــــاـ األعم حانانات  اهاداف  تلفايال  ويمكان  .. األولى التشريل ومراحل التأسيس مرحلة خال  الدعم
 :يلي فيما

 نقال  فاي  تساهم  التي تل  سواء احجامها، بمفتلف الريادية المشروعات لنمو مناسبة عمل بيئة توفير •
 وذياادة  الا اتي  االكتفااء  نسابة  رفاع  فاي  تساهم  التي تل  او الجديدة االبتكارات تستثمر او التكنولوجيا

 إيجااد  علاى  تسااعد  التاي  المشاروعات  تلا   او الصاادرات  وذيادة المستوردات وتقليل المحلي النات 
 .والبطالة الفقر مشكلتي حدة من التقليل في لإلسهال العمل فرل

 احتفانها خال  من النجاح فرل وذيادة والمتوسطة، الصريرة للمشروعات التأسيس تكاليف تقليل •
 .األولى المراحل في

 علاى  وقادرة للتنفي  قابلة مشروعات شكل في واإلبداعات واالبتكارات العلمي البحث نتائ  توظيف •
 .اإلنتاج

 .والمتوسطة والصريرة الصرر  للمشروعات الجدو  ودراسات العلمية المشورة تقديم •

 واالقتصاادية  الصاناعية  والمجتمعاات  المحتفانة  المشاروعات  اصاحاب  باين  اتصاا   قناوات  إيجااد  •
 .لمنتجاتهم اسواق وإيجاد مهاراتهم تنمية اجل من المحيطة

 فنياة  بياناات  قاعادة  المواصافات،  الجاودة،  قيااس  ) مثال  الفادمات  مان  متكاملاة  حزماة  تقاديم  •
 .الي(...وتجارية

 ناحية من بينها فيما والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات بين والفلفية األمامية الرواب  دعم •
 .اخر  ناحية من الكبيرة المشروعات وبين وبينها

 .المحتفنة المشروعات في العاملة البشرية الموارد تنمية في اإلسهال •
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 التشغيل : ودعم األعمال حاضنات تقدمها التي ** الخدمات

 ه   تمكن حيث والمتعددة، المتنوعة الفدمات من ومترابطة متكاملة حزمة األعما  حاننات توفر
 فاي  والتوساع  األولاى  المرحال  فاي  النماو  مان  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  الفادمات 
 بشكل الفدمات ه   تفتلف وقد .التشريل دعم مجا  في النهاية في يصب ال ي األمر المتقدمة، المراحل
 يليي  وفيما واالهتمامات .. النشاط اختالف نتيجة آخر إلى مشروع من او اخر  إلى حاننة من بسي 
 :الحاضنات هذه تقدمها التي الخدمات أبرز

 التساويقية،  االستشاارات  للمشاروعات،  االقتصاادية  الجادو   دراساة  وتشامل  : االستشارية الخدمات •
 فاي  استشاارات  القانونياة،  االستشاارات  والفنياة،  واإلدارية والمحاسبية المالية األمور في استشارات

 والفادمات  التمويلياة،  الفادمات  ، الفكرياة  الملكياة  وحماياة  والتوظياف  البشارية  الماوارد  تنمية مجا 
 وغيرها ( . المنت  وإدارة التسعيرة والترليف، التعبئة المنتجات، تطوير )استشارات  المتفصصة

 الحانانة،  مهال ا من جزًء اإلدارية الفدمات توفير يعتبر  :المعلومات وتوفير السكرتارية خدمات •
 ها ا  الالذماة،  والبارام   الحاساوب  اجهازة  وتاوفير  الالذماة  اإلدارياة  الكاوادر  بتادريب  تقاول  حياث 

 النصاول  ومعالجاة  واالنترناج  والفااكس  الهاتف وخدمات والطباعة التصوير اعما  إلى باإلنافة
 .لتليفونيةا والمكالمات المراسالت وتنظيم واستقبا  الملفات وحفا االستقبا ، موظف وواجبات

 بالمشاروعات  العاملاة  القاو   تهيئاة  علاى  األعماا   حاننات تعمل  :البشرية الموارد تنمية خدمات •
 بالحانانات  العااملين  ربا   الفادمات  ها    تشامل  حياث  المحتفنة، والمتوسطة والصريرة الصرر 
 .التدريب خال  من مهاراتهم وتنمية العمل وبأسواق

 للعالقات وآلية ونظال التفزين واماكن المكاتب توفير الفدمات ه   وتشمل  :متنوعة أخرى خدمات •
 المسااعدة  وكا ل   الصايانة،  خدمات وتوفير العالمية، والمعارض المؤتمرات في واالشترا  العامة،

 مان  الناوع  بها ا  المهتماة  الجهاات  بعاض  ماع  التنسايق  علاى  بنااء  المناسب التمويل على الحصو  في
 تقادمها  التاي  الفادمات  مان  إناافية  خادمات  علاى  الحصاو   فاي  الحانانات  تساهم  كما .المشروعات
 .والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات بتطوير المعنية الفني الدعم مؤسسات

 

 األعمال : حاضنات نجاح ** محددات

 خارجي هو ما منها والظروف ، العوامل من بمجموعة تتأثر بدورها القيال على الحاننات قدرة إن
 خاارج  تكاون  التاي  الفارجية بالبيئة المرتبطة العوامل فهي الفارجية العوامل اما داخلي ، هو ما ومنها
 في بدورها القيال على قدرتها من وتحد الحاننة على تنعكس تأكيد بكل ولكنها الحاننة، سيطرة نطاق

 تاوافر  الفارجياة  العوامال  ها    ابارذ  ومان  .والمتوساطة  الصاريرة  للمشروعات خدماتها وتقديم استيعاب
 مان  المناسابة  التحتياة  البنياة  تاوافر  ، والمدرباة  المااهرة  العاملاة  القاو   توافر ، المالئمة التمويل مصادر

 المتميازة  الطبيعياة  الفاال  الماواد  تاوافر  ، الرياادة  ثقافة من األدنى الحد توفر ، واالتصاالت المواصالت
 .الكلي المستو  على االقتصادي االستقرار واخيرا الجررافي، والموقع

 ايفاا  هناا   وكفاءتهاا،  األعماا   حانانات  اداء فاي  تاؤثر  التاي  الفارجياة  العوامال  إلاى  وباإلناافة 
 الفدمات توفير على وقدرتها نجاحها في وتؤثر األعما  بحاننة مباشرة ترتب  ، التي الداخلية العوامل
 : الفدمات  الداخلية العوامل ابرذ ومن .والمتوسطة والصريرة الصرر  وللمشروعات للرواد المطلوبة

 في التمويل على الحصو  على القدرة الفال، القطاع من المقدل الدعم مستو  ، الحاننة تقدمها التي
 ان  واخيارا  الحانانة،  إنشااء  قارار  اتفاا   عناد  المعلوماات  تاوافر  مد  ، المشروع حياة مراحل مفتلف
  .مدروسة علمية بطريقة تمج قد الحاننة إلنشاء الجدو  دراسة تكون
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 :  األعمال حاضنات أداء تقييم ** طرق

 )بوذياان  التالياة  النقااط  فاي  نلفصاها  المؤشارات  مان  مجموعة بواسطة الحاننات اداء قياس يمكن 
 ( : 2001رحيم، أ2003 الشبراوي، أ2006 وذياني،

  .الحاننة من تفرجها بعد نجاحا حققج التي المشروعات وعدد احتفانها تم التي المشروعات عدد •

 . الحاننة خال  من إيجادها تم التي الوظائف عدد •

 . األولية والعمليات الحاننة إقامة في والحكومية المحلية االستثمارات •

 ونساب  الحانانة،  عوائاد  حجام  خال  من وتقاس ال اتي، والتمويل االستمرارية على الحاننة قدرة •
 المالي . التعاد  نقطة إلى الوصو  وفرل العوائد ه   إلى بالنسبة له المفط  األداء تكاليف

 المتفرجاة  والمشاروعات  بالحاننة المشروعات اصحاب يؤديها التي والمدفوعات الفرائب حجم •
 والمشروعات المشروعات تدفعها التي والرسول الفرائب وحجم بمعدالت وتقاس الدولة، إلى فيها
 إقامتها . على الحاننة ساعدت التي

 . واالجتماعية الثقافية النواحي من المحي  المجتمع في الحاننة تأثير مستو  •

 

 التشغيل : ودعم األعمال أنشطة ممارسة ** بيئة

 والمتوسطة : والصريرة الصرر  والمشروعات "األعما  انشطة ممارسة" تقرير •

   Doing Business Report" األعماا   انشاطة  ممارساة  تقريار " خاال   من الدولي البن  يقول 
 وتيساير  األعماا   بيئاة  تحساين  اجال  مان  التقرير يتفمنها والتي الدو  تتف ها التي اإلجراءات كل بتتبع

 اساتفدل  وقاد  ،2003 عاال  في األعما  انشطة لممارسة تقرير او  صدر وقد .األعما  انشطة ممارسة
 وإنفا هاا  األعماا   ألنشاطة  المنظماة  والتشاريعات  الحكومياة  لإلجاراءات  مونوعية مقاييس التقرير ه ا
 10 غطاى  2013 لعاال  تقرياراً  ان حاين  فاي  بلادا .  133 في المؤشرات من مجموعات 5 بترطية وقال

 ها    وترطاي   .دولاة  189 فاي  مؤشرات 10 التقرير غطى 2014 عال وفي بلدا ، 185 في مؤشرات
 و ،التجااري  بالنشااط  البادء  مؤشر :وهي األعما  انشطة بممارسة المتعلقة المونوعات كل المؤشرات

 الحصو  مؤشر و الملكية، تسجيل ومؤشر الكهرباء، توصيل مؤشر و البناء، تراخيال استفراج مؤشر
 إلنقا  مؤشر و الحدود، عبر والتجارة الفرائب دفع مؤشر و المستثمر، حماية مؤشر و االئتمان، على

 الصاريرة  بالمشاروعات  خاصاا  2013 عاال  تقريار  جااء  وقاد   .اإلعساار  حااالت  تساوية  ومؤشار  لعقود،
 لتأكياد   "والمتوساطة  الصاريرة  األعماا   لمؤسساات   كااء  اكثار  حكومياة  إجاراءات " بعناوان  والمتوساطة 

 والمباادرين  األعماا   لارواد  جا بة استثمارية بيئة توفير على العمل بفرورة الدولي البن  خبراء قناعة
 ولتأكياد  .عمرها مراحل مفتلف في والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات وتطور لنمو ومحفزة

 .  "والمتوسطة الصريرة بالشركات المتعلقة األنظمة فهم" بعنوان 2014 تقرير جاء األهمية ه  

 

 العربية : الدول في األعمال أنشطة وممارسة االستثمارية ** البيئة

 تراوح فقد ،2014 عال تقرير في العربية الدو  ترتيب في كبير تباين وجود إلى (4) رقم الشكل يشير 
 والمرتبة عربيا األولى جاءت التي اإلمارات حالة في 23 المرتبة بين التقرير في العربية الدو  ترتيب
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 التقرير ، في العربية الفلي  لدو  التعاون مجلس دو  تقدل إلى ك ل  الشكل ويشير .ليبيا حالة في 187
 .الثامنة المرتبة في جاءت التي الكويج باستثناء عربيا األولى المراتب في الدو  ه   جاءت حيث

 

 :(4) رقم شكل

 : 2014األعمال أنشطة ممارسة تقرير حسب العربية الدول ترتيب

 

 . 2014الدولي  البنك األعمال، أنشطة ممارسة تقرير  :المصدر** 

 

 ومن ،2013 بعال مقارنة تحسن قد 2014 عال العربية الدو  بعض ترتيب ان إلى اإلشارة وتجدر 
 ( ، 111 – 115) ( ، لبناان 87 إلاى  97 )مان  ( ، المرارب 23 إلاى  26 )مان  اإلماارات  الادو   ها   

 الدو  بقية ترتيب اما .( 187 – 188) ( وليبيا160 إلى 171 ( وجيبوتي )151 إلى 165 العراق )
 مان  باد  ال الصادد،  ها ا  وفي .وانح وبشكل تراجع فقد  -ثابتًا ترتيبها بقي التي عمان باستثناء -العربية
 إلاى  تؤدي إجرائية او قانونية او تنظيمية إصالحات بأ  تقم لم العربية الدو  من العديد ان إلى اإلشارة
 .األعماا   بيئاة  تحسين نحو الحكومي التوجه نعف يعكس وه ا األعما ، انشطة ممارسة سهولة ذيادة
 .وليبياا  وساوريا  والعاراق  والسودان واليمن ومصر وتونس وعمان السعودية من كاًل تشمل الدو  وه  
 حالاة  فاي  إصاالحات  3 باين  عاددها  تاراوح  اإلصالحات التى بعض حققج فقد األخر  الدو  بعض اما

 وموريتانياا  وفلساطين  وقطار  البحارين  مان  كال  حالاة  فاي  واحاد  وإصاالح  وجيباوتي  والمرارب  اإلمارات
 انشاطة  ممارساة  تقريار  مؤشارات  حساب  العربياة  الادو   ترتياب  تباين  (12-2رقم ) والجداو  والكويج 
 حسااب  اساساها  علاى  يتم التي الفرعية المؤشرات قيمة تبين كما مؤشرات، عشرة عددها البالغ األعما 

  .الرئيسية العشرة المؤشرات

 تيؤثر  -األعميال  أنشطة ممارسة تقرير يقيسها كما -األنظمة  أن حقيقة من التالي العرض وينطلق
 على وهي ،2014 عام األعمال أنشطة ممارسة تقرير بينها التي مراحلها مختلف في المشروعات في

 :التالي  النحو
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 وتهيئته : الموقع على والحصول التجاري بالنشاط البدء ** مرحلة

 

 (5) رقم شكل

  2014العربية  الدول في اإلجراءات عدد متوسط

 

 د

 

 

 

 

 

 .2014الدولي البنك األعمال، أنشطة ممارسة تقرير  :** المصدر

 

 العربية الدو  غالبية في االستثمارية المشروعات ان إلى المرفقة الجداو  في الواردة البيانات تشير
 النشاط بدء مرحلة وهي االستثمار عملية من األولى المراحل في حقيقية مشاكل تواجه احجامها بمفتلف
 تيراخي   اسيتخراج  مؤشيرات  الموقاع  على الحصو  ومرحلة التجاري( بالنشاط البدء )مؤشر التجاري
 المؤشارات  قيماة  متوسا   تبين (8-5) رقم البيانية األشكا  الملكية : وتسجيل الكهرباء وتوصيل البناء

 مقارناة  العربياة  الفرد  للادو   الدخل من كنسبة التكلفة ومتوس  األيال وعدد اإلجراءات الفرعية ، عدد
 عادد  متوسا   يباين  ( الا ي 5رقام )  الشاكل  مان  ويتفاح  .الساابقة  المؤشارات  فاي  اداء اففل  ات بالدولة

 ها    عادد  فاي  واناح  ارتفااع  المشاروع وجاود   عمار  مان  األولاى  الترتيباات  إلتماال  الالذماة  اإلجاراءات 
 فاي  والمساتثمرين  الريااديين  رغباة  فاي  تاؤثر  التاي  التعقيادات  بعاض  وجاود  يعكاس  ، وها ا  اإلجاراءات 
 الدو  في اإلجراءات بعدد مقارنتها تمج إ ا التعقيدات ه   حجم ويتفح االستثمار، عملية في االستمرار

  (.08 رقم الشكل )انظر مؤشر لكل وفقًا األولى المرتبة في جاءت التي اداء اففل  ات

 مقارناة  اإلجاراءات  ها    إلتماال  باألياال  الالذماة  الزمنياة  الفترة فإن اإلجراءات، عدد الرتفاع وباإلنافة
 من األولى المراحل صعوبة من يزيد ال ي األمر جدا، طويلة تعتبر اداء اففل  ات الدولة في بمثيالتها

 الريادي الفكر مستو  تراجع في سببا ويكون االستثمار، فكرة تر  في سببا يكون وقد المشروع، عمر
 يول 31.7  األعما  المستثمراو رائد يحتاج المثا ، سبيل المبتكرين ، فعلى او العمل عن العاطلين عند
 البنااء  تاراخيال  الساتفراج  ياول  121.53و الكهربااء  لتوصايل  ياول  79.85و التجااري  بالنشااط  للبادء 

 علاى 2و 22و 71و 0.5 اداء اففال   ات الادو   فاي  األيال عدد بلغ بينما الملكية، لتسجيل يول 19.8و
 (8) رقم والشكل (6) رقم الشكل انظر التوالي،
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 :(6) رقم شكل

 : 2014العربية  الدول في األيام عدد متوسط

 :(7) رقم شكل

 الدول في الفرد دخل متوسط من كنسبة التكلفة متوسط
 : 2014العربية 

  

الدولي  البنك األعمال، أنشطة ممارسة تقرير  :المصدر
2014 : 

الدولي  البنك األعمال، أنشطة ممارسة تقرير  :المصدر
2014 : 

 

 (8) رقم شكل

 :2014 أداء ..  أفضل ذات الدول في الفرعية المؤشرات قيمة

  

اليدولي   البنيك  األعميال،  أنشيطة  ممارسية  تقريير   :** المصيدر 
2014 : 

 بال  الزمنياة  والفتارة  اإلجاراءات  صاعوبة  علاى  الرياادي  او المساتثمر  اماال  التحاديات  تقتصار  ولام  
  (7)رقام  الشاكل  اليها .. ويبين المشار األربع العمليات إلتمال الالذمة التكلفة على كبير وبشكل انعكسج
 التجااري  بالنشااط  والبادء  البنااء  تاراخيال  واساتفراج  الكهربااء  توصايل  تكلفاة  فاي  جادا  الكبيار  االرتفاع
 رقام  الشاكل  فاي  مباين  هاو  كماا  اداء، اففل  ات الدو  في بنظيراتها قورنج إ ا السيما الملكية وتسجيل

 في األعما  انشطة ممارسة في صعوبة تعاني عال بشكل العربية الدو  ان إلى نفلال هنا .. ومن (8)
 ياؤثر  وها ا  .وتساجيله  وتهيئتاه  الموقاع  علاى  الحصاو   او بالنشااط  البادء  وهاي  األولى االستثمار مراحل
 حاديثا  الساوق  إلاى  ساتدخل  التاي  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  عادد  علاى  كبيار  بشاكل 

 .جديدة عمل فرل إيجاد على وقدرتها
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 التمويل : على الحصول ** مرحلة

 حماية ومؤشرات التمويل على الحصو  مؤشرات -الدولي البن  لتقرير وفقًا– المرحلة ه   وتشمل
 مؤشار  اساساها  علاى  يحساب  التاي  الفرعياة  المؤشارات  قايم  متوسا   يباين  (9) رقام  الشاكل  المساتثمر.. 
 األمار  العربياة،  الادو   في المؤشرات ه   متوس  قيمة تدني الشكل من ويتفح .التمويل على الحصو 

 ها    بقايم  نقاارن  لا    عنادما  اكثر الصورة وتتفح المجا ، ه ا في األعما  بيئة في نعفًا يعكس ال ي
  اداء". اففل  ات الدو " في المؤشرات

 : (9) رقم شكل

 : 2014العربية  الدول في التمويل على الحصول لمؤشر الفرعية المؤشرات قيم متوسط

 

 2014 الدولي، البنك األعمال، أنشطة ممارسة تقرير :** المصدر

 

 إسااءة  من الشركات في األقلية حصال مالكي المساهمين حماية قوة المستثمر حماية مؤشر ويقيس
 تلا   وتفارق   .شفصاية  مكاساب  لتحقياق  الشاركات  اصاو   باساتفدال  المتعلقاة  اإلدارات مجاالس  اعفاء

 نطااق  )مؤشار  العالقاة   وي األطراف صفقات شفافية :هي المستثمرين، لحماية ابعاد 3 بين المؤشرات
 مجلاس  واعفااء  المديرين مسؤولية مؤشر )نطاق الشفصي التربح عن المسؤولية وتحّمل اإلفصاح( ،

 )سهولة السلو  سوء على اإلدارة مجلس واعفاء المديرين مقاناة على المساهمين اإلدارة ( ، وقدرة
 الادو   فاي  الفرعياة  المؤشارات  قايم  متوسا    (10) رقم الشكل الدعاو ( .. ويبين برفع المساهمين قيال

 مد  نر  اداء" اففل  ات الدو " في بقيمها العربية الدو  في المؤشرات ه   قيم مقارنة عند .العربية
 فيه اقتربج ال   الوقج ففي العربية، الدو  في المستثمر حماية مؤشر نعف تعكس التي الكبيرة الفجوة
 لام  ،10 وهاو  األعلاى  الحاد  مان  الحالة( ه   في )نيوذلندا اداء اففل  ات الدولة في المؤشرات ه   قيم

 .5.5 العربية الدو  في المؤشرات ه   قيم متوس  من اي يتجاوذ
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 : (10) رقم شكل

 : 2014العربية  الدول في المستثمر حماية مؤشرات قيم متوسط

 : 2014الدولي  البنك األعمال.. أنشطة ممارسة تقرير  :** المصدر

 

 اليومية : العمليات **مرحلة

 الفارائب "  دفع مؤشر ويقيس"  .الحدود عبر والتجارة الفرائب دفع عملية المرحلة ه   تشمل
 ماا،  سانة  فاي  اساتقطاعها  او دفعهاا  الحجام  متوساطة  شاركة  علاى  التي اإلجبارية واالشتراكات الفرائب
 (11) رقم الشكل من ويالحا .واالشتراكات الفرائب دفع في إداريا عبئا تمثل التي اإلجراءات وك ل 
  ات الدولاة  فاي  المؤشار  وقيماة  عاال  بشاكل  العربية الدو  في المؤشرات قيم متوس  بين الوانح الفرق
 و الفاريبية  المادفوعات  عادد  فاي  ملحاوظ  ارتفااع  )ويالحاا  الحالاة( ..  ها    فاي  )اإلماارات  اداء اففال 
 األربااح ،  إلاى  الفاريبة  نسابة  سانويًا ( وارتفااع   السااعات  وعادد  الفارائب  ماع  للتعامال  الاالذل  الوقاج 
 .االستمرار على قدرتها من ويقلل المشروعات ربحية على يؤثر ال ي األمر  الفريبة ، سعر وارتفاع

 :(11) رقم  شكل

 : 2014أداء"  أفضل ذات والدول" العربية الدول في الضرائب دفع مؤشرات قيم متوسط

 

 2014 الدولي..  البنك األعمال..  أنشطة ممارسة تقرير :** المصدر
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 لتصدير الجمركية(الالذمين الرسول )باستثناء والكلفة الوقج فيقيس الحدود عبر التجارة مؤشر اما
 إلتمال الالذمين والتكلفة الوقج تسجيل ويجري .البحري النقل طريق عن واستيرادها البفائع من شحنة
 اللتاين  والتكلفاة  الزمنياة  المدة حساب في تدخل ال لكن السلع، واستيراد لتصدير الرسمية اإلجراءات كل

 حاوية لكل والتصدير االستيراد كلفة بين الفجوة حجم يبين (12) رقم البحري.. والشكل النقل يستررقهما
  الحالة( . ه   في )سنرافورة اداء" اففل  ات والدولة " العربية الدو  بين

 

 :(12) رقم شكل

 2014 أداء، أفضل ذات والدولة العربية الدول في الحدود عبر التجارة مؤشرات قيم متوسط

 

 : 2014الدولي.. البنك األعمال.. أنشطة ممارسة تقرير  :المصدر** 

 

 القانونية : النزاعات أو اإلدارية التحديات ** مرحلة

 إنفا  مؤشرات وتقيس  .اإلعسار حاالت تسوية ومؤشر العقود إنفا  مؤشرات على التركيز يتم هنا
 ان (13) رقم الشكل من ويالحا .التجارية النزاعات في الفصل في القفائي الجهاذ كفاءة مد  العقود
 اداء" اففال   ات الدولاة "  فاي  العادد  ناعف  مان  يقتارب  العقاود  إلنفاا   الالذمة اإلجراءات عدد متوس 

 يزياد  العربياة  الادو   في اإلجراءات إلتمال الالذل الوقج متوس  ان كما الحالة( ، ه   في )لوكسمبورج
  اداء". اففل  ات الدولة " في الالذل الوقج نعف على
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 :(13) رقم شكل

 : 2014أداء".. أفضل ذات والدولة " العربية الدول في مؤشرات إنفاد العقود قيم متوسط

 

 :2014 الدولي..  البنك األعمال.. أنشطة ممارسة تقرير :** المصدر

 

 إشاهار  دعااو   إلجاراءات  الالذماين  والتكلفاة  الوقاج  بدراساة  األعماا   انشاطة  ممارساة  تقريار  يقاول 
 باين  الفرق  (14) رقم الشكل من ويتفح .فيها طرفًا المحلية المؤسسات تكون التي )التفليسة( اإلفالس
 . الحالة ه   في )اليابان( اداء" اففل  ات والدولة" العربية الدو  في الفرعية المؤشرات قيم متوس 

 :(14) رقم  شكل

  العربية الدول في اإلعسار حاالت تسوية مؤشرات قيم متوسط

 :2014 أداء ..  أفضل ذات والدولة

 

 :2014 الدولي .. البنك األعمال.. أنشطة ممارسة تقرير  :** المصدر

 والمتوسطة : والصغيرة الصغرى المشروعات في الوظائف ** جودة

 إال يعكاس  ال والصاريرة  الصارر   المشاروعات  فاي  التشاريل  حجم على الوطنية السياسات تأثير إن
 إلى الوظائف جودة عبارة فتشير بالجودة، المتعلقة النواحي في فيظهر الثاني البعد اما .المسألة من جزءًا
 واالجتمااعي  االقتصاادي  الرفاا   مساتو   علاى  التاأثير  لهاا  التاي  باالساتفدال  المتعلقة العناصر من سلسلة

  .للعما  والنفسي
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 مان  العدياد  وفاي  .متدنياة  والصاريرة  الصارر   المؤسساات  قطاع في الوظائف جودة تكون ما وعادة
 االقتصادية األذمة اوقات في الجديدة والصريرة الصرر  المشروعات من هائلة اعداد إنشاء يتم الدو ،
 االقتصاادية  التنمياة  مؤشارا علاى    اتاه  بحاد  لايس  وها ا  باديل  خياار  اي لاديهم  لايس  اشافال  قبال  مان 

 كبير عدد مساعدة في للراية مهمة تكون قد المشروعات ه   فإن اخر ، وبكلمات .الناجحة واالجتماعية
 بالتفلال لتسمح كافية جودة  ات وظائف توفر غالبا ال انها إال بقليل فقرا اقل ليصبحوا جدا الفقراء من
 .(Mead & Liedholm, 1998)  الفقر من

 

 األعمال : أنشطة ممارسة جداول

 (1) رقم جدول

 : )للتقرير العام المؤشر( األعمال أنشطة ممارسة تقرير حسب العربية الدول ترتيب

 تقرير حسب الترتيب
2014 

 2011 2012 2013 2014 الدولة

 35 33 26 23 اإلمارات 1

 10 12 22 26 السعودية 2

 33 38 42 46 البحرين 3

 53 49 47 47 عمان 4

 38 36 40 48 قطر 5

 40 46 50 51 تونس 6

 115 94 97 87 المررب 7

 71 67 82 104 الكويج 8

 103 104 115 111 لبنان 9

 95 96 106 119 األردن 10

 108 110 109 128 مصر 11

 94 99 118 133 اليمن 12

 126 131 135 138 فلسطين 13

 135 135 143 149 السودان 14

 159 164 165 151 العراق 15

 143 148 152 153 الجزائر 16

 167 170 171 160 جيبوتي 17

 136 134 144 165 سوريا 18

 162 159 167 173 موريتانيا 19

 - - 188 187 ليبيا 20

 . 2014األعمال  أنشطة ممارسة تقرير الدولي، البنك  :** المصدر
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 (2) رقم جدول

 التجاري بالنشاط البدء مؤشر  -األعمال أنشطة ممارسة مؤشر حسب العربية الدول ترتيب

 الدولة  الترتيب
 الترتيب
 العالمي

 عيييييدد
 اإلجراءات

 الوقت

 )أيام(

 (% )التكلفية 
 متوسييط ميين

 القيومي  الدخل
 للفرد

 الميدفوع  األدنيى  الحيد 
)%(   رأس الميال   مين 
 الييدخل متوسييط ميين

 للفرد القومي

 0.0 6.4 8.0 6 37 اإلمارات 1

 0.0 9.5 11.0 5 39 المررب 2

 0.0 9.7 8.0 7 50 مصر 3

 0.0 4.7 11.0 10 70 تونس 4

 209.8 2.4 8.0 5 77 عمان 5

 0.0 5.0 20.5 9 84 السعودية 6

 226.6 0.9 9.0 7 99 البحرين 7

 62.0 5.1 8.5 8 112 قطر 8

 0.0 66.1 40.0 6 114 اليمن 9

 0.0 22.0 12.0 7 117 األردن 10

 34.7 76.5 9.0 5 120 لبنان 11

 0.0 184.7 17.0 9 127 جيبوتي 12

 0.0 20.7 36.0 10 131 السودان 13

 221.6 12.5 13.0 7 135 سوريا 14

 0.0 85.5 45.0 9 143 فلسطين 15

 77.9 1.1 32 12 152 الكويج 16

 28.6 12.4 25.0 14 164 الجزائر 17

 13.1 39.3 29.0 10 169 العراق 18

 31.0 19.1 35.0 10 171 ليبيا 19

 314.4 46.1 19.0 9 173 موريتانيا 20

 0.0 0.3 0.5 1 1 نيوذلندا

 الشااارق األوسااا  
 إفريقيا وشما 

- 8 19.8 28.9 45.4 
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 :(3) رقم جدول

 البناء: تراخي  استخراج مؤشر -األعمال أنشطة ممارسة مؤشر حسب العربية الدول ترتيب

 الدولة الترتيب
 الترتيب
 العالمي

 عدد
 اإلجراءات

 )أيام( الوقت
 من (% ) التكلفة

 الدخل متوسط
 للفرد القومي

 9.3 60.0 12 4 البحرين 1

 12.0 44.0 12 5  اإلمارات 2

 24.5 102.0 12 17 السعودية 3

 17.2 139.0 10 20 العراق 4

 1.1 62.5 17 23 قطر 5

 35.3 174.0 13 69 عمان 6

 218.2 97.0 15 83 المررب 7

 48.2 186.0 14 101 اليمن 8

 499.5 70.0 17 111 األردن 9

 255.6 94.0 19 122  تونس 10

 2681.0 82.0 16 123 موريتانيا 11

 1033.9 87.0 18 131 فلسطين 12

 99.2 130.0 24 133 الكويج 13

 60.1 241.0 19 147 الجزائر 14

 108.0 179.0 21 149 مصر 15

 1949.2 167.0 15 157 جيبوتي 16

 248.8 270 15 167 السودان 17

 352.5 246.0 20 197 لبنان 18

 - - - 189 سوريا 19

 - - - 189 ليبيا 20

 15.4 71 6 1 كون  هون 

 وشاما   األوسا   الشارق 
 إفريقيا

- 16 145.7 283.3 
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 :(4) رقم جدول

 الكهرباء : على الحصول مؤشر- األعمال أنشطة ممارسة مؤشر حسب العربية الدول ترتيب

 الدولة الترتيب
 الترتيب
 العالمي

 عدد
 اإلجراءات

 الوقت)أيام(
 من (% ) التكلفة

 الدخل متوسط
 للفرد القومي

 21.9 35.0 3 4 اإلمارات 1

 31.1 61 4 15  السعودية 2

 4.0 90 4 27 قطر 3

 238.1 47 5 39 العراق 4

 276.3 47 5 41 األردن 5

 98.0 75 5 51 لبنان 6

 55.5 90 5 52 البحرين 7

 811.9 65 4 55 تونس 8

 49.7 62 6 58 عمان 9

 44.7 42 7 59 الكويج 10

 378.3 118 4 68 ليبيا 11

 652.8 71 5 82  سوريا 12

 1472.2 63 5 87 فلسطين 13

 2476.3 62 5 97 المررب 14

 337.4 54 7 105 مصر 15

 3435.1 70 5 113 السودان 16

 3604 110 4 116 اليمن 17

 7404.2 75 5 124 موريتانيا 18

 7487 180 4 144 جيبوتي 19

 1562.9 180 5 148 الجزائر 20

 14.4 22 4 1 إيسلندا

 وشاما   األوسا   الشارق 
 إفريقيا

- 5 86 1038 
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 :(5) رقم جدول

 الممتلكات : تسجيل- األعمال أنشطة ممارسة مؤشر حسب العربية الدول ترتيب

 الدولة الترتيب
 الترتيب
 العالمي

 عدد
 اإلجراءات

 )أيام( الوقت
 من (% ) التكلفة
 العقار قيمة

 0.4 6 2 4 اإلمارات 1

 0.0 8 5 14  السعودية 2

 3.0 16.0 2 21 عمان 3

 2.7 31 2 32 البحرين 4

 2.8 9 6 41 السودان 5

 0.3 13.0 7 43 قطر 6

 3.8 19 6 61 اليمن 7

 4.7 49 4 67 موريتانيا 8

 6.1 39.0 4 72 تونس 9

 27.8 19 4 82  سوريا 10

 0.5 47 8 90 الكويج 11

 7.5 21 7 104 االردن 12

 0.7 63 8 105 مصر 13

 8.2 51 5 108 العراق 14

 5.9 25.0 8 112 لبنان 15

 3.0 56 8 122 فلسطين 16

 12.8 39 6 133 جيبوتي 17

 5.9 60 8 156 المررب 18

 7.1 63 10 176 الجزائر 19

 - - - 189 ليبيا 20

 0.0 2.0 1 1 جورجيا

 وشاما   األوسا   الشارق 
 إفريقيا

- 6 33 5.9 
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 :(6) رقم جدول

 الحصول على االئتمان : – األعمال أنشطة ممارسة مؤشر حسب العربية الدول ترتيب

 الدولة الترتيب
 الترتيب
 العالمي

 قوة مؤشر
 الحقوق
 القانونية
(0- 10) 

 مؤشر
 عمق

 المعلومات
 االئتمانية
(0- 6) 

 السجالت تغطية
 العامة

 للمعلومات
 %  االئتمانية
 عدد )من

 السكان
 البالغين(

 المراكز تغطية
 الخاصة
 للمعلومات
 % االئتمانية
 عدد )من
 البالغين( السكان

 44.3 0.0 6 5 55  السعودية 1

 27.0 5.8 5 4 86 اإلمارات 2

 0.0 21.0 5 4 86 عمان 3

 19.6 5.3 6 3 86 مصر 4

 0.0 28.8 5 3 109 تونس 5

 19.6 0.0 5 3 109 المررب 6

 0.0 19.2 5 3 109 لبنان 7

 26.0 0.0 4 3 130 البحرين 8

 0.0 22.7 4 3 130 قطر 9

 29.0 0.0 4 3 130 الكويج 10

 0.0 2.4 4 3 130 الجزائر 11

 0.0 8.8 4 1 165 فلسطين 12

 0.0 2.0 2 2 170 األردن 13

 0.0 1.0 2 2 170 اليمن 14

 0.0 0.0 0 4 170 السودان 15

 0.0 0 1.4 1 3 موريتانيا 16

 0.0 0.0 0 3 180 العراق 17

 0.0 0.3 1.0 2 180 جيبوتي 18

 0.0 7.0 2 1 180 سوريا 19

 0.0 0.5 1 1 186 ليبيا 20

 77.2 52.9 6 10 1 ماليزيا

 9.9 8.3 4 3 إفريقيا وشما  األوس  الشرق
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 :(7) رقم جدول

 المستثمرين : حماية مؤشر   -األعمال أنشطة ممارسة مؤشر حسب العربية الدول ترتيب

 الدولة  الترتيب
 الترتيب
 العالمي

  نطاق مؤشر

اإلفصاح 
(0-10 ) 

 مؤشر
 مسؤولية
 أعضاء
 مجلس
)  اإلدارة

0- 10) 

 سهولة مؤشر
 المساهمين قيام

 الدعاوي بإقامة
(0- 10) 

 قوة مؤشر
 حماية
 -0) المستثمرين
10) 

 6.7 4 8 8 22 السعودية 1

 6.0 6 7 5 52 تونس 2

 5.3 3 9 4 80 الكويج 3

 5.3 5 5 6 80 فلسطين 4

 5.0 2 7 6 98 اإلمارات 5

 5.0 2 5 8 98  عمان 6

 5.0 5 1 9 98 لبنان 7

 5.0 4 6 5 98 الجزائر 8

 4.7 2 4 8 115 البحرين 9

 4.7 6 2 6 115 المررب 10

 4.7 2 5 7 115 سوريا 11

 4.3 2 6 5 128 قطر 12

 4.3 4 5 4 128 العراق 13

 4 2 4 6 138 اليمن 14

 3.7 3 3 5 147 مصر 15

 3.7 4 1 6 147 موريتانيا 16

 3.3 4 6 0 157 السودان 17

 3.0 1 4 4 170 األردن 18

 2.3 0 2 5 182 جيبوتي 19

 1.7 3 1 1 187 ليبيا 20

 9.7 10 9 10 1 نيوذلندا

 4.5 3 5 6 إفريقيا وشما  األوس  الشرق
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 :(8) رقم جدول

 الضرائب : دفع مؤشر  -األعمال أنشطة ممارسة مؤشر حسب العربية الدول ترتيب

 الدولة
 الترتيب
 العالمي

 المدفوعات

 )عدد(

 الوقت

 عدد(
 الساعات
 )سنويا

 ضريبة

 األرباح

(%) 

 الضرائب
 المتعلقة
 بالعمال
(%) 

 ضرائب
 أخرى
(%) 

 سعر إجمالي
 الضريبة

 من )%
 اجمالي
 )اإلرباح

 14.9 0.8 14.1 0.0 12 4 1  اإلمارات

 11.3 0.0 11.3 0.0 41 4 2 قطر

 14.5 0.0 12.4 2.1 72 3 3 السعودية 

 13.5 0.0 13.5 0.0 36 13 7 البحرين

 22.0 0.1 11 10 68 14 9  عمان

 12.4 0.0 12.4 0.0 98 12 11 الكويج

 28.9 2.3 13.8 12.8 151 25 35  األردن

 30.2 0.0 24.1 6.1 180 19 39 لبنان

 62.4 21.8 25.2 15.4 144 8 60 تونس

 16.5 0.3 0.0 16.2 170 39 62 فلسطين

 27.8 0.0 13.5 14.2 312 13 63 العراق

 37.8 2.4 17.7 17.7 82 35 66 جيبوتي

 49.6 1.7 22.7 25.2 232 6 78 المررب

 36.1 3.1 19.2 13.8 180 42 108 السودان

 31.6 0.3 10.5 20.8 889 19 116 ليبيا

 39.7 0.5 19.3 20.0 336 19 120 سوريا

 32.7 1.4 11.3 20.1 248 44 129 اليمن

 42.6 3.6 25.8 13.2 392 29 148 مصر

 71.9 35.7 29.6 6.6 451 29 174 الجزائر

 68.2 50.6 17.6 0.0 696 37 181 موريتانيا

 14.9 0.8 14.1 0.0 12 4 1  اإلمارات

 األوساا  الشاارق
  إفريقيا وشما 

18 220 12.4 16.3 3.6 32.3 
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 :(9) رقم جدول

 الحدود : عبر التجارة مؤشر  -األعمال أنشطة ممارسة مؤشر حسب العربية الدول ترتيب

 الترتيب الدولة
 العالمي

 عدد
 المستندات
 والوثائق
 الالزمة
 إلتمام
 عمليات
 التصدير

 الوقت
 الالزم
 إلتمام
 عمليات
 التصدير

 )أيام(

 كلفة
 التصدير
 )بالدوالر
 األمريكي
 لكل

 حاوية(

 عدد
 المستندات
 والوثائق
 الالزمة
 إلتمام
 عمليات
 االستيراد

 الوقت
 الالزم
 التمام
 عمليات
 االستيراد

 )أيام(

 تكلفة
 التصدير

 بالدوالر(
 األمريكي

 )حاوية لكل

 615 7 5 655 7 3 4 اإلمارات

 860 17 6 775 13 4 31 تونس

 970 16 7 595 11 5 37 المررب

 680 9 8 745 10 7 47 عمان

 1235 15 7 825 13 5 57 األردن

 910 18 5 885 20 5 60 جيبوتي

 1033 17 7 885 17 5 67 قطر

 1229 17 7 1055 13 5 69 السعودية

 995 15 8 955 11 7 81 البحرين

 790 15 10 625 12 8 83 مصر

 1365 30 7 1080 22 4 97 لبنان

 1250 19 10 1085 16 7 112 الكويج

 1390 38 6 1360 23 6 123 فلسطين

 1490 25 9 995 29 6 128 اليمن

 1330 27 9 1270 17 8 133 الجزائر

 2255 37 9 1140 23 7 143 ليبيا

 2075 26 9 1740 20 8 147 سوريا

 1523 38 8 1640 31 8 152 موريتانيا

 2900 46 7 2050 32 7 155 السودان

 3650 82 10 3550 80 10 179 العراق

 440 4 3 460 6 3 1 سنغافورة

 االوساا  الشاارق
  وشما  إفريقيا

6 20 1127 8 24 1360 

 



 
 

 155                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 

 :(10) رقم جدول

 العقود : إنفاذ مؤشر  -األعمال أنشطة ممارسة مؤشر حسب العربية الدول ترتيب

 الدولة
 الترتيب
 العالمي

 )أيام( الوقت

 التكلفة

 قيمة )%من 
 )المطالبة

 اإلجراءات عدد

 46 23.2 370 75 موريتانيا

 39 21.8 565 78 تونس

 40 25.2 510 83 المررب

 36 26.5 645 85 اليمن

 44 21.2 540 88 فلسطين

 43 21.6 570 93 قطر

 49 19.5 524 100  اإلمارات

 51 13.5 598 107 عمان

 50 18.8 566 119 الكويج

 48 14.7 635 122 البحرين

 37 30.8 721 126 لبنان

 40 27.5 635 127 السعودية

 45 21.9 630 129 الجزائر

 38 31.2 689 133 األردن

 51 28.1 520 142 العراق

 43 27 690 150 ليبيا

 53 19.8 810 154 السودان

 42 26.2 1010 156 مصر

 40 34 1225 163 جيبوتي

 55 29.3 872 179 سوريا

 26 9.7 321 1 لوكسمبورج

 44 24.6 658 إفريقيا وشما  األوس  الشرق
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 : (11) رقم جدول

 اإلعسار : حاالت تسوية مؤشر  -األعمال أنشطة ممارسة مؤشر حسب العربية الدول ترتيب

 الدولة
 الترتيب
 العالمي

 الزمنية المدة
 )بالسنوات(

 قيمة من )% التكلفة
 إشهار موجودات

 ) اإلفالس

 الدين استرداد معدل
 دوالر( كل عن سنتان(

 67.4 10 2.5 27 البحرين

 55.6 22 2.8 36 قطر

 52 7 1.3 39 تونس

 14.7 7 2.5 60 الجزائر

 38.3 18 1.8 69 المررب

 37.3 4 4.0 72 عمان

 33.2 20 2 89 السودان

 32.4 15 3 93 لبنان

 32 10 4.2 94 الكويج

 29.4 20 3.2 101 االإمارات

 28.3 22 2.8 106 السعودية

 27.2 20 3 113 األردن

 25.7 9 4.1 120 سوريا

 24.4 8 3 126 اليمن

 16.9 22 4.2 146 مصر

 16.8 18 5 147 جيبوتي

 0.0 - - 189 فلسطين

 0.0 - - 189 العراق

 0.0 - - 189 ليبيا

 0.0 - - 189 موريتانيا

 92.8 4 0.6 1 اليابان

 وشااما  األوساا  الشاارق
 إفريقيا

3.2 14 29.4 
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  :هي أساسية مسائل ثالثة على باالعتماد الوظائف جودة قياس ** ويمكن

 والصاريرة  الصارر   المشاروعات  ومادير   المشاروع  مالا   باين  التعاقدياة  بالترتيبات تتعلق مسائل •
 المناافع  الادخل،  )مساتو   األجار  كمساتويات  مساائل  الترتيباات  ها    وتتفامن  .والعماا   والمتوساطة 
 العقد ( مدة العمل، عقود )استفدال الوظيفي واألمن العمل( ، ساعات األجر، غير المنافع اإلنافية،
 وتاأمين  اإلعاقاة  وتاأمين  الحيااة  علاى  والتاأمين  الصاحي  التاأمين  بارام   ) تاوفير  االجتماعياة  الحماية
 فاي  )الحق  النقابية الحرية األمومة( ، ومنافع بالطفل والعناية التعاقد برام  إلى باإلنافة البطالة ،
  العمل( . في االسترال  وترتيبات القسري العمل ة )غيابللوظيف الحر نقابات ( ، االختيار تأسيس

 واألماراض،  الوظيفياة  الحاوادث  مان  الوقاياة  وتتفامن  العماا ،  فيها ي وج د التي بالبيئة ترتب  مسائل •
  .العمل مكان في الصحة وحماية البيئية، المفاطر وحصر

 تطاوير  تشامل  وهاي  .وتقدماه  العامال  إنتاجياة  فاي  باالساتثمار  مرتبطة الوظائف بجودة تتعلق مسائل •
 للتحسان( ،  والمحفازات  الترقياة ،  إمكاناات  والتادريب،  التعلايم  فارل  )تاوفير  البشارية  الماوارد 

 فاي  المشااركة  او الماوظفين  وتمثيال  الصاناعية  العالقات )ممارسات والتنظيمية اإلدارية والترتيبات
 .  )اإلدارة

 

 والتوصيات : النتائج** 

  النتائج : – 7.1

ساواء..   حاد  علاى  النامياة  والادو   المتقدماة  الادو   تواجاه  التي التحديات اهم من البطالة مشكلة تعتبر •
 الوالياات  فاي  % اماا 7.9 نحاو  2011 عاال  فاى مجملهاا   المتقدماة  الادو   فاي  البطالاة  معاد   بلغ وقد

 التاوالي ..  علاى  %10% و9 نحاو  2011 عاال  فيهاا  البطالة معد  بلع فقد اليورو ومنطقة المتحدة
 باساتثناء  ( 2012 – 2006) الفتارة  خاال   المتقدماة  الادو   معظام  فاي  البطالاة  معادالت  وارتفعاج 

 .وانحًا تراجعًا فيها البطالة معدالت شهدت التي التصنيع الحديثة ا سيوية والدو  المانيا

 البطالاة  معدالت إن القو  ويمكن عالميا . النسب اعلى من العربية الدو  في البطالة معدالت تعتبر •
 االعتبار فى عين اخ نا إ ا ، السيما  الرسمية اإلحصاءات تظهر  مما بكثير اعلى العربية الدو  في

 والمؤسسات األجهزة اروقة في المقنعة والبطالة الدو ، ه   بعض في المعلومات جمع عملية كفاءة
 .الحكومية

 معادالت  عان  بكثيار  اعلى هوو %،16نحو2011 عال مجتمعة العربية الدو  في البطالة معد  بلغ •
 17 بنحو العربية الدو  في العمل عن العاطلين عدد ويقدر .األخر  الدولية المجموعات في البطالة
 مان  األكثار  النسابة  وتتركاز  .العاالم  فاي  العمال  عان  العاطلين مجموع %من6 يقارب ما اي مليونا ،
 بعاض  شاهدت  وقاد  .والعاراق  والجزائار  والمرارب  والساودان  مصر من كل في العمل عن العاطلين
 عدل ظروف نتيجة البطالة معد  في ارتفاعًا واليمن وسوريا وليبيا ومصر تونس مثل العربية الدو 

  . األخيرة الفترة خال  االستقرار

 % فاي 0.5و جيباوتي  فاي  -مساتوياته  اعلاى  % فاي 59 باين  العربياة  الدو  في البطالة معد  تراوح •
 )موريتانياا،  دخاالً  األقال  الادو   فاي  البطالاة  لمعادالت  تفااع ار وهناا   .قطار  فاي  -مساتوياته  ادناى 

 العراق ) االستقرار عدل من حالة تشهد التي الدو  وفي القمر( ، وجزر وجيبوتي واليمن والسودان،
 قطار  من كل في البطالة معدالت في تّدنيا هنا  ان كما .فلسطين إلى باإلنافة وليبيا( ، والصوما 
الكوياج   مان  كل في البطالة معدالت إن .منها اي %في4.5 تتجاوذ لم حيث والبحرين ، واإلمارات
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 إال الادو   غالبياة  في البطالة معدالت من %( ، اقل6.7%( ، وعمان5.4والسعودية ) %( ،5.9)
  .األخر  الفليجى التعاون مجلس دو  في نظيرتها من اعلى انها

 دون العربياة  الادو   جمياع  فاي  الا كور  باين  البطالاة  معادالت  مان  اعلاى  اإلنااث  باين  البطالة معدالت •
 حالاة  % ، فاي 25.4و قطار  حالاة  % فاي 0.1 باين  الا كور  باين  البطالاة  معاد   تاراوح  وقاد .اساتثناء 

 حالاة  % فاي 44و قطار  حالاة  % فاي 2.7 باين  اإلنااث  باين  البطالاة  معاد   تاراوح  بينماا  فلساطين، 
 موريتانيا .

 الادو   غالبياة  % فاي 50 علاى  مارة  ألو  العمال  طاالبي  مان  العمال  عان  العااطلين  نسابة  تزياد   •
 فتارات  وان والمتعلماين،  الشاباب  باين  تتركاز  العربياة  الادو   فاي  البطالاة  إن القاو   ويمكان .العربياة 
 الجاامعيين  نسابة  بلراج  الادو  ..  مان  كثيار  فاي  السانة  تتجااوذ  قاد  الوظيفاة  علاى  للحصاو   االنتظاار 
 % فاي 36.6و قطار  فاي % 50.1و الساعودية  % فاي 55.9نحاو   2011 عاال  العمل عن العاطلين
 مان  كال  % فاي 5 النسابة  ه   تتجاوذ لم بينما تونس ، % في32.9و األردن في % 34.2 لبنان ،

 تونس، % في71.9 بلرج سنة، فقد من اكثر لمدة العمل عن العاطلين نسبة اما .والكويج اإلمارات
 ولام  الجزائار،  % فاي 63و الكوياج ،  % فاي 66و المرارب ،  % فاي  66.7و مصار،  % فاي 67و

%( 35) %( وفلساطين 19) ( والساعودية  %44األردن) كال مان   % فاي  50 النسابة  ها    تتجااوذ 
 %( .33) %( ولبنان43.1) وقطر

 علاى  العاال  القطااع  قادرة  وتدني االقتصادي النمو كفاية نعف العربية الدو  في البطالة اسباب من •
 الفاال  للقطاع االستيعابية الطاقة ونعف اإلداري ( ، والترهل المقنعة البطالة ظل )في التوظيف
 الحكومياة  الوظاائف  جاودة  بين الظاهرة والفجوة األعما ، ببيئة تتعلق تحديات من يواجهه ما بسبب

 كماا  .العربياة  الفلاي   لادو   التعااون  مجلاس  دو  حالاة  فاي  ، السايما   الفال القطاع في والوظائف
 ساوق  ومتطلباات  التادريب  وساوق  التعلايم  مفرجاات  باين  الحاصال  الفلال  إلاى  البطالة ارتفاع يعز 
 المحلي المستويين على السياسي االستقرار وعدل  -ولبنان وتونس األردن حالة في هو كما  -العمل

 اإلمكاناات  وناعف  -وساوريا  وليبياا  والايمن  والعاراق  ومصار  الصاوما   حالاة  في كما – واإلقليمي
 مجلاس  دو  فاي  اماا  وجيباوتي  .  والسودان وموريتانيا اليمن في الحا  هى كما -اإلنتاج ومحدودية
 الادو   ها    فاي  العاملاة  القاو   تففايل  وهاي :  خاصاة  اساباب  فهناا   العربياة  الفلاي   لادو   التعااون 
 يمكان  ال التاي  الحقيقياة  الفجاوة  بسابب  الفاال  القطااع  فاي  المتاوافرة  تلا   علاى  الحكومياة  الوظاائف 
 الرغباة  ظال  فاي  السايما  الحكومياة  الوظاائف  مصالحة  فاي  تصاب  والتاي  الوظائف جودة في إنكارها

 فاي  للعمال  العمال  عان  العااطلين  توجاه  عادل  لا ل   ويفااف  .المفااطرة  عان  االبتعااد  القوياة فاى  
 التساتر  ظااهرة  وانتشاار  الفاصاة  المشاروعات  اي والمتوساطة ،  والصاريرة  الصرر  المشروعات

 .حقيقي خلل على مما يد  كبير بشكل

 سواء- البطالة اسباب لمعظم نجاعة الحلو  اكثر والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات تمثل •
 إيجااد  علاى  األقادر  تجعلهاا  ومميازات  خصاائال  مان  باه  تتمتاع  لما -مباشرة غير او مباشرة بطريقة
  .وتطورها ونموها وتشريلها لتأسيسها المالئمة البيئة توفير يستوجب وه ا التشريل، ودعم الوظائف

 والصاريرة  الصارر   المشاروعات  إن حياث  النماو،  ومعاد   المشاروع  حجم بين وطيدة عالقة هنا  •
 .الكبيرة المشروعات من اسرع بصورة تنمو والمتوسطة

 معظم في المشروعات إجمالي % من90 نحو والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات تشكل •
 في وانح بشكل وتسهم العاملة، القو  إجمالي % من80 -% 40 نحو تشرل انها كما العالم، دو 
 .النفطية الدو  السيما الدو  من قليل عدد باستثناء %30عن  يقل ال بما اإلجمالي المحلي النات 

 وتسهم المشروعات، مجموع من %95 على يزيد ما النامية الدو  في الصريرة المشروعات تشكل •
  .الدو  له   اإلجمالي المحلي النات  % من33و التشريل %من45 بحوالي
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 %90نحو وشكلج منشأة ماليين 10 نحو 2010 عال العربي الوطن في المشروعات ه   عدد بلغ •
 % فاي 95و والكوياج،  عماان  مان  كال  في %94نحو العربي، الوطن في المسجلة المشروعات من

 المشاروعات  مجماوع  مان  %99.1 وتشاكل  اإلماارات،  % فاي  94.3قطار،  % فاي 75و السعودية
  .مصر في الزراعية غير

 المتحادة  المملكاة  مان  كل في المحلي النات  إجمالي من %85% و 51بنحو المشروعات ه   تسهم •
 الناشائة،  االقتصاادات  فاى  الناات   مان  %33وبنحاو  التاوالي،  علاى  األمريكياة  المتحادة  والوالياات 

 الجزائر من كل في اإلنتاج في المشروعات ه   إسهال بلغ وقد . المتحدة اإلمارات في %75وبنحو
 . التوالي على %52و% 59% و77 نحو والسعودية وفلسطين

 مجماوع  مان  %51نحاو   والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  فاي  العمال  فارل  تشاكل  •
 )الشارق  دو  فاي  %40 -%  10ونحاو  الياباان،  فاي  %88ونحو  المتحدة، الواليات في التوظيف
 % فاي 72.3 ونحاو  األردن، فاي  %50ونحاو   مصار،  % في74 ونحو إفريقيا( ، وشما  األوس 

 ونحو200 6عال  السعودية % في19.5 نحو  إلى كبير وبشكل تنففض النسبة ه   نالبحرين . لك
 .2007 عال قطر % في5.5 ونحو 2007 عال الكويج في 4.5%

 البيئاة  تاوافر  عادل  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   المشاروعات  تواجههاا  التاي  المعوقاات  اهام  مان  •
 التمويال والحصاو    إلاى  الوصو  وصعوبة وتطورها، المشروعات ه   لنشأة المالئمة االستثمارية

  . الفني الدعم خدمات على الحصو  وصعوبة األسواق، إلى الوصو  وصعوبة ، عليه

 معالجة من يمكنها ما واألهمية الفصائال من  والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات تمتل  •
 .العربية الدو  معظم في المنتشرة البطالة انواع بعض

 فارل  وتولياد  التشاريل  فاي  والمتوساطة  والصاريرة  الصرر  المشروعات إسهال محددات ابرذ من •
 الطلاب  بجاناب  تتعلق ألسباب التمويل على الحصو  وصعوبة السوق فشل العربية الدو  في العمل
 خصوصيتها وتراعي المشروعات ه   عمل تنظم شاملة إستراتيجية وجود عدل االئتمان، سوق في

 الادعم  إلاى  والحاجة الفنية العوائق العربية، الدو  غالبية في والنمو التطور من مزيد نحو وتوجهها
 نيق األعما ، انشطة ممارسة وصعوبة األعما  بيئة مستو  تدني األعما ، تطوير وخدمات الفني
 لالستمرار. والقابلة اقتصاديا المجدية المشروعات ه   من مزيد ظهور امال المتاحة السوق حجم

 الفارجية، واألسواق المحلية األسواق إلى الوصو  في الفني والدعم األعما  تطوير خدمات تساعد •
 لإلنتاج، األمثل األسلوب واستفدال اإلنتاج عمليات تطوير وفي جديدة، منتجات تطوير في وتساعد
 . واإلدارة التصنيع في متطورة تقنيات على الحصو  وفي

 واالبتكاار  الرياادة  روح وتنمياة  لتطاوير  الالذماة  الرئيساية  الوساائل  إحاد   األعماا   حاننات تعتبر •
  .والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات قطاع في والتطوير

 الدولة " في العدد نعف من العربية الدو  في العقود إلنفا  الالذمة اإلجراءات عدد متوس  يقترب •
 علاى  يزياد  العربياة  الادو   فاي  اإلجاراءات  إلتماال  الاالذل  الوقاج  متوسا   ان كما اداء "، اففل  ات

 مان  كنسابة  التكلفاة  علاى   لا   انعكاس  وقاد   .اداء " اففال   ات الدولاة "  فاي  الاالذل  الوقاج  ناعف 
 .الفردي الدخل متوس 

 تعمال  لام  ماا  سالبية  تداعيات من عليه يترتب وما الحكومية الوظائف على والطلب الفر  سيستمر •
 عاال  بشاكل  الفاال  القطااع  فاي  الوظاائف  جاودة  تحساين  علاى  والفاصاة  الحكومياة  المؤسساات 

 العمال  ظاروف  تحساين  يتطلاب  وها ا  خاال،  بشكل والمتوسطة والصريرة الصرر  والمشروعات
 .مناقشتها سبقج التي ابعادها بكل
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 التوصيات : 7.2 

 دور لتعظايم  جديادة  آلياات  عان  للبحاث  اكبار  اهمياة  القارار  وصاناع  البااحثون  ياولي  ان نارورة  •
 التنماوي  دورهاا  مناقشاة  تكارار  من بدال التشريل، في والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات

 .وتحليال دراسة واشبع المسلمات من اصبح ال ي

 اساواق  تعانيهاا  التي االختالالت تعديل شأنها من التي اإلجراءات جميع اتفا  في اإلسراع نرورة •
 .والسياسي واالجتماعي االقتصادي واالستقرار األمن حالة على اإلبقاء اجل من العربية العمل

 بين ال اتي والتوظيف والمبادرة الحر العمل ثقافة ونشر واالبتكار الريادية الروح تعزيز على العمل •
 ومهاارات  معرفاة  مان  لديهم ما تحويل على قدرة األكثر ألنها العربية الدو  في العمل عن العاطلين
  التركياز  في يكمن الحل ان يعني وه ا .ومتوسطة وصريرة صرر  حقيقية مشروعات إلى وافكار
 .والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات على رئيسي بشكل

 العمال  عان  العااطلين  جهاود  تفاافر  مان  باد  ال التشاريل  فاي  المشاروعات  ها    دور تعزياز  اجال  مان  •
 التمويال(  )مؤسسات الفال مساعدة( ، والقطاع وقوانين )تشريعات والحكومة والمبادرة( )الريادة

 والفني( . المالي )الدعم الدولية والمؤسسات

 ان يجاب  التشاريل  دعام  فاي  والمتوسطة والصريرة الصرر  المشروعات دور لتعزيز جهود ا  إن •
 ها    ابرذ ومن .المشروعات ه   تواجه التي المعوقات حدة من للتقليل المناسبة ا ليات بونع تبدا

 ساهولة  تفامن  جا باة  اساتثمارية  بيئاة  وإيجااد  المشاروعات  لها    الفناي  الدعم خدمات توفير ا ليات
 من الجديدة للمشروعات المطلوبة الدعم انواع تقديم على العمل يجب كما .األعما  انشطة ممارسة
 .األعما  حاننات خال 

 عمرهاا كافاة ،   مراحال  وخاال   احجامهاا  بمفتلاف  للمشاروعات  الفناي  الادعم  لتقاديم  مؤسسات إنشاء •
 إلاى  إناافة  .الفدمات إل ه    يحتاج من إلى تصل بحيث حاليا الموجودة المؤسسات جهود وتنظيم
 .األعما  ومنظمات المالية والمؤسسات الفني الدعم مؤسسات بين التشبي  عمليات من مزيد

 وفاي  والمتوساطة  والصاريرة  الصارر   للمشاروعات  الادعم  اشاكا   كال  تقاديم  علاى  العمال  نارورة  •
 المؤسساات  تراعاي  ان اهمهاا  المباادع  مان  لعادد  وفقاا  ولكان  والمناطق، والمجاالت المراحل مفتلف
 والصاريرة  الصارر   المشاروعات  باين  الكبيارة  الفاروق  األعماا   تطاوير  خادمات  تقادل  التاي 

 وان الفادمات،  ها    علاى  للحصاو   الادفع  على والقدرة االحتياجات حيث من الكبيرة والمشروعات
 ومحاولاة  والمتوسطة والصريرة الصرر  للمشروعات الحقيقية االحتياجات المؤسسات ه   تراعي

 المتريارة  باالحتياجاات  ومقارنتهاا  المتاوفرة  الفادمات  مراجعاة  ونارورة  اماكنهاا،  فاي  اساتهدافها 
 . المستفيدة للمشروعات

 ها ا  فاي  التجاارب  مان  االساتفادة  علاى  والعمال  كبيارة  اهمية األعما  حاننات إيالء الفروري من •
 العربياة  التجاارب  تقيايم  يمكان  كماا  الصاينية ،  والتجرباة  األمريكياة،  التجرباة  منهاا  ونا كر  المجاا  

 .الفلسطينية التجربة الجزائرية، التجربة السورية، التجربة المصرية، التجربة مثل منها واالستفادة

 والمتوسطة والصريرة الصرر  بالمشروعات الفاصة والقوانين السياسات تصميم يترافق ان يجب •
 وبسبب .للتطبيق مفط  غياب في بسهولة معناها تفقد والقوانين فالسياسات .بنجاح إنفا هاب بااللتزال
 اإلنفاا   يساتوجب  وهكا ا  .اإلنفاا   عان  المسؤولة الهيئات بين الفعيف التنسيق او المؤسسات نعف
 و لا   الحكومياة  وغيار  الحكومياة  الفادمات  باين  التنسايق  علاى  التركياز  والقاوانين  للسياساات  الناجح
 .وتطبقها تصنعها التي والهيئات المفتلفة واألنظمة القوانين بين والتناقفات التداخالت منع بهدف

**** 



 
 

 161                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 واألجنبية : العربية ** المراجع

 العربية : المراجع  :أواًل
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 .الجزائر الشلف ، بوعلي ، بن حسيبة جامعة
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 االبتكارية القدرة تطوير و العلمي البحث 

 األعمال تنافسية وتحسين
 

 : األول القسم

 أساسية مقدما 

 

 العربية الدول ف  والتطوير البحـث وقضية والتكنولوج ، العلم  الواقع ع  لمحة :  أوال

 القيدرة "  اويية  مي   عموميا  العربيية  اليدول  فيي  والتكنوليوجي  العلميي  التطيور  واقيع  تنياول  يمكي  
 فيى  أساسيا  متميثال  الصيلب،  العنصير   :عنصيري   التكنولوجيية  للقيدرة  أن المعرو  وم  " .التكنولوجية

 خيالل  مي   البشير،  يخت نديا  التيى  والمعيار   المعلوميات  فيي  المتمثل الناعم والعنصر والمعدات، اآلالت
 القيدرة  واقيع  إليى  اإلشيارة  أهميية  إليى  وباإلاضيافة   .المتميي ة  والمدارية المعرفية المستويات ذات العمالة

 التكنولوجيية،  القيدرة  فيي  التطيور  وتقييم لقياس األساسية المعايير بعض تتبع المدم م  فإن التكنولوجية،
 وتو يعديا  الدندسيية  – العلميية  القيوة  وحجيم  ،R&D  والتطيوير  البحيث  عليى  اإلنفياق  :أهمديا  ومي  

 السياسيات  صيعيد  عليى  التكنولوجييا  ونقيل  واكتسياب  لتولييد  المينظم  اإلطيار  إليى  باإلاضيافة   التخصصي،
 .المختلفة بمستوياته التقني والتدريب المدني التعليم بمراك  المنوط الدور يبر  كما   .والتشريع

 إعيادة  إليى  أدت والتكنوليوجي،  العلميي  المييدان  فيي  العالميية  التطيورات  فيإن  سيبق،  ميا  إلى باإلاضافة
 اإلنتاجي النظام ديناميكية هما أساسيي  عنصري  االعتبار في تنخذ بحيث التكنولوجية، القدرات تعري 
 حييث  مي   التكنولوجيية،  للقيدرة  السيايد  المفديوم  عليى  االقتصيار  أصيب   وليذلك   .العامية  السياسية  وفاعلية
 فيي  كثييرا  يفييد  ال و ،"صيما   أحجيار  " اسيتعراض  مي   أكثير  يفعيل  لي   ربما والناعمة، الصلبة مقوماتدا
 العلمية القدرة تناول المدم م  أصب  لذلك   .التكنولوجى التطور عملية في المحقق اإلنجا  مد  معرفة

  .واالبتكار التجديد هي  جديدة،  اوية م  والتكنولوجية

 فيي  ، نسيبيا  منخفضية  نقطية  مي   تبيدأ  عيام،  بشيكل  العربيية،  اليدول  أن بما و أخر ، جدة م  ولك ،
 و العلميي  التطيور   دراسية  فيي  االقتصيار  المناسيب  غيير  مي   يكيون  فليذلك  االبتكيار،  أو التجدييد  مييدان 

 التكنولوجيية -العلميية  القيدرة  عناصير  م  البد  هو األنسب يكون وإنما االبتكار، مقولة على التكنولوجى
 تعليميية  ومؤسسيات  متطيورة،  وعمالية  ومعيار ،  ومعلوميات  ومعيدات،  آالت مي   تطورهيا  ومعيايير 
  .للسياسات وأطر وتشريعات  مالية، ومخصصات ، وتدريبية

فإنيه    آخير،  وبتعبيير  .االبتكيار  روح بيث  طريق ع  التكنولوجية المقدرة تفعيل يمك  فإنه وبالنتيجة،

 على العمل خالل م  المحتملة التكنولوجية القدرة و الفعلية التكنولوجية القدرة بي  الفجوة نعبر أن يجب
 :التالي

 تقلياد  مان  بادءً  ، تدريجياة  كعملياة  " الاتعلم " عملياة  وممارساة  الجديدة التكنولوجيات بنقل البدء - -1
 ."العكسية الهندسة" يسمى بما والقيال المنتجات،

 نارور   مادخل  هاو و المساتدال،  االقتصااد   للنماو  ابتاداء  كنقطاة  ،"والتطاوير  البحاث " تشاجيع  -2
 ."الهندسى التصميم "جنب إلى جنبا وفعا ،
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 علمياا  متطاور  إنتاجى نظال بناء منظور من والصرر ، والصريرة المتوسطة المنشتت تفعيل - -3
 .  وتكنولوجيا

  كمدخل االبتكاريــة المنظومة وبناء والتكنولوجية العلمية القدرا  تنمية :  ثانيا

 العربية األعمال تنافسية لتطوير       

  والتكنولوجية العلمية القدرا  لتنمية العام المنظور -1 

 خيواتيم  ميع  والتكنولوجيية،  العلميية  القيدرات  لتطيوير  األساسيية  التركيي   نقياط  في هام تحول وقع لقد
 إليى  "والتكنولوجيية  العلميية  المنظومية  " مفدوم م  باالنتقال وذلك الجديد، القرن ومطلع المااضى القرن
 ."لالبتكار الوطنية المنظومة" مفدوم

 المتحيدة  لألميم  واالجتماعيية  االقتصيادية  اللجنية " ذكرتيه  كانيت  ميا  ذليك،  عليى  المبكيرة  اليداليل  ومي  
 العليم  وسياسيات  اسيتراتيجيات  حيول  الخبيرا   مجموعية  اجتمياع  عقيب  " إيسيكوا  -" آسييا  غربيى  لمنطقية 

 التوصييات  مي   األوليى  التوصيية  جرت حيث ،1999 مارس في والعشري  الحاد  للقرن والتكنولوجيا
  : التالى النحو علي االجتماع هذا ع  الصادرة

 جانب سوي تشكل ال والتكنولوجية العلمية المنظومات بنن القايلة الحقيقة العالمية التطورات تؤكد" 
 وتطبييق  اسيتيعاب  عليي  والخدميية  اإلنتاجيية  المشيروعات  قيدرة  إن   .االبتكيار  عليي  القيدرة  مي   واحيد 

 أولييا  متطلبيا  باعتبارهيا  وأكثير،  بيل  المنظوميات،  تليك  مع المساواة قدم علي تق  التكنولوجية، التغيرات
 للسياسية  األساسيية  المدمية  فيإن  ثيم  ومي   واإلنتاجيية،  التنافسيية  تع يي   إليى  المؤديية  االبتكاريية  للطاقية 

 " . التكنولوجية والفرص التحديات مع الفعال بالتعامل يسم  إطار خلق هي الوطنية االبتكارية

 المنظومية " هيو  بيديل  مفديوم  ب غ التكنولوجية، - العلمية للمنظومة السايد المفدوم مقابل وفي وهكذا
 ."لالبتكار الوطنية

   :يلي ما مندا نذكر لالبتكار الوطنى للنظام متعددة تعريفات وثمة

 تيؤد   والتيى  والخياص،  العيام  القطياعي   فيى  المؤسسيات  شيبكة  هيو  لالبتكيار  اليوطني  النظيام  •
 تعريي  (  الجدييدة  التكنولوجييات  ونشير  وتعيديل  واسيتيراد  اسيتحدا   إليى  وتفاعالتدا أنشطتدا
 (.  ( Freeman (فريمان

 والمفيدة الجديدة المعرفة واستخدام ونشر إنتا  مجال في معا تتفاعل التى والعالقات العناصر •
 القوميية  الدولية  حيدود  داخيل  أصيال  تنشين  أنديا  أو البليد  داخيل  موقعيا  لديا  تتخيذ  والتي اقتصاديا،

 ..(Lundvall )(لوندفال تعري )

 القومية للمنشآت االبتكار  األدا  مستو  بيندا فيما التفاعالت تحدد التي المؤسسات مجموعة •
 (. (  Nelson نيلسون 

 اليتعلم  واتجياه  معيدل  تحيدد  والتى وقدراتدا، تقدمدا، التي الحواف  وهياكل القومية، المؤسسات •
 فيى  التكنوليوجى  للنشياط  الموليدة  التغييرات  وتركييب  حجيم  تحدد أخر  وبعبارة(  التكنولوجى

 (. (  Patel and Pavit وبافيت باتل تعري  ) معينة دولة

 ونشير  تطيوير  فيي  جماعيية  أو فرديية  بصيورة  تسيدم  والتيي  المتمياي ة  المؤسسيات  مجموعية  •
 وتطبيق  تصيوغ  أن خالليه  مي   الحكوميات  تسيتطيع  الذي اإلطار وتقدم الجديدة، التكنولوجيات

 المؤسسيات  مي   نسيق  فإنيه  التحديد وجه وعلي االبتكار، عملية على بالتنثير الكفيلة السياسات
 المتصيلة  والحرفيية  التقنيية  والمدارات المعار  ونقل واستيداع إبداع أجل م  معا، المرتبطة

 (.(  Metcalfe ( ميتكال  تعري  ( الجديدة بالتكنولوجيات
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 القيول  يمكي   فإنيه  االبتكار، سياسة وبالتالى الوطني، االبتكار نظام تعريفات تعدد ع  النظر وبغض
 العليم  عي   السيابق  الحيديث  ميع  بالمقارنية   )االبتكيار (  مقولة أو مفدوم بدا أتي جديدة أبعاد عدة هناك إن

 :يلي فيما تحديدها يمك  الجديدة األبعاد هذه .والتكنولوجيا

 ال صاارل  معياار  وها ا  .الجديادة  التكنولوجياات  اساتحداث  علاي  باالتركيز  االبتكاار  مقولة تتميز -1
- الساائدة  او  shelves  حوافظهاا  فاى  القابعاة  التكنولوجيات عن المبتكرات تمييز فى يفطئ
 تاريفيا األو  الرائد ) شومبيتر(  إلى االبتكار مفهول بنا ويرتد .المتقادمة او القديمة او العادية
 طارق  او جديادة  سالع  اساتحداث  إلاى  بالتوجياه  وخاصاة  اولى، بشكل وصياغته المفهول لطرح
 :هامين امرين إلى هنا اإلشارة وتجدر   .جديدة إنتاج

 أيضيا  وإنميا  فقي   كاملية  تكنولوجييات  اسيتحدا   ليي    -االبتكيار  معييار  وفيق - المقصيود  إن - أ
 يؤد  اإلاضافات هذه تراكم وإن  incremental   هامشية وربما حدية إاضافات استحدا 

 .الطويل أو المتوس  المد  علي تكنولوجية طفرات إلى

     االختراعيات  خيالل  مي   بالضيرورة  تينتي  ال التكنولوجية المستحدثات أو المبتكرات إن - ب
Inventions بي  التقابل ينتى هنا وم  .المذكورة بالطريقة اإلاضافات تراكم م  تنتى وإنما 

  Invention و  innovation    مصطلحى

 يتحقق قد وإنما ،"والتطوير البحث"   الرسمية العملية خال  من بالفرورة يتحقق ال االبتكار -2
 خاال   مان  باالتعلم  يسامى  ماا  وهاو  للاتعلم،  التراكمياة  التدريجياة  عملياة ال خاال   مان  االبتكاار 

 داخال  فاي   الاتعلم  عملياة  تتحقاق  و  .التكنولاوجى  الاتعلم  مصاطلح  انتشاار  سر وه ا الممارسة،
 . القدرات تحصيل او اكتساب خال  من نفسها اإلنتاجية المنشتت

 مان  والمنشاتت  جهاة،  مان  المؤسسات :هما المنظمات من نوعين إلى يرتكز االبتكار نظال إن  -3
 :آخار  وبتعبيار  ، والبيروقراطية األكاديميا حو  تتمحور فإنها "المؤسسات" فأما  .اخر  جهة

 الوطنياة   البحاوث  مراكاز  او معامال  إقاماة  هناا  الحكومي النشاط ويشمل .والحكومة الجامعات
 مهماا  نوعاا  نفايف  ان ويمكن   .الرسمية الهيئات من المقدل المباشر وغير المباشر والتمويل

 االبتكار  للنشاط ودافعة ةمنظم اهلية اطر من تمثله بما العلمية، الجمعيات هو المؤسسات من
 البحاث  ووحادات  والفادمى  السالعي  اإلنتااج  وحادات  بهاا  فيقصاد  "المنشاتت " واماا    .الاوطنى 
 .لها المتممة والتطوير

 بثاه  ا  نشار   ايفاا  ولكان  إبداعه، او بتدار ا او  توليد  مجرد ليس االبتكار، في المهم األمر  -4
 .لالبتكار الوطنى النظال كامل فى ا  اإلنتاجى، التكنولوجى العلمى المجتمع ارجاء في

 الجزئاى  المساتويين  علاي  التنافساية  والقادرة  الكفااءة  تحساين  اساتهداف  نحاو  موجاه  االبتكاار    -5
 ككل القومى االقتصاد واخيرا الفرعى القطاع مستو  على ثم المنشأة مستو  على ا  والكلى،

 .المتفصصة الدولية االقتصادية الكتابات في والتنافسية االبتكار بين االقتران سر هو وه ا . 
 وهكا ا،  .القومياة  او الوطنية الدولة :او الوطنى، اإلطار هو االبتكار عملية مركز او قلب إن  -6

 اإلقليماى،  والمساتو   الاوطنى،  المساتوي  :لالبتكاار  المنظاومى  المفهاول  مستويات تعدد وبرغم
 – الاوطنى " حلقاة  هاي  جميعاا  بينهاا  مان  الحاكماة  الحلقاة  فإن ككل، والعالمى األقاليم، متعددالو

 الراسمالية الصناعية الدو  في التنافسية القدرة عن الحديث يجري ول ل      .بال ات "القومى
 . الوطنية او القومية التنافسية القدرة :فنقو  القومية، او بالوطنية مقترنا المتقدمة

 أبعياد  عيدة  هنياك  إن القيول  يمكي   فإنه لالبتكار، الوطنية المنظومة تعريفات تعدد ع  النظر وبغض
 :يلي فيما تحديدها يمك  مدمة جديدة
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 خالل م  أيضا يتحقق أن يمك  وإنما ،"والتطوير البحث" خالل م  فق  يتحقق ال االبتكار - أ
 م  اإلنتاجية المنشآت داخل في  التعلم عملية تتحقق و .للتعلم التراكمية التدريجية العملية
  .الحية بالممارسة والمدارية المعرفية القدرات اكتساب خالل

 م  والمنشآت جدة، م  المؤسسات :هما المنظمات م  نوعي  إلى يرتك  االبتكار نظام إن - ب
 .الجامعيات  و الحكيومي  الجديا   فيي  اساسيا  تتمثيل  فإنديا   "المؤسسات"  فنما  .أخر  جدة

 وغيير  المباشير  والتموييل   البحيو   مراكي   أو معاميل  إقامية  هنيا  الحكيومي  النشاط ويشمل
 السلعي اإلنتا  وحدات بدا فيقصد "المنشآت" وأما   .الرسمية الديئات م  المقدم المباشر
 .لدا المتممة والتطوير البحث ووحدات والخدمى

 االبتكيار  بي  االقتران سر هو وهذا . التنافسية القدرة تحسي  استددا  نحو موجه االبتكار  - 
 .المتخصصة الدولية االقتصادية الكتابات في والتنافسية

 

 : التالية النقطة ف  نتناوله ما وهذا

 االبتكارية القدرا  ضوء ف  العالمية التنافسية أوضاع -2

 التنافسيية  تقريير " هيو  سينويا  تقرييرا   – دافيوس  منتيد   - "العيالمي  االقتصيادي  المنتيد  " ُيصيدرر 
 ."العالمية

 ثالثية  مي   ويتكيّون  العيالم،  دول بيي   ومقارنتديا  التنافسية لقياس شاماًل مؤشرًا المنتد  اعتمد وقد    
  :هي فرعية مؤشرات

 البنيية  المؤسسيات،   :أعميدة  أو مكونيات  أربعية  ويشمل للتنافسية، األساسية المتطلبات مؤشر -  
 .األّولي والتعليم الصحة الكلي، االقتصاد بيئة اسية،األس

 والعيالي  المتوسي   التعلييم  :أعميدة  سيتة  ويشيمل  للنميو،  والمعي  ة  الداعمية  العواميل  مؤشير  -  
 الجاه يية  الماليية،  السيوق  تطيور  العميل،  سيوق  كفيا ة  السيلع،  أسيواق  كفيا ة  والتيدريب، 
 .المتاحة السوق حجم التكنولوجية،

 بيي   والتيراب   االبتكيار،  :عياملين   ويشيمل  المؤسسيي،  والتكاميل  االبتكاريية  القيدرة  مؤشير  -  
 .المؤسسات

 ثال  إلى التنافسية، مؤشرات نظر وجدة م  تنقسم، العالم دول أن "دافوس منتد " تقرير وير     
 عليدا ينطبق وهذه االقتصادي، التطور م  األولى الدرجة على تقع أولى، مجموعة :أساسية مجموعات
 مي   الثانيية  الدرجية  على فتقع الثانية، المجموعة أما .غيره م  أكثر األساسية، للمتطلبات األول المؤشر
 م  أكثر للكفا ة، والمع  ة الداعمة بالعوامل الخاص الثاني المؤشر عليدا وينطبق االقتصادي، التطور
 األول، المقيام  فيي  عليديا،  وينطبيق  االقتصادي، التطور مراتب أعلى على تقع الثالثة والمجموعة .غيره

 بعيام  الخياص  العيدد  فيي  التقريير  ويضيي   .المؤسسيات  وتكاميل  باالبتكيار  الخياص  الثاليث  المؤشير 
 .والثالثة الثانية بي  أخر  انتقالية ومجموعة والثانية، األولى بي  انتقالية مجموعة 2013/2014

