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" التشغٌل والبطالة فى الوطن العربً " 

لتشغٌل  لآفاق جدٌدة 

 

  



 

2 

 

  



 

3 

 

 :تقدٌـم ** 

 التشؽٗل حّل جاهع عرتٖ تقرٗر إصدار علٔ األخٗرج األعّام خالل العرتٗح العهل هًظهح دأتخ
 هرجعا تمّى أى تصلح ، إحصابٗا هّثقح هعرفٗح قاعدج تمّٗى هستِدفح ، العرتٗح الدّل فٖ ّالتطالح
 تاإلضافح ّالختراء ، للتاحثٗى هفٗدا هعلّهاتٗا ّهصدرا التًهّٗح، القراراخ ّهتخذٕ السٗاساخ لصاًعٖ

 اُتهام هحل تالقضاٗا الهستًٗرج الهعرفح لتحقٗق الهجتهع فٖ الرإٔ قادج تٗد هِهح أداج مّى التقرٗر إلٔ
 .التقرٗر

 فٖ الهِهح الّسابط أحد للتشؽٗل العرتٖ التقرٗر ٗمّى أى إلٔ العرتٗح العهل هًظهح  ّتطهح
 الحمّهاخ ) الثالثح اإلًتاج أطراؾ تٗى ّالهتمافا الهًتج للحّار الضرّرٗح األسس تًاء عهلٗح

 الهجتهع هّارد تعتبح هضهار فٖ فاعلح مقّج الهجتهعٖ التّافق ّلتحقٗق ، (ّالعهال األعهال ّأصحاب
   .الهدًٖ الهجتهع ّهًظهاخ الخاص القطاع هّارد ذلك فٖ تها الشاهلح ، التًهٗح طرٗق علٔ

 ّٖ  التشؽٗل قضٗح ُّ "للتشغٌل العربً التقرٌر" سلسلح فٖ االُتهام هحّر أى التٗاى عى ّؼً
 الهًطقح فٖ "التشرٕ الهال رأس" هى الهثلٔ االستفادج لتحقٗق قصّٓ أُهٗح هى لِا لها ّالتطالح،
ّاحد  آى فٖ الهسبّلح ّالسلطاخ الشعّب لدٓ هقٗم" ُّم  " هى التطالح هشملح تهثلَ ؼدخ ّلها العرتٗح،

 تفصٗلَ سًرٓ ها ًحّ علٔ األخٗرج، السًّاخ خالل العرتٗح الدّل فٖ التطالح هشملح ، حٗث استفحلخ
 ّعدم الدٗهّؼرافٗح ، الِٗامل اختالل  هقدهتِا فٖ هعقدج ، عدٗدج عّاهل تفعل التقرٗر، ُذا هحاّر عتر

 التّظٗؾ ، فٖ الحمّهٖ القطاع دّر ّتضاإل العرتٗح ، الدّل هعظم فٖ اإلًتاجٖ الجِاز هرًّح
 االحتجاجاخ أحداث جاءخ العالهٗح ، ثم ّالهالٗح االقتصادٗح لألزهاخ الهضاعؾ األثر إلٔ تاإلضافح
 فٖ األُهٗح تالػ آخر عاهال لتقدم 2011 ّأّابل 2010 ًِاٗح هًذ العرتٗح الدّل هى عدد فٖ الشعتٗح

 .التطالح هشملح تفاقم

 فإى الهختلفح ، تهحاّرٍ التقرٗر ُذا صفحاخ علٔ اطالعَ لدٓ المرٗم القارئ سٗرٓ ّمها
 أّهتّسطا، عالٗا تعلٗها الهتعلم الشتاب ّعلٔ األخص الشتاب ، فبح األّلٔ تالدرجح تهسّ  التطالح هشملح
 الِتح" تؤى الصلح ، ذاخ العلهٗح ّالدراساخ الدّلٗح التقارٗر اإلًاث ، حٗث تفٗد هى السٗها

 العرتٗح ، الدّل هختلؾ فٖ للسماى العهرٕ الِٗمل علٔ الشتاب عًصر ؼلتح تهثلِا التٖ "الدٗهّؼرافٗح
 تامتساب مٗفا ، تًابِا إعادج طرٗق عى مها ، الهتعاظهح العرتٗح العهل قّج هى لالستفادج فرصح تهثل

 .العهل سّق احتٗاجاخ هع الهتالبهح للتًهٗح الضرّرٗح ّالهِاراخ الهعارؾ

 عام فٖ األّل العدد صدر فقد هاستقَ ،  لٗمهل "للتشغٌل العربً التقرٌر" هى العدد ُذا ّٗؤتٔ
 2010 عام صدر فقد الثاًٖ العدد  ، أها(فاعلة وآلٌات سٌاسات نحو) هِها عًّاًا لَ هتخذا 2008
  2012  فٖ الصادر الثالث ّالعدد  ،(ملحة قضاٌا) عًّاًَ ٗهثلَ ها علٔ تالترمٗز هسٗرتَ ، هستؤًفا
 ، (ومستقبال حاضرا.. والبطالة التشغٌل أوضاع على العربٌة الشعبٌة االحتجاجات انعكاسات) تًاّل

 اختٗر ّالتطالح فقد التشؽٗل تقارٗر سلسلح فٖ الراتع  2014ُّّ عام  فٖ اٙى أٗدًٗا تٗى الذٕ العدد أها
 .(العربٌة المنطقة فً للتشغٌل جدٌدة آفاق) عًّاى لَ

 حاّل حٗث هّضّعَ ، فٖ الهعرفٗح الهّسّعح هى ًّعا ٗشمل الحالٖ التقرٗر إى القّل ّٗهمى
 التقرٗر تًٗح جاءخ لذلك ، ّهصداقا. هًطقتًا  فٖ للتشؽٗل الجدٗدج اٙفاق لتلك الهختلفح تاألتعاد ٗحٗط أى

 األول المحور فٖ التقرٗر ٗرمز ًُا الهتعددج ، ّهى جّاًتِا هى األتعاد ُذٍ تإضاءج االلتزام لتعمس
 لهحاخ تقدٗم اإلًاث هع  ، خاصح ّالهتعلهح الشاتح الفباخ لتطالح ّتحلٗلٖ تّثٗقٖ رصد" تقدٗم علٔ
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 المحور العرتٗح ، أها الدّل هى لعدد هتًّعح حاالخ دراسح ّاقع هى الترمٗز هحل األّضاع عى هّثقح
 ّالتدرٗب التقًٖ التعلٗم هًظّهح مفاءج تحسٗى) خالل هى الشاتح العهل قّج تؤُٗل علٔ رمز فقد الثانً
 ّالتدرٗب التعلٗم هًظّهح هخرجاخ تٗى الفجّج تعالج هرّرا الهفاُٗم إطار تلهس هى تدءاًا  (الهًِٖ

 .ّاالعتهاد الجّدج ّضهاى التهّٗل هصادر تتًّٗع ّاًتِاء العهل ، سّق ّهتطلتاخ

 ّالصؽٗرج الصؽرٓ الهًشآخ دّر) علٔ  ، حٗث رمز األُهٗح تالػ هجاال الثالث المحور ًّٗاقش
 ؼٗر آفاقا لٗطالع الرابع المحور ًٗتقل  تًٗها ."األعهال  رٗادج"هى اًطالقا (التشؽٗل دعم فٖ ّالهتّسطح

 القدرج ّتطّٗر العلهٖ التحث) هتًاّال العرتٗح ، الهًطقح فٖ التشؽٗل هجال فٖ تعٗد حد إلٔ هستمشفح
  .(األعهال تًافسٗح ّتحسٗى االتتمارٗح

 ّالتطالح التشؽٗل هشملح حّل قرٗب هى للًظر أخرٓ زاّٗح اتخذ فقد الخامس المحور أها
 طٗفا الهحّر ُذا عالج فقد للفابدج ، ّتعهٗها .. (للتشؽٗل  الهساًدج االقتصادٗح السٗاساخ) علٔ تالترمٗز

 .ّالًقدٗح الهالٗح السٗاساخ ّخاصح الصلح ، ذاخ السٗاساخ هى ّاسعا

 ّالهجتهع التًهٗح شرماء دّر) هعالجح إلٔ تاالًتقال التحلٗل ، دابرج السادس المحور ّٗمهل
 علٔ داللح ملِا ، التقرٗر جًتاخ تٗى صداُا ٗتردد قضٗح ُّذٍ ، (الهجتهعٖ التّافق تحقٗق فٖ الهدًٖ
 تًاء ّإعادج التشؽٗل ، ّتعزٗز التطالح خفض فٖ الهتهثل الِدؾ تحقٗق فٖ ّالتّافق الحّار أُهٗح

 هتعلقح األُهٗح، تالؽح ًقطح لٗالهس السابع المحور ّهِارٗا ، ّٗعّد هعرفٗا الشتاب قّج ّتؤُٗل
 ،"تعد عى العهل" هثل (للعهل الجدٗدج األًهاط) ًّقصد ّالتدرٗب ، ّالتعلٗم ّالتؤُٗل ، التمّٗى تهجاالخ
 مؽطاء  االجتهاعٗح القضٗح تؤمٗد لٗعٗد الثامن المحورالهذمّر، ّٗؤتٔ  الِدؾ تحقٗق فٖ ّدّرُا

 األهاى شتماخ ّتًاء االجتهاعٗح الحهاٗح) تًاّل خالل هى للتشؽٗل ، الداعهح للسٗاساخ ضرّرٕ
 العهلٗح ، الًاحٗح هى دقٗقح تًقطح شاهلح إحاطح لٗحٗط التاسع المحور ٗترز ثم العهل ، تٗبح ّتحسٗى

  ،المؤسسٌة األشكال لٗعالج (التطالح هشملح هى الحد فٖ ّدّرُا التشؽٗل ّهماتب خدهاخ) ُّٖ
 .العرتٗح الدّل فٖ العهل أسّاق فٖ ّالعرض الطلب طرفٖ تٗى للّساطح ّالخاصح ، هًِا الحمّهٗح

 لطالها اإلًتاجٖ، الِٗمل قطاعاخ هى هحّرٕ قطاع علٔ الًظر تترمٗز التقرٗر ًٗتِٖ ..وأخٌرا 
 الهًتجح ، العهالح ّاستٗعاب التًهٗح هعدالخ رفع فٖ القصّٓ أُهٗتَ ترؼم ّالتجاُل اإلُهال عأً
 لدعم الزراعٖ تالقطاع الًِّض هتطلتاخ(لَ  عًّاًا األخٌر المحور لٗؤخذ الزراعٖ ، القطاع ُّ ّذلك

 ).التشؽٗل

 ّهتخذٕ السٗاساخ لصاًعٖ فابدج ذاخ تمّى أى آهل ّإًًٖ ، الحالٖ التقرٗر همًّاخ ُٖ تلك
 اإلًتاج شرماء تٗى الهجتهعٖ ّالتّافق الحّار تعهٗق لفابدج ذلك ّقتل ، الرإٔ ّلقادج ، القراراخ
 التقرٗر ُذا ًّٗضم.  الهدًٖ الهجتهع ّ ، العهال ّ األعهال ّقطاع الحمّهاخ هى ، التًهّٗح ّالعهلٗح

 هجال فٖ المثٗرج أًشطتِا ّإلٔ  "العربٌة العمل منظمة " تقدهِا التٖ اإلصداراخ سابر إلٔ
 سٗاق فٖ ّالتطالح التشؽٗل أهر ِٗهَ هى مل إلٔ إٗجاتٖ هؽزٓ ذاخ مرسالح – األصٗل اختصاصِا

 .عرتٗح تقعح مل فٖ العرتٖ للهّاطى آهى ّ زاُر هستقتل إلٔ ّالتطلع ّاالستقرار التًهٗح

 .السبٌل قصد هللا وعلى

 لقمان محمد أحمد
 العربٌة العمل لمنظمة العام المدٌر

 2014أٌلول / القاهرة سبتمبر  
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: المحور األول 

.. رصد توثٌقً و تحلٌلً لبطالة الفئات الشابة والمتعلمة 

 خاصة اإلناث فً المنطقة العربٌة

تتهٗز هجهّعح التلداى العرتٗح تؤًِا لٗسخ هتجاًسح هى حٗث الهّارد الطتٗعٗح ّهتّسط الدخل 
الفردٕ ّالتعداد السماًٖ ّهعدالخ ًهٍّ ؛ ّأٗضا فٖ السٗاساخ االجتهاعٗح ّاالقتصادٗح الهًتِجح إال 

أًِا تشترك فٖ خاصٗح هِهح أال ُّٖ تفاقم التطالح ّتؤزم أّضاع التشؽٗل ّذلك هًذ هًتصؾ 
ّتعّد ُاتاى الظاُرتاى فٖ ظاُرُها إلٖ عدم التّازى فٖ سّق العهل . الثهاًًٗٗاخ هى القرى الهاضٖ

ّتشٗر اإلحصابٗاخ الهتّافرج إلٔ أى هتّسط هعدل التطالح فٖ الهًطقح العرتٗح . تٗى العرض ّالطلب
 ّ إلٔ ها 2009عام فٔ % 14.8 إلٔ 2008فٖ عام % 14فٖ تفاقم هستهر، حٗث ارتفع هى ًحّ 

، ُذا علٔ الرؼم هى الجِّد العدٗدج ّالهتعددج لدّل الهًطقح  2013فٖ تداٗح سًح % 16ٗزٗد علٔ 
. للتخفٗؾ هى حدتِا

ّتعّد ظاُرج التطالح ّ تفاقهِا فٖ الهًطقح العرتٗح إلٔ أستاب عدٗدج ّهتشاتمح هى جاًتٖ العرض 
ّالطلب، ّ سّؾ ًرمز ًُا علٔ جاًب الطلب، حٗث تحدد هستّٗاتَ قّٓ ثالث تعهل فٖ ُذا االتجاٍ، 

هعدل ًهّ السماى، ّتضخم فبح الشتاب، ّتزاٗد هعدالخ هشارمح الهرأج فٖ الًشاط االقتصادٕ، : ُّٖ 
ّ ًظرا ألى تضخم فبح الشتاب  ٗعّد  أساسا إلٔ ارتفاع هعدل ًهّ السماى فٔ أثًاء هرحلح االًتقال 
الدٗهّؼرافٖ ؛ فإًًا  سًستعٗى تًظرٗح  االًتقال الدٗهّؼرافٖ لتّضٗح أثر هعدل الًهّ الدٗهّؼرافٖ 

. علٔ ُٗمل السماى فٖ الهراحل الهختلفح لالًتقال الدٗهّؼرافٖ ّعالقح ذلك تتضخم فبح الشتاب

: القسم األول 

.. أثر االنتقال الدٌموغرافً على هٌكل السكان وعلى مستوى طلب العمل 

" تضخم فئة الشباب"مع تركٌز خاص على 

ٗسِم االًتقال الدٗهّؼرافٖ تًستح متٗرج فٖ اًتشار ظاُرج التطالح ّتفاقهِا فٖ العقّد الثالثح 
األخٗرج تالهًطقح العرتٗح، ّذلك تستب االًخفاض المتٗر فٖ هعدل الّفٗاخ هقارًح تالّالداخ ، هها ًتج 

عًَ التضخم فٖ فبح الشتاب الذٕ تستب تدّرٍ فٖ تفاقم التطالح تشمل عام ، ّتٗى الشتاب خاصح، 
. دّى استثًاءّاًتشارُا فٖ هجهل التلداى العرتٗح  

ّٗعرؾ االًتقال الدٗهّؼرافٖ تالهرّر هى ًظام دٗهّؼرافٖ تقلٗدٕ إلٔ ًظام دٗهّؼرافٖ حدٗث، 
ّٗتسم الًظام الدٗهّؼرافٖ التقلٗدٕ تتطء هعدل ًهّ السماى ًتٗجح ارتفاع هعدلٖ الّالداخ ّالّفٗاخ، 
ُّّ ها ماى الشؤى علَٗ فٖ الهجتهعاخ الزراعٗح التقلٗدٗح، أها الًظام الدٗهّؼرافٖ الحدٗث فٗقسهَ 

األّلٔ تتهٗز تازدٗاد سرعح ًهّ السماى ًتٗجح : الهختصّى فٖ الدراساخ السماًٗح إلٔ هرحلتٗى
اًخفاض الّفٗاخ تّتٗرج أسرع هى الّالداخ تستب تطّر ّتّافر الّسابل الّقابٗح ّ الخدهاخ الصحٗح 
هع تحسى هستّٓ الهعٗشح، ّ قد استؽرقخ ُذٍ الهرحلح فٖ الدّل الؽرتٗح ها ٗقارب القرى هى الزهى، 