 عليى  1 رقيم  الدولية  فيإن  المثيال،  سيبيل  عليى  2011/2012 لعام للتنافسية العالمي للتقرير وفقًا    
 أن يالحي   وحيث المؤسسات، وتراب  االبتكار مجال في امتيا ها بفضل سويسرا، هي التنافسية مقياس

 قطياع  بيي   القيوي  التعياون  إليى  باإلاضيافة  العيالم،  فيي  األفضيل  بيي   مي   ليديدا،  العلميي  البحيث  مؤسسات
 .التكنولوجي والتطوير العلمي البحث على للشركات المرتفع واإلنفاق األكاديمية، والمؤسسات األعمال
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 سنغافورا، السويد، :هي سويسرا، احتساب بعد تنا ليًا، مرتبة األولى، العشر الدول فإن وعمومًا،    
 كيل  فيي  -دولتيي   باسيتثنا   -كلدا وتقع .كندا الدانمارك، هولندا، فنلندا، اليابان، ألمانيا، المتحدة، الواليات

 مي   البليدي   وأن الرابيع،  المركي   احتليت  المتحيدة  الوالييات  وأن الشيمالية،  وأمريكيا  األوروبية قارةال م 
 - واليابان -الثالث المرك  في – سنغافوره هما و آسيا، شرق في قعاني الشمالية، وأمريكا أوروبا خار 
 العالميية  القيوة  مراكي   أن التنافسيية،  مقيياس  عليى  اليدول  ترتييب  يؤكيد  وعموميًا،  . السيادس  المركي   فيي 

 وأمريكيا  والشيمالية،  الغربيية  - أوروبيا  :الثالثية  المناطق في أساسية، بصفة تتحدد، والصاعدة المسيطرة
  .آسيا وشرق الشمالية،
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 الثان  القسم

 العربية البلدان ف  العمل وعملية التكنولوج  والتطوير العلم  البحث

 

 فرعيية  عمليات ثال  م  -التكنولوجي والتطوير العلمي البحث  –ر"والتطوي البحث" عملية تتكون
 األساسي العلمي البحث فنما .التجريبي اإلنتاجي والتطوير التطبيقي، والبحث األساسي، البحث :متتابعة
 والكيمييا   الفي ييا   و البيولوجيا وخاصة األساسية، العلوم مستو  على البحثي العمل خالل م  يتم فإنه

 العملي الحقل إلى النظري أو المجرد الحقل م  البحثي بالعمل فينتقل التطبيقي البحث أما .والريااضيات
 أعميال  إليى  التطبيقيية  العلميية  البحيو   مي   بيالتحرك  ثالثية،  خطيوة  إليى  البحيث  سيّلم  وينتقل .التطبيقي أو

 أوليية،  أشكال في إنتاجية، وعمليات منتجات استحدا  محاولة خالل م  البحث، لنتاي  الفعلي التجريب
  .التجريبي اإلنتا  حي  في تدخل التي Prototypes "المنتجات نماذ " مثل

 منديا  منبثقة أخر  لسلسلة القرياد وتسلم والتطوير، للبحث األولى السلسلة تنتدي األخيرة الحلقة وم 
 التجدييدات  خيالل  مي   المعاصير،  التنميوي  الفكير  قيام  وقد  .والتكنولوجية اإلنتاجية السلسلة هي مباشرة،
 باعتبياره  التكنوليوجي،  والتطيوير  العلمي للبحث الريادي الدور هذا بتقني  ،"التنمية نظرية" في األخيرة

 م  لباالنتقا ذلك ع  ويعبر .نفسدا اإلنتا  لعملية األساسية الدافعة القوة وباعتباره ،"مباشرة منتجة قوة"
  ".الداخل م  المدفوع النمو" إلى "الخار  م  المدفوع النمو" نظرية

 للعملية المحركة الدفع قوة أن اعتبر األول الطر  : طرفي  بي  والتنمية النمو نظريات تراوحت فقد
 دفعديا  قيوة  تتلقيى  التنميية  أن الثياني  الطر  اعتبر بينما ،( اإلنتاجية المنظومة خار (  م  تنبع التنموية

  .نفسدا والتنموية اإلنتاجية المنظومة داخل م 

 مدفوعة منظومة التنمية أن معتبرة الثمانينات، في  )الداخل م  المدفوع النمو ( نظرية تبلورت وقد
 مديل  عليى  تبنيى  قيوة  هو -الداخل م  وإنما خار ، م  قادما لي  هنا التكنولوجي التقدم وإن  .ذاتدا م 
 والتطيوير  المينظم  العلميي  البحيث  ومي   أول، جانيب  مي   والممارسية  اليتعلم  خيالل  مي   المنظومية،  فيي 

 حقيوق  لمبتكرهيا  ويكيون  االبتكيار،  إليى  تيؤدي  المعنيى  بديذا  والتكنولوجييا    .ثانية جدة م  التكنولوجي،
 (.الفكرية الملكية حقوق) عليدا

 الوالييات  – الرييسية  مراك هيا  فيي  التنميوي  الميدخل  هيذا  بتطبييق  المتقدمية  الصيناعية  اليدول  وتقيوم 
 اليدول  األخييري   العقيدي   خيالل  وتبعتديا  نسيبيا،  طوييل   مي   منيذ   - واليابيان  الغربيية  بيا ووأور المتحيدة 
 الجنوبيية  كورييا  و والدنيد  الصيي   مقدمتدا وفي آسيا، شرق منطقة في وصناعيا تنمويا الحديثة الناهضة
 الكبير   النسيبة   - الرايدة الجديدة الصناعية الدول أو القايدة الصناعية الدول سوا -الدول وهذه . وتايوا
 مجال في الفاعلة البشرية القوة م  األعظم الشطر تملك كما العالم، في والتطوير البحث على اإلنفاق م 

 القاييدة  الدول هذه في البحث تمويل ويتم   .والدندسية العلمية التخصصات في السيما والتطوير، البحث
 وأولدا الشركات، ( الخاص األعمال وقطاع الحكومية، الموا نات أهمدا :قنوات عدة خالل م  والرايدة
 لديذي   النسيبي  اليو ن  فيي  اليدول  بيي   اخيتال   ميع  )للسييارات  اليابانيية  تويوتيا   :العيالمي  المسيتو   على

 المدني المجتمع منظمات م  :للرب  الدادفة غير الفواعل :هو ثالث، مصدر بعدهما وينتي   .المصدري 
 معينة إنتاجية قطاعات وتستنثر . معي  لغرض المخصصة والمن  الوقفيات وواهبي األفراد والمتبرعي 

 المجيال  عنيك  ودع  -الميدني  المجيال  فيي  والتطيوير  البحيث  فيي  العاملية  البشيرية  والقيوة  اإلنفياق  بمعظيم 
 والتكنولوجييا  واالتصياالت،  المعلوميات  وتكنولوجييا  المتقدمية  اإللكترونيات صناعات :وهي  -العسكري
 .السيارات وصناعة والدوايية، الحيوية
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 العالم، في األولى األربعي  الدول اضم  تقع واحدة عربية دولة هناك فلي  العربية، الدول ع  وأما
 . المتاحة المالية اإلمكانيات رغم (باتيل) مؤسسة نشرتدا التي القايمة حسب

 كبر  وطنية مؤسسات تحتوي العربية الدول م  عددا أن نذكر أن يقتضي اإلنصا  فإن ذلك ومع
 ففيي .  السيعودية  العربيية  والمملكية  العربيية  مصير  جمدوريية  مي   كيال  خاصة بصفة هنا ونذكر وواعدة،
 مرة ألول أنشي  ( للبحو  القومي المرك  :مقدمتدا في ، وعريقة كبر  قالع العربية مصر جمدورية

 البحثيية  والمراكي   والمعاهيد  - ال راعيية  البحيو   ومركي    )المااضى القرن م  األربعينات منتص  في
 الذرية الطاقة وهيئة،   بعد ع  لالستشعار القومية والديئة - والتكنولوجيا العلمي البحث ألكاديمية التابعة

 ل نتيا   القوميية  الديئية  :عي   فضيال  النوويية   والطاقية  الطاقية  تكنولوجييات  حقيل  فيي  العاملية  وشيقيقاتدا 
 .العسكري للتصنيع العربية والديئة الحربي،

 رحياب  أوفيي  الجامعيات  رحياب  فيي  الكبير   الحديثية  قالعديا  فليديدا  السيعودية  العربيية  المملكية  أميا 
 أطلقيت  والتيي  ) والتقنيية  للعليوم  الع يي   عبيد  المليك  مدينية  إليى  هنا ونشير . مستحدثة أخر  مشروعات

 .والتقنية للعلوم اهلل عبد الملك مدينة مشروع و (لالستكشا  صغيرة صناعية أقمار ثمانية

 إمكانيات ذات التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث مجمعات سابقة، أوقات في توجد، كانت وبالمثل
 .وغيرها وليبيا والج اير، سوريا، م  كل في معتبرة

 وتجنيد عامة، العربي الوط  في والتطوير البحث عملية تشجيع على عاملة أخر  مؤسسات وتوجد 
 العربيية  المؤسسية  :باليذكر  ونخيص  راييدة،  بحثية مشروعات وتطوير المدجر، في العرب العلما  جدود
 .بالشارقة والتكنولوجيا للعلوم

 والمنظومية   والتطيوير  البحيث  مؤسسيات  بيي   العضيوية  العالقية  افتقياد  فيي  األساسية المشكلة وتكم 
 التعلييم،  منظومية  ميع  العالقية  حييث  فمي  ، أخر  جدة م  اإلنتا ، ومؤسسات أولى، جدة م  التعليمية،
 البحيث  لوظيفية  تماميا  مؤهلية  غيير  باليذات   التعليميي  النظيام  مخرجيات  أن مي   البيادي  االنفصيال  نالحي  

 الجامعات م  المتخرجة والدندسية العلمية القوة على يغلب وإنما لذلك، العالمي المفدوم وفق والتطوير،
 التنمويية  باالحتياجيات  حقيقيي  ارتبياط  ميا  غيير  فيي  المجيرد،  األكياديمي  التكوي  العليا، الدراسات وأقسام

 البحيث  مؤسسيات  فيي  بالبحيث  -رسيميا  – المشيتغلون  العلمييون  األفيراد  ويعميل  .اإلنتاجيية  والمتطلبيات 
 يية العلم اليدرجات  عليى  وللحصيول  األكياديمي  للترقيي  تصيل   علميية  أعميال  تقيديم  أجيل  مي   والتطيوير، 
 .األول المقام في واإلنتاجية التنموية بالمنظومة مرتبطة بحثية نتاي  تقديم أجل م  ولي  العالية،

 فينالح   العربيية،  اليدول  في اإلنتا  ومؤسسات والتطوير البحث مؤسسات بي  العالقة حيث م  أما
 :ظاهرتي 

 اليدول  فيي  الحيال  عكي   على عامة، كقاعدة األعمال، شركات في "والتطوير البحث وحدات" افتقاد
 وحدة أو عمالق، قسم شركة كل في يوجد حيث أشرنا، كما الجديدة، الصناعية والدول المتقدة الصناعية

 التصياميم  مي   األكثير،  عليى  سينة  كيل  فيي  الجدييد،  إخيرا   أجيل  مي   والتطيوير،  البحيو   إلجيرا   هايلية 
 العاملية  األخر  الشركات مع الشرسة المنافسة حلبة في الدخول بوابة تمثل التي والمنتجات، والعمليات

 .بالذات العالمي الصعيد على ولك  فق ، المحلي الصعيد على لي  القطاع، نف  في

 طلب على تقبل ال ولكندا للبحث، الخاصة أقسامدا إقامة بعدم تكتفي ال العربية  اإلنتا  مؤسسات أن
 األطيرا   إليى  العيادة،  في تلجن، وإنما والتطوير، للبحو  الوطنية المؤسسات م  الجديدة التكنولوجيات

 اآلالت استيراد أو -باهظة بتكلفة (المفتاح تسليم) بطريقة الجديدة المشروعات إقامة خالل م  األجنبية،
  ....أيضا العادية والعمالة بل األجانب والخبرا  اإلنتا ، ومستل مات الجاه ة، والمعدات
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 البحيو   أعميال  عليى  -االقتصيادي  بيالمعنى – "الطليب " تخليق  ال اإلنتيا   مؤسسيات  أن ذليك  ويعنيي  
 للنشياط  المفرغية  الحلقية  فيي  تيدور  والتطيوير  البحيث  أعمال تظل أن النتيجة وتكون .الوطنية والمنتجات

 معنيوي  أو ميادي  حياف   دون أنفسيدم،  حيول  ييدورون  والبياحثون  العلميا   ويظيل  بيالواقع،  الميرتب   غيير 
   ..الموق  سيد النفسي باإلحباط الشعور ويكون مناسب،

 أعميال  عليى  اإلنتيا   مؤسسيات  مي   اليوطني  الطليب  توليد يجب الموق ، هذا على التغلب أجل وم 
 االستسيدال (  العلميا   بعيض  علييه  يطليق  اليذي  السيايد  الميند   عي   بعييدا  والتطيوير،  البحيث  مؤسسيات 

  ..)واالسترخاص واالستقراب

 

 

 

**** 
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 الثالث القسم

 القدرا  وبناء االبتكارية المنظومة لتطوير كمدخل األعمال تنافسية

 العربية والتكنولوجية العلمية

 

 منيذ  للتنافسيية،  الجدييد  المفديوم  فيي  ركينيا  ركنيا  واالبتكاريية  والتكنولوجيية  العلميية  القدرات أصبحت
 عليى  التنافسيية،  أدبييات  خيالل  مي   ذليك  ويتض  .الجديد القرن أوايل وفي المااضى القرن م  التسعينات
 :يلي فيما دالة أمثلة عليه ننخذ مما واإلقليمي، الدولي المستويي 

 العالم ف  التنافسية حول  )سافو )   العالم  االقتصاسي المنتدى تقارير -1

 -دافيوس  بمنتد  المعرو  – (العالمي االقتصادي المنتد ) كتابات في الدول، تنافسية مفدوم يتحدد
 مسيتو   ترفيع  التيي  والمؤسسيات  والسياسيات  العواميل  مي   محيددة  مجموعية  لتفاعيل  محصيلة  باعتبياره 
 القيوة  هيي  واإلنتاجيية  .المتاحية  للميوارد  أفضيل  اسيتخدام  تحقييق  اإلنتاجية مستو  رفع ويعني .اإلنتاجية
 .لالقتصاد اإلجمالية النمو معدالت تقرر بدورها وهذه االستثمار، على العايد معدالت ورا  م  الدافعة

 باسيتخدام  اليدول  تنافسيية  قيياس  تيم  2005  حتيى 2001 منيذ  العالميية،  للتنافسية األولى التقارير في
 ساك  جيفري م  كل طوره الذي   Growth Competitiveness Index)النمو تنافسية مؤشر(

 النميو  معيدالت  رفع على القدرة بمد  تتحدد التنافسية أن اعتبار على المؤشر هذا وقام .ماكارثر وجون
 .أشرنا ما نحو على باإلنتاجية، تتحدد النمو معدالت وأن ،)النات  مستو (  رفع فق  ولي  االقتصادي،

 حيد  عليى  ل نتاجيية،  الدافعية  القيو   مختلي   إدميا   فيي  الرغبية  أجل وم  ،2006تقرير م  اعتبارا
 التنافسية مؤشر" أولدما :مؤشري  م  مكون للتنافسية مركب مؤشر استخدام بدأ التقرير، وااضعي تعبير

 عمليية  فيي  المسيتخدم  الرييسيي  المؤشير  وهيو   Global Competitiveness Index "العالميية 
   Business "األعميال  تنافسيية  مؤشير " وثانيدميا  .ميارت   سياال   افيير  بناييه  عليى  وسيدر  القيياس، 

Competitiveness Index  األشدر "التنافسية المي ة" مفدوم رايد ،بورتر مايكل ببنايه وقام. 

 إليى  بيالنظرة  يتعليق  فيميا  األعميال  مؤشير  مي   أكثير  يدمنيا  اليذي  وهو ، العالمية التنافسية مؤشر يقدم
 للعواميل  شياملة  صيورة  يقيدم  اليراه ،  الشيامل  بمفدومديا  والخيدمات  والتنميية  النميو  بي  التفاعلية العالقة
 .بعد فيما بالتفصيل ونتناوله .كلتيدما والتنافسية اإلنتاجية تطوير مضمار في الحاسمة

     الدول  اإلسارية التنمية معهد ع  الصاسرة التنافسية تقارير -2

 فإن باإلنتاجية، تتحدد التنافسية أن وباعتبار المذكور، المعدد ع  الصادر ،2007 العام تقرير وفق
 :التالي النحو على تتبلور ل نتاجية المحدِّدة العوامل

 االقتصاسية العوامل -1

 ( .والنمو الحجم ( المحلي االقتصاد -1-1

 الدولية التجارة -1-2

 والتمويل الدولي االستثمار -1-3

 العمالة -1-4

 األسعار -1-5
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 : الحكومة كفاءة -2

 العامة المالية 2-1 -    

 المالية السياسة 2-2 -    

 (الدولة جدا  -المرك ي البنك)المؤسسي اإلطار 2-3 -    

 األعمال تشريعات 2-4 -    

 المجتمعي اإلطار 2-5 -   

 

 األعمال كفاءة3 -   

 والكفا ة اإلنتاجية 3-1  -    

 (المدارات– العمل عالقات -التكلفة) العمل سوق 3-2  -    

 (التمويل إدارة -المال سوق كفا ة -المصرفية الكفا ة) التمويل  3-3  -    

 الممارسة في اإلدارة  3-4 -     

 والقيم االتجاهات  3-5 -     

 التحتية البنية - 4

 األساسية التحتية البنية 4-1 -

 التكنولوجية التحتية البنية 4-2 -

 العلمية التحتية البنية 4-3 -

 والبيئة الصحة 4-4 -

 التعليم 4-5 -

 

 الخيدمات ) لعوامل الحاسم الدور يبر  للتنافسية، ثم وم  ل نتاجية، المحددة للعوامل اللوحة هذه م 
 البنى خالل م  التحتية، للبنية الرابعة الفئة في صريحة بصورة تظدر فالخدمات .(والتكنولوجية العلمية

 خيالل  مي   أيضيا  صيريحة  وتظدير  والصيحة   التعلييم  مي   وكيل  والتكنولوجيية  العلميية  والبنيى  األساسيية 
  .أيضا اإلدارية الممارسات في وتظدر التمويل، قطاع في القايمة المالية الخدمات

  خيالل  مي   ،(األعميال  كفيا ة ) الثالثية  الفئية  فيي  اضيمنية  بصيورة  الخيدمات  تنيدر   أخير ،  جدية  مي  
 التكلفية  مي   األجيري  للعنصير  المساندة والتنمينية، االجتماعية الرعاية خدمات للعمالة، المقدمة الخدمات
 الشيامل  الخيدمي  العامل م  أساسي كمكون (العمل مدارات) بند اضم  تندر  كما -العمل لعنصر الكلية
   .والتنافسية ل نتاجية المحدِّد

 وفيي  )الثانيية  الفئة(الحكومة لكفا ة المجتمعي اإلطار في أيضا متضمنة الخدمية البنود أن يخفى وال
 .  )االقتصادية العوامل( األولى بالفئة الواسع بالمعنى العمالة تكوي 
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 :األمريكية المتحدة الواليا  ف  القرار وصنع التفكير سوائر لدى للتنافسية المفهوم  اإلطار -3

 منتصي   فيي  التنافسيية،  والوطنيية  القوميية  وللقيدرة  للتنافسيية  األمريكيي  المفديومي  اإلطيار  تبليور  
 القياديية  المكانية  وتع يي   استعادة إلى الدادفة األمريكية العملية سياق في ،المااضى  القرن م  الثمانينات
 رةـــيـ فت أثنيا   عموميا،  اليدولي  والنظيام  خصوصيا،  اليدولي  الرأسيمالي  النظيام  فيي  المتحيدة  للوالييات 
 العولمية ) ودعايية  دعيوة  ميع  ذليك  تي ام   كميا  (.السيوفيتية  وريةـاإلمبراطي ) عليى  يــــيـ النداي ا ــــيـ اإلجد

 . األسواق فت ) إلى سعيا الرأسمالي، غير للعالم أساسية بصفة الموجدة

 كلينتيون،  لليريي   االقتصياديي   المستشياري   هيئية  رييسية  تايسيون،  ليورا  السيدة ذكرت اإلطار هذا وفي
 :التالي التعري 

 الوقت نف  في الدولية، األسواق معايير تلبي التي والخدمات السلع إنتا  على مقدرتنا هي التنافسية"   
 " . لالستمرار وقابل مت ايد معيشة بمستو  بالتمتع للمواطني  يسم  الذي

 الوالييات  فيديا  تتمتيع  التيي  القطاعيات  عليى  بيالتركي   تيرتب   التنافسيية  أن التعريي   هيذا  مي   ويتض 
 -روالتطوي البحث كثيفةال الخدمية القطاعات مقدمتدا وفي الدولي، الصعيد على التنافسية بالمي ة المتحدة

 عليى  الخيدمات  لتجيارة  االستراتيجي البعد خاللدا م  يتجسد والتي والتكنولوجي، العلمي المكون كثيفةال
 منتصي   منيذ   )العالميية  التجيارة  منظمية ( ونشياط  تنسيي   عبير  ذليك  بعيد  تنكيد  ميا  وهيو  اليدولي،  الصعيد

 .التسعينات

 

 (سافو  منتدى) و (للتخطيط العرب  المعهد) ع  الصاسرة العربية التنافسية تقارير -4

 الجاريية،  التنافسيية  عواميل  :عريضيي   بنيدي   تحيت  ل نتاجيية  المحيددة  العواميل  التقيارير  هيذه  تقسيم 
 األساسية، البنية خالل م  الجارية التنافسية اضم  (الخدمية) العوامل وتظدر .الكامنة التنافسية وعوامل
 .االبتكار وقوة (والتطوير البحث) خالل م  الكامنة التنافسية اضم  وتظدر

 فيإن  ،(دافيوس -العالمي االقتصادي المنتد ) ع  الصادر العربي العالم) ع  التنافسية تقرير ع  أما
 لدراسية  العيام  المفديومي  اإلطيار  يضيع  -السلسيلة  تليك  فيي  األول التقريير  وهيو  – 2002/2003 تقريير 

 (النميو  شيروط ) بيي   حاسيمة  تفرقية  خيالل  م  وذلك التقرير، وااضعي نظر وجدة م  العربية، التنافسية
 Growth و ( ، النمي  محركيات  أو - Driving Forces of Growthللنميو  الدافعية  القيو  )و

Engine،  والعواميل  الكليي،  االقتصيادي  واالسيتقرار  السياسيية،  البيئية  :أهمديا  فيإن  النميو  شيروط  فنميا 
 الدافعية  القيو   وأميا      .األساسيية  والبنيية  التعلييم  وكيذا  الماليية،  األسيواق  مؤسسات وخاصة المؤسسية،

 .للتكنولوجيا الحصي  والنقل باالبتكار أساسا تتعلق فإندا للنمو

 فديي  النميو،  ومحركيات  النميو  لشيروط  المنظيور  هيذا  اضيم   والتكنولوجيية  العلميية  العواميل  تظدير 
 محركيات  خيالل  مي   أيضيا  بقيوة  وحااضيرة  والتعلييم،  األساسيية،  البنيية  :شيرطين  خيالل  م  بقوة حااضرة
  .التكنولوجية-العلمية والقوة االبتكار

 المصرري  الروطن   المجلر   عر   الصراسر  (2005/2006) تقرير مثل للتنافسية، المصري التقرير -5
 فصرال  ويخصر   والردول،  األمرم  لتنافسرية  الرئيسرية  الدافعرة  القروة  هرو  االبتكار أن يعتبر للتنافسية،

 .ابتكارية وطنية منظومة بناء مسألة على بالتركيز البعد، هذا لمناقشة التقرير م  كامال

 الخدميية  العواميل  أهمية حول المصرية العلمية الجماعة داخل قوي اتجاه مع التوجه هذا يتوافق و  
 .المعرفة على قايم اقتصاد وببنا  ابتكارية، قدرة ببنا  المرتبطة والتكنولوجية، العلمية
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 المنتيد   يصيدره  اليذي  (العالميية  التنافسيية  تقريير  فيي  واالبتكيار  التنافسيية  عليى  يليي  فيميا  ونركي  
 . دافوس منتد ) العالمي االقتصادي

 ثالثية  مي   ويتكيّون  العيالم،  دول بيي   ومقارنتديا  التنافسية لقياس شاماًل مؤشرًا المنتد  اعتمد وقد    
  :هي فرعية مؤشرات

 البنيية  المؤسسيات،  :أعميدة  أو مكونيات  أربعية  ويشيمل  للتنافسيية،  األساسيية  المتطلبيات  مؤشير  •
 .األّولي والتعليم الصحة ي،الكل االقتصاد بيئة األساسية،

 والتدريب، والعالي المتوس  التعليم :أعمدة ستة ويشمل للنمو، والمع  ة الداعمة العوامل مؤشر •
 حجيم  التكنولوجيية،  الجاه يية  الماليية،  السيوق  تطيور  العميل،  سيوق  كفيا ة  السيلع،  أسيواق  كفيا ة 
 .المتاحة السوق

 .المؤسسات بي  والتراب  االبتكار، :عاملين  ويشمل المؤسسي، والتكامل االبتكارية القدرة مؤشر •

 ثالثية  إليى  التنافسيية،  مؤشيرات  نظير  وجدية  م  تنقسم، العالم دول أن "دافوس منتد " تقرير وير 
 عليدا ينطبق وهذه االقتصادي، التطور م  األولى الدرجة على تقع أولى، مجموعة :أساسية مجموعات
 مي   الثانيية  الدرجية  على فتقع الثانية، المجموعة أما .غيره م  أكثر األساسية، للمتطلبات األول المؤشر
 م  أكثر للكفا ة، والمع  ة الداعمة بالعوامل الخاص الثاني المؤشر عليدا وينطبق االقتصادي، التطور
 األول، المقيام  فيي  عليديا،  وينطبيق  االقتصادي، التطور مراتب أعلى على تقع الثالثة والمجموعة .غيره

 بعيام  الخياص  العيدد  فيي  التقريير  ويضيي   .المؤسسيات  وتكاميل  باالبتكيار  الخياص  الثاليث  المؤشير 
 .والثالثة الثانية بي  أخر  انتقالية ومجموعة والثانية، األولى بي  انتقالية مجموعة 2013/2014

 مقياس على 1 رقم الدولة فإن المثال، سبيل على 2011/2012 لعام للتنافسية العالمي للتقرير وفقًا 
 أن يالحي   وحييث  المؤسسيات،  وتيراب   االبتكيار  مجيال  فيي  امتيا هيا  بفضيل  سويسيرا،  هيي  التنافسيية 
 قطياع  بيي   القيوي  التعياون  إليى  باإلاضيافة  العيالم،  فيي  األفضيل  بيي   مي   ليديدا،  العلميي  البحيث  مؤسسات
 .التكنولوجي والتطوير العلمي البحث على للشركات المرتفع واإلنفاق األكاديمية، والمؤسسات األعمال

 سويسيرا،  احتسياب  بعيد  تنا لييًا،  مرتبية  األوليى،  العشر الدول فإن المذكور، للتقرير وطبقا وعمومًا،
 -كلديا  وتقيع  .كنيدا  اليدانمارك،  هولندا، فنلندا، اليابان، ألمانيا، المتحدة، الواليات سنغافورا، السويد، :هي

 المركي   احتليت  المتحيدة  الوالييات  وأن الشيمالية،  وأمريكيا  األوروبيية  القارة م  كل في -دولتي  باستثنا 
 فيي  – سينغافوره  هميا  و آسييا،  شيرق  في تقعان الشمالية، وأمريكا أوروبا خار  م  البلدي  وأن الرابع،
 أن التنافسيية،  مقيياس  على الدول ترتيب يؤكد وعمومًا، . السادس المرك  في - واليابان -الثالث المرك 
 الغربيية  - أوروبيا  :الثالثة المناطق في أساسية، بصفة تتحدد، والصاعدة يطرةالمس العالمية القوة مراك 

 .آسيا وشرق الشمالية، وأمريكا والشمالية،

 

 :  االبتكارية والتنمية التنافسية بي  التفاعلية العالقة ف  العمل وإنتاجية اإلنتاجية موقع**  

 واسطة) تمثل اإلنتاجية أن على والتنمية النمو م  وكل الحديثة بالخدمات المعنية الكتابات تتفق تكاد
 تعتبير  حيث ،)التنافسية) في البحث منظور م  جليا ذلك وبدا .الطرفي  بي  التفاعلية العالقة في ) العقد

 مسيتو   رفيع  في ثم وم  االقتصادي، للنمو مرتفعة معدالت تحقيق مضمار في الحاكم العامل اإلنتاجية
 .المعاصرة والدول األمم تنافسية

 مثليث،  هيئية  عليى  للتنافسيية  األمريكيي  التنافسيية  مجلي   صاغه الذي المبكر المفدوم م  ذلك ويتنكد
 أوالهميا  :طبقتيي   داخليه  فيي  ويحتيوي  ( ،والتطيوير  البحيث  فيي  االسيتثمار  خاصية )االسيتثمار  قاعدتيه 

 .المعيشة مستو  في فيتمثل المثلث رأس وأما التجارة، وثانيتدما اإلنتاجية،
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 دور عليى  للتنكييد  نّصيا  نقتطي   ، اإلنتاجيية  مواضيوع  فيي  الحديثية  لألبحيا   مسيحية  دراسية  ومي  
 :المدارات قاعدة وتكوي  "البشري المال رأس" بنا  خالل م  - اإلنتاجية رفع في (الحديثة الخدمات(

 قيادرة  بشيرية  ميوارد  بيدون  تحقيقيه  يمكي   ال اإلنتاجيية  تحسي  على المتقدمة التكنولوجيات أثر إن "
 للتغييرات  السيريعة  واالسيتجابة  اإلنتا ، عملية في وتوظيفدا التكنولوجيات، هذه إمكانيات استغالل على
 تنافسيية  لتحقييق  أساسيية  تعيد  العواميل  هيذه  .األسيواق  وفيى  والتكنوليوجي  العلميي  التقيدم  فيي  تحيد   التيي 

 يمكي   وحتى    .البشرية الموارد وتنمية إلدارة المت ايدة األهمية هنا وم  .الطويل األجل في المشروع
 بشيرية  ميوارد  يمتليك  أن يجيب  والميرن  السيريع  والتحرك والتجديد باإلبداع باستمرار يقوم أن للمشروع
 هي الموارد هذه والتعاون، والثقة المتبادل االحترام م  جو فى وتعمل للمشروع ومنتمية ومنافسة ماهرة
 تقلييدها  يمكي   الجدييدة  المنتجيات  أن ذليك  .اإلنتاجيية  فيي  مسيتمر  تحسيي   تحقيق م  المشروع تمك  التي

 وعالقيات  البشير   الميال  رأس تقلييد  يصيعب  ولكي   الحديثية،  التكنولوجيات شرا  يمك  وكذلك بسدولة،
 الميال  رأس وإن .المشيروع  فيي  واالجتمياعي  البشير   الميال  رأس بيي   تكيامال  هناك فإن كذلك   .العمل

 كميا  اإليجابيية،  والمشياركة  الجماعي العمل م  الممتدة وشبكاته المشروع في العاملي  يمك  االجتماعي
 " . البشري المال رأس تنمية خالله م  يمك  الذي اإلطار يحدد أنه

 القيدرة  بيي   للعالقية  متجيان   إطيار  لبنيا   عمييق  فكيري  جديد  بحيدو   االسيتنتا   يمكي   سيبق،  مميا 
 إنتاجيةو اإلنتاجية مواضوع بيندما العقد وواسطة التنافسية، وبي  عموما، التكنولوجية العلمية االبتكارية،

 هيي  أو والتكنولوجييا،  العلم على قايمة خدمات باعتبارها للخدمات، الحيث المفدوم م  انطالقا  ، العمل
 :التالية األس  على اإلطار هذا ويقوم ،" والتكنولوجية العلمية الخدمات"

 او والتنمية، للنمو الرئيسة الدفع قوة تشكل الحديث، المفهول وفق الم كور، بالمعنى الفدمات إن -1
  .اإلنمائية العملية محركات اهم هي

 الملموساة،  غيار  او فيزيقياا،  المتجسدة غير ،"الناعمة القوة" عن تعبير المثابة به   الفدمات إن -2
 والتادريب  التعليم :من كل في ادق، بصورة -مقوماتها او تعبيراتها، :وباألحر  تعبيرها، وتجد

 . العاملة القوة وتأهيل
 (البشاري  الماا   راس) او المعرفاي،  الماا   باراس  يسامى  وماا  والمهاارات،  المعارف قاعدة بناء -3

 .( لالبتكار وطني نظال) و حقيقية "ابتكارية قدرة" وبناء "والتطوير البحث" وعملية

 العميل،  إنتاجيية  :قياسدا طرق كانت أيا اإلنتاجية، لنمو أساسية رافعة تمثل المعنى بدذا الخدمات إن
 للنمو الدافعية قوتدا خالل م  العمل، وإنتاجية اإلنتاجية، وإن .وغيرهما اإلنتا ، لعوامل الكلية اإلنتاجية
 فيي  "ال اويية  حجير " وهيي  والج ييي،  الكليي  يي المسيتو  عليى  للتنافسيية  االنطيالق  قاعيدة  تمثيل  والتنمية،
 .واألمم الدول تنافسية والقومية، الوطنية التنافسية للقدرة الكبير الصرح

 

***** 
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 الرابع القسم

 والمهاري المعرف  المكون حيث م  "العمل عرض "خصائ  تطور

 الصناع  والتدريب التكنولوج  التعليم سور على بالتركيز

 

      والمهاري المعرف  المكون حيث م  العالم ، المستوى على"العمل عرض" خصائ  تطور** 
               

   .العالم  المستوى على العمل عرض خصائ  تطور ع  بنبذة القسم هذا نبدأ** 

 الثيورة  عصير  إليى  الصيناعية  الثيورة  عصير  م  الثانية، العالمية الحرب عقب كبير انتقال حد  فقد
 مي   التسيعينات  وأواييل  الثمانينيات  أواخر منذ األخيرة الثورة داخل ثورة حدثت ثم .التكنولوجية -العلمية
 هيذا  عي   التعبير وتم .العالية التكنولوجيا آفاق إلى والتكنولوجي العلمي التطور بانتقال المنصرم، القرن
 الدقيقية،  اإللكترونييات   تكنولوجييا  تطيور  عليى  الثمانينيات  فيي  التركيي   تيم  فقيد  .متعيددة  بطيرق  التطيور 

 ومصيادر  ،  "المعلوميات  و االتصياالت "  تكنولوجييا  عليى  التسيعينات  فيي  التركيي   جر  ثم .وتطبيقاتدا
 الجديد القرن مطلع ومع .النانو تكنولوجيا إلى باإلاضافة -الحيوية والتكنولوجيا والمتجددة، الجديدة الطاقة
 عليى  وليي   والتكنولوجيية،  العلميية  الخيدمات  على يقوم الذي الجديد االقتصاد ع  الحديث نبرة ارتفعت
 المعلومات م  التحول على يقوم الذي المعرفة اقتصاد ببنا  االهتمام وت ايد التقليدي، بمفدومدا الصناعة

 .واالبتكار المعار  إلى

 باآلفاق االهتمام حيث م  متفاوتة، بدرجات ، العربية الدول فيدا بما النامية، الدول ذلك كل م  وقد
 :مدمي  ميداني  في وخاصة والتكنولوجيا، العلم يفتحدا التي الجديدة

 الموجاة  وشايوع  ،"اإلنترناج "و الحاسابات   حياث  والمعلوماات،  االتصاا   تكنولوجياا  ميادان   ( ا
 .األجهزة تصنيع في الرقمية اإللكترونية

 .عموما والطب الصحة وفي والدواء، الصيدلة في تطبيقاتها و الحياة علول ثورة  ( ب

 العلميية  التطيورات  تفراضيه  بميا  المتوسيطة  الطبقية  أبنيا   مي   الجدييدة  الشيريحة  اهتميت  كليه،  ليذلك 
 والطب، الحياة علوم بتعلم مواٍ  اهتمام جر  كما الدندسية  والعلوم والشبكات، الحاسبات :والتكنولوجية

 .المد  هيكل على ذلك وانعك 

 المتخرجيون  اتجيه  الجدييدة،  المدنيية  القطاعيات  في األعمال على الجديد "الطلب" مواجدة أجل وم 
 في  مثال ليعملوا واللغات، والحاسوب والصيدلة والطب الدندسة لحقول المتمي  التعليم فروع م  الجدد،
 وعيادات متخصصة مكاتب ولينشئوا وبرامجدا، الحاسبات و العليا والدندسة المحاسبة شركات و البنوك
 م  الشباب أما  .المالي يدللعا نسبيا عالية معدالت لتحقق "السوق آلية" وفق تعمل تجارية ومحالت طبية
 "ليحج وا" والعالي المتوس  التعليم مراحل م  االنتدا  ينتظرون ظلوا فقد الدخل، محدودةال الفئات أبنا 
 بمعيار وكذا المدارة م  دنيا مستويات ذات مد  في ليعملوا أو الخريجي ، بطالة "طوابير" في لدم مكانا
 .االجتماعية والمكانة الدخل

 الواحيد،  المجتميع  أبنيا   بيي   العمييق  بالتفياوت  المتعلقية  الحقيقية  هيذه  أن إليى  هنيا  نشير أن المدم وم 
 الشيغل،  وعيالم  والتنهييل  والتيدريب  والتعلييم  العييش  فيي  الفيرص  تكيافؤ  حييث  مي   األخيرة، العقود خالل

 قيوة  ورا  الكامنية  العناصير  أهيم  كانت ، واسع نطاق على والقدرات الدخل في الفقر انتشار في متجسدة
 .بعده وما 2011 عام خالل العربية للتغيرات الدفع
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 التعليميية  القيدرات  اكتسياب  مضيمار  فيي  االجتمياعي،  التفياوت  معالجية  عليى  العميل  يجيب  هنيا،  وم 
 .الجديد العمل بعالم اللحاق اجل م  االجتماعية، الشراي   لكافة والصحية،

 التكنولوجي التعليم دور على بالتركي  والمدارات، المعرفة قاعدة تكوي 

 التكنوليوجي  التعلييم  تخصصيات  هيكيل  بمقابلية  و العربيية،  مصير  لجمدوريية  حالية  دراسية  واقيع  مي  
 حيث والخاص، العام القطاعي  ع  المتاحة البيانات خالل م  بيندما المفارقة لنا تتبي  ، الصناعة بديكل

 :يلي ما نستخلص

 باين  ) مشاتركة  قواسام  ( تمثال  العربياة،  مصر جمهورية في صناعية قطاعات اربعة هنا  -1
  الهندساية،  الصاناعات  ، الكيماوياات   : هي و األولوية حيث من الفال و العال القطاعين

 للنظار  الملفاج  ومان  .الجااهزة  المالبس و النسي  و الرز  صناعة و ، الر ائية الصناعاتو
 والتدريب التكنولوجي التعليم برام  في ت كر بأهمية تحظى ال الكيماوية الصناعات ان هنا

 .الصناعي
 للصاناعات  نسابيا  مرتفعاة  اهمية يشهد مصر في الفال القطاع في االستثماري النشاط إن -2

 السيارات صناعة تفم التي الصناعات ه   ان والش  .االلكترونية و الكهربائية و الهندسية
 لنمو مهمة قاطرة تشكل ، البصرية – السمعية واألجهزة المنزلية األجهزة و النقل ووسائل
 الصاناعية  وا الت االلكترونياات  نصايب  رفاع  اهمياة  يؤكاد  مماا  الصاناعي  الفاال  القطااع 

 خاصاة  بصافة  يالحاا  كماا   .التادريب  و للتعلايم  التكنولوجياة  التفصصاات  فاي  المتفصصة
 :مايلي

 تتطلب ) للعمالة نسبيا المكث  االستخدام ذات ( الجاه ة المالب  و النسي  و الغ ل صناعة •
 المحافظة مع التكنولوجي محتواها لرفع التدريبي و التعليمي النشاط مع أعمق و أشد ربطا
  اإلنتيا   عناصير  بيي   التينلي   حييث  مي   الرييسيي  التكنوليوجي  طابعديا  عليى  اإلمكيان  بقيدر 

 .(النسبية العمل كثافة(

 فيي  محوريا موقعا ( الصلب و الحديد صناعة خاصة ) األساسية المعدنية الصناعات تحتل •
 التخصصيي  التيدريب  و الفنيي  التعلييم  بيرام   تعكي   أن يتطليب  ميا  وهيذا  الخياص،  القطياع 
 .المذكورة الصناعة متطلبات

 

  :العمل لعملية والمهاري المعرف  المكون و الصناع  والتدريب التكنولوج  التعليم** 

 الفنيية  الكيوادر  مي   باحتياجاتديا  الصيناعة  ُيمريدّ  أن والتيدريبي  التعليميي  النظام على يتعي  أنه ما بقدر
 استيعاب على قدرتدا  يادة اعتبارها في تضع أن الصناعي اإلنتا  منظومة على فان الماليمة بالنوعية
 :طريق ع  وذلك العمالة

 األسياليب  اختييار  فيان  :أدق وبعبيارة   اإلمكيان،  بقيدر  للعمالية  الميوفرة  غيير  اإلنتيا   تقنييات  اختييار  - أ
 تشغيل حساب على موجبة اضرورة دون األحوال جميع في يتم أال يجب تطورا األكثر التكنولوجية

 وبنيا   الكيوادر  تنهييل  فيي  بواجبديا  التدريبيية  -التعليميية  المنظومية  قاميت  ليو  خاصية  العميل  عنصر
 القطياع  فيي  التشيغيل  فيي  التوسيع  معيدل  أن مي   يبيدو  مما أهميتدا المالحظة هذه وتستمد المدارات
 . الصناعي التعليم خريجي إعداد فى ال يادة معدل م  اقل الخاص

 ، المتفيوقي   تبنيى  ) مسيتحدثة  بنسياليب  التعليم تمويل فى الخاص الصناعية األعمال قطاع مساهمة  -ب
 البحيث  عقود تمويل في الحاسمة المشاركة وكذا (المتخصصة التعليمية المنشآت لحساب الوقفيات
 .التجريبي والتطوير
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 تكيون  وان منديا  جي    والتقنيي  التكنوليوجي  البنيا   يكيون  بحيث للتنمية إستراتيجية تصاغ أن ينبغي -  
 .روافعدا م  أساسية رافعة التدريبية – التعليمية العملية

 لالرتقيا   شيامل  مخطي   واضيع  االعتبيار  بعيي   يؤخيذ  أن البيد  التكنوليوجي  البنيا   مضيمار  وفيى 
 االلكترونييات  تكنولوجييا  :فيي  أساسيية  بصيفة  وتتمثيل  القمية،  تكنولوجييات  ثيورة  مع لتتوا م بالتكنولوجيا
 والطاقيات  ، والمتقدمية  الجدييدة  المواد تكنولوجيا ، الوراثية والدندسة الحيوية التكنولوجيا ، والمعلومات

 .والمتجددة الجديدة

 إعيداد  في اإلسدام على العربية الدول في السياسات وصانعو الرأي قادة يعك  أن يتعي  كله، ولدذا
 والمدياري  المعرفيي  والمكيون  العلمي والبحث والتكنولوجيا والتدريب التعليم تحتض  شاملة إستراتيجية

  .للعمل

 

 

◙  ◙  ◙ 
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 للتشغيل المساندة االقتصادية السياسات

 العربية الدول فى
 

 مقدمة :

 تطبيق في مختلفة وبدرجات العربية، الحكومات إخفاق إلى العربية للدول االقتصادية التجربة تشير
 المتواصيل،  االقتصادي النمو تنمي  على قادر اقتصاد بنا  على قادرة اقتصادية وسياسات إستراتيجيات

 فرص تؤم  التي العامة والخدمات والمرافق األساسية البنية مشاريع وتمويل المنافسة تع ي  على وقادر
 .البطالة م  الحد ثم وم  للتشغيل

 العربية، الدول في واالجتماعية واالقتصادية السياسية المشاكل استفحال في  اإلخفاق هذا أسدم وقد
 عي   ناجمية  هيكليية  بطالية  معظمديا  فيي  وهيي  ، البطالية  معدالت في الكبير االرتفاع مشكلة مقدمتدا وفي

 فضيال  ، العمل سوق في العاملة القو  على الطلب أنماط في والتحول الرييسية اإلنتا  قطاعات اضع 
 نظيام  فيي  التطيور  مي   أكبير  بسيرعة  تتطيور  التي العمل أسواق بطبيعة المرتب  المواضوعي العامل ع 

 فيي  المطلوبية  الميؤهالت  بيي   العالقة اختالل م  ذلك على ترتب ،وما العربية بالدول  والتدريب التعليم
 .التعليمي النظام مخرجات م  المعرواضة والمؤهالت العمل أسواق

 التوجدات مقدمتدا في والتحديات، العوامل م  ومتشابكة واسعة بمجموعة المشكلة هذه ارتبطت كما
 السياسيات  مي   مجموعية  وتبنيت  اإلنتاجيية  القطاعيات  أهمليت  التيي  االقتصيادية   للسياسيات  الرشييدة  غير

  . العقالنية غير والمالية النقدية

 تغييير  عليى  لديا  المحتملية  واآلثيار  العربيية،  المنطقية  بديا  تمير  التيي  السياسيية  التحيوالت  اضيو   وفيي 
 الممك   فم  واضعدا أحس  ما إذا  السياسات تلك فإن العربية، الدول تتبناها التي االقتصادية السياسات

 مواضيوع  أخيذ  إذا وذليك  البطالة معدالت م  الحد ثم وم  بالتشغيل الندوض في محوريًا دورًا تلعب أن
 .السياسات هذه في يستحقه الذي االهتمام التشغيل

 :مباحث أربع إلى الدراسة تنقسم ذلك اضو  وفي

 .  )النمو استدامة ) االقتصادي االستقرار :األول المبحث •

 .وللتشغيل النقدية السياسات :الثاني المبحث •

 .والتشغيل المالية السياسة :الثالث المبحث •

 .والتشغيل االستثمار سياسات :الرابع المبحث •

 .والتشغيل المباشر األجنبي االستثمار سياسات :الخام  المبحث •

  . العمل بسوق وعالقتدا التعليم سياسات :السادس المبحث •

 

***** 
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 األول المبحث

 )النمو استدامة  (االقتصاسي االستقرار

 

 المسيتو   انتشاراعلى األوسع المفدوم فإن االقتصادي، لالستقرار الخاصة المفاهيم تعدد م  بالرغم
 األ ميات  تفيادي  م  الدولة ُتمك  التي الواضعية " بكونه " الدولي النقد صندوق يعرفه الذي هو الدولي،

 المفيرط  والتقليب   المرتفيع  والتضيخم  االقتصادي النشاط في الحادة التقلبات وتجنب والمالية، االقتصادية
 "المالية واألسواق الصر  أسعار في

 في التنويع م  مقبول مستو  على قايمة مستدامة نمو معدالت بتحقيق االقتصادي االستقرار ويتعلق
 فيي  المتسيارع  النميو  اسيتيعاب  يضيم   بميا  االقتصادي لالستقرار داعم مؤسسي وإطار ، الدخل مصادر
 بمفرده االقتصادي فالنمو .الدخل تو يع في التباي  تقليل ذاته الوقت في ويكفل العربية العاملة القوة حجم
 شيموال  أكثير  نميو  إرسيا   األمير  يستل م وإنما واالجتماعي، االقتصادي يي االستقرار لضمان كا  غير

 بميا  الطبقيية  الفيوارق  وتقلييل  والتوظي   المعيشية  مستويات في المستمر بالتحس  يسم  بشكل للمواطني 
 اليي  المبحيث  هيذا  يسيعى  سو  ثم وم  .والبعيد المتوس  المديي  على للمجتمع اإلنتاجية القدرات يع  

 غيير  انيه  أم ، بالتشيغيل  االرتقيا   فيي  سياهم  كونيه  عليى  للتعير   العربية بالدول النمو ألواضاع التعرض
 :التالية المعايير إلى استنادا وذلك ، محدودا التشغيل على أثره جعل مما مستدام

 .النمو في الحادة التقلبات تجنب على االقتصاد قدرة - 

 .الدخل مصادر في التنويع م  مقبول مستو  على قايم نمو تحقيق  -

 في التفاوت وتقليل العربية العاملة القوة نمو معدالت في ال يادات باستيعاب تسم  نمو معدالت تحقيق -
 .الدخل تو يع

  

 النمو ف  الحاسة التقلبا  تجنب على العربية االقتصاسا  قدرة** 

 تيرتب   البطالية  أن تفتيرض  مقاربيات  مي   تنطليق  البطالية  معيدالت  لتخفييض  الموجدية  السياسيات  أن
 البطالية،  نسيب  في انخفاض مع تتوافق أن بد ال النمو معدالت في  يادة فكل ، النمو مع مباشرًا ارتباطا
 لطبيعية  وبالنسيبة  للنميو  بالنسيبة  شيروط  وجيود  ويسيتل م  معينية  حياالت  في صحي  اقتصادي تحليل وهو

 النميو  بيي   العالقية  طبيعية  تبيي   التيي  القياسيية  الدراسيات  هيو  التحلييل،  هيذا  ييدعم  مميا  و .نفسيدا  البطالية 
 مد  كذلك و البطالة، نسب انخفاض على النمو معدالت ارتفاع تنثير مد  و البطالة حجم و االقتصادي

 .االقتصادي النمو على للبطالة مرتفعة معدالت وجود تنثير

 اقتصادية سياسات وتبني إصالح برام  تنفيذ على الثمانينيات منتص  منذ العربية الدول عملت وقد
 النمو معدالت رفع م  الثمانينات عقد نداية في مكندا ما وهو والخارجية، الداخلية االختالالت لتصحي 
 بمعيدالت  النميو  مواصيلة  مي   العربيية  اليدول  تيتمك   ،ليم  التسعينيات بداية مع ولك  .كبير بشكل الحقيقي
 فيي  بالمايية  7 مي   وانخفيض  ملحيو،،  بشيكل  التراجيع  نحيو  العربي االقتصاد نمو معدل اتجه حيث قوية

 للدول الحقيقي النمو معدل في التذبذب هذا واستمر ندايتدا، في بالماية 2.5 إلى الفترة بداية في المتوس 
 2005 عام الماية في 9 وبلوغه الماية في 5 بل  نمو بمعدل بدأها أن فبعد ، الثالثة األلفية خالل العربية
 ( .1 رقم شكل(  يواضحه ما وهذا ،2012 عام الماية في 2.6 ليبل  ،انخفض
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 (1) رقم شكل

 

 

 افقيده  مميا .أخير  إليى  عيام  مي   بالتذبذب اتسم العربية بالدول النمو معدل أن يالح  السابق الشكل م 
 ،1993 عام الماية في 2.9 نحو ليبل  انخفض 1990 عام الماية في 7.1 بل  أن فبعد االستدامة، صفه

 .حسابدا حال مرتفعة له التشتت درجة يجعل مما واالنخفاض االرتفاع بي  التقلب في واستمر

 وسيبب  نتيجية  هو العربية، بالدول اإلجمالي المحلي النات  نمو معدل في التذبذب هذا أن الواقع وفي
 لمؤشير  وفقيا  االقتصيادي  االسيتقرار  تحقيق  ليم  العربيية  اليدول  أن يعنيي  مميا  االقتصيادي،  االستقرار لعدم

 محيل  الفتيرة  خيالل  الخارجيية  بالصيدمات  تينثراً  أكثير  العربيية  الدول اقتصادات كانت فقد النمو، استدامة
  -:   خارجية بصدمة مندا كل ترتب  والتي التالية السنوات خالل نمو معدالت اقل وحققت الدراسة

 في 2.7  نحو إلى النات  نمو معدل خاللدا انخفض والتي الثانية الخلي  أ مة 1993 - 1990 •
 . 1993 عام الماية

 الينف   أسيعار  انخفياض  مي   علييه  ترتيب  وميا  أسييا  شيرق  دول دييون  أ مية  1997 - 1999  •
 .الماية في 2.5 نحو 1999 عام النمو معدل بل  ثم وم  متدنية، لمستويات

  .الماية في 2.3 نحو العام هذا في النمو معدل بل  وقد  (سبتمبر أحدا  ( 2001 •

 مسيتوياته  اقيل  العربيية  باليدول  النميو  معيدل  بل  حيث العقاري، الره  أ مة  2007 - 2009  •
 .الماية في (1.1) الفترة خالل اإلطالق على

 2.5 نحو إلى النمو معدل انخفض حيث العربية، بالدول الشعبية واالحتجاجات الثورات 2011 •
 . الماية في

 الثيورات  ميع  تقريبياً  مت امنية  جيا ت  والتيي  األوروبيي،  باالتحياد  السييادية  اليديون  أ مية  2012 •
 العربيية،  باليدول  منخفضياً  النميو  معدل يستمر التوالي على الثاني فللعام الشعبية، واالحتجاجات

  .الماية في 2.6 نحو ليبل 
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 الترك  هو النمو استدامة عدم في ساهم آخر عاماًل سنتناول الخارجية الصدمات لتلك باإلاضافة
 .األخر  االقتصادية القطاعات حساب على النف  قطاع لصال  المحلي النات  هيكل في

 رابطةمت تحّوالت ثالثة تحقيق الي العشري ، القرن تسعينات أوايل في سعت قد العربية الدول كانت
 تلك وتتعلق .والاليقة الكافية التوظي  فرص وإيجاد النمو تع ي  بدد  االقتصادية السياسات مجال في

 اقتصيادات  إليى  ال اييدة  العاملية  بالييد  المتخم العام القطاع عليدا يديم  اقتصادات م  باالنتقال التحوالت
 مفيرط  شيكل  فيي  تعتميد  مغلقية  اقتصيادات  ومي   للنميو،  الرييسي المحرك دور الخاص للقطاع فيدا يكون
 اقتصيادات  ومي   العيالمي،  االقتصاد في ومندمجة متكاملة تنافسية أخر  إلى المحلي اإلنتا  حماية على

 أكثير  أخير   إليى  الحياالت،  مي   العدييد  فيي  والغيا   الينف   عليديا  يدييم   محدودة قطاعات حول متمرك ة
 .تنّوعًا

 قطاع حصة انخفضت تقدمًا أكثر االقتصادات أصبحت كلما أنه تبي  عمومًا الدولية التجارب أن إال
 التحيّول  هذا يحد  ما وغالبًا .والخدمات التصنيع حصة وارتفعت اإلجمالي، المحلي النات  في ال راعة
 صيوب  اإلنتيا   عواميل  انتقيال  إليى  وييؤّدي  ال راعيية  اإلنتاجيية  يحّسي   اليذي  التكنوليوجي  التقيّدم  نتيجية 

 ميد   عليى  التنوييع  مي   القلييل  إال العربيية  البليدان  فيي  اإلنتاجيية  البنييات  تشيدد  وليم  .والخيدمات  التصينيع 
 أخير ،  منياطق  فيي  حيد   كما النسبي حجمه تقّلص ال راعي القطاع أن بيد .المااضية الثالثي  السنوات
 .الخدمات لقطاع النسبي الحجم انكمش فيما نادرًا، إال التحويلية الصناعات قطاع حصة ترتفع لم بينما

 النسيبي  نصييبه  و اد هيمنتيه،  في والغا ، النف  استخرا  فيه بما التعدي ، قطاع استمر المقابل، في
 أن البيانات وتظدر .المنال بعيد هدفًا ي ال ال االقتصاد تنويع بنن يفيد الذي األمر األخيرة، العقود خالل
 وترتفيع  2012 عيام  العربيية  لليدول  اإلجميالي  المحليي  النات  م  الماية في 40 نحو يمّثل التعدي  قطاع
  (2) رقم الشكل في مواض  هو كما البترولية، الدول في النسبة تلك

 

 (2) رقم شكل

 

 عليى  العربيية  اليدول  مي   العدييد  قبيل  مي   المبذولية  الجدود م  بالرغم أنه السابق الشكل م  ويالح 
 قطياع  عليى  يعتميد  العربيية  اليدول  نصي   يي ال  ال اليدخل،  تولييد  لمصيادر  االقتصيادي  التنوييع  صيعيد 

 في القطاع هذا ويتمثل دولة، كل في اإلجمالي المحلي النات  م  أكثر أو ثلث نحو لتوليد واحد اقتصادي
 وعميان  والعيراق  وقطير  وليبيا الكويت هي للنف  مصدرة دول ثماني في اإلستخراجية الصناعات قطاع
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 وقطياع  ، ومصير  لبنيان  مي   كيل  فيي  الخيدمات  قطياع  إليى  باإلاضيافة  ، والج ايير  واإلميارات  والسعودية
 .السودان في ال راعة

 االستثمار إلىقد لجنت  الخليجية، الدول خصوصًا النفطية، العربية الدولوتجدر اإلشارة هنا إلى أن 
 حييا ات  عديدة صناديق وتشمل .الدخل مصادر لتنويع كوسيلة السيادية الثروة صناديق في الفت بشكل
 وطنة م  الحّد في ساعد السيادية الصناديق عبر االستثمار أن ومع .للحدود العابرة األصول م  اضخمة
 التنوييع  م  تتمك  لم إندا إال المعنية، البلدان على النف  أسعار تقلبات وأثر العالمية، االقتصادية األ مة

 أن فالبد العمل فرص وخلق النمو استدامة تحقيق العربية الدول أرادت إذا ثم وم  . الحقيقي االقتصادي
  . الحقيقي االقتصاد تنوع على تعمل

**** 

 

 الثان  المبحث

 والتشغيل النقدية السياسا 

 

 المركي    البنيك ) النقديية  السيلطات  تتخيذها  التيي  اإلجيرا ات  مجموعية    النقديية  بالسياسية  يقصيد 
 لمي   بالنسيبة  بتكلفتيه  أو منه المتاح بالقدر يتعلق فيما سوا  فيه والتنثير االيتمان رقابة بدد  (والحكومة

 صير   وسيعر  عامية،  بصيفة  النقيود  عيرض  حجيم  فيي  التينثير  وكذلك بدا، ُيمن  التي بالشروط أو يطلبه
 .أواضحناه الذي بالمعنى االقتصادي االستقرار تحقيق أجل م  وذلك األجنبية، بالعمالت المحلية النقود

 للسياسية  يمكي   التيي  واألدوات االقتصيادي،  االسيتقرار  تحقييق  فيي   مدمياً  دورًا السياسية  هذه وتلعب
 اإلصيدار  الصير ،  سعر الفايدة، سعر أهمدا، وم  والتعدد، بالتنوع تتمي  استخدامدا وااليتمانية النقدية
  .االيتمان على المباشرة الرقابة النقدي، االحتياطي المفتوحة، السوق الخصم، سعر النقدي،

 تكون وحتى ، عليه والطلب النقدي العرض بي  التوا ن تحقيق هو النقدية للسياسة األساسي والدد 
 الفاييدة  ألسيعار  هيكيل  : السيعري  االسيتقرار  تحقيق  على تعمل أن فيجب للتشغيل داعمة النقدية السياسة
 ييدعم  بشيكل  االيتميان  وشيروط  وأسعار كمية وتنظيم والدولية، المحلية االقتصادية التطورات مع ينسجم
 التنافسيية  ويعي    االقتصيادي  االستقرار يدعم بما الصر  أسعار في التقلبات وخفض االقتصادي النمو
  .الدولية

 جي    حققت تقدير أقل في أو ؟ األهدا  هذه حققت السابقة المرحلة خالل النقدية السياسة هل ولك 
 .عليدا اإلجابة التالية السطور ستحاول ما هذا ؟ مندا

 المحلية السيولة تطور -1

 مي   تمتيد  ، األولى : مرحلتي  بي  العربية الدول انتدجتدا التي النقدية السياسة في التميي  يمك   
 االقتصيادي،  ل صالح برام  العربية الدول معظم طبقت حي  التسعينات، عقد نداية حتى  1990 عام

 شددت فقد ثم وم  انكماشية صبغة ذات بطبيعتدا البرام  وهذه الدوليي ، والبنك الصندوق م  بتوصية
 بكثيير  أعلى استمرت ذلك ومع ، الفترة تلك خالل انخفااضا العربية للدول  المحلية السيولة نمو معدالت

  (2010 عيام  منيذ ) الثانيية  المرحلية  فيي  أميا  . العربيية  باليدول  اإلجميالي  المحلي النات  نمو معدالت م 
 السييولة  حققيت  فقيد  ثيم  ومي   ، التوسيعي  اليند   هيو  العربيية  بالدول النقدية للسياسة الرييسة السمة فكانت
 اإلجميالي  المحليي  النيات   نميو  معيدل  بي  الفجوة وبلغت ،2007 عام أقصاها بل  ، مرتفعة نمو معدالت
 2008 عيام  النقديية  األوسياط  سياد  اليذي  اليقيي   عدم مع ولك  العام، هذا في أعالها السيولة نمو ومعدل
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 انعكاسيا  أخير   ميرة  وعانيت  إال التعيافي  بيدأت  أن وميا  ، كبييرة  بمعيدالت  المحليية  السييولة  انخفضيت 
 (3)  رقم الشكل م  يتض  ما وهذا الشعبية، والثورات لالحتجاجات

 

 (3) رقم شكل

 

 

 ما يلى : يتضح السابق الشكل م ** 

 نميت  المحلية السيولة أن إال 2000   1990 -الفترة خالل االنكماشي االتجاه م  بالرغم •
 .العربية للدول اإلجمالي المحلي النات  نمو معدل اضع  بل  بمعدل

  اإلجمالي  المحلي النات  نمو ومعدل المحلية السيولة نمو معدل بي  ارتباط هناك يك  لم  •
 حققيت  حيي   فيي  السينوات  بعيض  فيي  انخفااضا اإلجمالي المحلي النات  نمو معدل حقق فقد

 . أخر  سنوات في صحي  أيضا والعك  ارتفاعا، المحلية السيولة

 اليديون  وأ مية  الشيعبية  والثيورات  االحتجاجيات  بعيدها  ومي   العالميية  الماليية  مية األ  أدت •
 الفتيرة   خيالل  المحليية  السييولة  فيي  النميو  لمعيد  انخفياض  إليى  األوروبيية  لليدول  السييادية 

2012 - 2008    

 بمعدالت النفطية للدول المحلية السيولة في الكبير االرتفاع في البترول أسعار ارتفاع ساهم •
  للنف  المستوردة الدول في عليه هي ما أمثال ثالثة األحيان بعض في بلغت

 الموا نيات  فيي  العجي   وت اييد  المحليية  السييولة  مسيتويات  في التوسع ع  الناتجة الضغوط أدت وقد
 م  االنتدا  مع  2000 عام م  اعتبارا خاصة العربية الدول في التضخم معدالت ارتفاع الي الحكومية
 .التضخم معدالت على السيطرة أهدافدا م  كان والتي ، ( االقتصادي اإلصالح ) برام 

 طفرة بفعل العربية الدول م  عدد في االرتفاع م  م يد نحو التضخم معدل اتجه  2000 عام وبعد
 اليدول  فيي  النقديية  السيلطات  تيدخل  اسيتل م  ميا  وهيو  للينف   العالميية  األسيعار  ارتفياع  عي   الناتجة السيولة
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معدل نمو الناتج المحلي االجمالي مقارنة بنمو السيولة المحلية 
   2013-1990للدول العربية 

 معد  نمو السيولة المحلية معد  نمو النات  المحلي
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 تليك  أن إال.األجنبيية  األصيول  صافي ب يادة يتعلق فيما وخاصة السيولة في الفايض المتصاص العربية
 الغيذا   أ مية  خلفيية  عليى  الغيذا   أسيعار  فيي  المسيجل  االرتفياع  مع خاصة مندا المرجو تحقق لم السياسة

 الصيدد  هيذا  فيي  ويشار .المقبولة الحدود إطار في ت ال ما  التضخم معدالت أن إال ،(2010- 2008)
 فيي  الخليجيي  التعياون  مجلي   دول بخال  للنف ، المصدرة العربية الدول بعض حققته الذي النجاح إلى

 فيي  المتوسي   فيي  بالماية 30 م  تراجعت والتي ملحو،، بشكل العقدي  بي  ما التضخم معدالت خفض
 .(4) رقم الشكل  الثانية، الفترة في المتوس  في بالماية األولى الفترة

 (4) رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابق المرجع :المصدر** 

 -:يل  ما السابق الشكل م  يالحظ** 

 9.5 نحيو  ليبلي   التسيعينات  عقد م  األول النص  خالل التضخم معدل في الكبير االرتفاع بعد •
   بيرام   انجا  ظل في انخفااضا التسعينات عقد م  الثاني النص  شدد ،1995 عام الماية في
 ( . االقتصادي اإلصالح(

 أقصاها بلغت أن إال االرتفاع ىإل العربية بالدول التضخم معدالت اتجه 2000 عام م  اعتبارا •
 .العالمي الغذا  أسعار وارتفاع المحلية السيولة ت ايد بفعل ،2008 عام

 ثم وم  ، فيه بما ، االنكماش نحو العالمي االقتصاد اتجاه في أثارها العالمية المالية لأل مة كان •
 إتبياع  إليى  العربيية  باليدول  حيدا  مميا  ،2009 عيام  المايية  في 3 نحوإلى  التضخم معدل انخفض
 نحيو  بلي   أن إليى  االرتفياع  إليى  أخير   ميرة  التضيخم  معدل اتجاه عنه نجم مما توسعية سياسات

 .2012 عام الماية في 7.7

 

 الفائدة أسعار -2

 فيي  المسيجلة  بيالتغيرات  كبيير  بشكل ارتبطت قد العربية الدول في الفايدة أسعار اتجاهات أن يالح 
 تحريير  نحو العربية الدول غالبية توجه اضو  وفي التسعينات، ففي . والدولية المحلية االقتصادية البيئة
 مسيتويات  ارتفياع  منديا  ييذكر  أسيباب  عيدة  إليى  يعي    نسيبيا  ارتفاعياً  الفاييدة  أسيعار  سجلت الفايدة أسعار
 دول بعيض  مثيل  اليدوالر،  مقابيل  عمالتديا  صر  ألسعار ثابتة نظما تتبنى التي الدول في الفايدة أسعار
 سجلت كانت التي األمريكية الفايدة أسعار لمستويات العام االتجاه مع ينسجم بما الخليجي التعاون مجل 

 األكثير  الصير   أسيعار  نظيم  ذات العربيية  لليدول  وبالنسيبة  . التسيعينات  خيالل  نسيبيا  مرتفعية  مسيتويات 
 النقديية  السياسة على العب  تقليل في التسعينات مطلع منذ العامة المالية إصالحات ساهمت فقد مرونة،
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 معظيم  فيي  تتحيدد  كانيت  الفاييدة  أسيعار  أن أي .الثانيية  األلفيية  بداية مع الفايدة أسعار تراجع إلى أد  مما
 خليق  اجل م  االستثمار  يادة في يساهم بشكل استخدامدا يتم لم خارجية لعوامل انعكاسًا العربية الدول
 على محدود تنثير لدا كان المااضيي  العقدي  خالل العربية للدول النقدية فالسياسة وعمومًا .للعمل فرص

 وعلي االستثمار مخاطر وطبيعة االستثماري المناخ على أساسية بصفة يتوق  األخير أن إذن االستثمار،
 إليى  الميدخرات  تحيول  عليى  كبيير  تينثير  العواميل  لديذه  وكان ، مرونته ومد  اإلنتاجي الجدا  قوة مد 
 .العقارية المضاربات والى العقارات، سوق

 

 العربية العمال  صرف أسعار -3

 فيي  كثييرة  تقلبيات  فبعيد  االقتصيادي،  االسيتقرار  لتع يي   الصر  أسعار في التقلبات بخفض يتعلق فيما 
 عمليت  .التسيعينيات  مي   األول النصي   خيالل  العربيية  العميالت  معظيم  قييم  وانخفياض  الصير   أسيعار 

 – 2006مي    الفتيرة  خيالل  العربيية  العميالت  مي   العدييد  صير   أسيعار  اسيتقرار  على النقدية السياسات

 - 2006مي    الفتيرة  خيالل  وااضيحاً  ظدير  ميا  وهيو   ، المحليية  العميالت  قييم  تيدهور  م  للحد   ، 2012

 : (1) رقم الجدول م  يتض  كما ،2012

 (1) رقم جدول

 واليورو األمريك  الدوالر مقابل العربية العمال  قيمة ف  السنوي التغير متوسط 
 2012 - 1991م   الفترة خالل

 الدولة

 
 
 

 العملة

1991-1996 1997-2002 2000-2006 2006-2012 

 

 
 مقابررل
 الدوالر

 مقابررل
 حقرروق
 السرحب 
 الخاصة

 مقابررل
 الدوالر

 مقابررل
 حقروق 
 السحب
 الخاصة

 مقابررل
 الدوالر

 مقابررل
 حقروق 
 السحب
 الخاصة

 مقابررل
 الدوالر

 مقابررل
 حقروق 
 السحب
 الخاصة

 0.70 0 2.93 0 1.22 0 2.02 0.82 سينار األرسن
 0.67 00 2.93 0 1.22 0 1.19 0 سرهم اإلمــــارا 
 0.67 0 2.93 0 1.22 0 1.2 0 سينار البحريـــــ 
 3.39 2.72 1.34 1.54- 3.74- 4.9- 2.24 1.03 سينار تونــــــــ 
 1.77 1.09 1.68 1.21- 5.10- 6.25- 25.75 24.27 سينار الجزائــــــر
 0.67 0 2.93 - 1.22 0 1.19 0 فرنك جيبــوتــــ 
 0.70 0 2.93 0 1.22 0 1.19 0 ريال الســـعوسية

 الســـــوسان
- 344- 8.65- 9.76- 124.51 139.65 جنية

0.61 8.65 9.39 

 - 3.8 4.02 1.06 0.61- 1.81- 9.96 0 ليرة ســــــورية
 3.11- 3.76- 2.35- 5.13-  - 61.48 0 سينار العـــــــراق
 0.67 0 2.93 0.1- 1.22 0 1.19 0 ريال ُعمـــــــــان
 0.67 0 2.93 0 1.22 0 1.19 0 ريال قطـــــــــــر
 0.07 0.59- 1.94 1.9- 1.29 0.04- 2.25 0.7 سينار الكويــــــت
 0.67 0 2.94 0 1.65 0.42 12.43 11.1 ليرة لبنــــــــــان

 ليبيـــــــــــا
- 6.34 4.98 سينار

20.35 
-

19.37 16.83 20.25 -0.65 0.00 

 1.60 0.9 10.76 7.63 4.36- 5.51- 2.04 0.86 جنية مصـــــــــر
 0.35 0.32 - 2.10- 4.89- 1.68- 2.87- 1.21 0.02 سرهم المغــــــرب

 موريتانــيــا
- 12.18 10.86 أوقية

12.21 
-

11.13 0.99 3.96 1.97 2.35 

 2.10 1.41 6.14 3.12 4.79- 5.94- 39.97 38.32 ريال اليم 
  

  .مختلفة أعداس الموحد، العرب  االقتصاسي التقرير وآخرون، العربية الدول جامعة: لمصدرا **
 .العرب  النقد صندوق بيانا  قاعدة         

 



 
 

 190                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 

 

 -: يلي ما يالح  السابق الجدول م 

 مقابيل  ، العربيية  العمالت صر  أسعار في كبيرة تقلبات (1996 – 1991) األولى الفترة شددت •
 ونظيرا  ، اليدولى  النقيد  صيندوق  يصيدرها  التيى  ، الخاصية  السيحب  حقيوق  ووحدة األمريكي الدوالر
 خيالل  انخفااضيا  عمالتديا  صر  أسعار  تشدد ،فلم األمريكي بالدوالر الخلي  دول عمالت الرتباط

 .الدوالر مقابل الدول باقي عمالت قيمة انخفضت حي  في الفترة تلك

 السيحب  حقيوق  ووحيدة  اليدوالر  مقابيل  العربيية  العميالت  صير   أسيعار  انخفاض استمر م  بالرغم •
 أسيعار  شيددت  بيل  األوليى  الفتيرة  مي   حدة أقل كان أنه إال ، 2006 - 2012 الفترة خالل الخاصة
 . محدودًا ارتفاعًا عربية عمالت أربع نحو

 حجم ل يادة الماليمة البيئة بخلق يتعلق فيما إيجابيا أثرا تمارس لم النقدية السياسة أن سبق مما يتض 
 تمارس فلم العربية المنطقة مندا تعاني التي البطالة م  للحد التشغيل مستو  ارتفاع ثم وم  االستثمار،

 خالل الصر  أسعار في التغيرات انحسار م  وبالرغم ، التضخم معدل بخفض يتعلق فيما إيجابيا أثرا
 مشيروعات  لتنفييذ  المسيتثمر  بطمننية  يتعليق  فيميا  سيلبيا  أثيرا  تميارس  ما اليت  أنديا  إال األخييرة  السينوات 
 .العربية بالمنطقة استثمارية

 عميل  فيرص  لخليق  وحاجتديا  العربيية  اليدول  أواضياع  تراعي نقدية سياسات تواضع أن يجب ثم وم 
 :يلي ما تحقق أن يمكندا حيث

 .النقدية للسياسة رييسي كدد  األسعار استقرار على الحفا، •

 على الكلى االقتصاد إدارة على القايمون يعمل المستدد  للتضخم رقمي هد  وإعالن اختيار  •
 .استددافه

 إاضافة االقتصادية والمتغيرات المعلومات م  عريضة قاعدة على النقدية السياسة قرارات بنا   •
 .للتضخم المستقبلية التوقعات الى

 .التضخم استددا  إطار دعايم أهم م  الجمدور مع والتواصل الشفافية اعتبار  •

 اسيتددا   "  أن باليذكر  والجيدير  . (التضيخم  اسيتددا   ) تبنيى  إلنجياح  للمحاسيبة  آلييات  تيوفير   •
 تؤخيذ   " النات  فجوة   "فإن تمامًا العك  على والتوظي ، االقتصادي النمو اليغفل  " التضخم

  .النقديية  السياسة قرارات في تدخل التي المتغيرات أهم م  ُوتعد ، تفصيلي بشكل االعتبار في
 تحتيوي  متخصصية  دورية تقارير ونشر المستدد  التضخم معدل بإعالن ذلك يرتب  أن ويل م
 فيي  المسيتدد   عي   الفعليي  التضيخم  معيدل  انحيرا   وأسباب االقتصادية التطورات تحليل علي
   .ذلك حدو  حالة

 

 

***** 
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 الثالث المبحث

 والتشغيل المالية السياسا 

 

 وميا  الخ انية  أو الماليية  و ارة فيي  متمثلية ) العامية  السيلطات  اسيتخدام  الماليية،  بالسياسية  يقصيد 
 ، أخير   وبعبيارة  والتنميية  االقتصيادي  االستقرار تحقيق أجل م  ونفقاتدا الدولة إليرادات (يناظرها
 المجتميع  أنشيطة  فيي  للتينثير   العيام  واإلنفياق  الضيريبية  السياسية  اسيتخدام  فيي  السياسية  هيذه  تتمثيل 

 الحكومية  تسيتعمل  بموجبديا  التيي  السياسية  : بننديا  اليبعض  عرفدا وقد .المرغوبة بالطرق االقتصادية
 واإلنتيا   اليدخل  عليى  المرغوبية  غيير  اآلثيار  وتجنيب  مرغوبية  أثيار  إلنتيا   وإيراداتديا  نفقاتدا برام 

 االقتصادي االستقرار تحقيق في تستخدمدا أن المالية للسياسة يمك  التي األدوات وتتمثل .والتوظي 
 النقيدي  واإلصيدار  العيام،  والقيرض  والرسيوم  الضيرايب ) العامية  اإلييرادات  مصيادر  فيي  ، والنميو 

 والمحليية  المرك يية  العامية  النفقيات ) المتعيددة  بننواعيه  العيام  اإلنفياق  وكيذلك  ، (الحكومية  وإييرادات 
 ولتشيكلل  العامية،  والنفقيات  اإلييرادات  هيذه  كافية  لتضيم  للدولية  العامية  المي انيية  تينتى  وهنيا  . (الي  …

 االرتقيا   مقيدمتدا  فيي  يينتي  والتيي  واالجتماعيية  االقتصيادية  التنميية  أهيدا   لتحقييق  متكيامالً  برنامجا
 .البطالة م  والحد التشغيل بمستو 

 خالل م  العربية الدول في العامة للموا نة العامة المؤشرات على التعر  بمكان األهمية م  و
 النيات   إليى  العامية  للموا نية  الفيايض /والعجي   العيام  واإلنفياق  العامية  اإليرادات نسبة لتطور التعرض
 (5) رقم الشكل م  يتض  ما وهذا ، 1990-2012 الفترة  خالل العربية للدول اإلجمالي المحلي

 

 (5) رقم شكل

 عداد مختلفة.أالمصدر: جامعة الدول العربية وآخرون، مرجع سابق ، 
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مؤشرات الموازنة العامة للدول العربية إلى الناتج المحلي االجمالي خالل  
 2012-1990الفترة 

 العجز كنسبة من الناتج/الفائض النفقات العامة كنسبة من الناتج ايرادات العام كنسبة من الناتج
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 سيما وال السيادية، الموارد بغلبة يتمي  العربية للدول العامة الموا نات في اإليرادات هيكل كان وإذا
 االسيتثماري  اإلنفياق  نصييب  انخفياض  يعيبديا  اإلنفاق هياكل فإن الطبيعي، والغا  النف  تصدير إيرادات
 مي   الحيد  ثيم  وم  إاضافية  عمل فرص خلق على القادر هو األول أن خاصة ، الجاري اإلنفاق لحساب
 العربية الدول معظم في ، الجاري اإلنفاق هيكل علي ويالح  العربية، بالدول المرتفعة البطالة معدالت
 فيي  والمشيكلة  ، العربيية  باليدول  باهظية  الدعم فتكلفة ، والخدمة السلعي الدعم  مخصصات نسبة ارتفاع
 األكبير  بيالج    الطاقة استئثار أن كما فقرا ، أو أغنيا  كانوا سوا  المستدلكي  كل منه يستفيد أنه الدعم
 .النيات   هيكل تشوه في ويساعد الطاقة استدالك في اإلفراط في يسدم العربية الدول معظم في الدعم م 
  إلى

 عميل  فيرص  خليق  فيي  المسياهمة  اجل م  العربية الدول تتبناها أن يجب التي اإلصالحات ظل وفي
 : مايلي تشمل واإلجرا ات السياسات م  ح مة تبّني يجب فإنه حقيقية،

 أهيدا   مباشير  بشيكل  تيدعم  التيي  اإلنتاجيية  القطاعيات  نحو المالية الموارد لتوجيه الجدود  يادة •
 .االجتماعية التنمية وتع ي  الفقر تخفيض

 دفع علي القادرة القطاعات أنصبة  يادة  يخص فيما  االستثماري، اإلنفاق في األولويات تحديد •
 . عمل فرص وخلق النمو عجلة

 للوحيدة  بالغيا  اضيررا  التعيدد  يعيد  حييث  ، الموا نيات  تعيدد  وإلغيا   الموا نية  توحييد  عليى  العميل  •
 كفيا ة  رفيع  فيي  الميالي  اإلصيالح  أدوات تلعبيه  اليذي  اليدور  مي   ويقلل العامة للموا نة العضوية
 .واإلداري المالي الجدا  وقدرة

 .الخارجي العالم مع جديدة بنس  والتعامل التشغيل معدالت  يادة على العمل •

  . والجمارك والدخل المبيعات فيدا بما  الضرايب أنظمة إصالح •

 المشيروعات  لتموييل   " الخياص  والقطياع  العيام  القطياع  بيي   المشياركة  " بيرام   فيي  التوسيع  •
 إاضيافية  اقتصيادية  طاقيات  إتاحية  مثيل  م اييا  مي   ليذلك  لميا  العامة، الخدمات وإتاحة االستثمارية

 عليي  التينثير  دون العامية  والخيدمات  التحتيية  البنيية  في متعددة مشروعات بتنفيذ بالتعجيل تسم 
 .العام والدي  للعج  المالية المؤشرات استقرار

 تدبيره وطريقة العام اإلنفاق بنية خالل م  االقتصادي التنويع في تؤّثر أن المالية السياسة يمك  كما
 الخياص  القطياع  لتشيجيع  بالغية  أهميية  ذات ميثاًل،  التحتيية،  والبنيية  التعلييم  فيي  الحااضر استثمارات إن إذ