تًٗها دخلخ إلِٗا الدّل الًاهٗح تسرعح أمتر ًستٗا ًتٗجح التقدم الذٕ حدث فٖ هجال الطب الّقابٖ 
العالجٖ، أها الهرحلح الثاًٗح فتتهٗز تاتجاٍ هعدل ًهّ السماى ًحّ التتاطإ ّاالًخفاض تستب التراجع ّ

ّ ٗجب التؤمٗد فٖ ُذا الصدد أى الًهّ السماًٖ ٗستهر هٗلَ إلٔ . التدرٗجٖ فٖ هعدل الّالداخ
االًخفاض علٔ اهتداد الهرحلح ها تعد االًتقالٗح إلٔ حٗى تلّؼَ االستقرار، ّ قد ًٗتقل حجم السماى إلٔ 
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التًاقص الحقا ّ ذلك علٔ ؼرار ها ٗحدث حالٗا فٖ تعض الدّل األّرّتٗح ، ّ ُذا ها ٗحدث عًدها 
 طفل لمل 2.1دّى عتتح تجدد األجٗال الهقدرج تـ  (عدد األّالد للهرأج الّاحدج )ٗصتح هعدل الخصّتح 

. اهرأج 

و فً ضوء نظرٌة االنتقال الدٌموغرافً و باالعتماد على اإلحصائٌات المتوافرة حول سكان 
مختلف الدول العربٌة؛ ٌمكن دراسة هٌكل السكان لدول المنطقة ومقارنته حسب المرحلة التً ٌمر 

: وهذا ما سنتناول توضٌحه على النحو التالى. بها طبقا لنظرٌة االنتقال الدٌموغرافً 

 : معدالت النمو الدٌموغرافً- 1

 2012-2000تشٗر التٗاًاخ إلٔ أى هعدل ًهّ السماى فٖ الّطى العرتٖ ممل خالل الفترج هى 
 ّها ٗزٗد 2006 2000ّفٖ الفترج ها تٗى % 2.2سًّٗا تعد أى ماى ٗزٗد علٔ % 2.0ٗقل قلٗال عى 

فٖ الستعًٗٗاخ هى القرى الهاضٖ، ّعلٔ الرؼم هى مّى االتجاٍ العام لهعدل ًهّ السماى % 3.0علٔ 
فٖ الّطى العرتٖ ممل ٗهٗل إلٖ االًخفاض فإًَ الٗزال هرتفعا هقارًح تالهًاطق األخرٓ هى العالم 

تاستثًاء إفرٗقٗا جًّب الصحراء، ّهتّسط هعدل ًهّ السماى فٖ هجهّعح التلداى الًاهٗح الذٕ تلػ فٖ 
تالًستح للدّل الهتقدهح، إال أى % 0.8، ّها ٗقل عى 2010-2006خالل الفترج هى % 1.2الهتّسط 

ُذٍ الهتّسطاخ تخفٖ الفرّق المتٗرج فٖ هعدالخ الًهّ الدٗهّؼرافٖ تٗى التلداى العرتٗح، مها ال تتٗى 
االختالؾ المتٗر فٖ السٗاساخ السماًٗح ّاالجتهاعٗح الهتتعح فٖ مل هًِا، ّتالتالٖ الًتابج الهترتتح 
علِٗا، خاصح الهتعلقح هًِا تالًهّ الدٗهّؼرافٖ ّالتؽٗر الًاجم عًَ فٖ ُٗمل السماى، ّتضخم فبح 

الشتاب ّها ًجم عًَ هى آثار علٔ عرض العهل، ّ تالًستح للهًطقح العرتٗح ممل فإًَ علٔ الرؼم هى 
هٗل هتّسط هعدل الًهّ الدٗهّؼرافٖ ًحّ االًخفاض هًذ فترج فإى أثرٍ علٔ الّزى الًستٖ لفبح الشتاب 
فٖ إجهالٖ السماى الٗزال هحدّدا جدا حالٗا ُّذا تستب تتاطإ هعظم التلداى العرتٗح فٖ عهلٗح االًتقال 

 .الدٗهّؼرافٖ

ّفٖ ضّء ها تقدم فإى االًتقال الدٗهّؼرافٖ ٗعد هى تٗى العّاهل الهساعدج علٔ تفاقم .. ّعهّهاًا 
التطالح ّ دٗهّهتِا، خاصح فٖ أّساط فبح الشتاب ّاإلًاث فٖ الهًطقح العرتٗح، ذلك ألًَ ٗسِم فٖ رفع 

 سًح ّ هى ثم الضؽط علٔ سّق العهل هى خالل تزاٗد الطلب 15حجم الٗد العاهلح الًشٗطح لها فّق 
هقاتل فرص عهل هعرّضح عاجزج عى استٗعاب الطلب الهتزاٗد، خاصح هى فبح الشتاب ًتٗجح 

التضخم المتٗر فٖ حجهِا الًاتج عى االًفجار السماًٖ الذٕ شِدتَ الهًطقح ممل خالل العقّد الهاضٗح 
 . ّالتزال تعض تلداى الهًطقح تشِدٍ

 :   تضخم فئة الشباب- 2

علٖ الرؼم هى أى هعدل الّفٗاخ فٖ الّطى العرتٖ قد تدأ فٖ االًخفاض فٖ أّاخر القرى التاسع 
عشر ّتداٗح القرى العشرٗى،  فإى اًخفاض هعدل اإلًجاب لم ٗتدأ إال فٖ الستًٗٗاخ فٖ القلٗل هى التلداى 
العرتٗح، ّلم ًٗتشر فٔ هعظهِا إال فٖ تداٗح الستعًٗٗاخ إلٖ هًتصؾ الثهاًًٗٗاخ، ّالٗزال عدد هحدّد 
هًِا لم ٗشِد تعد اًخفاضا فٖ هعدل اإلًجاب، ًّتٗجح االًخفاض المتٗر فٖ هعدل الّفٗاخ ّالتتاطإ فٖ 
اًخفاض هعدل اإلًجاب، شِد  الًصؾ الثاًٖ هى القرى العشرٗى ارتفاعا شدٗدا فٖ هعدل ًهّ السماى 

 % 2لٗتدأ فٖ االًخفاض تدرٗجٗا حتٔ ّصل إلٔ  %  3 تـ 1980لٗصل إلٔ أعلٖ هستّٓ لَ سًح 
ُّٖ ًستح أعلٖ هى هتّسط هعدل ًهّ السماى فٖ  ( 2010 – 2006)فٖ الهتّسط خالل الفترج هى 

.  (سًّٗا % 1.2أقل هى )العالم 
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ّلقد ًتجخ عى االًخفاض المتٗر فٖ هعدل الّفٗاخ تاإلضافح إلٖ تداٗح االًخفاض التطٖء ًستٗا 
فٖ التداٗح ثم زٗادج ًستح فبح الشتاب  ( سًح15أقل هى )فٖ هعدل اإلًجاب ، زٗادج فٖ ًستح فبح األطفال 

 إلٖ 15)تعد ذلك، ّٗطلق الهختصّى علٖ الزٗادج فٖ الّزى الًستٖ لفبح الشتاب  (  سًح24 إلٖ 15)
، ّتشتَ ُذٍ الظاُرج ها حدث تعد الحرب العالهٗح (تضخم الشتاب)هى إجهالٖ السماى  ( عاها24

 (ابـــــازدُار اإلًج)الثاًٗح ّهًتصؾ الستًٗٗاخ فٖ أّرّتا ّأهرٗما الشهالٗح هى اًتشار ظاُرج 
Baby Boom   .  

ّٗطرح تضخم فبح الشتاب فرصا، ّأٗضا تحدٗاخ متٗرج، للتًهٗح فٖ التلداى العرتٗح، فِّ فرصح 
ٗهمى حصاد ثهارُا إذا ها تم تدرٗتِا ّإدهاجِا فٖ الًشاط االقتصادٕ، فالشتاب عادج ها ٗتهتعّى 

تاإلقتال علٖ الهخاطرج ّاالتتمار ّاإلتداع، ُّٖ ههٗزاخ أساسٗح لالقتصاد الهعاصر لزٗادج اإلًتاجٗح 
، (عبء اإلعالح )ّالدخل، مها أى تضخم فبح الشتاب إى تم إدهاجِا فٖ الًشاط االقتصادٕ ستخفض هى 

إلٖ الذٗى ُم فٖ سى  ( سًح65 ّأمتر هى 15أقل هى )إٔ ًستح السماى الذٗى لٗسّا فٖ سى العهل 
. العهل 

إال أى تضخم فبح الشتاب ُّ أٗضا تحٍد متٗر، إذ تمّى ًتابج الفشل فٖ استؽالل ها ٗطلق علَٗ 
خطٗرج اقتصادٗا ّسٗاسٗا ّاجتهاعٗا، ألى قطؾ ثهار ُذٍ "  الِتح الدٗهّؼرافٗح"عادج الهختصّى 

الفرصح ال ٗؤتٖ هى تلقاء ًفسَ ّإًها ٗتّقؾ علٖ هدٓ استجاتح السٗاساخ ّالهإسساخ االقتصادٗح 
.  ّاالجتهاعٗح فٖ مل دّلح ّفٖ الّقخ الهًاسب

إى الّاقع الحالٖ فٖ التلداى العرتٗح ال ٗضهى تحقٗق ذلك، فاإلحصاءاخ الهتّافرج تشٗر إلٔ أى 
، ُّٖ ًستح أعلٔ  %28التطالح لدٓ فبح الشتاب العرتٖ تفّق فٖ الهتّسط خالل العشرٗح األخٗرج 

%.   16تمثٗر هى الهتّسط العالهٖ للفترج ًفسِا التالػ 

       

القسم الثانى 

 مع إشارة  بطالة الخرٌجٌن مع دراسة حالة لعٌنة من البلدان العربٌة

" بطالة اإلناث"خاصة إلى 

 

علٔ الرؼم هى عّدج العالم العرتٖ إلٔ حالح الًهّ االقتصادٓ الهرتفع ًستٗا، تهعدالخ هعتترج فٖ 
، فإى هعدل %4 حٗث حققخ الهًطقح فٖ الهتّسط هعدل ًهّ سًّٗا ٗفّق الـ 2007-2001الفترج هى 

التطالح ّ إى اًخفض عى هستّٗاتَ الساتقح تقٖ األعلٔ فٖ العالم تعد هًطقح إفرٗقٗا جًّب الصحراء، 
فاالفتراض السابد فٖ الساتق تؤى الًهّ االقتصادٕ ٗإدٕ تلقابٗا إلٔ تّسٗع فرص العهل الالبقح أصتح 

هّضع جدل ّ ًقاش هتزاٗد فٖ السًّاخ األخٗرج، خاصح تعد االًتفاضاخ الشعتٗح التٖ حدثخ فٖ 
.. الهًطقح، ّالحرماخ االحتجاجٗح  التٖ تشِدُا هعظم الدّل الهتقدهح تعد األزهح الهالٗح األخٗرج

تاختصار فإى الًهّ االقتصادٕ الذٕ عرفتَ التلداى العرتٗح فٖ العقد األخٗر لٗس هّجدا لفرص العهل 
مها اى التّسع الهفرط فٖ التعلٗم العالٖ فٖ هعظم التلداى العرتٗح تم دّى أخذ المافٗح ّالالبقح، 

احتٗاجاخ سّق العهل تعٗى االعتتار ، ّاثر سلتٗا علٔ ًّعٗح الهخرجاخ هى ًظام التعلٗم العالٖ الذٕ 
. استهرعلٔ حالَ تالرؼم هى التحّالخ الهتعددج ّالعهٗقح التٖ حدثخ ّتحدث فٖ هحٗطَ 
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 إى التحّل هى االعتهاد علٖ القطاع العام إلٖ القطاع الخاص فٖ تّفٗر فرص العهل  تٗى فٖ مثٗر 
تهرض " هى األحٗاى عدم هالءهح التمّٗى الهعتهد عـلٖ هًــــح الشـــــِاداخ أّ هــا ٗــــسهٖ 

الهِاراخ الهطلّتح هى أصحاب العهل ، هها جعل المثٗر هًِم ٗلجؤ إلٖ العهالح الّافدج " الشِاداخ 
الهاُرج فٖ تعض التلداى، ّتتٗى الدراساخ الهٗداًٗح فٖ العدٗد هى الدّل العرتٗح التٖ تشمّ ًستا عالٗح 

جدا هى تطالح الخرٗجٗى مالجزابر ّ هصر هثال أًَ فٖ الّقخ ًفسَ ٗجد أصحاب العهل صعّتاخ 
.  متٗرج فٖ االستجاتح الحتٗاجاخ هإسساتِم هى العهالح الهاُرج 

 

: القسم الثالث 

 بطالة اإلناث فً الدول العربٌة ومالمحها العمرٌة و التعلٌمٌة و المهنٌة

 

 ماًخ ضعٗفح 1980تظِر التٗاًاخ الهتاحح أى ًستح هشارمح الهرأج فٖ الًشاط االقتصادٕ سًح 
جٗتّتٖ ّهّرٗتاًٗا ّالصّهال، حٗث تفّق : جدا فٖ مل التلداى العرتٗح تاستثًاء ثالث دّل عرتٗح، ُٖ 

علٔ % 43 ّ 42الًسب فِٗا الهتّسط فٖ التلداى الًاهٗح ّالهتّسط العالهٔ الذٕ ماى آًذاك ًحّ 
ّ ٗعّد الستب الربٗس فٖ ذلك إلٔ ُٗهًح الًشاط الفالحٖ فٖ ُذٍ التلداى، مها أى الهرأج .. التّالٖ

الرٗفٗح فٖ ُذٍ الدّل ّ ؼٗرُا هى التلداى العرتٗح هعرّفح تؤًِا تهثل الرمٗزج األساسٗح للًشاط 
االقتصادٕ هًذ عِّد خلخ ّالتزال مذلك، ّتسجل السعّدٗح ادًٖ ًستح لهشارمح الهرأج فٖ العالم 

 . 1980العرتٖ سًح 

ّتهقارًح ًسب الهشارمح للهرأج فٖ هختلؾ التلداى العرتٗح ًجد أى التلداى العرتٗح تاستثًاء جٗتّتٖ 
 ّ إى ماًخ تّتٗرج تختلؾ 1980ّ2005ّ الصّهال ّ هّرٗتاًٗا قد حققخ تحسًا خالل الفترج ها تٗى 

ّعلٔ الرؼم هى ُذا التحسى الهلحّظ . هى تلد إلٔ آخر، حٗث حققخ المّٗخ أعالُا ّ فلسطٗى أدًاُا
 فٖ مل الدّل العرتٗح تاستثًاء الصّهال ّهّرٗتاًٗا التزال تعٗدج جدا 2005فإى الًسب الهحققح سًح 

علٔ % 55.3ّ % 55.7 ًفسِا  السًحعى هتّسط الدّل الًاهٗح  ّالهتّسط العالهٔ اللذٗى تلؽا فٖ
ّللتعرؾ أمثر علٔ هدٓ ًجاح الهرأج العرتٗح فٖ اقتحام سّق العهل ًحتاج إلٔ دراسح .. التّالٖ 

.    ًصٗب الهرأج العرتٗح فٖ القّٓ العاهلح فٖ العقّد األخٗرج

ًالحظ التقدم الهعتتر الذٕ أحرزتَ الهرأج فٖ مل التلداى " 1980" تـ 2005ّتهقارًح تٗاًاخ 
ّ علَٗ قد ًتساءل عى األستاب .. العرتٗح علٔ الرؼم هى العراقٗل الثقافٗح ّ االجتهاعٗح التٖ تّاجِِا 

 :ومن أهم هذه األسباب : التٖ دفعخ تالهرأج العرتٗح إلٔ إقحام ًفسِا فٖ سّق العهل 

اًتشار تعلٗم اإلًاث فٖ مل التلداى العرتٗح تحٗث أصتحخ اإلًاث تًافس الذمّر فٖ مل أطّار  -1
التعلٗم ّ هجاالتَ تل ظِر ًُاك اتجاٍ عام لِٗهًح اإلًاث علٖ الذمّر فٖ العدٗد هى الفرّع 

ّ ًتٗجح لذلك أصتحخ الهرأج الهتعلهح تشعر تؤُهٗح الشؽل ًفسٗا .. التمًّٗٗح الجاهعٗح
. ّاجتهاعٗا ّاقتصادٗا 