 مقّييدةً  العيام  اإلنفياق  مجيال  في الخيارات كانت إذا المقابل، وفي .مستقباًل االستثمار على العايد وتحسي 
 رأس في لالستثمار المالي الحّي  يكون الموظفي ، أجور وهيمنة االستدالك، دعم موا نة اضخامة بسبب
 الحيواف   تشيويه  إليى  المحروقيات،  دعيم  فيي  ال اييد  اإلنفياق  ويميل .محدودًا التحتية والبنية البشري المال

 الصيناعات  حسياب  على كثي ، شكل في المال ورأس الطاقة تستعمل التي القطاعات لفايدة االستثمارية
 .كثيفة عاملة يٍد أ إلى تحتا  التي والخدمات التحويلية

  

**** 
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 الرابع المبحث

 والتشغيل االستثمار سياسا 

 

 عنديا  تمخيض  والتيي  العربية بالدول طبقت التي االستثمار سياسات علي التعر  بمكان األهمية م 
 فسياسيات  االسيتثمار،  بسياسيات  المقصيود  هيو  ميا  نحيدد  أن يجيب  بدايية  ولكي   .البطالية  مي   الحجيم  هيذا 

 قيدر  أكبير  تحقييق  إطيار  فيي  الدولية،  بديا  تقيوم  التيي  والتدابير واألساليب القواعد مجموعة هي االستثمار
 القطاعيات  عليي  االسيتثمارات  تو ييع  ،ميع  القيومي  االقتصياد  فيي  اإلنتاجيية  الطاقية  في ال يادة م  ممك 

  منييه  فتيره  خيالل  ممكي   اقتصادي نمو معدل أعلي يحقق الذي بالشكل االقتصادية، واألقاليم واألنشطة
 .(1) معينة

 مي   مجموعية  عي   عبيارة  أندا علي ، الدول مستو  على االستثمار سياسات إلى النظر يمك  و هذا
 م  القومي، االقتصاد في االستثمارية العملية تحكم التي المرك ية والتوجيدات العامة والمبادئ القواعد
 االسيتثمار  وجنسيية  ،  واإلقليميي  القطياعي   االسيتثمار  وتو ييع  االسيتثمار  أولوييات  و حجيم  حييث 

 (2).معينة  منية فترة خالل تمويله ومصادر ونمطه وإستراتيجيته

 أن ويجب ، األهدا  لتغير طبقا األولويات فيدا وتتغير ألخر ، فترة م  االستثمار سياسات وتتغير
 وفيي  المطلوب، األهدا  تحقق التي القنوات في المستثمري  تدفع أي تحفي ية االستثمار سياسات تكون

 نمو معدل اكبر تحقيق في االستثمار سياسات أهدا  ،وتترك  المرغوبة والقطاعات واألنشطة المجاالت
 فيي  ،واإلسيدام  القومية المضافة القيمة و يادة الكامل، التوظ  مستو  م  القترابوا ممك ، اقتصادي

 .األخر  الفرعية األهدا  وبعض ، العملة قيمة وتحسي  المدفوعات مي ان دعم

 فيإن  ، خاصية  بصفة العربية والدول عامة، بصفة العالم لدول الشاغل الشغل هي البطالة كانت ولما
 أن وخاصة. االستثمار لسياسات رييسًا هدفًا يكون أن يجب البطالة م  والحد التوظ  بمستو  االرتفاع
 مي   ي ييد  ومما ، العرض جانب دون الطلب جانب م  البطالة على التنثير في تنحصر الحكومات قدرة
 البطالة كانت  العربية الدول بعض شددتدا التي الشعبية واالحتجاجات الثورات أن البطالة  قضية أهمية

 .اندالعدا في ساهمت التي األسباب أهم أحد المتعلم الشباب بطالة وخاصة

 ،فيتمثيل  والخارجيية  الداخليية  العواميل  مي   بالعدييد  يتحيدد  العمالية  عليي  الطليب  أن اليذكر  عي   وغنيي 
 النميو  بمعيدالت  تتحيدد  فإنديا  الداخليية  للعواميل  بالنسيبة  أميا  الخارجيية،  الدجيرة  فيي  الخيارجي  الطليب 

 المستخدمة  اإلنتا  وتقنيات واألقاليم االقتصادية القطاعات على وتو يعه االستثمار ،وحجم االقتصادي
  . والخاص العام القطاعي  بي   االستثمار تو يع و ،

 وتحدييد  االسيتثمار،  تو ييع  مشيكله  فيإن  العربيية  اليدول  بمعظيم  االسيتثمارية  الميوارد  نيدرة  ظيل  وفيي 
 ،وقد االستثمار أولويات  تحديد عند المخط  تواجه التي المشاكل أهم م  ،تكون االستثمارية األولويات

 المشروعات أهمية لواضوح وذلك ، االقتصادية التنمية لعملية األولي المرحلة في المشكلة هذه تظدر ال
 أهميية  تظدير  هنيا  ومي   ، الظديور  فيي  المشيكلة  تبيدأ  التنميية  عمليية  تقدم مع ولك  ، بدا البد  ينبغي التي

 :  يلي بما االستثمار سياسات تتسم أن يجب عامة وبصفة لالستثمار جيدة سياسات تصميم

  .االستثمارات تو يع في الجغرافي التوا ن 
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 . المختلفة القطاعات بي  لالستثمارات األفضل التو يع  •

 .اإلنتا  لعناصر النسبية الوفرة مع يتناسب الذي الماليم اإلنتاجي الف  اختيار  •

 خيالل  لتحقيقيه  المخط  يسعى الذي الدد  طبيعة يتوق  األمثل، التو يع أو التوا ن هذا ولك  
التالية األهدا  م  أكثر أو هد  لتحقيق يسعى المخط  فإن عامة وبصفة ، وجدت إن الخطة

 
: 

  .القومي الدخل في ممكنة  يادة ىأقص تحقيق  •

 . العامل فرص م  ممك  قدر أكبر توفير  •

 . المدفوعات مي ان في الجاري العج  تقليل  •

 .الصادرات لنمو ممك  معدل أكبر تحقيق  •

 إليديا،  الوصيول  فيي  القرار صانع يرغب التي األهدا  حسب االستثمار تحديد أولويات اختلفت وقد
 للظيرو   طبقياً  ألخير   فتيرة  مي    العربية الدول في المطبقة االستثمارية السياسات اختلفت فقد ثم وم 

 لكيل  ،وكيان  القيومي  االقتصياد  مسيتو   عليي  طبقيت  التيي  االقتصيادية  والسياسيات  ، والخارجيية  الداخلية
 رصيد  يمكي   ، العربيية  االقتصيادات  عي   البيانيات  نقيص  ظيل  وفيي  .التوظي   عليي  انعكاسيدا  مرحلية 

 :التالية المالحظات

  العربية بالدول المستخدم اإلنتاج  الف  : أواًل

 بننيه  اإلنتياجي  الفي   ويعير  . التوظي   لحجيم  الرييسية المحددات أحد المستخدم اإلنتاجي الف  يعتبر
 المجيال  هيذا  وفيي  ، ( الميال  ورأس العميل  وخاصية )  اإلنتيا   عناصير  بي  الم   بدا يتم  التي الطريقة
  -: متعددة أساليب  بيندما يقع اإلنتا  أساليب م  رييسيي  نوعي  بي  التميي  يمك 

 م  محدودة كمية مقابل العمل عنصر م  كبيرة ةكمي يستخدم الذي وهو ، العمل كثي ال اإلنتا  أسلوب
 . المال رأس عنصر

 رأس عنصير  مي   كبييرة  كمية يستخدم الذي األسلوب وهو ، المال رأس كثي ال اإلنتا  أسلوب •
 (1) العمل عنصر م  محدودة كمية مقابل المال

 م  تعاني حيث بدا، المتاحة اإلنتا  عوامل عرض بي  التناسب عدم ظاهرة النامية البالد في وتسود
 عدم إلى هذا التناسب عدم ،ويؤدي العمل عنصر عرض في نسبية وفرة مع ، المال لرأس النسبية الندرة
 . استخدامه سو  إلى أو ، اإلنتاجية العملية في طاقته بكامل  الواحد العنصر استخدام علي القدرة

 التنميية  تعميل  التيي  الديكليية  اإلختالالت صور احد اإلنتا ، عناصر عرض في التناسب عدم ويمثل
 العناصير  نيدرة  مي   الحيد  عليي  تعميل  التيي  السياسيات  إتبياع  يتطلب ما وهو ، مواجدتدا علي االقتصادية

 اقتصيادية  أسي   عليى  نسيبيا  المتيوفرة  العناصير  توظيي   في التوسع مع ، مندا المتاح ب يادة وفرة األقل
  . سليمة

 النيدرة  أما الديكلية، البطالة ظاهرة شيوع في النامية البالد في  العمل لعنصر النسبية الوفرة وتتمثل
 اليبالد  في المنتجة األموال رلوس تكوي  علي القدرة اضع  إلى األساس في فتعود المال لرأس النسبية
 ليذلك  المناسب المناخ توافر لعدم لالستثمار الميل اضع  أو ، الوطنية المدخرات نقص بسب إما النامية
 . المخاطرة درجة ارتفاع إلى يؤد  بما

 كثيفية  تقنيات استخدام في المت ايد بالتوسع عمومًا العربية الدول في المطبق اإلنتاجي الف  اتسم وقد
 رأس إحيالل  فيي  ،والتوسيع  جدييدة  عميل  فيرص  خليق  تكلفية   ييادة ه علي ترتب الذي األمر ، المال لرأس
 مندا: أسباب لعدة وذلك المختلفة، القطاعات بي  متفاوتة بدرجات تم قد ذلك كان وإن ، العمل محل المال
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 تففايل  إلاى  المنشاات  يادفع  الا ي  األمار  المهاارة،  العالياة  الفنياة  العمالاة  في الملحوظ لنقال ا *
 .وتشريلها شرائها تكاليف ارتفاع من الرغم على ا الت استفدال

 يستلزل قد للتصدير موجهه كانج إ ا وخاصة المنتجات، جودة بمستو  االرتفاع في الرغبة * 
 .الراسمالية الكثافة من اعلى درجات

 المشيروعات  عليي  التركيي   عليي  جميعديا  أكيدت  والتيي  المعلنية  االسيتثمار  سياسيات  أن مي   وبالرغم
 عليي  هيذا  وانعكي    ، التطبييق  إليى  طريقيا  تجيد  ليم  للعمالية،  أكثير  توظيي   إليى  تيؤد   التيي  االسيتثمارية 
 فيي  ال ييادة  معيدل  م  أقل كان المشتغلي  عدد في ال يادة معدل أن حيث    التشغيل نمو معدل انخفاض

 مي   عيدد  لعبيه  اليذي  الدور فإن االقتصادية القطاعات مستو  علي إما . األحوال أحس  في ، العمل قوة
  . بكثير المرغوب المستو  دون كان العمالة لتشغيل المدمة القطاعات

 

  والخاص العام القطاعي  بي  االستثمارا  توزيع : ثانيُا

 ألن ، البطالة مشكلة علي المؤثرة العوامل أحد والخاص العام القطاعي  بي  االستثمارات تو يع يعد
 مي   معيي   حجيم  بتشيغيل  االلت ام يضع قد فاألخير العام، القطاع هد  ع  يختل  الخاص القطاع هد 
 يكيون  أن يتوقيع  فيال  الخياص  القطياع  أميا  ، الربحيية  هيد   تحقييق  بجيوار  األساسيية  أهدافيه  كنحد العمالة
 على ينعك  مما ، لتحقيقدا يسعى التي األولوية ذات األهدا  اضم  ذاته حد في عمالة بتشغيل االلت ام
 ليرأس  الكثي  لألسلوب استخدامًا أكثر الخاص القطاع يجعل مما ، اإلنتا  في المستخدم الفني األسلوب
 . العام بالقطاع مقارنه المال

 للقطياع  أكبير  دور إعطيا   ميع  ، المنفيذة  االسيتثمارات  مي   الخياص  القطياع  نصيب ارتفاع فإن ولدذا
 . البطالة وحجم العمالة علي أثره له كان ، واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية في الخاص

 اض  ثم وم   العاملي  بعض تسري  الخاص القطاع الي العام القطاع م  التحول عملية ع  نت  وقد
 تيدفع  التي األموال إنفاق عدم تلك التحول عملية على يؤخذ ومما . العمل سوق إلى المتعطلي  م  م يد
 فيرص  وخليق  اإلنتاجيية  الطاقية   ييادة  علي تعمل جديدة، استثمارات في العام األعمال قطاع لشرا  ثمنا
 تعويضيات  شيكل  فيي  أو اليدول  لتليك  العامية  الموا نيات  عجي   لتموييل  معظمديا  ذهيب  ولكي   جدييدة  عمل

  .خدماتدم ع  االستغنا  تم اللذي  للعاملي 
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  لالستثمارا  القطاع  التوزيع : ثالثًا

 القيادر  القطياع  هو ال راعي القطاع إن ويراعي ، المختلفة القطاعات علي االستثمارات تو يع عند
 : (6) رقم الشكل يواضحه ما وهذا  ، العمال م  الم يد استيعاب على

(6) رقم شكل

 العربيية  اليدول  مي   عيدد  فيي  االسيتثمارات  مي   ال راعيي  القطياع  نصييب  (2) رقيم  الجدول ويواض 
2002 : 

 (2)رقم جدول

 الثابت المال رأ  تكوي  إجمال  م  الزراعة قطاع نصيب

 2002 عام العربية الدول م  عدس ف 

 النسبة الدولة

 %7.2 *مصر

 %2.2 األردن

 %2.1 اإلمارات

 %13 تون 

 %16.4 سوريا

 %13.2 العراق

 %0.6 الكويت

 ،2002 العاشر، العدس العرب ، الوط  لدول اإلحصائية المجموعة العربية، الدول جامعة :المصدر** 
 .435ص

 .2007-2002 الفترة ع  *  

 

 الزراعة
22% 

 الصناعة  
 الفدمات 17%

61% 

االقتصادية بالدول العربية عام  النسبة المؤية للقوة العاملة في 

2011 
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 مقارنية  الثابيت  الميال  رأس تكيوي   فيي  ال راعة لقطاع النسبية األهمية انخفاض الجدول م  ويتض 
 النيات   مي   المايية  فيي  16 بنحيو  ال راعية  قطاع فيه يساهم الذي الوقت في االقتصادية، القطاعات بباقي

 . العربيية  العمالية  إجميالي  مي   المايية  فيي  31 وبنحيو  ، (سيتخراجي اال غيير ) العربيي  اإلجميالي  المحليي 
 فيي  الماية في 7.2  يتعّد لم الثابت الرأسمالي التكوي  م  ال راعة نصيب أن على سبيل المثال ويالح 
 .مثال األردن في الماية في 2.2 مقابل 2007-2002 الفترة خالل مصر

  نصيب ظل حيث ، البينية العربية لالستثمارات القطاعي التو يع في إيجابا ، أفضل الحال يك  ولم
 لعيام  البينيية  االسيتثمارات  مسيتو   عليى  أو التراكميية  االسيتثمارات  مي   سيوا   منخفضيا   ال راعية  قطاع

 : (7) رقم الشكل يواضحه ما وهذا ،2011

 .2011المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية، 

 

 -: يل  ما يتضح السابق الشكل م ** 

 عيام  حتيى  عربيية  دول لسيت  التراكميية  العربية لالستثمارات القطاعي التو يع األول الشكل يواض  •
 معظيم  أن ،وليبيا جيبوتي ، تون  ، األردن ، مصر ، السعودية هي ، بيانات عندا توافرت 2011

 قطاع في ترك ت دوالر مليار 77.2 قيمتدا والبال  الدول لتلك الواردة البينية العربية االستثمارات
 لم حي  في ، الماية في 26 بلغت بنسبة الصناعة قطاع يليه ، الماية في 69 بلغت بحصة الخدمات
 عليى  األخير   القطاعات اقتصرت حي  في ، فق  الماية في 4 نحو على إال ال راعة قطاع يحصل

 . الماية في 1

 عربيية  دول لخمي   2011 عيام  العربيية  لالسيتثمارات  القطياعي  التو ييع   الثياني  الشيكل  يواضي   •
 العربيية  االستثمارات معظم أن واليم  مصر ، الج اير ، تون  ، هي،األردن بيانات عندا توافرت
 ميا  عليى  الصيناعة  قطياع  اسيتحوذ  حيي   فيي  الماية، في 87 بنحو الخدمات قطاع في ترك ت البينية
 حي  في ، اإلجمالي م  الماية في 3 نسبته ما علي ال راعة وقطاع اإلجمالي م  الماية في 4 نسبته

 .الماية في 6 على األخر  القطاعات اقتصرت

 

 األقاليم بي  االستثمارا  توزيع نمط  : رابعًا

 البطالة م  الحد في الرييسة العوامل أحد يعد العربية بالدول لالستثمارات المكاني التو يع عدالة إن
 في المكاني التوا ن تحقيق أهمية م  وبالرغم . العربية الدول عواصم ع  البعيدة األقاليم بدا تئ  والتي

 الخدمات
87% 

 الصناعة
4% 

 الزراعة
3% 

 أخرى
6% 

التوزيع القطاعي لالستثمارات العربية المباشرة 
 2011الوافدة للدول العربية  عام 

 الخدمات
69% 

 الصناعة
26% 

 الزراعة
4% 

 أخرى
1% 

التوزيع القطاعي لالستثمارات العربية 
المباشرة  التراكمية الوافدة إلى الدول  

 2011العربية حتى عام 
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 تشيير  حييث  التوجيه،  هيذا  مع يتفق ال االستثمارات تلك تنفيذ في الحال واقع أن إال االستثمارات، تو يع
 بعض في البطالة معدل اتجاه في ساهم لالستثمارات الجغرافي التو يع في التوا ن عدم أن إلى البيانات
 والجيي ة  القياهرة  هيي  مصيرية  محافظيات  أربيع  اسيتنثرت  ، المثيال  سيبيل  وعليى  . ال ييادة  نحيو  األقياليم 

 التحس  م  وبالرغم ، الثانية الخمسية الخطة استثمارات م  الماية في 46 بنحو والقليوبية واإلسكندرية
 حيي   فيي  المايية،  فيي  33 نحيو  عنيد  األربيع  المحافظيات  تلك نصيب بقي االستثمارات تو يع في النسبي
 االسيتثمارات  مي   المايية  فيي  3.6 ، 3.8، 2.3 ليبلي   وقنيا  وأسيوان  الغربيية  محافظيات  نصييب  انخفض
 فيي  المايية  فيي  13.4 ، 18.7 ، 10.8 بلغيت  بطالية  معيدالت  م  تعاني أندا رغم ، التوالي على الكلية
 . الرابعة الخمسية الخطة نداية

 صياحبدا  التي و المدن إلى الري  م  الدجرة ت ايد في ساهم األقاليم بعض نصيب انخفاض أن كما
 البطالية  انتشيار  فيي  جوهريياً  دورًا لعبت لعب ما وهو ، العمل علي الحصول في المداجري  بعض فشل

  . الحضرية المناطق في الالإرادية

 ،واٍد فيي  كانيت  البحيث  فتيرة  خيالل  طبقيت  التيي  االسيتثمارية  السياسيات  أن اليى  ذليك  مي   نخليص و
 المستخدم اإلنتاجي الف  اتسم حيث أخر  واٍد في حلدا على السياسات تلك ترك  أن يجب التي والمشاكل
 فيي  أيضيا  سياهم  االقتصيادية،  الحيياة  فيي  الخياص  القطياع  دور ت اييد  أن كميا  للعاميل،  المال رأس بكثافة
   . األقاليم مختل  حاجات لالستثمارات المكاني التو يع يراع لم كما ، البطالة معدل ارتفاع

 فيرص  خليق  فيي  يجابييا إ أثيرا  تميارس  أن العربيية  اليدول  فيي  االستثمارية للسياسات أريد إذا ثم وم 
  _:على تعمل أن فيجب البطالة م  والحد عمل

  : خالل م  لالستثمارات المتوا ن اإلقليمي التو يع - 1

 . االقتصادية للتنمية األساسية المحاور أحد باعتباره(اإلقليمي)المكاني التوا ن تحقيق -أ

 خيار   جدييدة  ةاقتصيادي  مجتمعيات  تحدييد  عليي  لالسيتثمارات  اإلقليميي  التو ييع  سياسية  تركيي   -ب
 وذليك  المطيردة،  السيكانية  ال يادة لجذب السكانية، الكثافة مرتفعة أصبحت التي العربية العواصم
  .العواصم تلك في السكانية الكثافة لتخفي 

 : يحقق بما والخاص العام القطاعي  بي  االستثمارات تو يع -2

 .ك   عام قطاع وجود بجوار التنمية، جدود في بكفا ة وإسدامه الخاص القطاع دور دعم -أ 

 لخدمية  وتطبيعديا   والمشتركة واألجنبية العربية االستثمارات مع للتعامل األواضاع أفضل توفير -ب 
    .أولياته و الوطني االقتصاد تنمية

 .المنظمة الذاتية للجدود تجسيدا وأكثرها األمثلة أبر  م  باعتباره التعاوني القطاع تنشي  - 

 :خالل م  ، والعامة الخاصة االستثمارا  تمويل كفاءة رفع** 

 والعدد اآلالت م  االستثمار احتياجات م  إنتاجه يمك  ما لتوفير المحلية اإلمكانات كافة تعبئة  -أ
  .ال .. 

 . المحلية التقنية وتعميق االبتكار تشجيع - ب

 . المقررة االستثمارات تمويل في الذات على االعتماد  يادة -  

 المحلي المكون ىعل تعتمد التي المشروعات تفضيل - د    
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 الخام  المبحث

 والتشغيل  ..المباشر األجنب  االستثمار سياسا 

 مي   عيدد  إلى ،يرجع االقتصادية التنمية عملية وتباطؤ االقتصادي النمو انخفاض إن القول يمك 
 بيي   الفيرق  وهيي  "االسيتثمار  فجيوة " أو التموييل  بفجيوة  يعير   ميا  مقيدمتدا  فيي  األساسيية،  العواميل 
 المشاكل أهم م  الفجوة هذه وتعد االقتصادي، النمو لتع ي  المطلوبة واالستثمارات المحلى االدخار

 إلى السياسة صانعي اتجاه كان ولذا ، العربية الدول بيندا وم  النامية، الدول تواجه التي االقتصادية
 االسيتثمار  تشيجيع  خيالل  مي   ، االسيتثمار  وتحفيي   المحليى  االدخيار  تشجيع خالل م  الفجوة هذه سد

  . المباشر األجنبي االستثمار جذب  المحلى

 ع  الصادر المدفوعات مي ان إحصا ات إعداد لدليل وفقًا ، المباشر األجنبي االستثمار ويعر 
 حصول يعك  الذي الدولي االستثمار أنواع م  النوع ذلك أنه " ، م1993 عام الدولي النقد صندوق
 الكييان  إليى  ويشيار  .آخير  اقتصياد  في مقيمة مؤسسة في دايمة مصلحة على ما اقتصاد في مقيم كيان
 .(المباشر االستثمار مؤسسة (باصطالح المؤسسة وإلى ) المباشر المستثمر ( باصطالح األول المقيم

 الشرركا   منها وخاصة ، المباشر األجنب  االستثمار شركا  بها تتميز الت  السما  بعض وهناك
  : السما  هذه وأهم .. المحلية الشركا  م  نظيرتها ع  وتختلف ، الجنسيا  متعدسةال

 المتقدمة التكنولوجيا على تعتمد وهي ، الحجم كبيرة تكون ما عادة الجنسيات متعددةال المنشآت أن
 كثافة أكثر إنتاجية أساليب على واعتمادها ، الكبير حجمدا وبسبب شديدة تنافسية اضغوط تحت وتعمل

 نف  ذات األخر  بالمنشآت مقارنة العمل فرص م  صغيرة أعدادًا تولد الغالب في فإندا . تكنولوجية
 (2).اإلنتا  م  الحجم

 الكثييرة  فروعديا  عليى  العمالية  ثيم  ،ومي   الخارجيية  أنشيطتدا  تيو ع  الجنسييات  متعيددة ال المنشيآت  أن •
 الشيركات  واسيتراتيجيات  دوافيع  أهمديا  عدييدة  عناصير  عليى  يعتميد  التو ييع  وهذا ، عالميا المنتشرة

 لالستثمار المضيفة المختلفة للدول الوطنية والم ايا ، العالمي باإلنتا  يتعلق فيما الجنسيات متعددةال
 ، المباشر األجنبي لالستثمار والمستقبلة المصدرة الدول في العمل أسواق شروط ، المباشر األجنبي
 .العمالة وتكلفة بوفرة يتعلق فيما خاصة

 بالعمالية  الرتبياط عليى   غيرهيا  مي   أكثير  محف ة تكون  المباشر، األجنبي االستثمار أنواع بعض إن •
 ع  الباحث ، المباشر األجنبي فاالستثمار  . نشاطدا طبيعة حسب الماهرة غير العمالة أو ، الماهرة
 ميا  غالبيا  ، المختلفية  والخدميية  الصيناعية  األنشيطة  فيي  الكفيا ة  عي   الباحيث  وذليك  الطبيعية الموارد
 م  يستفيد أو ، العمل لعنصر الكثيفة أنشطته في التكالي  منخفضةال العمالة إلى الوصول ع  يبحث
 الباحث األجنبي لالستثمار بالنسبة أما .والماهرة المتعلمة العمالة م  نسبيا كبير عرض توافر مي ة
 عنيد  المياهرة  البشيرية  الميوارد  توافر أو العمل عنصر تكلفة إلى ينظر المقابل في فإنه ، السوق ع 

 تحدد التي الثانوية العناصر م  واحدة فدي ، أساسية غير عناصر باعتبارها اإلنتا  لموقع اختياره
  .االستثمار توطي  قرار

 وهيذه  ، العمالية  عليى  مباشيرة  غيير  وأخير   مباشيرة  أثيار  المباشر األجنبي االستثمار ع  وينت  هذا
 لتشيمل  تمتيد  وإنميا  ، فقي   العمالية  " كميية  " عليى  اآلثيار  هيذه  تتوق  وال ، سلبية أو إيجابية تكون اآلثار

  .العمالة " موقع"و العمالة، "نوعية"

 ونوعيية  ، العمالية  كميية  : عليى  األجنبيي  لالسيتثمار  المحتملية  اآلثيار   ( 3 ) رقيم  الجيدول  ويواضي  
 .العمالة
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  (3 )رقم جدول

 العمالة على المباشر األجنب  لالستثمار المحتملة اآلثار

 

 العمالة
 المباشرة غير اآلثار المباشرة اآلثار

 سلبية موجبة سلبية موجبة

 فرررص ترروفير العمالة كمية
 خرالل  مر   عمرل 

 المشررررروعا 
 وقررد الجديرردة،
 ملموسرة  تكرون 
 استخدام حالة ف 

 إنتررا  أسرراليب
 .العمالة كثيفة

 خرالل  مر   يرؤسي  قرد 
 " نمررط اسررتخدام

 أو "االسرررتحوا 
 إلررر  الخصخصرررة

 الوظائف وتقليل

 وظررائف ترروفير
 الروابط خالل م 

 األماميرررررررة
 والخلفيررة،وآثار

 علرى  المضراعف 
 المحل  االقتصاس

 منشررر   إحرررالل
 األجنبرر  االسررتثمار
 تعتمرد  التر   المباشرر 
 إنترا   مردخال   علرى 

 محرررل مسرررتورسة
 المحليررة المنشررا 
 يرؤسي  بمرا  القائمرة، 

 العمالرة  تسرريح  إلرى 
 . األخيرة بتلك

 منشرر   ترردفع العمالة نوعية
 االسررررررتثمار

 المباشرر  األجنب 
 مرتفعرة،  أجروراً 

 ويصررررراحبها
 مرتفعرة  إنتاجيرة 
 فر   يسراهم  ممرا 

 بنوعيرة  االلتقراء 
 العمالة

 جديدة ممارسا  يقدم
 مثرل  )العمرل  لشررو  
 الثرواب  مبردأ  إتبراع 

 تكرون  وقرد  (والعقراب 
 فيهرا  مرغروب  غيرر 
 . أحيانًا

 آثرار  إلرى  يرؤسي 
 انتشررررررارية
 أفضرل  وتطبيرق 

 فر   الممارسرا  
 بمرا  العمرل  تنظيم
 على بالنفع يعوس

 المحلية الشركا 

 ارتفراع  إلرى  يرؤسي 
 فر   األجرور   معردال  
 المحليررة المنشرر  

 المنافسة تحاول الت 
 األجنبية المنش   مع
 جرزء  يفقردها  قرد  ممرا 
   السوق م 

 فرررص إضررافة العمالة موقع
 جديررردة عمررل 
 إلرررى وجيررردة
 الترر  المنرراطق
 مررر  تعررران 
 بطالررة معرردال 
 مرتفعة

 المنرراطق  ازسحررام 
 المكتظررة السرركنية
 بالسررركان أصرررال
 التوازن عدم وتعميق

 اإلقليمية واالختالال 

 هجرررة تشررجيع
 المورسة المنش  
 اإلنتا  لمدخال 
 الترر  للمنرراطق

 فررص  بهرا  تترا  
 عمل

 الشركا  إحالل يؤسي
 محرررل األجنبيرررة
 ، المحليري   المنتجي 

 البطالرة  تعميرق  إلرى 
 نظررررا اإلقليميرررة،
 بالمررردن لتركزهرررا
 الرئيسية

Source: UNCTAD, World Investment Report,1994. 
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 فيي  اليدول  تليك  حكوميات  أوليت  ، العربية المجتمعات مندا تعاني التي الم منة البطالة مشكلة وإ ا 
 االسيتثمار  لتسيديل  خاصياً  اهتمامياً  وأعطيت  ، التشيغيل  أجل م  لالستثمار خاصة أهمية األخيرة، اآلونة
 .(8) رقم الشكل يواضحه ما وهذا محدودا، العربية الدول نصيب بقى ذلك ومع المباشر، األجنبي

 (8) رقم شكل

 

 

 

  www.dhaman .orgالمصدر :

 

 مي   نصييبدا  ظيل  الينف   مي   العيالمي  االحتيياطي  مي   57 نحو تمتلك والتي العربية الدول أن يالح 
 نحيو  المباشير  األجنبي االستثمار م  العربية الدول نصيب بل  فقد الماية، في 3 دون العالمي االستثمار

 فيي  المباشير  األجنبيي  االسيتثمار  م  الماية في 0.62نحو يمثل بما 1990 عام دوالر مليون 1287.5
 المايية  فيي  0.74 نحو يمثل حي  في ، منه النامية الدول نصيب م  الماية في 4 يتجاو  ال وبما العالم،
 االسيتثمار  حجيم  بلي   حييث    2000 عيام  كثييرا  المؤشيرات  تختلي   ولم منه، المتقدمة الدول نصيب م 

 قيمتيه،  في الكبيرة  ال يادة هذه م  وبالرغم دوالر مليون 5897  نحو العربية بالدول المباشر األجنبي
 الماية في 0.42 نحو ليبل  انخفض قد بالعالم المباشر األجنبي االستثمار م  العربية الدول نصيب أن إال
 المايية،  فيي  2.3 نحيو  الناميية  باليدول  المباشير  األجنبيي  االسيتثمار  مي   نصييبدا  يتجياو   ليم  حيي   فيي  ،

   . الماية في 0.51 نحو ليبل  المتقدمة للدول المتدفق المباشر األجنبي باالستثمار مقارنته عند وانخفض

 األجنبي االستثمار بحجم لي  االهتمام اضرورة التشغيل في المباشر األجنبي االستثمار أهمية وتؤكد
 عليى  تعيود  التيي  والعواييد  االستثمار هذا فيدا يدخل التي القطاعات بنهمية بل  ، فحسب الداخلة المباشر
 قطياع  فيي  لتركي ه  نظيرا  ليه  المحيدودة  األهميية  نلحي   وهنا  .. وأجور عمل فرص م  المحلى االقتصاد
 رأس كثافة بارتفاع يتسم ألنه نظرا ، العمل فرص خلق في المحدود األثر ذات القطاعات م  وهو النف 
  .للعامل المال

 االستثمار لمناخ يرجع المباشر، األجنبي االستثمار م  العربية الدول حصة انخفاض إن الواقع وفي
 سيوا   االسيتثمار  أميام  السيبل  وتيذليل  المنياخ  تحسيي   عي   الحيديث  كثيرة  مي   فبيالرغم  العربيية،  بالمنطقية 
 البنيك  عي   الصيادر  األعميال  بيئية  مؤشير  فحسيب  ذليك،  غيير  إلى يشير الواقع أن إال األجنبي أو الوطني
 : (4) رقم  الجدول يواضحه ما وهذا متنخرة، مراتب في العربية الدول تنتي الدولي
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 2011-1990تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الوارد الي الدول العربية خالل الفترة 
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 (4) رقم جدول

 2011،2012 عام  األعمال بيئة مؤشر ف  العربية الدول ترتيب

 الترتيب
 العرب 

 ف  التغير عالميًا الترتيب الدولة
 الترتيب

 عدس
 اإلصالحا 

 2012 2011 العام خالل

 1 2- 12 10 السعودية 1

 2 2- 33 35 اإلمارات 2

 2 2- 36 38 قطر 3

 0 5- 38 33 البحري  4

 0 6- 46 40 تون  5

 3 4 49 53 عمان سلطنة 6

 0 6- 67 71 الكويت 7

 3 21 94 115 المغرب 8

 2 1- 96 95 األردن 9

 1 5- 99 94 اليم  10

 1 1- 104 103 لبنان 11

 0 2- 110 108 مصر 12

 0 3- 131 128 فلسطي  13

 1 2 134 136 سوريا 14

 0 0 135 135 السودان 15

 1 5- 148 143 الج اير 16

 1 3 159 162 موريتانيا 17

 0 5- 164 159 العراق 18

 1 3- 170 167 جيبوتي 19

 .2012األعمال أساء بيئة بيانا  قاعدة الدول ، البنك  :المصدر** 
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 األعميال،  ببيئية  يتعليق  فيميا  متينخر  ترتييب  فيي  تقيع  العربية الدول جل أن السابق الجدول م  يتض 
 العربية الدول أن األخير العمود يواض  كما  .عالميًا 90الـ ع  ي يد ترتيبدا عربية دولة 13 يوجد حيث
 انخفيض  عربيية  دولية  13 أن ذليك  عليى  وترتب ، واضعدا لتحسي  2012 عام مدمة بإصالحات تقم لم

 . 2011 بعام مقارنة 2012 عام العالمي المستو  على ترتيبدا

 فيرص  محدوديية  شيننه  مي   األجنبي أو المحلي سوا  االستثمار حجم  محدودية أن الذكر ع  وغني
 البطالية  حجيم  تقلييص  عليى  القيدرة  عيدم  ثيم  ومي   االقتصادي، النشاط م  توليدها الممك  م  التي العمل

 ارتفياع  ثيم  ومي   العميل  بسيوق  الجدييدة  العمالية  استيعاب على القدرة وعدم ، العربية بالمنطقة المتراكمة
 .العربية بالدول البطالة حجم

  :  اإلصالحات تلك وأهم ، العربي المستو  على المطلوبة اإلصالحات لبعض التعرض يمك  وهنا

 . .الكدربا  وتوصيل البنا  تراخيص واستخرا  المشروعات تنسي  تكالي  تخفيض •

 .الجمركية المنافذ في واالستيراد للتصدير  المستغرق الوقت خفض •

 دخيل  متوسي   مي   99.7 والبيال   المشيروع  لتنسيي   اليال م  الميال  رأس م  األدنى الحد خفض •
 .  OECD الـ دول في فق  %14ب مقارنة الفرد

 

 

 

***** 
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 الساس  المبحث

 العمل بسوق وعالقتها التعليم سياسا 

 

 ، 2010 عيام  العربية الدول فى اإلجمالي القومي الدخل إلى التعليم على اإلنفاق نسبة متوس  يقدر
  4.8) العيالمي  والمتوس ( الماية فى  4.7) النامية الدول في مثيله م  أقل وهو الماية في 4.5 بحوالي

 16.7 العربيي  المتوس  بل  فقد ، اإلجمالي العام االنفاق م  التعليم على اإلنفاق نسبة أما  ، (الماية في
 أميا  .  (المايية  فيي  14) العيالم  ودول (المايية  فيي  16) الناميية  اليدول  فيي  مثيليه  ع  ي يد وهو الماية في

 تكالي  أيضا تشتمل أندا إذ الدولة، تتحمله عما كثيرا ت يد فدي العربية الدول في للتعليم الحقيقية التكلفة
  . والخاص العام التعليم لطالب الخصوصية للدروس الدايلة والتكالي  الخاص، التعليم

 جي    أن الواقيع  ففيي  اإلنفاق، هذا اليدا يوجه التي  المجاالت نوعية في األكبر المشكله تكم  وربما
 الحالي التعليم نظام على اإلتفاق فإن ثم وم  ، القطاع هذا في للعاملي  مرتبات شكل في يوجه منه كبير
 ومتطلبيات  السيوق  احتياجيات  تواجيه  أن تسيتطيع  التيي  العاملية  القيو   إعيداد  يمكنيه  ال العربيية  الدول في

 التعلييم  سياسية  أن يجيد   المختلفية   التعلييم  مراحيل  عليى  االنفياق  لتو ييع  المتيابع  أن كما ، الشاملة التنمية
 المنياطق  حسياب  عليى  الميدن  فيي  التعلييم  ولصيال   ، األساسي التعليم حساب على الجامعي للتعليم تتحي 
  . ل نا  توفيره م  أوسع مد  على للذكور التعليم ولتوفير ، الريفية

 الجيامعيي   مي   كبييرة  أعيداد  وتخيري   عيال،  مسيتو   عليى  األميية  اسيتمرار  ، سيبق  ميا  إلى ويضا 
 وتخري  ، عاطلي  معظمدم ليظل اإلنتاجية العملية بحاجة للوفا  ولي  ، االجتماعية الضغوط إلراضا 
 باألعمال للقيام حقا مدربون أندم لو تتلقفدم سو  األسواق كانت المتوس  التعليم خريجي م  أكبر أعداد
 مناسبي  وتدريب تعليم على يحصلوا لم ألندم أيضا عاطلي  يظلون والذي  ، األسواق هذه تحتاجدا التي
 العربيية  اليدول  فيي  التعلييم  سياسيات  تينثير  لدراسية  سيخصيص  المبحث هذا فإن لذا .المواضوع حيث م 
  -: التالية الجوانب تناول خالل م  وذلك  البطالة على

 :الكبار وتعليم األساس  التعليم -1

 ميا  على أي ، له تتوافر التي الخبرة أو المعرفة، درجة على تتوق  العمل على العامل قدرة إن 
 التعلييم  مسيتو   ارتفيع  وكلميا  ، رسيمي  غيير  أو رسيمي  بطرييق  سيوا   تيدريب  أو تعليم م  عليه يحصل
 الفيرد  على السدل م  يصب  العمل، سوق إليدا يحتا  جديدة ومدارات معلومات استيعاب على والقدرة

 ال األمير  وهيذا  ، السيوق  تغييرات  تسيتدعيدا  التيي  االحتياجيات  ميع  ييتال م  وأن ، المناسيب  العمل يجد أن
 تعلييم  عليى  حصيلوا  لمي   ، األدنيى  حيّده  فيى  ، يتيوافر  وإنميا  ، التعلييم  م  قدر أي م  حرموا لم  يتوافر
    . العمل مواصلة م  أو العمل م  يمكندم متي  أساسي

 لخفيض  األساسيي   التعلييم  مي   التسيرب  مي   والحيد  الكبيار  بتعلييم  العربيية  اليدول  اهتمت هنا م  
 مي   عيدد  فيي  مرتفعيا  ميا ال  األميية  مسيتو   أن ،إال الصيدد  هذا في التحس  م  وبالرغم األمية معدالت
 : ىالتال الجدول م  مايتبي  وهذا العربية الدول
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 (5)رقم جدول

 األمية معدل

 2010 ، 1990 (فأكبر سنة 15) العمرية للفئة العربية الدول ف 

 الدولة 1990 2010

  الذكور االناث جملة الذكور االناث جملة

 ردناأل 10 27.9 18.5 3.7 10.3 7

 ماراتاإل 28.8 29.4 29 9.7 11.3 10.2

 البحري  13.2 25.4 17.9 7.2 9.8 8.1

 تون  28.4 53.5 40.9 13.6 30.4 18

 الج اير 35.7 58.7 47.1 15.6 29 22.3

 جيبوتي 33.2 60.3 47 20.1 38.6 29.7

 السعودية 17.4 36.3 25.3 8.1 15.3 11.3

 السودان 40 68.5 54.2 19.9 38 28.9

 سوريا 18.2 52.2 35.2 10.1 23.1 16.6

 العراق 48.7 80.3 64.3 14 29.4 21.8

 عمان 32.7 61.7 45.3 10 19.1 11.7

 فلسطي  .. .. .. 2.1 7.4 4.7

 قطر 22.6 24 23 3.4 4.4 3.6

 القمر .. .. .. 20.3 31.3 25.8

 الكويت 20.7 27.4 23.3 5 8.2 6.1

 لبنان 11.7 26.9 19.7 5.6 10.2 7.9

 ليبيا 17.2 48.9 31.9 4.4 17.3 10.8

 مصر 39.6 66.4 52.9 21.6 38.5 29.9

 المغرب 47.3 75.1 61.3 31.1 56.1 43.9

 موريتانيا 53.7 76.1 65.2 35.1 48.8 42

 اليم  44.8 87.1 67.3 18.8 53.2 36.1

 .349،ص2013 ، سابق مرجع وآخرون، العربية الدول جامعة :المصدر** 

 

 مقارنة 2010 عام العربية بالدول األمية مستوي انخفاض م  بالرغم أنه يالح  السابق الجدول م 
 :أمري  هناك فإن ، 1990 بعام

 اليدول  وبعيض  المتقدمية  باليدول  مقارنة العربية الدول معظم في مرتفعة األمية معدالت ما الت •
 10 بيي   تتيراوح  أنديا  كميا  ، عربية دول سبع في %  25 الـ حاج  تتجاو  أندا حيث ، النامية
 لتبلي   وتينخفض  المتقدمية  اليدول  في %  5 م  بنقل مقارنة عربية دول ثمانى في %  25و %

 .اليابان في الماية في صفر

 مسيتويات  عند النسا  عند األمية معدل جعل مما   للذكور منه أقل النسا  بتعليم االهتمام ما ال •
 .المثال سبيل على واليم  المغرب في % 50 م  أكثر تبل  فاألمية ، مقبولة غير
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 غيير  يكونوا األميي  أن حيث العمالة نوعية انخفاض في يساهم شك بال األمية مستو  وارتفاع
 لسد تؤهلدم تدريبات تلقيدم بمكان الصعوبة م  وكذلك ، الحديثة التكنولوجيا مع للتعامل مؤهلي 
 مي   نيوع  تلقييدم  صيعوبة  ميع  والكتابية،  لقرا ةبيا  جدلديم  ظيل  فيي  أخير   تخصصات في الحاجة
  .  عج  م  تعاني تخصصات إلى لنقلدم التحويلي التدريب

  : والبطالة الفن  المتوسط التعليم -2

 اضيرورة  سينوات  منيذ  رل  فقد ، العربية الدول في المعقدة المشاكل م  المتوس  التعليم مشكلة تعد
 فيي  المتوسي   التعلييم  طلبية  نسيبة  بلغيت  أن إليى  ، المديرة  الفنييي   إليى  السيوق  لحاجة استجابة فيه التوسع
 ظلوا الفني التعليم خريجي ولك  العام، للثانوي %30 و الفني، للثانوي %70 المثال سبيل على مصر
 بدال بسرعة، للعمل كمخر  الفني التعليم إلى لجن الطلبة هؤال  م  الكثير أن رغم عاطلي  معظمدم في
 .الجامعي التعليم م  أخر  سنوات انتظار م 

 بعض في العج  لسد  مؤهلي  يكونوا أن مراعاة دون الفني التعليم خريجي عدد  يادة أن ذلك ويعنى
 باليدول  العيام  البطالية  معيدل  ارتفياع  فيي  وسياهم  الفئية  تليك  بيي   البطالية  م  م يد خلق  إلى أد  ، المد 
 تخفيض شنندا م  جديدة سياسة إتباع إلى األخيرة السنوات في العربية بالحكومات حدا ما وهذا. العربية
 فبدال آخر، بخطن الخطن تصحي  يشبه وهذا ، العام الثانوي في و يادتدا الفني الثانوي التعليم في األعداد

 فيي  الحيل  تمثل   النادرة التخصصات في الفجوة لسد مؤهلي  خريجوه ليكون الفني بالتعليم االهتمام م 
 معدا يستحيل بنعداد التعليم هذا إغراق ذلك على وترتب ، العام الثانوي إلى الطلبة م  أكير عدد تحويل
 إليى  ينتقلوا أو العاطلي  م  معظمدم يكون أن في تتمثل أكبر مشكلة إلى هذا ويؤد  ، أواضاعه إصالح

 خريجيي  بيي   المتعطليي   نسيبة   ييادة  وكيذلك  فيديا،  جيدي  إصيالح  أي احتميال  عليى  ليقضيوا  الجامعيات 
  .الجامعات

  والبطالة الجامع  التعليم -3

 يقيوم  حييث  ، المعرفية  مجتميع  بنيا   فيي  محيور   بيدور  التعلييم  منظومية  اضيم   العالي التعليم يستنثر
 التعلييم  فيي  حيدثت  كبييرة  كميية  طفيرة  أن شيك  وال . التنهييل  عاليية ال العاملية  بيالقوة  العميل  أسيواق  بإميداد 

 . بدا المقيدي  الطالب عدد أو العليا والمعاهد الجامعات عدد حيث م  سوا  العربية، الدول في الجامعي
 إرسا  مجال في الدول تقدم لقياس المستخدمة األليات إحد  العالي التعليم مرحلة في القيد مؤشر ويمثل
 عام مجتمعة العربية الدول في العالي التعليم مرحلة في اإلجمالي القيد معدل بل  حيث   المعرفة مجتمع

 بيا وأور دول عيدا  فيميا  ، الناميية  اليدول  بياقي  فيي  مثيليه  ع  ماي يد وهو ، الماية في 24.1 نحو 2011
 في 28.7 نحو البال  العالمي مثيله ع  يقل أنه إال ، الالتينية أمريكا ومجموعة الوسطى وآسيا الوسطى
 نحيو  ليبلي   يرتفيع  فدو ، العربية الدول بي  كبيرا تفاوتا العالي التعليم في القيد معدالت وتتفاوت ، الماية
 .موريتانيا في % 4.3 لنحو وينخفض ليبيا في % 58

 الجامعيات  ترتييب  أن حييث  ، جودتيه  انخفياض  العربيية  اليدول  فيي  العيالي  التعلييم  عليى  يؤخيذ  أنه إال
 ذليك  يؤكيد  ومميا  ، متوااضيعا  يعيد  (شينغداي  ترتييب  المثيال  سيبيل  عليى  ) الدوليية  المقاربيات  فيي  العربيية 
 وهيذا  ، العالم دول م  بالعديد مقارنة العربية الدول في الطلبة إلى التدري  هيئة أعضا  نسبة إنخفاض

 -:التالي الجدول يواضحه ما
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 (6) رقم جدول

 الطلبة إلى التدري  هيئة أعضاء نسبة

 الطلبة إلى التدري  هيئة أعضا  نسبة الدولة

 12 : 1 األمريكية المتحدة الواليات

 15 : 1 بريطانيا

 29 : 1 العربية الدول

 35 : 1 األردن

 40.5 :1 سوريا

 عمرل  ورقة العربية، العمل وسوق العلم  والبحث والتدريب التعليم فجوة التميم ، ابراهيم خليل عل  .س : المصدر** 
 .20ص ،2010البحري ، العربية، الدول ف  العمل وسوق العال  التعليم مخرجا  لملتقى مقدمة

 

 الجامعي التعليم أن أساس على ، مقبوال يكون أن يمك  الجامعي التعليم في التوسع أن البعض وير 
 وليي   التثقي  هو التعليم هذا م  الدد  ألن ، العمل احتماالت ع  النظر بصر  للكافة يتاح أن يجب

 دولية  فيي  يفدم وقد ، الترفي الحديث نطاق في يدخل هذا إن (شحاتة إبراهيم .د) ير  كما ولك  الشغل،
 للجمييع  األساسيي  التعلييم  تيوفير  م  تمكنت دولة في أو ، التعليم هذا بتوفير فيدا الحكومة تتكفل ال غنية

(1) "ذلك بعد تحققه أن عليدا فيما وتبحث مقبول بمستو 
 على الجامعي التعليم في التوسع فإن ثم وم  ،

 نسيبة   ييادة  عليى  يسياعد  مميا  ، جييد  بشيكل  الميؤهلي   غيير  الجامعات خريجي  يادة شننه م  النحو هذا
 . الجامعيي  بي  البطالة

 : التعليم م  والعائد التكلفة -4

 المجتمعية، العوايد يراعى أن يجب العربية، الدول في المختلفة التعليم مراحل إلى اإلنفاق توجيه إن
 فيي  االسيتمرار  فيإن  العربيية  الدول جل في التعليم مجانية لنظام فنظرا ، المتوقعة "الخاصة" العوايد قبل

 المسيتو   بياختال   يختلي   علييه  يحصيل  اليذي  العاييد  بينميا  كثييرا،  الطاليب  يكلي   ال التعليميية  العمليية 
  . كبيرة بصورة التعليمي

 ظيل  فيي  التعلييم،  م  العليا المستويات في الطالب يتحملدا التي الخاصة التكلفة انخفاض أن ويالح 
 ، مفرطيا  طلبيا  الجيامعي  التعلييم  عليى  الطليب  يجعيل  ، العربيية  اليدول  معظيم  فيي  المتبعية  التعلييم  مجانيية 
 قدًرا أن إلى ذلك ويرجع ، المتاحة الوظاي  عدد بكثير تفوق الخريجي  م  مت ايدة أعداد لدينا ويصب 
 الميوارد  أو العامية  األميوال  فييه  تقيل  اليذي  الوقت في هذا ، العالي للتعليم يوجه أصب  الموارد م  كبيرًا

 التيالي  الشيكل  ويواضي   . الخيريجي   هيؤال   لتشيغيل  الوظياي   مي   كا  عدد لخلق المطلوبة االقتصادية
 الثيانوي،  بتيدايي، )اال المختلفية  مراحليه  عنيد  للتعلييم  (االجتماعيية ) والعامية  الخاصية  التكلفية  بي  الفوارق
 التكلفية  بيي   الكبيير  الفيارق  أن كيي   الشكل هذا ويواض .التعليم بمجانية اآلخذة النامية الدول في (العالي
 الخاصية  العواييد  تصيب   عنيدما  االقتصيادية  الميوارد  تو ييع  سيو   إليى  ييؤد   أن يمكي   والعامية  الخاصة
 . التعلييم  فيي  أمواليه  اسيتثمار  م  المجتمع عليدا يحصل التي االجتماعية العوايد م  بكثير أعلى لألفراد
 بالتكالي  بالمقارنة المختلفة التعليم مراحل عند عليه الحصول المنتظر الخاص العايد( 9)  الشكل ويبي 

 :  الطالب يتحملدا التي الخاصة
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 االجتماعية والعوائد النفقات

 

 

 المنتظير  العاييد  فيإن  تعليميية  مراحيل  مي   جدييدة  مرحلية  أنديي  كلميا  التلمييذ  أن الشيكل  مي   ويالحي  
 ، يتحملديا  التيي  الخاصية  التعلييم  تكيالي   بيه  تي داد  اليذي  المعيدل  مي   أسرع بمعدل يرتفع عليه الحصول
 اليذي  التعليميي  المسيتو   عند ممك  عايد أقصى على الطالب ويحصل ، التعليم مجانية إلى ذلك ويرجع
 ذلك ويكون ، يمك  ما أقصى الطالب يتحملدا التي الخاصة والتكلفة المنتظر العايد بي  الفرق منه يصل
 الشديد اإلقبال لنا يفسر وهذا ، العليا الدراسات ثم الجامعي التعليم مرحلة في ( أ ) الرسم م  يتض  كما
 مي   عيد  خالل م  تنكيدها تم السابقة والفكرة ، العليا والدراسات الجامعي التعليم على العربية الدول في

 . (1) العربية الدول بعض على أجريت التي التطبيقية البحو 

 التكلفية  وكيذلك  المجتميع  علييه  يحصيل  اليذي  االجتمياعي  العاييد  يواضي   فإنيه  (ب) الرسيم  أميا  
 العاييد  منحنيى  أن الرسيم  مي   ويالحي   التعلييم،  مسيتويات  مي   مسيتو   كيل  عنيد  يتحملدا التي االجتماعية
 الشدادة على الحصول عند األفراد إنتاجية تحس  إلى يرجع وهذا ، البداية في بسرعة يرتفع االجتماعي
 مي   القسي   هيذا  وبيالطبع  . التقليديية  والنشياطات  الحير   مي   وغيرهيا  ال راعة في واشتغالدم االبتدايية،
 العاييد  فيإن  المرحلة هذه تخطى بعد أما ، األميي  األفراد م  كثيرا أفضل األفراد يجعل األساسي التعليم

 وهيذا  متنياقص  بمعيدل  ولكي   يي داد  التعلييم  مي   م ييد  عليى  الحصول م  يتحقق الذي الحدي االجتماعي
 .االجتماعي العايد منحنى ميل تناقص يفسر

 التعلييم  مي   األوليى  السينوات  فيي  بيب    يرتفيع  االجتماعية التكلفة منحنى فإن ، أخر  ناحية م  
 التعليم م  األعلى المستويات عند أسرع بشكل االرتفاع في ينخذ ولك  ( االبتدايي  التعليم سنوات وهي)
 التعلييم  مرحلة في منه بكثير اكبر العربية الدول في االنفاق م  الجامعي الطالب نصيب فإن ذلك ومع .

 نصيب أمثال سبع يبل  مصر، في اإلنفاق م  بالجامعة الطالب نصيب فإن المثال سبيل فعلى االساسي،
 نصيب أمثال وأربع  اإلعدادية، المرحلة في الطالب نصيب أمثال ،وخم  االبتدايية المرحلة في الطالب

 سنوات استكمال الدراسة سنوات استكمال الدراسة

 العوايد الخاصة المتوقعة

 عالي

 ثانوي

 ابتدائ 

 ثانوي

 عالي

 ابتدايي

النفقات 

 الخاصة

صة
خا
ت والعوايد ال

 النفقا

 االجتماعية النفقات

  

 التكالي 

 التكالي 
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 مرحلة في عنة للتعليم األولى للمراحل االجتماعي العايد ارتفاع م  بالرغم الثانوية، المرحلة في الطالب
    .الجامعة

سياسات التعليم تلك أفر ت فجوة تشغيل في سوق العميل العربيية بيي  المتياح مي  قيوة العميل والطاقية         

 .ارتفاع نسبة البطالة بي  المتعلمي  بالدول العربية  هلياالستيعابية للقطاعات االقتصادية وهذا ما ترتب ع

 بطالية  ا ديياد  يعكي   التعليميي  المستو  بحسب العربية الدول في العمل ع  العاطلي  تو يع وسو 
  ييادة  ميع  العياطلي   نسيبة   ارتفياع   يالحي   حييث  خياص،  بشيكل  اإلنيا   وبيي   عيام  شيكل  فيي  المتعلميي  
  . التعليمي المستو 

 البطالة معدل ارتفاع في دور لدا كان العربية الدول في التعليم سياسة أن يالح  السابق العرض م 
 إليى  التعليميية  السياسية  اتجديت  الجامعيات  خريجيي  بيي   البطالية  معيدل  فيه يرتفع الذي الوقت ففي ، فيدا
 تحيي   العامية  الميوارد  تخصييص  أن كميا  ، الجامعيات  خريجيي  ثيم  ومي   بالجامعيات  المقييدي   عيدد   يادة
 ميا  أاضيعا   الجامعيية  المرحلية  فيي  العام اإلنفاق م  الطالب نصيب يبل  حيث ، الجامعي التعليم لصال 
 عنيد  األميية  مسيتو   بقيا   أن كميا  ، اإلعداديية  أو الثانويية  أو االبتداييية  المرحلية  فيي  الطاليب  عليى  ينفيق 

 خيار   لنقليه  تينهيلي  تيدريب  أي تلقيي  عليى  قيادر  غيير  عمي المجت م  اكبير اج ً  يجعل مرتفعة مستويات
 بي  عالقة وجود عدم الى باالاضافة هذا .القطاع هذا داخل البطالة مستو  م  ي يد مما ، ال راعة قطاع

 المقبلية  المرحلية  خيالل  التعلييم  سياسات تعمل أن بمكان األهمية فم  لذا .العمل وسوق التعليم مخرجات
 -:على

 المالية االمكانات اضو  في المتعلمة العاملة للقو  اإلعداد مستويات تحدد مدروسة خط  واضع •
 .المتاحة

 فيي  والعيالي  الجيامعي  التعلييم  مؤسسات في يقبلون الذي  ونوعيتدم الطالب أعداد تحديد مراعاة •
 .تخصص كل في الخريجي  م  العمل وسوق التنمية احتياجات معايير اضو 

 والعمل العمل، وسوق التنمية بمتطلبات وربطدا العليا والمعاهد بالجامعات القبول سياسة ترشيد •
 .وميولدم قدراتدم وفق الطالب قبول على

 واالهتميام  السيريع  المعرفيي  التقيدم  يواكيب  بميا  الدراسيية  والمقيررات  المنياه   وتحيديث  تطيوير  •
 م  المتجددة العمل سوق متطلبات تعك  بحيث التقويم وأساليب التدري ، ووسايل نظم بتطوير
 .والمد  المدارات

 ميع  ،الطيالب  مي   الم ييد  ليسيتوعب  التعليم مراحل م  مرحلة وجعله ، المدني بالتعليم االهتمام •
 .إلنجاحه الضرورية الوسايل وتوفير مؤسساته تحسي 

 المشاكل لبحث له، ستشاريةا هيئات باعتبارها االجتماعي بالمحي  العالي التعليم مؤسسات رب  •
 .متي  علمي اساس علي المقترحة الحلول وتقديم االنتا  مواقع بمختل  المتصلة
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 الدراسة ف  المستخدمة المؤشرا  بأهم ملحق

 *العامة الموازنة **سوالر بالمليون   المباشر األجنب  االستثمار       السنة

 

 نمرو  معردل 

 النررررات 

 المحلررر 

 *اإلجمال 

 متوسررط

 نسرررربة

 *التضخم

 متوسررط

 نمو معدل

 السرريولة

 العالم  اإلجمال  *المحلية

 للدول الوارس

 العربية

 للردول  الوارس 

 النامية

 للرردول الرروارس

 المتقدمة

 / اإليراسا 

 النات 

 النفقررا 

 / العامرة 

 النات 

 الفرررائض

 / أوالعجرز 

 النات 

1990 7.1   11.35 207,455.0 1,287.5 34,853.5 172,526.3 35.2 39.66 -4.46 

1991 5.5   15.38 154,072.7 2,230.8 39,833.9 114,035.3 29.96 48.06 -18.1 

1992 4.2   13.28 165,880.8 3,874.5 53,075.5 111,141.2 31.49 42.37 -10.88 

1993 2.7 15.8 10.07 223,316.3 3,903.2 76,738.4 143,434.8 30.69 38.43 -7.74 

1994 3.5 11.8 9.14 255,999.9 3,557.7 103,379.5 150,575.1 29.67 36.83 -7.16 

1995 2.9 9.5 8.69 342,798.6 2,819.9 116,207.7 222,484.2 29.84 34.81 -4.97 

1996 4.6 6.2 8.7 390,899.5 4,929.5 148,993.4 236,035.0 31.17 34.29 -3.12 

1997 3.3 4.9 9.87 487,853.5 6,138.2 192,113.3 285,390.9 31.53 34.72 -3.18 

1998 5.0 3.1 11.23 706,265.9 5,113.5 189,399.4 508,744.7 28.07 35.04 -6.97 

1999 2.5 2.2 8.78 1,091,438.7 4,330.1 230,710.7 852,120.7 26.12 31.5 -5.38 

2000 5.8 1.9 11.35 1,400,540.6 5,897.7 255,506.0 1,137,996.2 31.45 31.1 0.39 

2001 2.4 1.9 15.81 827,617.3 9,373.7 216,865.1 601,241.1 30.33 32.93 -2.6 

2002 2.3 2.6 15.8 627,974.8 7,257.0 173,283.0 443,431.7 28.52 33.24 -4.7 

2003 7.3 4.5 12.8 586,956.4 16,570.3 190,124.8 376,807.6 30.87 30.63 0.24 

2004 6.7 5.7 17.43 744,329.2 25,362.0 291,866.0 422,179.1 34.03 29.94 4.09 

2005 9.0 6.2 18.33 980,727.1 47,564.6 327,247.8 622,625.4 37.28 28.82 8.46 

2006 6.3 8.3 20.77 1,463,351.2 70,489.0 427,163.4 981,869.3 39.95 28.44 11.51 

2007 4.8 7.9 24.14 1,975,537.0 80,476.5 574,311.5 1,310,425.4 37.19 30.68 6.51 

2008 5.3 10.3 18.8 1,790,705.7 96,254.3 650,016.8 1,019,648.0 41.8 29 11.3 

2009 1.1 3 11.68 1,197,823.7 76,293.6 519,225.0 606,212.3 33.2 36.4 13.2 

2010 4.8 4.4 10.63 1,309,001.3 65,133.2 616,660.7 618,586.1 33.9 34.1 11.2 

2011 2.5 6 12.07 1,524,422.2 40,717.4 684,399.3 747,860.0 36.6 33.2 14.4 

2012 2.6 7.7 11.42         39.8 33.7 13.5 

 :المصدر** 

 مختلفة أعداد ، الموحد العربي االقتصادي التقرير وآخرون، العربية الدول جامعة. 

 مختلفة أعداد،  العربية الدول في االستثمار مناخ تقرير ستثمار،اال وائتمان لضمان العربية المؤسسة. 
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 .2011 ابوظبي

 سلسيلة  االقتصيادية،  للدراسيات  المصيري  المركي   مصير،  فيي  والبطالية  التعلييم  جالل، أحمد . د •
 .2010 أكتوبر ،(67)  رقم عمل ورقة العمل أوراق

 أعيداد  العربيية،  اليدول  فيي  االسيتثمار  منياخ  تقرير االستثمار، وايتمان لضمان العربية المؤسسة •
 .مختلفة

 التطورات ظل في  االستثمار تحفي  في الضريبية السياسة دور ، الع ي  عبد اب  صال  الوليد •
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 .2008 األ هر جامعة بني ، التجارة كلية دكتوراه،

 القومية الندوة ، العربية الدول اقتصادات في الرسمي غير القطاع دم  آليات النصر، أبو بدجت •
 .2013 إبريل العربية، العمل منظمة ، أهدافه تحقيق متطلبات و للتشغيل العربي العقد حول

 عشير  الرابيع  الميؤتمر  مصير،  فيي  والبطالية  العيالي  التعلييم  إسيماعيل،  محيروس  محميد  .د •
 . 1989 نوفمبر المصريي ، لالقتصاديي 

 .مختلفة أعداد ، الموحد العربي االقتصادي التقرير وآخرون، لعربيةا الدول جامعة •

 ، الخبيرا   لقيا   سلسيلة  العربيية،  البلدان في المتعلمي  بطالة معضلة حل حول الطالفحة، حسي  •
 .2012 الكويت للتخطي ، العربي ،المعدد 45العدد

 المصيري  العميل  سيوق  عليى  العيام  القطاع في الدخول وسياسات التوظ  آثار ، أسعد راجى .د •
1997 . 

 مقدمة عمل ورقة ليبيا، في التنمية ومتطلبات العالي التعليم وآفاق واقع لملوم، شعبان رياض .د •
 .2010 البحري  العربية، الدول في العمل وسوق العالي التعليم مخرجات لملتقى

 ميع  بالتعياون  العربيي  النقيد  صيندوق  العربيية،  اليدول  فيي  االسيتثمار  سياسيات  النجيار،  سيعيد  .د •
 .1989 الكويت واالجتماعي، االقتصادي ل نما  العربي الصندوق

 .1993واشنط  المدفوعات، مي ان دليل الدولي، النقد صندوق •

 العربيية،  العميل  وسيوق  العلميي  والبحيث  والتيدريب  التعليم فجوة التميمي، ابراهيم خليل علي .د •
 العربيية،  اليدول  فيي  العميل  وسيوق  العيالي  التعلييم  مخرجيات  لملتقيى  مقدمية  عميل  ورقية 

  .2010البحري 

 النقيد  صيندوق  ودور العربيية  اليدول  فيي  العامية  الماليية  اإلصيالحات  دور الحيا ،  حاميد  محميد  •
 .2008 ظبي أبو العربي، النقد مساندتدا،صندوق في العربي
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 المدني والمجتمع التنمية شركاء دور 

 المجتمعي التوافق تحقيق في

 

 

 مقدمة    :  

 نإفي  الشيعبية  واالحتجاجيات  االنتفااضيات  مظياهر  عبير  وتداعياته سياسيا الراه  المسار لطبيعة وفقا
 هناك يك  مالم ثمارها وتؤتي تتحقق أن يمك  ال واإلنتا  العمل فرص توسيعل وبرامجدا التنمية عمليات
 تفعييل  إليى  التنميية  شيركا   يبيادر  حتيى  العيام  االسيتقرار  مي   حالية  علييه  ترتبت وسياسي مجتمعي توافق

  . اإلنمايية جدودهم

 معيدالت  إطيار  فيي  بمفردهيا  دولة وكل – العربية الدول داتعاني التي التنموية التحديات لحجم ونظرا
 الشيراي   مختلي   مي   العميل  سيوق  إليى  الشيباب  آال  وتيدفق  والبطالية  الفقير  وت اييد  عاليية  سيكانية 

 كيان  ، متكاميل  وغيير  مشتتا أصب  الدولة دور وألن ، الري  م  الوافدة العمالة ع  ناهيك ،االجتماعية
 – الميدني  المجتميع -الخياص  القطياع -الدولية ) الداخل في الفاعلي  مختل  مع الشراكة مند  اعتماد ل اما

 أو المباشر التمويل خالل م  سوا  والدولي االقليمي الخار  مع والشراكة (والتعاونية المحلية المجال 
 فيي  للشيراكة  والذاتية المواضوعية العوامل تبر  هنا م .. و والسياحية اإلنتاجية االستثمارات خالل م 

 حيدة  مي   التخفيي   نحيو  الشيباب  تطليع  وميع  .واجتماعييا  واقتصياديا  سياسييا  األ ميات  يعياني  واقيع  إطيار 
 المجتمع غالبية معيشة مستو  وتحسي  التشغيل فرص في سريعا ينعك  تنموي مسار وبداية األ مات

 تحقيقيا  ووظايفديا  الدولية  أدوار فيي  تجدييدا  تتضيم   اسيتراتيجي  بعيد  ذات تنمويية  رل  اعتمياد  مي   البيد 
  . مباشر بشكل اإلنمايية العملية في دمةم أدوارا تلعب أن يمكندا أطرا  مع الشراكة فرص لتوسيع

 مجتمعيي  توافيق  تحقييق  فيي  التنميية  شيركا   ليدور  علميية  رليية  هيذه  دراسيتنا  تقدم ، السياق هذا فيو
 مةيمسيتد  عمليية  باعتبارهيا   التنميية  لعمليية  متجيدد  لمفديوم  اعتمادنا خالل م   اإلنمايية أدوارهم وتفعيل
 المعرفيية  القيدرات  بنيا   مي   وتمكييندم  العميل  وقيوة  الشيباب  أميام  والخييارات  الفيرص  توسييع  تسيتدد  

 لميند   وفقيا  متعيددة  عميل  مؤسسيات  إطيار  فيي  العميل  سيوق  فيي  انيدماجدم  يكيون  ثيم  ومي   ، والمداراتية
  . الشراكة

 واإلقيرار  الدولية  وليدور  التقلييدي  التنميوي  للفكير  مراجعيات  وفيق  التنميية  شيركا   اعتمياد  ويجيى  
 األمير  وهيذا   .واالسيتقرار  التنمية بتحقيق الدولة تنفرد ان لصعوبة آخري  فاعلي  مع الشراكة بضرورة
 ، الراهنة األ مات واقع م  للخرو  ايرييس هدفا يشكل أصب  الذي المجتمعي التوافق في ايجابيا ينعك 
 التوافقات م  جديدا نمطا بالضرورة تتطلب التي،  الشعبية واالحتجاجات االنتفااضات أحدا  بعد خاصة
 أهميية  ذات ووسييلة  مندجيا  المجتمعيي  التوافيق  يكيون  هنيا و ..  مالييم  مناخ إليجاد واالجتماعية السياسية
  . التنموية للعملية ومظدر شكل مجرد ولي  بالغة

 اضيم   وملموسيا  فاعال دورا فيدا المدني المجتمع يلعب متكاملة عملية أمام نكون ، السياق هذا فيو
 ليي   أصيب   الميدني  المجتميع  حضيور  إن  القيول  يمكي   وهنيا  ، المجتمعيي  التوافيق  و اإلنميايي  السيياق 
 . الدراسة في األساسية المفاهيم تحديدل بل فق  إنمايية اضرورة
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  : والشراكة الشركاء مفهوم : أوال

 المجتميع  فيي  فعيال  دور ليه  يكيون  أن يجيب  الميواط   أن ع  العامة دالالته فى الشراكة مفدوم يعبر
 إدارة) الحديثية  اإلدارة يميي   ميا  أهيم  كيان  ولميا  .المحليى /اليوطنى  المسيتويي   عليى  فييه  يعييش  اليذي 

 متعيددة  إجيرا ات  يسيتل م  ذليك  تحقق فإن نشاطاتدا، م  المستفيدي  إشراك هو (الدولة إدارة/المؤسسات
 ميع  الشيراكة  تعتميد  أهليية  مؤسسيات  خيالل  مي   العيام  الشينن  فيى  المشياركة  م  المواط  تمكي  تستدد 

 بيروقراطية وتعقيد وعج  قصور)  المرك ية أخطا  م  تقلل المجتمعية فالشراكة .الحكومية المؤسسات
  ( .الحكومى الجدا 

  السيلبية   حالية  مي   األفيراد  خرو  يعنى وهذا ، المجتمع أمام الخيارات توسيع إلى تدد  والشراكة
 تنميية  اجيل  م  جديدة وأساليب طرقا المجتمع أفراد يكتسب وهنا .والفاعلية المشاركة حالة إلى  والتلقى
 وبشيكل  .. لديم  المفييد  التنميو   العمل في الجماعية قدراتدم تت ايد وبالتالى ، معيشتدم وتحسي  مجتمعدم

 أو واألطير  واإلجيرا ات  واألسياليب  اآللييات  مي   ًاعيدد  تتضيم   متكاملية  ح مية  الشيراكة  تتضيم    عيام 
 الشياملة  التنميية  عملييات  مختلي   فيى  المجتمعيية  المشياركة  تفعييل  خاللدا م  يتم التى المؤسسية القنوات
 .المجتمعي التوافق وتحقيق

 : المدن  المجتمع مفهوم  - ثانيا

 ميع  ترافيق  حييث  ، العشري  القرن م  اتيالتسعين بداية منذ المدنى المجتمع بمفدوم االهتمام ت ايد لقد
 ذليك  فيى  فاعلية  راأدو  الميدنى  للمجتميع  توكاني  حييث  ، العيالم  فيي  اليديمقراطي  التحيول  مي   موجية  بدايية 

 التيى  والتنمويية  االقتصيادية  السياسيات  تنفييذ  إطيار  فيي  ةتلفي خالم وبندواره به االهتمام تصاعد وقد التحول،
 الماليمية  التنظيميية  األطير  بمثابية  الميدني  المجتمع مؤسسات كانت هناو .. الشعبية المشاركة تفعيل تطلبت

 م  أساسيا مكونا تنوعدا بكل األهلية المنظمات وأصبحت واجتماعيا، واقتصاديا سياسيا الشعبية للمشاركة
  .والمستدامة الشاملة التنمية مكونات

 األفيراد  وتمكيي   الشيعبية  المشياركة  تفعييل  الميدنى  المجتميع  مؤسسيات  أهيدا   أهيم  مي   كيان  ولميا 
 األفيراد  قيدرة  إبيرا    يعنيى  ذليك  نإفي  ومعيشيتدم  واقعدم وتغيير تحسي  فى معا يسدموا كىل والجماعات

 لنشياط عليى ا  األفيراد  تحفيي   خيالل  مي   الميدنى  المجتميع  وظياي   أهيم  تتحقيق  وهنيا  ، الممك  الفعل على
 يجب المدنى المجتمع مؤسسات اضم  فالفاعلون .وممارساتدم أفعالدم بدالالت وعيدم وبلورة  الجمعو 

 األمير  وهيو  القيرارات  تليك  تسيتددفدا  التيى  المقاصيد  فديم  وفيق  القيرارات  ويتخيذوا  أفعيالدم،  يتينملوا  أن
 موسميا احضور نريده ال الدور وهذا .المجتمعي التوافق إطار فى ودوره المدني المجتمع م  المطلوب

 المصيلحة  تع يي   إطيار  فيي  بيه   يقومون ما  أهمية  فيه  األفراد يدرك فعاال دورا نريده  بل  احتفاليا أو
  . وسياسيا اقتصاديا العامة

 (الميواط  )الفيرد  ي بي    social agentsاالجتماعيية  الوسياي   الميدني  المجتميع  مؤسسيات  وتشيكل 
 خالل م  االجتماعيي  الفاعلي  تنظيم مدمة بذلك المدنى المجتمع ويحتض  ( .السلطة فى ممثلة) والدولة
 آلييات  وتعميل عليى إيجياد    العام المجال فى المشاركة م  األفراد تمكي  على تعمل ةأهلي ةمؤسسي قنوات

 أسياس  عليى  وتتطيور  تنشين  فدى ، والدينامية بالمرونة المدنى المجتمع مؤسسات وتتمي  بيندم .تضامنية
 والمصيال   والمشيتركة  الخاصية  المصيال   إليى  المسيتندة  ، لألفيراد  الشيعبية  والمبيادرات  التطيوعى  العمل

 ميع  (الدولية ) السياسيى  المجتميع  ميع  العالقية  مي   نمي   سيياق  فيى  وتتطيور  تنمو لكندا،  العامة المجتمعية
 تتكاميل  لكنديا  مؤسسيا  مستقلة أطرا  بي  المجتمعية الشراكة قيمة تتجلى وهنا استقالليتدا على الحفا،
 بمنظومة المدني المجتمع وجود ويرتب  . ومستدامة شاملة تنمية في يسدم مجتمعي توافق لتحقيق وظيفيا
 ،العام المجال فى ونشاطاتدم األفراد لسلوك والدوافع المحف ات مجموعدا في تشكل حداثية وقيمية ثقافية
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 الجميود  حالية  وتتجياو   والدولية المحلية للمتغيرات الفاعلة االستجابة على القدرة لديدم تنمى بذلك وهى
  .ومتغيراته المستقبل م  والخاي  الرافض والمعرفى الذهنى

 مي   واحيد  مسيتو   فيي  كلديا  ليسيت  (األهليية  المنظميات ) الميدني  المجتميع  منظميات  أن هذكير  الجدير
 ماديية  منيافع  لتحقييق  نشينت  فغالبيتديا  . المجتمعيي  والتوافيق  العيام  الشينن  قضيايا  تجياه  والخبيرة  المعرفية 
 م  كبير عدد ظدور ( العربية الدول مختل  في ) األخيرة الخم  السنوات في شددنا وقد .. ألصحابدا
 معضيلة  أميام  نكيون  وهنا ..  المادية المنافع  اوية م  إال العام الشنن بقضايا دتمي ال  األهلية المنظمات

 مي   قلية  نإ القيول  يمكننيا  بيل  فاعلية  مجتمعيية  كتلية  يشكل المدني المجتمع نإ القول معدا يمك  ال  كبيرة
 اليوط   قضيايا  تجياه  وفاعليية  بيوعي  يندضيوا  أن يمكي   ( ومنظميات  أفيراداً  ) الميدني  المجتميع  نشيطا  

 وإيجاد البطالة م  والتخفي   الفساد ومكافحة مةيمستد تنمية وتحقيق الرشيد الحكم بنا  ومندا المصيرية
 . األمد طويل مشروع وهو ، المجتمعي التوافق تحقيق ثم وم  عمل فرص

 يمكي   كيي   إذ  .األهميية  بالغية  ةعمليي  وهيى  المجتميع  أفراد مشاركة تفعيل المدنى المجتمع مدمة إن
 المجتميع  وعامية  العياملي   مشياركة  عي   بمعي ل  البطالية  مي   والتخفيي   للشيغل  ةاسيتراتيجي  وتنفيذ واضع

 عندا يعبرون كما بحاجاتدم المعرفة بغياب أو االستراتيجية، تلك م  المستددفة الفئات جميعا باعتبارهم
 يسيعى  وال أهميتديا  ييدرك  ال مجتمع في بلوغدا يمك  ال والمجتمعي السياسي والتوافق فالتنمية .بننفسدم

  .تحقيقدا إلى

 في دورها وتفعيل المدني المجتمع منظمات مع الشراكة إلى الدعوة تكون أن ينبغي ال .. عام وبشكل
 مكافحية و البشيرية  فالتنمية .مسؤولياتدا م  الدولة لتنصل ذريعة المجتمعي والتوافق  العام الشنن قضايا
 تسيتل م  بيل  اضيعيفة  منكمشية  دولية  تقتضى ال االجتماعية العدالة وتحقيق الفساد ومواجدة والبطالة الفقر
 . قدراتدم ودعم المجتمع أفراد لتمكي  قوتدا تستعمل  وقوية فاعلة دولة وجود

 : المجتمع  التوافق مفهوم - ثالثا

 بنيية  فيي  وهيكليية  واقتصيادية  سياسية تغيرات  اعتماد هو العربية السياسية النظم راستقرا مفتاح إن
 المدنيية  بتنظيماتيه  للمجتميع  انتصيارا  تشيكل  المجتمعيي  التوافيق  مي   منظومية  عليى  قايمة ونظامدا الدولة

يستدد  االتفياق   مؤقتة حالة ولي  مستدامة عملية يعتبر كله وهذا  .واحد آن في واالجتماعية والسياسية

العمليية اإلنتاجيية والسياسيية بغيرض منيع عيدم       فيى  على مجموعة قواعد بيي  األطيرا  الثالثية المشياركة     

االستقرار واالاضطراب م  خيالل آلييات تنفيذيية تحيول دون االتجياه إليى االحتجاجيات العامية وفيق قبيول           

 .طلبات أطرا  العملية اإلنتاجية والسياسية

 الشركا  مع االقتصادية السياسات تطويرمعي كعملية مستديمة يتضم  اعتماد آليات لوالتوافق المجت
 وبنيا   المجتمعيية  وحدتيه  وتع يي   االجتمياعي،  التماسك تقوية بدد  ، مةيالمستد التنمية لتحقيق كضمان
 .األطرا  لجميع ومصلحة حاجة  التوافق يكون هناو ، الرشيد الحكم

 المجتميع  مكونيات  كيل  بمشياركة  صيياغته  ييتم  جدييد  اجتمياعي  لعقيد  الكبييرة  األهميية  تينتي  هنيا  مي  و
 العدالة تحقيق ونحو ديمقراطية بنا  نحو التطورإلى  طموحدم سيعك  ألنه والمدنية السياسية وتنظيماته
 إعيادة  إليى  اضيافة باإل  والسياسيية  االقتصيادية  الفيرص  مي   لتمكييندم  اليدخل  محيدودي  ودعيم  االجتماعيية 
 .  المدني والمجتمع المؤسسات مع والشراكة والشفافية الن اهة مبدأ واعتماد للدولة االعتبار

 القطياع  يسيدم  كميا  ، وللتوافيق  للحيوار  داعمية  مجتمعية مواق  بلورة في المدني المجتمع يسدم وهنا
 التغيييرات  لكيل  مظلية  يشيكل  واسيع  مجتمعيي  دعيم  للتوافيق  يكون حتى والتوافق الحوار دعم في الخاص
 . واالقتصادية السياسية
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 : المجتمع  التوافق لتحقيق خم  ركائز**

 شيركا   هيم  اليذي   الثالثية  اإلنتيا   أطيرا   بيي   المجتمعيي  التوافيق  بنهميية  الرسيمي  اإلقيرار  •
  . التنمية في أساسيون

 التي والتشريعات االقتصادية بالسياسات المتعلقة والبيانات المعلومات على الحصول تيسير  •
 . اجلدا م  يتحاورون التي بالعمليات الوعي م  التوافق وأطرا  الشركا  تمك 

 ومؤسسيات  العماليية  واللجيان  النقابيات  وبيي   اإلنتاجيية  الوحيدات  داخيل  للحيوار  آلييات  بنيا    •
 .السياسي القرار صنع دواير مختل  وفي المدني المجتمع

 الحوار على والتدريب الثالثة األطرا  لمصلحة المجتمعي التوافق بنهمية التوعوية الجدود تكثي  •
 المجتميع  مؤسسيات  ،الحيوار  لجيان  العماليية،  النقابيات ) الصيغيرة  والسياسيية  اإلنتاجيية  الوحيدات  فيي 

  .عام وتثقيفي تربوي كمدخل المدنية التربية اعتماد م  البد وهنا ( .. السياسية األح اب المدني،

 توافيق  إطيار  فيي  مةيومسيتد  شياملة  تنميية  لتحقييق  المجتمعيية  والمسيئولية  الجمياعي  العمل قيم تع ي  •
  .اإلنتاجية العملية في الثالثة األطرا  ومصال  مطالب يحقق وسياسي مجتمعي

 

 المتغيررا   ضروء  فر   تشرغيل  -تنمروي  عقرد  لصرياغة  كمردخل  المجتمعر   والتوافرق  الحروار  أهميرة 
 :  األخيرة الشعبية واالحتجاجا  العربية

 العميل  مكونيات  مختلي   بيي   والتوافيق  االسيتقرار  لتحقييق  وسييلة  أهيم  السياسي - االجتماعي الحوار
 لمشاريع والتمويل والتنفيذ بالتخطي  تنفرد أن تستطيع ال الحكومات كانت ولما . واالقتصادي السياسي
 محلييا  واالجتماعي االقتصادي الشنن في فاعلي  مع الشراكة مند  تعتمد أن البد كان ، المختلفة التنمية
 ومكونيات  واألحي اب  الميدني  المجتميع  ميع  الشيراكة  تعتميد و ، الخيار   مي   والمسيتثمري   الميانحي   ومع

 .السياسي المجال في والمرأة الشباب

 التنميية  وخطي   بيرام   عليى  أوال التوافيق  مي   البيد  بيل  العملية واإلجرا ات األدوار لي  هنا واألهّم
  .المجتمعي التوافق برام  ومندا الشاملة

 األدوار تو يع اجل م  الشركا  بي  وتوافق اجتماعي حوار محل تكون أن البد التنمية مشاريع إن
 يمك  هنا.. و  بفاعلية مدام م  به يقوم أن شريك كل يستطيع بما واإلدراك الوعي م  أساس على بيندم
 وبيرو   المجتمعيية   المشياركة  وعيادات  قييم  معيه  تترس  أن شننه م  االجتماعي الحوار نجاح إن القول
 لتحسيي   ومعنوييا  مادييا   الميواطني   تحفيي   خالل م  معدما لتحامواال  والدولة الوط  إلى االنتما  ثقافة

 لمؤسساتدم وتقديرهم لدولتدم المواطني  تقدير م  م يد إلى يؤدي أن شننه م  وهذا  .معيشتدم ظرو 
 هذا في اأساسي ًادور تلعب ننب مطالبة الدولة أّن إلى اإلشارة م  بد ال وهنا .فيدا يعملون التي اإلنتاجية
 .االجتماعية والتكوينات الفاعليات لمختل  الرييسي الناظم باعتبارها االجتماعي الحوار

 والتيوترات  الن اعيات  تفياقم  إليى  فقي   ييؤدي  ال غيابيه  ألّن اضيرورة  االجتمياعي  الحيوار  يكيون  وهنيا 
 عنيه  ينجم وما السياسي النظام وأدا  االقتصاد أدا  على سلبية تداعيات له كونت أيضا وإّنما االجتماعية

 االقتصيادية  المؤسسيات  إنتاجيية  تيدّني  إليى  ييؤدي  كميا  .عامية  المجتميع  تواجه التي المصاعب ا دياد م 
 الحيوار  لغيياب  كيون ي هنيا  ، االجتماعيية  الفيوارق  وت اييد  العامية   الحرييات  وتقيييد  الفسياد  مظاهر وت ايد

  .مرتفعة واجتماعية اقتصادية تكلفة االجتماعي

 الشياملة  التنميية  مفديوم  اعتمياد  اسيتيعابدا  تيم  نقطية  أهيم  تكاني  التنميوي  للفكير  المراجعيات  إطار وفي
 مي   بيه  معترفيا  أصيب   واليذي  مةيالمسيتد  التنميية  مفديوم  ليكيون  بعد فيما تطور الذي واجتماعيا اقتصاديا
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 مؤسسيات  مختلي   فيي  ميدرجا  وأصيب   العالميية  واالقتصيادية  الماليية  المنظميات  ومختلي   المتحيدة  األمم
   . العلمي البحث

 األبعياد  عليى  تركي هيا  خيالل  مي   واسيعة  بصيورة  يتبليور  مةيالمسيتد  التنميية  مفديوم  أن ذليك  ومعنيى 
 أفيراد  ولعامية  العاملية  للطبقية  االجتماعيية  بالحمايية  اهتمامديا و والبيئيي  االقتصادي البعد مثل االجتماعية
  . المجتمع على عدوانا تشكل إنما اجتماعيا بعدا تتضم  ال التي االقتصادية فالسياسات . المجتمع

 التعلييم  مؤشيرات  العربيية  اإلنسيانية  التنميية  وتقيارير  العالميية  البشيرية  التنميية  تقيارير  أظديرت  وهنا
 شيبكات  وتع يي   االجتمياعي  والنيوع  السياسيية  والمشياركة  البيئية  وتحسيي   االقتصيادي  والنميو  والصيحة 
 أن مدمية  حقيقية  مي   انطالقيا  ، مةيالمسيتد  التنميية  تحقيق  مؤشيرات  جميعيا  باعتبارهيا  االجتماعية الحماية
  . االستدامة عنصر لدا يتحقق ال وعملياتدا برامجدا في المجتمع مشاركة تتضم  ال التي التنمية

 تحسي  م  وتمكيندم المواطني  أمام الخيارات توسيع عملية باعتبارها إليدا ننظر مةيالمستد فالتنمية
 تتحسي   ليم  ميا  ونجاحديا  التنميية  بحضيور  القيول  يمك  وال ، واجتماعيا واقتصاديا سياسيا حياتدم شروط
 الحيياة  شروط تغيير تستدد  إنما المستديم اإلطار ذات فالتنمية.  معيشته وأساليب اإلنسان حياة شروط

 التنمية تكون هنا.. و  واجتماعيا وسياسيا إنتاجيا وأدوارهم األفراد مواقع وتغيير واالقتصادية االجتماعية
 أو المحليية  المجيال   خيالل  مي   أنفسيدم  وللميواطني   الخياص  وللقطياع  للدولية  مشيتركة  جديود  حاصيل 
 . تنظيمي إطار دون األفراد أو المدني المجتمع منظمات

 المجتميع  مؤسسيات  ومي   الخياص  القطياع  مي   واسيعة  مشاركة يتطلب والشغل العمل فرص فتوسيع
 لتنسيي    )العياطلي  /الفقيرا  ( والنسيا   الشيباب  أميام  الفيرص  مي   الخيارات توسيع تنت  مشاركة المدني،
  . الحكومات م  قانوني وبدعم للدخل مدرة صغيرة مشاريع

  : مةيالمستد التنمية لتحقيق رئيس  مدخل االجتماع  الحوار

 حاجيات  تسيتوعب  مندجيية  خيالل  مي   إال التنميية  تتحقيق  أن يمك  ال المعاصرة التنمية أدبيات وفق 
 ، يرييدوندا  التيي  لألولوييات  وتعبييراتدم  أصواتدم إلى االستماع خالل م  عام بشكل ومواطنيه المجتمع

 دون الخبرا  م  فني فريق به يقوم أن يجو  ال للتنمية التخطي  أن يعني وهذا ، المحلي مجتمعه في كل
 أهيم  فيي  الخاص والقطاع والمدنية المحلية المنظمات إشراك ودون ، المجتمع واقع إلى الميداني الن ول
 ومنظميات  المحليي  المجتميع  ميع  الشيراكة  إذن .الال مية  التنفيذيية  اإلجيرا ات  همأو االستراتيجية القضايا
 ، المحليية  يية والتنم الشاملة والتنمية االجتماعية الحماية اجل م  بل فكريا ترفا ليست والنقابات األعمال
 صفة ذات وعملية مندجا المجتمعية والمشاركة الحوار أن م  الدراسة بداية في إليه ذهبنا ما يع   وهذا
  . مؤقتة وليست مةيمستد

 يتضيم   اليذي   مةيالمستد التنمية مفدوم تعتمد التي تلك  االجتماعي للتوافق دعما السياسات وأفضل
 وفيق  التنميية  ثميار  مي   واالستفادة والمشاركة والفرص الخيارات توسيع في جميعا المواطني  حق تنكيد
 تحصيل  وميا  ، العاملية  الطبقية  خاصة ، المجتمع أفراد كل فيه يشارك االقتصادي فالنمو ، متعددة برام 
 بيرام   شيكل فيي   المجتمع نحو منه ج   يعود نأ البد الوطنية الثروة وعايدات اضرايب م  الدولة عليه
  . فقرا واألكثر اضع األ للفئات خاصة،   حمايية وبرام  تنموية

 االجتمياعي  التوافيق  قييم  تتجلي أيضا وهنا ، والديمقراطية  التنمية بي  العضوية العالقة تبر   هناو
 . والمجتمع واالقتصاد السياسة بي  ، الديمقراطية وقضايا التنمية قضايا بي  العالقة تجسير في وآلياتدا
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  :المجتمع  التوافق وشركاء التنمية شركاء هم م ** 

 وانفتياح  وعالمييا  محليا السياسية للمتغيرات ووفقا ودالالته مؤشراته في المتجدد التنمية لمفدوم وفقا
 مي   البيد  كيان   ،والبيئي  االجتماعي بل واالقتصادي السياسي الشنن في جدد العبي  ظدور على الدولة

 المميولي   الشيركا   وبيدور  المحليي  والمجتميع  الميدني  والمجتميع  الخياص  القطياع  دوارنبي  االعتيرا  
  . الدولة جانب إلى الشركا  هم جميعا وهؤال  ،  المختلفة وبرامجدا التنمية لعملية والمساندي 

 مجياالت  وفيي  التنميية  فيي  أساسييا  شريكا المدني المجتمع اعتماد تحديدا  األلفية قمة في تقرر وعليه
 لمفديوم  والمندجيي  الفكري التطوير ذلك سبق أن وكان ، الفساد ومكافحة والحوكمة الديمقراطي التحول
 طباعتديا  بيدأت  التي العالمية البشرية التنمية تقارير خالل م  التنمية شركا  وتحديد ، مةيالمستد التنمية
 التنميية  فيي  السيابقة  اإلخفاقيات  ةمراجعي  نتيجية  جيا   الشيركا   عليى  والحرص . 90 عام ذمن الظدور في

 التخطيطي النموذ  وفق الممرك ة السياسات م  والتحول الحكومات بدا تقوم التي األعبا  كثرة ونتيجة
 الشيركا   طبيعية  إليى  اإلشارة م  البد وهنا ، التنشيرية والخط  االجتماعى السوق اقتصاد إلى التقليد 
  .وخارجيا محليا وهوياتدم

 :  )الوطن ) المحل  المستوى على الشركاء** 

 األبحيا   ومراكي  )  المحليية  والمجيال   الميدني  والمجتميع  الخياص  القطياع  هيم  محلييا  الشيركا   
 وهيذا  ،التدريب وبرام  واألبحا  بالدراسات اآلخري  الشركا  تدعم خبرة بيوت باعتبارها والجامعات

 وميؤتمرات  نيدوات  نشيدد  وأصيبحنا  ( ، اإلنماييية  وبرامجديا  الحكوميات  خطياب  في معتمدا أصب  األمر
 الحكيم  وأسياليب  االقتصيادية  السياسيات  طبيعية  حيول  علنية حوارات في الشراكة تظدر ومتنوعة متعددة
 لتطيوير  المجتميع  رليية  إليى  اضيافة باإل ، الفسياد  ومكافحية  الوطنيية  الن اهية  تع يي   تجياه  المجتميع  ودور
 وميا  االجتمياعى  السيوق  اقتصياد  نحيو  بيالتحول  للمتغييرات  وفقيا  والحكومة الدولة ومدام وظاي  وتجديد
 مراجعات ووفق ، الشركا  بي  األدوار وتو يع ستيةيولوج مندجية وترتيبات إجرا ات م  ذلك يقتضيه
 ، فاعيل  كشيريك  الميدني  والمجتميع  المحلي المجتمع حضور م  البد أنه تبي  اإلنمايية والبرام  الخط 
  . السكانية التجمعات مختل  في الوجود م  مكنداي والمدنية األهلية المؤسسات صغر نأ خاصة

                                          

 الدولة                                               

 المجتمع المدنى                       القطاع الخاص                  

  

 : واإلقليم  الدول  يي المستو على الشركاء** 

 دولية مؤسسات أو حكومات ماإ وهم التنمية لبرام  والممولون المانحون هم ودوليا إقليميا الشركا 
 عليى  مواردها تقو  ال الفقيرة الدول وألن . إقليمية وصناديق مؤسسات أو (الدوليان والبنك الصندوق)

 ووفيق  واليدولي  االقليميي  ي اليدعم  عليى  االعتمياد  عليدا ل اما فكان ومشاريعدا التنمية برام  كل تمويل
  .مشتركة واقتصادية سياسية مصال 

 الشيراكة  بمفديوم  االهتميام  ت اييد  العشيري   القيرن  مي   اتيالتسيعين  حقبية  بدايية  منيذ  أنيه  هذكير  الجيدير 
 ومقيررات  وثيايق  جمييع  فيي  هتنكييد  تيم  فقيد  .محلييا /دولييا  التنميو   الخطياب  مفيردات  أهيم  مي   وأصيب  

(، 95 ة االجتماعي التنميةو 93االنسان حقوق،  93ة لمرأ، ا 92ة لبيئ، ا94  السكان) الدولية المؤتمرات

 القاهرة) مثاًل للسكان الدولى المؤتمر اقرها التى الوثيقة ففى .المتعددة اإلقليمية المؤتمرات إلى اضافةباإل
 بي  التعاون أن على السابع المبدأ نص حيث ،دولى عمل كبرنام  األساسية المبادئ م  عدد( هناك 94
 الوثيقة م  عشر الرابع الفصل وتضم  .مةيالمستد التنمية لتحقيق منه البد شرط العالم في الدول جميع
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 السيكان  مجيال  في الدولية المالية بالمساعدة االلت ام و يادة التنمية شركا  بي  المتبادلة المسئولية هتنكيد
  . الوطنية ولوياتاأل مع متفقا الدولى التعاون يكون وأن ، والتنمية

 والفنيية  العلميية  للخبرات احتياجًا البلدان أكثر ، خاصة النفطية وغير ، عامة العربية البلدان وتعتبر
 إقيرار  تيم  ليذلك  ووفقيا  .الماليية  الميوارد  إليى  احتياجيا  وأكثر وبرامجدا التنمية مشاريع اجل م  والكوادر
 مرتك اتيه  فيى  يسيتند  بحييث  االنميايى  نموذجديا  تجدييد  الدولية  محاولية  مي   تضيمنه  وميا  الشيراكة  مفديوم 

   .الواسعة للمشاركة والخيارات الفرص وإتاحة وبنايدا البشرية القدرات فى االستثمار على األساسية

 ويتيراب   يتيداخل  وهنيا  .نشاطدا م  المستفيدي  إشراك هو الحديثة اإلدارة يمي  ما أهم فإن .. وللعلم
 المجتميع  ألفيراد  االيجيابي  الدور محورية على ارتكا هما حيث م  المشاركة مفدوم مع الشراكة مفدوم

 عليى  تكيون  المجتمعية فالشراكة .وتنفيذها ومتابعتدا التنمية خط  واضع في (العريضة الشعبية للقاعدة)
  .والقطاعى المحلى أو -الخاص/الكلى- العام : مستويي 

 لعمليية  التخطيي   يمك  ال حيث " المرك ية " أخطا  م  تقلل أندا المجتمعية الشراكة ممي ات وأهم
 مي  كيذلك   وتقليل  ،االحتياجيات  تلك ع  هم يعبرون كما المستددفي  احتياجات معرفة دون المجتمع تنمية

 مركبة طبيعة ذات مةيالمستد فالتنمية  ة .السياسي القرارات نحواحتكارصناعة وميلداأ السياسية مرك يتدا
 ( ،نسيا   / رجياال ) منديا  المسيتفيدي   إشيراك  مي   البيد  نجاحديا  ولضيمان  ، والجوانيب  المجياالت  متعيددة 
 العامية  الحرييات  فضيا   وتوسييع  واالدارة الحكيم  نظيام  فيي  ايجابيية  متغييرات  إيجياد  يتطلب ذلك وتحقيق
 .واحد آن في والمشاركة الشراكة م  المواطني  لتمكي 

 واإلجيرا ات  واألسياليب  اآللييات  مي   عيددا  تتضيم   متكاملية  ح مية  تعتبر الشراكة إن :القول صفوة
 نشير  مي   البيد  العمليية  بديذه  ولليوعى  .المجتميع  واقيع  فيى  الشيراكة  تتبليور  خاللديا  م  المؤسسية واألطر
 جديدا تنمويا وعيا( نسا / رجاالت )والجماعا األفراد إكساب على العمل أ  ودالالتدا، مفدومدا وتعميم
 وتحسيي   مجتمعياتدم  تنميية  اجيل  مي   والفرديية  الجمعيية  قيدراتدم  تفعيل  جدييدة  وأسياليب  طرقيا  يتضيم  
 واالنتيا   العميل  ثقافية  إليى  والتواكيل  والسيلبية  الخنيوع  ثقافية  م  وتخرجدم شخصيتدم تبر  و، معيشتدم

   .الذات تحقيق على واإلصرار

   : المجتمع  التوافق تحقيق ف  الشراكة العتماس العامة الدالال ** 

 االساتقرار  وعادل  التنمية ، مشكالت خاصة ، والمجتمع الدولة تواجه التى بالمشكالت وعى إيجاد •
 وتفعيال  والمنظماات  األفاراد  جهاود  تعبئاة  ثام  ومان  والتواكال  السالبية  تجااوذ  السياساي ، ومحاولاة  

 عادل  دالالتهاا  فاي  تتفامن  الشراكة وه   .  متعددة اساليب خال  من الفساد مكافحة في نشاطاتهم
 يمارس وان فاعل دور للمجتمع يكون ان دون الديمقراطية وبناء بالتنمية االنفراد على الدولة قدرة
 اعتماد االخيرة ه   وعلى ، المفتلفة الدولة وهيئات العمومية المؤسسات مساءلة في الطبيعي حقه

  .المجتمع تجا  والمكاشفة الشفافية
 عن واٍع وتعبير  والتعدي االنتها  من العال مجاله حماية في المجتمع حق عن واٍع تعبير الشراكة •

  . حقوقهم انتها  وفي المجتمع افراد معيشة في الفساد تأثير
 شفصاية  باعتبارهاا  والتنمياة  الاديمقراطي  للبنااء  الالذماة  وهاى  االيجابية الشفصية تنمى الشراكة •

 . ويحلونها مشاكلهم فى يفكرون كيف المواطنون يتعلم خاللها من مسئولة مشاركة فعالة
 وفاى  وعايهم  فاى  فتتأصال  ( التفاامنى  الجمااعى  العمال  ) وقايم  عاادات  األفاراد  فى تنمى الشراكة •

 . وقيمهم ثقافتهم من جزًءا وتصبح ممارساتهم
 المستويين على والمجتمع الدولة في والتحديات المشاكل لحجم إدراكًا اكثر األفراد تجعل الشراكة •

 المجتمع . فاعلية وتبلور الدولة جهود تدعم واألهلية المحلية المشاركة وان والفال، العال
 الديمقراطي، والبناء المستديمة التنمية لتحقيق الرئيسية ا لية والسياسي المجتمعي التوافق باعتبار •

 تاوفير  عان  مسائولين  النااس  يكاون  عنادما  إال واالساتدامة  لالساتمرار  قابلاة  تكاون  ال  جميعاا  فإنها 
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 يكاون  ان يجاب   اخر  بعبارة ا  تنفي ها، وفى والفط  األهداف ونع فى ومشاركين شروطها
  .فيها يعيشون التى البيئة وتطوير واقعهم تنمية فى مسموع صوت المحلى المجتمع ألفراد

   الحكومية. والقرارات السياسات ترشيد على تساعد المدني المجتمع منظمات مع الشراكة •

  ؟ والسياس  المجتمعية الشراكة لما ا** 

 االقتصيادية  السياسيات  فيي  المجتمعيية  الشيراكة  غيياب  نأ تبيي   المااضيية  الثالثيي   السينوات  خيالل 
 منحيا ة  جيا ت  التيي  االقتصيادية  السياسيات  رسيم  ميند   فيي  كبيير  خليل  عنيه  نجيم  اإلصالحية وبرامجدا
 لكنه ، وفئوي ونقابي مطلبي بشكل والمظاهرات االحتجاجات تدريجيا ظدرت المجتمع وبغياب ، لألقلية
 السياسية  إليى  والمجتميع  االقتصياد  مي   مطيالبدم  سيق   وارتفيع  المتظياهري   أعيداد  تت اييد  ميا  سيرعان 
 .. والحقوق والكرامة

 وفيق  يتطليب  اليذي  األمير  ، الشيعبية  االحتجاجات لظاهرة والمواضوعي الذاتي السياق يشكل هذا كل
 االجتماعي والسلم االستقرار إلعادة العلمية والمعالجات اإلجرا ات م  ح مة والضرورة الحاجة منطق
 الثالثية  والسياسيية  اإلنتاجية العملية أطرا  بي  االجتماعي للتوافق المؤسسة القواعد منظومة خالل م 
 التنميية  قضيايا  بيي   العالقة تجسير في لياتداآو االجتماعي التوافق قيم تتجلي وهنا . والمجتمع الدولة في

 نكماشيية ا ةدولي  يقتضيى  ال السيوق  فاقتصياد  ..والمجتميع  واالقتصياد  السياسية  بيي   ، الديمقراطيية  وقضايا
 وليي   حيياتدم  تحسيي   مي   الميواطني   تمكي   حتيى  ( وقانونييا  مؤسسيا ) ةفاعل ةدول يستل م بل واضعيفة
  . نشاطاته وتنظم تسنده دولة  الى يحتا  فالمجتمع . اضعافدمإ م  م يدا

  :المجتمع  التوافق ف  المدن  المجتمع سور** 

 تؤكد (ناالدولي والبنك الصندوق ، المتحدة األمم) الدولية المنظمات بدأت اتيالتسعين حقبة بداية منذ
 جدييدة  رليية  تبنيديا  إطيار  في والثقافية واالقتصادية السياسية المجاالت في المدني المجتمع ادوار أهمية
 الشيراكة  اضيرورة  وتوصياتدا مخرجاتدا في تعتمد واالقليمية الدولية المؤتمرات بدأت هنا وم  للتنمية،

 االجتماعيات  تليك  فيي  حااضيرة  (الخاص القطاع– الدولة) األخر  األطرا  وألن . المدني المجتمع مع
  حييث  ، الميدني  المجتميع  منظميات  هيو  فاعلية  بصيورة  بير   اليذي  الجدييد  الطير   فكيان  متعيددة  بنشكال
 .والمحلية والدولية االقليمية المحافل في صوتدا وارتفع فاعلية مؤسساته أظدرت

 التنميية  اسيتراتيجية  ومنديا  العامية  واالستراتيجيات الخط  واضع في معدا بالشراكة اإلقرار تم وهنا
 ًاومناخ لالستثمار ًاجاذب ًامناخ تديئ ومرتك ات أس  إيجاد اجل م  والحوار المجتمعي التوافق وتحقيق
 ي المجيال ي في  الميدني  المجتميع  مؤسسيات  نشياط  ت اييد  األثنيا   هيذه  فيي .. و  السياسيية  للمشياركة  ًامسياعد 
 وكيان  .. خصوصيا  والنسيا   الشيباب  وتنهييل  القيدرات  وبنيا   التيدريب  مجياالت  وفيي  والحقيوقي  الثقيافي 
  . األهلي والسلم واالستقرار الوطنية تع   ومدنية سياسية ثقافة إيجاد نحو مرك ا اهتمامدا

 التيي  اليدول  فيي  فاعيل  ودور مسيموع  صيوت  لديا  كيان  الميدني  المجتميع  مؤسسيات  أن هذكير  الجيدير 
 ، وااضطرابات لد ات تعراضت دول في ذلك قبل وما(  العربى الربيع) دول م  أمنية لفواضى تعراضت
 بل سياآو الالتينية أمريكا دول في تداانظير م  فعالية قلأ العربية المدني المجتمع مؤسسات تكون وربما
 اسيتطاع  العربيي  الميدني  المجتميع  لك  . طويلة سنوات منذ مستمرة الن اع بؤر حيث ، فريقياإ في حتى
 . ومسموعا حااضرا يكون أن ، وأدوارها نشاطدا وبتنوع ومؤسساته منظماته عدد تراكم بفعل سريعًا

 الرياسيية  القميم  فيي  مشيارك  وهيو  ، والقوميية  الوطنيية  المجيال   مختلي   فيي  حااضير  فديو  ..ولديذا 
 الخطي   إعيداد  ولجان .. االقتصادية واللجان..  اإلنسان حقوق لجان في وحااضر .. العربية والمؤتمرات

 والفئات المدمشي  قضايا تجاه  مسموع صوت له وأصب  ، والشباب بالنسا  الخاصة واللجان،  التنموية
 طويلية  سينوات  بعيد  التشياركي  المسار بداية في  الالن العربية البلدان في أننا المشكلة لك  . حظًا األقل
 والتوافيق  للشيراكة  الراهنية  الحاجية  تكيون  وعلييه  ، العيام  الشينن  ومجياالت  قضيايا  بكيل  الدولة انفراد م 
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 يعيد  ليم  وأنيه  ، والتنميية  لالسيتقرار  كمدخل المجتمعي التوافق بنهمية والحكومات اإلقرار لتع ي  مدخال
 التعاونية واالتحادات العمالية النقابات إقصا  مقبوال وال الخاص والقطاع المدني المجتمع إقصا  مقبوال

 موسيمية  والتي ال  وانتقايية بطيئة الت ال الشراكة لتنفيذ والعمالنية اإلجرايية الخطوات لك  .وال راعية
 . ودالالتدا الشراكة عملية م  وتشوه تقلل وروتينية إدارية عقبات ودوندا

 يمكي   كيي   إذ ، األهميية  بالغية  ةعملي وهى  المجتمع أفراد مشاركة تفعيل المدنى المجتمع مدمة إن
 تلك م  المستددفة الفئات مشاركة ع  بمع ل سياسي استقرار تحقيق أو إنمايية ةاستراتيجي وتنفيذ واضع

 المجتمع مشاركة تفعيل إن نقول ولدذا .بننفسدم عندا يعبرون كما حاجاتدم معرفة بغياب أو االستراتيجية
 تلبيتديا  فيي  أسياليب  ويبتكير  يفكير  وكيي   ،وقضاياه حاجاتهفي  المجتمع يفكر كي  اكتشا  يعنى المدني

 .إليدا والوصول

 مي   انطالقياً  ، المتكامل بمفدومدا ، البشرية التنمية تحقيق أجل م  العمل اضرورة سبق بما يرتب و
 خيالل  م  وتغييرهم أنفسدم األفراد تنمية على ترك  بل فحسب األفراد واقع تنمية على ترك  ال  كوندا

( االجتماعى المال رأس) باألول نقصدو ..البشر  المال رأس وفي االجتماعى المال رأس فى االستثمار

 والتضيام   التعياون  عالقيات  اسيتثمار  خيالل  مي   االجتمياعى   واالقتصياد  اإلسيدام  عليى  النياس  تشجيع 
 فيى  تشيكل  التيى  االيجابيية  القيميية  المحف ات وفق والجمعى الفرد  األدا  فاعلية تطوير أ  ، والمساندة
 فيي  جديد مفدوم الخيرالعام أجل م  س ؤالم الخاص فالعمل،  الحديث المدنى المجتمع فلسفة مجموعدا
  .وتطويره منه االستفادة يجب التنمية

 اقتصياديا  إيجابياتديا  وتفعييل  التضيامنى /التعياونى  العميل  فيرص  استكشيا   مي   البيد  أنيه  ذليك  معنىو
 عنيدما  الحكومية  مسيا لة  في أيضا واجبدم بل حقدم ع  المواطنون يتخلى أن ذلك يعنى وال .واجتماعيا

 وتمكيي   القدرات بنا  في االستثمار به فنقصد البشر  المال رأس أما  .بمصالحدم اضارا سلوكدا يكون
 . وااضحة أهدا  وذات متعددة وتنهيل تدريب برام  عبر األفراد

 : المجتمع  التوافق ف  الشركاء أهم المدن  المجتمع

 حركيية  ع  يعبر العام والسياسي واالقتصادي االجتماعى الشنن فى تنش  أهلية منظمات ظدور إن
 التغييرات  مي   عالميية  موجية  إطيار  فيى  واالجتماعيية  السياسيية  وتحوالته المجتمع واقع تعك  اجتماعية
 والمجتميع  المدنيية  الدولية  لبنيا   تؤسي   انتقاليية  مرحلية  مالمي   أهيم  أحد وهو ، العولمة بحركة المرتبطة
 وفيق  فاعلية  ادوار إليى  التقليديية  أدوارهيا  مي   الميدني  المجتمع منظمات إخرا  م  فالبد ، ولدذا .المدنى
 الحكيم  بنيا   ودعيم  المجتمعيي  التوافيق  فيي  الميدني  المجتميع  دور نإ القيول  يمكي   وهنيا  ، تنميوي  منظيور 
  . األهلي النشاط في نوعية نقلة يشكل الرشيد

 خالل م  مباشر وغير مباشر بشكل المجتمعي التوافق إيجاد في مباشر حضور له المدني والمجتمع
 وتوسييع  ، وللنسيا   للشيباب  شيغل  فرص وإيجاد الفقر م  فالتخفي  . المجتمع أوساط في الفاعلة أدواره
 ، وعليه . التنمية مجال في هو كما المجتمعي االستقرار مجال في يصب إنما ، والتنهيل التدريب فرص
 عليى  التوافيق  مي   بيد ا  وسياسيية  مجتمعيية  توافقيات  تحقييق  فيي  فاعال يكون أن المدني المجتمع يستطيع
 فيرص  بتوسييع  الرسيمي  اإلقيرار  يتضيم   المجتميع  تجياه  الدولية  أدا  فيي  وتغيييرا  تجدييدا  تشيكل  رل 

 مشيروع  اضيم   الخيارجي  واليدعم  الداخليية  الجديود  حشيد  خيالل  مي   الشيغل  وفيرص  السياسية المشاركة
 على المشاركة تحقيق م  المجتمع وتمكي  الدولة مؤسسات وتفعيل التنمية و االستقرار يع   استراتيجي
  . العام الوطنى والمستو  المحلية المستويات
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  :المدن  المجتمع  مؤسسا  مع الشراكة مبررا ** 

 ونشير  مفاهيمديا  وتعليم  الديمقراطية لممارسة وليةأ مدارس تعتبر المدني المجتمع مؤسسات  •
 . المجتمع افراد بي  والحقوقى االجتماعى الوعى

 ممارسية  خيالل  مي   الحكومية السياسات وترشيد عقلنة على المدني المجتمع مؤسسات تعمل •
 وسيايل  خيالل  مي   الدولية  تتخذها التى والقرارات السياسات في واضغوطات اإليجابى التنثير
 الضيب   بوظياي   القييام  عليى  قيادرة  مدنيية  رواب  وتنمية تنسي  ذلك عنىوي ، منظمة سلمية

 . والمجتمع الدولة بي  العالقات وتصحي  تنظيم إلى سعيًا السلطة ومراقبة

 بنايدا وإعادة التقليدية لمؤسساتا تجاو ها خالل م  االجتماعية العالقات هندسة على تعمل  •
 . المواطنة مبدأ ووفق طوعى أساس على العالقات فيدا تنتظم مدنية كمؤسسات

 واالجتماعيية  المدنيية  الحقيوق  مي   يعد فتكويندا ذاتدا حدفي  غاية المدني المجتمع مؤسسات  •
  . مفتوح نظام لبنا  دعما يشكل ووجودها مواط ، لكل

 السياسيية  المشياركة  تفعييل  على تعمل وسيطة مدنية قنوات تشكل المدني المجتمع مؤسسات  •
 يتجلى وهنا ، المشاركة تلك وقواعد أصول األفراد وتعليم وتدريب العام الشنن فى والشعبية
  . .مةيالمستد التنمية برام  ودعم المجتمعي التوافق في دورها

 المدني للمجتمع البنا  الدور خالل م  ، العام الشنن فى المشاركة م  المجتمع أفراد تمكي   •
 المشياركة   ييادة ) سياسييا : الشيامل  االصيالح  عمليية  فيي  فاعليية  األدوار أهيم  مي   باعتبياره  ،

 والمجتميع  الدولية  بيي   التنميية  فيى  الشيراكة  ميند   اعتمياد  ) واجتماعييا  اقتصياديا  ( ،الشيعبية 
 اعتمياد  : ثقافييا  ( ،األهليى  للنشياط  اليال م  الجمعو  الفضا  وتوسيع الخاص والقطاع المدنى
 واالستيعاب والمجتمع الدولة فى والثقافة المعرفة فاعلية وإبرا  والثقافى الفكر  التنوع مبدأ

   .البنا الحضار  التفاعل إطار فى العالمية والمعرفة للثقافة االيجابي

 .فعالة ايجابية بصورة الفرد شخصية تنمو وهنا.مشاكلدم فى يفكرون كي  المواطنون يتعلم  •
 م  اج ً  وتصب  ممارساتدم وعيدم فى فتتنصل المشاركة وقيم عادات األفراد فى تنمو أ 

  .وقيمدم ثقافتدم

 االسيتقرار  وتحقييق  والبطالية  الفقير  ومحاربية  البشيرية  التنميية  مجيال  فيي  الدولية  جديود  دعيم   •
  .االجتماعية والعدالة

 شيروطدا  تيوفير  عي   مسيئولي   النياس  يكيون  عنيدما  إال لالسيتدامة  قابلية  تكيون  ال التنميية  إن •
 المجتميع  ألفيراد  يكون أن يجب أخر  بعبارة ا  .تنفيذها وفى الخط  واضع فى ومشاركي 

   .ظلدا فى يعيشون التى الظرو  تشكيل فى مسموع صوت

 ةمجتمعيي  اسيتجابة  تشيكل  بيذلك  وهيي  حديثية  مؤسسيية  أطير  وفق الجمعى العمل الناس يتعلم  •
  .واالجتماعي السياسي االستقرار وتحقيق دعم فى تسدم ةواعي

 عليى  الوقيو   فيي  الميدني  المجتميع  منظميات  بعيض  جديود  عليى  جيدة مؤشرات اليوم توجد •
،  عميل  فيرص  وإيجياد  البطالية  مي   والتخفيي   كيالفقر  واضيرورية  دمية م مجتمعيية  قضيايا 

 ؤتىي بدأ الجدود هذه وبعض،  والحريات الحقوق وقضايا،  الفساد ومكافحة األمية ومكافحة
 .المجتمع في واسعا صد  المدني المجتمع منظمات بعض أكسب مما ثماره
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 هنيا  وم  ، مةيالمستد التنمية إلى األفراد تطلع تحقق آليات تعتبر المدني المجتمع مؤسسات •
 المشيروعات  مي   الكثيير  تنفييذ  فيي  كثييراً  المانحية  والجديات  الدوليية  المنظميات  عليديا  تعول

 .اإلنسان حقوق وتع ي  ، الفساد مكافحة في فاعلة آلية فيدا وتجد،  اإلنمايية والبرام 

 : المجتمع  للتوافق التنموية األهمية** 

 جي    ألنه ، مستديمة بصفة مطلوب أمر هو بل آنية/ مؤقتة كعملية إليه ننظر ال االجتماعي التوافق
 ليد   الثقية  يعميل عليى إيجياد    ماليميا  مناخيا  عليديا  نؤسي   وسييلة  مجيرد  وليي   ذاتديا  التنميية  أهيدا   مي  

 فيي  التنميية  تحقييق  يسيدل  ومندجيا  أسيلوبا  فيالتوافق  ، والتنثر التنثير بي  األدوار تتبادل هنا .المستثمري 
 تحرص التي للتنمية هد  أيضا لكنه ، واالحتجا  االاضطراب فرص م  يقللو سياسي ماعيتإج إطار
  . والفرص النمو م  م يدا إطار في الوطنية والوحدة االجتماعي االندما  دعم على

 المجتمعيي  التوافيق  معنيى  ويتبلور الشركا  بتعدد للتنمية المجتمعية األهمية تبر  .. السياق هذا فيو
 وللتوافق ، ندضوية كعملية للتنمية الرييسي الدد  وهو،  التشغيل فرص وتوسيع للتنمية أساسي كمدخل
 . شاملة مجتمعية كعملية

 : التنمية شركاء أسوار** 

 العميل  فيرص  توسيع تستدد  لمشاريع الال م التمويلي الحشد دعم في  التنمية شركا  أهمية تتبلور
 الخياص،  القطياع  وميع  المانحي  مع الشراكة ألهمية مؤشر ذاته فى وهذا ، والفقر البطالة م  والتخفي 
 والصيومال  واألردن والمغرب والسودان وتون  ومصر اليم  في : عربي بلد م  أكثر في هذا ويتجلى

 وهيم  األجانيب  الميانحي   على مشاريعه تمويل م  كبير ج   في عتمدي  اليوال كان الدول هذه فجميع ،
 مي   الراهنة المرحلة هذه في خاصة ، البلدان لدذه قويا سندا ودعمدم حضورهم يشكل معتمدون شركا 
 .االستقرار م  قدر وتحقيق التغيير مرحلة عبور أجل

 نصييب  التنمية لشركا  كان الفقر م  لتخفي ل استراتيجيات اعتمدت التي الدول جميع فإن .. وللعلم
 تقيديم  فيي  أيضيا  بيل  الميالي  الجانيب  فيي  فقي   ينحصير  ال والتمويل . االستراتيجيات تلك تمويل م  كبير

 فاعلة كوادر اجل م  للتدريب من  تقديم وفي التنمية لبرام  الال مة والمعدات واألجد ة الفنية الخبرات
  . عالمية خبرة وذات ومؤهلة

 بكيل  الميدني  المجتميع  عليى  منيه  جي    ينصيب  بيل  فحسيب  الحكوميات  إليى  يتجيه  ال كليه  األمير  وهيذا 
 الخياص  القطياع  صيوب  يتجيه  واليدولي  االقليميي  اليدعم  مي   آخير  وجي   ،  الفاعلية  ومنظماتيه   مؤسسياته 
 . معا واالجتماعية االقتصادية وأدواره بنشاطه لالرتقا 

 صيوت  ليه  مشيددا  المتعيددة  الجمعويية  ماتيه يبتنظ الميدني  المجتميع  ظديور  شيكل  ، أخير   جدية  ومي  
 ، والنسيوية  والحقوقية والخيرية اإلنمايية والمنظمات الجمعيات فكانت ، القرار صنع دواير في مسموع
 شيعبي  سيند  إيجياد  فيي  معديا  الشيراكة  إقرار تم كلدا ، والتعاونية العمالية واالتحادات النقابات ع  ناهيك
 العامة الصحة أو والتدريب التعليم مجاالت في سوا  متعددة إنمايية ببرام  ويسدم مجتمعيا توافقا يحقق
 سيوق  فيي  إدمياجدم  لييتم  والعاطلي  الفقرا  وتنهيل تدريب برام  ومندا المحلية التنمية مشاريع إدارة أو

 . الري  في خاصة،   الفقيرة التجمعات أوساط في للدخل مدرة صغيرة مشاريع بنا  هنا همواأل العمل

 طاقياتدم  عليى  األول المقيام  فيي  يعتميدون  والحضير  الريي   في الفقرا  كان لما ... المثال سبيل على
 تمكيي   األهليية  والمنظميات  الدولية  عليى  فالواجيب  ، الشخصيية  وموجيوداتدم  اإلبداعيية  وقيدراتدم  الذاتيية 
 والبدايل االختيارات فيدا تتجدد مبادرات ابتداع في الفقرا  دعم أ  الفقر، اضد المعركة كسب م  الفقرا 
 وتحسي  لواقعدم االجتماعى التغيير عملية في فاعلة كقوة) اجتماعية ككتلة الفقرا  خاللدا م  يعمل التى

:  خيالل  مي   (الفقيرا   / األهليية  المنظمات/  الدولة) المشترك الدور على التركي  يكون هناو ( ..معيشتدم

 رعاييية /  حرفيية  / تمويليية   /اسيكانية /   راعيية  / انتاجية/  تعاونية  :منظمات/جمعيات) وتنسي  إنشا 
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 التنمية بشنن المشترك العمل أهمية (المدني المجتمع/  الدولة) الطرفان يدرك وعندما ( تسويقية/  خدمية
 مثل أخر  مجتمعية أطرا  بحضور التوافق ويت ايد ملموس حضور المجتمعي للتوافق سيكون الشاملة
 .المحلي المجتمع ومؤسسات التجارية والمؤسسات الخاص القطاع

 : المجتمع  التوافق لتحقيق رئي  كمظهر الفرص وتكافؤ االجتماعية العدالة

 للعميل  الخييارات  فيرص  وتوسييع  للثيروة  عيادل  تو ييع  مي   تعنييه  بميا  االجتماعيية  العدالية  أن الشيك 
 عتبير ت إنميا  السياسيية  المشياركة  فيرص  إليى  اضيافة باإل والصيحة  التعلييم  خيدمات  إليى  والوصيول  والشيغل 
 ،  متعددة واحتجاجات ااضطرابات تبر  وبدوندا والسياسي المجتمعي التوافق ركاي  م  أساسية ركي ة
 اوراضي  الشيعبية  الشيرعية  حييث  ، والحكوميات  السياسيية  الينظم  شيرعية  وميد   حجيم  يقياس  هنيا  ومي  

 النظيام  مي   يجعيل  مميا  الفيرص  وتكيافؤ  االجتماعيية  العدالية  تحقيق  ميد   فيي  ينعك   بالحاكم المحكومي 
  .  المجتمع عموم في واحترام تقدير محل وحكومته

 ، األفراد أمام الخيارات اتساع مد  : ادأهم ، قياسدا يتم ونوعية كمية مؤشرات االجتماعية وللعدالة
،  االجتماعية التنمينات مظلة م  المستفيدي  حجم (،الصحة/  التعليم) األساسية للخدمات وصولدم ومد 
 االسيتفادة  حجم،  القرار صنع دواير في والنسا  الشباب تمثيل حجم . العمل ع  والعاطلي  الفقرا  دعم

 الملتحقيي   األطفيال  عيدد  ، الحيديث  العميل  وفيرص  والصيحية  التعليميية  الخيدمات  مي   الريي   لسيكان 
 واالقليمية والمحلية الدولية والمنظمات المتحدة األمم تقارير في تتبعدا يتم مؤشرات هذه كل .. بالمدارس

 . عندا المحكومي  اوراض الحاكمة للنظم الشرعية األهمية تعك  التي االجتماعية التنمية مسارات قياسل

 :االجتماع  المال رأ  وتفعيل المدن  المجتمع سعم ف  العولمة سور

 واالقتصيادية  السياسيية  المجياالت  فيى  الدوليية  المتغييرات  لمجميل  كعنيوان  ظديرت  التيى  للعولمة كان
 دور المااضيي  القيرن  م  اتيالتسعين بداية (االتصاالت تكنولوجيا خصوصا) والتكنولوجية واالجتماعية

 والبطالة الفقر قضايا أهمدا ،األولوية ذات اإلنسانية بقضايا كوني وعي بلورة في ومباشر كبير وإسدام
 فيي  وفاعليية  دوارأ لديا  تكاني  كميا  ، النسيا   وحقيوق  والمدمشيي   الحيراري  واالحتبياس  اإلنسيان  وحقيوق 
  .اإلنساني المجتمع أفراد غالبية على متعددة تنثيرات افر  الذي األمر ، الن اع وبؤر الحروب قضايا

 تسيدم  أن أجيل  مي   أنواعديا  بكل يالمدن المجتمع بمؤسسات أهليا/ رسميا الدولى االهتمام ظدر هناو
 ( .االقتصياد   االصيالح  لبيرام   السيلبية  اآلثيار  مكافحة) الفقر مكافحة وفى المختلفة التنمية مجاالت فى

 فيى  للدولية  شيريكة  لتكيون  الحيديث  الميدنى  المجتميع  مؤسسيات  بنيا   أهميية  يؤكد يدول خطاب ذلك رافق
  .العامة الحريات فضا  اتساع إلى ويدعو ، التنمية تحقيق

 ونفيذ  عالمييا  فكير ) لمبيدأ  وفقياً  الدوليية  المحيددات  مي   بكثير ًا مرتبط المحلى االهلى العمل أصب  لقد
 فى العولمة دور ع  يعبر ما وهو ، العالمىو المحلى بي   والتداخل التراب  حجم ع  يعبر الذي(  محليا
  .والدولى الوطنى السياقي  بي  والتراب  التداخل لكثافة ورم ا تعبيرا أصبحت التى الكونية القرية إيجاد

 ، حيدود  بيال  عالمى اقتصاد عالماتدا أهم ، جديدة ةمرحل البشرية دخلت العولمة مع أنه ذلك معنىو
 انكمياش ) ةالجغرافيي  المسيافات  تقليص  ، الجنسييات  متعيددة ال الدوليية  الشيركات  دور فيى  التوسيع  ت اييد 

 .وإنسيانية  وسياسية وثقافية اقتصادية برواب  والعالمى المحلى رب  فيدا ويتم (والمكان ال مان مفدومى
 وتفعييل  العامية  الحرييات  توسييع  محاربة إلى يدد  عالمى مدنى مجتمع إلى الدعوة ت ايدت لذلك ووفقا

 فى المدنى المجتمع منظمات مع الشراكة أهمية يؤكد عالمى اتجاه عنه نت  الذي األمر ، األفراد نشاطات
 . مةيوالمستد الشاملة التنمية تحقيق

 بيي   المشترك واالهتمام االلتقا  مالم  بعض ع  يكش   العربي الوط  في األهلى العمل واقع إن
 فيي  العيام  النفيع  تسيتدد   التيى  الممارسيات  بعيض  فيى  ذلك يكم و .. األهلية المنظماتو الخاص القطاع
 طرفيا  تكيون  أن تحياول  األهلية المنظمات فإن الرب  إلى أساسًا يدد  الخاص القطاع أن ومع .المجتمع
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 ع  نجمت التى واالقتصادية السياسية المتغيرات ظل في خاصة(  الخاص والقطاع الدولة تتوس ) فاعال
 نكون هناو .. االجتماعى المجال م  الدولة وانسحاب السوق اقتصاد إلى المرك   التخطي  م  التحول
 أو اضيع   مع سلعة إلى اجتماعى نفع كل تحويل إلى تؤد  التى الجامحة السوق لقيم سريع انتشار أمام
 فقيدوا  بينندم  يشيعرون  أصيبحوا  المجتميع  أفيراد  مي   كثيرا أن هعلي ترتب الذي األمر ، الدولة دور غياب

  .اليومية حياتدم على السيطرة

 القييم  منظومية  تفعييل  أ  "االجتمياعى  الميال  رأس" مي   مخ ونيه  اسيتثمار  فيي  المجتميع  اتجيه  هنيا و
 الشيعبية  المشياركة  وتع يي   والمسياندة  والتعياون  التضيام   عملييات  تعظييم  حيول  تتمحيور  التيى  والثقافية 
 ثاليث  كطير   فاعليتديا  تبير   أن تحياول  أهليية  مدنية مؤسسية أطر خالل م  الخاصة المبادرات وإيجاد
 والمنظميات  الخياص  القطياع  بيي   العالقية  وتنخذ .السوق اقتصاد وأنانية الحكومة بيروقراطية ع  يتمي 
 . المجتمعي التوافق تحقيق أجل م   متعددة أشكااًل األهلية

 : أساسية توجها  -  خالصة** 

 مي   المجتمعيى  التوافيق  واقيع  دراسية  حيول  االهتميام  مي   م ييد  لبذل العربية العمل منظمة دعوة •
 . قطر كل لظرو  ووفقا العربية األقطار كل في وميدانية مباشرة أنشطة خالل

 العربيية  للحكومات أساسيا اخيار الشراكة اعتمادعلى   دعوتدا في العربية العمل منظمة تركي  •
 واالقليمية العالمية المؤتمرات مخرجات وفق والمؤسسات الخاص والقطاع المدني المجتمع مع
 .بذلك أوصت التي

 برامجديا  وفيي  أعمالديا  فيي  رييسييا  هيدفا  المجتمعي التوافق اعتماد إلى العربية الحكومات دعوة •
 . مؤقتا عمال ولي  مةيمستد عملية المجتمعي التوافق واعتبار اإلنمايية

 مجتمعيا توافقا انويتطلب للدولة فاعال حضورا انيتطلب واألمني السياسي يي االستقرار نأ تنكيد •
 كثيير  فيي  الراه  والواقع ، االستقرار ع  للحديث مجال ال التوافق دون ألنه ، عاما واصطفافا

 . إليه نذهب ما يؤكد العربية األقطار م 

 كيون ت وهنيا  ، العميل  فيرص  توسييع  مي   البيد  الفقير  مي   التخفيي   اسيتراتيجيات  نجياح  اجيل  مي   •
 تموييل  شينندا  مي   أخير   أطيرا   وبحضيور  حكيومي  وبيدعم  فاعلية  ادوار الميدني  للمجتميع 
 .والشبابية الفردية المبادرات

 النقابيات  عليى  بيالتركي   ، الميدني  المجتميع  بيدور  أكبير  اهتميام  إليى  العربيية  المنظمية  دعيوة  •
 م  والتخفي  التنمية وأهمدا ، المجاالت مختل  في ونشاطدا برامجدا كل ورصد والجمعيات،

  .والبطالة الفقر

 مؤسسيات  بتيدريب   يقوميون  العيرب  الخبيرا   مي   موسيع  فرييق  تكيوي   يتطليب  المجتميع  توافيق  •
 الخار  وشركا  محليي  شركا  بي  والرب  التوافق أهمية على التنمية وشركا  المدني المجتمع

 .واالستقرار التنمية تحقيق في

 ًاتحديد يتضم  ، التنمية مجال في (جديد اجتماعي عقد) اعتماد إلى العربية العمل منظمة دعوة •
 آن في واالجتماعية االقتصادية المسارات بي  التراب  وتنكيد الشراكة ومجاالت الشركا  ألدوار
 . واحد

**** 
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 :  المراجع** 

 .30-25ص / 2001/ المعلومات مرك /المدني والمجتمع الدولة / الصالحي فؤاد •

 ةياالنسيان  التنميية  تقريير : وكيذلك   97/المتحيدة  لالميم  االنميايي  المكتيب / البشيرية  التنميية  تقريير  •
  .2003 لعام /العربي

 الميرأة  منظمية  ليى إ قيدمت  تحليليية  دراسية / االجتمياعي  للتوافيق  قواعيد  بنيا   : الصيالحي  فيؤاد  •
 .2011العربية

 ترجمة (والمرض والجدل الفقر م  متحرر وانسان حرة مؤسسات) حرية التنمية / س  اماراتيا •
 .2004 مايو/الكويت -ه المعرف عالم /جالل شوقي

 و ارة ليى إ قيدمت  تحليليية  دراسية / للتنميية  اساسيي  شيريك  الميدني  المجتميع  / الصيالحي  فيؤاد  •
 .2003صنعا / والتنمية التخطي 

 عبياس  عيدنان  ترجمية /شيومان  ،هارالد مارتي  هان  ( الديمقراطية على االعتدا ) العولمة ف   •
 .1995 سبتمبر (جماعي تنلي )  واحد عالم في جيران ، 2003 اغسط  المعرفة عالم/علي

 القيدرة  اطيالق ) افريقييا  وشيمال  االوسي   الشيرق  فيى  الحكيم  وادارة النمو ، العمل / الدولى البنك •
  .2003 افريقيا وشمال االوس  الشرق فى التنمية ع  تقرير (اال دهار على

 

◙  ◙  ◙ 
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 العربية المنطقة في للعمل الجديدة األنماط

 

 مقدمة :

 المحيرك  ثيورة  :اليثال   التكنولوجيية  الثيورات  ثير أ عليى  سيريعة  تحيوالت  والعمل التشغيل عالم شدد
 آخير القيرن   فيي  السيريعة  النقيل  ووسايل الكدربايي المحرك وثورة عشر ،  الثام  القرن خالل البخاري
 عليوم  وتطيور  واالتصال،  المعلومات تكنولوجيات ثورة وأخيرا،   العشري  القرن ومطلع عشر التاسع
 .اآلن وحتى  المااضى القرن م  األخيرة العقود في األحيا  

 عليى  وبالتيالي  المسيتخدمة  اإلنتيا   وسيايل  عليى  العمييق  أثرهيا  اليثال   الثورات هذه لكل م  كان لقد
 إثرهيا  تطيورت  مختلفية كميا   ، وتخصصيات  مديارات  مي   العمل أسواق وعلي متطلبات العمل ، عالقات
 .والخاصة مندا العامة والمؤسسات بالشركات البشرية الموارد إدارة ظرو 

 القيرن ( المااضيى  القيرن  مي   الثياني  النصي   عرفديا  التيي  الكبير   التحيوالت  أن المؤكيد  مي   أنيه  إال
 والثقافية السياسية األواضاع على التحوالت هذه شملت إذ ، م  قبل اإلنسانية تاري  يعددهالم   )العشري 

 قتصادية واالجتماعية في وقت واحد .واال

 ميا يسيمي النظيام    وانتشيار  المصينعة  بالبليدان  اإلنتيا   وسيايل  عرفتيه  الذي السريع التطور ثرأ علىو
 بعد اإلقتصادي النمو معدل تسارع اإلنتاجي، النشاطالعمل التقليد  في  تقسيم" على المرتك  "الفوردي"

 المرحلة هذه مقاربة إلى الدادفة الجديدة المفاهيم م  العديد ظدور عنهنت    مما،  الثانية العالمية الحرب
 هتميام ا اسيتقطبت  التيي  المفياهيم  مي   وغيرهيا  سيتدالكي "  اال و" المجتمع  "الصناعي المجتمع" فدوممك

 .وغيرها  جتماعاال وعلوم قتصاداال ميادي  في والباحثي  المفكري  م  العديد

 أنمياط  وانتشيار  بيرو   إثير  المااضيي  القرن أواخر في دالالتدا تداستنف ما سرعان المفاهيم هذه لك 
 أخير   مفياهيم  فتوليدت  اليدخول  ولتو ييع  لتسيويقدا  و الخيدمات  و البضيايع  إلنتيا   مبتكرة وطرق جديدة

 العقود طوال نعيش فنصبحنا وغيرها،  "المعلومات مجتمع"و "المعرفي المجتمع"و "المعرفة كاقتصاد"
 الخيدمات  ظديور  نحيو  السيبيل  يسير  ميا  وهيو  الصيناعية،  الثيورة  ع  بديلة معرفية ثورة ظل في األخيرة
 المسيتمر  والتراجيع  الالماديية  اإلنتيا   لعناصير  النظيير  منقطيع ال للتقيدم  الماليمة الظرو  وولدت الحديثة
 .المادي اإلنتا  لمكونات

 هيذه  إرهاصيات  إليديا  متيدت ا التيي  األساسيية  المجاالت أحد أصب  التشغيل عالم أن فيه شك ال ومّما
  ةـــــيـ رعـــــالس ايقةــيـ فال اإلنترنيت  شيبكة وانتشار ظديور  نإ حييث  المعلوماتيية،  أو التكنولوجيية  الثيورة 

"high Speed Internet "  الشيركات  بيي   المنافسية  تصياعد  ميع  ت امنيا  تصيال، اال وسيايل  وتطور 
 ونماذ  اإلنتا  طرق مستو  على عميقة تغيرات برو  على ساعد قد ذلك كل العولمة، ظل في والبلدان
 هنيا  المطيروح  والسؤال . والتشغيل العمل سوق على وبالتالي والخدمات التسويق وأنماط األعمال إدارة
 الجدييدة  األنماط م ايا تستغل أن استطاعت وهل ..التغيرات؟ هذه مع العربية البلدان تعاملت كي  ؟ هو

  ؟.السريع التطور و مةيالمستد التنمية طريق على نفسدا لتضع األخيرة السنوات في للعمل

 فيي  تجديد م  عنه نت  وما اإلنتا  وسايل تطور دراسة سنحاول المحور هذا م  األول الج  وفى 
 األشكال أو الجديدة األنماط على للتطرق فيما بعد إلي التعر  علي العمل ،  والطلب اإلنتاجية العالقات
 .المتقدمة بالبلدان خاصة ، العالم في المعرفة اقتصاد انتشار ثرأ على وذلك للعمل ،  الحديثة

 



 
 

 230                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 جييات وتكنول مييدان  فيي  العربيية  البليدان  تجربية  دراسية ل سنخصصيه  فإننيا  الثياني  الجي    أميا  
 ثم للعمل الجديدة األشكال ظدور و اإلنتاجية العالقات تجدد ع  األساسية المسئولة واإلتصال المعلومات

        .البلدان بدذه العمل وأشكال التشغيل عالم على نعكاساتاال ذات العناصر ع  البحث

 :العمل وعالقا  العمل ألنما  التاريخ  التطور -1

 نمي     العميل: نماذ  ألنماط العمل وعالقات  بي  ثالثة مي ت التاريخية الدراسات م  العديد إن 
 انتشيار  حيدّ  إليى  الثانيية  العالميية  الحيرب  بعيد  السيايد  العميل  ونمي   الثانيية،  العالميية  الحرب قبل ما العمل
 .المعرفة اقتصاد تطور ع  النات  النم  وأخيرا قتصادات،اال عولمة

  :الثانية العالمية الحرب حتى السائد العمل نمط - أوال

 إنتاجية م  طورت التي "المكننة"و اآلالت استعمال تكثي  الثانية الصناعية الثورة ع  نت  لقد 
التقليديية .   األنشيطة  وبعيض  ال راعية  قطياع  مي   المسيرحة  العاملية  الييد  اسيتغالل  مي   ومكنيت  الشيركات 

 صياحب  أوامير  ورهيي   عليدا يعمل التي اآللة سرعة سجي  ال م  م  الفترة هذه خالل العامل أصب و
وكان هناك اضع  في نظيم التينمي  ، كميا     ، مستقرة وغير مؤقتة في أحيان عديدة العمالة وكانت،  العمل

 كان النشاط النقابي محدودا.

  :الثانية العالمية الحرب بعد السائد العمل نمط - ثانيا

 التيى قادهيا "  ،  العميل  عالقيات  تطور على الكبير األثر "الفوردي" العمل نظام النتشار كان لقد 
 محيددة  غيير  لميدة  يبيرم  (full –time work) الكاميل  للوقيت  عميل  عقيد  في والمتمثل"  التقليدي العمل

  "Permanent contract"1  دايم(  عقد(

 والعامرل ، ومر    العمرل  صراحب  مر   كرل  وواجبرا   وحقروق  العمرل  ظروف هذه العمل وحدس  عقوس
 :أهمها

 صاحب العمل .  أمر تحت يصب  العامل أن •

 .  بدا يقوم مدمة إعطايه بانتظار مجبر العامل أن •

 . محددة أوقات في العمل مكان في يكون أن •

 .محددة وبعطل شدري بنجر يتمتع •

 والعاميل .العميل  صياحب  لتوجيديات  وفقيا  بجد عمله أدا  الموظ  أو العامل على يحتم العمل فقانون
 .العايليية  ومسيؤولياته  مصيالحه  ميع  يتعارض ذلك كان لو حتى العمل صاحب لطلبات يستجيب أن يجب
  .العصيان بسبب تنديبية إلجرا ات نفسه يعرض األوامر إطاعة رفضه حالة وفي

" العميل " داخيل    تقسييم  مي   ميا  نيوع  عنيه  توليد  ميا  وهيو  التبعيية،  صيلة  وجيود  على ينص العمل فعقد

 والميوارد  ل نتيا   واحيدة  وإدارة المكتيب(  أو اإلدارة المصينع أو  ) واحيد  عميل  مكيان  واختييار  المنشينة 
 .واحد للعمل ووقت  البشرية

 والثقافيية  االجتماعيية  الحيياة  مي   غييرت  كثييرة  نتياي   العماليية  العالقيات  مي   الشيكل  لديذا  وكيان 
 وتطيوير  االقتصيادي  النميو  معيدل  ت اييد  مي   وفرتيه  لميا  وذليك  ، منديا  الصيناعية  خاصية  للمجتمعيات، 
  .وغيرها ..النقابية التشريعات

                                                 
1
 فدي  Fixed –term) المدة محدودة العقود أما ، المصنعة بالبلدان العمالة م  % 87 م  أكثر الدايمة العقود تمثل ، الدراسات بعض حسب   ) 

 .  % 75 بنسبة مرة ألول شغل علي الحاصلي  أساسًا تخص
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 في( 1980 – 1945) عامًا الثالثي  فترة طيلة  الرأسمالية تطور في كنم   "الفوردية"نجحت  وإذا
 وتماسيك  قوتيه  مي   بيالرغم  النميوذ   هيذا  نفيإ  اإلنتاجيية،  العالقيات  وتحدييد  العميل  تقسييم  عليى  الديمنية 

 مي   وقلصيت  ميداه  مي   حيدت  خانقية  أ مية  فيي  العشري   القرن م  اتيالثمانين بداية منذ دخل عناصره،
 واالقتصيادية  اإلنتاجيية  العالقيات  فيي  جدييدة  أنمياط  وانتشيار  ظديور  بسيبب  نجاحاته فتراجعت ،  جنوحه
  ".المعرفي االقتصاد"لـ   المجال تاركا الصناعي االقتصاد تراجع لدذا .عامة بصفة

 : ا يالسبعين أزمة إثر اإلنتاجية العالقا  ف  جديدة أنما  ظهور -ثالثا

 وتنظيميية  واقتصيادية  اجتماعيية  كافية بمتغييرات   ، المجتمعيات  الييوم  إليى  ،تميرّ  ا التم، و مرت لقد
 عي   تونتجي  العالميية  التجيارة  تحرير واتفاقيات األسواق وانفتاح قتصاداتاال عولمة تحديات ع  نتجت
 سياعد  مميا  اإلنتيا ،  عالقيات  وفيي  العمل سوق في عميقة آثار والمعلوماتي التكنولوجي التطور تحديات
 عليى  آثارهيا  راميية  العميل،  أسيواق  علي  الت امو نفسدا فراضت والتي للعمل جديدة أنماط ظدور على

 والتجيارة  األعميال  أسي   فيي  جيذر  وقيد أدت هيذه التغييرات إليي تبيديل      .النمو طريق في السايرة البلدان
 وارتباطيا  المتعيددة  والخبرات المتخصصة للمدارات وطلبا وتخصصا ، ومرونة ديناميكية أكثر وجعلدا
 .والمعار  بالعلوم

 وعبر اإلنترنت شبكة خالل م  واالتصاالت المعلومات ثورة وفرتدا التي الحديثة التقنيات فاستخدام
 عيرض  عليى  البيايع  مسياعدا  والخيدمات،  البضيايع  أسيواق  عولمية  مي   مكي   للبيانيات  اإللكتروني التبادل
 ومتعيددة  ومتنوعية  بعييدة  أسيواق  إليى  والوصيول  المسيافات  وتخطيي  الصيفقات  وعقيد  منتجاتيه  وتيروي  
 وهذه .المستدلكي  اختيار تسديلو ،المفتوحة األسواق في الحّر التناف  على ساعد هذا وكل .. األغراض
 مختلي   فيي  األعميال  إدارة أنمياط  مي   غييرا  عموميًا ( ،   المعرفيي  قتصياد ) واال اإللكترونيية  التجيارة 

 .العالم بلدان كل في مختلفةات وبدرج القطاعات

 والثقافيية  قتصيادية اال ومضيامينه  معانييه  بكيل  التنميوي  التحيول  أصيب   ، الناميية  البليدان  ففيي  
 الحاجية  أصيبحت  كما .األدا  في واإلتقان والدقة السرعة عناصر يستوجب الحضارية وحتى والسياسية

 فيي  المسيبوقة  غيير  المعرفية الثورة إن أخر ، بعبارةو .. اإللكترونية والتجارة اإلدارة ظدور إلى ملحة
 وعميقة هيكلية راتيتغي تحد  ا التمو أحدثت حاليا، العالم يشددها التي،  اإلنسانية المجتمعات تاري 
 .األعمال وإدارة الجديدة النمو مصادر حيث م  اإلنتا  منظومة على

 التيي  قتصيادية واال  الماليية  األ مية  إلى التكنولوجية التطورات أصل ترجع  الدراسات م  العديد إن
 الرافضيي   العميال  مي   العدييد  حييث  المااضيي،  القيرن  مي   اتيالسيبعين  بدايية  في المصنعة البلدان عرفتدا
 المؤسسات أجبر ذلكو ، عملدم ماك أ تغير  داد معدلاو العمل ع  باتدماغي ت ايدت  "الفوردي" للنظام

 وبالتيالي  ،R-D "البحيث والتطيوير "    اسيتثمارات  فيي  وال ييادة  اإلنتيا   وسيايل  تطوير على والشركات
 .البشرية الموارد وإدارة العمل نظم تغيير على

 وانتشرار  اإلنتاجيرة  والعالقرا   اإلنترا   وسرائل  مستوى على الحاصلة التطورا  آثار ألهمية ونظرا
 ووضرع  الحرديث  قتصراس اال رتطرو  الرى  التعررض  إلى يل  فيما نسعى فإننا والالماسي، المعرف  قتصاساال

 :العمل وسوق الحديثة العمل أنما  على تأثيره ومدى مكوناته على اإلصبع

 . العمل أشكال على انعكاساته و  المعرفي قتصادتطوراال •

 المعلوميات  جييا وتكنول تينثير  مواضيوع  األخييرة  السينوات  البياحثي  فيي   هتميام ا اسيتقطب  لقيد    •
 تعري  على مندم العديد فنجمع .التقليدي القطاع وإنتاجية قتصادياال النمو نسق على تصالاالو
 الجي    األخييرة  هيذه  تحقيق  حييث  المعرفية،  عليى  المعتميد  قتصياد اال أنيه  عليى  المعرفيي  قتصاداال

 والتكنولوجييا  اإلبيداع  هيو  المعرفية  مفتياح  أو أسياس  أن كميا  .بالبليد  المضيافة  القيمية  مي   األعظيم 
 عناصر في المعرفة كثافة  دادتا وكلما المعرفة، إلى يحتا  أصب  قتصاداال إن أخر ، بعبارة
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 قتصياد فاال .للبليد  التنافسيية  القيدرة  وارتفعيت  قتصيادي اال النميو  نسق  اد اإلنتا  عملية ومكونات
 حجيم  هيو  سينوات  بضيع  منيذ  الجدييد  فيإن  ، ميا  نوعيا  قيديما  دوره كيان  وإن المعرفية،  على المبني
 ومكانة أكبير  أهمية فنكثر أكثر تحتل أصبحت حيث ، قتصاداال في المعرفة تحتلدا التي المساحة

 .قبل م  عليه كانت مما

 العمالية،  انتاجيية  م  والرفع والتو يع اإلنتا  عمليات كفا ة لتحسي  األساسية الوسيلة هي فالمعرفة
 واإللكترونيات الحاسبات مثل عالية تقنيات م  تستخدمه لما ذلك،  المؤسسة وتنافسية كفا ة م  وبالتالي

 .الرفيعة اإلنتاجية وذات الحديثة الوسايل م  وغيرها .. تصاالتواال

 :يل  بما المعرف  االقتصاس يتميز األكاسيمية الدراسا  بعض وحسب

 الفرديية  حتياجيات واال تتوافق بصورة توفيرها ويتم كافة ألفرادل مت ايد بشكل متاحة المعرفة إن -1

 .حكمة أكثر بصورة القرارات اتخاذ م  فرد كل يمك  بما الجماعية و

 صيانعا  يكيون  أن يمكي   أيضيا  ولكنيه  للمعلوميات  مسيتدلك  مجيرد  ليي   المجتميع  فيي  فيرد  كل إن -2
 .لدا ومبتكرا

يحتكير   اقتصياد  يوجيد  أن يمكي   ال ألنيه  بنسيره  العيالم  عليى  منفيت   اقتصياد  هيو  المعرفية  اقتصياد  -3

 .اآلخري  مشاركة دون أو اآلخري  م  الجديدة المعار  يستورد أن دون المعرفة وحده ، 

 وسيايل  مي   قيمية  أكثير  تعتبير  أصيبحت  إذ طلبيا،  األكثير  هيي  المؤهلية  البشيرية  الموارد أصبحت -4
 عناصير  بيي   مي   الرييسيي  العنصير  أصيبحت  فديي  .. اآلالت أو الميال  كيرأس  األخير   اإلنتيا  
 .اإلنتا 

 وييرتب   والتواصيل  التجدد على الكبيرة القدرة ويملك ، الفايقة بالمرونة قتصاداال هذا يتمي  كما -5
 عرف قد قتصاساال م  الشكل هذا أن المؤكد وم  .. ختراعاال وأهمية بتكاريةاال والقدرة بالذكا 
 : أهمها م  أسباب لعدة المصنعة بالبلدان األخيرة السنوا  ف  سريعا تطورا

 الماديية  اإلمكانيات  وإتاحية  المراحيل  جمييع  وفيي  ونوعيا  كميا  التعليميي  بنظامديا  الكبيير  عتنا اال -
  .التعليم هذا ومستو  مردودية م  للرفع والبشرية

 . والخدمية السلعية اإلنتاجية النشاطات وبممارسة العملية بالمجاالت أكبر بدرجة التعليم رب  -

 .إمكاناته وتوفير متطلباته خالل م  والتكنولوجي العلمي بالبحث الجيد عتنا اال -

 تطيوير  عليى  تسيدر  عمالقية  مؤسسيات  عليى  للحصيول  وانيدماجدا  الشيركات  تركيي   تشيجيع  -
 والخدمات البضايع في والتجديد بتكاراال عملية وتطوير العلمي البحث ميادي  في ستثماراتاال
 .سوا  حّد على

 اسيتخدام  كثيفية  والمتقدمية  الحديثية  بالتقنييات  منديا  يتصل ما األخّصعلى و التحتية البنية توفير -
 . المعرفة

 الحيواف   خالل م  وذلك والتجديد العلمي البحث إلى والمحف  الماليم جتماعياال المناخ توفير -
  .والمعنوية المادية

 أجلها؟ م  الجديدة المعارف تولد  الت  العوامل ** ما

 عليى  العميقة اآلثار لدا فكانت كبيرة وثقافية واجتماعية اقتصادية تطورات كله العالم عر  لقد 
 : العوامل هذه أهّم ولعل. اإلنتاجية العالقات وطبيعة األعمال إدارة وأشكال اإلنتا  وسايل
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 الحدود عابرةال الشركات سيطرة تحت المباشرة األجنبية ستثماراتاال وت ايد قتصاداتاال عولمة -أوال
 فتحريير  ،تصيال اال وسيايل  وتحيديث  لكترونييات اال وخيدمات  صيناعات  تطيوير  فيي  التسيريع  فراضيت 
 أو المتقدمة بالبلدان سوا  نترنتاال بشبكة الّرب  تكاثر وبالتالي لكترونيةاال التجارة ت ايد حّتم التجارة
 .النامية بالبلدان

 ذوق إليى  سيتجابة لال اإلنتيا   عمليية  فيي  اإلسيراع  فيرض  قد كان المستدلك وسلوك مطالب تغير - ثانيا
 أو الجمياهيري  سيتدالك لال الموحيد  اإلنتيا   عيوض  "الفرديية " البضياعة  فإنتيا   ، ومتطلباتيه  المسيتدلك 
 وفيي  والمؤسسيات  بالشركات اإلنتا  عملية إدارة أكثر في  مرونة يتطلب ما وهو ،"الفوردي" اإلنتا 
 أكثير  أهميية   يعطيي  جعيل المنيت    المسيتدلك  وطلبيات  ذوق فيي  التطيور  وهيذا  .المتطلبية  العميل  أشيكال 

  .للمستدلكي  الفردية الطلبات إلى ستجابةلال

جدييدة ،   فرص عميل  إيجاد وفي المستدلك هذا مطالب تحقيق في لكترونيةاال التجارة أسدمتقد ل 

 تسيتوجب  اإلنتيا   وعمليية  إدارة فيي  مرونية  م  تتطلبه وما المستدلك لطلبات ستجابةاال كما أن سرعة
 حيدّ  عليى  للخيدمات  أو للبضايع المنتجة المؤسسة تنافسية م  الرفع فى المساعدة التكنولوجيات تطوير
 .سوا 

 فقي   ي  لي  ، ناجعية  وسيايل  عي   البحيث  فيي  الكبيير  اليدور  الشركات بي  المنافسة  لسرعة كان  - ثالثا
 سوا  وذلك المكانة  هذه م  للرفع أيضا وإنما العالمية أو المحلية السوق في الشركة مكانة على للحفا،
 أو (الييوم  الجوالة الدوات  أنواع مثال أحس ) جديدة ومواصفات امتيا ات ذات جديدة بضايع بعرض
 في االستثمار أصب  أخر ، بعبارة .الحديثة الوسايل استعمال بفضل اإلنتا  كلفة تخفيض إلى باللجو 
 في تنافسيتدا ولتطوير للحفا، الشركات تعتمدها التي الركاي  م  المعرفة تطوير وفي البشري العنصر

 أقصى في الموارد استثمار على يعتمد الجديد العالمي فالنظام .بالمخاطر ملي  ومناخ متغيرة بيئة ظل
 يصاحبدا جديدة سلع إلى الطبيعية الموارد وتحويل الجديدة المعار  ستخداماب وذلك تكلفة وبنقل وقت

 عليى  المعتميدة  الصيناعة  عصير  م  المجتمعات مرت لدذاو .. خصايصدا في مستمّر وتحسي  تحديث
 التكنولوجييات  و المعلوماتيية  عصير  إليى  التقليديية  العميل  وطيرق  الطبيعيية  والميوارد  األميوال  رلوس
 .الرفيع والثقافي العلمي والمستو  والمعار  المدارات على المعتمدة

 مي   لخيدمات او لبضيايع او لألفكيار  المبتكير  أصيب   كميا  وتي داد،  تتيراكم  ثروة أصبحت فالمعرفة 
 أنمياط  وجيود  اضيرورة  فيرض  ميا  وهيو  المعميورة،  أنحيا   جمييع  فيي  الجميع عندا يبحث التي العناصر
  إليى  الشيركات  حاجية  أثير فيي ت اييد     المتصاعدة المنافسة لضغوط كان أخر ، بعبارة .. للعمل جديدة
 العلميي  البحيث  فيي  ال ييادة  إليى  دفيع  ميا  وهيو  العميل،  وقيت  وفيي  اإلنتيا   عمليية  تنظيم في أكبر مرونة

 طيرق  مي   غييرت  الديكليية  التغييرات  مي   المجموعية  فديذه  . والتطوير التكنولوجي ، وفي االبتكيارات  
 .والعمل اإلنتا  عناصر كل يريوتغ تجديد على وحثت الخدمات أو الصناعة في سوا  العمل

 : المعرف  االقتصاس أس  أهّم م اإلنترنت  شبكا  تطور** 

 في تطورت قد والمعلومات االتصال وسايل م  اموغيره والبرمجيات الكمبيوترات صناعة إن 
 عليى  فينكثر  أكثير  ترتكي   اقتصيادياتدا  جعيل  مميا  ، المتطيورة  البليدان  فيي  خاصية  ، األخييرة  السينوات 
 عي   نيت   قيد  المثيال،  سيبيل  فعليى  .النامية البلدان إلى الصناعي أج ا  أوسع م  النشاط تاركة الخدمات،
 وكذلك بيندا فيما والمؤسسات الشركات بي  أساسا االلكترونية التجارة تطور اإلنترنت بشبكة  االرتباط

 الوالييات فيى   اوبعضيدا بعضي    الشيركات  بيي   اإللكترونيية  التجيارة  وتمثيل  ، والمسيتدلكي   الشركات بي 
 الشركات بي  يقع التجارة هذه م  فق  % 7 أن حي  في ، اإللكتروني التبادل مجمل م  % 93 المتحدة

 .% 60 الشيركات  بيي   االلكترونيية  التجيارة  تتجياو   األوروبيية،  البليدان فيى   الشينن  كيذلك  .والمسيتدلك 
 اإليجار  خدمات ( العقارات قطاع يـــف خاصة كبيرة نسبة تمثل االلكترونيات باستعمال الشرا  فعمليات

 القطياع  فيي  فشييئا  شييئا  ويتكاثر البييع   بالتقسي  ، والبيع بالجملة البيع عمليات وفي(  العقارات شرا  أو
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 الشيرا   المتقدمية تقبيل عليي     البليدان فيى   الشيركات  كانيت  ذاإو .الجملية  تجيارة  وفيي  السياحة و الصناعي
 الشيركات  بييع  يفيوق  حييث  ، الناميية  بالبليدان  يالحي   المخيال   الواضع فإن البيع، م أكثر  ( الخ  )على
 .الشرا  م  أكثر ( الخ  )على

 

 :األخيرة العشرية آخر ف  البلدان ببعض اإللكترونية التجارة

 )الخط( على البيع 
 (م  الجملة)%

 ) الخط (الشراء على
 )الجملة م (%

 البضائع تسليم
 )الخط أو( باألنترنت

 )الجملة م  (%)

 4.5 36,5 37,4  األرجنتي 

 - 28.5 27,1 البرا يل

 1.1 7.0 2.9  ابلغاري 

 1.7 - -  الكاميرون 

 - 1.8 1.2  شيليت 

 7.2 8.1 9.1 الصي  

 9.0 9.0 5.2  المغرب 

 - 28.3 34.9  قطر

 - 23.8 6.8  كوريا جمدورية 

 1.9 2.6 5.4  رومانيا

 4.3 23.2 20.2  روسيا 

 - 30.8 13.5  ةسنغافور

 - 8.7 7.2  تايالند 
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 أهمية مد  يبر  ال فدو البلدان، ببعض اإللكترونية التجارة أهمية مد  يعك  الجدول هذا كان وإذا
 أغليب  فيي  " بعيد  "عي   التعلييم  اتسع قتصاداتاال عولمة فمع .والتكوي  التعليم في الوسايل هذه استعمال
 بيي   الشيراكة  تطيوير  عليى  سياعد  ميا  وهيو  اإللكترونيية  والمعيدات  التقنييات  أحيد   مسيتعمال  العيالم  بلدان

 ذليك  كيل و نفسية ..  الوقيت  في الم دوجة "  " الشدادات ومن  العالم بي  دول والتكوي  التعليم مؤسسات
 اإللكترونيية  المعيامالت  مجميل  مي   % 30 مي   أكثير  لتبلي   بعد ع  البشرية الموارد إدارة نسبة م   اد

  .المتقدمة البلدان ببعض

 بديا  المرتبطية  والتكنولوجييات  اإلنترنيت  شيبكات  تطيور  عي   الغربيية  بالبليدان  الدراسيات  كثرت ولقد
 النميو  نسيق  مي   الرفع في إسدامدا ع  والبحث واالتصال المعلومات لتكنولوجيات المنتجة كالصناعات
 الوالييات  بيي   المقارنية  العموميية واسيتنتجت الدراسيات    اإلدارات أو بالشيركات  سيوا   العميل  وإنتاجيية 
 بالوالييات  الحديثية  التكنولوجييات  تينثير  أن أخير   جدية  مي   وكنيدا  األوروبيية  والبليدان  جدة م  المتحدة
 .األخر  بالبلدان منه أكثر  اإلنتاجية على المتحدة
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 الثيورة  أن المؤكيد   مي   أصيب   لقيد  : المعرفرة  مجتمعرا   تطرور  نتيجرة  للعمرل  جديردة  أنمرا   ظهرور 
 النظير منقطعال للتقدم الماليمة الظرو  وولدت الحديثة الخدمات ظدور نحو السبيل يسرت المعلوماتية
 . المادي اإلنتا  لمكونات المستمر والتراجع الالمادي اإلنتا  لعناصر

 وحتيى  قتصيادية واال الماليية  األ ميات  مي   حلقية  فيي  األخييرة  العقود خالل لدخول العالم كله كما كان
 أصبحت لذلك .البلدان وتنافسية الشركات رب  نسب على وبالتالي العاملة اليد إنتاجية أثرعلى  السياسية
 عليى  الحصيول  عي   بحثيا  العمل عالقات في متطورة نظم وع  للعمل جديدة أنماط ع  تبحث الشركات

 ( واتساع الالمادي(  االقتصاد لتطور وكان،  اإلنتا  عملية وفي البشرية الموارد إدارة في مرونة أكثر
 القديمية  الوظياي   مي   العدييد  عي   االسيتغنا   في الكبير الدور العمل تقسيم وت ايد ، الخدمات قطاع دور