الهساّاج تٗى الجًسٗى فٖ  (تدرجاخ هتفاّتح تٗى التلداى العرتٗح)التشرٗعاخ التٖ تضهى - 2
هختلؾ الهجاالخ تها فِٗا األحّال الشخصٗح ّ العهل، ّمذا هصادقح التلداى العرتٗح علٔ 
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االتفاقٗاخ الدّلٗح الهتعلقح تعدم التهٗٗز تٗى الجًسٗى ّ حهاٗح حقّق الهرأج ّ مذا القّاًٗى 
.  سًح18الهحددج للحد األدًٔ لسى الزّاج التٔ تزٗد فٖ هعظم التلداى العــرتٗح عــلٔ 

عّاهل اقتصادٗح، هًِا السعٔ إلٔ تحسٗى هستّٓ هعٗشح األسرج  آّ إعالتِا فٖ حالح ها إذا - 3
. ماًخ الهرأج هطلقح 

. عّاهل ثقافٗح ّ اجتهاعٗح ذاخ عالقح تتؤجٗل الزّاج - 4

ّ تالتالٖ تزاٗد .. مل ُذٍ العّاهل أسِهخ ّ تسِم فٖ تزاٗد هشارمح الهرأج العرتٗح فٖ العهالح..
إال أى ُذا التزاٗد أسِم أٗضا .. إساهِا فٖ تحسٗى هستّٓ الدخل ّ الًشاط االقتصادٕ تشمل عام

تًسب هتفاّتح هى تلد ٙخر فٖ زٗادج العرض فٖ سّق العهل ّ ُذا فٖ الفترج التٖ تشِد فِٗا ّ
. االقتصاداخ العرتٗح تطالح هرتفعح، مها رأًٗا 

 

: المحور الثانً 

تحسٌن كفاءة منظومة التعلٌم والتدرٌبٌن التقنً والمهنً 

 

:  نوعٌة التعلٌم والتدرٌب المطلوبة الحتٌاجات سوق العمل فى العالم العربً ** 

ّهع ذلك، فقد تم . التعلٗم حق أساسٖ هى حقّق اإلًساى ّٗعتترٍ المثٗرّى تهثاتح أداج ربٗسح للتًهٗح
الذٕ ٗشٗر تعد  (1996)التشمٗك فٖ ُذا الهتدأ هى قتل العدٗد هى االقتصادٗٗى، خاصح ترٗتشٗخ 

دراسح العدٗد هى التجارب الدّلٗح فٖ هجال التعلٗم إلٔ أى ّجّد عدد متٗر هى السماى الهتعلهٗى ال 
إذا ماًخ أعداد : ُّذٍ الًتٗجح تطرح سإاال هِهاًا فٔ العالم العرتٖ ُّ.. ٗعًٖ تقدها اقتصادٗا متٗرا

الهتعلهٗى تزٗد فٔ العالم العرتٖ، فها ُّ تالضتط الستب الذٕ ٗعّق تلك التلداى عى التقدم االقتصادٕ 
ال تّجد إجاتاخ هحددج، لمى أحد الهجاالخ الربٗسح الهثٗرج للقلق ُّ ًّع ّجّدج التعلٗم ..  ّالتقًٖ؟

ّالمثٗر هى التاحثٗى ٗإمدّى أى التلداى فٖ حاجح إلٔ ًظم تعلٗم هتًّعح تشمل جٗد هى أجل . الهتاح
ُّذا ها ًٗطتق علٔ التلداى العرتٗح التٖ تتهٗز فٖ . الحصّل علٔ التًهٗح الهستدٗهح ّالتقدم الهطلّب

ّالستب الربٗس فٖ . ؼالتٗتِا تّجّد سماى هتعلهٗى إال أًِا هع األسؾ لم تحقق إٔ تقدم اًهابٖ ٗذمر
فالتعلٗم فٖ ؼالتٗح الدّل العرتٗح ٗرمز . ذلك ٗعّد فٖ ًظر المثٗرٗى الٔ ًّعٗح ّجّدج التعلٗم الهتاح

تشمل متٗر علٔ التعلٗم الًظرٕ الهجرد تدال هى الترمٗز علٔ التدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ الذٗى تحتاجِها 
فالعالم العرتٖ . مها أى جّدج التعلٗم ّالتدرٗب الهتاح فٔ العالم العرتٖ ُٔ اٗضا هحل ًظر. التًهٗح

.  تحاجح الٔ تدرٗب افرادٍ تدرٗتا تقًٗا ّهًِٗا هتهٗزا هرتتطا تسّق العهل

فالتعلٗم األساسٖ ٗعطٖ . إى هفِّم التدرٗب ّتًهٗح الهِاراخ ٗؽطٖ سلسلح ماهلح هى هراحل الحٗاج
لٖ . مل االفراد أساسا لتطّٗر إهماًاتِم، ّٗضع حجر األساس لفرص العهل ٌّ ّّٗفر التدرٗب الهًِٖ األ

هِاراخ العهل األساسٗح ،ّ الهعارؾ العاهح، ّالمفاءاخ الفًٗح ّالهًِٗح التٖ تسِل االًتقال هى عالم 
مها ٗساعد التدرب هدٓ الحٗاج االفراد علٔ تطّٗر هِاراتِم ّمفاءاتِم الفًٗح . التدرٗب إلٔ عالم العهل

 .لهّاجِح التطّر فٖ تقًٗاخ ّآلٗاخ العهل
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أظِرخ تجارب تعض الدّل ، هثل الترازٗل ّمّرٗا الجًّتٗح ّسًؽافّرج ّهالٗزٗا، أى  ّقد 
االُتهام تالتدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ ساعدُا تشمل متٗر فٔ تطّٗر هّاردُا التشرٗح هها اًعمس تصّرج 

إٗجاتٗح علٔ إٗجاد تٗبح هالبهح لًقل التقًٗح، ّعلٔ تّفٗر تٗبح جاذتح لالستثهار االجًتٖ ّهى ثم زٗادج 
.  قدرتِا التًافسٗح الدّلٗح ّتحقٗق الرفاُٗح ّالعٗش المرٗم لهّاطًِٗا

مها ًٗظر للتدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ علٔ أًَ أداج لتحقٗق العدالح ّالهساّج االجتهاعٗح ّلتحقٗق 
ّلذلك ٗإمد تعض الختراء اى التدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ ٗجب أى تمّى . الرفاُٗح ألتًاء الهجتهع ممل

لِها االُهٗح المترٓ فٖ هًظّهح التعلٗم ّالتدرٗب حتٔ فٖ الهراحل االّلٔ هى الدراسح ، تل أصتح 
ًٗظر إلِٗها تشمل جاد علٔ أًِها أداج هِهح فٖ حل المثٗر هى هشامل التعلٗم التٖ تعاًِٗا هًِا تعض 

فتًّٗع هًاُج التعلٗم الثإًّ ّها تعدٍ َٗهمى هى السٗطرج علٔ الطلب الجاهح علٔ التعلٗم . الدّل الًاهٗح
العالٖ ّهى ثم الحد هى الضؽّط علٔ هٗزاًٗاخ التعلٗم العالٖ، مها أى ُذا التًّٗع ٗساعد فٔ الحد هى 

. التطالح تٗى  خرٗجٖ الهدارس الثاًّٗح ّالجاهعاخ

 

 : التدرٌب التقنً والمهنً على المجتمعأثر ** 

اُتم المثٗر هى الدّل  تتطّٗر هًظّهح التدرٗب التقًٖ ّالهًِٖ ّزٗادج عدد الهلتحقٗى تِا ، ففٖ 
هعظم الدّل الهتقدهح هثل الهاًٗا ّالًهسا ُّّلًدا ّفرًسا ّاٗطالٗا ٗزٗد عدد الهلتحقٗى تالتدرٗتٗى التقًٖ 

ّهى اجل تحسٗى فرص الًهّ االقتصادٕ،  .  ّالهًِٖ علٔ عدد الهلتحقٗى تالتعلٗم العام أّ االمادٗهٖ
هقارًح تالهلتحقٗى تالتعلٗم % 50عهلخ الصٗى علٔ زٗادج عدد الهلتحقٗى تالتدرٗب الهًِٖ لٗصل الٔ 

، تل إى  % 25مها أى الًِد لدِٗا ُدؾ ههاثل للّصّل إلٔ . االمادٗهٖ فٖ السًّاخ القرٗتح الهقتلح
تّٗد ّ لٖ، )تدٗى فٖ تحقٗقِا لًظام تعلٗهِا الهعتهد علٔ التدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ " التاّٗاًٗح"الهعجزج 

ّلذلك لٗس ؼرٗتا أى ٗتّقع المثٗرّى اى تشِد السًّاخ الهقتلح  تحّٗل ؼالتٗح  (195، ص 1995
الدّل تعلٗهِا الًظاهٖ الحالٖ إلٔ عالم عهل حقٗقٖ هى خالل تدرٗتٗى تقًٖ ّهًِٖ شدٗدٓ االرتتاط 

. تسّق العهل

ّقاهخ هًظهاخ دّلٗح هثل الًّٗٗسمّ ّالتًك الدّلٖ ّهًظهح العهل الدّلٗح، ّمذا هًظهح العهل 
ّقد اعتهدخ الًّٗٗسمّ ، .  العرتٗح تّجَ خاص، تدّر رٗادٕ فٖ تعزٗز ادهاج التعلٗم الثإًّ الهًِٖ

  هثال ، تّصٗح هِهح هفصلح تشؤى التعلٗم التقًٖ ّالهًِٖ، حٗث امدخ أى التعلٗم 1974فٖ عام 
، مها اًَ ّسٗلح لإلعداد الهتاشر لسّق "جزء ال ٗتجزأ هى التعلٗم العام"ّالتدرٗب التقًٖ ّالهًِٖ  

مها ّصؾ . العهل ، ّأداج للحد هى عدم الهّاءهح تٗى التعلٗم ّالعهل ّتٗى الهدرسح ّالهجتهع ممل
التعلٗم فٖ التلداى الًاهٗح تؤًَ ؼارق فٖ التًظٗر  (1974)التًك الدّلٖ فٖ ّرقح حّل سٗاساخ التعلٗم 

الهجرد ّؼٗر هًاسب للظرّؾ الهحلٗح ّالدّلٗح ّلذلك ٗقترح زٗادج الملٗاخ ّالهعاُد التقًٗح ّالهًِٗح 
.  هقارًح تالملٗاخ ّالجاهعاخ االمادٗهٗح

ّعلٔ الرؼم هى احتٗاج سّق العهل فٖ مل الدّل العرتٗح تقرٗتا لخرٗجٖ التراهج التقًٗح ّالهًِٗح ؛ 
ًجد أى الدّل العرتٗح، ّتحخ الضؽط الهجتهعٖ ، تتّسع فٖ التعلٗم االمادٗهٖ علٔ حساب التدرٗب 
التطتٗقٖ، هها أدٓ إلٔ فجّج متٗرج تٗى احتٗاجاخ سّق العهل ّهخرجاخ هًظّهح التعلٗم ّالتدرٗب 

.  ّهى ثم تطالح متٗرج تٗى الهتعلهٗى ُّدر اقتصادٕ ؼٗر هترر
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ّفٖ ُذا الهجال، تهمًخ هًظهح العهل العرتٗح هى إصدار قرار هى القهح االقتصادٗح ّالتًهّٗح 
الذٓ تضهى تّصٗاخ تشاى التعلٗم ّالتدرٗب " إعالى الدّحح"تاعتهاد  (2009المّٗخ )ّاالجتهاعٗح 

: هًِا 

تطّٗر التعلٗم ّالتدرٗب هى هقّهاخ التحدٗث  تل ُها هفتاح الًِضح الهرجّج، ّالدعّج الٔ  -
التماهل ّالتالزم تٗى التعلٗم ّالترتٗح،ّالتدرٗب،ّالتطّٗر الهستهر الهًظم فٔ هًاُجِها 

 .....ّاسالٗتِها 
تحسٗى جّدج تراهج التعلٗم عهّها ّالتعلٗم الفًٔ ّالهًِٔ ّالتطتٗقٔ ّالتدرٗب الهًِٔ  -

... محد ادًٔ هى الهلتحقٗى تالتعلٗم % 50خصّصا ّرفع ًستح الهلتحقٗى تَ الٔ 

: الفوائد من االستثمار فً تدرٌب تقنً ومهنً عالً الجودة ** 

إى تًهٗح الهِاراخ تعزز قدراخ الًاس فٖ العهل ّتزٗد هى الفرص الهتاحح لِم فٖ الحصّل علٔ 
تل إى ازدُار إٔ . العهل الهًاسب، مها تساعدُم علٔ هزٗد هى االتتمار ّاالتداع ّاالًتاجٗح فٔ العهل
ّتشٗر الدراساخ . تلد ٗعتهد فٖ الًِاٗح علٔ األشخاص القادرٗى علٔ العهل، ّهستّٓ جّدج اًتاجٗتِم
فعلٔ ستٗل الهثال، . الهختلفح إلٔ أى ًُاك رّاتط قّٗح تٗى ًّعٗح التدرٗب ّاإلًتاجٗح ّالًهّ االقتصادٕ

فٖ أٗام التدرٗب تإدٕ إلٔ  % 1تشٗر تعض التقدٗراخ تالًستح للتلداى األّرّتٗح إلٔ أى زٗادج تًستح 
هى ًهّ اإلًتاج الملٖ للتلد ُتعزٓ إلٔ التدرٗب   % 16فٖ اإلًتاجٗح، ّأى حصح  % 3زٗادج تًستح 
EDEFO) ،2007 . ) 

ّهى الهتفق علَٗ أى إٗجاد هًظّهح ذاخ َجّدج عالٗح للتدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ هرتتطح ارتتاطا ّثٗقاًا 
تاحتٗاجاخ سّق العهل؛ ٗحقق فّابد متٗرج، فِّ ٗهمى االفراد هى تطّٗر قدراتِم ّهِاراتِم ّتالتالٖ 

ّهع األسؾ فإى هعظم الشتاب . زٗادج فرصِم فٔ الحصّل علٔ فرص العهل ّالهماًح االجتهاعٗح
ٗسمّ هعِد الًْ٘العرتٖ ٗجدّى صعّتح جهح فٖ الحصّل علٔ الهِاراخ االساسٗح، فحسب تقرٗر 

ال  ( سًح19-15) شتاب 10 هى مل 7فٖ هّرٗتاًٗا ّالهؽرب علٔ ستٗل الهثال : (2012)ء لإلحصا
ّٗرجع الستب فٖ .  ال ٗهلمّى تلك الهِاراخ10 هى مل 5ٗهلمّى الهِاراخ االساسٗح، ّفٖ سّرٗا 

فٖ هصر ّ. ذلك إلٔ حد متٗر للفقر الذٕ ٗحد هى قدرتِم علٔ الّصّل للتعلٗم ّالتدرٗب الهًاستٗى
.  إلٔ التعل٘ن االتتدابٖ تالهٗذ االمثر فقرا  5 هى مل 1هثال، ال ٗصل 

التدرٗس فٖ الوجتوعاخ علٔ ِٗ٘وي ، فإى التعلٗم الذٕ ٗعتهد علٔ الحفظ ّالتلقٗى تاإلضافح إلٔ ذللّ
اختثاراخ ، ففٖ الفعالٗم فٖ مث٘ر هي األح٘اى الوْارد األساس٘ح الالزهح للتعلد التٖ تفتق، الفق٘رجالعرتٗح 

فشلخ مل الدّل العرتٗح فٖ  (TIMSS)االتجاُاخ فٖ الدراسح الدّل٘ح الخاصح تالرٗاض٘اخ ّالعلْم 
تحقٗق هرامز هتقدهح فِٗا، حٗث إى عدم حصّل الشتاب علٔ الهِاراخ االساسٗح الالزهح سٗإدٕ إلٔ 

.  تقابِم عاطلٗى عى العهل أّ قتّلِم عهال تؤجر زُٗد ال ٗفٖ تهتطلتاخ الحٗاج المرٗهح

ُٗثقٔ العدٗد هي الشثاب عاطل٘ي عي العول طْال سٌْاخ تسثة مها أى ؼٗاب التدرٗب الًّعٖ  
أمثر هي إلٔ أى  (2012)ء لإلحصاٗسمّ هعِد الًْ٘ففٖ سّرٗا ٗشٗر تقرٗر . الٌقص فٖ الوِاراخ

هي العاطل٘ي % 25، ّفٖ هصر. تاحثا عى عهلتفْق سٌح العهل ٗتقٔ لهدج هي العاطل٘ي عي % 70
. السًتٗىعي العول ٗعاًْى الثطالح لودج تفْق 
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: باختصار ٌمكن القول إن اٌجاد منظومة قوٌة للتدرٌبٌن التقنً والمهنً ٌحقق الفوائد التالٌة

 ٗزٗد هى االًتاجٗح، سّاء إًتاجٗح  العهال ّ الهًشآخ؛ أّ التلد تشمل عام .

 ٗسِم فٖ تعزٗز االتتمار ّالتًهٗح الهستقتلٗح للّطى  .

  ٗشجع االستثهارٗى الهحلٖ ّاألجًتٖ ّتالتالٖ ٗساعد علٔ ًهّ الّظابؾ، ّتخفٗض التطالح
.  ّارتفاع  ألجّر

: أهمٌة ارتباط نظام التعلٌم والتدرٌب باحتٌاجات سوق العمل ** 

إى عدم الهّاءهح تٗى هخرجاخ التعلٗم ّ التدرٗب الهًِٖ ّالتقًٖ أصتح ظاُرج فٖ مثٗر هى الدّل 
العرتٗح، ُّٖ تزداد اتساعا ، ّلم تعد شؤًا فًٗا ٗخص العاهلٗى تالتعلٗم ّالتدرٗب ّسّق العهل فقط تل 

اصتحخ ظاُرج تإرق الحمّهاخ ، ّتحدث خلال فٖ مثٗر هى الجّاًب االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّالتقًٗح 
ّلذلك سعٔ مثٗر هى الدّل إلٔ رتط . ، تاإلضافح الٔ ُدر هّارد التعلٗم ّالتدرٗب ّطاقاخ الشتاب

. ًظام التعلٗم ّالتدرٗب تاحتٗاجاخ سّق العهل

: اتباع المنهج المتكامل لعالج الفجوة بٌن مخرجات منظومة التدرٌب واحتٌاجات سوق العمل**  

 إلٔ استخدام االسلّب الشاهل فٖ 2008فٖ عام " 97"دعا هإتهر العهل الدّلٖ فٖ دّرتَ الـ
 :الذي ٌكفل المٌزات التالٌةتًهٗح الهِاراخ ،

هساراخ تعلٗم ّتدرٗب هستهرج ّسلسح، تدءا هى هرحلح ها قتل الهدرسح ّالتعلٗم االتتدابٖ ّالتعلٗم  (1)
الذٕ ٗعد الشتاب تشمل هًاسب للتعلٗم الثإًّ ّالعالٖ ّالتدرٗب الهًِٖ، تها ٗتطلتَ ذلك هى تقدٗم 
الدعم ّالتّجَٗ الهًِٖ ّهعلّهاخ عى سّق العهل ّتقدٗم الهشّرج ّالًصح لألفراد ، األهر الذٓ 

ٗسِل اًتقالِم إلٔ سّق العهل، تاإلضافح إلٔ تقدٗم العهال ّأصحاب الهشارٗع فرص التعلم 
. الهستهر لتطّٗر مفاءاتِم الهًِٗح ّتعلم هِاراخ جدٗدج فٖ جهٗع هراحل حٗاتِم

تًهٗح الهِاراخ األساسٗح ، تها فٖ ذلك هحّ األهٗح، ّالحساب، ّهِاراخ االتصال، ّالعهل  (2)
الجهاعٖ، ّهِاراخ التعلم ّالقدرج علٔ حل الهشامل هع الّعٖ تحقّق العهال ّفِم رّح 

ّؼٗرُا هى الهِاراخ الحٗاتٗح التٖ ال ترتتط هتاشرج تاألداء فٖ هِى هحددج ّلمى ... الهتادرج
. تشمل اللتًاخ األساسٗح للتعلم ّ القدرج علٔ التمٗؾ هع التؽٗٗر هدٓ الحٗاج

الهِاراخ االحترافٗح ّالتخصصٗح الهًِٗح ّالتقًٗح – تطّٗر الهِاراخ ذاخ الهستّٓ األعلٔ  ( 3) 
التٖ تهمى العهال هى الحصّل علٔ ّظابؾ عالٗح الهستّٓ ّالّظابؾ ذاخ – ّالهّارد التشرٗح 

. االجر الهرتفع

التّظٗؾ للعهل تؤجر أّ العهل الحر، الذٕ ًٗتج عى عّاهل هتعددج هثل ّجّد هِاراخ أساسٗح،  (4 ) 
ّالحصّل علٔ التعلٗم، ّتّافر فرص التدرٗب، ّالتحفٗز، ّالقدرج علٔ االستفادج هى الفرص 

. الهتاحح للتعلم الهستهر، ّ االعتراؾ تالهِاراخ الهمتستح

ّهى جاًتِا، قدهخ هًظهح العهل العرتٗح تعض الحلّل لتضٗٗق الفجّج تٗى هخرجاخ هًظّهح التعلٗم 
: ّالتدرٗب، ّاحتٗاجاخ سّق العهل، ّ تتًخ عددا هى الفعالٗاخ ّااللٗاخ، هى أُهِا

هى القهح االقتصادٗح ّالتًهّٗح "الترًاهج الهتماهل لدعم التشؽٗل ّالحد هى التطالح"اقرار  -
.  ،ّتّجَ خاص الهشرّع الهًتثق عًَ تشاى الهّاءهح(2009المّٗخ )ّاالجتهاعٗح 
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الهًتدٓ العرتٖ "اعتهاد االستراتٗجٗح العرتٗح للتدرٗب ّالتعلٗم التقًٖ ّالهًِٖ، الصادرج عى  -
 (.2010الرٗاض )" للتعلٗم ّالتدرٗب الهًِٖ ّالتقًٖ

إًشاء الجهعٗح العرتٗح لهإسساخ التدرٗب التقًٖ ّالهًِٖ، ّهقرُا الرٗاض تالههلمح العرتٗح  -
 .السعّدٗح

الرٗاض، )ًحّ حهاٗح اجتهاعٗح ّتًهٗح هستداهح " / الهًتدٓ العرتٖ الثاًٖ للتًهٗح ّالتشؽٗل"عقد -
 :، هى اجل تحقٗق هجهّعح هى األُداؾ، ّخاصح (2014

  هراجعح ترًاهج الهّاءهح تٗى هخرجاخ التعلٗم ّالتدرٗب ّاحتٗاجاخ التًهٗح، ّإتراز
 .الههارساخ الًاجحح

  تعظٗم دّر القطاع الخاص فٖ دعم هإسساخ التعلٗم ّالتدرٗب، ّتطّٗر تراهجِا ّفق
 .احتٗاجاخ سّق العهل

الذٓ تضهى هجهّعح هى االلٗاخ ّالتّصٗاخ، ": إعالى الرٗاض للتًهٗح ّالتشؽٗل"اصدار 
:  ًذمر هًِا ها ٗلٔ

االرتقاء تؤداء هًظّهح التعلٗم ّالتدرٗب الهًِٔ ّالتقًٔ ّالّرفع هى جّدج هخرجاتِا فٖ  .1
إطار شرامح هع القطاع الخاص لتحقٗق الهّابهح تٗى هخرجاتِا ّاحتٗاجاخ سّق 

. العهل 

اإلعداد األهثل للهّارد التشرٗح لتّفٗر الهِاراخ الفًٗح التخّصصٗح ّالمفاءاخ تها  .2
. ٗستجٗب الحتٗاجاخ الهإسساخ االقتصـادٗح ّٗـإّهى هتطلّتاخ التاحثٗى عى العهل 

دعم ّتفعٗل عهل الجهعٗح العرتٗح لهإسساخ التدرٗب ّالتعلٗم التقًٖ ّالهًِٖ ّالتٔ  .3
تحتضًِا الرٗاض ًظراًا للحاجح الهلحح لهّامتح التطّراخ العلهٗح ّالتمًّلّجٗح 

ّالتقًٗح ّتثقافح العهل ّالتؽٗراخ هها ٗساعد علٔ تحسٗى اإلًتاجٗح ّالقاتلح لالستخدام 
 .ّاستحداث الهزٗد هى فرص العهل

: توقع االحتٌاجات المستقبلٌة من المهارات ** 

تإمد الختراخ الساتقح للدّل اًَ لم ٗعد مافٗا تدرٗب العاهلٗى علٔ الهِاراخ لتلتٗح احتٗاجاتِم الحالٗح 
فقط، تل ٗجب علًٗا أى ًضهى حصّلِم علٔ تراهج التدرٗب التٖ تدعم تًهٗح الهِاراخ هدٓ الحٗاج 

لذا فهى الضرّرٕ أى تمّى التلداى العرتٗح قادرج . . ّالترمٗز علٔ احتٗاجاخ سّق العهل الهستقتلٗح
علٔ تّقع احتٗاجاخ السّق هى الهِاراخ ّهى ثم تطّٗر تراهج التدرٗب لتلتٖ  االحتٗاجاخ الهتؽٗرج 

ُّذا ًٗطتق علٔ التؽٗٗر فٖ أًّاع ّهستّٗاخ الهِاراخ الالزهح، ّمذلك فٖ مفاءاخ ... فٖ سّق العهل
. الهِى الهختلفح

ٗجب أى تمّى هًظّهح التعلٗم ّالتدرٗب قادرج علٔ تلتٗح الطلب الهتزاٗد علٔ .. ّتشمل عام 
الهِاراخ التحلٗلٗح ؼٗر الرّتًٗٗح التٖ تًطّٕ علٔ اإلتداع ّاالتتمار، ّحل الهشامل، ّالتّاصل، 

ّجهٗع الهِاراخ التٖ تساعد العهال فٔ الحفاظ علٔ فرص العهل - ّالعهل الجهاعٖ، ّرّح الهتادرج 
.  ّالتمٗؾ هع التؽٗٗر 

: تنوٌع مصادر التموٌل ضرورة مهمة الستدامة التدرٌب ** 

هى القضاٗا الهِهح الهتعلقح تالتدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ قضٗح التهّٗل، حٗث ٗعد ُذا الًّع هى 
فٗزٗد تمالٗؾ الطالب فٖ هًظّهح التدرٗتٗى التقًٖ . التدرٗب هملفا جدا هقارًح تالتعلٗم العام أّ االمادٗهٖ
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ّالهًِٖ أمثر هى عشرج اضعاؾ تمالٗؾ الطالب فٖ التعلٗم العام فٖ دّلح هثل مّرٗا الجًّتٗح 
(Middleton and Demsky, 1989)  . ّعلٔ الرؼم هى تمالٗفَ العالٗح، ٗتدّ أى اإلًفاق

الحمّهٖ علٔ التدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ اقل تمثٗر هى اإلًفاق علٔ التعلٗم العام اّ االمادٗهٖ فٖ هعظم 
ففٖ مل الدّل العرتٗح تقرٗتا، ًستح اإلًفاق علٔ التدرٗتٗى التقًٖ .. الدّل الًاهٗح تها فِٗا الدّل العرتٗح

% " 11تـ " هى الهٗزاًٗح الهخصصح للتعلٗم ّالتدرٗب تشمل عام هقارًح % 5ّالهًِٖ ال تزٗد علٔ 
ّتالتالٖ ضعؾ الهٗزاًٗح الهخصصح للتدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ ال ٗهمى أى ٗساعد . فٖ الدّل الصًاعٗح

ّإلٔ جاًب ًدرج الهّارد العاهح الهخصصح للتدرٗب التقًٖ ّالهًِٖ، .. علٔ تحقٗق ًتابج هلهّسح
تّاجَ الحمّهاخ صعّتح متٗرج فٖ قٗاس فعالٗح تراهج التعلٗم ّالتدرٗب الهًِٖ، هها ال ٗشجعِا علٔ 

 . القٗام تاستثهاراخ فٖ التعلٗم ّالتدرٗتٗى التقًٖ الهًِٖ تالشمل الهطلّب

فِٖ تتحهل هسإّلٗح ّضع الخطط .. ّٗحتاج ًظام التدرٗب إلٔ دعم الدّلح تاستهرار
ّ تلجؤ الدّل الهتطّرج إلٔ رسّم الدراسح . ّاالستراتٗجٗاخ لدعم التعلٗم ّ التدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ

ّ تعتهد . الضرابب ّ دعم قطاع األعهال هى أجل تّفٗر دعم هادٕ لًظام التعلٗم الهًِٖ ّالتدرٗبّ
ففٖ . الدّل الًاهٗح علٔ الهًظهاخ الدّلٗح هثل التًك الدّلٖ ّاألهم الهتحدج ّالهساعداخ األهرٗمٗح

" صًدّق الّالٗح للتدرٗب"الّالٗاخ الهتحدج ّٗجد علٔ هستّٓ الّالٗاخ ها ٗسهٔ 
(StateTraining Fund: STF) . أها فٖ أسترالٗا ّفٖ الدّل القلٗلح السماى فإى ُذٍ الصًادٗق

ّعلٔ الرؼم هى تطّر مّرٗا الجًّتٗح اقتصادٗا فإى الحمّهح ُٖ الداعم األّل . تدار هى طرؾ الدّلح
لًظام التدرٗب ، ّعلٔ الرؼم هى هحاّالخ الحمّهح إشراك القطاع الخاص فإًَ ال ٗسِم إال تشمل 

.  ُاهشٖ فٖ ًظام التدرٗتٗى التقًٖ ّالهًِٖ

فإى ًجاح ًظام التدرٗب الهًِٖ ّ إسِاهَ فٖ رفع حجم االستثهار رُٗى تدعم .. ّ خالصح األهر
الدّلح هى خالل سٗاساتِا الداعهح ألًظهح التعلٗم الهًِٖ ّ التدرٗب ّ تًٗح تحتٗح تساعد علٔ تّفٗر 

ًظام تدرٗتٖ قّٕ ّ فعال، تاإلضافح إلٔ تّفٗر ًظام تهّٗلٖ فعال للتعلٗم الهًِٖ ّالتدرٗب ّ لمل ها 
ّتحتاج الدّلح مذلك إلٔ ّضع أطر ّهعاٗٗر هّحدج العتهاد .. ٗحتاجَ هى تًٗح تحتٗح ّ تجِٗزاخ

. الهِاراخ ّتشجٗع قطاع األعهال علٔ االًخراط فٖ عهلٗح التدرٗتٗى التقًٖ ّ الهًِٖ

 

                              

:المحور الثالث   

رٌادة األعمال ودور المشروعات الصغرى والصغٌرة والمتوسطة  

فً دعم التشغٌل 

 

فٖ إطار السعٖ الدابم للتقلٗل هى هعدل التطالح فٖ تعض الدّل، ّهًعَ هى االرتفاع فٖ دّل 
أخرٓ، قاهخ الدّل العرتٗح تاستخدام السٗاساخ الحمّهٗح الهالٗح ّالًقدٗح ّالتجارٗح تماهل أدّاتِا لِذٍ 

ُٗعزٓ . الؽاٗح، إال أًًا لم ًر تحسًا هلحّظا فٖ ًتابج ُذٍ السٗاساخ علٔ أرض الّاقع ّٗهمى أى 
تّاضع ُذٍ الًتابج إلٔ حقٗقح تتهثل فٔ أى ًجاح السٗاساخ الحمّهٗح فٖ التقلٗل هى التطالح ّإصالح 
االختالالخ التٖ تعاًِٗا أسّاق العهل ٗحتاج إلٔ هقّهاخ ّشرّط ال تد هى تّافرُا حتٔ ُتإتٖ ُذٍ 
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 ماى لَ الدّر الذًُّٓا تدأخ األًظار تتجَ إلٔ القطاع الخاص ّدّرٍ فٖ التشؽٗل ، .  أملِاالسٗاساخ
.   فٔ العقدٗى األخٗرٗىاألمتر فٖ رفع ًسب التشؽٗل فٖ مثٗر هى الدّل العرتٗح

تتٗى أى الؽالتٗح العظهٔ هى الهشرّعاخ اإلًتاجٗح ٕ،  الخاصّتتحلٗل ُٗمل ّهمًّاخ القطاع
السلعٗح ّالخدهٗح التٖ تشمل القطاع الخاص ّتساعد فٖ إٗجاد ُذا العدد الِابل هى فرص العهل فٖ 

(. Magableh, 2012)ؼالتٗح الدّل العرتٗح؛ ها ُٖ إال هشرّعاخ صؽرٓ ّصؽٗرج ّهتّسطح 
التٖ تإمد أُهٗح قطاع الهشرّعاخ الصؽرٓ - الهتؤخرج ًستٗا–ّفٖ ُذا الّقخ تدأخ الًداءاخ 

 التشؽٗل ّالحد هى التطالح فٔ ّ، ّالصؽٗرج ّالهتّسطح فٖ التًهٗح االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح تشمل عام
. تشمل خاص، تاعتتارٍ الّسٗلح األفضل ّالهتاحح ًظرا لها ٗتهتع تَ هى خصابص ّهقّهاخ 