 للعميل  الجدييدة  األنماط تجديدة سدل وكفا ات مدارات ع  المتصاعد والبحث سابقا، ذات الطلب الكبير
 .بدا واالنتفاع عليدا الحصول

 : زاويتي  م  الجديدة األنما  هذه سراسة إلى نتطرق يل ،  وفيما**

 العامل وعالقة العمل طريقة ناحية م  وثانيا العمل وصاحب العامل بي  العالقا  تغيير حيث م  - أوال
 .بعمله

  عالقا  العمل: على وتأثيرها للعمل  الجديدة األشكال  -1

 األنمياط  تطيور  ميع  سينوات  منيذ  تغييرت  العميل  صياحب  ميع  وعالقتيه  الموظي   أو العاميل  لتي ام ا إن
 في كانت التي هذه العالقة فطبيعة .الحديثة جياتوالتكنول انتشار مع وت امنت ظدرت التي للعمل الجديدة
 الوقيت (الدايمية  العقيود  على المعتمد   "النظام الفوردي" المااضي القرن م  اتيالتسعين قبل السايد النظام
 تغييير  عي   تتحد  الدولية العمل منظمة جعلت جديدة أنماط إلى المجال تاركة التغير في أخذت )الكامل
 .العالم في انتشارها سرعة حيث م  أهمدا ندرس لدذاو .. العمل عالم

 : المدة محدوسةال العقوس استعمال انتشار - أ

 تتحيدد  سنوات منذ أصبحت العمل " " مدة فإن ، العمل عالقة في محوريا دورا يلعب الوقت أن بما
 ل حصيا   اليوطني  المعديد  حسيب  ذات الميد  ال منيى اليدايم .    العالقيات  ليى جنيب  إ جنبيا  معينية  لفتيرة 

 %  2.6أكبير مي      بنسيبة  اليدايم  بالعقيد  العميل  ال يمثل  بينما بفرنسا، INSEE قتصاديةاال والدراسات
 الجدييدة  األنمياط  هيذه  %،35 بنسيبة  تتطور العمل في الجديدة األنماط أصبحت األخيرة، السنوات خالل
 أخير ،  بعبيارة  أي .. مظاهرهيا  وتعدد لحداثتدا نظرا "الدجينة النماذ  أو األشكال" البعض عليدا أطلق

 في دذا النوع م  عقود العمل باستبدل  وهكذا .ال م  في محدودة أي دايمة، غير العمل  عالقة أصبحت
 المثال، سبيل محددة )على غير فيدا العقود لمدة  تمتد التي العقود م  التقليدي الشكل الحاالت م  العديد
 عيام  بعيد  فيميا  لتبل  العقود مجمل م  % فق 6 1982 عام فرنسا في المدة محدودةال العقود نسبة بلغت

 .( % 14 م  أكثر 2000

 اليد ستخدامال وحرية مرونة أكثر تعطي عقود مصلحة في تجاو ه تم والكامل الدايم التفرغ فنموذ 
 .المستدلك طلبات وتناقص األ مات عند عندا ستغنا واال الحاجة عند

 مي   بدايية  اسيتعماله  ت اييد  العقيود  م  الشكل هذا أن المتقدمة بالبلدان الدراسات م  العديد أبر  ولقد
 وعيدم  العالقيات  مي   الشيكل   هذا مساوئ م  وبالرغم .. البطالة ظاهرة تفاقم بعد خاصة ، الحالي القرن
 طير   مي   قبوليه  فيإن  جتماعي(اال )الضمان واإلجتماعية النقابية بحقوقه الموظ  حتى أو العامل تمتع

 .الرجال عند خاصة ، نفسه يفرض أصب  الشباب
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 : أو الدوام الجزئ  ( (الوقت  لبعض العقوس استعمال - ب

 بعيض فيى   خاصية  المااضيي  القيرن  مي   اتيي الثمانين أواخير  مي   بدايية  العقيود  مي   الشيكل  هيذا  تطيور 
 الوقيت  بمرونية  تتميي   حييث  األنشيطة،  مي   وغيرها والمطاعم والتنظي  والفنادق كالخدمات :القطاعات

 .األسبوعية العادية العمل ساعات م  % 20 تتجاو  عمل فترة تتطلب وال

 ميع  خاصية  قتصيادية اال القطاعيات  كاميل  فيي  األخييرة  السينوات  فيي  ى البطي  انتشياره  مي   وبيالرغم 
 العمل م  النم  هذا إختيار فإن األعمال، وأصحاب الشركات بيئة في والتغيرات التكنولوجية التحوالت

 ت اييد  وبالتيالي  العميل،  فيرص  إيجياد  وتراجيع  المتتاليية،  قتصيادية اال األ ميات  ليذلك،  أشرنا كما ،ه حتمت
 .والنسا  الشباب أوساط في البطالة

 غير الج يي بالوقت العاملي  م  % 40 ع  يقل ماال فرة،االمتو والبيانات الدراسات بعض وحسب
 يعتبير  العميل  فيي  الينم   فديذا  .العمل ساعات م  الم يد ع  البحث إلى ويسعون واضعيتدمع   رااضي 

 اليذكور  الشيباب  على نفسه يفرض العمل م  الشكل هذا كان وإذا .دمتلمشكل اوقتي حال الكثير طر  م 
 نر  لذلك .. واألطفال األسرة بمسايل عتنا واال الوقت بنص  العمل م  النسا  لمتطلبات يستجيب فإنه
  .النسا  م  هم الشكل بدذا الناشطي  م  % 85 ع  يقل ال ما أن

 ( Time -Chare ) : أو " المشاركة "  العمل تقاسم نظام  - 

 اتسيع  اليذي  العميل  تقاسيم  فيإن  ميرة،  ألول أساسيا  للعمل الطالبي  على المفروض السابق للنم  خالفا
 واختصاصاته مداراته الموظ  أو العامل في عرض يتمثل المااضي القرن اتيتسعين م  ابتدا  استعماله
 فيي  شيركتي   فيي  ، متعيددة  شيركات  في نفسه العمل يقوم يجعله فدذا .. والمؤسسات الشركات م  للعديد
 فيي  ثالثية  أو ييومي   يعميل  شيركة  كيل  ففيي  نفسه .  تالوق في الوظاي  م  عديدفى  أو ، األحيان أغلب

 كاميل  بوقت موظفًا معينا تشغل أن يمكندا ال التي فالشركة .األحيان أغلب في دايم عقد يحدده األسبوع،
 . تشغيلدم في أسدمت م  واختصاصات مدارات أخر  شركة مع تتقاسم مك  أني

 فديو  األطيرا ،  بيي   (الميدة  محيدد  غير أو) دايم عقد األحيان أغلب في يحدده النم  هذا نأل ونظرا
 فيي  جيدا  مديم  عنصير  هيو  و للعامل، خاصة،  طر  لكل العمل في واألم  ستقراراال م  ما نوعا يوفر
  .العمل فرص فيدا وانكمشت األ مات فيدا كثرت التي الظرو  هذه

 الشيكل  هيذا  سيتجابة ا الدراسات بعض أكدت (الموظ  أو) العامل لمصلحة متيا اال هذا جانب وإلى
 أوقيات  فيي  اليتحكم  مي   يمكيندم  إذ التخصيص،  عاليية ال واألطر الكوادر م  العديد ومصال  متطلبات إلى

 أفضيل  أجير  تقااضيي  مي   العالقيات  مي   الينم   هيذا  يمكيندم  كميا  ، أكبير  وحرية ستقالليةاب والتمتع عملدم
 هيذه  تشيغيل  مي   الرفيع  عليى   ييادة  ذليك  كيل  نفسه . الوقت في شركتي  م  )أكثر أو(أجري  تلقي بفضل
 أمياك   وفيي  متنوعية  واختصاصيات  مديام  تحميل  عليى  القيدرة  اكتسيابدم  نتيجية  وذليك  الموظفي  م  الفئة

 .نفسه الوقت في مختلفة

 إليى  سيتجابة لال المثيالي  الجدييد  النظيام  وكننيه  يظدير  "المقسيم  العميل " فيإن  الشيركات،  جدية  مي   أميا 
 الميوارد  إدارة فيي  المرونية  ومي   الجدييدة  ختصاصيات واال الكفيا ات  مي   للشيركات  المت اييدة  المتطلبات
 ةمطروحي  التكلفية  عليى  الضيغ   ةمشكل تكان إذا " مفاده األعمال اوساط في شايع مثل وهناك.  البشرية

 يمكي   ...اآلخيري   ميع  اسيتعماله  يمكي   ميا  فكيل  ،"المشياركة " نفسيدا  تفيرض  كلمية  دنياك ف المؤسسية،  في
  .تقاسمه

 مي   الينم   لديذا  اسيتغالال  األكثير  هيي  تبقيى  القويية  والمجموعات الكبر  المؤسسات أن م  وبالرغم
 الصيغر   الشيركات  يمكي   الحقيقية  فيي  فإنيه  بديا،  العياملي   عيدد  مي   التخفييض  مي   يمكنديا  ألنيه  العميل، 

 المتاحية،  إمكاناتديا  لمحدوديية  نظيرا  وحيدها،  عليديا  تتحصيل  أن يمك  ال كفا ات انتداب م  والمتوسطة
 على الحصول م  الشركات العمل م  النم  هذا يمك  كما .الكامل للوقت الكوادر نتداباب تسم  ال التي
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 النظيام  فيي  ليه  لميا  خالفيا  أجوايديا،  فيي  كلييا  منيدمجا  ليي   أنيه  بحكيم  العامل طر  م  الخار  (  نظرة)
 ولمواجدية  والخارجية الداخلية األسواق في مكانتدا ع  للدفاع للشركات فرصة كما أنه يمثل  ، التقليدي
 .تكلفة بنقل خدمات م  التخصص عاليةال والمدارات الكفا ات توفره ما بفضل المت ايدة المنافسة

 مي   الينم   هيذا  تبياع ال الشيركات  بيبعض  الميديري   مي   التيردد  إليى  اإلشيارة  الضيروري  مي   أنيه  إال
 والمعطييات  اإلحصياييات  سيرية  عليى  الحفيا،  وعيدم  كليية  مراقبية  األجيير  مراقبية  لعيدم  نظيرا  العالقيات 
 .الشركة بنشاط المتعلقة

 التعامل العامل ليستطيع المرتفعة التنظيمية القدرة يتطلب للعمل الشكل هذا فإن العامل، جدة م  أما
 موجيود  هيو  مثلميا  وااضي   قيانوني  إطيار  وجيود  كميا يعيبيه عيدم    ، أكثر( )أو شركتي  مع نفسه الوقت في

  التشيريعية  النصوص تنظيم الحكومات بعض محاولة م  بالرغم وذلك التقليدي، العمل نم  إلى بالنسبة
  .العمال حقوق لضمان

 : (Interim) المؤقتالعمل   - س

 وصياحب  العاميل  بيي   والعالقيات المدنيية   للعميل  الينم   هيذا  إن ، ناالبداية، كميا أشير   في القول يمك 
 حييث  المااضيي،  القيرن  اتيسبعين م  بداية الرأسمالية عرفتدا التي قتصاديةاال األ مات إثر ظدر العمل

 للعميال  النقابية التحركات وا دادت والخدمات البضايع على الطلب تقلص نتيجة اإلنتا  عملية تراجعت
 .الشرايية طاقتدم على بالحفا، مطالبة

 الشكل هذا انتشار على بضاعة أي إنجا  ومراحل اإلنتا  عملية تقسيم أو تج ية عملية ساعدت ولقد
 ، ختصاصيات واال المديارات  أجي ا  مي    أو ًاجي    ييتق   العاميل  أصيب   إذ والتينجير،  العميل  عالقات م 

 الشيركات  سياعد  للعميل المؤقيت    الشيكل  وهذا .عنا  دون جديدة مختلفة بمدام يضطلع أن يمك  وبالتالي
 البضاعة م  الطلبات استقرار أو انتظام لعدم نظرا البشرية الموارد إدارة أكثر في مرونة اكتساب على
 مي   لشيركة ا يمكي   (لشيدر  أو ألسيبوع  أو لييوم  يكيون  قيد ) المؤقيت  العميل  وهيذا  .مبيعاتدا مستو  وتقلب
 تعيددت  لديذا و .. وقتييا  اإلنتيا   في  يادة لمواجدة أو اقصير ا من عمله ع  تغيب قد كان أجير تعويض

 لمتطلبيات  اإلسيتجابة  عليى  عمليت  التيي   "الوسياطة  شيركات " المااضيي  القيرن  مي   اتنيي الثماني أواييل  في
 .الخدمات هذه مثل في الراغبة الشركات

  : مختلفة أطراف ثالثة بي  المهنية العالقة تكون الحالة، هذه مثل فف 

  .الشركات م  استغاللدا في يرغب لم  العاملة األيد  توفر التي الوسيطة، الشركة •

 وبيي   بينديا  عقديية  عالقية  تربطديا  ال التيي ،  الوقتيية  العاملية  لألييد   والطالبية  المشيغلة  الشيركة  •
 وصياحب  األساسيي  المشيغل  تعتبير  فديذه  ، الوسييطة  بالشيركة  يربطديا  العقيد  يكيون  بيل  العامل،
 .القرار

 ونتيجة .تعاقدية عالقة بدا وتربطه الوسيطة الشركة مع مل ما يعتبر الذي، الموظ  أو العامل •
 الحكوميات  سيعت  ،المااضيي  القيرن  م  اتنيالثماني خالل خاصة ، العمل في النم  هذا نتشارال

 أكثير  العميال  لمين   وتشيريعات  ونظاميا  إطيارا  الجدييد  الشيكل  هيذا  مين   إليى  المتقدمية  بالبليدان 
 . واالجتماعية المدنية حقوقدم اضمان م  والرفع استقرارا

 :بالعمل   العالقة ناحية م  للعمل الجديدة األشكال -2

 الضيو   تسيلي   إليى  نسيعى  فإننيا  اآلن أميا  العمل، صاحب مع العامل عالقة على اآلن إلى رك نا لقد
 علييه  يدييم   أصيب   المؤسسات في العمل فتنظيم .بعمله العامل عالقة على الحاصلة التغيرات ثارا على
 ف يادة .بالمنمورية يعر  ما مصلحة في المدنة مفدوم تغير الواقع ففي ." Project"المشروع" مفدوم
إليى   الشيركات  احتياجيات  فيي   يادة عندا ولد مما المتخصصة، الوظاي  م  الم يد أوجدت العمل تقسيم
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 أو المديارات  م  فالعديد " . المشروع" بانتدا  االحتياجات هذه تنتدي محدد لوقت  ولك  دقيقة مدارات
 الالماديية  إذ المديام  .الحديثية  التكنولوجييات  تطيور  ميع  باسيتمرار  وتطيورت  ظديرت  المديام  أو الوظاي 
 التقدم به سم  ما وهو(  الشركة بمقر الموجودة العمل بإدارة ترتب  ال التي المدارات م  الم يد تتطلب
 .(واالتصاالت اإلعالم وسايل في الدايل

 كالسييكية  وظيفية  إنشيا   أو إيجياد  أحيانا تتطلب ال ما مشروع إلنجا  الال مة والمعار  فالمدارات
 إنجا  أطرا  بي  العالقة أصبحت حيث ، العمل أوقات حترامبا مل م غير أصب  فالعامل .الشركة بمقر

 ، قبيل  مي   الحيال  هيى  كميا ) العميل  لقيانون  تخضيع  أو ( عميل  عالقية  امندي  أكثر تجارية عالقة المشروع
 عنرد  الالزمرة  والمصراريف  األجرور  عربء  برذلك  مخففرة  المختصرة  والخردما   برالخبرا   تنتفع فالشركة
 :أهمها ، جديدة مهنية تنظيما  ظهر  لذلك .بالشركة خبراء انتداب

   : (  المتعاقدي  الفرعيي عقوس الباط  أو العمل مع  الشبك  ) التنظيم   -أ

 الشيركة  ترأسيدا  واحيدة  لبضياعة  المنتجية  الشيركات  بعيض  بيي   غالبيا  يكيون  العالقيات  م  النم  هذا
 سيبيل  فعليى  .دايمية  تكيون  ميا  عيادة  التكامليية  فالعالقيات  ، اآلخيري   للمنتجيي   األوامر تعطي التي "األم"

 التطبيقيي  البحيث  :وهميا  عدا،يبضيا  انتيا   عملية م  فق  اثني  بعنصري  احتفظت NIKE شركة المثال
 البضاعة إلنتا  وتجربة كفا ة األكثر المختصي  م  العديد على و عت فقد األشغال باقي أما .والتسويق
  .األثمان بن هد

 :الشبك  التنظيم هذا خصائ  أهم وم ** 

 . المشروع انجا  عملية إدارة على تسدر مسؤولة نواة وجود •

  .الشبكة عناصر بي  دايمة عالقات بإيجاد وذلك المشروع ديمومة إلى يسعى الشبكي التنظيم •

 . قانونيا أوال متكونة تكون قد مختلفة، قانونية وحدات م  متكونة الشبكة عناصر •

  . دقيق تخصص تجاها في أخر  وحدة كل قدرة تنمية إلى تسعى الشبكة شركات •

 . عمل عقود متحكمد الشركا  وباقي "األم النواة أو الشركة" بي  العالقات •

 .  "األم الشركة" تضعدا التي والرقابة القواعد جملةل الخضوع كلدا تقبل الشبكة عناصر  •

  :االفتراضى التنظيم – ب

 طلب أو بالحاجة الشعور عند الوجود يعر  ( يفترااضاال (التنظيم فإن الدايم، الشبكي للتنظيم خالفا
 سيبيل  فعليى  .وتحقيقيه  المشيروع  إنجيا   بعيد  أي ،ُوجريد   أجلديا  مي   التي الحاجة بانعدام ي ول محدود، ما

 إلنتيا  التسيويق   افترااضية اتشرك 1994 عام أوجدت APPLE و MOTOROLA و IBM المثال

أجديي ة التليف يييون وأجديي ة العييرض   صييناعة، و" Microprocessors   المعالجييات الدقيقيية  و"

  السينمايي .

 :  التنظيم م  النوع هذا خصائ  أهم وم ** 

 . أجله م  ُوجرد الذي الدد  بتحقيق ي ول و   )المشروع( ظدور مع ينشن  •
 . نسبيا متساوي  شركا  تجمع م  انطالقا يتكون •
 . ال وأ قانونيا متكونة تكون قد مختلفة، قانونية كيانات فترااضياال التنظيم اعضا  •
 . مداراته تنمية على طر  كل يعتمد •
 . ال وال سريعة الشركا  بي  العالقات •
 . األوامر تصدر  "أم  شركة" أو ريي  هناك لي  •
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  :عمل بفريق  التنظيم  - 

 .المعروفة أو المعتادة التقليدية العالقات هيكلة إعادة يتطلب عمل فريق إلى المرتك  اإلنتا  نظام إن
 .التنظييم  منديا  يتكيون  التيي  الركيي ة  أو األساسيية  الوحيدة  (العاميل  أو) الفيرد  عي   عواضيا  يصب  فالفريق
 تصور إعادة إلى المدمات وتحديد تعيي  م  ابتدا  المجاالت، أوسع فى القرار أخذ في الحق له فالفريق
  .اإلنتا  أساليب تعديل وحتى العمل في والقواني  القواعد

 Tennessee  في منطقة  لـشركة " جنرال موتور  " مثال الموجود التابع SATURN  ومعمل
 Spring Hill المتخصصية  الشيركة  فديذه  .عمل فريق إلى المرتك  التنظيم م  النوع لدذا مثال أفضل 

 توالوقي  (stock) المخ ونيات  كيإدارة  اليابانيية  اإلنتا  طرق م  العديد استعملت السيارات صناعة في
  (Just-time) المناسب

  :الفريق  النظام هذا خصائ  أهم م ** 

 أو القديمية  األنظمية  فيي  المسيئولون  بديا  يضيطلع  كيان  التيي  فالمسيؤوليات  الدرميي،  الديكيل  بسياطة - 
  . العمل فريق بدا يضطلع أصب  التقليدية

 .القواعد وتوحيد النتاي  بتوحيد أساسا بنفسه، نفسه يراقب الفريق  -

 عديدت  التي المدام نتاي  ع  جماعيا مسئولون الفريق أفراد وكل العمل، تقسيم على النظام يرتك   -
  .للفريق

 ( Job- Rotationأو " دوران العمل ) الوظيفي والتناوب العمل تنظيم يقرربنفسه الفريق - 

 العمل . نض  درجة أو مد  حسب تختل  للفريق االستقاللية درجة - 

 

◙  ◙  ◙ 
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 األمان شبكات وبناء االجتماعية الحماية

 العمل بيئة وتحسين

 

 : األول القسم

 العربية الدول ف  البشرية والتنمية التشغيل مستويا  تعظيم

 

  : الخصوبة ومعدال  التعليم خدما  حيث م  - أوال

 العالم دول مختل  بي  متدادهااو الدولى المستو  على واالجتماعية قتصاديةاال المتغيرات تنامى مع
 لتنكييد  دوليية  ومعيايير  مبيادئ  لتقريير  الدوليية  المحياوالت  تعيددت  تصياالت اال وثيورة  العولمية  خيالل  م 

 .كريمة آمنة حياة وتوفير ل نسان األساسية الحقوق

 ذلك تحقيق سبيل فى وتتكامل لمواطنيدا جتماعيةاال الحماية توفير المعاصرة الدولة تستدد  وهكذا
 التنمينيات  تيدابير  أو الطبيية  والرعايية  التعلييم  خيدمات  ذليك  فيى  سيوا   جتماعيةاال الخدمات تدابير الدد 

 عيالوة  والعميال  األعميال  أصيحاب  و الحكومات جدود المجال هذا فى وتنضم جتماعية،اال والمساعدات
 .البطالة وخفض رالفق م  الحد أجل م  المدنى المجتمع منظمات على

 الجيداول  بعيض  مي   ستخلصيناها )ا المنشيورة  اإلحصاييات تشير العربى، الواقع على رك نا ما وإذا
 لألميم  اإلنميايى  البرنيام   عي   الصيادري    2013و 2011 لعيامى  البشيرية  التنمية لتقرير  اإلحصايية
 : مايلى  إلى( ،  UNDP المتحدة

 عليى  عنه العربية المنطقة فى (ةأمرا لكل الوالدات عدد)  الكلى الخصوبة معدال  متوسط ارتفاع  - 1
 ،2.7 البال  الدولى المتوس  م %45 نحو رتفاعاب( 3.9)  2000 عام فى بل  حيث ، الدولى المستو 

 عليى  مثيليه   % عي 20 بواقيع  مرتفعيا  فما ال 3 إلى 2012 عام فى المعدل نخفاضا وعلى الرغم م  
 . (1) جدول اإلحصايى الملحق راجع ..2.5 إلى بدوره نخفضا الذ  الدولى المستو 

 بل  حيث (  اإلجمالية اإلعالة نسبة رتفاعاب العربى المستو  على الخصوبة معدالت رتفاعا ويتال م
 ووفقا  .الدولى المستو  على% 59 مقابل%72.3  2000 - عام العربية المنطقة فى اإلعالة متوس 
 العربيية  المنطقية  فيى  اإلعالة نسبة متوس   ال فما الخصوبة معدالت فى التحس  ورغم 2012 لواضع
 (.1 جدول اإلحصايى الملحق راجع) الدولى المستو  على مثيله ع  مرتفعا

 التنميية  تقريير  أكده  الذ  النحو على  مالتعلي خدمات وتفعيل بتطوير يالسكان الديكل تحس  رتباطا - 2
 نتدجتديا ا التيى  الطميوح  التعليميية  السياسية  نتياي   متابعية  عنيه  أسيفرت  ميا  واقيع  م  2013 لعام البشرية
 معيدالت  لترشييد   ملحيو،  سيكانى  تحيول   مرحلية  إليى  نتقيال اال سيتددا  اب وذليك  خاصية،  بصيفة  الصيي  

 معيدالت  رتفياع ا سيتمر ا حييث  ، غانيا  فيى  السيكانى  الديكيل  بتطيور  مقارنية  اإلعالية،  ونسبيـة   الخصيوبة 
 .الصينية بالتجربة الملحو، النحو على التعليمية السياسة فاعلية لعدم نتيجة اإلعالة ونسبة الخصوبة

 فرى   للنجرا  اإليجابيرة  الترداعيا   مردى  الردولتي   مر   بكرل  السكانية التحوال  نتائ  متابعة أكد  وهكذا
 لتحراق اال معردال  ) العلمرى  التحصريل  معردال   فرى  المسرتمر  رتفراع واال التعلريم  خردما   وتطروير  تنميرة 

 مر   ملمرو   سيمغرافى عائد  ا  سكانية تحوال  إلى  لك يؤسى حيث ( ،العلمية وبالمعاهد بالمدار 
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 المبي  النحو على العمل فرص وتوفير البشرية التنمية مستويا  وتحسي  التشغيل معدال  رفع حيث
 : يلى فيما

 : للتعليم طمو  لخطة وفقا السريع المسار بسيناريو سمى فيما الصينية التجربة فى - أ

 بلراج ) 0.77 اإلعالة نسبة وتبلغ السكان اغلب الشباب يمثل كان 1970 عال للونع وفقا -1

 4 إلاى  صافر  العمرياة  الفئاة  مان  الرنع من فتاة لكل صبى 1.08 اإلناث إلى ال كور نسبة

 ( .سنوات

 الهرل ملحوظة سريعة بصورة ختلفا طموح تعليمى برنام  إطار وفى 2010 عال بحلو  -2

 ملحوظاة  ساريعة  بصورة رتفعجاو الفصوبة معدالت تراجعج حيث كليا، ختالفاا السكانى

 تساع ا ( 0.382 إلاى  اإلعالاة  نسابة  بالتاالى  نفففاج او العمال،  سان  فاى  الا ين  السكان نسبة

 لكال  صابى  1.18 اإلنااث  إلاى  الا كور  نسابة  بلراج  إ  الرنع، فئة فى الجنسين بين الفارق

 . )فتاة

 (الساريع  المساار  بسيناريو سمى لما وفقا)  للتعليم الطموح السياسة نتائ  تنامى المتوقع من -3

 مان  يصابح  كماا   العمرياة،  الفئاات  اغلاب  لتمثل (اإلنتاج سن فى ال ين) السكان نسبة فترتفع

 الفروط تزايد إلى تؤد  ملحوظة بصورة المسنين نسبة رتفاعا 2030 عال بحلو  المتوقع

 بتحصايل  التقاعاد  سان  سايبلرون  وهاؤالء  اإلعالاة  نسابة  رتفااع ا ماع  جتماعىاال القطاع على

 .عاما 40 من   سبقهم من عليه حصل ما يفوق علمى

 التركيباة  تتريار  ان   2050عاال  بحلاو   المتوقاع  مان  للتعليم، الطموح السياسة ستمرارا مع -4

 وماع  قبل،  ي من اكثر سنة 64 إلى 60 العمرية المسنين فئة نسبة لترتفع للسكان العمرية

 العاملاة  القاو    ومهاارة  إنتاجية ترتفع العمل، سن فى لمن العلمى التحصيل مستو  رتفاعا

 المساار  لسايناريو  وفقاا )  اإلعالاة  ونسابة  المسانين  نسباـة  رتفااع ال السالبية  ا ثاـار  يجاوذ بما

 المتوسا   مان  قرياب  رقام  وهاو  ،1.06 إلاى  اإلنااث  إلاى  الا كور  نسابة  ساتنففض  الساريع، 

 .( العالمى

  : غانا تجربة فى - ب

 نسابة  وبلراج  ، الشاباب  مان  معظمهام  نسامة،  ملياون "  8.7 " 1970 عاال  فاى  الساكان  عدد بلغ -1
 باين  سيما ال) تعليم ا  على الحاصلين غير السكان عدد فى ملحوظ رتفاعا مع 0.934 اإلعالة
 . )النساء

 يكن ولم نسمة، مليون 24.4 ليبلغ ،% 300نحو  بمعد  السكان عدد تزايد ،2010 عال بحلو  -2
 المتوقاع  العمار  متوسا   رتفااع ا من رغمال على  للسكان العمرية التركيبة فى ملحوظ ترير هنا 
  مان  كال  نسابة  اعـاـ رتفا ساتمر ا وقاد (  الساكانى  الهارل  وس  تساعا فى سهما ال  )  الوالدة عند

 تحسن ولوحا(  (0.736 بلرج واإلعالة1970 عال فى عليه كانج مما اقل بدرجة ولو الشباب
 .والثانو  بتدائىاال التعليم على الحاصلين نسبة رتفاعاو  التعليم مستويات

  )المرجعياة  الحالاة  سايناريو (  التعليمياة  السياسات ستمرارا ومع 2050 عال بحلو  المتوقع من -3
 رتفااع ا ساتمرار ا  2050 إلى 2010 من الفترة فى حالها على بالتعليم لتحاقاال معدالت وبقاء
 إلى السكان عدد رتفاعا المتوقع من ويصبح (0.645) تصبح التى ، اإلعالة ونسبة الشباب نسبة

 .نسمة مليون  65.6
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 التيى  تليك  عي   ملحوظية  بصيورة  وتتبياي   تختلي   غانيا  تجربية  عنديا  أسيفرت  التيى  السيابقة  والنتياي  
 عيدد  بليوغ  غانيا  فيى  تباعديا ا شينن  مي   كيان ،  للتعلييم  طموحيا  ةخط تبعتا التى للصي  بالنسبة الحظناها
   مي  بيدال  0.532 إليى  عالية اال نسيبة  تراجيع  ميع  ، ملييون  65.6 وليي    فقي   ملييون  48.2 السيكان 

 عيدد  نخفياض او السيكان  مجميوع  مي   الشيباب  نسيبة  وتراجيع  الخصيوبة،  معيدالت  نخفياض ا ميع 0.645
 اإلمكانيات  فيى  وتحسي   اإلنتاجيية  فيى  رتفياع ا إليى  يؤد  بما العمل، س  فى مم  المتعلمي  غير السكان
 ظيل  فى العاملة األيد  قو  م  المعرواضة العمل فرص وتوليد غرافى،والديم العايد م  ستفادةاال يتي 

 .الجديدة العمرية التركيبة

 العلمرى  بالتحصيل رتباطهااو ( والبطالة) التشغيل ومعدال  البشرية التنمية مستويا  حيث م  - ثانيا
  : الصحية والرعاية

 : (1) والصحة التعليم خدمات بتوافر البشرية التنمية مستوى رتباطا -1

  اإلنمائى البرنام  ع  2013 عام الصاسر البشرية التنمية لتقرير اإلعداس مجال فى

 33صرـ  ،UNDP اإلنمرائى  المتحرده  األمم برنام  ع  ،الصاسر2013 البشرية التنمية تقرير  (1)
: 

 عي   2012 عيام  أتيحيت  التيى  البيانيات  مي   ةالمسيتفاد  للخبيرة  دراسة أجرت UNDP المتحدة ألمما
 التعلييم  خيدمات  مي   وكيل  البشيرية  التنميية  مسيتو   بيي   العالقية  سيتخالص ال العيالم  دول مي   ةدول 132
 :التالية ةاألربع المتغيرات م  لكل وفقا الدخول ومستويات ةوالصح

 .)  الصحى للمستو  قياسا ( المتوقع العمر مد  المساواة فى متوس  - 

 .) التعليم لمستو  قياسا(  العلمى التحصيل فرصمد  المساواة فى   -

 .القومي الدخل م  الفرد نصيب متوس مد  المساواة فى   -

 .) جدا ومرتفع ومرتفع ومتوس  منخفض (  البشرية التنمية مستويات  -

 مي   الفيرد  نصييب  ( اليدخل  بمسيتويات  البشيرية  التنميية  مستويات تنثر عدم ع  الدراسة أسفرت وقد
 بالتحصييل  قياسا التعليم وخدمات، المتوقع بالعمر قياسا الصحة خدمات توافر بمد  تنثرها بقدر( الدخل
 البشيرية  التنميية  ذات تليك  ذليك  فيى  سيوا   اليدول  جمييع  مسيتو   عليى  وذليك  ، تو ييع ال وعدالية  العلميى 

 .جدا والمرتفعة المرتفعة البشرية التنمية ذات تلك أو المتوسطة، أو المنخفضة

 على البشرية التنمية مستويات متوس  نخفاضا لنا يتبي  حصايىاإل الملحقب  4و 3 للجدولي  ووفقا
 فدناك،  العربية الدول بي  المستويات تلك تباي  مع ، الدولى المستو  على مثيلتدا ع  العربى المستو 

    وبعضيدا  والبحيري   وقطير  اإلميارات  :جيدا  مرتفعية  بشيرية  تنمية ذات(  دول 3 ) الدول م  محدود عدد
 اآلخير  وبعضيدا ، وتون  وعمان ولبنان وليبيا والكويت السعودية ة :مرتفع بشرية تنمية ذات(  ولد 6) 

 والعيراق  والمغيرب  وسيوريا  وفلسيطي   ومصير  والج ايير  ألردن: ا متوسيطة  بشرية تنمية ذات(  دول7)

 دولتيان  هناكو وموريتانيا والسودان اليم :  التنمية مستو  فيدا ينخفض(  دول 3 د )محدو عدد وهناك
 . وجيبوتى الالصومهما  التنمية لمستويات الدولى التصني  في تدرجا لم

 على اإلنفاق يرتفع حيث) جدا والمرتفعة المرتفعة البشرية التنمية مستويات ذات الدول فى نالح و
 .  (2.4) الدولية المعدالت متوس  تتجاو  وال طفلي  حول تدور الخصوبة معدالت أن( والصحة التعليم

 لتصل البشرية التنمية لمعدالت الدولى المتوس  تتجاو  فإندا البشرية التنمية مستويات باقى فى أما
 .المتوس  اضع  م  أكثر أ  ، أطفال 5 نحو إلى خفضةنالم البشرية التنمية ذات الدول فى
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 باليدول  %4 تتجياو   فيال  البشيرية،  التنميية  لمستويات وفقا البطالة معدالت تتباي  تجاهاال ذات وفى 
 المرتفعية  البشيرية  التنميية  ذات اليدول  أغليب  فيى  %10 حيول  وتيدور  جدا المرتفعة بشريةال تنميةال ذات

 يالح  وهنا المنخفضة  البشرية التنمية ذات الدول فى %35و %18 بي  تتراوح حي  فى والمتوسطة،
 % .23% و 8 بي  لتتراوح األطفال تشغيل معدالت تباي 

 تدابير(  العمل بيئة وتحسي  األمان شبكا  وبناء االجتماعية الحماية وأساليب وسائل حيث م  - ثالثا
 :  ) الطبية والرعاية التعليم مجال فى االجتماعية والخدما  االجتماعى التأمي 

 واصاحاب  الحكوماات  جهاود  تكامال  جتماعيةاال والفدمات التأمينية التدابير وتوفير دعم يستلزل -1
 عمال  فارل  إيجااد  اجال  مان  المهاارات  وتنمياة  العمل بيئة لتحسين  المدنية والمنظمات األعما 
 (الهيكلياة ) األساساية  المساببات  مواجهاة  ماع  القادماة  لرجياا   ومتجاددة  وآمناة  كريماة  حيااة  توفر

  .والبطالة الفقر لمشكلتى

 دعيم  عليى  تقتصير  وقتيية  معالجيات  بتيوفير  تكتفيى  ال ةفعالي  وسياسيات  أسياليب  سيتخالص ا أجل وم 
  والسياسيات،  األسياليب  تليك  فاعليية  سيتمرار ا عليى  أيضيا  تعمل وإنما جتماعىاال األمان شبكات متداداو

 .جتماعىاال التباي  م  للحد ةالمساوا وتحقيق الدخول تو يع عدالة تحقيق يل م

 العداله وتوفير الفرص تكافؤ مع جتماعىاال األمان شبكا  توفير ويتكامل ويتزام  يتالزم وبذلك 
 :بحيث ، جتماعيةاال

 العلميى  التحصييل  فيرص  فيى  ةالمساوا وتحقيق والثروات الدخول تو يع عدالة ستددا ا يتعي  •
 . عادل ديمقراطى مند  وفق

 :والسياسى قتصاد اال ي النشاط فى ةالمتوا ن ةالعادل المشاركة تفعيل يتعي   •

 عالوة على عادل، أجر لقا  والتسويق اإلنتا  عمليات مختل  إلى العاملي  دور يمتد أن يجب وهنا
 على العدالة تتحقق وبذلك العادل، للحكم أساسا المساواة ئمباد م  نطالقاا السياسى النشاط فى المشاركة

  .السياسيو قتصاد اال يي المستو م  كل

 للعمل متجددة فرل توفير ستمرارا تكفل بحلو  والتعطل الفقر ج ور مواجهة ان إدرا  يتعين -2
 إنتاجاا ) بالساوق  قتصااد  اال النشااط  اوجاه  مفتلاف  فاى  الفئاات  مفتلف مشاركة تطلبت ، الكريم

 فى المشاركة إلى لتنتقل اإلدارة فى الجماعية والمشاركة القرارات صناعة مجا  وفى (وتوذيعا
 .الجيد والتعليم الصحية الرعاية خدمات على الحصو  فى المساواة مع المفافة القيمة

 تقيييم  لمتابعيـة  بينيـدا  فيميا  التفاعيـل  إدراك يتعيي   جتماعيية، اال الحمايية  تيدابير  وتتيابع  تيداخل  وميع 
 كفيا ة  سيتمرار ا لضيمان  قيرارات  مي   يلي م  قيد  ميا  تخياذ او فاعليتديا  ستمرارا م  للتنكد ةالمتبع السياسات
 والحكيم  التقيييم  يتيي   اليذ   والعميق  بالقيدر  المعلوميات  متابعية  إطار وفى (والحماية الـتنمي  بي ) الحلول
 تنفييذ  أميد  وإطالية  السياسيات،  فيى  التخب  ع  تنشن أن يمك  التى اليقي  عدم حالـة م  للحد األمور على

 .التنظيمية اللواي  فى التغييرات كثرة وتجنب اإلصالحات،

 أو جديدة أخطار كتشا او الحديثة التكنولوجيا تطور بمراعاة المخاطر على التعر  أهمية وتت ايد
 يجيابى اإل الميردود  لتعظييم  ييؤد   بميا  فيديا  واليتحكم  عليديا  والسييطرة  معديا  للتعاميل  حديثية  علمية تدابير
 .ستدامتدااو للتنمية

  السيلبية  النتياي   مي   الحيد  أجيل  مي   جتماعيية اال الحمايية  تيدابير  تنميية  أهميية  تبيدو  المجيال  هيذا  وفيى 
  .قتصاد اال الجانب على التنمية اقتصار حالة في  المحتملة

 جانيب  إليى  العميل  بيئية  تحسيي   عليى  تفياق اال وتعظيم جتماعيةاال الخدمات دعم أهمية تتعاظم وهكذا
 السياسيات  تطيوير  ميع  العيام  الصيحى  التينمي   ذلك فى بما صورها بجميع االجتماعى التنمي  نظم متدادا
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 باعتبارهيا  و العمالية،  كثيفية ال للمشيروعات  سيتثمارات اال توجييه  وميع  التضيخم  مي   للحيد  والنقدية المالية
 قتصياد  ا ميردود  لديا  ذاتيه  الوقيت  وفيى  القصيير،  األجيل  فيى  مباشير  اجتمياعى  ميردود  ذات مشيروعات 

  .االقتصادية التنمية ستدامةا على يعمل بما المتوس  األجل فى ملحو،

 قتصيادية اال التنميية  بيي   التيوا ن  تحقييق  أمكي   معيا،  والحمايية  والتينمي ،  المعرفية،  اجتمعيت  ما وإذا
 وشدة البطالة م  الحد وعلى التشغيل  على للتنمية اإليجابية اآلثار نعكاسا وبالتالى جتماعية،اال والتنمية
 .الفقر

 كلما و .جتماعيةاال الحماية أهمية تت ايد القادمة، لألجيال متدادهااو التنمية ستدامةا أهمية وبمراعاة
 جتماعيية اال الحمايية  لتيدابير  المت اييدة  األهميية  ندرك محدودة مؤسسية وقدرات موارد ذات الدولة كانت
 .النامية بالدول

 المالياة  الماوارد   ات للادو   بالنسابة  كبيارا  عبئاا  جتماعياة اال للحماياة  شابكات  تاوفير  يمثال  ماادال  -3
 ومؤسساات  المحلياة  المادنى  المجتماع  منظمات مع الحكومات جهود تكامل يتعين فإنه  المحدودة
 .األعما 

 لمواجدية  والمسياعدة  للحمايية  أميان  شيبكات  تيوفير  فى المحلية المجتمعات تسدم أن يتعي  ناحية فم 
 فيى  األعميال  أصيحاب  يسيدم  أن يتعيي   أخير   ناحيية  ومي   .اليوطنى  المسيتو   عليى  المشتركة المخاطر
 .واإلنتاجية بتكاريةاال قدراتدم وتعظيم دخولدم وتنامى العاملة، األيد  ستقرارا تع ي 

 يتيي   اليذ   الميالى  النظام ودعم ستخالصال الوطنى المستو  على الدولة تعمل األحوال جميع وفى
 الدعم توفر كما ...يتمانواال والتنمي ، المدخرات، مثل المخاطر إلدارة ةالفعال األساليب وتشجيع تحفي 

 اليدفاع  ) العامية  السيلع  وخيدمات  والمسياعدات  جتمياعى اال التينمي   خيالل  مي   الفقير  مي   للحيد  المباشير 
 . العامة السياسات وواضع (والنظام القانون وسيادة التحتية، والبنية الوطنى،

 اإليجابيية  نعكاسيات الا األعميال  أصيحاب  ومنظميات  الخاص القطاع إدراك يتنكد المجاالت تلك وفى
 حييث ،   والتشيغيل  العميل  فيرص  تيوفير  إليى  تيؤد   التى ستثماراتاال دعم فى الكلى قتصاداال ستقرارال

 الحوار وإحالل العمل عالقة أطرا  بي  الصراعات تجنب مع األسواق تحسي  على بدوره ذلك ينعك 
 .والمصال  المطالب حول للتوافق سبيال والتفاوض والتشاور جتماعىاال

 وتحقييق  األساسيية  جتماعيية اال والحمايية  الخيدمات  بيرام   سيتدامة ا وجيوب  إلى نخلص عام، وبوجه
 الرجيال  بي  "الفرص فى المساواة " تحقيق مجال فى الجماهيرية المطالب مراعاة و جتماعيةاال العدالة
 البنيية  تيوفير فيى   الدولية  إسيدام  مع العمل، قوة فى الجميع ليشارك والحضر الري  م  كل وفى والنسا 
 إطيار  فيى  الضيمانات،  و اإليتمانيية  الفيرص  وتتيي   الماليية  الوسياطة  عملييات  تيسر التى المالية األساسية
 .المالية المؤسسات بي  والمنافسة المستدلك حماية بي  يجمع تنظيمى

 دخاراال إلى ستدالكاال م ) كافة قتصاديةاال األنشطة فإن الكلى قتصادلال الشاملة النظرة مجال وفى
 إليى  قتيراض اال ومي   األعميال  مؤسسيات  مسيتو   عليى  اإلنتا  إلى ستثماراال وم  األسرة مستو  على

 األسير  جديود  وتكاميل  تنسييق  إطيار  فيى  تعميل  أن يجيب  (الماليية  األسيواق  مسيتو   عليى  اإلقيراض 
 تستل م التى قتصاديةواال جتماعيةاال المجاالت في والحكومات األعمال ومؤسسات المحلية والمجتمعات

 .جماعية وإجرا ات جددا

 القيو   لكيل  جتمياعى اال التينمي   نظيم  متيداد ا ودور بنهميية  التيام  اليوعى  :  الماليية  ةستداماال وتتطلب
 وتوجييه  البطالية  وإعانيات  تعويضيات  وتكاميل  الطبيية  والرعايية  العيال   لتيوفير  م اياهيا  متيداد او العاملية 

 .العاملي  حتياجاتاب تتصل التى وتلك العمالة كثيفةال للمشروعات ستثماراتاال
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 سييادة  وتحقيق جتماعيةاال والمساواة العدالة وتوفير للدخول العادل التو يع فى محمود دور وللدولة
 المنتظمة غير العمالة ذلك فى بما) العاملي  فئات لمختل  جتماعيةاال الحماية تشريعات متداداو القانون
  ( .أنفسدم لحساب نوالعامل و نووالحرفي

 متيدادها او العمل فرص ستدامةاو التشغيل تعظيم فى وملموسة فعالة بصورة اإلجرا ات هذه وتسدم
 لقيدرات  دعميا  جتماعيية اال الحمايية  وتيدابير  والصحة التعليمية الخدمات تفعيل خالل م  القادمة لألجيال
 .التنمية واستدامة الفقرا 

 

 

***** 

 

 

                                        

  



 
 

 247                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 

 الثان  القسم

 االجتماعى األم  شبكا 

 االجتماعية والخدما  اإلجتماعى التأمي 

 التنمية ستدامةا والبطالة الفقر م  الحد ف  وسورها

 

 :التالية األبعاس بمراعاة االجتماعى التأمي  لنظم والرأسى األفقى متداسلال المتزايدة األهمية - أوال

 .المواطنين لجميع قومية او للعاملين فئوية كانج سواء إجبارية الحماية -1
 او بمعرفاة ) للنظاال  تاؤد   التاى  شاتراكات باال اساساا  تتحادد  التاى  المزاياا  تمويال  مصاادر  تتعادد   -2

 ( .للدخل ختبارا ا  دون) الدساتير تؤكد  كحق و ل  (عنهم والمستحقين عليهم المؤمن لحساب
 .حسابها واسس المزايا وشروط حاالت القانون يحدد -3
 فاى  علياه  الماؤمن  وحصاة  المساتحقة  المزاياا  باين  مباشارة  عالقاة  هناا   تكاون  ان يشاترط  ال -4

 األجاور  لا و   مناسابة  تأمينياة  مزاياا  ياوفر  بماا  اإلجماالى  الادخل  توذياع  يعااد  إ  ، شاتراكات اال
 .العائلية واألعباء المنفففة

 األعماا   واصاحاب  علايهم  المؤمن يتحملها شتراكاتا فى تتمثل ثالثة مصادر من النفقات تمو  -5
 .للدولة العامة المساهمة عالوة على

 العمال  ألطاراف  ممثلين يفم إدارة ومجلس عامة هيئة خال  من النظال إدارة الحكومات تتولى -6
 .الثالثة

 حييث  ( ،منيه  عريضيا  قطاعيا  أو) ككيل  المجتميع  ليشيمل  اإلجتمياعى  التينمي   مجيال  يتسيع  أن ويتعي 
 كوحيدة ) المشيروع  مسيتو   وعليى  (ستدالكيةا كوحدة) واألسرة الفرد مستو  ىـعل  ـالمصال ىــــتتالق
 إليى  الحماية تمـتد  هنا، وم  ( ..للمجتمع قتصاد اال المستو ) ككل المجتمع مستو  وعلى (قتصاديةا

 الفيـرق  ويغطيـى ) عليديا  يحصيلون  التى الم ايا تكلفة كامل عليدم المؤم  م  فئات فيدا تؤد  ال حاالت
 يفسير  اليذ   النحو على األعمال أصحاب وم  الشعب مجموع م  أ  ، للدولة العامة الموارد خالل م 
 (.التمويل مصادر تعدد

 أحكامه ختلفتا وإن) الدول مختل  فى ينتشر قومى جبار ا نظام جتماعىاال التنمي  أن هنا ونؤكد
 واحيدة  والفكيرة  اليدول  جمييع  فيى  واحيدة  معديا  يتعاميل  التيى  األخطيار  أن على تنسيسا (ألخر  دولة م 

  (.جتماعىاال الضمان يسمى وأحيانا) واحدة والمبادئ

 وييوفر  والتعويضيات  المعاشيات  سيتحقاق ا وحياالت  شيروط  يحكيم  عام إطار م  البد .. كله هذا وفى
 اضياع  وإال العربيى  عالمنيا  فيى  جتماعيية اال التنمينات تطبيق تواجه التى العامة للمشاكل الماليمة الحلول
 . الحلول وتناقضت الدد 

 وفقا العربى واقعنا ضوء فى جتماعيةاال التأمينا  نظم متداساو لتطوير أولويا  تحديد المفيد وم 
 : يلى لما

 احاوالهم  بمراعااة  والرياف  الزراعاة  مجااالت  فاى  للعااملين  الشايفوخة  تاأمين  شامو   اهمياة  -1
 .والسكانية قتصاديةاال

 مالياة  بأعبااء  جتماعياة اال الحماياة  ياوفر  بما والوفاة المستديم العجز خطر  مع التأمينى التعامل -2
 .القومى المستو  وعلى العاملة القو  فئات لجميع متداد ا دون تحو  ال ةيسير
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 والمعرناين  آالت علاى  المشاترلين  خاصاة  ، بالزراعاة  للعااملين  العمال  إصاابات  تاأمين  متاداد ا -3
 المدنية والمسئولية الحادث مفهول تطور مراعاة مع الحيوانية بالثروة المتصلة المهنية لرمراض

 .) األعما  اصحاب مسئولية فتراضال(  
 .والونع للحمل الطبية والرعاية للعالج (  المرض تأمين(   الصحى التأمين متدادا -4
 لمعالجاة  وكوسايلة  التأمينى لمفهومها وفقًا البطالة لتأمين جتماعيةاال التأمينات نظم شمو  اهمية -5

 .قتصاد اال الركود آثار

 آثارهيا  تعيددت  القيومى  جبيار  اإل التيدريجى  متيدادها او جتمياعى اال التينمي   نظيم  تطيور  وبمراعياة 
 البطالية  مي   والحيد  التشيغيل  مجال فى المدم دورها وتنامى اإليجابية والسياسية جتماعيةواال قتصاديةاال

 تيوفير  عليى   سيتثماراتدا ا تعمل كما .الفقر سلبيات يعال  ورأسيا أفقيا متدادهاا نأل ذلك السلبية، وآثارها
 .التعطل معدالت رتفاعا م  والحد المواطني  لجميع المعيشة لنفقات األدنى الحد

 

  :التالية النقا  إلى المقام هذا ف  ونشير** 

 بسبب العمل عن يتقاعد لمن التأمينية الحماية توفير على جتماعىاال التأمين نظم تعمل ان يجب -1
 نفقاات  تزاياد  لمواجهاة  األساعار  رتفااع ا ماع  دورياا  مواءمتهاا  تاتم  لهم معاشات بتوفير الشيفوخة
 غيار  العاملاة  القو  لفئات ةموحد معاشات ليوفر جتماعىاال التأمين مجا  يمتد وقد ... المعيشة
 التاأمين  نظاال  متاداد ا العربى المستو  على  يالحا و  .جتماعىاال التأمين بنظم حاليا المشمولة

 القاو   مان  عدياد ال فاإن  وبالتاالى  العاملاة،  القاو   مان  المفتلفاة  للفئاات   ملحاوظ  باب ء  جتماعىاال
 العماا   فاـى  وتتمثال  جتمااعى، اال والتاأمين  المعاشاات  قوانين و نظم إليها تمتد لم العربية العاملة

 . انفسهم لد  والعاملين المنتظمة غير والعمالة الزراعة فى المؤقتـين
 إلاى  العااجز  فيهاا  يحتااج  التاى ) المساتديم  الكامال  العجز لمعاشات خاصة إعانات تقرير نرورة -2

 ( .اليومية حياته بأعباء للقيال آخر شفال من الدائمة المعاونة
 والصناعات كالتعاونيات العمالة كثيفةال للمشروعات جتماعىاال التأمين اموا  ستثماراتا توجيه -3

 .البطالة من والحد العمل فرل إليجاد الصرر متناهيةال
 ياتم  العااملين  قطااع  علاى  (العربياة  الدو  فى) قتصارهااو جتماعىاال التأمين نظم وطبيعة تفاقاا -4

 المجااالت  فاى  ستثمارهاا بالتالى ويتعين عليهم المؤمن للعاملين مملوكة عتبارهااب اموالها تراكم
 دور بتعظايم  التوصاية  المنطقى من ويصبح جتماعيةاو قتصاديةا مصلحة اقصى لهم تحقق التى
 مان  المتجاددة  لرجيا  الالئق العمل فرل وتوفير التشريل تحقيق فى التأمينية ستثماراتاال تل 

 .الشباب

 تطيوير  مشيروعات  دعيم  نحيو  جتمياعى اال التينمي   أميوال  سيتثمارات ا توجييه  يتعيي   الشينن  هيذا  وفى
 التيى  العمالية  كثيفية ال والمشيروعات  الغذايييـة  والصيناعات  اإلسكـان مشروعات ودعم الصحى المستو 
 بيي   بالتنسييق  العادلية  المطالبيات  تعالت عام وبوجه ... البطالة م  للحد التشغيل فرص  يادة إلى تؤد 

 تشيغيل  تسيتدد   التى بالدولة المتوا نة التنمية مشروعات وبي  االجتماعية التنمينات أموال ستثماراتا
 المتمثيل  جتمياعى اال الجانيب  تستدد  كما  ، للشباب ومتجددة جديدة ةعمال فرص وتوفير العاملة القو 
 .العاملة القو  قطاع المقدمة وفى الوطنى المستو  على جتماعيةاال والخدمات الحماية فى

 مان  الفصاوبة  معادالت  رتفااع ا مان  الحاد  يمكان  بحياث  والحرفاى  المهناى  والتدريب التعليم  دعم -5
 علاى  القادرات  تنمية خال  ومن ناحية، من النساء امية على والقفاء التعليم مستو  رفع خال 

 بمستو  تتمتع منتظمة عمالة إلى المنتظمة غير العمالة وتحويل األجور مستويات لرفع التكسب
 .اخر  ناحية من األجور، من مرتفع
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 فاى  بماا  كافاة  المجتماع  فى العاملة القو  لتشمل تدريجيًا جتماعىاال التأمين نظم متدادا نرورة -6
 غيار  القطااع " دور تزاياد  يالحاا  وهناا ( ،  الحرفية والمهن والصيد) الزراعة فى نوالعامل  ل 

 ايفاا  وتشمل) الفدمات قطاع فى خاصة العربى قتصاد اال النشاط مجاالت جميع فى "المنظم
 والراباات  الزراعاة  قطااع  فاى  والعااملين  (المنااذ   وخادل  األح ياة  وماساحى  المتجاولين  الباعاة 
 فى والعاملين والوري الصريرة المنشتت فى العاملين ، عالوة على والسمكية الحيوانية والثروة
 مان  ملحاوظ  هتماال اب المانظم  عيار  القطااع  يحظاى  وال .المنتجاة  األسار  مشااريع  وفاى  منااذلهم 

 يعملاون  مساتقلين  منتجاين  من تتألف ما غالبا) الصرر متناهيةال الوحدات تسود حيث الحكومات
 او متوانع بأجر العما  من قليال عددا او األسرة من عماال يستفدل وبعفهم الفال لحسابهم
 المتصالة  تلا   ساواء  القانونياة  التشاريعات  إطاار  عان  تفارج  وبالتاالى  (..الصاناعيين  التالميا  

 والعالقاات  جتماعياة اال بالحماياة  المتصالة  او (ناريبية  قادرة  لاديهم  توجاد  ال غالباا ) بالفارائب 
 تساجيل  وجاود  وعادل  المنظماة  العالقاات  نعادال اب المانظم  غيار  قتصااد اال يتصاف  حياث ) المهنياة 
 .  ة(واسري فردية ملكية اإلنتاجية الوحدات ملكية وتعتبر رسمى

 

 : والتقاعدية التكميلية والحقوق المالية المساعدا  تدابير تكامل - ثانيا  

 تدابير)  الوقايية الخدمات م  العديد توفير خالل م  جتماعيةاال بالتنمية االجتماعيــة ةــــالحماي تدتم
 الرعاية وخدمات العامة والثقـافة األساسى التعليم خدمات تشمل التى(  والمرض الجدل مخاطر تخفيض
 تنهيليية  عالجيية  وإعانيات  خيدمات  تيوفير  عيالوة عليى   واإلصابة المرض حاالت فى والعالجية الصحية

 العايليية  واإلعانيات  البطالية  تعويضات(   والتحف  الوقاية الرغم م  علىالمخاطر وقوع بعد وتعويضية
 محيور  والعالجيية  الوقاييية  الخيدمات  تليك  وتعتبير (..الفرديية  والطيوارئ  حتياجيات واال الطفولية  لرعايية 
 والصيحية  الثقافيية  العاميـة  واإلعانيات  اإلجيرا ات  جمييع  فيى  تتمثيل  التيى  جتميـاعى اال الضيمان  خيدمات 

 مي   وقيايتدم  لغيرض  مباشيرة  بصورة المجتمع أفراد لجميع جتماعىاال الضمان يوفرها التى والمعـاشية
 تعراضدم عند األخطار تلك آثار م  إلنقاذهم يؤديدا التى وتلك والفقر والمرض الجدل مخاطرل التعرض

 ومساعدتدم (كليًا أو ج ييًا نشاطدم إلى أمك  إن للعودة) العج ة تنهيل اضرورة ذلك، إلى يضا  .. إليدا
 والخيو   القليق  مي   لتحرييرهم  إنسيانى  كحق أسرهم وحاجات الضرورية حاجاتدم شباعإ على جتماعياا

 .والمستقبل الحااضر فى حياتدم على ولطمننتدم الماديي 

 جتماعيية اال التنميية  تحقييق  عليى  تعمل جتماعىاال للضمان والوقايية العالجية الخدمات فإن ..وهكذا
 العامية ) الصيحة  ورعايية  ( ،والعمليية  العلميية  ختصاصيية واال العامية ) الثقافية  نشير  خيالل  مي   سيوا  

 تديتم  التيى  الوقاييية  الخيدمات  خيالل  مي   أو ذليك  لكيل  الال مية  واإلرشيادات  الخيدمات  وتقيديم  (والخاصية 
 اإلصيابات  إليى  التعرض م  ووقايتدم لدم األعمال تديئة طريق ع  والحرمان الفقر م  األفراد بحماية

 تقيديم  خيالل  مي   بالطفولية  جتماعيية اال التنميية  وتديتم  ... البطالية  إليى  أو (العميل  وإصيابات  الشخصيية )
 الكفيلة قتصاديةاال والبرام  والصحية الثقافية واإلجرا ات الوسايل تديئة خالل م  أو العايلية اإلعانات
 تدتم كما (األفراد مكاناتاو مواهب ولتنمية نتا واال العمل على وبالحث) المنتجة البشرية القو  بحماية

 يتعراضيون  لمي   الحاجات وتوفير المخاطر ع  الناشئة الخساير لتغطية والتعويضية العالجية بالخدمات
  .يعولوندم ولم  طمئناناو راحة فى العيش على ومعاونتدم إليدا،

 خاصية  ،العيرب  السيكان  لمعظيم  والعالجيية  الوقاييية  جتماعيية اال التنميية  أهميية  اإلحصياييات  وتؤكيد 
 وتحسيي   المتماثلية  لألعميال  األجيور  مسيتويات  فيى  والمسياواة  العميل  فرص لتكافؤ تحقيقا للنسا  بالنسبة
 .التنمية فى ودورها لعملدا المت ايدة األهمية بمراعاة المرأة تشغيل وظرو  أحكام
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 العاملرة  القروى  وخصرائ   العمرل  بيئرة  لتحسري   (والصرحة  التعلريم ) جتماعيرة اال الخردما   سعرم  - ثالثرا 
  :المتجدسة العمل فرص وتوفير

  : جتماعيااو قتصاسياا متوازنة تنمية ضرورة فى** 

 أو منيع  بنسياليب  نسميه أن يمك  ما يوجد ال الحركة إقتصاديات ظل فى أنه إدراك يتعي  البداية فى
 فيإن  وهكيذا  .المتعطليي   ومي   الفقرا  م  نسبة دايما هناكإن ف الوقايية التدابير تعدد فمدما الخطر تجنب
 خيالل  مي   للخطير  تخفيضا وشدتدا آثارها وتحجيم تكرارها معدالت فى التحكم تستدد  األخطار إدارة
 وتشيمل  والسيكانية  قتصيادية اال المتغييرات  ميع  بالمرونية  تتصي   متوا نية  وتنمينيية  ماليية  تيدابير  واضيع 

 .والحرفى المدنى والتنهيل والتعليم، الصحية الرعاية سياسات

 النميو  سيتمرار ال سيبيال  جتماعييا او قتصياديا ا المتوا نية  التنميية  سيتددا  ا يتعيي   أخير ،  وبعبيارات 
 الحد تستدد  برام  خالل م  ...الديمقراطية والمشاركة التكنولوجى، التحديث على وتقوم قتصاد ،اال
 مختلي   عليى  التغليب و البطالية  شيدة  مي   والحيد  ، المعيشية  مسيتويات  تحسيي   عليى  تعميل  و الفقير،   مي  

 األفيراد  وجديود  الدولية  جديود  بيي   التنسييق  إليى  تسيتند  ومتكاملية  ممندجية،  اسيتباقية،  بطريقية  التحيديات 
 تحيول  سياسيية  ااضيطرابات  أي لتجنب بيندا فيما والتكامل الخاص، والقطاع المدنى المجتمع وإسدامات

 .للتنمية الال م ستقراراال دون

 قتصياد  اال للنميو  المتوقع الربحى المردود بي  الموا نة مراعاة وجوب المستفادة الخبرة أكدت وقد
 تديتم  وحييث  ذلك، نتيجة المحتملة جتماعيةاال والخساير المردود لذلك العادل غير التو يع سلبيات وبي 
 فإنديا  لشيعوبدا  كريمية  ةحييا  لتحقييق  جتماعيية واال قتصيادية اال أواضياعدا  وتحسيي   بتطيوير  اليدول  كيل 

 للقيو   التكسيبية  والقيدرات  السيكانية  الخصيايص  بتحسيي   والتعطيل  الفقير  أخطيار  فيى  اليتحكم  تسيتدد  
 مي   ترفيع  متيوا ن  جتمياعى او قتصياد  ا مردود ذات ستثماريةا وبرام  خط  ذلك فى وسبيلدا العاملة،
 .المواطني  حتياجاتا وتشبع للدولة قتصاديةاال القدرة

 تيدابير  تحقيقديا  ميد   اضيو   فيى  التنميية  بيرام   بيي   المفااضيلة  يتعيي   المخياطر  إدارة لمبيادئ  ووفقيا 
 جتماعيية اال واألميان  الحمايية  لتيدابير  أن مراعياة  ميع  الربحيية  عتباراتا مع بالتال م جتماعيةاال الحماية
 مجال فى فاالستثمار ، المتوس  األجل فى ويتحقق القصير األجل فى يكون ال قد مباشرا ربحيا مردودا
 يالح  كما ...لألمراض تعراضدم حتماالتا م  ويحد إنتاجية أكثر الناس يجعل الوقايية والصحة التعليم
 وأن ونشياطا  ديناميكيية  أكثير  يصيب   أن عليى  الحير  العميل  قطاع حث يمكنه اإليتمان، على الحصول أن
 عليى  و .السيلبية  الصدمات وجه فى المرونة على قدرة أكثر نفسه الوقت فى ويجعله أكبر، بسرعة ينمو

 والقدرة التضخم معدالت اعتدال والمالية النقدية السياسات نضباطا شنن م  فإن الكلى، قتصاداال مستو 
 التقلبات شدة م  نفسه الوقت فى الحد مع قتصاد اال بالنمو يعجل أنو العاملة المالية عج  استدامة على
 .والمحلية الخارجية الصدمات وجه فى

 العاملرة  القروى  خصرائ   وتحسري   العمرل  بيئرة  لتحسري   والتعليميرة  الصحية الخدما  سعم فى** 
 : المستقبل لجيل متداسهااو التنمية ستدامةال تأكيدا

 البشيرية  الميوارد  تنمية أهمية العربية المنطقة فى جتماعيةواال قتصاديةاال واألحوال األواضاع تؤكد
 العدالية  وتحقييق  مةيالمسيتد  التنميية  تسيتدد   التيى  جتماعيية اال الحمايية  بيرام   وتفعييل  دعيم  خيالل  مي  
  .عليه والقدرة منه والكسب العمل فرص وتعظيم السكانية الخصايص وتحسي  جتماعيةاال

  "المسيتقبل  لجييل  واضيمانا  جتماعيية اال للعدالية  سيبيالً  جتماعيةاال الحماية" تنكيد يتعي  فإنه هنا وم 
 بمفدوميه  جتمياعى اال الضيمان  وخيدمات  تيدابير  فيى  جتماعيية اال الحمايية  تتمثيل  وإذ. البطالية  مي   والحيد 
 معدالت رتفاعاو الفقر يسببدا التى الشعبية للمطالب ستجيبتو القومى ستقرارواال األم  لتحقيق الشامل
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 العميل  على العاملة القو  قدرة وتعظيم للمواطني  والراحة العيش وسايل تنمي  على تعمل فإندا البطالة
 .الاليق العمل وم اولة الكريمة اآلمنة الحياة يضم  بما منه والتكسب حتياجاتهاو

 فيرص  إليجياد  الحليول  نسيتخلص   أن يجيب  العربيية  المنطقية  فى جتماعيةاال الحماية واقع وبمراعاة
 وإيجياد  العمل سوق حتياجاتا مع قدراتدم لتتوافق العاملة القو  تنهيل نحو المتواصل والسعى التشغيل
 .الكريمة اآلمنة والحياة العمل فى األسـاسية حقوقدا ولتفعيل المستقبل جيل عند مستمرة جديدة فرص

 تحقييق  بيي   تجميع  إسيتراتيجية  ولواضيع  جتماعيية ا وعدالية  فعالية  تنميية  نحيو  السيعى  يتعي   هنا وم 
 . وشدتدا البطالة معدالت رتفاعا وم  الفقر م  للحد السريع قتصاد اال والنمو العمل كرامة

 خيالل  مي   التكسيب  عليى  القدرة تنمية مع الاليق العمل توفير فى مواط  لكل الكريمة الحياة وتتمثل
 عميل  سيوق  ووجود العمل فى الحقوق حتراماو جتماعية،اال والحماية البشر  المال رأس فى ستثماراال
 .قوية

 ومواصلة جتماعيةاال الحماية تدابير نمو مع قتصاد اال النمو تال م كيفية إلى الدعوة نفدم هنا وم 
 والصيحة  التعلييم  خيدمات  وتيوفير  جتمياعى اال الضيمان  تحقييق  بمراعاة المستقبل لجيل المستديمة التنمية
 ( .التكسب على والقدرة اإلنسانية الخصايص لتنمية) المواطني  لجميع

 التعلييم  خيدمات  مجيال  فيى  الخياص  والقطياع  الميدنى  المجتميع  ومنظميات  الحكوميات  جديود  وتتكامل
 تيدابير  وميع  ، ليديدم  العياملي   لرعايية  األعميال  أصيحاب  وتيدابير  والحرفيى  المدنيى  والتنهييل  والصيحة 
 حياالت  فيى  اليدخل  بضيمان  تديتم  التيى  جتمياعى اال التنمي  نظم فى المتمثلة التنمينية جتماعىاال الضمان

 فئات جميع إلى فئويا تدريجيا مجالدا يمتد والتى واإلصابة والمرض والتعطل والوفاة والعج  الشيخوخة
 .المواطني  جميع إلى قوميا ثم العاملة القو 

 : يل ما  نحو السعى ىعـيرا ..  التكسب على القدرة وتنمية اإلنسانية الخصائ  تحسي  مجال فى** 

  التنمياة  خدماة  علاى  قادرة فئات إليجاد العمل سوق حتياجاتاو يتفق بما التعليم سياسة تطوير -1
  .المتطورة العمل سوق يتطلبه ما مع يتناسب بما الفريجين وتدريب تأهيل إعادة خال  من

 المرتفعة األمية معدالت لففض السعى خال  من السكانية الفصائال تحسين على العمل يجب -2
 الموالياد  معادالت  تزاياد  رتباطا اإلحصاءات تثبج حيث الريف فى السيما (النساء بين خاصة)

  .األمية نتشاراو الفقر معدالت بتزايد

 األعميال  أصيحاب  ومنظميات  الحكوميات  تعياون  يتعيي   عاميا  هيدفا  جتمياعى اال الضيمان  يعتبير ** 
 واإلشيرا   الحمايية  تدابير لتشجيع إجبارية وتشريعات جتماعىاو قانونى هيكل خالل م  والعمال
 . الجماعية والمفاواضات التشاور خالل وم  التوافقية الحلول وتع ي  تشجيع مع  ومراقبتدا عليدا
 سيبيالً  قتصياد  اال النميو  لعواييد  العيادل  التو ييع  عليى  الحكوميات  تعميل  أن يتعيي   اإلطار هذا وفى
 جتماعيية اال السياسيات  بيي   وشيامل  منسيق  ندي   تبياع ا عليى  تقيوم  دايمة جتماعيةاو قتصاديةا لتنمية

 أهيم  مي   عتبياره اب الميواطني   لجميع  جتماعىاال الضمان تغطية يكفل وبما قتصاديةاال والسياسات
 .اإلنسان حقوق

 جتماعيية اال العدالية  تحقييق  اضيرورة  عليى  تفاقدااو الشعوب نتفااضاتاو السياسية للمطالب ستجابةاو
 مجيرد  مي   بيدال  فإنيه  ، التكسيب  عليى  القدرة تنمية خالل م  الدخل تحسي  إلى الدخل فقر اضمان لينتقل
 لكل يكفل بما القدرات فقر لمعالجة القدرات اضمان إلى ننتقل أن يجب الدخل فقر لمعالجة الدخل اضمان
 .ومريحة اليقة معيشة يعولدم وم  شخص

  إنسان لكل أن على والعشري  الثانية مادته فى (1948) اإلنسان لحقوق العالمى اإلعالن نص وقد
 .جتماعىاال الضمان فى الحق  ) الجماعة فى عضوا بصفته (
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 لكيل  أن عليى  نصيت  إذ جتمياعى، اال الضيمان  بمفديوم  منيه  والعشيرون  الخامسية  الميادة  هتميت ا وقيد 
 حييث  مي   خاصية  ، وعايلتيه  وسيعادته  صيحته  لتينمي   المعيشة م  وكا  اليق مستو  فى الحق شخص
 حياالت  فيى  الضيمان  فيى  الحيق  وليه  الضيرورية  جتماعيية واال الطبية والخدمات والمنو  والكسا  الغذا 
 عي   تخير   لظيرو   نتيجية  األخير   العيش وسايل وفقد والشيخوخة والترمل والعج  والمرض البطالة
 بيذات  األطفيال  جمييع  يتمتع وأن الال مة والمساعدة اإلعانة فى الحق والطفولة لألمومة أن كما ..إرادته
 .جتماعيةاال الحماية

  :القاسمة لألجيال لتمتد الالئق العمل فرص تجدس ستهدافاب المتوازنة التنمية ستدامةا فى** 

 سلبيات من للحد المتواذنة التنمية اهمية قتصاديةاال التنمية برام  مجا  فى الدولية الفبرة تؤكد
 لتمتاد  التنمياة  ساتدامة ا ساتهداف ا اهمياة  ماع  جتماعياة، اال الحماياة  تفتقاد  التاى  قتصاادية اال التنمياة 
 :بما يلى التوصية  ل  لتحقيق ويتعين ... القادمة لرجيا  الالئق العمل فرل

    الحماية وتدابير) جتماعيةاال الفدمات دعم ليتالذل جتماعيااو قتصادياا التنمية وتواذن تكامل 
 . قتصاديةاال التنمية مع (جتماعيةاال

 العمالية  كثيفية ال المشيروعات  فيى  سيتثمار اال وتشيجيع  تحفيي   سياسيات  دعيم  ييتم  اإلطيار،  هيذا  وفيى 
 ذو  مديارات  بتع يي   المدتمية  المجياالت  وفيى ) الصيغر  متناهيةالو الصغيرة والمشروعات التعاونيات)

 الريفية المناطق فى خاصة ، البشرية التنمية لتحقيق أنفسدم، لد  والعاملي  للشباب و والمدنيي  الحر 
 .الذكور بي  المساواة مع

 إلنتااج  الطبيعياة  والماوارد  البيئاة  تهادد  التاى  األخطار من الحد يراعى التنمية ستدامةال ستهدافاا 
 ثاروات  مان  بهاا  يارتب   وماا  للزراعاة  الصاالحة  األراناى  رقعة متدادال والسعى لإلنسان الر اء

 بالبيئاة  المهتماة  المتحادة  األمام  ماؤتمرات  الشاأن  ها ا  فاى  تعاددت  وقاد  .مائياة  وماوارد  حيوانياة 
 .والتنمية

   من وقدراتها خصائصها وتحسين البشرية الموارد تنمية المتواذنة التنمية ستدامةال يتعين كما 
 الرعاية مستو  تحسين مجا  فى األساسية جتماعيةاال الفدمات ستمراريةاو ودعم توفير خال 

 المشاركة تتأكد حتى (والنساء للرجا ) الكريمة للحياة تحقيقا األساسى التعليم ومستو  الصحية
 علاى  تاؤثر  التاي  القارارات  صانع  وفاى  التنمياة  تحقياق  فاي  العاملاة  القاو   لمفتلاف  الديمقراطياة 

 يحقاق  وبماا  الساكان  عادد  فاي  النمو بمراعاة واجتماعيا واقتصاديا سياسيا الحياة جوانب مفتلف
 .القادمة واألجيا  الحالية،  األجيا  بين العدالة

 يستتبع حيث جتماعيةواال قتصاديةاال األبعاد بي  المت ام  الوثيق رتباطاال مالحظة هنا المفيد وم 
 الجديود  ييدعم  البشيري،  الميال  رأس فيي  االسيتثمار  فيإن  المثيال  سيبيل  وعليى  ، خراآل تحقق أحدها تحقق
 وتعظييم  البيئية  تيدهور  مي   الحيد  إليى  التنميية  عايد تو يع عدالة تؤد  كما الفقر، م  اإلقالل إلى الرامية
 .القومي النات 

****** 
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 الثالث القسم

 )وعمال أعمال وأصحاب حكوما    (الجهوس تكامل

 العمل بيئة وتحسي  االجتماعية الحماية لتوفير

  

  والعمال األعمال وأصحاب الحكوما  جهوس تكامل يستلزم العمل عالقا  تنظيم:  أوال

 والسيلع  العاملية  والقيو   األميوال  ر وس تنقيل  أميام  اليدول  حيدود  فيت   إليى  اإلتصياالت  ثيورة  أدت
 تنقيل  وميع  ... جتماعيية واال قتصيادية واال السياسية األحوال فى جوهرية تغيرات أمام لنصب  والخدمات

 المسيتوردة  اليدول  ميع  ثناييية  دوليية  إتفاقييات  إبيرام إليى   للعمالية  ةالمصيدر  اليدول  سيارعت  العاملية  القو 
 تفاقييات ا أقرتديا  التيى  والمعيايير  المبيادئ  إطيار  فيى  العماليية،  التنمينيية  الحقيوق  نتقيال ا لتنظييم  ةللعمالي 

  .والدولية العربية العمل ىمنظمت وتوصيات

 عالقيات  لتنظييم  جدييدا  واقعيا  (العيالم  دول بياقى  شينن ) العربية الدول مختل  وتواجه واجدت وهكذا
 وأصيحاب  العميال  بيي   للتوافيق  ديمقراطيية  سيلمية  كوسييلة  اإلجتمياعى  الحيوار  أهميية  فيه تتعاظم  العمل

 القطياع  دور وتعياظم  الحكوميات  دور تطيور  ميع  مجديا يعد لم الذ  التقليد  الصراع ع  بديل األعمال
 وشيروط  عالقيات  تينظم  جدييدة  قانونيية  هياكيل  قييام  إليى  أد  بما الجنسيات، متعددةال والشركات الخاص
 والدولية العربية العمل تفاقياتاو لتوصيات إعماال العمالية لت اماتواال الحقوق حول التوافق تتي  العمل

 .(1) والتنمينية العمالية الحقوق بشنن ةالصادر

 والمفاواضية  للتشياور  سيلميا  مندجيا  جتمياعى اال الحيوار  وفاعليية  جيدو   الدوليية  الخبيرة  أكيدت  وقيد 
 أصحاب ومنظمات العمال تحاداتا بي  العمل عالقات لتنظيم توافقية لحلول للتوصل وسبيال جتماعيةاال

 .(2)الثال  العمل شركا  بي  للتعاون وتدعيما العمل ستقرارعالقاتا وحتمية يتفق بما األعمال

 تع يي   يستوجب جتماعيةواال قتصاديةاال جوانبه فى الجديد العالمى الواقع أن نستخلص لذلك ووفقا
 للتطيور  سيتجابتدا او العميل  عالقيات  تنظيم أحكام مرونة تحقق فعالة كآلية جتماعيةاال تفاقياتاال وتدعيم
 .جتماعيةواال قتصاديةاال الظرو  فى المستمر

 دورتيه  فيى  العربيى  العميل  ميؤتمر  عي   الصيادرة  جتمياعى اال الحيوار  مبيادئ  إليى  هنيا  نحييل  أن ولنيا 
 م   (1)الجماعية المفاواضات أهمية تؤكد التى( 2012 نيسان /إبريل 8 -1 القاهرة) والثالثي  التاسعة
 الضيمان  مظلية  وتوسييع  المعيشية  مسيتويات  ورفيع  الكاميل  التشيغيل  لتحقييق  التوافقيية  البيئية  تحقييق  أجيل 
 فيى  جتماعىاال السلم مقومات وتع ي  البطالة تحد  ومواجدة جتمـــاعيةاال الحماية وتوفير جتماعىاال

 .العربية الدول

 العربيية  اليدول  فيى  للبطالية  العيام  المعيدل  رتفياع ا إليى  أدت التيى  العوامل تفدم يجب أخر  ناحية م 
 تعيدد  ميع  خاصية  األخير   جتماعيية اال والتنمينيات  البطالية  ومسياعدات  التينمي   أهميية  تت اييد  وبالتيالى 
 السيلع   على ستدالكىاال الطلب مستو  ستقرارا على التنمي  يعمل حيث قتصادية،واال المالية األ مات
 قتصيادية اال السياسيات  لواضيع  المطلوبية  العميل  سيوق  عي   األساسيية  المعلوميات  ييوفر  كميا  والخيدمات 

 اإلصالح عمليات تصاحب التى الديكلية التحوالت مرحلة فى البطالة تنمي  أهمية وت داد ستثمارية،واال
 . قتصاد اال

 عدالية  بمراعياة  ى (والحرف المدنى) والتنهيل التدريب برام  فاعلية تنكيد يتعي  التشغيل مجال وفى
 الضيرور   مي   يصيب   ليذلك  ووفقيا  الكسيب،  عليى  القيدرات  وتحسيي   العميل  لفيرص  الجغرافيى  التو ييع 

 التنميية  ذليك  بعيد  وتينتى  األميية  مشيكلة  معالجية  م  بد ا العربية العاملة األيد  خواص بتحسي  هتماماال



 
 

 254                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 األمر تباي  مراعاة مع(  العامـلة األيـد  ومدارة ونوعية مستو  رفع تستدد  التى والتدريبية التعليمية
 .) الفقر حدة تشتد حيث الري  مجتمع ع  الحضر لمجتمع بالنسبة

 مع (تنمينيا التعطل على سابقة عمل مدة تشترط التى) البطالة تعويضات تكامل أهمية إدراك ويتعي 
 شيباب  بيي   التعطيل  نسيبة  ت اييد  مع العربى عالمنا فى (األولى للمرة للعمل للمؤهلي ) التعطل مساعدات
 .) عمل فرصة يجدون وال (  للعمل المؤهلي  العاملة القو 

 : االجتماعية الحماية سعم فى الحكومية الجهوس : ثانيا

 المتواذناة  التنمياة  ساتهداف اب الفارجياة  ساتثمارات واال القاروض  ساتفدال ا اوجاه  ناب   فاى  -1
 المستديمة:

 التنمية تستهدف ان يتعين وبالتالى ووسيلتها التنمية هدف عتبار اب باإلنسان التنمية هتمالا يتعين - ا
 .لرففل التريير الشاملة

 حتى بيندا الكامل والتنسيق المجتمعية والتنظيمات المؤسسات جدود تكات  م  الشاملة للتنمية والبد 
 خيالل  مي  ) الشيعبى  التنميو   بيالوعى  نسميه أن يمك  ما فيتحقق الجماهير حتياجاتال تلبية التنمية تنتى

 (.الفاعلة الشعبية المشاركة

 تكامال  قتصااديا ا المجاد   ومن التشريل، مجا  فى الفال القطاع دور تفعيل على العمل يتعين - ب
 قانونى إطار فى مشتركة مشاريع إلقامة العال القطاع مشروعات مع الفال القطاع مشروعات