ّتترز أُهٗح الهشرّعاخ الصؽرٓ ّالصؽٗرج ّالهتّسطح هى ارتتاطِا الّثٗق تالرٗادج ّاالتتمار 
مها تمتسب أُهٗح متٗرج ًظراًا لها تتهتع . ّتشجٗعِا العهل الحر ّالهتادراخ اإلًتاجٗح الفردٗح ّالجهاعٗح

تَ هى هرًّح ّقدرج علٔ التمٗؾ ّاالًتشار، األهر الذٕ ٗهمًِا هى تعزٗز فرص الًهّ الهتّازى 
ّتعتتر ُذٍ الهشرّعاخ إحدٓ آلٗاخ تًفٗذ ها أصتح ٗسهٔ تسٗاسح .  العدالح فٖ تّزٗع الدخلتحسٗىّ

 ّإٗجاد فرص العهل، ّتعهل مذلك الدخّل ّتّلٗدّتسِم ُذٍ الهشرّعاخ فٖ زٗادج . التّظٗؾ الذاتٖ
علٔ إٗجاد طاقاخ إًتاجٗح جدٗدج، ّرفع إًتاجٗح العهل، ّتحسٗى الهستّٓ الهعٗشٖ ألصحاتِا ّالعاهلٗى 

مها تعهل ُذٍ الهشرّعاخ علٔ زٗادج القدرج التصدٗرٗح، األهر الذٕ ًٗعمس علٔ . فِٗا ّألسرُم
هٗزاى الهدفّعاخ ّاإلٗراداخ العاهح الضرٗتٗح تّازى هعدالخ الًهّ فٖ الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ ّعلٔ 

 التّازى التًهّٕ ّالجؽرافٖ حالحّؼٗر الضرٗتٗح ّحجم االحتٗاطٗاخ هى العهالخ الصعتح، ّعلٔ 
. داخل التلد الّاحد

 :معوقات نمو المشروعات الصغرى والصغٌرة والمتوسطة ودعم التشغٌل ** 

ٗقّدًا الحدٗث عى هفِّم الهشرّعاخ الصؽرٓ ّالصؽٗرج ّالهتّسطح، ّخصابصِا التٖ تجعل 
هًِا أحد أُم الالعتٗى فٖ دعم التشؽٗل ّالرٗادج، ّأُهٗتِا االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ، إلٔ هاُٗح 

... الهعّقاخ التٖ تإثر فٖ حجم الدّر التًهّٕ لِذٍ الهشرّعاخ، السٗها دّرُا فٖ دعم التشؽٗل

: هذا وٌمكن أن نجمل أهم المعوقات فى البنود الرئٌسة التالٌة

صعّتح الّصّل إلٔ هصادر التهّٗل، ارتفاع هى أُم ُذٍ الهعّقاخ  :معوقات تتعلق بالتموٌل  .1
تمالٗؾ التهّٗل تؤًّاعَ الهختلفح ّصعّتح شرّط التهّٗل ؼٗر سعر الفابدج، عدم هراعاج تعض 

هصادر التهّٗل االحتٗاجاخ التهّٗلٗح لِذٍ الهشرّعاخ فٖ هختلؾ قطاعاخ اإلًتاج، تهٗٗز تعض 
هصادر التهّٗل تٗى الهشرّعاخ حسب الحجم تحٗث ٗمّى التحٗز للهشرّعاخ المتٗرج األقل 

خطّرج هى ّجِح ًظر هإسساخ التهّٗل، تهٗٗز تعض هصادر التهّٗل تٗى الهشرّعاخ حسب 
هجال اإلًتاج ّحسب الهّقع الجؽرافٖ لِذٍ الهشرّعاخ، ّأخٗرا ضعؾ التًسٗق تٗى هصادر 

 .التهّٗل ّالهإسساخ الهعًٗح تتطّٗر ُذٍ الهشرّعاخ

 ّتشهل القضاٗا ذاخ العالقح تقدرج أصحاب ُذٍ الهشرّعاخ :معوقات تتعلق بنقص المعلومات .2
علٔ الحصّل علٔ الهعلّهاخ الالزهح سّاء ماًخ ُذٍ الهعلّهاخ تتعلق تهصادر التهّٗل أّ 

ّتتضهى ُذٍ . تاألسّاق الهحلٗح ّالخارجٗح أّ تتعلق تهإسساخ الدعم الفًٖ اّ التشرٗعاخ ّؼٗرُا
الهعّقاخ صعّتح الّصّل إلٔ هصادر الهعلّهاخ ألستاب تتعلق تخصابص أصحاب ُذٍ 

الهشرّعاخ، صعّتح الحصّل علٔ الهعلّهاخ ألستاب قد تتعلق تشرّط الحصّل علٔ ُذٍ 
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الهعلّهاخ أّ تتملفح الحصّل علِٗا أّ تصعّتح اإلجراءاخ الالزهح لِا، عدم تّافر تعض 
الهعلّهاخ الالزهح عى هصادر التهّٗل ّهإسساخ الدعم الفًٖ ّاألسّاق، ارتفاع التمالٗؾ 

الهتاشرج ّؼٗر الهتاشرج للحصّل علٔ الهعلّهاخ، عدم ّجّد قاعدج تٗاًاخ ّطًٗح شاهلح ،تعدد 
. هصادر الهعلّهاخ ّتضارتِا ، ّعدم دقح الهعلّهاخ ّعدم شهّلٗتِا

 ّتشهل ُذٍ الهعّقاخ مل ها ٗتعلق تهدخالخ اإلًتاج هثل الٗد :معوقات تتعلق بمدخالت اإلنتاج  .3
ّهى أُم ُذٍ .  العاهلح تهستّٗاتِا الهختلفح ّالهِاراخ ّالهّاد األّلٗح تؤًّاعِا ّهصادرُا الهختلفح

هح الهعرّض هى العهالح احتٗاجاخ تعض ُذٍ الهشرّعاخ هى حٗث هستّٓ ءالهعّقاخ عدم هال
الهِارج أّ هستّٓ األجّر، صعّتح الحصّل علٔ التمًّلّجٗا الالزهح لتطّٗر أسالٗب اإلًتاج، 

صعّتح الحصّل علٔ هدخالخ اإلًتاج تؤسعار هًاستح ّتشمل هستهر، التقلتاخ فٖ أسعار عًاصر 
اإلًتاج السٗها إذا ماًخ هستّردج، صعّتح الحصّل علٔ األراضٖ تالهساحاخ الالزهح ّالهّاقع 

 .الهًاستح ، ّضعؾ الشفافٗح فٖ أسعار الهدخالخ للهشرّعاخ الصؽرٓ ّالصؽٗرج ّالهتّسطح

 ّتشهل جهٗع الهعّقاخ التٖ تإثر فٖ حجم السّق ّقدرج  :معوقات تتعلق بالسوق والمنافسة .4
وٌمكن تلخٌصها فٌما . الهشرّعاخ علٔ التّسع ّالًهّ ّالهًافسح لالستفادج هى ّفّراخ الحجم

صعّتح ، (الهًطقح)ّالتقاء علٔ هستّٓ سّق تؤمهلِا  صعّتح الّصّل إلٔ السّق الهحلٗح :ٌلً
الّصّل إلٔ األسّاق الخارجٗح، الهًافسح هى قتل الهشرّعاخ الصًاعٗح الهحلٗح، الهًافسح هى قتل 

الهشرّعاخ الصًاعٗح األجًتٗح، صؽر حجم السّق ّعدم القدرج علٔ التّسع، ضعؾ إقتال 
صعّتح الحصّل علٔ العقّد التٖ تطرحِا الدّلح، إٔ ّ،  الهستِلك الهحلٖ علٔ الهًتجاخ الهحلٗح

. اًخفاض حجم الهشترٗاخ الحمّهٗح

ّتشهل عدم قدرج المثٗر هى الهشرّعاخ : معوقات تتعلق بالحصول على التكنولوجٌا واالبتكار .5
علٔ اعتهاد تمًّلّجٗا الهعلّهاخ ّاالتصاالخ، عدم ّجّد قدراخ للتحث ّالتطّٗر أّ تدًٖ 
هستّٓ اإلًفاق علٔ التحث ّالتطّٗر، تدًٖ هستّٓ االتتمار، ضعؾ االتصال تٗى القطاع 

الصًاعٖ ّالجاهعاخ، اًخفاض هستّٓ تتادل الهعرفح تٗى الدّل األعضاء، ضعؾ عهلٗح تسجٗل 
مز التطّٗر اتراءاخ االختراع ، ّالتًٗح التحتٗح الضعٗفح لحاضًاخ األعهال التمًّلّجٗح ّهر

 .العًقّدٕ إى ّجدخ

ّهى أُم .ّتشهل مل الهعّقاخ التٖ تإثر فٖ الحصح السّقٗح للهًشؤج : معوقات تتعلق بالتسوٌق .6
ُذٍ الهعّقاخ قصّر قًّاخ ّشتماخ التسّٗق السٗها فٖ حالح الهشرّعاخ الصؽرٓ ّالصؽٗرج، 

ارتفاع تمالٗؾ التسّٗق ًّقص الهعلّهاخ الالزهح للتسّٗق، ضعؾ عهلٗح التشتٗك تٗى ُذٍ 
. الهشرّعاخ، اًخفاض جّدج الهًتجاخ ، ّعدم استخدام األسالٗب الحدٗثح فٖ التسّٗق

 ّتشهل مل الجّاًب التٖ تتعلق تسِّلح ههارسح :معوقات تتعلق بالبٌئة التنظٌمٌة والقانونٌة  .7
.  سًّٗاالصادر عى التًك الدّلٔ" ههارسح أًشطح األعهال"أًشطح األعهال التٖ ٗدرجِا تقرٗر 

ّتشهل ُذٍ الهعّقاخ هعّقاخ تتعلق تتؤسٗس الهشرّع ّتسجٗلَ ّالحصّل علٔ تصرٗح العهل، 
هعّقاخ اختٗار الهشرّع الهًاسب ّتقٗٗهَ تالطرٗقح الهًاستح، هعّقاخ تتعلق تالتشؽٗل ّالحصّل 

اذ العقّد ّحاالخ اإلعسار، هعّقاخ إًؾعلٔ األٗدٕ العاهلح ؼٗر الهحلٗح، هعّقاخ تتعلق تالفساد ّ
تتعلق تالحصّل علٔ الخدهاخ العاهح ّالتًٗح التحتٗح مخدهاخ الهاء ّالمِرتاء ، ّعدم مفاٗح اإلطار 

 .القاًًّٖ ّالتًظٗهٖ فٗها ٗخص دعم الهشرّعاخ الصؽرٓ ّالصؽٗرج ّالهتّسطح
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 ّتشهل الهعّقاخ ذاخ العالقح تخصابص اإلدارج ّأسلّتِا ّعهلٗح :المعوقات اإلدارٌة والمؤسسٌة .8
ّٗهمى تلخٗصِا فٔ ؼٗاب الهِاراخ األساسٗح فٖ إدارج األعهال . اتخاذ القراراخ ّجّدج الّظابؾ

ّالهحاستح ّؼٗرُها، عدم قدرج اإلدارج علٔ الحصّل علٔ خدهاخ الدعم الفًٖ ّالهإسسٖ، 
صعّتح الّصّل إلٔ صاًعٖ القراراخ ّالسٗاساخ، هها ٗفقدُا القدرج علٔ التؤثٗر فٔ ُذٍ 

عدم ّجّد ُٗمل تًظٗهٖ ّاضح فٖ المثٗر ، ّالقراراخ ّالسٗاساخ، تدًٔ هستّٓ جّدج الّظابؾ 
. هى ُذٍ الهشرّعاخ

  ّتشهل جهٗع الهعّقاخ ذاخ العالقح تتقصٗر :معوقات تتعلق بضعف دور المؤسسات الحكومٌة .9
ّتتهثل ُذٍ الهعّقاخ فٔ . الهإسساخ الحمّهٗح فٖ القٗام تهِاهِا الربٗسح لتطّٗر ُذٍ الهشرّعاخ

ُا ، ّعدم هراعاج ئتدًٖ هستّٓ الجِّد الحمّهٗح الراهٗح إلٔ تطّٗر ُذٍ الهشرّعاخ ّضعؾ أدا
الهإسساخ الحمّهٗح احتٗاجاخ ّأّلّٗاخ ُذٍ الهشرّعاخ فٖ هختلؾ هجاالخ اإلًتاج ، ّتهٗٗز 

الهإسساخ الحمّهٗح تٗى الهشرّعاخ حسب الحجم ّحسب هجال اإلًتاج ّحسب الهّقع 
  .الجؽرافٖ

 ّتشهل عدم ّجّد تشرٗعاخ خاصح :معوقات تتعلق بالبٌئة االستثمارٌة وممارسة أنشطة األعمال .10
تِذٍ الهشرّعاخ أّ ّجّدُا لمى تمّى ؼٗر عهلٗح ّؼٗر هتًٗح علٔ أسس ّاقعٗح، ضعؾ التًسٗق 

تٗى الحمّهح ّالهإسساخ التهّٗلٗح ّالهإسساخ ؼٗر الحمّهٗح ذاخ العالقح تتطّٗر ُذٍ 
 .الهشرّعاخ ، ّتدًٖ هستّٓ الدعم الحمّهٖ لإلتداع ّالرٗادج

ّفٖ ًِاٗح ُذا التحلٗل، ًجد هى الضرّرٕ اإلشارج إلٔ أى الهشرّعاخ فٖ دّلح ها أّ قطاع ها قد 
تّاجَ تعض ُذٍ التحدٗاخ ّلمى لٗس تالضرّرج أى تّاجِِا ملِا، ّقد تختلؾ حدج ُذٍ الهعّقاخ 

 .الهشترمح هى تلد إلٔ آخر ّهى قطاع إلٔ آخر ّهى ّقخ إلٔ آخر

 
 :الدعم الفنً وخدمات تطوٌر األعمال ودعم التشغٌل ** 

فٖ دراسح ُدفخ إلٔ هسح جهٗع الخدهاخ التٖ تقدهِا هإسساخ الدعم الفًٖ علٔ هستّٓ العالم، 
 8ٗهمى القّل إى هجاالخ الدعم الفًٖ الهقدهح للهشرّعاخ الصؽرٓ ّالصؽٗرج ّالهتّسطح تقسم إلٔ 

تؽطٖ احتٗاجاخ ُذٍ الهشرّعاخ فٖ هختلؾ هراحل عهر  ( خدهح59)هجهّعاخ هى الخدهاخ 
ُّذٍ .(2010ؼرفح صًاعح األردى، )الهشرّع ّتؽطٖ مل الجّاًب الهتعلقح تاإلًتاج ّاإلدارج ّؼٗرُا

الهعلّهاخ ّالتٗاًاخ، التحث ّهسّحاخ األعهال، االستشاراخ ّالًصح، الهجهّعاخ الربٗسح ُٖ 
ًّٗدرج تحخ . تطّٗر التجارج ّالسّق، التدرٗب، خدهاخ األعهال، التشتٗك ، ّاإلٗضاحاخ القاًًّٗح 

مل تًد هى التًّد الساتقح عدد هى الخدهاخ التٖ تقدهِا هإسساخ الدعم الفًٖ للهشرّعاخ الصؽرٓ 
. ّالصؽٗرج ّالهتّسطح

 ّفٖ دراسح أخرٓ أعدخ للتعرؾ علٔ هعّقاخ الحصّل علٔ الدعم الفًٖ هى قتل الهشرّعاخ 
الصًاعٗح الصؽٗرج ّالهتّسطح فٖ األردى، تم تقسٗم خدهاخ تطّٗر األعهال لتشهل إعداد 

االستراتٗجٗاخ ّخطط العهل، االستشاراخ اإلدارٗح، تطّٗر عهلٗاخ التسّٗق، تصهٗم الهّاقع 
التدرٗب، االستشاراخ الهالٗح، تمًّلّجٗا الهعلّهاخ، تطّٗر - االلمترًّٗح، تطّٗر الهّارد التشرٗح

الهًتج ّعهلٗاخ اإلًتاج، استشاراخ فٖ القضاٗا التٗبٗح، استشاراخ فٖ هجال إدارج الطاقح، خدهاخ 
استشارٗح هتعلقح تالتصدٗر ّالّصّل إلٔ األسّاق الخارجٗح، خدهاخ استشارٗح هتعلقح تالّصّل إلٔ 
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األسّاق الهحلٗح، الهشارمح فٖ الهعارض التسّٗقٗح، تطّٗر تمًّلّجٗا التصًٗع، التدرٗب الهًِٖ 
إى جهٗع .. ّخدهاخ التدرٗب األخرٓ، الّصّل إلٔ هصادر التهّٗل ، ّالتحّث ّالدراساخ التطتٗقٗح

. الخدهاخ الساتقح تساعد فٖ ًهّ ّتطّر الهشرّعاخ الهستفٗدج ّتزٗد هى قدرتِا علٔ دعم التشؽٗل

 :حاضنات األعمال ودعم التشغٌل ** 

 حاضًاخ األعهال حزهح هتماهلح ّهتراتطح هى الخدهاخ الهتًّعح ّالهتعددج، حٗث تهمى ُذٍ ّفرخ
الخدهاخ الهشرّعاخ الصؽرٓ ّالصؽٗرج ّالهتّسطح هى الًهّ فٖ الهراحل األّلٔ ّالتّسع فٖ 

ّقد تختلؾ ُذٍ الخدهاخ تشمل . الهراحل الهتقدهح، األهر الذٕ ٗصب فٖ الًِاٗح فٖ هجال دعم التشؽٗل
وفٌما ٌلً .. تسٗط هى حاضًح إلٔ أخرٓ أّ هى هشرّع إلٔ آخر ًتٗجح اختالؾ الًشاط ّاالُتهاهاخ

 :أبرز الخدمات التً تقدمها هذه الحاضنات

ّتشهل دراسح الجدّٓ االقتصادٗح للهشرّعاخ، االستشاراخ التسّٗقٗح،  : الخدمات االستشارٌة .1
لهالٗح ّالهحاستٗح ّاإلدارٗح ّالفًٗح، االستشاراخ القاًًّٗح، استشاراخ فٖ ااستشاراخ فٖ األهّر 

هجال تًهٗح الهّارد التشرٗح ّالتّظٗؾ ّحهاٗح الهلمٗح الفمرٗح ، الخدهاخ التهّٗلٗح ، الخدهاخ 
 .(ّؼٗرُا... استشاراخ تطّٗر الهًتجاخ، التعتبح ّالتؽلٗؾ ، ّالتسعٗرج ّإدارج الهًتج)الهتخصصح 

ا هى هِام الحاضًح،  :  وتوفٌر المعلوماتةخدمات السكرتاري .2 ٗعتتر تّفٗر الخدهاخ اإلدارٗح جزءًا
حٗث تقّم تتدرٗب المّادر اإلدارٗح الالزهح ّتّفٗر أجِزج الحاسّب ّالتراهج الالزهح ، ُذا 

تاإلضافح إلٔ أعهال التصّٗر ّالطتاعح ّخدهاخ الِاتؾ ّالفامس ّاالًترًخ ّهعالجح الًصّص 
 .ّالهمالهاخ التلٗفًّٗح هّظؾ االستقتال ، ّحفظ الهلفاخ ّاستقتال ّتًظٗم الهراسالخ ّّاجتاخ

تعهل حاضًاخ األعهال علٔ تِٗبح القّٓ العاهلح تالهشرّعاخ  : خدمات تنمٌة الموارد البشرٌة .3
الصؽرٓ ّالصؽٗرج ّالهتّسطح الهحتضًح ، حٗث تشهل ُذٍ الخدهاخ رتط العاهلٗى تالحاضًاخ 

 .ّتؤسّاق العهل ّتًهٗح هِاراتِم هى خالل التدرٗب

ّتشهل ُذٍ الخدهاخ تّفٗر الهماتب ّأهامى التخزٗى ًّظاهاًا ّآلٗح  : خدمات أخرى متنوعة .4
للعالقاخ العاهح ، ّاالشتراك فٖ الهإتهراخ ّالهعارض العالهٗح ، ّتّفٗر خدهاخ الصٗاًح، ّمذلك 

الهساعدج فٖ الحصّل علٔ التهّٗل الهًاسب تًاء علٔ التًسٗق هع تعض الجِاخ الهِتهح تِذا 
مها تسِم الحاضًاخ فٖ الحصّل علٔ خدهاخ إضافٗح هى الخدهاخ التٖ . الًّع هى الهشرّعاخ

 .تقدهِا هإسساخ الدعم الفًٖ الهعًٗح تتطّٗر الهشرّعاخ الصؽرٓ ّالصؽٗرج ّالهتّسطح

 
: والمشروعات الصغرى والصغٌرة والمتوسطة " ممارسة أنشطة األعمال" 1.1

، ّقد استخدم ُذا التقرٗر هقاٗٗس 2003صدر أّل تقرٗر لههارسح أًشطح األعهال فٖ عام 
 5هّضّعٗح لإلجراءاخ الحمّهٗح ّالتشرٗعاخ الهًظهح ألًشطح األعهال ّإًفاذُا ّقام تتؽطٗح 

 185 هإشراخ فٖ 10 ؼطٔ 2013 تلداًا، فٖ حٗى أى تقرٗر عام 133هجهّعاخ هى الهإشراخ فٖ 
ّتؽطٖ ُذٍ الهإشراخ جهٗع .   دّلح189 هإشراخ فٖ 10 ؼطٔ التقرٗر 2014تلدا، ّفٖ عام 

هإشر التدء تالًشاط التجارٕ، ّ هإشر استخراج : الهّضّعاخ الهتعلقح تههارسح أًشطح األعهال ُّٖ
تراخٗص التًاء ، ّ هإشر تّصٗل المِرتاء، ّ هإشر تسجٗل الهلمٗح، ّ هإشر الحصّل علٔ 

االبتهاى، ّ هإشر حهاٗح الهستثهر ، ّ هإشر دفع الضرابب ّالتجارج عتر الحدّد، ّ هإشر ًفاذ 
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 خاصاًا تالهشرّعاخ الصؽٗرج 2013ّقد جاء تقرٗر عام . عقّد، ّهإشر تسّٗح حاالخ اإلعسار
لتؤمٗد قًاعح " إجراءاخ حمّهٗح أمثر ذماء لهإسساخ األعهال الصؽٗرج ّالهتّسطح"ّالهتّسطح تعًّاى 

ختراء التًك الدّلٖ تضرّرج العهل علٔ تّفٗر تٗبح استثهارٗح جاذتح لرّاد األعهال ّالهتادرٗى 
. ّهحفزج لًهّ ّتطّر الهشرّعاخ الصؽرٓ ّالصؽٗرج ، ّالهتّسطح فٖ هختلؾ هراحل عهرُا

" . فِم األًظهح الهتعلقح تالشرماخ الصؽٗرج ّالهتّسطح" تعًّاى 2014ّلتؤمٗد ُذٍ األُهٗح جاء تقرٗر 

: البٌئة االستثمارٌة وممارسة أنشطة األعمال فً الدول العربٌة 

، فقد 2014إلٔ ّجّد تتاٗى متٗر فٖ ترتٗب الدّل العرتٗح فٖ تقرٗر عام  (4)ٗشٗر الشمل رقم  
 عرتٗاًا ٓ فٖ حالح اإلهاراخ التٖ جاءخ األّل23تراّح ترتٗب الدّل العرتٗح فٖ التقرٗر تٗى الهرتتح 

ّٗشٗر الشمل مذلك إلٔ تقدم دّل هجلس التعاّى لدّل الخلٗج العرتٗح فٖ .  فٖ حالح لٗتٗا187ّالهرتتح 
التقرٗر، حٗث جاءخ ُذٍ الدّل فٖ الهراتب األّلٔ عرتٗاًا تاستثًاء المّٗخ التٖ جاءخ فٖ الهرتتح 

. الثاهًح

 

( 4)شكل رقم 

  :2014ترتٌب الدول العربٌة حسب تقرٌر ممارسة أنشطة األعمال، 

 

 . 2014تقرٌر ممارسة أنشطة األعمال، البنك الدولً، : المصدر

، ّهى 2013 قد تحسى هقارًح تعام 2014 ّتجدر اإلشارج إلٔ أى ترتٗب تعض الدّل العرتٗح عام 
، العراق (111إل115ٔ)، لتًاى (87 إلٔ 97هى )، الهؽرب (23 إلٔ 26هى )ُذٍ الدّل اإلهاراخ 

- أها ترتٗب تقٗح الدّل العرتٗح. (187إل188ٔ)ّلٗتٗا  (160 إلٔ 171)ّجٗتّتٖ  (111 إلٔ 165)
ّفٖ ُذا الصدد، ال تد هى اإلشارج إلٔ . فقد تراجع ّتشمل ّاضح- تاستثًاء عهاى التٖ تقٖ ترتٗتِا ثاتتا

أى العدٗد هى الدّل العرتٗح لم ٗقم إٔ إصالحاخ تًظٗهٗح أّ قاًًّٗح أّ إجرابٗح تإدٕ إلٔ زٗادج سِّلح 
ُّذٍ الدّل . ههارسح أًشطح األعهال، ُّذا ٗعمس ضعؾ التّجَ الحمّهٖ ًحّ تحسٗى تٗبح األعهال

أها تعض .  هى السعّدٗح ّعهاى ّتًّس ّهصر ّالٗهى ّالسّداى ّالعراق ّسّرٗا ّلٗتٗاالتشهل ك



 

21 

 

 إصالحاخ فٖ حالح اإلهاراخ 3فقد حققخ تعض اإلصالحاخ التٔ تراّح عددُا تٗى األخرٓ الدّل 
  .ّالهؽرب ّجٗتّتٖ، ّإصالح ّاحد فٖ حالح مل هى التحرٗى ّقطر ّفلسطٗى ّهّرٗتاًٗا ّالمّٗخ

 

: المحور الرابع 

 األعمال تنافسٌة وتحسٌن االبتكارٌة القدرة تطوٌر و العلمً البحث

: األول  القسم

 مقدمات أساسٌة

 :العربٌة  الدول فً والتطوٌر ثـوقضٌة البح ..والتكنولوجً العلمً الواقع عن لمحة :-  أوال

 القدرج"زاّٗح  هى عهّها العرتٗح ٗهمى تًاّل ّاقع التطّر العلهٖ ّالتمًّلّجٖ فٖ الدّل
 فٔ أساسا هتهثال الصلب، العًصر : التمًّلّجٗح عًصرٗى للقدرج أى ّهى الهعرّؾ. " التمًّلّجٗح

التشر، هى خالل  ٗختزًِا التٔ ّالهعارؾ الهعلّهاخ فٖ الًاعم الهتهثل ّالعًصر ّالهعداخ، اٙالخ
 .  العهالح ذاخ الهستّٗاخ الهعرفٗح ّالهِارٗح الهتهٗزج

 ًستٗا، فٖ هًخفضح ًقطح هى تتدأ عام، تشمل العرتٗح، الدّل أى ّلمى، هى جِح أخرٓ، ّ تها 
 العلهٖ التطّر  دراسح فٖ االقتصار الهًاسب ؼٗر هى فلذلك ٗمّى االتتمار، أّ التجدٗد هٗداى

هى عًاصر القدرج  التدء ُّ األًسب ٗمّى ّإًها االتتمار، هقّلح علٔ فقط علٔ االعتهاد التمًّلّجّٔ
 ّعهالح هتطّرج، ّهعارؾ، ّهعلّهاخ ّهعداخ، آالخ التمًّلّجٗح ّهعاٗٗر تطّرُا هى-العلهٗح

  .للسٗاساخ ّأطر ّتشرٗعاخ  هالٗح، ّتدرٗتٗح، ّهخصصاخ تعلٗهٗح ّهإسساخ

 فإنه آخر، وبتعبٌر. االبتكار روح بث طرٌق عن التكنولوجٌة المقدرة ٌمكن تفعٌل وبالنتٌجة، فإنه
من خالل العمل  المحتملة التكنولوجٌة القدرة  والفعلٌة التكنولوجٌة القدرة بٌن الفجوة نعبر أن ٌجب

 :على التالً

هى تقلٗد  امعهلٗح تدرٗجٗح، تدءًا "  التعلم" عهلٗح الجدٗدج ّههارسح التمًّلّجٗاخ ًقل التدء فٔ -1
 ."العمسٗح الًِدسح"ّالقٗام تها ٗسهٔ  الهًتجاخ،

 ضرّرٓ هدخل ُّ االقتصادٓ الهستدٗم، للًهّ اتتداء مًقطح ،"ّالتطّٗر التحث"تشجٗع  -2
 ".الًِدسٔ التصهٗم "ّفعال، جًتا إلٔ جًب

إًتاجٔ هتطّر علهٗا  تًاء ًظام هًظّر هى ّالصؽرٓ، ّالصؽٗرج الهتّسطح تفعٗل الهًشآخ  -3
  .ّتمًّلّجٗا

 تنافسٌة لتطوٌر كمدخل االبتكارٌــة المنظومة وبناء والتكنولوجٌة العلمٌة القدرات تنمٌة:-  ثانٌا 
: العربٌة  األعمال

 أبعاد عدة هناك إن القول ٌمكن فإنه لالبتكار، الوطنٌة المنظومة تعرٌفات تعدد عن النظر بغض
 :ٌلً فٌما تحدٌدها ٌمكن مهمة جدٌدة
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 خالل أٗضا هى ٗهمى أى ٗتحقق ّإًها ،"ّالتطّٗر التحث" خالل فقط هى ٗتحقق ال االتتمار -أ
 هى اإلًتاجٗح الهًشآخ داخل فٖ  التعلم عهلٗح تتحقق ّ. للتعلم الترامهٗح التدرٗجٗح العهلٗح
 . القدراخ الهعرفٗح ّالهِارٗح تالههارسح الحٗح  امتساب خالل

 ّالهًشآخ جِح، هى الهإسساخ :ُها الهًظهاخ هى ًّعٗى إلٔ ٗرتمز االتتمار ًظام إى - ب
 ّٗشهل . تتهثل اساسا فٖ الجِاز الحمّهٖ ّالجاهعاخ "الهإسساخؾ" ، . أخرٓ جِح هى

 الهتاشر ّؼٗر الهتاشر ّالتهّٗل  التحّث هرامز أّ هعاهل إقاهح ًُا الحمّهٖ الًشاط
 ّالخدهٔ السلعٖ اإلًتاج ّحداخ تِا فٗقصد "الهًشآخ" أها، الرسهٗح الِٗباخ هى الهقدم

 .لِا الهتههح ّالتطّٗر التحث ّّحداخ

 االتتمار تٗى االقتراى سر ُّ ُّذا . التًافسٗح القدرج تحسٗى استِداؾ ًحّ هّجَ االتتمار  -ج
 النقطة فً نتناوله ما وهذا .الهتخصصح الدّلٗح االقتصادٗح المتاتاخ فٖ ّالتًافسٗح

  :التالٌة

: االبتكارٌة  القدرات ضوء فً العالمٌة التنافسٌة أوضاع- 

 التًافسٗح تقرٗر"ُّ  تقرٗرا سًّٗا " – دافّس هًتدٓ - "العالهٖ االقتصادٕ الهًتدٓ" ُٗصِدر
 من وٌتكّون العالم، دول بٌن ومقارنتها التنافسٌة لقٌاس شامالًا  المنتدى مؤشراًا  ؛وقد اعتمد "العالهٗح

  :هً فرعٌة مؤشرات ثالثة

 التًٗح  الهإسساخ، :أعهدج أّ همًّاخ أرتعح ّٗشهل للتًافسٗح، األساسٗح الهتطلتاخ  هإشر -  
لٖ ّالتعلٗم الصحح الملٖ، االقتصاد تٗبح األساسٗح، ّّ  .األ

 ّالتدرٗب، ّالعالٖ الهتّسط التعلٗم :أعهدج ستح ّٗشهل للًهّ، ّالهعززج الداعهح العّاهل هإشر -   
 السّق حجم التمًّلّجٗح، الجاُزٗح الهالٗح، السّق تطّر العهل، سّق مفاءج السلع، أسّاق مفاءج

 .الهتاحح

ى ّٗشهل الهإسسٖ، ّالتماهل االتتمارٗح القدرج هإشر -   ْٗ  .الهإسساخ تٗى ّالتراتط االتتمار، :عاهل

 إلٔ التًافسٗح، هإشراخ ًظر ّجِح هى تًقسم، العالم دّل أى "دافّس هًتدٓ" تقرٗر ّٗرٓ    
 ُّذٍ االقتصادٕ ، التطّر هى األّلٔ الدرجح علٔ تقع أّلٔ، هجهّعح :هجهّعاخ أساسٗح ثالث

 علٔ فتقع الثاًٗح، الهجهّعح ، أها ؼٗرٍ هى أمثر األساسٗح للهتطلتاخ األّل الهإشر علِٗا ًٗطتق
 ّالهعززج الداعهح تالعّاهل الخاص الثاًٖ الهإشر علِٗا ًّٗطتق االقتصادٕ، التطّر هى الثاًٗح الدرجح
 علِٗا، ًّٗطتق االقتصادٕ، التطّر هراتب أعلٔ علٔ تقع الثالثح ّالهجهّعح ؼٗرٍ ، هى أمثر للمفاءج