 : خال  من العمل بيئة بتحسين ويهتم التشريعية المرونة يحقق

 جتمياعى اال الحيوار  خيالل  م  العمل وظرو  بيئة لتحسي  الجماعية تفاقياتاال آلية فى التوسع – أ
 فى مؤثر تغير كل مع وتطويرها العمل عالقات تنظيم وأحكام شروط حول والتوافق للتفاوض
 .واإلنتا  العمل كفا ة ستدامةا يحقق بما جتماعيةواال قتصاديةاال الظرو 

 ومديارات  قيدرات  تنميية  تسيتدد   التيى  البيرام   إليى  األعميال  أصيحاب  مسيئوليات  متيداد ا يجيب  -ب
 البطالية  شيدة  مي   يحيد  بميا  العميل  فيرص  وتجيدد  التشيغيل  سيتدامة ا عليى  بالتالى وتعمل العاملي 
 .) للعاملي  التقنية المدارات وتنامى تفاقاا (وعايد إنتاجية رفع إلى ويؤد 

 مي   للميواطني   الفعليية  حتياجيات اال بيي   والموا نية  باإلنتيا ،  األجير  ربي   المستددفة اآلليات م  - 
 .أخر  ناحية م  عليدا يحصلون التى والدخول ناحية

 التنمينيية  جتماعيية اال الحمايية  أسياليب  تطيور  الطبيعيى  مي   فإن جميعا، العربية الدول مستو  وعلى
 ينظم الذ  للمجتمع الفعلى الواقع ع  لتعبر جتماعيةواال قتصاديةاال المتغيرات مع يتوافق بما والخدمية

 لتنشين  اإلجتماعيية  التنمينات نظم تكامل يتعي  لذلك ووفقا ... مندا الدد  لتحقيق ويحكمدا األساليب تلك
 وصيناديق  (الخدمية  ندايية  وحيواف   ومكافيآت  الشخصية الحسابات) المالية الخدمات أساليب جوارها إلى

 الحكوميات  جديود  تكاميل  الشينن  هذا فى يتعي  عام وبوجه   .األعمال ألصحاب الخاصة الفئوية التنمي 
 جتمياعى واال قتصياد  اال النشياط  م اولية  فيى  المباشير  الحكوميات  دور تقليص  ميع  األعميال  وأصيحاب 

 تفاقييات واال العميل  عالقيات  لتنظييم  مرنية  آليية  الجماعيية  تفاقييات اال وتحفيي   التشيريعى  دورهيا  تسياع او
 .الدولية والتوصيات

 العامية  الصيور  تعيدد  اليدول  مختلي   فيى  القايميـة  جتماعيية اال التنمينيات  نظيم  دراسية  مي   لنيا  ويتض 
 تحميل  ميع  منديا  صيورة  مي   بينكثر  تنخيذ  قيد  الواحيدة  الدولية  وأن البطالية  تنمي  تمـويل فى الدولة إلسدام
 وهولنيدا  وفرنسيا  والنمسيا  المتحيدة  والمملكية  اإلتحاديية  ألمانييا  فيى  كما( بالكامل التعطل مساعدات نفقات
 (كنيدا  فيى  كميا (  التينمي   بنظيام  المقررة ستحقاقاال فترة بعد لما التعطل تعويضات نفقات وكذا( جروالم
(2) . 
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 placement service العميال  تشيغيل  خيدمات  وبيرام   البطالية  تينمي   بيي   اليرب   المفضل وم 
programs  التيردد  عليى  المتعطيل  بتحفي  التشغيل مكاتب تقوم حيث الدنيا للمستويات بالنسبة اصةخ 

   فى اإلنتظام المتعطلي  على تشترط وقد بدا نفسه وتسجيل عليدا

 اإلنتقيال  التعويضي مكان  أوقي   وإال retraining programs التيدريب  أو التنهييل  إعيادة  برام 
 فرص فيدا تت ايد أخر  بمد  للعمل التنهيل وإعادة بالتنهيل التعطل تالفى وبالتالى آخر عمل أو لمدنة
 .العمل

  : االجتماعية التأمينا  نظم سعم فى:   ثالثا

  :واألجور األسعار مع المعاشات لمالءمة الحكومى الدعم -1

 تيدر   معيدالت  وتتصياعد  وتتسيارع  األجيور  منحنيات معدا تضطرب عالمية ظاهرة التضخم يعتبر
 المعاشيات  مبيـال   مال ميـة  جتمياعى اال التينمي   هيئيات  مسيتو   عليى  الضيرور   مي   ويصيب   األجيور، 

 قوتديا ) الحقيقيية  قيمتديا  عليى  حفاظيا  األجور وتصاعد األسعار فى التغير مع (والقصو  الدنيا حدودها)
 .المعاشات ذو  معيشة مستو  ستقرارا لضمان (الشرايية

 األجور، منحنيات تصاعد نتظاما عدم حيث م  السوق قتصادياتا إلى التحول آثار مالحظة هنا ولنا
 خاصية  لظيرو   أو العميل  سيوق  فيى  والطليب  العيرض  ظيرو   أو ذاتيه  قتصاد اال البنا  بطبيعة سوا 
 فيى  مرتفعية  أجيور  عليى  يحصيلون  اليذي   الييدويي   للعميال  بالنسيبة  الملحيو،  النحيو  عليى  األجيور  بديكيل 

 ثيم  إاضيافية،  بنعميال  ولقييامدم  بالقطعة األجر نظام وإتباع الطبيعية قدراتدم رتفاعال المتوسطة أعمارهم
 العيالم  دول في جتماعىاال التنمي  نظم م  العديد تتجه هنا وم  .المتقدمة األعمار فى أجورهم تنخفض

 فتيرة  مي   الحيدود  تليك  رفيع  ميع ) شيتراكات اال أساسيدا  على تؤد  التى لألجور قصو  حدود تقرير إلى
 بمراعياة ) للمعاشيات  دنييا  حيدود  واضيع  يتم الوقت ذات وفى(.. واألجور األسعار فى للتغير وفقًا ألخر 
 ككل المجتمع أو األعمال أصحاب يتحمل بحيث شتراكاتاال بنعبا  المنخفضة األجور ذو  إرهاق عدم

 (.مندا ج  ا أو الم ايا نفقات فى حصتدم

 األجيور،  مسيتويات  فى التغير مع (المعاشات) المد  طويلة الم ايا تتناسب تجاهاال ذات وفى وهكذا
 وال ميرة  ألول تحدييدها  بيد   منذ سخا  أقل الم ايا تكون أن بعده م  وورثته عليه للمؤم  األفضل فم 
 رتفياع اال ميع ،   تيدريجياً  الحقيقيية  قيمتديا  تفقد ثم البداية فى سخا  أكثر تكون أن م  ذلك بعد قيمتدا تفقد

 . المعيشة ونفقات األسعار فى المستمر

 :  )الموحدة (  التقاعدية للمعاشات القومية للنظم الحكومى التمويل -2

 كحيق  األساسيية  الحيياة  لمتطلبات يكفى للمعاشات أدنى حد تقرير إلى العربية الدول فى حاجتنا تشتد
 دون (والوفياة  والعجي   الشييخوخة  حياالت  فيى  مقييم  لكيل  يمتيد  وقد مواط  لكل ودستور  أصيل إنسانى
 ةموحد المعاشات تكون النظم تلك وفى(. شتراكاتاال م  محدد قدر تحمل أو عمل بمدة ستحقاقاال رب 

 إليى  للتموييل  الرييسيى  المصيدر  تمثيل  ميا  عيادة  التيى  للدولية  قتصيادية اال القدرة بمراعاة مستواها ويتحدد
 .المالية وقدراتدم تتفق التى األعمال وأصحاب عليدم المؤم  شتراكاتا جانب

 : أنفسهم لدى والعاملين المنتظمة غير للعمالة ( أساسية) حكمية معاشات دعم -3

 المناسيب  األسيلوب  سيتخالص ا يتعي  المنتظمة، غير العمالة لتغطية جتماعيةاال التنمينات تمتد حيث
 أمكي   إذا العمالية  لفئيات  حكميية  ومعاشيات  أجيور  تقريير  خيالل  مي   إميا  العمالية  تليك  وظيرو   لطبيعية 
 .المعيشة لنفقات األدنى الحد لضمان موحدة) أساسية معاشات خالل م  أو (تصنيفدا
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 تقيدم  وهنيا  أنفسيدم،  ليد   العاملي  خاصة ختيار اال نضماماال جتماعىاال التنمي  نظم بعض وتجي 
 العمالية  فئات بعض م ايا تمويل فى المساهمة ع  فضال ختيار اال نضماماال لتشجيع إعانات الحكومة

 :خالل م  المنتظمة غير

 تكلفة كل أو ج   فى لتسدم للعاملي  اإلجمالية األجور م  بنسبة تتحدد القومى، الدخل م  حصة  -
  .النظام

 .والنفقات الموارد بي  عج  أ  لتغطية إعانة  -

  المنخفضة والدخول األجور ذو  شتراكاتا تحمل  -

 العاملي  إلى النظام يمتد عندما عمل صاحب عتبارهااب شتراكاتباال الحكومات لت اما على عالوة  -
 .بالحكومة

 مجال فى  األعمال وأصحاب العمال ومنظما  للحكوما  العرب  المستوى على الجهوس تكامل  : رابعا
 :العربى المستوى على السكانية الخصائ  وتطوير التشغيل

 مجا  فى العربية الحكومية الجهود تكامل وتستلزل تتيح التى المقومات العربية األمة لد  تتوافر -1
 .العمل بيئة وتحسين العمل اسواق وتطوير التشريل

 وم  العربية، الدول بي  العاملة القو  تنقل م  ةالعام المصلحة لتحقيق العربية الجدود تكامل يمك 
 .العربية الدول بي  األموال وسلر تنقل خالل

 العربية الدول بعض فإن العربى المستو  على قتصاد اال النشاط ومجاالت أوجه تنوع مجال وفى
 يتعياظم  أخير   ناحيية  ومي   ... ليذلك  المؤهلية  البيئة لديدا وتتوافر وال راعى الريفى النشاط فيدا يتعاظم
 على قتصاد اال النشاط أوجه تتكامل وبالتالى العربية الدول م  غيرها فى والصناعى التجار  النشاط

 .كافة العربية الشعوب إحتياجات كافة إلشباع التجار  والتعاون السلع تبادل يتي  بما العربى المستو 

 بميا  عربيية  دول عدة فى (البترول) الطبيعية الطاقة موارد تتعاظم العربى التعاون مجاالت ولتعظيم
 .العربية األمة مستو  على قتصاد اال النمو برام  تعظيم يتي 

 إليى  ييؤد   كميا  والحرفيى  المدنى والتنهيل التدريب برام  تفعيل  إلى العربية الجدود تكامل ويؤد 
 فيى  البشيرية  مواردهيا  دور تعظييم  خيالل  مي   القيدرات  وتحسيي   العمل لفرص العادل الجغرافى التو يع
  .التنمية تحقيق

 الحكوماات  تعااون  يتعاين  العرباى  المساتو   علاى  قتصااد  اال النماو  ساتدامة او تاواذن  لفامان  -2
 الزياادة  لتصابح  العربية الفصائال تطوير مجا  فى الجهود لتفعيل والعما  األعما  واصحاب
 التعلايم  خادمات  دعام  ويصابح  ... قتصااد  اال وغناهاا  العربياة  األماة  لثاروة  مصادرا  الساكانية 
 العمال  فرل معها تتجدد متجددة ومهارات قدرات  ات بشرية لموارد ومصدرا سبيال والصحة
 المساتو   وعلاى  الفارد   المساتو   علاى  (  الدخو  مستويات وترتفع التعطل معدالت فتنففض
 ( . القومى

 العربى للشباب التشغيل تحقيق يتي  والعمال األعمال أصحاب ومنظمات الحكومات جدود تكامل إن
 بميا  الخيريجي   وتيدريب  تنهيل مراك  ودعم مضافة قتصاديةا طاقة ليصب  (شاب مليون 130 حوالى)

 .الشعوب لمطالب يستجيب وما مدارات م  العمل سوق تطلبهت ما مع يتناسب

 كثيفية  الصيغر  متناهيية  المشيروعات و التعاونييات  نحو ستثماراتاال توجيه يتعي  الجدود تفعيل وفى
 ت اييد  وميع  .ومدنييا  حرفييا  بديا  العاملي  تنهيل بمراعاة مةيمستد عمل فرص خلق إلى يؤد  بما العمالة
 إليى  الحاجية  تشيتد  (الموسيمى  ال راعى النشاط ينتشر حيث) الريفية المناطق فى والتعطل الفقر معدالت
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 خيالل  مي   ال راعيية  المنتجيات  لتصينيع  وتيوجيددم  ال راعيي  العاملي  وقدرات مدارات وتحسي  تنمية
 .للجميع الصحية والرعاية التعليم خدمات وتوفير الريفية الصناعية والمنشآت التعاونيات

 للتشياور  جتمياعى اال الحيوار  آلييات  الحكوميات  تيدعم  العميل  وشيروط  عالقيات  تحسيي   مجيال  وفيى 
 :التالى النحو على السلمى الديمقراطى والتوافق

 تنمية تعوق التى للتحديات التصد  فى اساسيًا دورًا المدنى المجتمع وتنظيمات التعاونيات تعمل -1
 قدرتها وتوفير ودعم العربية الدو  فى الصرر متناهيةالو الصريرة والمؤسسات الفال القطاع

 تلا   فاى  األساساية  الفادمات  وإتاحاة  الحار  والعمال  المباادرة  روح وتعزياز  واإلنتاجياة  التنافساية 
 .المجاالت

 اصاحاب  إلتازال  علاى  (والدولياة  العربياة  المعايير )كل المعاصرة العمل تشريعات مفتلف تنال -2
  العمـل بيئة وتأمين المهنيـة والصحة السالمة وسائل بتوفير األعما 

 الصيناعية  والكيوار   المخياطر  مي   للوقايية  الال مية  والتيدابير  واإلجيرا ات  حتياطيات اال وتيوفير 
 .ا(فيد والعاملي  المنشآت لحماية طوارئ برام  إعداد) المحتملة والطبيعية

 والصيحية  اإلجتماعيية  الخيدمات  بتيوفير  تآالمنشي  لتي ام ا عليى  العميل  تشيريعات  مختلي   تينص  كميا  
 المنياطق  فيى  المعيشية  ووسيايل  العميل  حيواد   مي   الوقاييـة  وسيـايل  وتيوفير  الطبيية  اإلسعافات  ووسايل
 .الماليمة والمساك  المناسبة التغذية توفير يل م حيث،  العمران ع  البعيدة

 بالعمال ( النامياة  الادو   فى خاصة) قتصاديةاال التنمية برام  تهتم العمل عائد تعظيم مجا  وفى -3
 التنمياة  تحقيق فى مردودهاو دورهـا  ألهمية األموا  ورؤوس االستثمارات وتحفيز ج ب على

 إلاى ) للعما  العمل عائد تعظيم على تعمل التى للمشروعات وتوجيهها واالجتماعية االقتصادية
 نحاو  ةالمساتثمر  األماوا   تجهاج ا ساواء  (األعماا   ألصحاـاب  ساتثمار اال عائاـد  تعظياـم  جاناب 

 ساتثمار باال هتماج ا او (البنكية وغير البنكية المالية المؤسسات) الما  سوق فى المالية الفدمات
 .وخدمات وصناعة فالحة من األخر  قتصاديةاال األنشطة فى المباشر

 المالحق** 

 العربية الدول مستو    على التعليم ومستويات السكان : (1) رقم جدول

 العربية الدول مستو  على(الخصوبة ومعدالت اإلعالة نسبة) السكان تجاهاتا : (2) رقم جدول

 ونسيبة  الفقير  وشيدة  (البطالة) التشغيل بمعدالت رتباطداا فى البشرية التنمية مستويات : (3) رقم جدول
 العربية الدول مستو  على والصحة التعليم ىلع اإلنفاق

 ورتباطيه  العمير   للتو ييع  وفقيا  والتعطيل  التشيغيل  ومعدالت للسكان العمر  التو يع : (4) رقم جدول
 العربية الدول مستو  على البشرية التنمية بمستويات
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 التعليم ومستويا  السكان : (1) جدول

 العربية الدول مستوى على

 م
 

 عررررردس الدولة
 السكان
2012 

 
 (بالماليي )

 العلمى التحصيل
 لتحراق لال اإلجماليرة  النسربة  %

 لتحراق اال سر   فرى  لمر   برالتعليم 
 بالمرحلة

 إلمام معدل %
 البرررررالغي 
 برررررالقراءة
 والكتابة

 السررركان %
 على الحاصلون

 الثرانوى  التعليم
 األقل على

% 
 االبتدائى

% 
 الثانوى

 العالى %

  
 سرنة 15 فئرة )

 (فأكثر
 سرنة 25 فئرة )

    (فأكثر

  
2005-
2010 2010 

2002-
2011 

2002-
2011 

2002-
2011 

 جدا مرتفعة بشرية تنمية *

 10.0 94.0 103.0 63.4 96.3 1.9 قطر 1

 22.5 92.0 104.0 64.3 90.0 8.1 العربيةالمتحدة اإلمارا  2

        مرتفعة بشرية تنمية *

 00 103.0 107.0 78.0 91.9 1.4 البحري  3

 21.9 101.0 106.0 48.9 93.9 2.9 الكويت 4

 36.8 101.0 106.0 54.6 86.6 28.7 المملكةالعربيةالسعوسية 5

 54.4 110.0 114.0 49.6 89.2 6.5 ليبيا 6

 54.0 81.0 105.0 54.2 89.6 4.3 لبنان 7

 24.5 100.0 105.0 53.9 86.6 2.9 ُعمان 8

 30.8 95.0 110.0 24.1 72.6 36.5 الجزائر 9

 34.4 90.0 109.0 37.0 77.6 10.7 تون  10

        متوسطة بشرية تنمية *

 41.8 91.0 97.0 73.3 92.6 6.5 األرسن 11

 50.2 86.0 91.0 52.1 94.9 4.3 فلسطي  سولة 12

 30.4 85.0 106.0 51.2 72.0 84.0 مصر 13

 00 72.0 118.0 32.8 83.4 21.1 الجمهوريةالعربيةالسورية 14

 13.2 56.0 114.0 28.0 56.1 32.6 المغرب 15

 16.4 53.0 105.0 32.4 78.2 33.7 العراق 16

        منخفضة بشرية تنمية *
 4.4 24.0 102.0 14.2 58.0 3.6 موريتانيا 17

 10.2 44.0 87.0 16.0 63.9 25.6 اليم  18

 بعدانفصرررال) السررروسان 19
 (الجنوب

35.0 71.1 15.5 73.0 39.0 6.1 

 4.9 36.0 59.0 00 00 0.9 جيبوتى 20

 00 8.0 32.0 00 00 9.8 الصومال 21

 للمقارنة

 24.1 71.1 97.7 38.4 74.5 361 العربية الدول 

 28.7 71.2 107.9 57.7 81.3 7.052.1 الدولى المستوى على 

 اإلحصرائى،  الملحرق  ،UNDP اإلنمرائى  المتحردة  األمرم  برنرام   ،2013 لعرام  البشررية  التنمية تقرير م  مستخل  :المصدر** 
 .185 : 182ص ( التعليم) 8 جدول
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 :تعاريف** 

 القيدرة  يملكيون  اليذي   فنكثر سنة 15 فئة للسكان المئوية النسبة :والكتابة بالقرا ة البالغي  إلمام معدل - 
 .وفدمه وقرا ته اليومية حياتدم ع  وسدل قصير مقطع كتابة على

 فيوق  وميا  سينة  25 فئة م  للسكان المئوية النسبة :األقل على الثانو  التعليم على الحاصلون السكان - 
 .األقل على الثانو  التعليم مرحلة أندوا الذي 

 أو الثانو  أو االبتدايى) التعليم م  معينة بمرحلة االلتحاق مجموع :بالتعليم لاللتحاق اإلجمالية النسبة - 
 سي   فيى  هيم  اليذي   السيكان  مجميوع  مي   المئويية  بالنسيبة  ويحسيب  العمير،  عي   النظير  بصر  (العالى

 .التعليم م  المرحلة بدذه االلتحاق

 )الخصوبة ومعدال  اإلعالة نسبة (  السكان إتجاها  :(2) جدول

 العربية الدول مستوى على

 
 
 
 م

  
 
 

 الدولة

 
 المجموع

 ) بالماليين( 

 
 المنيياطق سييكان%

 إليييى الحضيييرية
 السكان مجموع

 اإلجمالية اإلعالة نسبة
 65 + 14 مين  أقيل )

 الفئيية ميين (فييأكثر
 64 -15 العمرية

 الخصيوبة  معيدل 
 الكلى

 اليوالدات  عيدد )
 (امرأة لكل

 
 إلييى الييذكور نسييبة
 الوالدة عند اإلناث

2012 2030 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2010 2012 

 : جدا مرتفعة بشرية تنمية

 1.04 1.05 2.2 3.1 18.3 38.4 98.9 96.3 2.4 1.9 قطر 1

 1.05 1.05 1.7 2.6 20.9 36.3 84.7 80.2 10.5 8.1  اإلمارات 2

 : مرتفعة بشرية تنمية

 1.05 1.05 2.5 2.7 29.2 44.1 88.7 88.4 1.7 1.4 البحرين 3

 1.03 1.03 2.3 2.6 41.1 42.3 98.3 98.1 4 2.9 الكويت 4

 1.03 1.03 2.7 4 49.0 72.5 82.5 79.8 38.5 28.7 السعودية 5

 1.06 1.06 2.4 3.1 55.0 55.6 77.9 76.3 7.8 6.5 ليبيا 6

 1.05 1.05 1.8 2.4 45.1 59.4 87.4 86 4.7 4.3 لبنان 7

 1.05 1.05 2.2 3.6 42.8 64.5 73.7 71.6 3.6 2.9 عمان 8

 1.05 1.05 2.2 2.6 45.6 62.2 73.8 60.8 43.5 36.5 الجزائر 9

 1.05 1.05 1.9 2.1 43.2 57.2 66.5 63.4 12.2 10.7 تونس 10

 : متوسطة بشرية تنمية

 1.05 1.05 2.9 3.9 66.9 75.8 83 79.8 8.4 6.5 األردن 11

 1.05 1.05 4.3 5.4 79.5 98.7 74.6 72 6.8 4.3 فلسطين 12

 1.05 1.05 2.7 3.3 57.2 67.9 43.6 42.8 106.5 84 مصر 13

 1.05 1.05 2.8 3.6 65.2 77.7 56.5 51.9 27.9 21.1 سوريا 14

 1.06 1.06 2.2 2.7 49.2 62.0 57.4 53.3 37.5 32.6 المغرب 15

 1.07 1.07 4.6 5.3 84.3 89.5 66.4 67.8 55.3 33.7 العراق 16

 : منخفضة بشرية تنمية

 1.05 1.05 4.4 5.2 73.1 83.0 41.7 40 5.2 3.6 موريتانيا 17

 1.05 1.05 5 6.5 86.4 105.6 32.9 26.3 41.3 25.6 اليمن 18

 1.05 1.05 0 5.5 76.0 83.7 33.3 32.5 50.8 35 السودان 19

 1.04 1.04 3.6 4.8 62.8 78.8 77.1 76.5 1.3 0.9 جيبوتى 20

 1.03 1.03 6.3 6.5 91.0 88.3 38.2 33.2 16.4 9.8 الصومال 21

 : للمقارنة

 1.05 1.05 3 3.9 59.7 72.3 57.2 53.2 480.8 361.0 العربية الدول 

 1.07 1.07 2.5 2.7 52.0 59.0 52.6 46.7 8.321.3 7.052 الدولى المستوى على 
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 ، اإلحصرائى  الملحرق  UNDP المتحردة  األمم برنام  ،2013 لعام البشرية التنمية تقرير م  مستخل  : المصدر** 
 .209 : 206 صـ السكان إتجاها  14 جدول

 . 2012يوليو أول حتى الدولة فى يعيشون الذي  األشخاص مجموع  :السكـــــــــــان  :التعاريف** 
  .المحددة الفترة خالل السنو  النمو متوس   : للسكان السنوى النمو معدل** 
 المعيايير  حسيب ) الحضيرية  المنياطق  فيى  يعيشيون  اليذي   األشيخاص  مجميوع  : الحضريـرـة  المنراطق  سركان ** 

 .2012 يوليو أول حتى للمسجل وفقا (الدولة فى المعتمدة
 مجميوع  إليى  فينكثر  عاميا  65 و فنقيل  14 العمريية  الفئية  مي   األشيخاص  نسيبة  : اإلجماليــرـة  اإلعالرة  نسربة ** 

 .عاما 64 إلى عاما 15 م  السكان
 اإلنجياب  سينوات  آخير  حتيى  عاشيت  إذا ميرأة ا كيل  تنجيبدم  اليذي   األطفيال  عيدد  :  الكلرى  الخصــرـوبة  معردل ** 

 .العمر لذلك السايد الخصوبة معدل حسب أطفاال عمر كل فى وأنجبت

 اإلناث من الوالدات إلى الذكور من الوالدات نسبة :الوالدة عند اإلناث إلى الذكور نسبة. 
 (البطالة) التشغيل بمعدال  إرتباطها فى البشرية التنمية مستويا  : (3) جدول
 العربية الدول مستوى على والصحة التعليم على اإلنفاق ونسبة الفقر وشدة

 م

 
 الدولة

 عرررردس 

 السرركان

2011 

 إلررى العررام اإلنفرراق%

  اإلجمالى المحلى النات 

 الفقر نسبة

 متعدساألبعاس
 (1)

 

 الخصرروبة معرردل

  اإلجمالى

2011
(2)

 

 % البطالررة معرردل

 (الجنسي )

 الصحة على التعليم على 

 جدا مرتفعة بشرية تنمية *

 3.12 1.7 ـ 2.8 2.8 7.9  اإلمارا  1

 2.40 2.2 ـ 2.5 2.5 1.9 قطر 2

 4.00 2.4 ـ 4.5 4.5 1.3 البحري  3

        مرتفعة بشرية تنمية *

 5.63 2.6 ـ 5.0 5.0 28.1 السعوسية 4

 1.33 2.3 ـ 3.3 3.3 2.8 الكويت 5

 18.15 2.4 ـ 3.9 3.9 6.4 ليبيا 6

 15.00 1.8 ـ 8.1 8.1 4.3 لبنان 7

 16.00 2.2 ـ 3.0 3.0 2.8 ُعمان 8

 14.10 1.9 37.1 6.2 6.2 10.6 2003    تون  9

        متوسطة بشرية تنمية *

 12.70 2.9 34.4 9.3 9.3 6.3 2009    األرسن 10

 13.80 2.1 ـ 5.8 5.8 36.0 الجزائر 11

 9.04 2.6 40.7 5.0 5.0 82.5 2008     مصر 12

 21.50 4.3 37.3 ـ ـ 4.2 فلسطي  13

 8.42 2.8 37.5 2.9 2.9 20.8 2006    سوريا 14

 9.60 2.2 45.3 5.5 5.5 32.3 2007   المغرب 15

 17.50 4.5 41.3 3.9 3.9 32.7 2006    العراق 16

        منخفضة بشرية تنمية *

 18.46 4.9 56.3 5.6 5.6 24.8 2006     اليم  17

 34.27 4.4 57.1 2.5 2.5 3.5 2007  موريتانيا 18

 17.30 4.2 ـ 7.3 7.3 44.6 السوسان 19

 0.7083 6.3 63.3 - - 9.6 الصومال 20

 للمقارنة

  3.1 ـ 5.3 5.0 360.7 (والصومال جيبوتى عدا)العربية الدول 

  2.1 ـ 4.5 4.6 3545.5 متوسطة بشرية تنمية سول 

  4.2 ـ 5.1 5.0 1259.7 منخفضة بشرية تنمية سول 

  2.4 ـ 6.0 10.2 6974.0 العالم سول 

 UNDP اإلنمائى المتحدة األمم برنام  ع 2011نوفمبر فى الصاسر  2011البشرية تقريرالتنمية ع  مأخو  -المصدر** 
  10 الجدول والتعليم الصحة على واإلنفاق السكان لعدس وبالنسبة 9 وجدول 5 وجدول 4 جدول
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 الثام ، العدس العربية البلدان فى العمل إلحصاءا  الدورى الكتاب راجع : البطالة لمعدل بالنسبة - 
 صيـ  جيدول  والمعلوميات،  والتوثييق  اإلعيالم  إدارة العربية العمل منظمة العربى، العمل مكتب ، 2010

 .443صـ إلى 421صـ 4/1 والجداول 61

 شدة لبيان نقاط 10 م  بمعيار (البشرية للتنمية "5"جدول) األبعاد متعدد الفقر يتحدد  (1)
 لكيل  (نقياط  6)    ة المعيشي  ومسيتو   تيان( نقط ) والتعليم )نقطتان( الصحة م  الحرمان

 .نتقالا ووسيلة ترابىال غير والسك  والوقود الصحى والصر  والمياه الكدربا  م 

 مي   أكثير  شيملت  دراسية  نتديت ا الميرأة  تعلييم  بمسيتو   الخصيوبة  معيدالت  رتباطا فى (2) 
 : التيالى  النحيو  عليى  الميرأة  تعلييم  بمسيتو   الخصيوبة  تينثر  إليى  العيالم  سكان م  90%

   65ص البشرية التنمية تقرير)

 )اإلنجاب   (األطفال عدد متوس    النسا  فئات

 4.5    مطلقًا بالمدرسة تلتحق لم -   

 3      بتداييةاال بالمرحلة لتحاقا -   

 1.9    الثانوية بالمرحلة لتحاقا  -  

 اإلنجياب  فيى  الرغبية  تتضيا ل  دخيل  تير   أو مشيروعاً  تمليك  مي   أو العاملية  الميرأة  -   
 .كبيرة اسرة وتكوي 
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 وفقا والتعطل التشغيل ومعدال  للسكان العمرى التوزيع : (4) جدول

 البشرية التنمية بمستويا  رتباطهوا العمرى للتوزيع

 العربية الدول مستوى على

 

 التنمية دليل حسب الترتيب مسلسل

 البشرية

 السيكان  عيدد 

 يولييو  حتيى 

2012 

 إليى  العاملين نسبة

 مجميييييييييوع

 2011/السكان

 سنة 25 فئة من (

 ) فأكثر

 الشباب بطالة نسبة

 العاملة القوى من

2006-2011 

 24: 15 فئية  (

  )سنة

 اإلطفال تشغبل

2010-2011 

 14 : سنوات 5 فئة (

 ( سنة

 %                         %                %                         : جدا مرتفعة بشرية تنمية *

 ..... 8.9 89.9 1.9 قطر 1

 ..... 21.8 83.4 8.1  المتحدة العربية اإلمارات 2

 : مرتفعة بشرية تنمية *

 5.0 ..... 72.2 1.4 البحرين 3

 ..... 11.8 75.5 2.9 الكويت 4

 ..... 45.8 59.7 28.7 السعودية العربية المملكة 5

 ..... ..... 53.6 6.5  ليبيا 6

 7.0 22.3 47.6 4.3 لبنان 7

 ..... ..... 65.7 2.9 مانُع 8

 5.0 37.5 43.9 36.5  الجزائر 9

 ..... 31.4 46.3 10.7 تونس 10

 : متوسطة بشرية تنمية *

 ..... 46.8 44.9 6.5 األردن 11

 ..... 49.6 41.2 4.3 فلسطين دولة 12

 7.0 54.1 51.3 84.0 مصر 13

 العربييييية الجمهورييييية 14

 السورية

21.1 45.8 40.2 4.0 

 8.0 18.1 50.9 32.6 المغرب 15

 11.0 ..... 41.9 33.7 العراق 16

 : منخفضة بشرية تنمية *

 16.0 ..... 44.7 3.6 موريتانيا 17

 23.0 ..... 50.9 25.6 اليمن 18

 ..... ..... 89.0 35.0 السودان 19

 8.0 ..... ..... 0.9 جيبوتى 20

 

 49.0 ..... 59.9 9.8  الصومال 21

 : للمقارنة *

 ..... ..... 52.6 361.0  العربى المستوى على

 ..... ..... 65.8 7.052.1 العالمى المستوى على

 الملحرق  ، UNDP اإلنمرائى  المتحدة األمم برنام  ، 2013 لعام البشرية التنمية تقرير م  مستخل  : المصـدر** 
 .189 : 186 ص (9) جدول ، اإلحصائى
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 م  السكان مجموع م  العاملي  األشخاص نسبة  : السكان مجموع إلى العاملي  نسبة  : التعاريف** 
 . فنكثر سنة 25 العمرية الفئة

 بي  أعمارهم يتراوح الذي  العاملة، القو  مجموع إلى الشباب م  المئوية النسبة : الشباب بطالة  -   
 جاه ون ولكندم لحسابدم يعملون وال أجر لقا  عمال ي اولون وال سنة 24و 15
 .لحسابدم عمل إنشا  أو أجر لقا  عمل إيجاد ويحاولون للعمل

 بنشياط  قياموا  اليذي   سينة  11 إليى  5 العمريية  الفئية  مي   األطفال م  المئوية النسبة : األطفال تشغيل - 
 خالل األقل على ساعة 28 لمدة من لية بنعمال أو األقل على ساعة لمدة قتصاد ا

 قتصياد  ا بنشياط  قياموا  اليذي   سينة  14 إليى  12 العمريية  الفئة م  أو معي  أسبوع
 خيالل  األقيل  عليى  سياعة  28 لميدة  من ليية  بنعميال  أو األقيل  عليى  سياعة  14 لميدة 

 .معي  أسبوع

 .المحددة الفترة خالل متوافرة سنة أخر إلى البيانات تعود و   -

 

 

◙  ◙  ◙ 
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 التشغيل ومكاتب خدمات 

 البطالة مشكلة من الحّد في ودورها

 

 العاّم بالّسياق التذكير - مدخل     :  

 

 فيي  تمّثليت  عربيي  قطير  مي   أكثير  فيي  عميقية  تطيّورات  األخييرة  اآلونية  فيي  العربيي  اليوط   شيدد 
 . واالجتماعية االقتصادية التحديات جسامة األحدا  هذه أبر ت وقد ، الشعبية االحتجاجات

 قضيايا  العربيي  االجتمياعي  الحيراك  أفير ه  ميا  أبير   فيإنّ  وملّحة، جوهرية التحديات هذه كانت ولئ 
 األقطار وفي )العربي الربيع ( عليه ُيطلق أصب  ما أقطار في المحلية والتنمية والفقر والبطالة التشغيل
 .ككل العربية

 والقطاع العام القطاع بي  فاعلة شراكة إطار في ومجّددة جّدية مقاربة التحديات هذه معالجة وتتطّلب
 الطلب لمجابدة التشغيل بقضايا رتقا hال بدد  المدني المجتمع وهيئات االجتماعيي  والشركا  الخاص
 نسيق  مي   والرفيع  االسيتثمار  تنشيي   يتطّليب  ميا  وهو .البطالة لمخ ون التدريجي واالمتصاص اإلاضافي
 أصنا  بكل اإلحاطة وتكثي  شفافّيته واضمان العمل سوق حول المعلومات نظام وتطوير وجودته النمّو

 التربويية  والمؤسسيات  التقنيي  والتعلييم  المدنيي  التيدريب  مؤسسيات  وتفعييل  العميل  سيوق  عليى  الوافيدي  
 حاجييات  ميع  والكفيا ات  المديارات  ولمال مة ناحية م  المتخرجي  تشغيلية اضمانم   دلم ي والجامعية
 .أخر  ناحية م  االقتصاد

 لمسينلة  الجوهريية  المعالجية  تمّثيل  "هيكليية " مقاربية  مبنيية  جدييدة  أسي   إرسيا   التوجيه  هذا ويقتضي
 وتشيغيال  وتينهيال  إعيدادا  البشيرية  الميوارد  مقاربية  عليى  وكيذلك  ، المقبلية  السينوات  في والبطالة التشغيل
 وحاجييات  والجامعيية  والتدريبيية  التربويية  المنظومية  مخرجيات  بيي   اإليجيابي  التفاعيل  ُتيؤّم   بطريقية 

 العمل فرص م  أكبر قدرا وتوّفر وقوميا وطنيا التنمية متطلبات مع الوظيفي التكامل وتضم  قتصاداال
  .مستقبلية استراتيجية وفق البطالة م  للحّد

 خيدماتدا  وتجوييد  أدايديا  مي   والّرفيع  التشيغيل  مكاتيب  وتحيديث  تطيوير  المقاربية  هيذه  متطلبيات  ومي  
  .التقرير م  المحور هذا مواضوع ىوه ، التقليدية المعالجات على تتسامى ُمجّددة آليات وإيجاد

 

***** 
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 : األّول القسم

 العربية الدول ف  والبطالة التشغيل لواقع موجز تشخي 

 

 الفترة في رأينا كما - تمّثله لما البطالة معضلة العربي الوط  أقطار تشددها التي التحديات أدّق م 
 .واالجتماعي واالقتصادي السياسي االستقرار عدم عوامل م  - األخيرة

 اإلنسيان  حقيوق  مي   طبيعيي  حيقّ  العميل  أّن قيّوة  بكيلّ  ذّكيرت  األخييرة  االجتماعيية  الديّ ات  إّن
 مي   يمّكي   ليم  ذليك  فيإنّ  بالتشيغيل،  للنديوض  كبييرة  مجديودات  العربيية  الّدول بعض بذلت ولئ .األساسية
 .البطالة م  التخفي 

  : البطالة خصائ ** 

 :" العربي الربيع "قبل ما فترة في البطالة معّدالت ارتفاع -1

 المنتدجية  والبيرام   اآللييات  أثير  ومحدوديية  التشيغيل  لتنميية  المعتميدة  السياسيات  أثير  محدوديية  إّن
 بي  والفجوة الضاغطة الديمغرافية العوامل إليدا ُمضاٌ  واالجتماعي االقتصادي اإلدما  على للمساعدة
 المقيّدرة  العيـربية  المنطقيـة  فيي  البطيـالة  معّدالت تفاقم إلى أّدت العمل سوق واحتياجات التعليم مخرجات
 واالحتجاجيات  الثيورات  قبيل  ميا  لفتيرة  البيانيات  أحيد   وفيق %14.5 بيـ  العيـربية  العميل  منّظمية  حسيب 
 الموسمي والعمل الناقص التشغيـل اعتبـار دون وذلك العـالم في النسب أعلـى م  النسبة وهذه .الشعبية
 .فرد مليون 17 نحو البطالة هذه وتشمل . "الكفايى" أو الكفـافي والعمل

 – 15 العمريية  الشيريحة  مي   الشيباب  بطالية  تمّثيل  حيث الّنوعي ُبعنُدها خطورة البطالة ي يد ما ولعّل
 (. 2008و (2007  العربية العمل منظمة تقديرات حسب%  27-25.  سنة  24

 :ي ( العرب الربيع(  بعد ما فترة في البطالة معّدالت تفاقم -2

 سينتي  خيالل  الفيت  بشيكل  ارتفعيت  والقيومي  اليوطني  المسيتويي   عليى  العاليية  البطالية  مسيتويات  إّن
 العربية األقطارم   عديدال في واالجتماعية واالقتصادية السياسية المتغّيرات وقع تحت 2012و 2011
 18و 17 بيي   ميا  مي   العربيية  العميل  منّظمية  تقيديرات  آخر حسب العمل ع  العاطلي  عدد ارتفع حيث
 فيى  الكليي  البطالية  معيّدل  يجعيل  ميا  وهيو  2012 فيي  امليوني  20و 19 بيي   ميا  إليى  2011 قبيل  امليوني 

 في ملحو، بشكل البطالة معّدالت ارتفعت وقد .(1)2011 قبل% 14.5 مقابل% 17و 16 بي  المتوس 
 ليبيـا وفي،  2010 %  عام 13 قابلم  2012 سنـة% 18 تون  في بلغت حيث "العربي الربيع" دول
 قبل %8ل مقاب 2012 سنة%13 مصر وفي،  2009 عام في% 20.7 مقابل 2011 أواخر  30%

 وتعيود  .المصيادر  بعيض  حسيب  االحتجاجات قبل %8.5قابلم  2012 في% 25 سوريا وفي،  الثورة
 تعيّدد  وإليى  ومصير  وليبييا  تيون   بديا  تميرّ  التيي  االنتقاليية  المرحلية  إليى  االجتمياعي  الواضع هذا صعوبة

 االسيتقرار  عيدم  ذليك  إليى  ُيضيا   .األجيور  فيي  المدروسية  غيير  وال ييادات  عتصيامات واال اإلاضيرابات 
 االسيتثمار  وتراجع االقتصادي النشاط تعطيل إلى الواضع هذا أّد  وقد .السياسي األفق واضبابية األمني
 .واألجنبي الوطني

 : تراكمية بطالة -3

 الفتيرة  فيي  جتمياعي اال الحيراك  أبير   وقيد   .والديكليية  التراكميية  صيبغتدا  البطالية  فيي  ميا  أخطير  إّن
 بيل  واالجتماعيية  االقتصيادية  األبعياد  فق  لي  فيدا تداخلت مرّكبة ظاهرة البطالة أّن جال  بكّل األخيرة
 حليول  إيجياد  مي   تمّكي   ليم  المااضيية  السينوات  طيلة المعتمدة الخيارات ّنأل ذلك ، السياسية األبعاد كذلك
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 يي المسيتو  على المستويات كّل م  الشغل طالبي شراي  مختل  طالت التي الم منة البطالة لدذه ناجعة
 .والعربي القطري

 : المدى طويلة شباب بطالة -4

 العميل  لمنظمية  المتاحة المعطيات أحد  وفق% 27 على ي يد بما الشباب لبطالة العام المعّدل ُيقّدر
 هذا يتراوح حيث ، العربية األقطار بي  كبيرا تفاوتا العاّم المعّدل هذا ويحجب2008 و 2007 العربية
 دول مجموعة في% 22و %39وبي    العربي المغرب دول مجموعة في% 9.3و% 43 بي  المعّدل
 .العربي الخلي  دول مجموعة في% 29 و% 12 وبي    العربي المشرق

 العربيي  المسيتو   عليى % 54.2 اإلجماليية  البطالية  هيكيل  فيي  الشيباب  بطالية  تمّثل ، آخر جانب م 
 دول مجموعة تليدا% 43 و% 75.6 بي  العربي المغرب دول مجموعة في نسبة أعلى وُتسّجل .العاّم

 %.35.3و 50.9 بي  العربي الخلي  دول ثّم  % 41 و 73 بي  العربي المشرق

 على الحصول في األمل فقدوا الذي  اليايسون ئكلأو العمل ع  العاطلي  تركيبة في األخطر أّن كما
 وحياتية مدنية مشاريع ع  والبحث اإلحباط إلى أّد  ما وهو .نتما واال بالمواطنة الشعور وفقدوا شغل
 "المنّظمة" الدجرة ولي  ، الدجرة في الجامحة الشباب رغبة ذلك على دليل وأقو  .الوط  حدود خار 
 .مخاطرها رغم الغرب إلى السرّية الدجرة موجات كذلك بل فحسب

 :ع االجتماعى النو مستوى على البطالة هّوة اّتساع -5

 الفجيوة  ّتسياع اب البطالية  هيذه  تّتسم% ، 27  بـ ُتقّدر التي الشباب بطالة معّدالت ارتفاع إلى اضافةباإل
  %23 بـ الذكور بطالة 2011 لعام بالنسبة الدولي العمل مكتب وُيقّدر .جتماعياال النوع مستو  على

 األخيرة السنوات في تقّلص الفارق هذا أّن حي  في ، مئوية نقطة 18 بفارق أي %41 بـ اإلنا  وبطالة
 ألمريكيا  بالنسيبة  نقطية  12 م نفسيه العيـا  فيي  يتجياو   ال حييث  ، العالميية  األقياليم  كيلّ  فيي  ملحوظة بصفة

 .آسيا شرق جنوب في نقاط 3و آسيـا جنوب في  يونقطت والكاريبي، الالتينية

 على اقتصاسي منظور ف  البطالة توصيف ُيمكُ  ،االجتماعىالبعد  ي الّتوصيف هذا إلى باإلضافة - 6
  : أّنها

 الّنميوّ  كفايية  عيدم  حييث  مي   قتصيادية اال بالظرفيية  مرتبطية  أّنديا  أي "ظرفيية " أو موسيمية  بطالية  - أّوال
 . قتصادياال الّنشاط وتراجع

 .قتصاديةاال واالحتياجات المدارات بي  الّتوافق عدم ع  ناتجة أي ، هيكلية بطالة - ثانيا

 هيذا  ويعيود  .التعلييم  مي   الّتخيّر   حيديثي  ليد   البطالية  فيي  نتظيار اال بميّدة  وُتقياسُ  احتكاكيية  بطالة - ثالثا
 العاراضي  بي  المعلومة سريان وسو  الشفافية عدم بيندا وم  العمل، سوق تشّوهات إلى نتظاراال

 .والطالبي 

 وفيى  المينّظم  غيير  القطياع  بمفيردات  الديشّ  العميل  أشيكال  مختلي   فيي  وتتمّثيل  ، المقّنعية  البطالية  - رابعرا 
  ."الحكومية اإلدارة"

 :  العرب  الوط  ف  البطالة تفاقم أسباب** 

 :  الديمغرافية العوامل -1

 االرتفياع  إليى  خاصية  بصفة هنا ونشير .العمل سوق على اضاغطا عامال الديمغرافية العوامل مّثلت
 وتشير  .العمل سوق على% 24.2 بـ حاليا المقّدر االقتصاد  النشاط فى المرأة مشاركة لمعّدل المتوّقع

 فيي  سييرتفع  العربيية  المنطقية  فيي  الميرأة  مشياركة  معيدل  أّن إليى  2004 لسينة  اليدولي  البنيك  إسيقاطات 
 .العام المعّدل في %43 إلى 2020
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نحيو   إليى  2007 فيي  %27 بيـ  يقيّدر  عيام  معيّدل  مي   سييرتفع  العميل  سيوق  في المرأة نصيب أّن كما

 . 2020 في 35%

 عيّدة  عي   نيات   مواضيوعي  تطيّور  عي   يعبر للمرأة االقتصادية المشاركة معّدالت ارتفاع فراضّية إّن
 هى :،  االقتصادي النشاط فى المساهمة إلى المرأة تدفع عوامل

 . والع وبة ال وا  سّ  بتنّخر مرتبطة وثقافية اجتماعية عوامل •

 إاضيافي  دخيل  تيوفير  إليى  الّسيعي  إليى   -االحتياجيات  تطيّور  بفعيل  – الميرأة  تدفع اقتصادية عوامل •
 . الّدخل محدودةال والبيئات المجتمعات في خاّصة،   لألسرة

  المرأة تعليم توّسع بفعل العمل سوق على المرأة إقبال أسباب أهّم م  تعتبر التي التربوية العوامل •
 ُتبير ه  كميا  العربيية  األقطيـار  مي   عدييد ال فيي  العيالي  التعلييم  فيي  الرجال نسبة نسبتدا فاقت حيث، 

 . والدولية الوطنية التقارير مختل 

 السياسيية  الحقوق في الجنسي  بي  المساواة متفاوتة بدرجات ولو اضمنت التي التشريعية العوامل •
 .واالجتماعية واالقتصادية

 : النوعية المستجّدا  -2

 التربيية  لينظم  المسيتمرُّ  التوسُّيع  -سيبق  ميا  إليى  اضيافة باإل- الشيغل   سيوق  على الضاغطة العوامل م 
 خريجيي  مي   خاصية ،  المسيتويات  كيل  مي   العميل  سيوق  عليى  المقبليي   عيدد  وتنيامي  والتيدريب  والتعلييم 
  .الجامعات

 تقلييديا  المشيّغل  العميومي  القطياع  في التوظي  تراجع اضو  في المستجّد الّنوعي الّضغ  هذا وينتي
 مي   يكفي ما إحدا  الخاص القطاع يستطع لم التراجع هذا مقابل وفي ."اإلطارات" أو البشرية للكوادر
 اإلجمالي المحّلي النات  إلى العاّم ُمعّدله يتجاو  ال حيث الخاّص االستثمار كفاية عدم بفعل العمل فرص
 .العام العربى المستو  على% 25  تتجاو  ال النات  إلى االجمالي االستثمار نسبة بنّن علما % .14

 والتحيّول  االقتصيادية  ل صالحات المتسارعة الوتيرة مع تتناسب ال الخاص للقطاع الُمساهمة وهذه
 .الخاّص القطاع على اعتمادا أكثر أنموذ  إلى العاّم القطاع بقيادة النمّو أنموذ  م 

 : االقتصاسية العوامل -3

 : التشغيلي محتواه ومحدودية االقتصادي النمّو كفاية عدم - 

 

 ( 2016 – 2006 ) إفريقيا وشمال األوسط الشرق (  العربية المنطقة ف  النمّو معّدال 

 :) مختارة أقاليم مع مقارنة(

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 

  الشرق سول
 األوسط

6.0 7.1 4.4 2.2 4.4 4.9 4.0 4.4 4.7 4.7 4.8 

  شمال سول
 إفريقيا

5.9 5.8 5.0 3.5 4.4 1.9 2.5 4.0 5.0 5.5 5.8 

 8.6 8.6 8.6 8.6 8.2 8.5 9.8 7.1 7.8 12.1 10.9 آسيا شرق

 7.8 7.8 7.8 7.6 7.1 7.2 9.2 6.2 5.9 9.4 8.9 آسيا جنوب

 توّقعا   ** 

 .BIT = Tendances mondiales de l’emploi-2012 : المصدر** 
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 : يل  ما إلى السياق هذا ف  المالحظة وتجدر* 

 البطالية  مسيتويات  تقلييص  أّن ذليك  ، البطالية  تحيّدي  رفيع  عليى  قيادرة  غيير  المعّدالت هذه - أّوال •
 .  سنويا% 8 حدود في نمّو معّدالت يتطّلب ملموس بشكل

 للتشيغيل  السينوي  النميوّ  إّن ، حييث  النميوّ  في للتشغيل أرفع محتو  البطالة خفض يتطّلب - ثانيا •
 عجي ه  عالوة على العاملة القوة فى السنوية اإلاضافية ال يادة يغّطي بالكاد األخيرة السنوات في
  . سابقة سنوات م  المتراكم البطالة مخ ون امتصاص ع 

 

 2011 - 2001 التشغيل لنمّو السنوي المعّدل

 2001-2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 2.3 3.8 4 1.7 3.9 4.6 األوسط الشرق سول

 0.0 2.2 2.2 2.9 3.7 3.4 إفريقيا شمال سول

 BIT = Tendances mondiales de l’emploi-2012 **المصدر :

 في الحديث سنقتصر معالجات م  تقتضيه وما البطالة ومالم  مؤّشرات ألهّم العام الّتقديم هذا بعدو
  .البطالة م  والحّد التشغيل لتنمية التشغيل مكاتب خدمات دور على المحور هذا إطار

****** 

 

 : الثان  القسم

 اأسائه م  والّرفع العمل سوق حوكمة

 

 : العمل سوق ف  الدولة تدخلية** 

 : والمفهوم الّسياق ، التشغيل سياسا  -1

 تعطليت  حييث  ، العربيية  البليدان  فيي  كبيرا سياسيا شاغال المااضي القرن اتيثمانين منذ البطالة مّثلت
 تنليفيية  وبصيفة  .التشيغيل  سياسيات  مفديوم  اعتمياد  تيمّ  العيام  اإلطيار  هيذا  وفيي  .العمل قوة م  كبيرة نسبة

 : إلى تهدف الدولة تتبناها التي التوجدات م  مجموعة بننه المصطل  هذا تعري 

 بالنمّو رتقا لال وتحفي ية اضريبية سياسات اعتماد خالل م  لمواطنيدا المج ية العمل فرص توفير
 . الشغل لمواط  الموّلد االقتصادي

 . االقتصاد واحتياجات البشرية الموارد تنهيل بي  المال مة اضمان •

 .العمل تشاريع مراجعة طريق ع  الشغل سوق فىأكبر مرونة تحقيق •

 تطرحره  كمرا  قتصراسي اال للنمروّ  نتيجرة  مجرّرس  يُعرد   لرم  التشرغيل  أّن تؤّكرد  الجديردة  التوّجهرا   وهرذه 
 : بعيد حّد وإلى خالله م  ُتضبط سيـاسة موضوع أصبح بل "التقليدية" االقتصاسية األسبيا 

 آفاق م  يوّفره لما الجديد االقتصاد قطاعات وخاصة ، المختلفة اإلنتاجية للقطاعات النسبية األو ان
 . واسعة تشغيل
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 . المناسبة والتشريعات الال مة الحواف  وتوفير االستثمار سياسات •

 . العمرانية والتديئة المحلية التنمية سياسات •

 . والدخول األجور سياسات •

 . العمل سوق احتياجات إلى وتطويعدا البشرية الموارد تنمية سياسات •

 .عليدا الال مة المرونة وإاضفا  العمل وتشريعات قواني  •

 : العربية الّدول ف  واآلليا  المضامي  : التشغيل سياسا  -2

 تنثير تحت الجديدة المقاربات في العربي الوط  في التشغيل سياسات انخرطت العام، السياق هذا في
 عليى  المشيجعة  اآللييات  مي   العدييد  واضيع  طرييق  عي   ودولييا  محلييا  واالقتصيادية  االجتماعيية  العواميل 
 :  الخصوصفى  ومندا المجاالت مختل  في التشغيل

 . المحظوظة غير السكانية والفئات الشباب تشغيل وآليات برام  •

 . استدامتدا على بالتركي  (المناطقية) الجدوية التنمية سياسات •

 فيي  وخاصية  العمالية  المكّثفية  العموميية  باألشيغال  الخاصية  والبيرام   العميومي  االسيتثمار  بيرام   •
 . العمومية األشغال ومجال األساسية البنية مجال

 . تمويلدا وآليات المشاريع وإقامة "المستقل" للعمل التنهيل برام  •

 . والتدريب التعليم نظم إصالح •

 

 النتاي  محدودة كانت العربية البلدان في التشغيل سياسات فإن المبذولة المجدودات هذه م  وبالرغم
 بالتقّلبيات  يتعّلق ما ومندا قتصادياال اإلصالح برام  تنفيذ بصعوبة يتعّلق ما مندا ، األسباب م  لعديدل

ى يسيم  ميا  بنيا   بمتطلبيات  يتعليق  ميا  ومنديا  ، المحليية  االقتصياديات  عليى  وأثرهيا  العالميية  االقتصيادية 

 بيي   الوسياطة  تحسيي   باّتجياه  العميل  أسيواق  إدارة أدوات تطوير خاصة ، "النشيطة التشغيل سياساتبـ"
 .والطلب العرض

 : العمل سوق ف  الّرسمية المؤّسسية الوساطة** 

 : المفاهيمية المنطلقا  * 

 : العمل سوق مفهوم - 

 أغليب  فيي  تحميلدميا  ميع  التشيغيل  وسيوق  العميل  سوق مفردتي استعمال التجارب مختل  في يالح 
 .مختلفان أندما حي  في واحدا، معنى األحيان

 األساسيية  المقوميات  تيوفر  اباعتبارهي  األسواق ككّل سوق هي التقليدي وبالمعنى نظريا العمل سوقف
 والطليب  العيرض  إليى  األسيواق  ككيلّ  تخضيع  فديي  المفيردات  وبديذه  .والسعر والطلب العرض : للسوق
 برو  في المتمّثلة واالجتماعية االقتصادية الظرو  لتطّور نظرا أّنه إال .الّسعر هى بيندما التعديل وآلية

 العميل  سيوق  أن تبيّي   المتناميية،  والبطالية  وطالبييه  العميل  عاراضيي  بيي   التيوا ن  كانعدام جديدة ظواهر
 : بجانبي  تّتسم العمل فسوق .األسواق م  كغيرها ليست

 والطلب العرض وهو التشغيل سوق هنا به والمقصود العمل سوق في ( التجاري) السوقي الجانب
 فرةاالمتو الكفا ة وعنصر العرض وحجم الطلب كحجم العناصر م  بجملة يحدًّد الذي بالّسعر المحكوم

 العمل بندرة يّتسم واضع في خاصة ، شديدة منافسة م  ذلك كّل ع  ينجّر وما الشغل طالبي لد 
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 بفعل الشغل لطالبي المرتفع والحجم المؤسسات قبل م  للتوظي  المستوجبة الشروط سق  وارتفاع
 سوق الجانب هذا على ويطلق .التشغيل على المنافسة م  ت يد الضاغطة العوامل هذه وكّل .البطالة
 .السوق وبآليات االقتصادية باألبعاد المحكوم التشغيل

 ذليك  ويتمّثل .السوق لميكاني مات خااضع غير جانب وهو العمل سوق في السوقي غير الجانب •
 وهيو  ...إلي   االجتماعيية،  والمفاواضات اإلنتا  شركا  بي  االجتماعي والحوار العمل تشريعات في

 .االجتماعيي  األطرا  مع بالتنسيق العمومية السلطات به تضطلع الذي الدور

 المغرقية  تليك  حتيى  البلدان مختل  في العمل سوق في الدولة دور أهمية إلى هنا اإلشارة المدّم وم 
 قيواني   واضيع  مثيل  السوق آلليات الخااضع غير البعد في فق  لي  الدولة تدخالت وتتمّثل.الليبيرالية في

 البعيد  فيي  أيضيا  ولكي   العميل،  سيوق  فيي  المتعياملي   كيل  وواجبيات  حقيوق  يضيم   بميا  وتطويرها العمل
 .والطلب العرض بي  للتقريب التعديلية والتدخالت الدنيا األجور اضب  طريق ع  العمل لسوق السوقي

 الوسياطة  مفديوم  جيوهر  مّثيل ت الّسيوقي  وغيير  الّسوقي ابُبعديد العمل سوق في التعديلية التدخالت إّن
 . )الّرابع القسم في الخاص القطاع وساطة إلى نتعّرض سو  ( المؤسسية الّرسمية

 :  العمل سوق ف  المؤّسسية الّرسمية الوساطة مفهوم  -

  : مختلفة معاٍن الكّل  االقتصاسي الطر  ف  العمل سوق ف  بالوساطة تقصد* 

 وم  ..وطلبا عراضا العمل سوق في التوا ن اختالل معالجة االقتصادية األدبيات في تعني فالوساطة
 ، الشيغل  ىطيالب  ل،اعمي األ أصيحاب  : الفياعلي   مختلي   سيلوكيات  تحلييل  عليى  ترّكي   فديي  ال اويية  هيذه 

 .الحكومية الوساطة مؤسسات طريق ع  والدولة

 التوظيي   المؤسسيية  الوسياطة  تعنيي  ، العميل  سيوق  عليى  والقايمي  السياسي القرار ألصحاب وبالنسبة
 عي   يلتقييـان  والعيرض  الطليب  جعيل  أي ، حييادي  إطيار  فيي  والطلب العرض بي  المطابقة أو المباشر
 مفديوم  سيليل  هيو  الحييادي  اإلطيار  وهيذا   . وعاراضييه  العميل  طيالبي  حيول  المعليـومات  تيوفير  طرييق 

 االقتصيادية  التطيورات  وقيع  وتحيت ،  الصيناعية  الثيورة  إطيار  فيي  ظديرت  التيي  التقليديية  الوسياطة 
 تدخليية  فيي  يتمّثيل  تعيديلي  دور إليى  الحييادي  اليدور  مي   المؤسسيية  الوساطة مفدوم تطور واالجتماعية

 التشيغيل  عليى  المسياعدة  كبيرام   آليات م  تتضمنه وما "النشيطة التشغيل سياسات" طريق ع  الدولة
 محيطديا  عليى  العيالي  والتعلييم  والتدريب التربية منظومة فت  إلى اضافةباإل ، المختلفة الحواف  وأنظمة

 .العمل سوق احتياجات إلى مخرجاتدا وتطويع واالجتماعي االقتصادي

 : نما   ثالثة ف  الوساطة مفهوم إجمال يمك  تركيبية وبصفة**  

 نقل في فق  يتدّخل الوسي  أن يعني العالقة، هذه في الحياد مفدوم على ُتبنى الوساطة : األّول األنمو  
 . اإلعالمي باألنموذ  النم  هذا ويسّمى .الكاملتي  والحيادية بالشفافية الطرفي  إلى المعلومات

 توجييه  يعنيي  يميا  الوسياطة،  تحقييق  فيي  التعيديلي  التيدّخل  عليى  ُتبنيى  الوسياطة  : الثران   ألنمرو   ا •
 ويسّمى (.. الشدادات حاملي تشغيل أولوية اإلنتاجية، تحسي ) معّي  هد  نحو والطلبات العروض

 . االنتقايي باألنموذ  النم  هذا

 أفضل، بشكل الشغل طلب أو الشغل عرض صياغة مستو  على ُتبنى الوساطة : الثالث األنموذ  •
 طاليب  وعليى  .المطليـوبة  المدنيية  الميـواصفات  دّقية  بكيلّ  يحيّدد  أن العميل  صاحب على ُيقترح كنن

 . المديكـل باألنمـوذ  النمـ  هذا ويسّمى .مدـاراته وحقيبة قدراته أيضا دّقة بكّل يحـّدد أن الشغـل

 أن حيي   فيي  ، الثالثية  النمياذ   هيذه  بيي   عيادة  توّفيق  الرسيمية  الوسياطة  أّن إليى  هنيا  اإلشيارة  وتجدر
 .المديكل األنموذ  على يرك ون الخواص الوسطا 
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  السروق  اقتصراس  ظرلّ  فر   العمرل  سروق  فر   ( التشرغيل  مكاترب ) المؤّسسية الوساطة مؤسسا  خدما  * 
 :  (سولية مقارنة)

 بنّنديا  اإلقيرار  مي   بيدّ  ال األسيواق،  ككيلّ  سوقا تليس العمل سوق أن على الّسابق تحّفظنا م  بالرغم
 فالبطالة .والطلب العرض بي  التوا ن مد  تحّدد التي السوق بآليات محكوم اقتصادي محي  في تتحّرك
 التكنولوجيية  التطيورات  مقتضييات  حسيب  أخير   وُتحد  مؤسسات فيه ُتغلق اقتصادي لواضع نتا  هي

 الديمغرافيية  العواميل  فييه  ُتؤّثر اجتماعي لواضع نتا  أّندا كما .والعالمية الداخلية االقتصادية والتحوالت
 .والتربوية

 مسينلة  وبالتيالي  العميل  سوق في والطلب العرض بي  التوا ن مسنلة تطرح مجتمعة العناصر وهذه
 .السوق لتعديل العمومية التشغيل مكاتب طريق ع  الوساطة

 : النشيطة التشغيل سياسة خدما  تمويل -  

 وحسيب    ( .نشييطة  تشيغيل  سياسيات  (اعتمياد  إليى  اليدول  مي   عدد اّتجه البطالة، ظاهرة تنثير تحت
 : التالية العناصر على "النشيطة التشغيل سياسة" تشتمل المعتمد التعري 

 . الرسمية الوساطة مؤسسات أي ، العمومية التشغيل مصال  تقّدمدا التي الخدمات

 والعّميال  (الطيرد ) بالفصيل  والمدّددي  العمل، ع  والمفصولي  الجدد الشغل طالبي لفايدة التدريب •
 . (مستمر تدريب) المستخدمي 

 . الشباب بتشغيل الخاصة والحواف  اإلجرا ات •

 واألشيغال  المؤسسات، وإحدا  المستقل العمل طريق ع  الشغل مواط  وإحدا  المدّعم التشغيل •
 . العمومية

 .الخاصة االحتياجات ذو  م  االجتماعية الشراي  لفايدة والحواف  اإلجرا ات •

 النشيطة التشغيل سياسات على القومي دخلدا م  دمةم حصصا الدول مختل  تنفق السياق، هذا وفي
 مي   يتضي   كميا  ، آخير  إليى  بليد  مي   انختلفي ي وحجميه  اإلنفياق  هيكليية  أّن إاّل ، متفاوتية  بنسب تكان وإن

 . OECD  والتنمية االقتصاد  التعاون منظمة دول بعض بيانات المتضم  التالى الجدول
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 اإلجمال  المحل  النات  م  %) ) النشيطة التشغيل سياسا  نفقا 

 : والتنمية االقتصاسى التعاون منظمة أعضاء الدول لبعض

  النات  م  )%(  اإلنفاق نسبة الدولـــة

 1.58 هولندا

 1.56 الدنمارك

 1.31 فرنسا

 1.30 بلجيكا

 1.20 ألمانيا

 0.73 سبانياإ

 0.47 (هنغاريا) المجر

 0.31 اليابان

 0.15  المتحدة الواليا 

 االقتصاسى التعاون لمنظمة العام المعّدل
  والتنمية

0.90 

 BM, stratégie de l'emploi, Rap. N° 25465 - 2003 p.150   - : المصدر ** 

 

  : التالي الجدول م  يتبّي  كما وآخر بلد بي  انختلفي وحجمه اإلنفاق هيكلية أّن كما

 التعاون منظمة أعضاء الدول م  لمجموعة – النات )%( النشيطة التشغيل سياسا  على اإلنفاق معّدل هيكلة
 : والتنمية االقتصاسى

 الواليا  سبانياإ اليابان المجر ألمانيا فرنسا الدنمارك بلجيكا العناصر
 المتحدة

 0.04 0.09 0.20 0.11 0.23 0.18 0.12 0.17 العمومية التشغيل مصالح

 0.04 0.14 0.03 0.07 0.34 0.25 0.85 0.24 للعمل والتدريب التكوي 

 أو العراطلون  السر   كبرار 
 المهّدسون

0.16 0.67 0.22 0.34 0.07 0.03 0.01 0.04 

 - 0.10 - - - 0.03 0.18 0.08 المشتغلون الس  كبار

 0.03 0.04 - - 0.09 0.42 0.10 - الشباب لفائدة إجراءا 

 0.03 0.06 - - 0.08 0.24 0.10 - العمل ع  العاطل الشباب

 - - - - 0.01 0.18 - - عام تدريب

 وإحرداثا   المردّعم  التشرغيل 
 الشغل

0.77 0.17 0.37 0.25 0.29 0.08 0.40 0.01 

 - 0.25 - 0.09 0.03 0.18 0.02 0.27 المؤّجر الشغل تدعيم

 - 0.05 - 0.01 0.04 - - - "المستقل العمل" سعم

 المباشررة  الشرغل  إحرداثا  
 (العمومية ائرظالح)

0.48 0.15 0.18 0.19 0.19 - 0.06 0.01 

  وي لفائرردة  إجررراءا 
 الخاصة االحتياجا 

0.12 0.33 0.09 0.29 - 0.01 0.03 0.03 

 السياسرا   عناصرر  مجمروع 
 النشيطة

1.30 1.56 1.31 1.20 0.47 0.31 0.73 0.15 

  OCDE-2005, Annexe Tableau H . المصدر** 
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 : النشيطة التشغيل لسياسة التقييم عناصر بعض -

 فيإنّ  النشيطة التشغيل سياسات إطار في العربية البلدان بعض تبذله الذي الكبير المجدود م  بالرغم
 عّدة إلى  لك ويعوس.واجتماعيا اقتصاديا محدود البطالة م  والحّد التشغيل على االستثمارات هذه مردود
 : منها أسباب

 كبير بشكل ترّك  التي الغربية البلدان في اإلنفاق هيكلة ع  تماما تختل  التي اإلنفاق هيكلة إحكام عدم
  . العمل فرص وإيجاد التكوي  وإعادة المستمر والتدريب األساسي التدريب على

 اإلجميالي،  المحليي  النات  م %0.9 بـ المقدر اإلنفـاق مجموع م %56 التـدريبي البعد هذا ويمّثل
 و ليذ  الموّجدية  البيرام   عليى  واإلنفياق % ، 17 يمّثيل  اليذي  التشيغيل  خيدمات  عليى  اإلنفياق  يلييه 

 %.11 إاّل تمّثل ال الشباب تشغيل برام  أن حي  في% 16 بـ الخاصة االحتياجات

 األخير   الجوانب وتدميش الشباب تشغيل برام  على أساسي بشكل ترّك  فدي العربية المنطقة أما
 تيوّفر  ال الشيباب  تشيغيل  بيرام   فيإنّ  المدّمية  هيذه  اضيم   وحّتيى   . بالمسيّرحي   واإلحاطية  كالتدريب
 عامية  بصيفة  ييؤّدي  ما وهو المدارات، م  االقتصادية المنشآت الحتياجات ستجابةاال الكافي بالقدر
 .البرام  هذه م  للمستفيدي  االندما  معّدالت تدّني إلى

 النشيطة السياسات مجال في أفضل نتاي  تحقق والتنمية االقتصاد  التعاون منظمة بلدان أّن ويذكر
 العربية بالدول مقارنة%( 0.9)  م  أكثر العام المعـّدل في تنفق ال أندا رغم إليدا المشـار بديكلتدا

 . التقديرات بعض وفق (1.45) 

 أغلب في الّصارخ االفتقار مع الشدادات حاملي م  الشباب إلى اإلنفاق م  القصو  النسبة توجيه
 كفاقدي اآلخري  الشغل طالبي بي  م  احتياجًا األكثر للفئات الّدعم إجرا ات إلى العربية التجارب
 أو المتدنية التعليمية المستويات م  الشباب وفئات العمل ع  بالفصل المدّددي  والعّمال الشغل

 السكان فئات مختل  احتياجات حسب الحواف  تصويب في اإلنصا  عدم ذلك ع  وينت  .المتوااضعة
 . المختلفة (الجدات) المناطق واحتياجات يااقتصاد طي يالنش

 يعنيي  ميا  وهيو  .الشيدادات  حياملي  إلى الموّجدة البرام  م  لالستفادة والضواب  الشروط انعدام •
 ميؤهالتدم  اسيتجابة  ميد   عي   النظير  بصير   المتخيرجي   كيلّ  إليى  مطلقية  بصيفة  الحيق  إعطيا  

 .البطالة في انتظارهم ولمّدة العمل سوق اجاتتيحال

 :  خاصة منها ، العمل سوق على سلبية مفعوالت المسار ولدذا

 أمير  التدريبية البرام  عبر المرور بنّن الشغل لطالبي واإليحا  شغل ع  البحث في الجدّية عدم •
 .مطلق بشكل التعليم مخرجات جودة بعدم اضمني اعترا  هذا وفي ..ي حتم

 تعيويض  بفعيل  المؤسسيات  فيي  (الجدييدة  العميل  فيرص  )إيجياد  التلقاييية  الشيغل  إحيداثات  م  الحّد •
 المؤسسيات  ّنبين  المجيال  هيذا  فيي  التقييمية الدراسات مختل  وتفيد .البرام  بتدخالت اإلحداثات

 مي   نيوع  هذا وفي   . المذكورة الّدعم برام  غياب في هذه الشغل مواط  تحد  أن يمك  كان
 .االقتصادية المنشآت قبل م  "االبت ا "

 الطبيعيي  الّسيير  بالتيالي  قووُتعي  ( مدّعمية ) عميل  سيوق  إليى  تيـؤّدي  بشّقيـدا السلبيـة المفعوالت وهذه
 واإلقبيال  الدولة قبل م  الحواف  عرض إلى ) العمل وطلب العمل عرض ( م  نتقلت التى العمل لسوق
 .الشغل وطالبي المؤسسات قبل م  عليدا
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  اغت الّدول م  عديدال في والمعتمدة الحالّية بديكلتدا النشيطة التشغيل برام  فإّن ، ذلك لكل ونتيجة
 طيالبي  لفاييدة  جدييدة  تشيغيلية  بعناصير  العميل  عيرض  تحسيي   إليى  الدادفية  العامة مباديدا ع  عام بشكل
  .البرام  هذه طريق ع  الكفا ات م  للّرفع كنتيجة المؤسسة قبل م  العمل طلب تحسي  وإلى الشغل

 عنيد  األولوييات  وتحدييد  األهيدا   بضيب   ةمرتبطي  تفعيلديا  مي   م يدال باّتجاه البرام  هيكلة إعادة إّن
 .الغربية التجارب مختل  اتبر ه كما اآلليات هذه صياغة

 تطوير مندجية اعتماد يمك  النشيطة السياسات مجال في األوروبي تحاداال بلدان بتجارب واستئناسا
 :التنشيري المثال هذا في  التالية المقايي  باعتماد النشيطة البرام 

 : االقتصاسي الظرف حسب الموضوعة باألهداف النشيطة البرام  ربطل تأشيري مثال

 االستهداف البرام  توجيه األهداف

 االقتصيادي  النميو  تراجيع  مجابدية 
 .مؤقتة بصفة

 )عمومية أشغال برام  ( العمل فرص توليد
. 

  )للمؤسسات حواف  ( المدّعم التشغيل •

 .المستقل العمل دعم •

  . خاصة فئات •

 المناطق في البرام  هذه تركي  •
 المنياطق  مي   أكثير  المتضيّررة 

 االقتصيييادي النسيييي  ذات
 .المحدود

 العرض بي  التوا ن انعدام معالجة
 .والطلب

 والتوجيه اإلعالم ( التشغيل خدمات تحسي 
  )العمل سوق ومعلومات

 العرض بي  المطابقة مندجيات تحسي  •
 . والطلب

 .التدريب أنظمة دعم •

 النسيييي  ذات المنييياطق •
 . المحدود االقتصادي

 ذات االقتصييادية القطاعييات •
 .األولوية

 ."الجوار مد " •

 . )إرشاد إعالم، (  التشغيـل خدمات .العمل سوق في دارةاإل تحسي 

 . والبرام  اآلليـات أدا  م  الـرفع •

 والتقييييم للمتابعيية مؤشييرات واضييع •
 . األثر وقياس

 العميل  سيوق  حيول  البيانيات  تيوفير  •
 )الجديدة المد (  المستقبلية اوتطّوراتد

 . الشغل لسوق الّداخلون •

 . المؤسسات •

 المناطق •

 وتحسيييي  المديييارات تع يييي 
 .اإلنتاجية

 . التدريب

 . المستمّر التدريب •

 .التدريب إعادة •

 . المشتغلون العّمال •

 .بالطرد المدّددون العّمال •

 : المؤّسسية الوساطة وخدما  ومهام هياكل -

 وكياالت  أو مكاتيب  مي   واسيعة  شيبكة  فيي  العربيية  البليدان  فيي  الرسيمية  الوسياطة  مؤسسيات  تتمّثيل 

 المثيال  سبيل على ومندا ، ( التوظي  لدعم وآليات وبرام  تدريب ومؤسسات (االستخدام أو) التشغيل(
 : الحصر ال

 : مصر

 مختلي   إليى  إاضيافة  ( ،سيابقاً  كيول  /مبارك) ومشروع ، للتنمية االجتماعي الصندوق 
 .والدجرة العاملة القو  لو ارة التابعة التدّخل آليات

 : األردن

 .والتدريب التعليم دعم صندوق المنار، مشروع المدنية، الخدمة ديوان والتشغيل، التنمية صندوق
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  :السعودية

 .المدني والتدريب التقّني للتعليم العامة المؤسسة البشرية، الموارد تنمية صندوق

 

 : ليبيـــا

 .للتشغيل الوطني الصندوق القروض، لتوفير الريفي المصر 

 : المغرب

 تيدّخل  آلييات  عيّدة  عليى  يشيتمل  اليذي  البشيرية  الميوارد  وتنميية  الشيباب  لتشيغيل  اليوطني  الميثياق 
 .اإلطارات تشغيل لترقية الوطنية الوكالة والتدريب، للتشغيل

 : الج اير

 لترقيية  االستشياري  المجلي    والمتوسيطة،  الصيغر   للمؤسسيات  القيروض  اضيمان  صيندوق 
 .الشباب لتشغيل الوطنية الوكالة  والمتوسطة، الصغر  المؤسسات

 : تون 

 التونسيي  البنيك   التقليديية،  بالصيناعات  للنديوض  اليوطني  الصيندوق  منديا  ، نشييطا  رنامجيا ب  20
 وحيده  يشيمل  الذي) للتشغيل الوطني والصندوق والمتوسطة، الصغر  المؤسسات بنك  للتضام ،

 فيي  "أميل " برنيام   إليديا  ُيضيا   .اإلدميا   عليى  األخير   المسياعدة  آلييات  مختل  ( ،برنامجا 44
2011. 

 :  "النشيطة التشغيل سياسة" وآليات برام  مختل  في الدياكل هذه وتتصّر ** 

 التقليديية  المدّمية  مي   لتنتقيل  تيـدريجيا  والتموييل  التشيغيل  مؤسسيات  تيدخالت  تطيـّورت  عاّمة وبصفة
 (التموييل  بمفيردات  أو التشيغيل  بمفيردات  كيان  سيوا  ) والطليب  العيرض  بي  االلتقا  تسديـل في المتمثلة
 يمكي   (وآخير  بليد  بيي   فيديا  النجياح  درجيات  تختلي  ) جديدة وخدمات مدام إلى (المطابقة) حيادية بصفة
 : في إجمالدا

 . تقليديا األصلية المدّمة وهي مباشرة والطلب العرض بي  المقاربة •
 المنشيآت  احتياجيات  ميع  يتماشى بما الشغل طالبي لتشغيلية الداعمة التشغيل وآليات برام  تنفيذ •

 . االقتصادية
 ناحية م  المؤسسات باّتجاه المدنية والمدارات العمل سوق حول واإلعالم التوجيه خدمات تقديم •

 ومنديا  عميل  عي   البحيث  قدرات م  الرفع مستو  على وخاّصة ثانية ناحية م  الشغل وطالبي
 . اإللكتروني التوظي  الخصوص وجه على

 عملييات  إجيرا   طرييق  عي   والمتوسيطة  الصغر  بالمؤسسات بالندوض الكفيلة الخدمات تقديم •
 مرافقية  وظاي  على التدخل هذا ويشتمل .التمويل على المساعدة وكذلك المستقل للعمل التنهيل
 . المشروع النطالق األولى الفترة خالل ومتابعتدم الباعثي 

 العاملية  اليد إدما  إعادة تيسير على والّسدر بالخار  الوطنية العاملة اليد تشغيل عمليات تنظيم •
 .العايدة

 فيي  ونشيرها  مؤّشيراتدا  واضيب   العمل سوق حول المعلومات وإنتا  والبحو  بالدراسات القيام •
 الميدخالت  تطيوير  بديد   البشيرية  والميوارد  الشيغل  سيوق  تطيّورات  حيول  بيانيات  قواعيد  شيكل 

 حتكاكيية اال البطالية  مي   الحيدّ  شيننه  مي   ميا  وهيو  .والطليب  بيالعرض  العالقية  ذات والمخرجيات 
 .المعلومات هذه غياب ع  الناتجة

 : وهم العمل سوق مع المتعاملي  مختل  إلى الوساطة هياكل خدمات وتّتجه
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 . الشغل طالبو •
 . التدريب طالبو •
 . الخاص لحسابدم مشاريع إقامة أو بعث في الراغبون •
 ( .المعاقون) العمل سوق في االندما  في الخاصة الصعوبات ذات الفئات •
 . اقتصادية ألسباب المسّرحون العّمال •
 .لاعماأل أصحاب •

 العيـربية  اليدول  أغليب  فيي  العموميية  التشيغيل  مصيال   مديام  اضيم   مي   أّنيه  إلييه  اإلشارة تجدر ومّما
 مؤّسسيات  لمختلي   خالفيا  - إيجيابي  شيي   وهيذا  - المشياريع  إقامية  أو وبعيث  المسيتقل  بالعميـل  النديوض 
 للتشيغيل  السيويدية  والوكالية  (ANPE) للتشيغيل  الفرنسيية  الوكالية  مثيل  الغربيية  التجيارب  فيي  الوسياطة 

(AMS) السويد في للتشغيل المرك ي والديوان ، ألمانيا في للعمل دراليةيالف والوكالة (COWI)  التيي 
 العمل أّما .به المّتصلة الخدمات ومختل  المؤّجر للعمل والطلب العرض بي  التقريب على أساسا تعمل

 .العام االقتصادي النشاط اضم  يندر  فدو المؤّسسات وبعث المستقل

 العربيي  الوط  في العمل سوق في الّرسمية الوساطة مستو  على المسجلة اإلنجا ات م  وبالرغم
 : خالل م  و لك ، التطوير إلى بحاجة ما الت الوساطة مؤسسات فإّن

 ميع  فاعلية  شيراكة  إطيار  فيي  العميل  سيوق  تنشيي   مفديوم  إليى  العميل  إدارة مفديوم  مي   االنتقيال  •
 غيير  ومنظميات  جمعييات  مي   الميدني  المجتميع  ومؤسسيات  والعّميال  األعميال  أصحاب منظمات
 . حكومية

 تعبئية  طريق ع  التشغيل لتنمية المحلية المسارات بلورة في (الجدات أو) المناطق دور تع ي  •
 التضيامني  البعيد  يجّسيم  بميا  المحّليي  المسيتو   عليى  الفياعلي   ومختل  والبشرية المادية الموارد
 في الدور هذا أهمية الغربية التجارب مختل  وتؤّكد   للجميع مشتركة مسؤولية ويجعله للتشغيل
 بالخيدمات  العالقية  ذات "الجيوار  مدي  " خاصية  ومنديا  الكامنية  التشيغيل  فيرص  عي   الكشي  

 . المحلّية المجتمعات وخصوصيات واألسر األفراد إلى الموّجدة االجتماعية
 أو وتحيديث  مسيتحقيدا  مي   خيدماتدا  وتقرييب  المؤسسيّية  الوسياطة  هياكيل  شبكة توسيع م  م يد •

 دايمحيط خصوصيات تقتضيه ما وفق التصّر  استقاللية م  وتمكيندا عملدا أدوات "تعصير"
 وليي   المحليية  الظرو  مع تتناسب التي الحلول هي األنج  فالحلول .واالجتماعي االقتصادي

 توجد ال المناطق بعض في ألنه األهمية غاية فى األمر وهذا .وطنيا والموّحدة المنّمطة الحلول
 الحالة هذه وفي  . حقيقى اقتصادي لنسي  الفتقارها نظرا والطلب العرض بمفردات عمل سوق
 .نفعيا  تجيدي  ال الداعمية  التشيغيل  وآلييات  بيرام   ومختلي   والطليب  العيرض  بيي   المقاربية  فيإنّ 

 . الّداعمة والبرام  الوساطة مؤسسات قبل اقتصادية تنمية أدوات يتطلب هنا فالواضع
 كبير دور م  لدا لما المؤسسّية الوساطة عمل أدوات اضم  اإللكترونية التشغيل وساي  تطوير •

 ، وطالبيه الشغل عاراضي بي  التعامل سرعة وفي العمل سوق على الكاملة الشفافية اضمان في
 الغربيية  الدول في الرسمية الوساطة هياكل في االنتشار واسعة أصبحت الخدمات هذه بنّن علما

 .بمقابل لاعماأل وألصحاب مجانا الشغل لطالبي وتقّدمدا
 ّنأل ذليك  ،"تقليديية " خدمات عموما تبقى فإّندا تجويدها، واضرورة الخدمات هذه أهمية م  وبالرغم

 المديارات  وتطيوير  االقتصيادي  البعيد  إليى  باإلاضيافة  – يتطّلب العربية المنطقة في المرتفع البطالة حجم
 طيالبي  م  العمل سوق في للمتعاملي  االجتماعي - الثقافي البعد تطوير على العمل - الخدمات وتحسي 
  .ّسوا  حّد على والمؤسسات الشغل

****** 
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 الثالث القسم

 التشغيل مكاتب م  المطلوبة النوعّية الخدما 

 جديدة آليا  اعتماس وضرورة

 

 : المقّدمة الخدما  وتحسي  (األصغر التمويل) أو الّصغير اإلقراض مظّلة سيعتو** 

 نظيام  مي   المسيتفيدي   عيدد  أّن 2010 سينة  تيون   فيي  الصيغير  اإلقيراض  حيول  دراسية  مي   ُيسيتفاد 
 ألي   800 نحيو  يبل  (الجمعيات ومختل  للتضام  التونسي البنك) أشكالدا بمختل  الّصغيرة القروض
 هيذه  وتتيوّ ع  .للنسيا  % 43.1و للرجيال % 56.9 منديـم  ( ،2011 – 1999) عقيد  خيالل  منتفيع 

 ظيرو   تحسيي    % 21.6 التجارة   %38.7 الفالحة : على النحو التالى قطاعيا الصغيرة التمويالت
 % .5.3األخر  الخدمات  % 5.9 التقليدية الصناعات  % 13 الصغر  المد    %15.5 العيش

 بنسبة أي القروض هذه م  استفادة األكثر هي بطالة األعلى المناطق أن المعطيات هذه م  وُيستنت 
53. % 

 التموييل  طلبات تقّدر حيث ، محدودة ما الت الصغير بالقرض التغطية نسبة أّن الدراسة هذه وتقّدر
 طليب  1000.000و 800.000 بيي   تقيّدر  فديي  المحتملية  الطلبيات  أّميا  " .ألي  100بيـ "  الملّبياة  غيير 

 ( .2017 – 2010المقبلة ) الخم  سنواتلل بالّنسبة

 ييوّفر  ميا ال  بحييث  األصيغر  اإلقيراض  عليى  كبييرا  إقبياال  هناك أّن الدراسة هذه م  ُيستفاُد وبالتالي
 حالة في يمّثل الذي المنّظم غير القطاع هيكلة في يسدم بما المنّظم الّذاتي والتشغيل للتشغيل كبيرة فرصا
 الفقير  مقاومية  جديود  وتقويية  التشيغيل  ل يادة المثلى األداة أدايه تطوير ومتابعة ورعايته وتمويله تنظيمه

 االجتماعيية  والتحيويالت  الموسيمية  المسياعدات  أّن اعتبيار  على االقتصادي االندما  وبالتالي والّتدميش
 .والتدميش الفقر م  تؤّم  لم اآلن حّد إلى المنتدجة

 االجتماعيية  األواضياع  ألّن مجموعديا  فى العربية البلدان على بالتنكيد تنسحب الدراسة هذه نتاي  إّن
 أثبتيت  فقيد  نفسيدا .  النتياي   إليى  َخُلَصيتن  األخير   التجيارب  فإّن ذلك إلى وباإلاضافة .واحدة واالقتصادية

الفقيـر  مي   والحيدّ  التشغيل في يسدم األصغر اإلقراض أّن إفريقيا وجنوب والدند وتركيا مالي يا تجارب
 

 .تنعدم لم إن السداد، ع  التوق  نسبة تقل إذ ، لألرباح ُمدررًا كـونه جانب إلى

 شيالدجبين  فيي  ييون   محّميد  أّسسيه  الذي "جرامي  بنك" تجربة األصغر إلقراضا أهمّية يؤّكد ومّما
 للتضام  التونسي البنك مندا) بنك آال  10 م  ألكثر نموذجا التجربة هذه أصبحت وقد،   1976في 
 100 بنحو القروض هذه وتقّدر  .دولة 54 شمل العالم في الّصغر متناهي إقراض وبرنام  (تون  في

 .قرض مليون

 : النشيط التضام  إلى السلب  التضام  م  .. الوطن  للتضام  الجديدة األشكال عتماس** ا

 الدقيق الظر  هذا في العربي الوط  بدا يمّر التي واالجتماعية االقتصادية والرهانات التحديات إّن
 الدولية  بيي   "وفياقى " أو تيوافقي  منظيور  فيي  التحّوالت قيادة في للجميع المشاركة توسيع بالتنكيد تتطّلب

 .مجاالته وتوسيع مفدومه وتحديث التضامني الحّ  تفجير ذلك يتطّلبه ما أوكد وم  .والمجتمع

 لكّل طبيعيا حّقا كونه على عالوة واإلقصا  والفقر الّتدميش م  وقايي دور م  للتشغيل لما وإدراكا
 بال يمّثل التشغيل فإّن الفاعلة، المواطنة وتجسيم الكرامة وحف  الذات تحقيق شروط م  وشرطا مواط 
 تطيوير  الضيروري  مي   بيات  فإّنيه  الّسيياق  هيذا  وفيي  .التضيامنية  األعميال  فيي  الرييسيي  المحيور  منيا ع 
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 مي   أساسيي  شيرط  إليى  التنميية  لمصياحبة  باهيت  عميل  مجيّرد  مي   بديا  واالنتقيال  االجتماعيية  السياسيات 
 اّتسيع  االجتمياعي  البعيد  هيذا  جانب وإلى ..لدا أسمى وهدفا التنمية وسيلة اإلنسان أّن باعتبار ، شروطدا
 المبيادرة  عليى  والقيدرة  واإلنتاجيية  المدنيية  الكفيا ة  بمفيردات  االقتصيادي  البعيد  ليشيمل  التشيغيل  مفديوم 

 .المعرفية الشحنة فيه ت ايدت تنافسي اقتصادي واقع في العمل وثقافة اإلنتا  وعقلية واالبتكار

 مرتبية  إليى  يرقيى  وطنييا  تضيامنا   -األهميية  مي   النحيو  هيذا  عليى  وهيو  – التشيغيل  معالجية  وتتطّليب 
 فيديا  بميا  واالجتماعيي  واالقتصاديي  السياسيي  الفاعلي  كّل بي  ومسؤولة فاعلة بإرادة الفعلية الشراكة
 .المعنية الّدعم هياكل ومختل  اإلدارية الدياكل

 األهميية  إليى  للتشيغيل  واالقتصيادي  االجتمياعي  البعيدي   بيي   التيوا ن  إقامية  اضيرورة  حييل ُنو
 واحتيداد  البطالية  تفياقم  اضيو   فيي  الجدييدة  الّرهانيات  أدّق مي   باعتبارهيا  البشيرية  للميوارد  االسيتراتيجية 

 .ثانية ناحية م  األمم بي  الدولية المنافسة

 - أهمّيتديا  رغيم  – للتضيام   التقليديية  التميّثالت  تجياو   إليى  بالتشيغيل  المّتصيلة  اتالتحيديّ  هيذه  وتيدفع 

 م  الخيرية واألعمال الجوار وتضام  العايلي التضام  ّنأل ذلك ، أرحب جديدة فضا ات إلى به والّدفع
 وتشيّعب  والثقافيية  االجتماعية للتطّورات نظرا اكافي عدي لم - بالتنكيد مدم ووه – واإلحسان البّر منطلق

 بديذه  والّتعريي   الّتحسي  في كبير دور التشغيل ولمكاتب .واالقتصادي االجتماعي ي النظام "تعقد" أو
 .الجديدة المسالك

 :بالمعنى االقتصاسى الجديدة التضامنية األشكال** 

 التضيام   أنمياط  مي   مسياحة  أوسع ودوليا محليا المتغّيرات هذه ظّل في الوطني التضام  أصب  لقد
 مدنية جبدة ع  عبارة فدو .استراتيجية صبغة يكتسي بات ّنهإ إذ .أخالقية مفاهيم على المبنية المعدودة
 االحتمياالت  ودر  الرهانيات  وكسيب  التحديات مواجدة في ل سدام  "الشامل الدفاع" مفدوم وفق داخلية
 .السلبية

 تقليديية  رليية  وفيق  ُتطيرح  تعد لم جديد تضامني منظور في التشغيل مسنلة فإّن ، ذلك على وتنسيسا
 ميا  أّن المبارييات  أو "األلعياب  نظريية " فيي  تعنيى  التيي ،  اإلنتيا   طرفيي  بيي   القيو   ميوا ي   على مبنّية
 الكسيب  اسيتراتيجية  إليى  فيه ُيحتكم منظور في ُتطرح أصبحت بل .اآلخر الّطر  يخسره طر  يربحه

،  بيل  فحسيب،  قتصيادية اال بالمحيّددات  محكوميا  يعيد  ليم  التنميية  مسيار  فيإنّ  الرليية  لديذه  وطبقيا   .المتبيادل 

 التعياط   بمعنيى  أخالقييا  مفدوميا  يعيد  ليم  التضيام   فيإنّ  المعنيى  وبديذا  كيذلك.  جتماعيية اال بالمحيّددات 
 في تسدم مصلحية شراكة ع  تعبير أّنه أي ، جتماعياال العقد بمعنى اقتصادي مفدوم هو بل واإلحسان
 فيإنّ  ال اويية،  هيذه  ومي   .أخير   ناحية م  فيدا للعاملي  جتماعياال والرقي ناحية م  المؤسسة ا دهار
 ليم  ّنيه إ إذ جتماعيية، اال القطاعيات  في "اإلستراتيجي التخطي " فكرة يتضم  المستحد  التضام  مفدوم
 هنياك إن  بيل  .جتمياعي اال التضيام   ومفديوم  للمؤسسيات  التنافسيية  القيدرة  مفديوم  بيي   تناقض  هناك يعد

 فيي  مدّميا  دورا يلعيب  الجمياعي  للذكا  الشاملة التعبئة ظّل في جتماعياال البعد أّن عتباراب بيندما تكامال
 القيدرة  أّن ميا  وبقيدر  .السيليم  قتصيادي اال الّتصير   أركيان  مي   وركي   الجدييدة  بشيروطدا  اإلنتيا   عملية

 على تحييدها على والعمل السلبية جتماعيةاال آلثارها الّتنّبه يتعّي  ما بقدر اضرورية للمؤسسات التنافسية
 التي الحديث االجتماعي الفكر تيارات صميم يمّثل ما وهو .والجدات جتماعيةاال والفئات األفراد مستو 
 ميا  أو بالمصيال   المتبيادل  االعتيرا   طرييق  عي   المؤسسية  فيي  االجتماعي (الوفاق) التوافق على ترّك 
 . للمؤسسة االجتماعية بالمسؤولية عنه يعّبر

 االجتمياعي  والصيراع  والتينّ م  التيوّتر  منطيق  م  االنتقال م  مّك ُي التضام  م  الجديد النم  وهذا
 بيل  المؤّسسة على عبئا يعد لم البشري فالمورد .ثماره وتو يع والنمّو الوفاق منطق إلى المؤسسة داخل
 .للمؤّسسة المادية األصول ع  قيمة تقّل ال "مادية ال أُصول" ع  عبارة هو
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 االجتماعى : بالمعنى الجديدة التضامنية األشكال** 

 البطالة مخاطر اضمندا وم  المخاطر فيه تكاثرت  -المفتوح قتصاداال مجتمع وهو - اليوم مجتمع إن
 ما وهو ، التطــّورات مواكبة على القدرة وعدم العامة والخدمات الحقوق إلى الوصول على القدرة وعدم
 بفقيدان  الشيعور  ، ذلك آثار وم  .االجتمــاعي الــرباط وانفصام والتشـــّرد والع لة الّتدميش إلى يفضي
 عليى  السيلبية  السيلوكيات  تنصييل  إليى  يؤّدي ما وهو ، المجتمع مع التواصل وبصعوبة والّدونية الكرامة
 وقياموس  .والمشيّردي   المدّمشيي   األحييان  أغليب  فيي  ينبيذ  المجتميع  ّنأل ذليك   .والجماعية  الفيرد  مستو 
 . سوا  حّد على والغربية الشرقية المجتمعات في السلبّية بالمعاني محّمل ذلك ع  للتعبير المفردات

 الوساي  أقو  تمّثل عتبارهااب المجال هذا في كبير دور ، التشغيل مكاتب مع بالتعاون ، وللجمعيات
 عند "جتماعيةاال األحادية"و البعض عند "قتصاديةاال األحادية" لتجّنب "جتماعياال"و "قتصادياال" بي 

 أشيكال  مي   عدييد ال عبير  والمجتميع  قتصياد اال بيي   المصيالحة  إجيرا   في اإلسدام وبالّتالي .اآلخر البعض
 : ومندـا أوروبا، في انتشرت التي النمطية غير التضام 

 الجمعيية  مثيل  الجمعييات  بيه  تقيوم  اليذي  والمتوسيطة  الصيغر   للمشياريع  التضيامني  اإلقيراض  •
،   (Association européenne de cautionnement mutuel – AECM) التعاوني للضمان األوروبية

 المشروع باعث إلى الّنص  وتسدي الّدعم وتوّفر فيـه وتستثمـر المشـروع فكـرة على تـراه  التي
. 

 عي   لفاييدتدم  االقتصيادي  اإلعيالم  وتطوير الشبان للمبادري  واإلحاطة الّدعم أشكال مختل  تقديم •
 : ومندا ، مختلفة مؤسسات طريق

 .  "األوروبية اإلعالم" شبكة •

 المؤسسات مجاالت في محااضر 800 على ي يد ما تعّد التي "المحااضري  األساتذة" شبكة •
 . والمتوّسطة الصغر 

 يكونيون  ميا  غالبيا  طبيعييون  أفيراد  وهيم  المّتحيدة  الوالييات  فيي  "األعميال  ماليكية " تجربية  •
 لي دارة  وكيوادر  مؤسسيات  رلسيا   مي   مكّونية  "أشخاص شركات" في ينتظمون متقاعدي 

 تموييل  نحيو  وتوجيدديا  الفرديية  ميّدخراتدم  تعبئية  عليى  يعمليون  حيّرة  مدي   وأصيحاب  العليا
 ذّمية  عليى  يضيعون  كميا  .المخياطر  القتسيام  تعاونييات  إحيدا   طرييق  ع  الباعثي  مشاريع
 . وعالقاتدم تدماوخبر كفا اتدم الباعث أو المبادر

 ، التمويل ومصادر الباعثي  الرواد بي  المالي الوسي  دور تلعب التي التضامنية الجمعيات •
 لالستثمار الجوار جمعيات) مثل والبنك المبادر بي  التعامل وتيسر واإلسناد اإلرشاد وتوّفر
AIP ( .فرنسا ي)ف 

 مجيال  فيي  الجمعيات مع بالتنسيق التشغيل مكاتب به تقوم ما الجديدة التضام  أشكال وم   •
 في التدّخالت هذه وتتمّثل .األجنبية التجارب م  عديدال في التضامني/االجتماعي االقتصاد

 الخيدمات  تيوفير  طرييق  عي   االجتماعيية  الشيراي   وبعيض  األفيراد  بعيض  عي   الع لية  فيكّ 
 .واألسر لألفراد الشخصية

    المتعّلقية  كتليك  نموذجيية  تجيارب  بإرسيا   الدول م  عدد في الجمعيات بعض اختّصت وقد •
 أشيكال  تعكي   التجيارب  هيذه  وكيلّ ،   "المحلية التشغيل ومبادرات المحّلي التبادل نظام"  بـ

 .الدمم واستنداض بالنف  الثقة إعادة على المبنية الجديدة التضام 
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 : الُمواطنة للمؤّسسة االجتماعية بالمسؤوليا  اإلسراك نشر**  

 : للمؤسسا  االجتماعية المسئولية مفهوم نشأة * 

 كتابات في المااضى القرن م  اتيالسّتين مطلع إلى للمؤّسسة االجتماعي البعد في التفكير بداية تعود 
 إعميل  " الفكيري  للتّييار  لمؤّسي  ا René Dubos ديبيوس  رينييه  كتابيات  وفيي  ، "مونترييال  مدرسية "

 القيرن  اتيسيبعين  بداية في إاّل ُممندجة وبصفة مفدوميا تتبلور لم الفكرة هذه أّن إاّل " عالميا وفّكر محلّيا
 إلى باإلاضافة مة،يالمستد التنمية على االقتصادي للنشاط السلبية بالتنثيرات الوعي تطّور تحت المااضي
 .للتنمية االجتماعية األبعاد على للحفا، المدني المجتمع لمنظمات المت ايدة الضغوط

 سرياق  فر   اّتسراعا  المفهروم  هرذا  ازساس المناخيرة،  برالتطّورا   العرالم   الروع   انتشرار  مر   وانطالقا
 : الخصوص وجه على ومنها العالمية القمم

 عمل برنام  ع  تمّخضت التي 1992 سنة  (بالبرا يل) جانيرو د  ريو  في المنعقدة األرض قّمة
 ( .21 األجندة) دولة 173 عليه صادقت والعشري  الحاد  للقرن

 . 2002 سنة جوهانسبر  في المنعقدة األرض قّمة •

 . 2012 ساوباولو في أخيرا المنعقدة األرض قّمة •

 :(  للمؤّسسة المجتمعية) أو االجتماعية المسؤولية** 

 التعايش ضمان ف  للمؤّسسة (المجتمعية المسؤولية األصّح على أو) االجتماعية المسؤولية تتمّثل
 :  أساسّية أبعاس ثالثة بي 

 . االقتصادي البعد

 . االجتماعي البعد •

 .المستديمة التنمية بعد •

 اإلشيارة  تجيدر  ومّما .الُمواطنة للمؤّسسة الوحيد الدد  يمّثل ال الّرب  فإّن الرلية، هذه م  وانطالقا
 عليى  ايسيلب  تيؤّثر  قيد  أنشيطتدا  بيننّ  اقتنياع  عي   المؤّسسية  تتبّنياه  إرادي خييارٌ  هيو  التوجيه  هذا أّن هنا إليه

 .العمل بيئة وعلى المحّلي المجتمع وعلى البيئي المحي 

 : الُمواطنة للمؤّسسة المجتمعية المسؤولية مفهوم تجليا ** 

 بوظيفتديا  المؤّسسية  إشيعار  فيي  كبيرا دورا األوروبية التجارب م  عديدال في التشغيل وكاالت تلعب
 .العمل وبيئة التشغيل مستو  على االجتماعية

 : التال   ف  المواطنة للمؤّسسة المجتمعية المسؤولية إجمال ويمك ** 

 :  ومنها المؤّسسة، داخل للفرد االجتماعية الحقوق احترام

 . ميالمستد التشغيل •

 . المج ي األجر •

 . ةالاليق العمل ظرو  •

 المتيدربي ،  وإدميا   ، الحيياة  ميد   والتكيّون  التكيوي   بمفيردات  اجتماعييا  المسيؤول  االسيتثمار  •
 والحوار ، المؤّسسة في الحياة جودةو للعّمال، واالجتماعية المدنية والترقية المعاقي ، وتشغيل
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 بعيض  عي   االستغنا  حالة في الُمواطنة المؤّسسة على يتعّي  المبدأ، هذا واضم  . االجتماعي
 بديلية  حليول  إيجياد  محاولة مع بدّقة ومدروسا مسّبقا له مخّططا اإلجرا  هذا يكون أن عّمالدا،

 .اإلدما  إلعادة اجتماعية برام  إطار في

 . المدنية والعالقات العمل لظرو  المستمّر التحسي 

 . البيئي المحي  احترام •

 . الفساد محاربة •

 . المدنية السالمة قواعد احترام •

 . الشريفة المنافسة قواعد احترام •

 . المؤّسسة حوكمة شفافية اضمان •

 . موّردي  أو وم ّودي  مناولي  م  الصلة ذات األطرا  ومصال  المستدلك حقوق احترام •

 بمثابة جميعًا العناصر هذه وتعتبر..  المؤّسسة فيه تنتصب الذي المحّلي الفضا  تطوير في المساهمة •
  .ُمواطنة مؤّسسة

 : الدولي المستو  على الُمواطنة للمؤّسسة المت ايدة األهمّية

 أنشيئت  ، "المواط  االقتصاد" يسمى بما الخاص ، العالمي المستو  على الجديد التوجه لدذا دعما 
 الراغبية  الُمواطنة المؤّسسات "درجات تقدير" في متخّصصة عالمية تقييم وكاالت األخيرة الّسنوات في
 ."الُمواطنة المؤّسسة" عالمة على الحصول في

 : ي واأل منظومات في الُمواطنة المؤّسسة معايير أدرجت كما

 . العمل بظرو  المتعّلقة المعايير تحّدد التي 8000 ي وأ منظومة

 . البيئة على المؤّسسة آثار قياس أدوات تحّدد التي 14001 ي واأل منظومة •

 .الُمواطنة المؤّسسة في المعتمدة األخالقية المعايير تحّدد التي 26000 ي واأل منظومة •

 

****** 
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 : الرابع القسم

 العمل سوق ف  الخواص الوسطاء خدما 

 

 هيذه  أهمّيية  مي   وبيالّرغم  .العمل سوق في المؤّسسية الّرسمية الوساطة إلى الثاني القسم في تعّراضنا
 مكاتيب  ميع  والتكاميل  التنسييق  إطيار  فيي  "الخاّصية " الوسياطة  ترافقديا  لم ما كافية تُعدن لم فإّندا الوساطة،
 .العمومية التشغيل

  : الخاّصة التشغيل مكاتب** 

 الغربية التجارب  : 

 ذلك اضو  وفي  . الرسمية الوساطة في المتمّثل "القانوني االحتكار" إلغا  على البلدان معظم أقبلت
 الوسطا  مختل  بي  المنافسة وبالتالي ، التوظي  مسارات تعدد لظاهرة تخضع العمل سوق أصبحت ،

 وبالتيالي  العميل  وفيرص  التشيغيل  خيدمات  مي   يمكي   ميا  أوفير  لعرض ، خواص أو رسميي  كانوا سوا 
 ."الوساطة اقتصاد" بـ ُيسّمى أن يمك  ما إلى ذلك كّل أّد  وقد  .العمل سوق إدارة تحسي 

 إليى ة( والتنميي  االقتصياد   التعاون منظمة) ذهبت ، التشغيل لخدمات الدول احتكار إندا  إطار وفي
 المكاتيب  إلغيا   يعنيي  بميا  الخاصية  المكاتيب  إليى  وحواف هيا  التشيغيل  بيرام   تحيال  أن طلبيت  أّنديا  حيدّ 

 . والخاص العمومي بي  الم اوجة مبدأ اعتماد وتّم ، عمليًا به يؤخذ لم الرأي هذا أّن إال .العمومية

 وفيي  المتحيّدة  الوالييات  فيي  الي م   مي   عقيود  عيّدة  إليى  يعيود  العميل  سيوق  خيدمات  تحرير كان وإذا
 ،(1989) البرتغال : مثل األوروبية البلدان أغلب في اتيالتسعين عقد منذ انتشر فإّنه وإيرلندا، بريطانيا
 إيطالييا  ،(1994) والنمسيا  وفنلنيدا  ألمانييا  ،(1993) د الّسيوي  ،(1991) هولنيدا  ،(1990) ك اليدنمار 

 فيي  محظيورة  الخاصية  الوسياطة  أّن إليى  اإلشيارة  ميع ( ،  2005) فرنسيا  ،(2003) بلجيكيا  ،(1997)
 . ولكسمبور اليونان

 :  الخاصة التشغيل وكاال  حول الدولية االتفاقية** 

 التشيغيل  وكياالت  حيول  181 رقيم  الدوليية  االتفاقيية  1997 سينة  الدوليية  العميل  منظمية  اعتميدت 
 الخاصية  التشيغيل  مكاتب" حول 1949 لسنة 96 رقم االتفاقية لتعّدل االتفاقية هذه جا ت وقد .الخاصة
 لهذه 181 رقم االتفاقية حّدس  وقد .ةالاليق العمل ظرو  واضمان التجاو ات م  الحّد بدد  " بمقابل

 : التالية المهام الخاصة الوكاال 

 . الشغل سوق في والطلب العرض بي  الوساطة

 . الخار  م  وافدي  عّمال انتداب في أو الخار  إلى العّمال إيفاد في الوساطة •

 . أخر  منشآت ذّمة على وواضعدم عّمال انتداب في والمتمثل الوقتي العمل •

 . العاملة لليد  "الباط  م  التعاقد" •

 . مندا الصغر  وخاصة االقتصادية للمنشآت العاملة اليد استئجار •

 . االقتصادية المنشآت لفايدة وانتقايدا (البشرية الكوادر) اإلطارات ع  البحث •

 . العمل ع  للمفصولي  المدني اإلدما  إعادة على المساعدة •

 . البشرية الموارد إدارة في االستشارة •
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 . تشغيلدم على والعمل ، الشغل طالبي لفايدة الال مة الخدمات وتقديم والتنهيل التدريب •

 . العمل إعالنات •

 : االتفاقية لهذه األساسية المباسئ وم ** 

 حي  في أتعاب عمولة أو أجر ألّي العمال إخضاع عدم أي ، الشغل طالبي إلى الموّجدة الخدمات مجانية
 . لمقابل تخضع االقتصادية المنشآت إلى الموّجدة الخدمات أّن

 العيرق،  الكفيا ة،  مسيتو   العمير،  االجتمياعي،  النيوع  (  أشيكاله  بمختلي   التمييي   عيدم  أمبيد  إقرار •
 . ( والسياسية الدينية المعتقدات

 األدنى األجر"و الجماعية والمفاواضة النقابية الحريات ومندا للعّمال األساسية الحقوق على الحفا، •
 .إل  ، "االجتماعية والحماية العمل وظرو  العمل ومّدة "المضمون

 جورجييا،  فنلندا، ثيوبيا،إ إسبانيا، بلغاريا، بلجيكا، ألبانيا، : دولة 20 االتفاقية هذه على صادقت وقد
 وم  .األوروجواي تشيكيا، سيرينام، البرتغال، هولندا، بنما، فيا،ومولد ليتوانيا، اليابان، إيطاليا، المجر،
 .2006) ر )والج اي (2004) المغرب : العربية الدول

 أشيكال  إجميال  يمكي   وللّتبسيي   أّنيه  إاّل .للتيدّخل  مجياالت  عيدة  181 رقم الدولية االّتفاقية حّددت وقد
 : أساسية أنشطة 5 في التدخل

 . منه وبطلب الشغل طالب لفايدة التوظي  خدمات

 . منه وبطلب االقتصادية المنشنة صاحب لفايدة العمالة (تجنيد) خدمات •

 منشينة  ذّمة على العامل تضع الوكالة أن في الخدمة هذه وتتمّثل .االستئجار بصيغة العمل خدمات •
 .اقتصادية

 . عمل ع  بنفسه البحث على الشغل طالب مساعدة في وتتمّثل االندما  خدمات •

 .العمل ع  للمفصولي  اإلدما  إعادة خدمات •

  "شروط ةكّراس" وفق معّينة مجاالت في تتخّصص أن أو الخدمات هذه بكل الوكالة تقوم أن ويمك 
 .والواجبات الحقوق ضم تو الضواب  ضعت

  :الخاّصة التشغيل وكاال  - العربية الدول ف  العمل سوق خدما  تحرير اعتماس ف  التفكير

 الخصيوص  وجيه  عليى  الخيدمات  وتحريير  عموميا  ةــيـ العربي اتـــيـ االقتصادي (تحريير ) اضيو   فيي 
 البطالية  ظياهرة  واّتسياع  التشغيل إشكاليات اضو  وفي ( ..االتصاالت النقل، التدريب، التعليم، الصّحة،)

 إحيدا   فيي  التفكيير  الضيروري  مي   بيات  فإّنيه  ( ،والج ايير  مصر باستثنا ) البطالة اضد التنمي  وغياب
 مبيدأ  أن باعتبيار  ، تيدريجيا  ولو العمل سوق لخدمات العام القطاع احتكار وإلغا  خاّصة تشغيل وكاالت
 ظيرو   في اتيوالثمانين اتيوالسبعين اتيالستين عقـود في صيغت عمل قواني  أقّرته القانوني االحتكار
 في العام القطاع وبديمنة الّراعية الدولة مفدوم وفق الدولة بتدخلية اّتسمت واجتماعية واقتصادية سياسية

 .المجاالت كّل

 راهنا الّسايد العمل إدارة مفدوم م  االنتقال اضرورة الحالية التطّورات مختل  تؤّكد ذلك على وبنا 
 التشيغيل  لمقولية  تجسييدا  واالجتمياعيي   االقتصياديي   الفياعلي   مختل  مع العمل سوق تنشي  مفدوم إلى

 .الجديد االجتماعي العقد مقّومات أهّم م  وهي "الجميع مسؤولية"

 التجيارب  إليى  باالسيتناد  الخاصية  التشيغيل  وكياالت  أّن االّتجياه  هذا في جدّيةب التفكير إلى يدعو ومّما
 المنافسية  إيجياد * :طريق ع  العمل سوق وتسيير إدارة كفا ة م  الرفع في تسدم م ايا عّدة لدا العالمية
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 بالنسيبة  الشينن  هيو  كميا  التشيغيل  خيدمات  مجيال  فيي  والخاصية  الرسمية الوساطة مؤسسات بي  الصحية
 العيرض  بيي   الوسياطة  أدا  ويحّسي   المعرواضية  الخيدمات  جيودة  مي   يرفع ما وهو .. األخر  للخدمات
 . والطلب

 . المطلوبة والجودة والّسرعة بالمرونة المدارات م  االقتصاد لحاجة العمل سوق استجابة تحسي 

 العنايية  وكيذلك  المنياطق  كيل  وفيي  المسيتويات  مختلي   مي   الشيغل  بطيالبي  العنايية  داييرة  توسييع  •
 يمكي   ميا  وهيو  ( ..النسا ) شغنل على الحصول م  الينس وطنة تحت العمل سوق م  بالمنسحبي 

 .  "النايمة البطالة" بـ يسّمى أن

 أو تيدريب  أو تنهييل،  أو شيغل  عليى  للحصيول  الشيغل  لطيالبي  إاضيافية  وإمكانيات  خييـارات  تيوفير  •
 . مشروع تمويل

 عي   المديارات  مي   احتياجياتدم  لتينمي   المؤسسيات  ألصيحاب  نفسيدا  واإلمكانيات  الخييارات  تيوفير  •
 .الخاّصة أو الرسمية الوساطة طريق

 : الغربية التجارب ف  الماسية الوساطة إنهاء نحو .. العمل سوق ف  التكنولوج  الوسيط **

 مواقيع  عبر التكنولوجي الوسي  وهو جديد العب دخول الوساطة سوق شددت اتيالتسعين بداية مع
 التقليدية الوساطات على بالغا تنثيرا أّثر العمل سوق مع التعامل في الجديد الشكل وهذا .اإلنترنت شبكة

 "الالماديية " الصيبغة  بإاضيفا   الوسياطة  أنمياط  غّيير  كميا  .المتقدمية  االقتصياديات  في والخاصة المؤّسسية
 . عليدا

 ال بطريقية  المعلوميات  ومعالجية  نشير  مي   تمّكي   التقنييات  مي   مجموعية  اإلنترنيت  ت شيبكة وّفير  فقيد 
 وطالبيه  الشيغل  عيارض  بيي   تفياعلي  بشيكل  التعاميل  ييتمّ  بحييث   هييدة  وبكلفة وفورية ومباشرة مرك ية
 .وساطة ودون ةمباشر

  طرـريق  عر   خاصرة ،   المتحردة  الواليرا   فر   واسرع  بشركل  الوسراطة  مر   الرنمط  هرذا  انتشرر  وقرد 
 خردمتي   يروّفر  النظرام  وهرذا  .(Job Board) بنظرام  المعروفرة  الخرطّ  علرى  التشغيرـل  برـورصا  )

 : أساسيتي 

 : بطريقتي   لك ويتّم .. الشغل عروض شرن  -أ

 عيروض  مي   يناسيبه  عّميا  بنفسيه  يبحيث  الخدمية  طاليب  أن أي،  الموقيع  ب ييارة  عليديا  طيالع اال -  
 .الشغل

 المناسبة المواصفات اعتماد( ب  SMS ة )قصير ةينص رسايل يبعث الحاسوبى – الخادم أّن أو -  
 .المنطقة النشاط، قطاع األجر، الكفا ة، مستو : بنفسه حّددها والتي الخدمة لطالب

 الشيغل  طيالبي  قبيل  مي   عليديا  واالطيالع  ، المنشينة  تدفعيه  بمقابيل  ييتمّ  العيروض  نشر أن هنا والمبدأ
 .مجانا

 السييرة  لتحريير  نماذ  على طالعاال م  تمكيندم مع مجانا الشغل لطالبي الذاتية السيرة تسجيل - ب
 ."الدوافع رسالة" و الذاتية

 فيي  أيضيا  باالتسياع  آخيذ  فإّنه المتحدة الواليات في االنتشار واسع المعلوماتي الوسي  هذا كان ولئ 
 المؤسسيات  م  %89أّن إلى حديثا أجريت دراسة تشير مثال، فرنسا ففي . الغـربية المجتمعات مختل 
 اختيارت  منديا  %40و  ،الشيبكة  مواقيع  عليى  عرواضيدا  أودعيت  اإلنترنيت  طرييق  عي   وّظفيت  التيي 

 عليى  كبييرا  تينثيرا  أّثر المعلوماتي الوسي  أّن إلى نفسدا الدراسة تشير كما .المواقع هذه م  المترشحي 
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 سينة % 34 إليى  2001 سينة  % 71 مي   عليديا  طيالع اال تراجيع  حييث  ، الصيحافة  فيي  الشغل إعالنات
  .فرنسا في% 35و أسبانيا في 2005

 الشيغل  لطيالبي  بالنسيبة  العميل  سيوق  ميع  التعاميل  سيلوكيات  تغّيير  عليى  المؤشيرات  هيذه  كيل  وتيدلّ 
 كمرفيق  التقليدية الوساطة مؤسسات مصداقية مسنلة يطرح ما وهو ّسوا ، حّد على األعمال وألصحاب
 .عمومي

****** 

 : الخام  القسم

 تنظيم لتحسي  تركيبية اقتراحا 

 العربية العمل أسواق وتحديث

 

 للتحيّوالت  سيتجيب ت بميا  العربيية  البليدان  فيي  العميل  أسيواق  "حاكمية" أو "حوكمة" تحسي  إلى سعيا
 والقيم المبادئ مراجعة يتعّي    ثانية ناحية م  السوق اقتصاد ولمتطلبات ناحية م  العمل لسوق النوعية
 الدولة" له أّسست اجتماعي بعقد محكوم سابق تاريخي ظر  في والتشغيل العمل أنظمة عليدا ُبنيت التي

 :األساسية االقتراحا  بعض يل  وفيما .العام القطاع وهيمنة الموّجه واالقتصاد "الراعية

 : العمل سوق حوكمة بشأن اقتراحا  - أوال

  : طريق ع  خاصة،  العمل سوق في التدّخل أدوات وتطوير وتفعيل بتنظيم يتعّلق - األّول لمجال** ا

 فاعلية أكثر )تصّر  ( أو إدارة باّتجاه عليدا اإلنفاق وترشيد النشيطة التشغيل سياسات هندسة إعادة
 : يتطّلب ما وهو واآلليات للبرام 

 أثيره  قيياس  مي   ولليتمّك   جيدواه  لضيمان  برنيام   لكيل  مسيبقا  واألولوييات  األهيدا   اضيب   •
 . واجتماعيا اقتصاديا

 أهيدافدا  عي   اآللييات  هيذه  ت يي   ال حّتيى  برنام  كل م  لالنتفاع والضواب  الشروط واضع •
 . الشغل لطالب بالنسبة العمل ع  الجّدي للبحث عايقا تكون ال وحتى أجلدا م  أحدثت التي

 لطيالبي  بالنسيبة  وخاصية  والمسيتمرّ  األساسيي  التيدريب  إليى  اإلنفياق  مي   أعليى  نسيبة  توجيه •
 بما العمل ع  بالفصل والمدّددي  العمل ع  والمفصولي  المتوااضعة المستويات م  الشغل
 . للمشتغلي  بالنسبة عليدا والمحافظة السوق إلى الدخول عند (التشغيلية) حظو،ال يدعم

 حسب تصويبدا أيضا يستحس  فإّنه التعليمية، المستويات حسب البرام  تصويب إلى إاضافة •
 بريطانييا  فيي  : عمريية  شيريحة  كّل ورغبات لخصوصيات أكثر لتستجيب العمرية الشراي 
 سينة،  25 م  أقل العمرية الشريحة حسب تدخالته ينّظم (New Deal) برنام  فإّن مثال

 مي   أّنيه  كميا  .سينة  50 م  أكثر العمرية والشريحة سنة، 49و 25 بي  العمرية والشريحة
 علميا  ( ،الجدويية ) المناطقيية  االقتصيادية  الخصوصيات حسب البرام  تصويب الضروري

 فإّن وبالتالي االقتصادي نسيجدا لضع  أصال عمل سوق فيدا ّفراتتو ال المناطق بعض نّنب
 . بالمطلوب تفي ال التقليدية التشغيل برام 

 المؤسسيات  فى للمتخرجي  المدنية الكفا ات مستو  لرفع جا ت التشغيل وآليات برام  إّن •
 التعليم نظم هيكلة إعادة بمعنى،  أساسدا م  اإلشكالية معالجة يتعّي  فإّنه هنا وم  .التعليمية
 التو يعيات  تفيد حيث المجال هذا في الدولية التجارب م  باالقتراب وذلك (التمدي ) باّتجاه
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% 50و العيام  التعلييم  فيي  نومسيّجل  %50  ننبي  األوروبيي  ّتحياد اال فيي  التعلييم  أنظمة لرّواد

 الّنمسيا  فيي  المعيـّدالت  أّن إليى  اإلشيارة  ميع  .المدنيي  والتيـدريب  التقنيي  التعلييم  فيي  نومسّجل
 % .68و %32 هولندا وفي التوالي على%78و% 22

 التعلييم  إليى % 80 بنسيبة  يتوّجدون العربية البلدان في التعليم نظام رّواد معظم أّن حي  في
 التنهييل  بيرام   عليى  الضيغ   تخفيي   عليى  يسياعد  تجياه اال هذا في التعليم إصالح إّن .العام

 .ثانية ناحية م  تصويبدا تفعيل على ويساعد ناحية م  واإلدما 

 أنظمية  أي ، الرسيمية  الوسـيـاطة  مؤسسيات  مديام  تطيوير  مي   الم ييد  بتحقييق  يتعّلق - الثان  المجال** 
 : طريق ع  على األخص وذلك العمل  سوق في إدارة

 يمّكندا بما والتكنولوجية والمادية البشرية باإلمكانات ودعمدا التشغيل لمكاتب التقليدية الوظاي  تطوير
 سوق حول معلوماتي نظام بنا  وم  والطلب العرض ومعالجة والتوجيه اإلعالم خدمات تجويد م 

 ومصطلحات مفاهيم أساس على البيانات وتبادل المستمّر والتحديث والدّقة بالشمولية يّتسم العمل
 .لدا والمستعملي  للمعلومات المنتجي  قبل م  عليدا ومّتفق موّحدة ومؤشرات

 ناحيية  مي   العميل  لسيوق  النوعيية  التطيورات  ميع  تماشييا  التشيغيل  لمكاتب جديدة وظاي  استحدا  •
 اإللكترونيي  التوظيي   خيدمات  تيوفير  يتطليب  ميا  وهيو  .أخير   ناحيية  م  التكنولوجية والتطّورات
 تتعّليق  خيدمات  وكيذلك  (الجدييد  االقتصياد ) وأنشيطة  وقطاعيات  (الصاعدة بالمد ) تّتصل وخدمات
 فيرص  مي   كبييرا  جانبيا  توّفر أصبحت المجاالت وهذه ..العايلة ومد  الدات  ومد  الجوار بمد 
 .العمل

 : طريق ع  وذلك العمل سوق في الوساطة شبكة بتوسيع يتعّلق - الثالث المجال** 

 طر  لكل والواجبات الحقوق تضم  لدا تنظيمية قواني  وواضع خاصة تشغيل مكاتب استحدا 
 ة ،الاليق العمل وظرو  االجتماعية والحماية النقابي الحّق في األساسية العّمال مكاسب على وتحاف 
 النظامي غير القطاع اضم  وتعمل العملي الواقع في موجودة الرسمية غير المؤسسات هذه أّن خاصة
 .مراقبة ودون اضواب  دون وبالتالي

 الشراكة جدلية إطار في العمل سوق في جديدة تنافسية حركية تحد  الخاصة الوساطة هذه أّن كما
  .الرسمية الوساطة مؤسسات مع والمنافسة

 م  عديدال وتوفير (الخ  على للتشغيل) اإلنترنت على مواقع إلحدا  الخواص للوسطا  المجال فت 
 الذي اإللكتروني التوظي  نّنب علما .المطلوبتي  والشفافية بالسرعة بالتوظي  الصلة ذات الخدمات
 الوساطة لمؤسسات "ستيةيالّلوج" الصعوبات تخّطي على يساعد وال منية الجغرافية الحواج  اخترق
 .الرسمية

  : االقتصاسي البعد بخصوص االقتراحا  - ثانيا

 : االقتصاسي النمّو ف  الكمّية التشغيل كثافة م  الرفع -1

% 3 بيي   تيراوح ت األخييـرة  السينوات  خيالل  الّسنيـوي  التشيغيل  نميو  نسيبة  أّن الدراسيات  مختل  تبر 

 تكياد  ال المعّدالت وهذه العربي المغرب دول لمجموعة% 2.4و األوس  الشرق دول لمجموعة بالنسبة

 لتقلييص  كافيية  غيير  فديي  وبالتيالي  .العميل  سيوق  عليى  الجيدد  الوافيدي   مي   المتنّتية الشغل طلبات تغّطي

 على األخص مندا ، أسباب عدة إلى النمو في التشغيل محتو  محدودية وتعود . المتراكم البطالة رصيد

  .العاملة األيد  حساب على الرأسمالية الكثافة
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 : الّنمو ف  الّنوعية التشغيل كثافة م  الرفع -2

 مصادر تدعيم طريق ع  الكم مستو  على العمل فرص إيجاد وتيرة تسريع اضرورة إلى اضافةباإل
 العميل  يتوّجيب ،  والكدرباييية  الميكانيكيية  والصيناعات  كالنسيي   القطاعيات  مختلي   فيي  "التقليديية " النمو
 الشيدادات  حياملي  سيتقطاب ا مي   يمكي   بميا  النيوعي  المسيتو   عليى  العميل  فيرص  خلق  يادة على أيضا

  : بـ و لك بالمؤسسات "التنطير" نسبة وتحسي 

 المفافة القيمة  ات واألنشطة والتطوير والبحث واالبتكار التجديد يقودها نمّو نما ج اعتماد  

 .السريع النمّو ذات الجديد االقتصاد بمجاالت المتصلة الجديدة النمو مصادر تع ي  •

 :للنمو الجديدة المصاسر هذه وم ** 

 . المؤسسات داخل بالجودة رتقا واال بتكارواال التكنولوجي التجديد

 .العالي التعليم وخدمات والصحية والدندسية المالية والخدمات والمعلومات االتصال خدمات •

 أصيحاب  لتشيغيل  كبييرة  فرصيا  العاليية  "التشيغيلية " و السيريع  النميو  ذات المجياالت  هيذه  وتتيي  
 في واالنخراط للمؤسسات التنافسية القدرة تحسي  عالوة على العالي التعليم خريجي م  الكفا ات
 . المعرفة اقتصاد

 مكاتب خاصة،  الخارجية االستثمارات تطوير وكذلك العليا للكفا ات المشّغل األجنبي االستثمار تطوير
 .الشدادات لحاملي المباشر "التجنيد" م  يمّك  بما األشغال ومقاوالت الدراسات

 الصناعة وقطاع ال راعة قطاع بي  عمل فرص إيجاد هيكلة مستو  على التوا ن إيجاد على العمل -3
 اإلنتا  قطاعات في التشغيل حساب على الخدمات قطاع في التشغيل يكون ال حّتى الخدمات وقطاع
 يغليب  العربيية  اليدول مي    عدييد ال فيي  %50 مي   أكثير  يشّغل الذي الخدمات قطاع نّنب علما .األخر 
 . "المنّظم غير" أو "النظامى غير" الطابع عليه

 والتشغيل، ستثمارواال للتنمية األحيان أغلب في المعطلة واالجتماعية االقتصادية التشريعات مراجعة -4
 .النشيطة التشغيل وسياسات العمل شريعاتتو ، االستثمار كقواني 

 القطاعيات  فيي  - العميل  فيرص  إيجياد  عليى  القيدرة  أ   –" التشيغيلية  الطاقية " تطيوير  عليى  العميل  -5
 بالرغم العمل ع  الشبان ع و  م  يشكو الذي ، ال راعة قطاع في خاّصة،  المختلفة قتصاديةاال
 : إلى يدعو ما وهو واسعة، تشغيل إمكانات م  يوّفره مّما

 . ودعمدا العايلية الفالحة على المحافظة مع أدايه وتطوير الفالحي القطاع تحديث •

 المشياريع  إقامية  وعليى  الفالحية  قطياع  فيي  العميل  عليى  الشباب لتشجيع توعوية بحمالت القيام •
 . الفالحية

 األسواق في تسويقدا لضمان العالمية الجودة لمواصفات وإخضاعدا الفالحية المنتجات تطوير •
 .والعالمية اإلقليمية

 مي   والرفيع  ، ناحيية  مي   ، الجديدة ال راعية "الشغل إحداثات" م  الرفع إلى العناصر هذه وتدد 
 . أخر  ناحية م  الغذايي األم  لتحقيق الفالحي اإلنتا  حجم

 حجيم  فيي  تسيدم  ال التيي  الصيناعة  قطاعيات  فيي  "التشيغيلية  الطاقة" تطوير يتعّي  نفسه الّسياق وفي
 االسيتثمار  فيي  التوّسيع  أّن حي  في العربية، الدول أغلب في %20 م  أقّل بنسبة إاّل العام التشغيل
 .عموما والتنمية التشغيل بمعّدالت لالرتقا  الّركي  الّرك  يمّثل الصناعي
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 تحدييد  أسياس  عليى  "المينّظم  غيير  القطياع " واقيع  عليى  للوقيو   وعربييا  قطرييا  بيانيات  قاعيدة  إنشيا   -6
 .تنظيمهل تمديدا موّحدة إحصايّية قياس وأدوات بحث مندجيات

 حيويية  عليى  المحافظية  اضرورة بي  توّفق بطريقة المنّظم غير للقطاع والمدروس التدريجي الّتنظيم -7
 هيذا  يبقيى  ال حّتيى  ثانيية  ناحيية  مي   واالجتمياعي  االقتصادي أدايه م  والّرفع ناحية م  القطاع هذا

 اقتصياديا  الثنايّيية  تجّنيب  عليى  يسياعد  بما واالجتماعية االقتصادية اإلصالحات هامش على القطاع
 : القطاع هذا لتنظيم والمرنة األساسية المداخل وم  ..واجتماعيا

 . المستقل للعمل الّتنسي  إجرا ات تسديل  -

 . التسجيل كلفة تخفيض - 

 . االجتماعية واالسدامات الضرايب م  التخفيض - 

 هياكيل  إنشيا   االّتجياه  هيذا  فيي  ويمكي   ..المينّظم  غير القطاع ألنشطة التضامني التمويل اعتماد - 
 .الشعبي ل قراض تمويل

 أجيل  مي   تعاقديية  عالقية  وفق الخاص والقطاع العام القطاع بي  وحقيقية فاعلة شراكة وبنا  تصّور -8
 الدولية المنافسة ومتطّلبات المجتمع احتياجات تلبية على وقادر ومتكامل ومتنّوع منت  اقتصاد بنا 
 . الشامل بمفدومدا للتنمية االعتبار ُيعيد بما

 وآلييات  بمنطلقيات  مجاالته وتوسيع (المدني المجتمع + الثالثي االجتماعي الحوار) وتحديث تطوير -9
 .والمسؤوليات األدوار فيدا تتقاسم عليدا مّتفق تنموية استراتيجية حول وطني توافق إطار في جديدة

 احتياجا  وفق البشرية الموارس إعداس منظومة تطوير .. البشري المورس بخصوص االقتراحا  - ثالثا
 : التشغيل ومركزية المستجّدة االقتصاس

 ما الت التعليمية المنظومة فإّن العربية، الّدول في إقرارها تّم التي اإلصالحات مختل  م  بالّرغم
 التعليميية  المنظومية  ربي   حييث  مي   خاصية  ، المجياالت  جمييع  فى والتطوير التحديث إلى ملّحة بحاجة
 المبادرة وثقافة "التشغيلية مفاهيم" باعتماد الجديدة وظايفدا وتطوير واالجتماعي قتصادياال دايبمحيط
 . األجنبية الّلغات وإتقان المؤسسات وإقامة

 :  ُيقتر  المجال هذا وف 

 قصاد ب العاالي  التعلايم  ونظال المهني التدريب نظال من للمتفرجين "التشريل قابلية" تحسين نرورة -1
 "تشاريلية " تحساين  من ايفا بّد ال  ل  مع وبالتواذي .قتصاديةاال المؤسسات الحتياجات ستجابةاال

 .الشرل لسوق تأهيلية بوحدات التعليم محتويات بدعم و ل  الثانوي التعليم تالمي 
 (العمال  ساوق  على القائمة المؤسسات مع بالتنسيق) التعليمية المنظومة من التشريلي التوجه يتطّلب -2

 إقاماة  او الرياادة  وكفااءات  العمال  قدساية  غارس  فاي  تتمثال  جديادة  وظيفاة  تطاوير  علاى  تعمال  ان
  .واإلنتاج المبادرة عقلية إلى واالستهال  االنتظار عقلية من االنتقا  بهدف المؤّسسات

 التعليمياة  نتائجهاا  عان  مساؤولة  والمهناي  التقناى  التادريب  ومؤسساة  العاالي  التعلايم  مؤسساة  جعال  -3
 .العمل سوق في االندماج مؤّشرات باعتماد والتكوينية

 صيالت  ربي   عليى  المسياعدة  بديد   الجديدة والمد  العمل سوق واقع حول (اإلرشاد) وظيفة تنكيد - 4
 .المطلوبية  االختصاصيات  نحيو  التوجيه على والمساعدة الشغل وعالم الدراسة عالم بي  التواصل

 نحيو  التوجييه  عمليية  فيي  التعليميية  المؤسسية  يسياعد  وال الشياب  يساعد ال التواصل عدم نّنب علما
 .العمل سوق في والمطلوبة المثلى االختصاصات
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 إلحكام ثانية ناحية م  المدنية والمنظمات ناحية م  العالي والتعليم التدريب بي  فعلية شراكة واضع -5
 التخّصصيات  عيرض  إليى  باالسيتناد  وليي   الفعليى  الطليب  اتجاهات وفق البشرية الموارد تخطي 
 . فق  المتاحة

****** 
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 الزراعي بالقطاع النهوض متطلبات

 التشغيل لدعم

 

 : خلفية 

 االحتياجيات  تيوفير  عاتقيه  عليى  يقيع  حييث  الدامية،  اإلنتاجيية  القطاعيات  أحيد  ال راعيى  القطاع يعتبر
 تقريبيا  العاملة القو  ثلث تشغيل فى بار ة مكانة ويحتل وملب ، ومسك  منكل م  الضرورية األساسية

 فيى  الخيدمات  قطياع  بعيد  الثانيية  المرتبية  فيي  يينتي  أنيه  كميا  العايلية، أو األسرية العمالة خاصة وبصفة ،
 االقتصيادية  التنميية  تحقييق  محيددات  مي   ال راعيية  البشيرية  الميوارد  تنميية  وتعيد  هذا .. العمالة استيعاب

 ع  المسئول المحور  العنصر ال راعية البشرية القوة تمثل حيث القومى، المستو  على واالجتماعية
  .ال راعي اإلنتا  فى المستخدمة الموارد إدارة وكذا الال مة العمالة توفير

 ل يادة األرااضى واست راع صالحاست فى التوسع برام  تتبنى العربية الدول فإن معلوم، هو وكما 
 النباتيية  المختلفية  ال راعيى  اإلنتيا   مجياالت  فيى  ال راعيية  المشيروعات  وإقامية  عية، والم ر المسياحة 

 بإنتاجيية  والنديوض  البطالة، حدة تخفي  نحو للسعى جديدة منتجة عمل فرص توفير بدد  والحيوانية،
 يفى بما البشرية، الموارد تنمية على والعمل االستثمارات  يادة فى الخاص القطاع دور وتشجيع العامل

 .العمل سوق باحتياجات

 :العرب  الزراع  للقطاع الرئيسية المالمح** 

 .األراضية الموارد •

 . والم روعة الجغرافية المساحة •

 مي   %4.89 نحيو  تمثيل  ،2011 عيام  في هكتار مليون 65.7 بنحو الم روعة األرااضي مساحة تقدر
 اليواردة  البيانيات  تشيير  .. هكتيار  ملييون  1344 بنحيو  والمقيدرة  العربيي  لليوط   الكليية  المساحة إجمالي
 عيام % 5.07 مي   الجغرافيية  المسياحة  إليى  الم روعية  المسياحة  نسيبة  انخفياض  إليى  أدناه (1) بالجدول
 األرااضيي  واستخدام التحضر ظاهرة إلى أساسية بصفة هذا ع  وُي ،2011 عام% 4.89 إلى 2009

 .العربية المنطقة في  راعية غير أغراض في الم روعة

 والمزروعة الجغرافية المساحة -( 1) جدول

 2010 - 2008 الفترة خالل

 الجغرافية المساحة السنوا 
 هكتار باأللف

 المزروعة المساحة
 هكتار باأللف

 / المزروعة المساحة
 (%) الجغرافية

2008 1406146 71202 5.06 

2009 1406146 71270 5.07 

2010 1406146 68485 4.87 

2011 1343946 65709 4.89 

 .مختلفة أعداس السنوي، اإلحصائ  الكتاب الزراعية، للتنمية العربية المنظمة :رالمصد** 
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   :األراض  استخدام** 

 ، لل راعية  الال مية  الماييية  الميوارد  واسيتدامة  كفايية  ميد   على ال راعية األرااضي استخدام يتوق 
 فرالمياهاتو عدم حالة وفي موسمية، أو مستديمة بمحاصيل إما األرض ت رع الرييسي المحدد لدذا ووفقا
 2012 عام في المستديمة بالمحاصيل الم روعة المساحة بلغت( ، و راعة دون)  بورًا األرض تترك

 أميا  هكتيار،  ملييون  46.5 نحيو  الموسيمية  المحاصييل  مسياحة  بلغيت  بينميا  هكتيار،  ملييون  9.24 نحو م
 بجدول الواردة البيانات م  ويتض  .  راعة دون تركت فقد (هكتار ليون) م م 15.1 المتبقية المساحة

 ملييون  3.57 نحيو  م  ت ايدت المروية المستديمة المحاصيل مساحة فإن 2012 عام باستثنا  أنه (2)
 ملييون  0.53 نحيو  يعيادل  بميا  ،2011 عيام  فيي  هكتيار  مليون 4.1 لنحو لتصل 2008 عام في هكتار
 لتصيل  2008 عيام  هكتيار  ملييون  10.5 نحيو  مي   ت اييدت  فقد الموسمية المحاصيل مساحة أما .هكتار
 ال راعية  فيي  التوسيع  عي   وُي هكتيار،  ملييون  0.28 يعادل بما 2012 عام هكتار مليون 10.77 لنحو

 التوسيع  نحيو  االتجياه  إلى أد  ما وهو ، مندا الدكتار إنتاجية مستو   يادة إلى  أساسية بصفة المطرية
 مي   لالسيتفادة  األمطيار  ميياه  عليى  المعتميدة  المنياطق  فيي  (ميروي  + مطيري ) التكميليي  اليري  نظيام  فيي 

 .المياه مورد استخدام كفا ة ورفع الدكتار إنتاجية مستو   يادة في المروية لل راعة المرتفعة اإلنتاجية

 

 : 2012 – 2008  م  الفترة خالل العرب  الوط  ف  األراض  استخدام -( 2) جدول

 (هكتار ألف) 

 المحاصريل  مسراحة  السنوا 
 المستديمة

 المحاصريل  مسراحة 
 الموسمية

 المساحة
 المتروكة

 مسراحة 
 الغابا 

 مسررراحة
 المراع 

 مروية مطرية مروية مطرية

2008 5017 3571 34398 10506 17688 95383 496405 

2009 5072 3584 35337 10089 14710 95264 496578 

2010 5190 3806 35474 10443 13572 94887 494259 

2011 5308 4096 35703 11362 13431 48531 494288 

2012 5313 3924 35755 10787 15141 48531 494288 

 .مختلفة أعداس السنوي، اإلحصائ  الكتاب الزراعية، للتنمية العربية المنظمةر: المصد** 

 بعيض  أو أحيد  فيي  استغاللدا يتم ال التي ال راعية األرااضي م  المساحات تشمل المتروكة األرااضي •
  .أخر  ألسباب أو اإلنتاجية قدرتدا الستعادة أو الري مياه كفاية لعدم المواسم

 :المائية الموارس** 

 العربيية  اليدول  فيي  الميياه  تيدفقات  مي   %70 أن كميا  ، جفافا العالم مناطق أكثر العربية المنطقة تعد
 المنشين  ذات السطحية المايية الموارد (3) رقم بالجدول الواردة البيانات وتعك  .. أخر  دول م  تنتي

 الميياه  م  كمية بنكبر يتمتع العراق أن الجدول م  يتض  حيث العربية، الدول بنهم والخارجي الداخلي
 السيطحية  الميياه  مي   كميية  بينكبر  أيضا تمتعت العراق أن إال وسوريا، السودان ثم مصر تليدا ، السطحية
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 الم ييد  إعطيا   اضيرورة  يعكي   .هذا األمر مكعب متر مليار 21.8 بنحو والمقدرة الداخلي، المنشن ذات
 مي   حصيته  الستقرار نتيجة منه االستفادة وتعظيم العراقي ال راعي بالقطاع الندوض نحو االهتمام م 

  .الداخلي المنشن ذات المايية الموارد

 

 العربى الوط  فى السطحية المائية الموارس( 3 ) جدول

 : والداخلى الخارجى المنشأ  ا 

 الدولة
 أ

 ساخلى منشأ
 3م مليار

 ب
 خارجى منشأ

 3م مليار

  
 الموارس مجموع
 السطحية المائية

 18.8 16 2.8 اسوري
 60.80 39 21.8 العراق
 0.26 0.16 0.10 األردن
 56 *55.5 0.50 مصر

 25 **18.5 6.5 السودان
 8.1 4.5 3.6 الصومال
 5.8 5.4 0.4 موريتانيا
 174.76 139.06 35.7  المجموع

 ".3 م اتمليار 10 بـ " يقدر الذي،  ناصر بحيرة م  التبخر يشمل ال الرقم هذا *    

 .3 م مليار 40 بـ ويقدر األ رق النيل وم  والجبل ال را  بحري م  التبخر يشمل ال الرقم هذا**     

 علرى  ترأثيره  و المنراخ   لتغير"ا " – أكساس" القاحلة واألراض  الجافة المناطق لدراسا  العرب  المركز - المصدر** 
 .7/2008/ 17 –14القاهرة  للمياه العرب  الوزاري المؤتمر  ، "العربيه المنطقة ف  المائية الموارس

متر 1000 ع  يقل العربية المنطقة في المياه م  الفرد نصيب معدل فإن أخر  ناحية وم 
3
 كما ،

 حديثية  بينظم  المروية األرااضي ومساحة% ، 60 تتعد  ال العربية ال راعة في المياه استخدام كفا ة أن
 .المروية المساحة م  %5 ع  تقل

 :  البشرية الموارس** 

 إليى  العربيي  اليوط   في السكاني النمو ع  وُي ، السريع السكاني النمو أقاليم م  العربي الوط  يعد
 حييث  مي   العربيي  المجتميع  فيي  السيايدة  واالجتماعيية  االقتصيادية  الظيرو   بسيبب  الموالييد  نسبة ارتفاع
 إليى  باإلاضيافة  ، الصيناعة  مجيال  دخيول  فيي  التينخر و ، التعلييم  نسيبة  وانخفياض  وغييره،  المبكير  ال وا 
 . الصحية الرعاية تقدمو الصحي الوعي انتشار نتيجة الوفيات معدل انخفاض

 %2.1 السكاني النمو معدل في  يادة حدو  إلى الوفيات معدل وانخفاض المواليد نسبة ارتفاع أد 
 مشياكل  إليى  باإلاضيافة  ، التنمويية  للجديود  تحيديا  يشيكل  مميا  ، العيالم  مسيتو   عليى  %1.2 بنحيو  ةمقارن
 عليى  والمسيتمر  ال ايد الحضري والنمو ، وأخر  منطقة بي  فيما السكان تو يع سو  فى تمثلت أخر 
 . البطالة وتفاقم بدا المتاحة للموارد الكامل االستغالل وعدم الري  حساب

 الفترة خالل الريفيي  السكان وعدد السكان عدد إجمالي تطور (4) بالجدول الواردة البيانات تواض 
 إليى  2007 عيام  نسيمة  ملييون  332.9 م  مطردة  يادة السكان أعداد ت ايد حيث ، 2011 – 2007
 مي   السيكان  عيدد  إجمالي إلى الريفيي  السكان نسبة تناقصت كما ، 2012 عام نسمة مليون 362 نحو
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 المنياطق  فيي  ل قامية  اليريفيي   السيكان  لدجيرة  نتيجة ، 2011 عام%42.8 إلى 2007 عام44.79%
 . أفضل معيشة ومستو  عمل فرص ع  بحثا  الحضرية

 :الريفيي  والسكان الكل  السكان عدس تطور -( 4) جدول

 عدس إجمال  السنوا 
 السكان

 السكان عدس
 الريفيي 

 إلى نوالريفي السكان
 (%) السكان عدس إجمال 

2007 332922 149103 44.79 

2008 342865 151906 44.30 

2009 353396 154772 43.80 

2010 361370 156907 43.42 

2011 361994 154937 42.80 

 .مختلفة أعداس السنوي، اإلحصائ  الكتاب الزراعية، للتنمية العربية المنظمة  -المصدر** 

 :والزراعية الكلية العاملة القوى - 1-3-1

 نحيو  سينة  64 و 15 بيي   أعميارهم  تتيراوح  اليذي   الي راعيي   السيكان  ال راعية العاملة القو  تمثل
  . العربية الدول في نسمة مليون 84 عددهم البال  ال راعيي  السكان إجمالي م 52%

 خيالل  مسيتمر  ت اييد  فيي  ال راعيية  العاملية  والقيو   الكليية  العاملة القو  فإن ، 2011 عام باستثنا 
 القيو   إجميالي  مي   ال راعيية  العاملية  القيو   تمثليه  ميا  نسيبة  تذبيذبت  بينما ، 2010 - 2007 ة م الفتر

 2008 عيام  فيي  اليدنيا  وقيمتديا % (30.02) 2009 عيام  القصيو   قيمتديا  بلغيت  حييث  ، العاملية 
 بصيفة  التذبيذب  هيذا  عي   وُي ، (5) الجيدول  فيي  اليواردة  البيانيات  تعكسيه  الذي النحو على %(27.13)

 المناطق بي  التنموي التوا ن اختالل بسبب الحضر إلى الري  م  الدجرة معدالت ارتفاعإلى   أساسية
 نتيجية  ال راعيي  النشياط  مي   أيضا الري  في العمالة هجرة إلى باإلاضافة ، الحضرية والمناطق الريفية

 للطبيعية  نتيجية  المقنعية  البطالية  نسيبة  وارتفياع   ،ال راعية الميكنة وانتشار فيه األجور مستو  نخفاضا
  .لل راعة الموسمية

 المتاحة والزراعية الكلية العاملة القوى تطور -( 5) جدول

 : 2011 -2007ة م  الفتر خالل

 )نسمة ألف(

 العاملة القوى السنوا 
 الكلية

  الزراعية العاملة القوى
 

 الزراعية العاملة القوى
 (%)  الكلية / 

2007 104658 28827 27.54 

2008 107653 29204 27.13 

2009 126622 38016 30.02 

2010 130066 38187 29.36 

2011 125377 35035 27.94 

 .مختلفة أعداس ، السنوي اإلحصائ  الكتاب ، الزراعية للتنمية العربية المنظمة : المصدر** 
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 :العربية الدول ف  البطالة معدال  - 1-3-2

 يمكر   والتر   ، العمالية  وعيرض  العمالية  عليى  الطليب  بيي   العالقية  لطبيعية  وفقا البطالة أشكال تتعدد
 :م  كل ف  حصرها

 العاملية  األييد   عليى  الطلب انخفاض إلى يؤدي الذي بالشكل العمل سوق جمود م  وتنشن:  البطالة
 .مندا المعروض إلى بالنسبة

 مناسيب  عميل  عي   العاميل  بحيث  مي   وتنشين  الي م   مي   قصييرة  لفتيرة  عيادة  تمتد : العارضة البطالة
 .المناسب العامل ع  العمل رب وبحث

 تنتشر أن يمك  ولك  مؤقتة عادة وتكون التراكمي الطلب في لتقلباتا  نتيجة تنشن : الدورية البطالة
 م  النوع هذا إلى االقتصادية الدورة في االنكماش يؤدي الغالب وفي .حدتدا تشتد وأن واسع نطاق على

 ان يمكي   االقتصيادي  النشياط  فيي  انخفياض  حدو  بعد العمل إلى العودة العمال على تعذر وإذا .البطالة
 .ال م  م  أطول لفترة بطالة إلى الدورية البطالة تتحول

 فشل ع  وتنت  ال م  م  لفترة عمومًا وتمتد الدورية البطالة م  حدة أشد وهي :  الهيكلية البطالة
 البطالة م  النوع هذا حل ويتطلب .. العمل أسواق وجمود االقتصادي الركود ظاهرة وتفشي السياسات
 .معينة مدارات واستددا  العاملة األيد  على التراكمي الطلب انتعاش

 وأكثرهيا  العربيية  البليدان  ديا تعاني التيى  البطالية  أشكال أبر  م  المقنعة البطالة تعد : المقنعة البطالة
 يترتيب  مميا  السيايد  اإلنتيا   مستو  حاجة على ت يد العاملة القو  م  أعداد فى وجود وتتمثل ، انتشارًا
 البطالية  ظديور  يشييع و .. للصيفر  مسياوية  الفايضية  العاملية   القيو  لديذه  الحديية  اإلنتاجية تصب  أن عليه

 القرابة صلة تل مدم ، حيث فيه العاملة  القو م  األكبر الج   ترك  نتيجة ال راعي القطاع في المقنعة
 البطالة أن إلى التقديرات بعض تشير حيث ، جيل بعد جيال األرضفى  العملب (العشايرية) وااللت امات

 القيوة  إجميالي  مي  % 50و% 20 بيي   تاريخيياً  تراوحيت  المثيال  سبيل على المصري الري  في المقنعة
 .ال راعي القطاع في العاملة

 القطاع إلى الخريجي  انضمام مثل) قدراته م  أقل الفرد إنتا  يكون عندما وتنشن : الناقصة العمالة
 يحيول  عنيدما  عيادة  الواضيع  هيذا  ويسيود  ( .العلميية  بميؤهالتدم  لديا  عالقية  ال مديام  وتنديية  الرسيمي  غيير 

 ع  تنت  عندما أو تعليمدم مجال في العمل بقبول المدرة العمال قيام دون العمل م  االجتماعي الموق 
 انخفااضياً ) أو انكماشياً  االقتصياد  يشيدد  عندما أو ، العمل سوق في مطلوبة غير مدارات التعليمي النظام
 رأس كثافية  على يقوم النمو م  ند  اعتماد إلى االقتصاد يلجن عندما أو (العاملة األيد  على الطلب في

 .المال

 دالتـــمع تطور (6) جدول يواض و ، البعض وبعضدا العربية الدول بي  فيما البطالة معدالت وتختل 
 ملحوظة  يادة ) العربي الربيع ( دول في المعدالت تلك ا دادت حيث ، العربية الدول بعض في البطالة

 ة مي  الفتير  خيالل  (العاديية ) بال ييادة  مقارنية  (الييم   – مصير  – سيوريا  – تيون  ) 2011 عيام  اللـــخ
 .الدول تلك شددتدا التي األخيرة ألحدا ا نتيجة 2010- 2007
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 العربية الدول بعض ف  البطالة معدال  تطور  : (6) جدول

 2011-2007خالل الفترة م  

    (%) 

 2011 2010 2009 2008 2007 الدولة
 12.9 12.5 12.9 12.7 13.1 األردن
 3.7 3.8 4.0 4.0 4.0 البحري 
 18.9 13.0 13.3 12.4 12.4 تون 

 9.8 10.0 10.2 11.3 13.8 الج اير
 14.9 8.6 8.5 10.9 9.2 سوريا
 26.6 26.6 21.5 21.6 21.5 فلسطي 
 11.9 8.9 9.4 8.7 8.9 مصر

 8.9 9.1 9.1 9.6 9.8 المغرب
 18.0 14.3 14.6 15.0 15.3 اليم 

 2012 – الموحد العرب  االقتصاسي التقرير – العرب  النقد صندوق : المصدر** 

http://www.amf.org.aeWebsite :  

 

  .العربية الدول فى الزراع  والنات  اإلجمال  المحل  النات   - 1-4

 اإلجميالي  المحليي  النيات   مي   كيل  فيي  المسيتمر  الت اييد  إليى  (7) بالجيدول  اليواردة  البيانيات  تشيير 
 النيات   مي   ال راعيى  النيات   يمثليه  ميا  نسيبة  ت ايدت كما ، 2011 –م   2007 الفترة خالل وال راعي
 في أخذت النسبة تلك أن إال ، 2009 عام%6.54 نحو إلى 2007 عام%5.99 م  اإلجمالي المحلي
 النسيبية  األهميية   ييادة  الواضيع  هيذا  ويعكي   ، 2011 عيام  %5.55 إليى  لتصيل  أخير   ميرة  التنياقص 
 معيه  يتطلب الذي األمر ال راعي، بالنات  مقارنة اإلجمالي المحلي النات  في األخر  القطاعات السدام
  . إنتاجيته و يادة ، ال راعي القطاع أنشطة في االستثمار لجذب أكبر أهمية إعطا 

 الجارية باألسعار الزراع  والنات  اإلجمال  المحل  النات  -( 7جدول )

 : 2011 – 2007خالل الفترة م  

 سوالر بالمليون

 
 السنوات

 المحلييي النييات 
 اإلجمالي

 المحلييي النييات 
 ال راعي

 المحلييي النييات 
 / ال راعيييي
 (%) اإلجمالي

2007 1504531 90189 5.99 

2008 1937694 102223 5.28 

2009 1793620 117354 6.54 

2010 2089984 128029 6.13 

2011 2458319 136359 5.55 

 .مختلفة أعداس السنوي، اإلحصائ  الكتاب الزراعية، للتنمية العربية المنظمة - لمصدر** ا
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 : العربية الدول فى الزراعية العمالة وأجور إنتاجية 1-4-1 - 

 العامل م اولة جرا  م  عليه المتحصل الدخل ) ال راعي القطاع في العامل دخل أن به المسلم م 
 لعيدم  ونظيرا  .األخير   القطاعيات  فيي  نظيره دخل بمستو  قورن ما إذا منخفضا يعد (ال راعي لنشاطا

 اسيتخدام  يمكي   فإنيه  ، العربيية  الدول في ال راعية العمالة أجور مستو  ع  دقيقة رسمية بيانات وجود
  .واألجور ل نتاجية كمؤشر النات  م  الفرد نصيب متوس 

 فيي  اإلجميالي  المحليي  النيات   مي   الفيرد  نصييب  متوسي   أن إلى (8) بالجدول الواردة البيانات تشير
 الفيرد  نصييب  متوسي   ت اييد  كميا  ،2009 عام باستثنا  2011 - 2007 ة م الفتر خالل مستمر ت ايد
 فيي  أندميا  يتضي   الحيالتي   فيي  السينوي  التغيير  معيدل  وبمقارنية  نفسدا ، الفترة خالل ال راعي النات  م 

 يفوق اإلجمالي المحلي النات  م  الفرد نصيب متوس  في السنوي التغير معدل أن إال ، مستمر تناقص
    . السنوات معظم فى ، الضع  م  بنكثر ال راعي النات  م  الفرد نصيب فى التغير متوس 

 التغير ومعدل ، الزراع  والنات  اإلجمال  المحل  النات  م  الفرس نصيب متوسط - (8) جدول
 : 2011 -2007 م  الفترة خالل السنوى

 (سوالر(

 نصييب  متوسي   السنوات
 النيات   مي   الفيرد 
 اإلجمالي المحلي

 التغيير  معيدل 
 (%) السنوي

 نصييب  متوسي  
 النيات   مي   الفيرد 

 ال راعي

 التغيير  معيدل 
 (%) السنوي

2007 4519 - 271 - 

2008 5651 25 298 10 

2009 5075 -10 332 11 

2010 5783 14 354 7 

2011 6791 17 377 6 

 .مختلفة أعداس السنوي، اإلحصائ  الكتاب الزراعية، للتنمية العربية المنظمة - المصدر** 

 يصيل  حييث  ، ألخير   عربيية  دولية  مي   اإلجميالي  المحليي  النات  م  الفرد نصيب متوس  ويتفاوت
 ال راعيية  العربيية  اليدول  فيي  ملحوظية  بصيورة   ضيينخف  ثيم  ، الخليجيي  التعياون  مجل  دول في أقصاه

 مي   كيل  فيي  ألدناه يصل ثم ، (والعراق والج اير وسوريا ومصر والمغرب وتون  السودان) الرييسية
 ( .9) جدول وموريتانيا، واليم  والسودان جيبوتي
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 اإلجمال  المحل  النات  م  الفرس نصيب متوسط - (9) جدول

 :2012 عام خالل العربية الدول فى

 المحلر   النرات   مر   الفررس  نصريب  متوسرط  الدولة
 )بالدوالر ( اإلجمال 

 120221 قطر

 49012 اإلمارات

 39889 الكويت

 29166 عمان سلطنة

 28744 البحري 

 15757 لبنان

 12066 ليبيا

 9775 تون 

 7477 الج اير

 7080 العراق

 6545  مصر

 6042 األردن

 5265 المغرب

 5041 سوريا

 2677 جيبوتي

 2545 السودان

 2283 اليم 

 2122 موريتانيا

 . 2012 – العرب  الغذائ  األم  أوضاع تقرير – الزراعية للتنمية العربية المنظمة - المصدر** 

 



 
 

 300                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 

 العربيية  اليدول  معظيم  فى االجمالى المحلى النات  م  الفرد نصيب متوس  انخفاض على ترتب وقد
 التغذية، سو  وانتشار الغذا  على الحصول إمكان فى السكان معاناة ارتفاع وبالتالي الفقر معدالت  يادة
 .(10) جيدول  .والييم   وموريتانييا  كالسيودان  اليدول  بعيض  فيي  %(30) م  أكثر الفقر نسبة بلغت وقد
 مي  %66 ونحيو  الري ، سكان م %44 نحو يمثلون مليونا، 35 نحو العربي الري  فقرا  عدد ويبل 
 . )وحضر ري  ( الفقرا  إجمالي

 : العربية الدول ف  الفقرنسبة  -( 10) جدول

(%) 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدولة
 25.1 - 21.6 - - 19.6 مصر
 - - - - 22.9 - العراق

 - - - 42.0 - - موريتانيا
 - - - - 9.0 - المغرب
 - - 46.5 - - - السودان
 - - - - - - سوريا
 - 15.5 - - - 23.3 تون 

 - - 21.9 - 31.2 - فلسطي 
 - - - - - 34.8 اليم 

 .2012 – العرب  الغذائ  األم  أوضاع تقرير – الزراعية للتنمية العربية المنظمة : المصدر** 

 .  )متاحة غير البيانا  أن إلى (-) عالمة تشير(   

 

 :المدن إلى الريف م  الهجرة -1-4-2

 وغيياب  ال راعيي  النشياط  بضيع   تتعليق  متعيددة  مشيكالت  العربيية  المنطقة في الري  سكان يعاني
 الخيدمات  مسيتو   واضيع   الحضيرية،  المنياطق  فيي  اإلنماييية  المشياريع  لتركي   نتيجية  العميل  فيرص 

 4) بيي   تيراوح  العربيية  اليدول  فيي  الميدن  سيكان  نميو  معيدل  أن إليى  التقيارير  وتشيير  .الصيحية  والرعاية
 ويتوقع ، 2010 – 2000 ة م الفتر خالل %0.3 نحو ال راعيي  السكان نمو تراجع بينما% (  4.5و

 اليدول  مي   عيدد  فيي  الحضير  سيكان  نسيبة  لترتفيع  المقبلية  العقيود  خيالل  الميدن  إليى  الدجيرة  نمو استمرار
 . 2030 عام بحلول% 65 – 60 نحو م  العربية

 األييدي  لدجيرة  نظيرا  ال راعيي  بالنشياط  الضيرر  تلحيق  سيلبية  آثيار  الري  م  الدجرة على ترتبوت
 أعيداد  ودخيول  األرااضيي،  وإهميال  ال راعيي،  العميل  مواسيم  ذروة فيي  خاصية  وبصفة ال راعية العاملة
 في الدامشية العمالة وانتشار البطالة، معدالت م  ي يد مما المدينة في العمل سوق إلى العمالة م  كبيرة
   .العامة والخدمات المرافق على سلبية آثار م  ذلك يتبع وما المدن

 :العربية الزراعة ف  التقن  المستوى -1-5

 7بنحو ال راعية الميكنة استخدام معدل يقدر حيث متوااضعًا، العربية لل راعة التقني المستو  يعتبر
 استخدام يتجاو وال .العالمي المستو  على هكتار أل  لكل  جرارا 18 مقابل هكتار، أل  لكل جرارات
 اسيتخدام  معيدالت  انخفياض  بجانب هذا .عالميًا للدكتار كجم 91 مقابل للدكتار، كجم 50 معدل األسمدة
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 العربيية  ال راعية  تعياني  كميا  الم روعية،  المسياحات  مي  %30 سيو   تمثيل  ال التيي  ، المحسينة  البيذور 
 التربية نظم وشيوع ، البيطرية والرعاية ، الحيوية والمكافحة الوقاية أساليب استخدام معدالتب ًاانخفااض
 . العربية الدول غالبية في السمكي واالست راع الصيد أساليب وبدايية ، الحيوانية للقطعان التقليدية