 ّٗضٗؾ التقرٗر فٖ العدد .الهإسساخ ّتماهل تاالتتمار الخاص الثالث الهإشر األّل، الهقام فٖ
 هجهّعح اًتقالٗح تٗى األّلٔ ّالثاًٗح، ّهجهّعح اًتقالٗح أخرٓ تٗى الثاًٗح 2013/2014الخاص تعام 

. ّالثالثح
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:  القسم الثانً 

البحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً وعملٌة العمل فً البلدان العربٌة 

 

هى ثالث عهلٗاخ فرعٗح - التحث العلهٖ ّالتطّٗر التمًّلّجٖ– "التحث ّالتطّٗر"تتمّى عهلٗح 
أها التحث العلهٖ األساسٖ . التحث األساسٖ، ّالتحث التطتٗقٖ، ّالتطّٗر اإلًتاجٖ التجرٗتٖ: هتتاتعح

فإًَ ٗتم هى خالل العهل التحثٖ علٔ هستّٓ العلّم األساسٗح، خاصح التّٗلّجٗا ّ الفٗزٗاء ّالمٗهٗاء 
ّالرٗاضٗاخ، ّأها التحث التطتٗقٖ فًٗتقل تالعهل التحثٖ هى الحقل الهجرد أّ الًظرٕ إلٔ الحقل 

ًّٗتقل ُسلّم التحث إلٔ خطّج ثالثح، تالتحرك هى التحّث العلهٗح التطتٗقٗح إلٔ . العهلٖ أّ التطتٗقٖ
أعهال التجرٗب الفعلٖ لًتابج التحث، هى خالل هحاّلح استحداث هًتجاخ ّعهلٗاخ إًتاجٗح، فٖ أشمال 

.   التٖ تدخل فٖ حٗز اإلًتاج التجرٗتPrototypesٖ "ًهاذج الهًتجاخ"أّلٗح، هثل 

ّهى الحلقح األخٗرج تًتِٖ السلسلح األّلٔ للتحث ّالتطّٗر، ّتسلم الِقٗادج لسلسلح أخرٓ هًتثقح هًِا 
ّقد قام الفمر التًهّٕ الهعاصر، هى خالل التجدٗداخ .  هتاشرج، ُٖ السلسلح اإلًتاجٗح ّالتمًّلّجٗح

، تتقًٗى ُذا الدّر الرٗادٕ للتحث العلهٖ ّالتطّٗر التمًّلّجٖ، تاعتتارٍ "ًظرٗح التًهٗح"األخٗرج فٖ 
ّٗعتر عى ذلك تاالًتقال ... ، ّتاعتتارٍ القّج الدافعح األساسٗح لعهلٗح اإلًتاج ًفسِا"قّج هًتجح هتاشرج"

فقد تراّحخ ًظرٗاخ الًهّ ". الًهّ الهدفّع هى الداخل"إلٔ " الًهّ الهدفّع هى الخارج"هى ًظرٗح 
خارج )الطرؾ األّل اعتتر أى قّج الدفع الهحرمح للعهلٗح التًهّٗح تًتع هى : ّالتًهٗح تٗى طرفٗى 

، تًٗها اعتتر الطرؾ الثاًٖ أى التًهٗح تتلقٔ قّج دفعِا هى داخل الهًظّهح اإلًتاجٗح (الهًظّهح اإلًتاجٗح
 . ّالتًهّٗح ًفسِا

فٖ الثهاًًٗٗاخ، هعتترج أى التًهٗح هًظّهح هدفّعح  (الًهّ الهدفّع هى الداخل)ّقد تتلّرخ ًظرٗح 
ّأى التقدم التمًّلّجٖ ًُا لٗس قادها هى خارج ، ّإًها هى الداخل ُّّ قّج ُتتًٔ علٔ هِل  .هى ذاتِا

فٖ الهًظّهح، هى خالل التعلم ّالههارسح هى جاًب أّل، ّهى التحث العلهٖ الهًظم ّالتطّٗر 
ّالتمًّلّجٗا تِذا الهعًٔ تإدٕ إلٔ االتتمار، ّٗمّى لهتتمرُا حقّق . التمًّلّجٖ، هى جِح ثاًٗح

. (حقّق الهلمٗح الفمرٗح): علِٗا

الّالٗاخ – ّتقّم الدّل الصًاعٗح الهتقدهح تتطتٗق ُذا الهدخل التًهّٕ فٖ هرامزُا الربٗسح 
هًذ زهى طّٗل ًستٗا، ّتتعتِا خالل العقدٗى األخٗرٗى الدّل - الهتحدج ّأّرّتا الؽرتٗح ّالٗاتاى

الًاُضح الحدٗثح تًهّٗا ّصًاعٗا فٖ هًطقح شرق آسٗا، ّفٖ هقدهتِا الصٗى ّالًِد ّ مّرٗا الجًّتٗح 
الًستح المترٓ -  سّاء الدّل الصًاعٗح القابدج أّ الدّل الصًاعٗح الجدٗدج الرابدج-ُّذٍ الدّل. ّتاّٗاى

هى اإلًفاق فِٗا ٗتم علٔ التحث ّالتطّٗر فٖ العالم، مها تهلك الشطر األعظم هى القّج التشرٗح الفاعلح 
فٖ هجال التحث ّالتطّٗر، السٗها فٖ التخصصاخ العلهٗح ّالًِدسٗح ، أها عى الدّل العرتٗح، فلٗس 

ًُاك دّلح عرتٗح ّاحدج تقع ضهى الدّل األرتعٗى األّلٔ فٖ العالم، حسب القابهح التٖ ًشرتِا هإسسح 
علٔ الرؼم هى اإلهماًاخ الهالٗح الهتاحح ، ّهع ذلك فإى اإلًصاؾ ٗقتضٖ أى ًذمر أى عددا  (تاتٗل)

.   هى الدّل العرتٗح ٗحتّٕ علٔ هإسساخ ّطًٗح مترٓ ّّاعدج

ّتمهى الهشملح األساسٗح فٖ افتقاد العالقح العضّٗح تٗى هإسساخ التحث ّالتطّٗر  ّالهًظّهح 
فهى حٗث العالقح هع هًظّهح التعلٗم، .. التعلٗهٗح، هى جِح ، ّهإسساخ اإلًتاج، هى جِح أخرٓ

ًالحظ االًفصال التادٕ هى أى هخرجاخ الًظام التعلٗهٖ  علٔ األخص ؼٗر هإُلح تهاها لّظٗفح 
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التحث ّالتطّٗر، ّفق الهفِّم العالهٖ لذلك، ّإًها ٗؽلب علٔ القّج العلهٗح ّالًِدسٗح الهتخرجح فٔ 
الجاهعاخ ّأقسام الدراساخ العلٗا التمّٗى األمادٗهٖ الهجرد، دّى ارتتاط حقٗقٖ تاالحتٗاجاخ التًهّٗح 

تالتحث فٖ هإسساخ التحث - رسهٗا– ّٗعهل األفراد العلهّٗى الهشتؽلّى . ّالهتطلتاخ اإلًتاجٗح
ّالتطّٗر، هى أجل تقدٗم أعهال علهٗح تصلح للترقٖ األمادٗهٖ ّللحصّل علٔ الدرجاخ العلهٗح 

. العالٗح، ّلٗس هى أجل تقدٗم ًتابج تحثٗح هرتتطح تالهًظّهح التًهّٗح ّاإلًتاجٗح فٖ الهقام األّل

أما من حٌث العالقة بٌن مؤسسات البحث والتطوٌر ومؤسسات اإلنتاج فً الدول العربٌة، فنالحظ 
. ظاهرتٌن

فٖ شرماخ األعهال، مقاعدج عاهح، علٔ عمس " ّحداخ التحث ّالتطّٗر"افتقاد :الظاهرة األولى 
الحال فٖ الدّل الصًاعٗح الهتقدهح ّالدّل الصًاعٗح الجدٗدج، مها أشرًا، حٗث ّٗجد فٖ مل شرمح 

قسم عهالق، أّ ّحدج ُابلح إلجراء التحّث ّالتطّٗر، هى أجل إخراج الجدٗد، فٖ مل سًح علٔ 
األمثر، هى التصهٗهاخ ّالعهلٗاخ ّالهًتجاخ، التٖ تهثل تّاتح الدخّل فٖ حلتح الهًافسح الشرسح هع 

الشرماخ األخرٓ العاهلح فٖ القطاع ًفسَ، لٗس علٔ الصعٗد الهحلٖ فقط، ّلمى علٔ الصعٗد العالهٖ 
. علٔ األخص

 أى هإسساخ اإلًتاج  العرتٗح ال تمتفٖ تعدم إقاهح أقساهِا الخاصح للتحث، ّلمًِا :الظاهرة الثانٌة 
ال تقتل علٔ طلب التمًّلّجٗاخ الجدٗدج هى الهإسساخ الّطًٗح للتحّث ّالتطّٗر، ّإًها تلجؤ، فٖ 

تتملفح - (تسلٗم الهفتاح)العادج، إلٔ األطراؾ األجًتٗح ، هى خالل إقاهح الهشرّعاخ الجدٗدج تطرٗقح 
أّ استٗراد اٙالخ ّالهعداخ الجاُزج، ّهستلزهاخ اإلًتاج، ّالختراء األجاًب تل العهالح - تاُظح 

. العادٗح أٗضا

  

:  القسم الثالث 

تنافسٌة األعمال كمدخل لتطوٌر المنظومة االبتكارٌة 

 وبناء القدرات العلمٌة والتكنولوجٌة العربٌة 

 

أصتحخ القدراخ العلهٗح ّالتمًّلّجٗح ّاالتتمارٗح رمًا رمًٗا فٖ الهفِّم الجدٗد للتًافسٗح، هًذ 
 . التسعًٗٗاخ هى القرى الهاضٔ ّفٖ أّابل القرى الجدٗد

تعتتر اإلًتاجٗح العاهل الحامم فٖ هضهار تحقٗق هعدالخ هرتفعح للًهّ االقتصادٕ، ّهى ثم فٖ ّ
. رفع هستّٓ تًافسٗح األهم ّالدّل الهعاصرج

ّٗهمى االستًتاج تحدّث جِد فمرٕ عهٗق لتًاء إطار هتجاًس للعالقح تٗى القدرج االتتمارٗح العلهٗح 
التمًّلّجٗح عهّها، ّتٗى التًافسٗح، ّّاسطح العقد تًِٗها هّضّع اإلًتاجٗح ّ إًتاجٗح العهل،  اًطالقا 

الخدهاخ "هى الهفِّم الحدٗث للخدهاخ، تاعتتارُا خدهاخ قابهح علٔ العلم ّالتمًّلّجٗا، أّ ُٖ 
 :وٌقوم هذا اإلطار على األسس التالٌةالعلهٗح ّالتمًّلّجٗح، 

الخدهاخ تالهعًٔ الهذمّر، ّفق الهفِّم الحدٗث، تشمل قّج الدفع الربٗسح للًهّ ّالتًهٗح، أّ ُٖ - 1
.  أُم هحرماخ العهلٗح اإلًهابٗح
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، ؼٗر الهتجسدج ، أّ ؼٗر الهلهّسح، ّتجد تعتٗرُا، "القّج الًاعهح"الخدهاخ تِذٍ الهثاتح تعتٗر عى - 2
التعلٗم ّالتدرٗب ّتؤُٗل القّٓ : تصّرج أدق، فٖ مل هى- تعتٗراتِا، أّ هقّهاتِا: ّتاألحرٓ

 .العاهلح

ّعهلٗح  (رأس الهال التشرٕ)تًاء قاعدج الهعارؾ ّالهِاراخ، ّها ٗسهٔ ترأس الهال الهعرفٖ، أّ - 3
. (ًظام ّطًٖ لالتتمار)حقٗقٗح ّ" قدرج اتتمارٗح"ّتًاء " التحث ّالتطّٗر"

إًتاجٗح العهل، : إى الخدهاخ تِذا الهعًٔ تهثل رافعح أساسٗح لًهّ اإلًتاجٗح، أٗا ماًخ طرق قٗاسِا
. اإلًتاجٗح الملٗح لعّاهل اإلًتاج، ّؼٗرُها

إى اإلًتاجٗح، ّإًتاجٗح العهل، هى خالل قّتِا الدافعح للًهّ ّالتًهٗح، تهثل قاعدج االًطالق للتًافسٗح 
فٖ الصرح المتٗر للقدرج التًافسٗح الّطًٗح " حجر الزاّٗح"علٔ الهستّٗٗى الملٖ ّالجزبٖ، ُّٖ 

. ّالقّهٗح، تًافسٗح الدّل ّاألهم

 

 : القسم الرابع

من حٌث المكون المعرفً والمهاري " عرض العمل"تطور خصائص 

بالتركٌز على دور التعلٌم التكنولوجً والتدرٌب الصناعً 

: على المستوى العالمً، من حٌث المكون المعرفً والمهاري"عرض العمل"تطور خصائص 

 الثّرج عصر إلٔ الصًاعٗح الثّرج عصر هى الثاًٗح، العالهٗح الحرب حدث اًتقال متٗر عقب
التسعًٗٗاخ هى  ّأّابل الثهاًًٗٗاخ أّاخر هًذ الثّرج األخٗرج داخل ثّرج حدثخ ثم. التمًّلّجٗح -العلهٗح

 ُذا عى التعتٗر ّتم .العالٗح التمًّلّجٗا آفاق إلٔ ّالتمًّلّجٖ العلهٖ التطّر تاًتقال القرى الهاضٔ ،
 الدقٗقح،  اإللمترًّٗاخ تمًّلّجٗا تطّر علٔ الثهاًًٗٗاخ فٖ الترمٗز تم فقد .هتعددج تطرق التطّر

  ، ّهصادر "ّالهعلّهاخ االتصاالخ"  تمًّلّجٗا علٔ التسعًٗٗاخ فٖ الترمٗز جرٓ  ثم.ّتطتٗقاتِا
 القرى هطلع ّهع .تمًّلّجٗا الًاًّ إلٔ تاإلضافح الحّٗٗح، ّالتمًّلّجٗا ّالهتجددج، الجدٗدج الطاقح
 ّلٗس ّالتمًّلّجٗح، العلهٗح الخدهاخ علٔ ٗقّم الذٕ الجدٗد االقتصاد عى الحدٗث ًترج ارتفعخ الجدٗد
 هى التحّل علٔ ٗقّم الذٕ (الهعرفح اقتصاد)تتًاء  االُتهام ّتزاٗد التقلٗدٕ، تهفِّهِا الصًاعح علٔ

 .ّاالتتمار الهعارؾ إلٔ الهعلّهاخ

 تاٙفاق االُتهام حٗث هى هتفاّتح، الدّل العرتٗح، تدرجاخ فِٗا تها الًاهٗح، الدّل ذلك مل هس ّقد
 : مهمٌن مٌدانٌن فً خاصة ّالتمًّلّجٗا، العلم ٗفتحِا التٖ الجدٗدج

 الهّجح ّشّٗع ،"اإلًترًخ"ّ الحاستاخ  حٗث ّالهعلّهاخ، االتصال تمًّلّجٗا هٗداى - (أ
 .األجِزج تصًٗع فٖ الرقهٗح اإللمترًّٗح

 .ّالطب عهّها الصحح ّفٖ ّالدّاء، الصٗدلح فٖ الحٗاج ّ تطتٗقاتِا علّم ثّرج) -ب

 العلهٗح التطّراخ تفرضَ تها الهتّسطح الطتقح أتًاء هى الجدٗدج الشرٗحح اُتهخ ملَ، لذلك
 الحٗاج علّم تتعلم هّازٍ  اُتهام جرٓ مها الًِدسٗح؛ ّالعلّم ّالشتماخ، الحاستاخ :ّالتمًّلّجٗح

 .الهِى ُٗمل علٔ ذلك ّاًعمس ّالطب،
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: بالتركٌز على دور التعلٌم التكنولوجً .. تكوٌن قاعدة المعرفة والمهارات** 

ى تهد الصًاعح تاحتٗاجاتِا هى المّادر الفًٗح أتقدر ها أًَ ٗتعٗى علٔ الهًظّهح التعلٗهٗح ّالتدرٗتٗح 
تالًّعٗح الهالبهح فإى علٔ هًظّهح اإلًتاج الصًاعٖ أى تضع فٖ اعتتارُا زٗادج قدرتِا علٔ استٗعاب 