 :التسويق أساليب وبدائية التسويقية البنية ضعف -1-6

 منياطق  تيرب   التيي  والمواصيالت  الطيرق  فيي  سوا  ، جيدة تسويقية بنية إلى العربية ال راعة تفتقر
 أو ، الغيذا   إميدادات  اسيتقرار  عليى  تحياف   التيي  التخ ينيية  السيعات  فيي  أو ، االستدالك بمناطق اإلنتا 
 ، التسيويقية  للخيدمات  المتطيورة  األسياليب  اسيتخدام  محدوديية   إليى  باإلاضيافة  ، المبيردة  النقيل  أجدي ة 
 اليذي  األمر ، اإلنتا  م  %25نحو  الحصاد بعد ما فاقد يمثل حيث الحصاد، بعد ما معامالت واضع 
 المصيادر  مي   الصييد  وحصييلة  الحيوانية الوحدة وإنتاجية الدكتارية اإلنتاجية مستو  على ايسلب انعك 
 .المختلفة

 

 :المؤسسية البنية ضعف** 

 المسياندة،  الخدميية  المؤسسيات  دور توااضيع  أيضيا  العربيية  لل راعية  المؤسسيية  البنيية  معيالم  تواضي  
 ال راعيي،  وااليتميان  التموييل  التكنولوجييا،  ونقيل  ال راعيي  اإلرشياد  العلميية،  البحيو   مجياالت  شياملة 

 ال راعيي  التينمي   ال راعي، الحجر والمختبرات، المعامل  والمعلومات، اإلحصا   البيطرية، الخدمات
 ال راع، صغار وبخاصة الم ارعي ، مؤسسات دور قصور إلى اضافةباإل ، الجودة على الرقابة وأنظمة
 في الخاص القطاع دور بتنمية تعنى التي المؤسسات غياب أو واضع  المدني، المجتمع مؤسسات شاملة
 .ال راعية التنمية

 :الزراعة لقطاع الموجهة االستثمارا  ضعف** 

 ال راعية  لقطاع الموجدة االستثمارات نسبة متوس  أن إلى العربي، ال راعي االستثمار واقع يشير
 هتعاني ما ظل في للغاية متوااضعة نسبة وهي الكلية، االستثمارات م  %9 تجاو ي لم العربية الدول في

 فيي  األساسيية  البنييات  اضيع   ذليك،  أسيباب  أهيم  مي   ولعيل  .. الغيذا   فجوة في ت ايد م  العربية المنطقة
 .عامة بصفة ال راعي القطاع في الرأسمالي التكوي  معدل واضع  ،  راعيًا الواعدة الدول

 :العرب  الوط  ف  المختلفة المحصولية التراكيب ضوء ف  الزراعية **العمالة

 ، ال راعيية  اليدورة  فيى  المختلفية  المحاصيل تشغله لما المئوية النسبة ع  المحصولى التركيب يعبر
 المحاصيل تعاقب لنظام ووفقا محصول بكل الم روعة المساحة طريق ع  ويتحدد

 ، العالمية واالقتصادية المالية األ مات مندا ، الدولية االقتصادية بالمتغيرات المحصولي التركيب ويتنثر
 الحييو   الوقيود  إلنتيا   االرض اسيتخدام  بيي   والمنافسية  ، الغذايية السلع على الدولية األسواق ومخاطر

،  المحليية  االقتصيادية  بيالمتغيرات  المحصيولى  التركييب  يتينثر  كميا  ، الغذايية المواد ل راعة واستخدامدا
 الغذاييية  للسيلع  والتعاقديية  والتو يعيية  السيعرية  والسياسيات  ال راعيية  السيلع  دعيم  بسياسية  تتعليق  التيى 

 .االستراتيجية

 ذلك ويتوق  ، "ممك  عايد صافى" أكبر يحقق الذ  التركيب ذلك هو األمثل المحصولى والتركيب
 آلخر عام م  ويختل  ، الفّدانية أو الدكتارية اإلنتاجية وعلى المخرجات وأسعار المدخالت أسعار على
 وجدية  مي   يختلي   كميا  ، السيابقة  السينة  فيى  المختلفة المحاصيل لربحية ووفقا الم ارع الحتياجات وفقا
 ذليك  هيو  محصيولى  تركييب  أفضيل  ويعتبر . الكلية االقتصادية النظر وجدة ع  للم ارع الفردية النظر
 ميياه  اسيتدالك  مي   ويقليل  ، المتاحية  ال راعية األرض مساحة م  ممك  دخل صافى أقصى يحقق الذي
  . ال راعة قطاع فى العمالة استخدام ويعظم ، الر 
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 الموسيم  فيى  المختلفية  المحاصييل  بيي   المحدودة ال راعية األرض على تنافسية عالقة لوجود ونظرا
 األخر  المحاصيل مساحة حساب على دايما كونت المحاصيل أحد مساحة  يادة فإن   الواحد ال راعى

 التركييب  يديد   ميا  وعيادة  .ومحيدوداً  ثابتياً  ال راعيية  ليألرض  الكليى  العيرض  كيان  اذا خصوصيا  ،
 مي   كيان  سيوا   السيلع  مي   يتيوافر  ميا  خيالل  مي   ، الغيذايى  األمي   تحقييق  إليى  أساسية بصفة المحصولى

 إعيادة  طرييق  عي   اإلجميالى  الغيذايى  األمي   تحسيي   ويمكي   . الخارجيية  التجيارة  مي   أو المحليى  اإلنتا 
  .النقدية والسلع الغذايية السلع بي  الموارد تخصيص

 : العربية المنطقة ف  المحصولية ا التراكيب على وأثرها العربية الزراعية السياسة ف  التغيرا ** 

 كانت حيث ، العربية التكاملية التوجدات حساب على القطرية التوجدات سيطرة تاريخيا الثابت م 
 التجيارة  ظليت  السيبب  ولديذا  ، القطريية  ال راعيية  السياسات تتصدر الدعم وسياسات الحمايية السياسات
 المشيروعات  تشيدد  وليم  ،العربيية  غيير  واليدول  العربيية  اليدول  بي  التجارة ت ايد لحساب تتناقص البينية
 المشيروعات  بنميو  مقارنية  وإنميا  فحسيب  المطليوب  بالمسيتو   مقارنية  لي  يذكر نموا المشتركة العربية

  .العربية غير الدول مع المشتركة

 ، األخير   االقتصيادية  القطاعات سياسات مع تكاملدا بعدم القطرية ال راعية السياسات اتسمت كما
،  األخير   القطاعيات  لمصيلحة  العامية  االقتصيادية  السياسية  تحيي   العربيي  ال راعيي  القطياع  عيانى  حييث 

  . التكاملي بالمفدوم العربية للدول المحصولي التركيب وتناغم تناسق عدم إلى الواضع هذا ويؤدي

 المحاصيل م  الرئيسية للمجموعا  المحصول  التركيب إلى (11) بجدول الوارسة البيانا  وتشير
 مر   المزروعرة  المسراحة  فر   التغيرر  معردل  وبدراسرة  ، 2008 – 2004 مر   الفتررة  خرالل  الزراعيرة 

 يتبي  ، 2008 -2004م   الفترة ومتوسط ،2011 عام بي  فيما الرئيسية المحصولية المجموعا 
 : يأتى ما

%( ، 32.54) ، %(46.67) والدرنات ال يتية والبذور التب  م  كل في كبيرة  يادة حدو  - 

(32.36. )% 

 %(12.38%( )16.84) السكرية والمحاصيل الخضر م  كل في أقل بمعدل  يادة حدو   -

 استقرار يعك  مما (5.97)الحبوب محاصيل حالة في لدا قيمة ألقل ال يادة معدالت وصلت  -
  . الدراسة فترة خالل الم روعة المساحة

 ، %34.94-و بنحي  والبقولييات  واألعيال   األلييا   مي   لكيل  الم روعية  المسيـاحة  تناقصيت  - 
 . الترتيب على% 4.88 ،% 6.8
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 : 2011-2004 ة م الفتر خالل العربية للزراعة المحصول  التركيب -(  11)  جدول

 )هكتار ألف(

 متوسط البند
2004-2008 

 معرررردل 2011 2010 2009
 التغيرررر

(%) 
 5.97 32786 33913 28571 30940 الحبوب
 32.36 728 521 544 550 الدرنات

 المحاصيييييييل
 السكرية

404 404 457 454 12.38 

 4.88- 1248 1229 1191 1312 البقوليات
 32.54 8891 8569 6899 6708 ال يتية البذور
 16.84 2748 2483 2593 2352 الخضر
 0.89 4174 3680 3850 4137 الفاكدة
 34.94- 432 429 374 664 األليا 
 46.67 66 42 40 45 التب 

 6.80- 2342 2292 2329 2513 الخضرا  األعال 

 .مختلفة أعداس السنوي، اإلحصائ  الكتاب الزراعية، للتنمية العربية المنظمة  -المصدر** 

 

 :الراه  المحصول  التركيب ضوء ف  الزراعية للعمالة الفنية المعامال  مصفوفة** 

 عليى  الم روعية  المحاصييل  مي   محصيول  لكيل  ال راعيية  العمالية  مي   الفنية المعامالت تقدير يعتبر
 بعض وجود عدم أهمدا ، المشاكل م  بمجموعة تواجه حيث الصعوبة، بال  أمرا العربية الدول مستو 
 مي   المسياحة  وحيدة  احتياجيات ) اإلنتيا   وتكيالي   للمحاصييل  الفنية المعامالت م  بكل المتعلقة البيانات
 اخيتال   إليى  باإلاضيافة  هيذا  ( ..امي وغيره الماييية  والمقننيات  كالعمالية  اإلنتا  مدخل م  معي  محصول
 البيانيات،  جميع  فيي  والتينخر  ،العربيية  المنطقية  فيي  المستخدمة اإلحصايية والمعايير المصطلحات بعض
  .الواحدة الدولة داخل وأخر  سنة بي  وفيما الدول بي  وتضاربدا  ال راعية البيانات قواعد وغياب

 تقيدير  إليى  االسيتناد  تيم  فقيد  ، الم روعية  للمحاصييل  المطلوبية  العمالية  لتقيدير  هنيا  للحاجية  ونظيرا 
 حيول  تقيدير  إلعطيا   العمالية  مي   العربيية  مصر جمدورية في الم روعة المختلفة المحاصيل احتياجات
 ينطبيق  هيذا  أن االعتبيار  فيي  األخيذ  مع ، العمالة م  العربية المنطقة في ال راعية المحاصيل احتياجات

 مصر العتماد ربما مصر في المطرية ال راعة ع  بيانات توجد ال حيث) المروية ال راعات على فق 
 مصير  في اآللي العمل استخدام معدل أن هنا يالح  أن يجب كما  ( ،كبير بشكل المروية ال راعة على
 العمل م  المحاصيل احتياجات فإن وبالتالي ، العربية الدول م  عدد في نظيره م  بكثير اعلى يكون قد

 تصيورا  تعطيي  عموميا  أنديا  إال ، العملييات  مي   كثيير  فيي  اآلليي  العمل إلحالل كنتيجة قليلة تعد البشري
 شدور  مد على العمالة تلك موسمية يعك  وبما ال راعية العمالة م  الفدان احتياجات عليه لما اتقريبي
 .السنة

 شدور على مو عة الم روعة الرييسية للمحاصيل المطلوبة العمالة تقديرات إلى هنا االستناد تموقد 
 جميع  حتيى  لل راعية  األرض إعيداد  مي   بيد ا  الم روعة المحاصيل على تتم التي للعمليات وفقا ، السنة

 وصيول  حتيى  الحصياد  بعيد  ميا  مرحلية  فيي  العمالية  عي   نيات ابي تتضيم   ال فإنديا  وبالتيالي  ..المحصيول 
 . المستدلك يد إلى المحصول
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 خيالل  مصير  فيي  العمالة م  الرييسة بالمحاصيل الم روع الفدان احتياجات  (12) جدول يواض و
 تنتي والقط  السكر قصب محصولي م  الفدان احتياجات أن منه ويتض  ، (يوم / عامل) السنة شدور
 ، الترتيب على عمل يوم 178 ، 166 نحو مندما كل في العمل أيام عدد بل ي حيث ، األول الترتيب في
 واتاالخضير  ثيم  (عميل  ييوم ) 125 ال يتيية  المحاصييل  ثم (عمل يوم 157) الصيفية واتاالخضر يليدا

 فيرص  تراوحيت  حييث  المحاصييل  بقيية  وأخييرا  (عميل  يوم  92) البقوليات ثم (عمل يوم  86) الشتوية
 .عمل يوم 50 – 34 بي  فيدا العمل

 حالة إلى بالرجوع – العربية الدول مستو  على العمالة م  ال راعية المحاصيل احتياجات ولتقدير
 التركيب في عليه الحال هى كما) مجموعات صورة في المحاصيل واضع تم - العربية مصر جمدورية
 احتياجات متوس  حساب تم كما القياس، وحدات لتوحيد بالدكتار المساحة وحدة واستخدام (المحصولي
 المحاصييل  لمجموعية  العمالية  مي   الدكتيار  احتياجيات  إجميالي  بقسيمة  العمالية  م  المحصولية المجموعة
 . (13) جدول يعكسه الذي النحو على ، للمجموعة المكونة المحاصيل عدد على مقسوما

 

 مصر ف  العمالة م  الرئيسية بالمحاصيل المزروع الهكتار احتياجا  - (12) جدول
 : )يوم / عامل (  السنة شهور خالل

 إجمال  سيسمبر نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أغسط  يوليو يونيو مايو أبريل مار  فبراير يناير المحصول

 43 2 5 0 0 0 0 0 20 1 2 3 10 قمح

 45 2 5 0 0 0 0 0 10 10 1 10 7 شعير

 92 14 30 0 0 0 0 0 10 10 10 4 14 حلبة

 52 10 14 0 0 0 0 0 7 7 2 2 10 بلدي فول

 92 14 30 0 0 0 0 0 10 10 10 4 14 عد 

 92 14 30 0 0 0 0 0 10 10 10 4 14 ترم 

 92 14 30 0 0 0 0 0 10 10 10 4 14 حم 

 73 10 9 0 0 0 0 0 24 24 2 2 2 كتان

 33 5 7 0 0 0 0 0 10 2 2 3 4 سكر بنجر

 41 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 12 12 تحريش برسيم

 78 10 8 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 مستديم برسيم

 74 17 13 0 0 0 0 0 36 2 2 2 2 شتوي بصل

 74 17 13 0 0 0 0 0 36 2 2 2 2 شتوي ثوم

 86 4 15 0 0 0 0 0 3 30 30 2 2 شتوي طماطم

 86 4 15 0 0 0 0 0 3 30 30 2 2 شتوي كوسة

 86 4 15 0 0 0 0 0 3 30 30 2 2 شتوي بسلة

 86 4 15 0 0 0 0 0 3 30 30 2 2 شتوي كرنب

 86 4 15 0 0 0 0 0 3 30 30 2 2 شتوي فاصوليا

 86 4 15 0 0 0 0 0 3 30 30 2 2 شتوي فلفل

 71 0 0 20 2 15 21 13 0 0 0 0 0 صيف  أرز
 شرررام   رة

 48 0 0 12 6 7 10 13 0 0 0 0 0 صيف 
 ةرفيعررر  رة

 34 0 0 21 1 7 2 3 0 0 0 0 0 صيف 

 48 0 0 9 9 2 8 20 0 0 0 0 0 صيف  فول

 125 0 0 33 32 13 26 21 0 0 0 0 0 سمسم

 125 0 0 33 32 13 26 21 0 0 0 0 0 سوسان  فول

 125 0 0 33 32 13 26 21 0 0 0 0 0 شم  عباس

 178 30 30 30 7 7 27 2 5 5 5 15 15  سكر قصب



 
 

 305                  حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية  الرابعالتقرير العربى 

 

 

 إجمال  سيسمبر نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أغسط  يوليو يونيو مايو أبريل مار  فبراير يناير المحصول

 166 0 0 18 20 2 9 27 37 30 23 0 0 قط 

 157 0 0 32 40 34 36 15 0 0 0 0 0 صيف  طماطم

 50 0 0 15 15 5 8 7 0 0 0 0 0 صيف  بطاط 

 157 0 0 32 40 34 36 15 0 0 0 0 0 صيف  خيار

 157 0 0 32 40 34 36 15 0 0 0 0 0 صيف  كوسة

 157 0 0 32 40 34 36 15 0 0 0 0 0 صيف  با نجان

 157 0 0 32 40 34 36 15 0 0 0 0 0 صيف  فلفل

 157 0 0 32 40 34 36 15 0 0 0 0 0 صيف  بطيخ

 47 0 0 13 6 7 10 11 0 0 0 0 0 نيل  شام   رة
 157 0 0 32 40 34 36 15 0 0 0 0 0 نيل  فاصوليا

 157 0 0 32 40 34 36 15 0 0 0 0 0 نيل  طماطم

 157 0 0 32 40 34 36 15 0 0 0 0 0 نيل  بطاط 
 157 0 0 32 40 34 36 15 0 0 0 0 0 نيل  كرنب

 المركزيرة  االقتصراسية،اإلسارة  الشرئون  العربية،قطاع مصر بجمهورية األراض  واستصال  الزراعة وزارة:المصدر** 
 .منشورة غير اإلحصاء،بيانا  قسم الزراع ،سجال  لالقتصاس

 

 العمالة م  الرئيسة المحاصيل م  الهكتار احتياجا  - (13) جدول

 : السنة شهور خالل

 (يوم / عامل) 

 المتوس  ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسط  يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير المحصول

 جمليييييية
 114 10 24 157 36 86 102 95 71 26 7 31 40 الحبوب

 200 157 319 0 0 0 0 0 112 112 100 43 157 بقوليات

 286 248 483 43 48 5 21 64 305 288 207 67 228 أليا  جملة

 143 309 538 86 95 10 43 129 478 445 307 129 290 أعال  جملة

 جمليييييية
 545 83 88 486 419 176 393 302 36 17 17 43 45 السكرية

 252 0 0 257 250 98 205 198 0 0 0 0 0 ال يتية جملة

 واتاخضير 
 198 57 214 0 0 0 0 0 43 428 428 29 29 شتوية

 خضييييير
 338 0 0 417 512 417 447 195 0 0 0 0 0 صيفية

 واتاخضير 
 374 0 0 721 893 740 790 338 0 0 0 0 0 نيلية

 .أعاله (13) الجدول م  وحسبت جمعت : المصدر** 
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 : السنة خالل (الزراعية العمالة على الطلب) العمالة م  العربية الزراعة احتياجا  تقدير** 

 في العمالة م  الدكتار احتياجات اضرب تم ، ال راعية العمالة م  العربية ال راعة احتياجات لتقدير
  2011 – 2009 مي   الفتيرة  خيالل  الرييسيية  المحصيولية  المجموعات م  الم روعة المساحة متوس 
 المحاصييل  لمجموعيات  العميل  أييام  عيدد  تقيديرات  (14) الجيدول  ويواضي   . السينة  شيدور   ميد  عليى 

 ، األوليى  المرتبية  فيي  تنتي الحبوب أن يتض  حيث ، عمل يوم باألل  السنة شدور مدار على الرييسية
 ، السيكرية  المحاصييل  وأخييرا  .. والبقولييات   والفاكدية  ، الخضيرا   األعيال   ثيم  ال يتيية  البيذور  ليديا ت

  . والتب  األليا  ومحاصيل

 المحاصيل لمجموعا  ( عمل يوم ألف)  العمالة تقديرا  - (14) جدول

 : السنة شهور مدى على  الرئيسية

 البند
 اإلجمال  سيسمبر نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أغسط  يوليو يونيو مايو أبريل مار  فبراير يناير

 الحبوب
1270 984 222 826 2255 3017 3239 2731 1143 4986 762 318 21754 

 الدرنات
62 17 40 45 45 0 0 0 0 0 127 62 398 

 المحاصيل

 السكرية
20 19 7 7 16 132 172 77 184 213 39 36 922 

 البقوليات
192 53 122 137 137 0 0 0 0 0 390 192 1223 

 البيييذور 

 ال يتية

0 0 0 0 0 1608 1665 796 2030 2087 0 0 8185 

 الخضر
10 10 143 143 14 178 412 386 468 379 71 19 5823 

 الفاكدة
889 261 808 1123 1190 250 82 20 187 168 1884 967 7829 

 األليا 
94 28 85 119 126 26 9 2 20 18 199 102 827 

 التب 
11 3 10 14 15 3 1 0 2 2 24 12 98 

 األعييال 

 6636 717 1249 200 220 23 100 299 1109 1033 713 299 673 الخضرا 

 اإلجمالي

4003 1665 2007 3304 4892 5336 5267 3649 3787 7673 4673 2407  

 .أعاله(   (14و 12)   )الجدولي م  وحسبت جمعت :المصدر** 
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 فيي  العميل  أييام  عيدد  أن باعتبيار  300 عليى  المحاصييل  لمجموعات العمل أيام عدد إجمالي وبقسمة
 السينة  شيدور   ميد  عليى  العمالية  مي   العربيية  ال راعة احتياجات على الحصول يمك  يوم، 300 السنة
 :التالي (1) الشكل يعكسه الذي النحو على

 السنة شدور  مد على ال راعية العمالة م  العربية ال راعة احتياجات - (1) شكل

 .(14) جدول :المصدر

 أقصاه المطلوبة العمالة عدد إجمالي يبل  حيث ، ال راعية للعمالة الموسمية الطبيعة الشكل ويواض 
 للعمالية  الموسيمية  الطبيعية  عليى  ويترتب ، فبراير شدر في أدناه إلى ليصل ينخفض ثم أكتوبر شدر في

 جميع  أوقيات ) اليذروة  أوقيات  في األجور تصل حيث ،األجور في والتفاوت ، الدخول موسمية ال راعية
 وتجدر .. العادية األوقات في عليه هي ما اضع  يعادل ما إلى (الجديدة المحاصيل  راعة أو المحاصيل
 عمالية  إلى تحتا  ما غالبا التي الحيواني اإلنتا  نشاط عمالة تتضم  ال العمالة هذه أن إلى هنا اإلشارة
 .كبير حد إلى العايلية العمالة على تقتصر وتكاد دايمة

 :العربية الزراعية العمالة على المؤثرة االقتصاسية المتغيرا  * 

 :االقتصاسي النمو** 

 أو ، الدول مستو  على سوا  النمو وعناصر طبيعة في واسعا تنوعا المااضية الثالثة العقود شددت
 في النمو كان الحاالت، م  عدد ففي .الدول هذه داخل ال راعي القطاع في الفرعية القطاعات بي  فيما

 مي   التخفيي   في أسدمت ودخول عمالة فرص إيجاد على كبير تنثير له وكان سريعًا، ال راعي القطاع
 القطاعيات  بيي   فيميا  متوا نيا  يكي   ليم  االقتصيادي  النميو  أن إال . االقتصيادية  التنميية  وتحقييق  الفقير  حيدة 

 بجديد  إال القييام  تسيتطع  ليم  الحكوميات  أن كميا  ، الواحد للقطاع الفرعية المكونات بي  وحتى ،  المختلفة
 آلييات  خيالل  مي   بتنفيذها الخاص القطاع قام األنشطة معظم فإن ولذلك ، معينة  منية فترة خالل معي 
 القطياع  بنعبايديا  يقيوم  أن المتوقيع  مي   لي  التي المجاالت على للتركي  الحكومات تفرغت بينما السوق
  .الخاص

 : العربية الشعبية االحتجاجا ** 

 تعيرض  (الشيعبية  االحتجاجيات ) دول فيي  التشيغيل  قطياع  أن للتشيغيل  الثاليث  العربي التقرير أواض 
 طوابير إلي كبيرة أعداد وانضمت البطالة معدالت ارتفعت حيث ، مستمرة تداعياتدا ما الت عنيفة لد ة

 تليك  سيادت  التيي  األمنيي  االنفيالت  لحالية  كنتيجية  والمصيانع  الشركات م  الكثير إغالق بسبب العاطلي 
 . الدول

 المحليية،  واألسيعار  واالسيتثمار،  االقتصيادي  النميو  عليي  االحتجاجيات  أثير  عليي  التقريير  ركي   كميا 
 فيي  خفيض  اليدولي  النقيد  صيندوق  ان إليي  - المثيال  سيبيل  عليى  - مشيرا ، الصر  وأسعار واالحتياطي

 اليدول  فيي  الثابتية  باألسعار اإلجمالي المحلي النات  نمو بشنن توقعاته 2012 إبريل في الصادر تقريره
 أن التقرير وتوقع% 3.9 بنحو العالمي لالقتصاد نمو مقابل% 3.5 إلي%5.1 م  2011 لعام العربية
 سياساتدا رسم في الدول بعض تتبناها التي االقتصادية الفلسفات تغيير إلي واالحتجاجات الثورات تؤدي

 الفياعلي   ريي وتغي التجياريي   الشيركا   ميع  االقتصيادية  عالقاتديا  بنيا   فيي  ريي التغي خيالل  مي   االقتصادية،
 فيي  النسيبية  األو ان ريي وتغي والتنمويية  االقتصيادية  األدوار تو ييع  وإعيادة  العربيية  باليدول  االقتصاديي 

  .الخصخصة مسارات في النظر وإعادة السلعي، اإلنتا  قطاعات لمصلحة اإلنتا  هياكل

 خيالل  األقيل،  عليي  سينويا  %7 إليي  العربيية  الدول في االقتصادي النمو معدل برفع التقرير وطالب
 مقدمتدا وفي للعمالة، استيعابا األكثر القطاعات وتطوير دعم علي والتركي  ، المقبلة عاما عشر الخمسة
 ال راعية  دور تراجيع  أن وأكيد  .الحضيرية  المنياطق  فيي  النظيامي  غيير  والقطياع  ال راعيي،  القطياع 
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 :مقدمتدا وفي العام، باإلنفاق المتعلقة لألولويات معي  نم  بسيطرة يرتب  التشغيل مجال في والصناعة
 اإلنتياجي  االسيتثمار  حسياب  عليي  الحضيرية،  األساسيية  البنيية  ومرافيق  الحكيومي،  القطياع  فيي  التشيغيل 
  .خصوصًا يفيوالر ال راعي واالستثمار عمومًا،

 :والخارجية الداخلية الهجرا ** 

 والصيحية  التعليمية والخدمات الدخول مستويات لتفاوت كنتيجة والخارجية الداخلية الدجرات نشنت
 حالية  فيي  االقتصيادي  للنشياط  المختلفية  القطاعيات  بي  المتوا ن غير والنمو والمدن الري  بي  وغيرها
 الينف   دول إليى  الرييسية  ال راعيية  اليدول  مي   سيوا   الخارجيية  الدجيرات  حالة في أما . الداخلية الدجرة
 ، اليدخل  مسيتو   حييث  مي   الشيديد  التفياوت  إليى  أساسيية  بصيفة  ع  ُت فإندا األوروبية الدول أو العربية
  . المستقبلة والدول المرسلة الدول بي  العمل وطبيعة

 عيودة  إليى  (العربيي  الربييع ) دول فيي  المااضيية  الثالثية  األعيوام  خيالل  األخييرة  األحيدا   أدت وقيد 
 السيورية  ال راعيية  العمالية  هجيرة  إليى  األحيدا   تليك  أدت كما ، مصر إلي ليبيا م  المصريي  لعاملي ا

 واضيع  اضيرورة  - للتشيغيل  الثالث العربي التقرير عليه شدد ما حسب – الواضع هذا ويتطلب  . لألردن
 فيي  العميل  أسيواق  لواقيع  عاجلية  دراسية  إجيرا   خالل م  القصير المدي علي العربي للتعاون عام إطار
 وتحدييد  ، األخيري  العربيية  اليدول  عميل  أسيواق  عليي  وآثارها األحدا ، جرا  المتضررة العربية الدول

 المطلوبية،  البيرام   وتصيميم  أواضياعدا  ميع  تتناسيب  التيي  الطاريية  البيرام   م  الدول م  كّل احتياجات
 التيي  تليك  خاصية  األعضيا ،  العربيية  واليدول  العربيية  العميل  منظمية  مي   بيدعم  تنفيذها متطلبات وتوفير
 .الال مة والمالية الفنية اإلمكانات لديدا تتوافر

 :التكنولوج  التقدم** 

 مي   -ال راعيية  اليدول  ليبعض  المتوااضيعة  اإلمكانيات  رغيم  – جيذريا  تغييرا العربية ال راعة شددت
 وفقيا  نسيبياً  محيدوداً  يعيد  اإلحيالل  هيذا  أن إال ، البشيري  العميل  محيل  اآلليي  العميل  عنصير  إحيالل  حييث 

 عمليات وإجرا  ، بالسطارات األر  شتالت  راعة تبني تم المثال سبيل فعلى  .الفنية اإلحالل لمعدالت
 ال عيددا  تسيتوعب  كانيت  التيي  ال راعية العمليات م  ذلك غير إلى.. بالحصادات واألر  للقم  الحصاد
 تبنيي  عليى  القيادرة  المياهرة  العمالة م  نوعية يتطلب التكنولوجي التقدم هذا أن إال . العمالة م  به بنس
 خاصية  نوعيية   المحمية ال راعة تتطلب المثال سبيل فعلى . ال راعي المجال في الحديثة التقنيات تنفيذ
 ومكافحة ال راعة طرق حيث م  المكشوفة ال راعات حالة في نظيرتدا ع  تختل  الماهرة العمالة م 

 مي   وغيرهيا  .. وتغليي   وتعبئية  فير   مي   الحصياد  بعيد  ميا  ومعامالت والحصاد الجمع وعمليات اآلفات
 . خاصة فنية مدارات تتطلب التي المعامالت

 ومي   جدية،  مي   المياهرة  العمالية  ونوعييات  أعداد في نقصا تعاني العربية العمالة أن به المسلم وم 
 اليذي  األمير  العميل،  سيوق  ومتطلبيات  العمالية  هيذه  وقيدرات  مديارات  بيي   ميا  فجيوات  هنياك  خريأ جدة

 ما وهو العمل اسواق بدا تمر التي التكنولوجية التغيرات مع تتوا م تدريبية برام  وتنفيذ تصميم يتطلب
 خيالل  مي   العربيية  اليدول  فيي  الجيامعي  والتعلييم  ال راعيي  الفنيي  التعليم نظم إصالح علي العمل يتطلب
 واتجاهيات  يتفيق  بميا  التعليميية  المنياه   وتطيوير  الكفيا ة  ذات والتدريبيية  التعليميية  المؤسسيات  تطيوير 

  .الحديثة ال راعية التكنولوجيات

 :العمالة فرص وإيجاس العرب  الزراع  بالقطاع النهوض محاور** 

 وبالتيالى  واإلنتاجيية  ال راعيي  النيات   مسيتو   تيدّني  عامية  بصيفة  العربيي  ال راعيي  القطياع  يعياني 
 على العربية البالد معظم اعتماد  إلى ذلك ويع    . العمالة فرص إيجاد على القطاع هذا قدرة انخفاض
 والج ايير  وتيون   وفلسيطي   األردن فيي  كميا  ، لليري  المسيتخدمة  الميياه  ومحدوديية  ، المطريية  ال راعة
 والمياه التربة ملوحة وا دياد والكويت، وقطر والسعودية والبحري  واإلمارات وجيبوتي واليم  وسوريا
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 وفلسيطي   وعميان  البحيري   فيي  األخيص وعليى    ، الماييية  للميوارد  الجياير  االسيتن ا   بسيبب  الجوفيية 
 إليى  المقيدم  اليدعم  وتخفييض  ، الجياير  والرعيي  ال راعية  بسيبب  التربية  خصيوبة  وتيدهور  وموريتانييا، 
 المنتجيات  ليبعض  المج ية غير األسعار وجود واستمرار ، المدروسة غير السياسات بسبب الم ارعي 
عليى  و اإلنتيا ،  مسيتل مات  تكيالي   وارتفياع  ، المنتجيي   قيرارات  عليى  ايسيلب  يينعك   مميا  ، ال راعيية 

 ال راعية الميكنة استخدام مستو  انخفاض ، ذلك إلى يضا  .ولبنان واليم  واألردن مصر في األخص
 في الحال هى كما ، الكافي بالشكل والمبيدات المحسنة والبذور التقاوي فراتو وعدم ، العربية البالد في

 وفيي  المي ارع  مسيتو   عليى  الفاقيد  وارتفياع  ، والييم   والصيومال  وموريتانييا  وليبييا  والعيراق  السيودان 
 ال راعيية  اآلفيات  وجيود  واسيتمرار  ، والمغرب والسودان وسوريا مصر في كما ، الحصاد بعد مراحل

 مندا للحماية وقايية برام  اعتماد وعدم ، والصومال وموريتانيا السودان في كما ، الحيوانية واألمراض
 ، مندا والمرك ات الحيوانية األعال  فراتو نقص ، وأخيرًا .. العربية البالد باقي في المواسم بعض في

 والتسيويقية  الخدميية  البنييات  فيي  الضيع   واسيتمرار  ، والييم   والعيراق  والسيودان  المغيرب  فيي  خاصية 
 . عمومًا ال راعي للنشاط

 ويعتمد جدًا موسعة بصورة العربي الوط  أقطار معظم في الحيوانية الثروة إنتا  حاليا ويتم .. هذا
 لذلك ،  المشاع الرعي بمناطق تعر  واسعة خلوات في جفافًا، األكثر المناطق في الرعي على اإلنتا 

 اإلنتيا   إدارة طريقية  فيي  جذريية  تغيييرات  إجيرا   دون الحييواني  اإلنتا  في  يادات تتحقق أن يمك  ال
 واسيعة  وقايية إجرا ات باتخاذ مندا يتعلق ما خاصة ، المراعي وتحسي  تنمية في المستخدمة والتقنيات

 .الماشية قطعان لدا تتعرض التي المواتية غير البيئية التنثيرات اضد

 هيذه  تبياي   أهمديا  مي   لعيل  مشياكل  عيدة  العربيية  ال راعية  تعاني ، ال راعية السياسات صعيد وعلى
 المتخصصية  العربيية  الكيوادر  ونقيص  ، العربية الدول بي  للتنسيق وااضحة أطر وجود وعدم السياسات

 السياسيات  توجييه  إليى  الحاجية  تبير   ثيم  ومي    . االسيتراتيجية  الخط  وواضع السياسات رسم مجال في
 سيلع  فيي  مرتفعية  نسيبى  ذاتيي  اكتفا  نسب وتحقيق محليًا، الغذا  تنمي  تجاه العربية الدول في ال راعية
 واالجتماعية االقتصادية للخط  التنموية باألهدا  ال راعية السياسات رب  واضرورة ، الرييسة الغذا 

 عليى  العمالة فرص وإيجاد العربي ال راعي بالقطاع الندوض محاور وترتك  .. المد  بعيدةالو قريبةال
 :التالية البرام 

 العمل فرص توفير في ودورها األفقي الزراعي التوسع برامج: 

 التوسع يؤدي حيث ، ال راعية التنمية في المؤثرة البرام  أحد األفقي ال راعي التوسع برام  تعتبر
 يتطليب  وهيذا  ، جدييدة  عميل  فيرص  خليق  وبالتيالي  إاضافية محاصيل  راعة إلى الم روعة المساحة في

 تسيديل  خيالل  مي   واسيع  نطياق  عليى   األفقيي  التوسيع  تحقييق  تعي    وماديية  مؤسسيية  تحتيية  بنيية  وجيود 
 األخيذ  يجيب  أنيه  إال ،والنقل واالتصاالت الفنية، والمعار  الريفي، والتمويل األرااضي، على الحصول

 فت  في الدولة توسعت فكلما حدود، بال ليست الم روعة المساحات في التوسع إمكانات أن االعتبار في
  .المساحات في التوسع أهمية أمامدا تضا لت لل راعة جديدة مناطق

 للعمالة االستخدام كثيفةال المحاصيل وزراعة العربية الزراعة في التقني المستوى تطوير: 

 القطياع  لتنميية  الرييسية  المحياور  أحيد  ال راعية  فيي  مةيمسيتد  ة بصيور  التقنيي  المسيتو   تطيوير  يعيد 
 إليى  الحاجية  وميد   التقنيي  المسيتو   تطيوير  عمليية  تعقيد  ميد   السيابقة  التجارب أظدرت وقد ال راعي،
 التغييرات  تتوافيق  لكيي  الي راعيي   المنتجيي   ومنظميات  والخياص  العيام  ي القطياع  مي   كيل  بيي   التنسييق 
 أساسييتي   ركيي تي   على التقني المستو  تطوير ويقوم .المحلية االحتياجات مع التكنولوجيا في الجديدة
 وتكثي  ، أولى جدة م  ، العاملة األيدي إنتاجية وتحسي  العمالة تكثي  على القايم التقني المستو  هما
 تكثيي   عليى  القايم التقني المستو  تطوير أن االعتبار في يؤخذ أن ويجب .أخر  جدة م  المال رأس
 العمالية  مي   ُميرنض  مسيتو   خليق  إلى يؤدي ال أنه إال ، اإلنتاجية  يادة إلى  يؤدي أنه رغم المال رأس
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 عليى  الحصيول  يسيتطيعون  ال الفقيرا   المي ارعي   أن (1) :هميا  لسيببي   الفقر حدة م  التخفي  وبالتالي
 ُيترجم ال ال راعي النمو أن (2) الجديدة التكنولوجيات م  االستفادة م  يمكندم الذي الال م المال رأس
 المنياطق  فيي  المعيدمون  ال راعية  عميال  منيه  يسيتفيد  ال وبيذلك  العاملية  األيدي على الطلب في  يادة إلى

 .الفقرا  على مباشرة بفايدة يعود ال ال راعي النمو فإن وبالتالي ، الريفية

 العمالية  تكثيي   عليى  القيايم  التقنيي  المستو  تطوير على اعتمادا ال راعي النمو فإن أخر  جدة م 
 فيي  والممثلية  ال راعيية  الخيدمات  عليى  الطليب   ييادة  إليى  ييؤدي  سيو    العاملة األيدي إنتاجية وتحسي 
 ال راعيية  المنتجيات و وتصينيعدا،  بالمنتجيات  الخاصية  التسيويقية  والخيدمات  اإلنتيا   مسيتل مات  تيوفير 

 ييؤدي  العاملية  األيدي إنتاجية تحسي  على القايم ال راعي النمو على المترتبة المنافع أن كما .وتو يعدا
 المترتبة والمكاسب إنتاجيتدم  يادة على تساعد التي التكنولوجيات على الفقرا  الم ارعي  حصول إلى

 . العمل فرص وتوافر األجور ارتفاع م  المعدمون العمال يستفيد بينما ، عليدا

 بتنميية  العالقة ذات والمرتبطة المتكاملة والمشروعات الزراعية المشروعات في االستثمار 
 :المستهدفة المحصولية المجموعات

 االسيتثمارية،  ومخصصياته  ميوارده  فيي  فقيرا  األكثير  القطياع  هيي  العربيي  الوط  في ال راعة تعتبر
 والخيدمات  المرافيق  مجاالت في بدا يرتب  وما التنمية مشروعات أو والتطوير، البحث مجال في سوا 

 الحكوميية  االسيتثمارية  والمخصصيات  الميوارد  ذليك  فيي  ويسيتو   المنتجيات  أو الميدخالت  وتصينيع 
 .والخاصة

 االسيتثمارات  مجميل  مي   %8 و %5 بيي   ميا  العربيية  اليدول  فيي  ال راعى القطاع نصيب ويتراوح
 النات  في ال راعي للقطاع النسبية األهمية ع  بكثير العربية الدول غالبية في كثيرا يقل ما وهوية . الكل

 المشيروعات  فيي  لالسيتثمار  المناسيبة  الجيذب  عناصير  العربيية  اليدول  في  تتوافر وال .اإلجمالي المحلي
 مع "عادلة غير" لمنافسة الشنن هذا في تخضع وإنما مشروعات، م  معدا ويتكامل يرتب  وما ال راعية

 عليى  العيام  نفياق ل  يخصيص  ال أخر  ناحية م   .كالسياحة األخر  القطاعات بعض في المشروعات
 القيدر  سو  ال راعي، والتحديث التنمية مرتك ات أهم يشكل الذي ،(R&D) والتطوير البحث مجاالت
 اضعا األ عشرات إلى تصل النسبة هذه..و ال راعي النات  قيمة م  %0.1 نحو يتجاو  ال الذي اليسير
  % .3 و %2 بي  ما لتبل  النامية، الدول بعض بل  المتقدمة، الدول م  العديد في

 القضيية  العربيي  الوط  داخل العربية ستثماراتاال حجم  يادة م  تجعل أساسية ثالثة عوامل هناك
 العربيــة قتصاداتلال الداخلية باألواضاع العوامل هذه أول يتعلقو عداها ما تسبق قد التي األولوية ذات
 التى الشباب تشغيل بقضية الثاني العامل يتعلق بينما ، البطالة مشكلة لمواجدة المت ايدة الحاجة حيث م 

 م  النمو معدالت وتوااضع ناحية م  السكانية ال يادة حيث م  التنمية معطيات إطار في صعوبة ت داد
 واتجاهيه  العربيية  المنطقية  فيي  المباشيرة  الخارجيية  سيتثمارات اال حجيم  توااضيع  عالوة عليى  ثانية، ناحية

 وعيدم  سينوات  عيدة  منيذ  ركيود  مي   المحليية  األسيواق  تشيدده  ميا  وأخيرا ، األخيرة السنوات في للتناقص
 القيوة  نخفياض ا تينثير  عيالوة عليى   الكيافي  بالقيدر  األسيواق  تليك  تنشيي   فيي  قتصاديةاال السياسات نجــاح
  .الركود عملية يغذ  الذي األمر ، الفعال الطلب على الوطنية للعمالت الشرايية

 الصدس هذا ف  المتوسط واألجل القصير األجل تنظم إبداعية رؤية األسواق  تنشيط عملية وتتطلب
 :التال  ف  حصرها يمك  تقليدية غير آليا  وصياغة إجراءا  تخا ا تتطلب كما ،

 الوطنيية  المنتجيات  تنافسية تدهـــور إلى وتؤد  لدا مبرر ال كثيرة أعبا  م  اإلنتا  تكلفة تنقية •
 .سوا  حد على الخارجيةو المحلية ي السوق في

 وتنميية  اإلنتيا   بتكنولوجييا  رتقيا  اال إليى  تسيعى  التيي  المجياالت  فيي  وفعالية  كافيية  حيواف   مين   •
 .البشرية الموارد
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 والمستو  النوعي المستوي على اإلنتاجى التخصص إطار في العربية االقتصادات هيكلة إعادة •
  .الجغرافي

 بيانات لتوفير وغيرها الخارجية، والتجارة الداخلية بالتجارة المعنية األجد ة مختل  دور تفعيل •
 الوفيا   يحقيق  بميا  اإلنتيا   مسيارات  توجييه  فيي  تسيدم  والخارجيية  الداخليية  االسيواق  عي   كافيية 

  .األسواق تلك باحتياجات

  . الصحيحة والمحاسبة المسا لة مبادئ وتفعيل ، األعمال فى الشفافية م  م يد توفير •

 برنيام   إعيداد  خيالل  مي   ، العربيية  المنطقية  داخيل  إليى  المباشيرة  األجنبيية  سيتثمارات اال جيذب  •
 واآلليات ، ستثماريةاال والفرص ستثماريةاال الخريطة يحدد علمية أس  ستثمارعلىلال للتروي 
  .مجتمعة العربية المنطقة في ستثماراال أجد ة ختصاصاتا أهم ذلك واعتبار للتنفيذ الال مة

 المنطقــيـة  فيي  االسيتثمارية  الفيرص  وتيروي   تسيويق  مدمتديا  وشيركات  كيانيات  إنشيا   تشيجيع  •
  .الشنن هذا في الكافية الحواف  ومنحدا العربيــة

 مي   وغيرهيا  العربيية  اليدول  فيي  والصيناعة  التجيارة  وو ارات الخارجيية  و ارات بيي   التنسيق •
  .الخار  في له والتروي  اإلستثمارالعربي تسويق بشنن المعنية الجدات

 البـــيـالد  فيي  الخارجيية  التجيارة  نقاط وتطوير اإلغراق لمكافحة عربي جدا  تنسي  فكرة دعم •
  .العربية

 البنيية  لصييانة  برنيام   وواضيع  ، العربيية  اليبالد  فيي  سيتثمار اال إجيرا ات  وتيسيير  أعبيا   خفيض  •

 التيى  العربيية  التشيريعات  وتحسيي   وتنقيية  والطاقية،  والطيرق  النقل  قطاع في العربية األساسية
 .المنطقة ستثمارداخلاال بيئة تنافسية رفـع يكفل بما والتجارة والتصدير واالنتا  االستثمار تحكم

  .العرب والمستثمري  لالستثمار الذهنية الصورة تحسي  في المدني المجتمع دور تفعيل •

 

 العربية المنطقة في المزارعين مؤسسات تطوير : 

 لد  وبخاصة واإلنتاجية، اإلنتا  وتطوير ال راعة لتحديث أساسية أداة الم ارعي  مؤسسات تعتبر
 نجياح  أن – المتقدمية  وبخاصية  – اليدول  مي   عدييد ال في العملية التجارب أثبتت فقد ، الم ارعي  صغار
 مناسيبة  مؤسسيية  أطير  اضيم   المي ارعي   بانتظام يرتب  ومشروعاتدا وبرامجدا ال راعية التنمية جدود
 ةحيد  عليى  ميندم  لكيل  يتسينى  ال التيي  المصال  م  العديد تحقيق ، كجماعات ، خاللدا م  يمكندم وفعالة
 اإلنتيا   مسيتل مات  على الحصول على قدرتدم ب يادة يتعلق ما ، المثال سبيل على ذلك وم ..  تحقيقدا

 وأسعار بكفا ة منتجاتدم وتسويق أيسر، بشروط القروض وعلى أفضل، وبنسعار مضمونة مصادر م 
 بننشيطة  القييام  وإمكيان  والمعلوماتيية،  واإلرشيادية  البحثيية  الخيدمات  مي   االسيتفادة  وتعظييم  أعليى، 

 .ال راعية اإلنتاجية أنشطتدم مع تتكامل اقتصادية ومشروعات

 المتعلقة تلك وبخاصة ، وتطويرها المساندة ال راعية الخدمات ومؤسسات مرافق دعم ذلك ويتطلب
 التكنولوجييا،  ونقيل  واإلرشياد  البحيث  ومؤسسيات  للمي ارعي   اإلقراض ومؤسسات التسويقية، بالخدمات
 والفني، المالي ي الدعم ذلك ويتضم  التقني، التطوير مجال في القيادة ومرك  االنطالق نقطة باعتبارها
 .عملدا ظرو  وتحسي  البشرية للكوادر المدارات وترقية
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 العربية الزراعية للعمالة البشرية القدرات بناء برامج تبّني : 

 فيي  المتمثلية ،  البشيرية  التنميية  مسيتو   بانخفياض  الرييسيية  ال راعيية  العربيية  اليدول  أغليب  تتص 
 الميوارد  تنميية  وتتطليب    .العامية  والصيحة  التعليميي،  التحصييل  ومعيدالت  المعيشية  مسيتويات  انخفاض
 وغيرهم ، السوا  على والنسا ، الرجال م  الم ارعي  واحتياجات أدوار دراسة الدول هذه في البشرية

 والصيحة  التعلييم،  مجياالت  فيي  متباينية  متطلبيات  ولديم  متعيددة  بنعبيا   يقوميون  ممي   األسيرة  أفيراد  مي  
 أقاليم أو مناطق على القدرات بنا  برام  تبني يقتصر أال ويجب هذا ..التكنولوجية والمعار  والتغذية،
 نتاي  تشيرو . الدول تلك في ال راعيي  والعمال الم ارعي  م  الفئات جميع يشمل بل محدودة جغرافية
 فيي  التحصييل  ورفيع  ، األميية  محيو  مسيتو   أن إليى  وال راعية  األغذية منظمة في أجريت التي البحو 
 ىعلي  وإيجيابي  مباشر تنثير له ، اإلرشاد وخدمات األساسية المدارات على والتدريب ، االبتدايي التعليم
 أعليى  إنتاجيتيه  تكيون  االبتيدايي  التعليم م  سنوات أربع على حصل الذي فالم ارع .الم ارعي  إنتاجية
 ذليك،  عليى  وعيالوة  .التعليم م  قس  أي على يحصل لم الذي  ميله م  المتوس ، في ،%  8.7 بنسبة
 الجديدة، التكنولوجية األساليب استخدام م  دخل تحقيق فرص أمامه ا دادت تعليمه، مستو  ارتفع فكلما
 .التكنولوجية التغيرات مع تنقلمه سرعة ت دادو

 فيي  مدمياً  دورًا تلعيب  الريفية المرأة أن (وال راعة األغذية منظمة) أجرتدا التي الدراسات وتواض 
 ( ،الي   .. والمياع   األغنام،) الصغيرة والحيوانات الدواج  وتربية ، األساسية الغذايية المحاصيل إنتا 
 . نميوا  األقل البلدان في خاصة بصفة الدور هذا أهمية وت داد .. للحصاد التالية بالعمليات تقوم أندا كما
  ييادة  إليى  بينجر،  للعميل  فيرص  ع  بحثًا ،الحضر إلى الري  م  المت ايدة والدجرة الحروب، أدت فقد
 أميام  الميرأة  َواَضيع  النحيو  هيذا  عليى  "ال راعة تننيثة . و"النامي البلدان في نسا  تعولدا التي األسر عدد
 .بالفعل كبيرة عقبات م  يواجددا مام على الرغم الطعام وإعداد وتوفير اإلنتا ، مجاالت في شاقة أعبا 

 دعامية  يميثل   الناميية  البليدان  مي   العديد في النسا  أن م  الرغم على أنه الدراسات تلك تواض  كما
 فيإند   لألسرة، اإلعاشة سبل بتوفير المتصلة اليومية باألعبا  قيامد  ، عالوة على ال راعية القطاعات

 صانعو فما ال   .بدا سلبيًا تنثرن قد الحاالت بعض في إند  بل ، االقتصادي النمو م  يستفيد م  آخر
 الم ارعي  أن جميعا يرون ال راعية الخدمات بتوفير تقوم التي واألطرا  التنمية ومخططو السياسات،

 الحصول حيث م  الرجال واضع م  أسوأ واضع في أنفسد  النسا  جدت وبالتالي الرجال، م  الغالب فى
 ال راعيي،  اإلنتيا   ومسيتل مات  ، االيتمانيية  والتسيديالت  األرااضيي،  مثيل  المدمية،  الميوارد  عليى 

 قيدرتد    ييادة  على تساعد التي الخدمات م  ذلك وغير .. والتدريب، اإلرشاد، وخدمات والتكنولوجيا،
 .اإلنتاجية

 العربي الزراعي القطاع في العاملون منها يستفيد ميسرة ائتمانية خطوط توفير: 

 ال راعية  مشيكالت  مي   العدييد  حيل  فيي  تسيدم  التيي  اآللييات  أحيد  ميسيرة  ايتمانية خطوط إيجاد يعتبر
 فيي  االيتمانيية  الحي م  تليك  أهميية  عليى  العربيية  الدول بعض في االيتمانية التجارب نتاي  فتدل ، العربية
 المي ارع  مشيروع " ذليك  عليى  األمثلية  وخيير  ، المي ارعي   دخيول  و ييادة  الجدييدة  التكنولوجييات  تبنيي 

 جمدوريية  فيى  تبّنيديا  تيم  التيى  "ال راعيي  التحيديث  مشيروع " و "ال راعي اإلنتا  مشروع" و "الصغير
 فيي  كبيير  أثر لدا وكان ال راعي وااليتمان للتنمية الرييسي البنك خالل م  تنفيذها وتم ، العربية مصر
  . ال راعي التحديث تبني في الم ارعي  على للتسديل وااليتمان واإلرشاد البحو  منظومة بي  الجمع

 الم ارعيون  دايعاني التي التسويقية المشاكل م  العديد حل في الميسرة االيتمانية الخطوط تسدم كما
 فيي  الريفيية  األساسيية  البنيية  مرافيق  أن المعيرو   فمي   . الحيوانيية  منتجياتدم  أو محاصييلدم  تسويق عند
 األنشيطة  عليى  تغليب  التيي  هيي  المعيشيية  شيبه  فال راعية  الشيديد،  القصيور  تعياني  العربيية  البليدان  معظم

 الوصول حتى أو األسواق إلى النفاذ الم ارعي  على يصعب ما وغالبا ، األحيان م  كثير في ال راعية
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 على الصعب م  يكون لذا المناطق، بعض في اإلطالق على وجود الريفية لألسواق يكون ال وقد إليدا،
  . منتجاتدم بيع الم ارعي 

 التنميية  بنيوك ) طرييق  عي   الرخيصية  االيتمانيية  التسيديالت  توجييه  ينبغيي  ، الواضيع  هيذا  ظيل  وفيي 
 كفيا ة  وانخفياض  االيتمانيية  الخيدمات  توجيه وسو  السداد، معدالت انخفاض مشاكل لمعالجة (ال راعية
 ُتوجه وأن ، أيضا االيتمانية التسديالت استخدام يسا  أاّل اضرورة ذلك إلى باإلاضافة  . ةواإلدار التشغيل
  . فعال طلب عليدا ويوجد المحلية ال راعية النظم مع تتفق تكنولوجية معامالت إدخال نحو

 التمويل مصادر توافر دون العربية اإلنتا  قواعد وتطوير وتنمية تفعيل يتم أن يمك  ال  .. وإجماال
 تضيع  عاجلية  إجيرا ات  إليى  الشينن  هيذا  فيي  األمير  ويحتيا   ، األجيل  طويلالو متوس الو األجل قصيرال

  : يل  فيما األخ  وعلى .. نصابدا في األمـور

 فيي  بمثيالتديا   قياسيا  التكلفية  مسيتويات  أعليى  مي   تعيد  التيي  العربية الدول في التمويل تكلفة اضب  •
  .األخر  المناطق

 تيوفير  إليى  يسعى متكامل برنام  إطار في العربية والتنمينية المصرفية الخدمات وتحديث تطوير •
 .وميسرة محكمة ونظم إجرا ات إطار في المالية والخدمات التمويل

 والتيي  العربيية  والبنيوك  للمنتجيي   الذهنيية  الصيورة  مي   ناليت  التيي  قتصيادية اال التشوهات إصالح •
  .العربي األدا   على ًايتؤثرسلــب

 فيها العمل وتطوير الصغر متناهيةال المشروعات تمويل بمجال خاصة تنموية برامج صياغة 
 :مؤسسي بشكل

 وبنيا ً  , للتنميية  قياطرة  تكيون  أن يمك  الصغيرة المشروعات أن للتشغيل الثالث العربي التقرير أكد
 الي راع،  صيغار  ظيرو   ميع  تيتال م  صيغيرة،  إنتاجيية  لمشيروعات  اإلقيراض  توجييه  يلي م  ، ذليك  عليى 

 الضيرورية  والتسيويقية  والمؤسسيية  التقنيية  بالخبرات اإلمداد حيث م  لنجاحدا الال مة الشروط وتوفير
  راعيية  غيير  مشيروعات  إلقامة  مي الال والتدريب االيتمان بتقديم الصغيرة، الريفية الصناعات ودعم
 المتجيدد  الطليب  ذات األنشيطة  فيي  أو اإلبيرة،  وأعميال  المالبي   حياكية  مثيل  التقليديية  األنشطة في سوا 

 اإلطيار  تطيوير  يجيب  فإنيه  ، ذليك  إليى  وباإَلاضافة   . األلبان ومنتجات السجاد وأعمال اليدوية كالحر 
 ورفيع  التقاعديية،  والمعاشيات  االجتماعيية  التنمينيات  نظام إصالح بدد  العمل، لسوق المنظِّم التشريعي

 التفياوض  فيي  دوره ودعيم  النقيابي،  اإلطيار  وتقويية  للعميال،  التعسفي الفصل ومنع لألجور، األدني الحد
 . الضرايب م  والصغري الصغيرة المشروعات وإعفا  الجماعية والمساومة

 الصيناعات  لنميو  موايمية  اقتصادية بيئة إيجاد يل م فإنه الصغيرة المشروعات م  االستفادة ولتعظيم
 توفير إلى اضافةباإل ، لالستثمار مشجعة واضريبية ونقدية مالية سياسات خالل م  والمتوسطة الصغيرة

  للقيروض  الحكومية  دعيم  عيالوة عليى   لديا،  الميسيرة  القروض وتقديم الصغيرة للصناعات "الحّضانات"
 والم ايا الحواف  ورب  الال مة الجدوي ودراسات الكافية المعلومات وتوفير المشروعات، لدذه المقدمة
 اإلنتياجي  الفي   تطوييع  عليي  العميل  يجيب  أنيه  كميا   .عميل  فيرص  مي   تيوفره  بميا  للمشيروعات  تقدم التي

 يعنيي  ميا  وهيو  اإلنتيا ،  لعواميل  النسيبية  النيدرة  ظيرو   ميع  يتال م بما المحلية الصناعات في المستخدم
 الوطنيية  االقتصيادية  الكيانيات  وتشيجيع  للعميل  تكثيفياً  أكثير  إنتاجيية  أسياليب  السيتخدام  االهتميام  إعطيا  

 تقلييص  ثيم  ومي   جيدد  عياملي   تشيغيل  فيي  يسيدم  مميا  االسيتثمار  اضيمان  خيدمات  تيوفير  فيي  المتخصصة
  .البطالة

****** 
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 ( االستنتاجات وتوجهات السياسات )
 

 

يتعليق بتوجديات السياسيات الال مية للحيد مي         انقدم فيما يلي بعض أهم االسيتنتاجات المستخلصية فيمي   

البطالة ودعم التشغيل في الدول العربية، في اضو  دراسة "اآلفاق الجديدة للتشغيل"، مو عة على محاور 

 :التقرير بالتتابع

            

 : المحور األول** 

اضرورة القيام باإلصالحات الديكلية الال مة بدد  إنعاش واستمرار النمو االقتصادي الذي يؤدي   : أوال

  .إلي ال يادة في مناصب الشغل الاليق .

 : صياغة سياسة صناعية جديدة تلعب ف  تنفيذها الدولة سورا مهما : ثانيا 

إليي تصينيع الفالحية     يتعيداه  ، بيل وال يتوق  مفدوم التصنيع هنا عند قطياع الصيناعة بيالمعنى المحيدد     

ن هيذه األخييرة تحوليت بيدورها فيي اليدول المتقدمية وبعيض االقتصيادات الناشيئة إليى            ألالخدمات و ذلك و

 أنشطة صناعية فعال .

 ، فعليى القيام بتقييم سياسيات دعيم التشيغيل بغيرض تفعيلديا وإدماجديا فيي السياسية التنمويية الشياملة           ثالثا:
 و بييرام  دعييم التشييغيل بشييكل عييام   لييدان المنطقيية العربييية إلييي واضييع سياسييات  الييرغم ميي  لجييو  معظييم ب 

ات ميي  القييرن المااضييي و ذلييك فييي إطييار يات و التسييعينيييتشييغيل الشييباب خاصيية و هييذا منييذ فتييرة الثمانينو

ن تفياقم البطالية بشيكل عيام و فيي أوسياط الشيباب خاصية         فيإ اإلصالحات االقتصادية التي قامت بديا آنيذاك   

نيه ليم ييتم إجيرا  تقيييم      إت ع  ميد  فاعليية تليك السياسيات و البيرام  . و بيالرغم مي  هيذا ف        يطرح تسالال

شامل لدا للتعر  علي مد  فعاليتدا و تكلفتدا الفعلية وهو ما يستدعي القيام بذلك كخطوة أولى نحو القيام 

حالييا تجيارب عيدة فيي     ، خاصية أن هنياك    بإجرا  التعديالت الضرورية لتفعيلدا أو استبدالدا بما هو أنجع

 . هذا المجال يمك  االستفادة مندا

***** 

 المحور الثان ** 

مدني بشيكل متكيافئ لجمييع الفئيات المعنيية.      آخرتحتا  الدول العربية إلى بنا   منظومة تدريب تقني و

 : ويتحقق ذلك م  خالل توجدات السياسات التالية

   ميدربي   عليى االحتيوا  بواسيطة معلميي  و    رة قيدرة كبيي    ذ مدنيي آخرتيدريب تقنيي و   إقامية نظيام

 .اضافة إلى بنية تحتية عالية الجودةباإلمبتكرة  تدريبية أكفا  و طرق

 عالي الجودة مع إشراك المتعلمي  والمتدربي  و اآلبا  حتى  أساسيمدني  آخرنظام تدريب تقني و

 يكون هذا النظام قادرا على ت ويد المتدربي  بمدارات مدنية متمي ة.

  مدني مستمر للجميع و ذو توجه وظيفي. آخرتدريب تقني ونظام 
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       تع ي  نظم الحوكمة القايمة وبنا  وتطبيق آليات المتابعة والتقيويم لتضيييق الفجيوة بيي  السياسيات

واالستراتيجيات م  جدة، والتطبيق الفعلي لدا على أرض الواقع مي  جدية أخير ، وتحقييق ذليك      

 بي  جميع األطرا  ذات العالقة.م  خالل آليات عملية لشراكة فاعلة 

 حتياجات الحاليية والمسيتقبلية مي  المديارات، بميا يضيم  اسيتدامة        تحديث وتطوير آليات تحديد اال

متسيارعة التغيير، مي  خيالل     الموا مة برام  التعليم والتيدريب التقنيي والمدنيي لتليك االحتياجيات      

 اكة مع الجدات ذات العالقة.دوات متطورة لتحديد واستشرا  االحتياجات في شرأاستحدا  

     تنويع مصادر التمويل ورفع كفا ة استخدام التمويل المتاح، وبنا  شراكات فاعلية ميع القطاعيات

التقنيي والمدنيي    ي االقتصادية والمجتميع الميدني  ميع دعيم اسيتقاللية مؤسسيات التعلييم والتيدريب        

 ( .المسا لة)وتطوير نظم المحاسبة 

 بني على مقاربة المخرجيات التدريبيية،  و مي  شيننه أن ييدعم مرونية       نظام  تدريب تقني ومدني م

،  المسييارات التدريبييية و يسييدل عملييية التجسييير بييي  مختليي  األنظميية التعليمييية )التعليييم االساسييي

التعليييم المسييتمر للكبييار( الييذي سيييمن  مصييداقية     ، التعليييم الجييامعي  ، التييدريب التقنييي و المدنييي 

 كتسب بما في ذلك المدارات المكتسبة في مكان العمل.للمؤهالت و التدريب الم

   االعتيرا   ونظام عربي للتعليم و التدريب بننظمة تنهيلية شفافة تسم  بتنقل المخرجات التدريبيية

 وهذا يتطلب واضع نظام مؤهالت عربية موحدة. ..  بالمؤهالت و الكفا ات داخل الدول العربية

 التقني والمدنيي للجمييع دون تمييي ، ميع االهتميام       ي والتدريبلتحاق بالتعليم تع ير تكافؤ فرص اال

 بذوي االحتياجات الخاصة والفئات األقل حظًا.

     تمكييي  المييرأة فييي مديي  غييير تقليدييية ذات فييرص واعييدة للعمييل، واالهتمييام بييإجرا  دراسييات عيي

اسيات  الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في بعض المجاالت والعمل على معالجتدا م  خيالل سي 

 تقني ومدني مناسبة. ي وبرام  تعليم وتدريب

  التي تسيم  لألفيراد  باتخياذ     ، توفير خدمة المعلومات و التوجيه و اإلرشاد لجميع الفئات العمرية

 القرارات السليمة في مجال تعليمدم أو مجالدم المدني والوظيفي.

الخبرات، وإطالق وادل أفضل الممارسات تبعلى تشجيع التعاون بي  الدول والمنظمات االقليمية والدولية 

 .مبادرات اقليمية لتع ي  التعاون العربي وربطدا بالمبادرات الدولية

****** 

 : المحور الثالث** 

 أن يييولي البيياحثون وصييناع القييرار أهمييية أكبيير للبحييث عيي  آليييات جديييدة لتعظيييم دور           اضييرورة

بيدال مي  تكيرار مناقشية دورهيا التنميوي       المشروعات الصغر  والصغيرة والمتوسيطة فيي التشيغيل،    

 .الذي أصب  م  المسلمات وأشبع دراسة وتحلياًل

  أسيواق   ديا اإلجرا ات التيي مي  شينندا تعيديل االخيتالالت التيي تعاني       جميعاضرورة اإلسراع في اتخاذ

 العمل العربية م  أجل اإلبقا  على حالة األم  واالستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

       العمل على تع ي  الروح الريادية واالبتكار ونشر ثقافة العمل الحر والمبيادرة والتوظيي  اليذاتي بيي

العاطلي  ع  العمل في الدول العربية ألندا األكثير قيدرة عليى تحوييل ميا ليديدم مي  معرفية ومديارات          

ي التركيي    وهذا يعني أن الحل يكمي  في   ..  وأفكار إلى مشروعات حقيقية صغر  وصغيرة ومتوسطة

 بشكل ريي  على المشروعات الصغر  والصغيرة والمتوسطة.
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  م  اجل تع ي  دور هذه المشروعات في التشغيل ال بد م  تضافر جدود العاطلي  ع  العمل )الريادة

القطيييياع الخيييياص )مؤسسييييات التمويييييل( ووالمبييييادرة( والحكوميييية )تشييييريعات وقييييواني  مسيييياعدة(، 

 لمالي والفني(.ا ي والمؤسسات الدولية )الدعم

  إن أي جدود لتع ي  دور المشروعات الصغر  والصغيرة والمتوسطة في دعم التشغيل يجب أن تبدأ

بواضييع اآلليييات المناسييبة للتقليييل ميي  حييدة المعوقييات التييي تواجييه هييذه المشييروعات. وميي  أبيير  هييذه    

تثمارية جاذبية تضيم    بيئية اسي   وإيجياد لدذه المشيروعات   المالى والفنى ي اآلليات توفير خدمات الدعم

سييدولة ممارسيية أنشييطة األعمييال. كمييا يجييب العمييل علييى تقييديم أنييواع الييدعم المطلييوب للمشييروعات    

 الجديدة م  خالل حااضنات األعمال.

  مراحل عمرهيا، وتنظييم    كلأحجامدا وخالل  بمختل إنشا  مؤسسات لتقديم الدعم الفني للمشروعات

إليى مي  يحتيا  هيذه الخيدمات. إاضيافة إليى م ييد مي            جدود المؤسسات الموجيودة حالييا بحييث تصيل    

 عمليات التشبيك بي  مؤسسات الدعم الفني والمؤسسات المالية ومنظمات األعمال.

   للمشييروعات الصييغر  والصييغيرة والمتوسييطة وفييي  كافيية اضييرورة العمييل علييى تقييديم أشييكال الييدعم

أهمديا أن تراعيي المؤسسيات     ، المراحل والمجاالت والمنياطق، ولكي  وفقيا لعيدد مي  المبيادئ       مختل 

التي تقدم خدمات تطوير األعمال الفروق الكبيرة بي  المشروعات الصغر  والصغيرة والمشروعات 

الكبيييرة ميي  حيييث االحتياجييات والقييدرة علييى الييدفع للحصييول علييى هييذه الخييدمات، وأن ترعييي هييذه       

طة ومحاولة استددافدا فيي  المؤسسات االحتياجات الحقيقية للمشروعات الصغر  والصغيرة والمتوس

االحتياجيييات المتغييييرة للمشيييروعات  بفرة ومقارنتديييا اأماكنديييا، واضيييرورة مراجعييية الخيييدمات المتيييو  

 المستفيدة .

   ال  حااضينات األعمييال أهميية كبييرة والعميل عليى االسييتفادة مي  التجيارب فيي هييذا         يي مي  الضيروري إ

كما يمك  تقييم التجارب العربية واالستفادة  ، المجال ونذكر مندا التجربة األمريكية، التجربة الصينية

 التجربة الفلسطينية.ومندا مثل التجربة المصرية، التجربة السورية، التجربة الج ايرية، 

***** 

 : المحور الرابع** 

اضييرورة التركييي  علييى تطييوير البحييث العلمييي ورفييع القييدرة التنافسييية ميي  خييالل التعليييم التكنولييوجي        -

 والتدريب الصناعي و تعميق المكون المعرفي والمداري لعملية العمل. 

أن ُيمرييّد الصييناعة باحتياجاتدييا ميي  الكييوادر الفنييية    ةوالتدريبييي -ة التعليمييي المنظومييةعلييى  بقييدرما يتعييي  -

ة الماليمة فان على منظومة اإلنتا  الصناعي أن تضع في اعتبارهيا  ييادة قيدرتدا عليى اسيتيعاب      بالنوعي

 و لك ع  طريق: ، العمالة

ن اختيييار األسيياليب إفيي اختيييار تقنيييات اإلنتييا  غييير المييوفرة للعماليية بقييدر اإلمكييان،  وبعبييارة أدق    -أ

دون اضييرورة موجبية عليى حسيياب   التكنولوجيية األكثير تطييورا يجيب أال ييتم فييي جمييع األحيوال و      

التدريبيية بواجبديا فيي تنهييل الكيوادر       -خاصة لو قامت المنظومة التعليميية  ، تشغيل عنصر العمل

وتستمد هذه المالحظية أهميتديا مميا يبيدو مي  أن معيدل التوسيع فيي التشيغيل فيي            ، وبنا  المدارات

 صناعي .القطاع الخاص اقل م  معدل ال يادة فى إعداد خريجي التعليم ال

مساهمة قطاع األعمال الصناعي الخاص فى تمويل التعليم بنساليب مستحدثة ) تبنيى المتفيوقي  ،    -ب

الوقفيييات لحسيياب المنشييآت التعليمييية المتخصصيية( وكييذا المشيياركة الحاسييمة فييي تمويييل عقييود     

 البحث والتطوير التجريبي.
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ن تكيون  أمنديا و  ًاتكنولوجي والتقنيي جي    ستراتيجية للتنمية بحيث يكون البنا  الاينبغي أن تصاغ  - 

 التدريبية رافعة أساسية م  روافعدا. –العملية التعليمية 

وفى مضمار البنا  التكنولوجي البد أن يؤخذ بعي  االعتبار واضع مخط  شامل لالرتقا  بالتكنولوجيا 

االلكترونييات والمعلوميات ،   لتتوا م مع ثيورة تكنولوجييات القمية، وتتمثيل بصيفة أساسيية فيي: تكنولوجييا         

التكنولوجييييا الحيويييية والدندسييية الوراثيييية ، تكنولوجييييا الميييواد الجدييييدة والمتقدمييية ، والطاقيييات الجدييييدة     

 والمتجددة.

فيي إعيداد    اإلسيدام يتعي  أن يعك  قادة الرأي وصانعو السياسات في الدول العربية عليى   .. ولدذا كله

إستراتيجية شاملة تحتض  التعلييم والتيدريب والتكنولوجييا والبحيث العلميي والمكيون المعرفيي والمدياري         

 للعمل.  

****** 

 : المحور الخام ** 

اضييرورة تركييي  السياسييات المالييية والنقدييية  وسياسييات االسييتثمار واإلنتييا  علييى دعييم التشييغيل ميي   -

 الصر  والضريبة والدعم وأدا  األعمال لدعم التشغيل. خالل توجيه آليات سعر الفايدة وسعر

 على:م  األهمية بمكان أن تعمل سياسات التعليم خالل المرحلة المقبلة 

   مكانيات الماليية   واضع خط  مدروسة تحدد مستويات اإلعداد للقو  العاملة المتعلمة فيي اضيو  اإل

 .المتاحة

    ن فيي مؤسسيات التعلييم الجيامعي والعيالي فيي       مراعاة تحديد أعداد الطالب ونيوعيتدم اليذي  يقبليو

 اضو  معايير احتياجات التنمية وسوق العمل م  الخريجي  في كل تخصص.

      ترشيد سياسة القبول بالجامعات والمعاهد العليا وربطدا بمتطلبات التنميية وسيوق العميل، والعميل

 على قبول الطالب وفق قدراتدم وميولدم.

    والمقييررات الدراسييية بمييا يواكييب التقييدم المعرفييي السييريع واالهتمييام     تطييوير وتحييديث المنيياه

بتطوير نظم ووسايل التدري ، وأساليب التقويم بحيث تعك  متطلبات سوق العميل المتجيددة مي     

 المدارات والمد .

          ميع   ،االهتمام بالتعليم المدني ، وجعليه مرحلية مي  مراحيل التعلييم ليسيتوعب الم ييد مي  الطيالب

 اته وتوفير الوسايل الضرورية إلنجاحه.تحسي  مؤسس

  ستشيارية ليه، لبحيث المشياكل     ارب  مؤسسات التعليم العالي بالمحي  االجتماعي باعتبارها هيئات

 .المتصلة بمختل  مواقع االنتا  وتقديم الحلول المقترحة علي اساس علمي متي 

****** 

 : المحور الساس ** 

  م  االهتميام حيول دراسية واقيع التوافيق المجتمعيى مي  خيالل         دعوة منظمة العمل العربية لبذل م يد

 أنشطة مباشرة وميدانية في كل األقطار العربية ووفقا لظرو  كل قطر .

 أساسييا للحكوميات العربيية ميع      ًااعتمياد الشيراكة خييار    عليى  تركي  منظمة العمل العربية في دعوتدا

الميؤتمرات العالميية واالقليميية التيي     المجتمع الميدني والقطياع الخياص والمؤسسيات وفيق مخرجيات       

 أوصت بذلك.

     فييي أعمالدييا وفييي برامجدييا    رييسيييا دعييوة الحكومييات العربييية إلييى اعتميياد التوافييق المجتمعييي هييدفا

 مة ولي  عمال مؤقتا .ياإلنمايية واعتبار التوافق المجتمعي عملية مستد
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 توافقييا مجتمعيييا  انلدوليية ويتطلبييحضييورا فيياعال ل انالسياسييي واألمنييي يتطلبيي  ي تنكيييد أن االسييتقرار

واصطفافا عاما ، ألنه دون التوافق ال مجال للحيديث عي  االسيتقرار ، والواقيع اليراه  فيي كثيير مي          

 األقطار العربية يؤكد ما نذهب إليه .

   كيون للمجتميع   تجل نجاح استراتيجيات التخفي  م  الفقر البيد مي  توسييع فيرص العميل ، وهنيا       أم

لية وبيدعم حكيومي وبحضيور أطيرا  أخير  مي  شينندا تموييل المبيادرات الفرديية            المدني ادوار فاع

 والشبابية.

        ،دعوة المنظمة العربية إلى اهتمام أكبر بدور المجتميع الميدني ، بيالتركي  عليى النقابيات والجمعييات

 ورصد كل برامجدا ونشاطدا في مختل  المجاالت ، أهمدا التنمية والتخفي  م  الفقر والبطالة. 

        توافق المجتمع يتطلب تكوي  فريق موسع م  الخبيرا  العيرب يقوميون  بتيدريب مؤسسيات المجتميع

المدني وشركا  التنمية على أهمية التوافق والرب  بيي  شيركا  محلييي  وشيركا  الخيار  فيي تحقييق        

 التنمية واالستقرار.

       نمييية ، يتضيم  تحديييدا دعيوة منظميية العميل العربييية إليى اعتميياد )عقيد اجتميياعي جدييد( فييي مجيال الت 

ألدوار الشييركا  ومجيياالت الشييراكة وتنكيييد التييراب  بييي  المسييارات االقتصييادية واالجتماعييية فييي آن  

 واحد .

***** 

 : المحور السابع  **

ة للمعلوميات  مي م  أجل تشجيع إدخال األنماط الجدييدة للعميل، والمرتكي ة عليى التكنولوجييا المتقد     

 ومنها:خطوط متوا ية كثيرة، واالتصاالت، ينبغي العمل على 

 جمييع  مسيتو   فيي  تكيون  والمعلوميات  االتصياالت  شيبكات  مي   متطيورة  تحتية بنية توفير اضرورة 
 . األثمان حيث م  المجتمع في الفئات

 ميسرة بشروط واالتصال المعرفة وخدمات وسايل توفير اضرورة . 

 المجتمعات في المعرفة اقتصاد لتطوير خطة أي عماد هي التي البشرية القدرات تطوير اضرورة .. 
 75 يعيادل  ميا  أي ، تقريبياً  % 25 العربيية  بالمنطقية  األميية  تبلي   اإلحصايية البيانات بعض فحسب
 10 فتبلي   الميدارس  خيار   األطفيال  نسيبة  أميا  النسيا ،  لد  % 50 تبل  النسبة هذهو،  ةمنس مليون
 طفل . ماليي 

  وتنظيميية  بيئية قانونيية   إنشيا   خيالل  مي   واالتصيال  المعلوميات  قطياع  فيي  االسيتثمارات  تشيجيع 
 ...( .المنافسة وتع ي  الفردية الملكية وحماية القطاع، شفافية)هيكلة

 إقليمي بعد ذات الرقمي للمستو  عربية صناعة تحقيق على ساعدت موحدة لغة استخدام على العمل  

***** 

 : لمحور الثام ** ا

كحيق  ) تقرير حد أدنى للمعاشيات يكفيى لمتطلبيات الحيياة األساسيية     تشتد حاجتنا فى الدول العربية إلى 

دون ربيي   (إنسييانى أصيييل ودسييتور  لكييل مييواط  وقييد يمتييد لكييل مقيييم فييى حيياالت الشيييخوخة والعجيي    

 شتراكات .ستحقاق بمدة عمل أو تحمل قدر محدد م  االاال

  للتحديات التيى تعيوق تنميية    كما تعمل التعاونيات وتنظيمات المجتمع المدنى دورا أساسيا فى التصد

متناهية الصغر فى الدول العربية ودعم وتوفير قيدرتدا التنافسيية   الالقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة و

 واإلنتاجية وتع ي  روح المبادرة والعمل الحر وإتاحة الخدمات األساسية.

****** 
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 : المحور التاسع** 

منظومة الوساطة في سوق العمل، ومندا خيدمات   اضرورة إدخال عدد م  اإلصالحات األساسية على

 ضم  إطار إيجاب  يشمل بصفة خاصة ما يل :ومكاتب التشغيل، 

 رتقا  بالجودة داخل المؤسسات بتكار واالالتجديد التكنولوجي واال. 

        تطييوير خييدمات االتصييال والمعلومييات والخييدمات المالييية والدندسييية والصييحية وخييدمات التعليييم

 العالي.

وتتي  هذه المجاالت ذات النمو السريع و "التشغيلية" العالية فرصا كبيرة لتشغيل أصحاب الكفا ات م  

 .تحسي  القدرة التنافسية للمؤسسات واالنخراط في اقتصاد المعرفة  عالوة علىخريجي التعليم العالي 

      خاصية   ،ات الخارجيية تطوير االستثمار األجنبي المشّغل للكفيا ات العلييا وكيذلك تطيوير االسيتثمار

 .المباشر لحاملي الشدادات "التجنيد" مكاتب الدراسات ومقاوالت األشغال بما يمّك  م 

ال راعية وقطياع الصيناعة     بي  قطاع فرص عمل إيجادعلى مستو  هيكلة  العمل على إيجاد التوا ن

اعييات اإلنتييا  وقطياع الخييدمات حّتيى ال يكييون التشيغيل فييي قطيياع الخيدمات علييى حسياب التشييغيل فيي قط      

 الدول العربية يغلب عليهم  عديد الفي  % 50نّن قطاع الخدمات الذي يشّغل أكثر م  بعلما  .. األخر 
 .  "الطابع "غير النظامى" أو "غير المنّظم

****** 

 : المحور العاشر** 

عبيير التركييي  علييى عييدد ميي   العمييلوخلييق فييرص  العربييي العميل علييى الندييوض بالقطيياع ال راعييي 

 :ف  مقدمتهاالبرام ، 

 العمل .برام  التوسع الزراعي األفقي و تعزيز دورها في توفير فرل  -

تعتبر برام  التوسع ال راعي األفقي أحد البرام  المؤثرة في التنمية ال راعية ، حيث يؤدي التوسع في 

  .فرص عمل جديدة إيجادالمساحة الم روعة إلى  راعة محاصيل إاضافية وبالتالي 

 :كثيفة االستفدال للعمالةالتطوير المستو  التقني في الزراعة العربية وذراعة المحاصيل  -
مة فاي الزراعاة احاد المحااور الرئيساة لتنمياة القطااع        ييعد تطوير المستو  التقني بصاور ة مساتد   -

تقناي وماد  الحاجاة    الزراعي، وقد اظهرت التجارب السابقة مد  تعقاد عملياة تطاوير المساتو  ال    
العااال والفااال ومنظمااات المنتجااين الاازراعيين لكااي تتوافااق  ينإلااى التنساايق بااين كاال ماان القطاااع

 التريرات الجديدة في التكنولوجيا مع االحتياجات المحلية.
االسااتثمار فااي المشااروعات الزراعيااة والمشاااروعات المتكاملااة والمرتبطااة  ات العالقااة بتنمياااة         -

 المستهدفة لتلبية الحاجات األساسية للسكان.المجموعات المحصولية 
 

◘ ◘ ◘ 
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