 :، وذلك عن طرٌقالعهالح 

فإى اختٗار األسالٗب : ّتعتارج أدق،  اختٗار تقًٗاخ اإلًتاج ؼٗر الهّفرج للعهالح تقدر اإلهماى- أ
التمًّلّجٗح األمثر تطّرا ٗجب أال ٗتم فٖ جهٗع األحّال ّدّى ضرّرج هّجتح علٔ حساب تشؽٗل 

. عًصر العهل 

تتًٔ الهتفّقٗى،  )إسِام قطاع األعهال الصًاعٗح الخاص فٔ تهّٗل التعلٗم تؤسالٗب هستحدثح - ب
ّمذا الهشارمح الحاسهح فٖ تهّٗل عقّد التحث  (الّقفٗاخ لحساب الهًشآخ التعلٗهٗح الهتخصصح

. ّالتطّٗر التجرٗتٖ

ا هًِا ّأى تمّى  ّالتقًٖتحٗث ٗمّى التًاء التمًّلّجٖللتًهٗح ًٗتؽٖ أى تصاغ إستراتٗجٗح  -ج  جزءًا
. التدرٗتٗح رافعح أساسٗح هى رّافعِا– العهلٗح التعلٗهٗح 

 

:المحور الخامس   

الدول العربٌة فى السٌاسات االقتصادٌة المساندة للتشغٌل 

تشٗر التجرتح االقتصادٗح للدّل العرتٗح إلٔ إخفاق الحمّهاخ العرتٗح، ّتدرجاخ هختلفح، فٖ 
تطتٗق إستراتٗجٗاخ ّسٗاساخ اقتصادٗح قادرج علٔ تًاء اقتصاد قادر علٔ تؤهٗى الًهّ االقتصادٕ 

الهتّاصل، ّقادر علٔ تعزٗز الهًافسح ّتهّٗل هشارٗع التًٗح األساسٗح ّالهرافق ّالخدهاخ العاهح التٖ 
. تإهى فرصاًا للتشؽٗل ّهى ثم الحد هى التطالح

ّقد أسِم ُذا اإلخفاق  فٖ استفحال الهشامل السٗاسٗح ّاالقتصادٗح ّاالجتهاعٗح فٖ الدّل العرتٗح، 
ّفٖ هقدهتِا هشملح االرتفاع المتٗر فٖ هعدالخ التطالح ، ُّٖ فٖ هعظهِا تطالح ُٗملٗح ًاجهح عى 

ضعؾ قطاعاخ اإلًتاج الربٗسح ّالتحّل فٖ أًهاط الطلب علٔ القّٓ العاهلح فٖ سّق العهل ، عالّج 
علٔ العاهل الهّضّعٖ الهرتتط تطتٗعح أسّاق العهل التٖ تتطّر تسرعح أمتر هى التطّر فٖ ًظام 

التعلٗم ّالتدرٗب  تالدّل العرتٗح ، ّها ترتب علٔ ذلك هى اختالل العالقح تٗى الهإُالخ الهطلّتح فٖ 
. أسّاق العهل ّالهإُالخ الهعرّضح هى هخرجاخ الًظام التعلٗهٖ

مها ارتتطخ ُذٍ الهشملح تهجهّعح ّاسعح ّهتشاتمح هى العّاهل ّالتحدٗاخ ، فٖ هقدهتِا 
التّجِاخ ؼٗر الرشٗدج للسٗاساخ االقتصادٗح ؛ التٖ أُهلخ القطاعاخ اإلًتاجٗح ّتتًخ هجهّعح هى 

 . السٗاساخ الًقدٗح ّالهالٗح ؼٗر العقالًٗح 

 ّفٖ ضّء التحّالخ السٗاسٗح التٖ تهر تِا الهًطقح العرتٗح، ّاٙثار الهحتهلح لِا علٔ تؽٗٗر 
السٗاساخ االقتصادٗح التٖ تتتًاُا الدّل العرتٗح، فإى تلك السٗاساخ  إذا ها ّأُحسى ّضعِا فهى  

الههمى أى تلعب دّرا هحّرٗا فٖ الًِّض تالتشؽٗل ّهى ثم الحد هى هعدالخ التطالح ّذلك إذا أخذ 
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من خالل  القضاٌا  ونتناول هذا الموضوع.. هّضّع التشؽٗل االُتهام الذٕ ٗستحقَ فٖ ُذٍ السٗاساخ
 :التالٌة 

وقدرة االقتصادات العربٌة على تجنب التقلبات الحادة فً  (استدامة النمو)االستقرار االقتصادي ** 
: النمو 

إى السٗاساخ الهّجِح لتخفٗض هعدالخ التطالح تًطلق هى هقارتاخ تفترض أى التطالح ترتتط 
ارتتاطا هتاشرا تالًهّ، فمل زٗادج فٖ هعدالخ الًهّ التد أى تتّافق هع اًخفاض فٖ ًسب التطالح، ُّّ 

تحلٗل اقتصادٕ صحٗح فٖ حاالخ هعًٗح ّٗستلزم ّجّد شرّط هعًٗح، ّهها ٗدعم ُذا التحلٗل 
الدراساخ القٗاسٗح التٖ تتٗى طتٗعح العالقح تٗى الًهّ االقتصادٕ ّ حجم التطالح ّهدٓ تؤثٗر ارتفاع 

هعدالخ الًهّ علٔ اًخفاض ًسب التطالح، ّ مذلك هدٓ تؤثٗر ّجّد هعدالخ هرتفعح للتطالح علٔ الًهّ 
. االقتصادٕ

ّٗالحظ أى هعدل الًهّ تالدّل العرتٗح اتسم تالتذتذب هى عام إلٔ آخر،هها أفقدٍ صفح االستداهح، 
، ّاستهر فٖ التقلب تٗى 1993عام  % 2.9 اًخفض لٗتلػ ًحّ 1990عام  % 7.1فتعد أى تلػ 

. االرتفاع ّاالًخفاض تعد ذلك، هها ٗجعل درجح التشتخ لَ هرتفعح حال حساتِا

إى ُذا التذتذب فٖ هعدل ًهّ الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ تالدّل العرتٗح ُّ ًتٗجح ّستب .. ّفٖ الّاقع
لعدم االستقرار االقتصادٕ، هها ٗعًٖ أى الدّل العرتٗح لم تحقق االستقرار االقتصادٕ ّفقا لهإشر 
استداهح الًهّ، فقد ماًخ اقتصاداخ الدّل العرتٗح أمثر تؤثرا تالصدهاخ الخارجٗح خالل الفترج هحل 

ّتاإلضافح إلٔ تلك الصدهاخ الخارجٗح ًجد عاهال آخر أسِم فٖ عدم استداهح الًهّ ُّ .. الدراسح
 .الترمز فٖ ُٗمل الًاتج الهحلٖ لهصلحح قطاع الًفط علٔ حساب القطاعاخ االقتصادٗح األخرٓ

ّقد لجؤخ الدّل العرتٗح الًفطٗح، خصّصاًا الدّل الخلٗجٗح، إلٔ االستثهار تشمل الفخ فٖ صًادٗق 
ّتشهل صًادٗق عدٗدج حٗازاخ ضخهح هى األصّل . الثرّج السٗادٗح مّسٗلح لتًّٗع هصادر الدخل

ّهع أى االستثهار عتر الصًادٗق السٗادٗح ساعد فٖ الحد هى ّطؤج األزهح االقتصادٗح .. العاترج للحدّد
العالهٗح، ّأثر فٔ تقلتاخ أسعار الًفط علٔ التلداى الهعًٗح،  فإًِا لم تتهمى هى التًّٗع االقتصادٕ 

ّهى ثم إذا أرادخ الدّل العرتٗح تحقٗق استداهح الًهّ ّإٗجاد فرص العهل فالتد أى تعهل .. الحقٗقٖ 
. علٔ تًّع االقتصاد الحقٗقٖ 

: السٌاسات النقدٌة والتشغٌل ** 

ُٗالحظ أى السٗاسح الًقدٗح لم تلعب دّراًا  إٗجاتٗا فٗها ٗتعلق تإٗجاد التٗبح الهالبهح لزٗادج حجم 
االستثهار، ّهى ثم ارتفاع هستّٓ التشؽٗل للحد هى التطالح التٖ تعاًٖ تستتِا الهًطقح العرتٗح ، فلم 
تلعب دّراًا إٗجاتٗا فٗها ٗتعلق تخفض هعدل التضخم ، ّعلٔ الرؼم هى اًحسار التؽٗراخ فٖ أسعار 

الصرؾ خالل السًّاخ األخٗرج فإًِا هازالخ تلعب دّراًا سلتٗا فٗها ٗتعلق تطهؤًح الهستثهر لتًفٗذ 
 .هشرّعاخ استثهارٗح فٔ الهًطقح العرتٗح

ومن ثم ٌجب أن توضع سٌاسات نقدٌة تراعً أوضاع الدول العربٌة وحاجتها إلٌجاد فرص عمل، 
: حٌث ٌمكنها أن تحقق ما ٌلً

 .الًقدٗح للسٗاسح مِدؾ ربٗسٖ األسعار استقرار علٔ الحفاظ .1



 

28 

 

 علٔ الملٔ االقتصاد إدارج القابهّى علٔ ٗعهل الهستِدؾ للتضخم رقهٖ ّإعالى ُدؾ اختٗار  .2
 .استِدافَ

االقتصادٗح  ّالهتؽٗراخ الهعلّهاخ هى قاعدج عرٗضح علٔ الًقدٗح السٗاسح قراراخ تًاء  .3
 .للتضخم الهستقتلٗح التّقعاخ الٔ تاإلضافح

 .التضخم استِداؾ إطار أُم دعابم هى الجهِّر هع ّالتّاصل الشفافٗح اعتتار  .4
 استِداؾ " أى ذمرٍ  ّالجدٗر. (التضخم استِداؾ ) تتًٔ إلًجاح آلٗاخ للهحاستح تّفٗر  .5

 تإخذ " الًاتج  فجّج"إىـــؾ العمس تهاهاًا  علٔ ّالتّظٗؾ، االقتصادٕ الًهّ ال ٗؽفل" التضخم 
تعد تشمل فٖ االعتتار ُّ   .الًقدٗح السٗاسح قراراخ فٖ تدخل الهتؽٗراخ التٖ أُم هى تفصٗلٖ، 

تحتّٕ  هتخصصح دّرٗح تقارٗر ًّشر التضخم الهستِدؾ هعدل ّٗلزم أى ٗرتتط ذلك تإعالى
 فٖ الهستِدؾ عى الفعلٖ التضخم اًحراؾ هعدل ّأستاب االقتصادٗح التطّراخ تحلٗل علٖ

   .ذلك حالح حدّث

: السٌاسات المالٌة والتشغٌل ** 

ٗتهٗز ُٗمل اإلٗراداخ فٖ الهّازًاخ العاهح للدّل العرتٗح تؽلتح الهّارد السٗادٗح ، السٗها إٗراداخ 
تصدٗر الًفط ّالؽاز الطتٗعٖ ، حٗث إى ُٗامل اإلًفاق ٗعٗتِا اًخفاض ًصٗب اإلًفاق االستثهارٕ 

لحساب اإلًفاق الجارٕ، خاصح أى األّل ُّ القادر علٔ إٗجاد فرص عهل إضافٗح ؛ ّهى ثم الحد هى 
هعدالخ التطالح الهرتفعح تالدّل العرتٗح، ّٗالحظ علٖ ُٗمل اإلًفاق الجارٕ ، فٖ هعظم الدّل 
العرتٗح، ارتفاع ًستح هخصصاخ  الدعم السلعٖ ّالخدهح، فتملفح الدعم تاُظح تالدّل العرتٗح ، 

ّالهشملح فٖ الدعم أًَ ٗستفٗد هًَ مل الهستِلمٗى سّاء ماًّا أؼًٗاء أّ فقراء، مها أى استبثار الطاقح 
تالجزء األمتر هى الدعم فٖ هعظم الدّل العرتٗح ٗسِم فٖ اإلفراط فٖ استِالك الطاقح ّٗساعد فٔ 

  .تشٍّ ُٗمل الًاتج

وفً ظل اإلصالحات التً ٌجب أن تتبناها الدول العربٌة من اجل اإلسهام فً إٌجاد فرص عمل 
  :حقٌقٌة، فإنه ٌجب تبّنً حزمة من السٌاسات واإلجراءات تشمل ما ٌلً

زٗادج الجِّد لتّجَٗ الهّارد الهالٗح ًحّ القطاعاخ اإلًتاجٗح التٖ تدعم تشمل هتاشر أُداؾ  .1
 .تخفٗض الفقر ّتعزٗز التًهٗح االجتهاعٗح

تحدٗد األّلّٗاخ فٖ اإلًفاق االستثهارٕ،  فٗها ٗخص  زٗادج أًصتح القطاعاخ القادرج علٖ دفع  .2
 .عجلح الًهّ ّإٗجاد فرص عهل 

 .  ّالجهارك ّالدخل  تها فِٗا الهتٗعاخ الضرابب أًظهح إصالح .3
الهشرّعاخ  لتهّٗل " العام ّالقطاع الخاص  القطاع تٗى الهشارمح"  تراهج فٖ التّسع .4

 .العاهح  الخدهاخ ّإتاحح االستثهارٗح

مها ٗهمى أى تإثر السٗاسح الهالٗح فٖ التًّٗع االقتصادٕ هى خالل تًٗح اإلًفاق العام ّطرٗقح 
تدتٗرٍ، إذ إى استثهاراخ الحاضر فٖ التعلٗم ّالتًٗح التحتٗح، هثالًا، ذاخ أُهٗح تالؽح لتشجٗع القطاع 

ّفٖ الهقاتل، إذا ماًخ الخٗاراخ فٖ هجال اإلًفاق العام . الخاص ّتحسٗى العابد علٔ االستثهار هستقتالًا 
ّٗز الهالٖ لالستثهار فٖ  ّٗدجًا تستب ضخاهح هّازًح دعم االستِالك، ُّٗهًح أجّر الهّظفٗى، فإى الح هق

ّٗهٗل اإلًفاق الزابد فٖ دعم الهحرّقاخ إلٔ تشَّٗ . رأس الهال التشرٕ ّالتًٗح التحتٗح ٗمّى هحدّداًا 
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الحّافز االستثهارٗح لفابدج القطاعاخ التٖ تستعهل الطاقح ّرأس الهال فٖ شمل مثٗؾ علٔ حساب 
 .الصًاعاخ التحّٗلٗح ّالخدهاخ التٖ تحتاج إلٔ أٗدٓ عاهلح مثٗفح

 :سٌاسات االستثمار والتشغٌل ** 

:  ًّتًاّل ًُا عدج ًقاط 

 " :الفن اإلنتاجً المستخدم " طبٌعة -  أوال

ّقد اتسم الفى اإلًتاجٖ الهطتق فٖ الدّل العرتٗح عهّها تالتّسع الهتزاٗد فٖ استخدام تقًٗاخ مثٗفح 
لرأس الهال، األهر الذٕ ترتتخ علَٗ زٗادج تملفح إٗجاد فرص عهل جدٗدج ،ّالتّسع فٖ إحالل رأس 
الهال هحل العهل، ّإى ماى ذلك قد تم تدرجاخ هتفاّتح تٗى القطاعاخ الهختلفح، ّذلك لعدج أستاب، 

  :منها 

الًقص الهلحّظ فٖ العهالح الفًٗح العالٗح الهِارج، األهر الذٕ ٗدفع الهًشآخ إلٔ تفضٗل * 
. استخدام اٙالخ علٔ الرؼم هى ارتفاع تمالٗؾ شرابِا ّتشؽٗلِا

ّعلٔ الرؼم هى أى سٗاساخ االستثهار الهعلًح أمدخ جهٗعِا الترمٗز فٔ  الهشرّعاخ االستثهارٗح 
ًعمس ُذا علٖ اًخفاض االتٖ تإدٓ إلٔ تّظٗؾ أمثر للعهالح، فإًِا لم تجد طرٗقا إلٔ التطتٗق،  ّ

هعدل ًهّ التشؽٗل  ؛ حٗث إى هعدل الزٗادج فٖ عدد الهشتؽلٗى ماى أقل هى هعدل الزٗادج فٖ قّج 
.  العهل، فٖ أحسى األحّال

:  توزٌع االستثمارات بٌن القطاعٌن العام والخاص - ثانٌا

فقد لح، ٗعد تّزٗع االستثهاراخ تٗى القطاعٗى العام ّالخاص أحد العّاهل الهإثرج علٖ هشملح التطا
ًتج عى عهلٗح التحّل هى القطاع العام إلٔ القطاع الخاص تسرٗح تعض العاهلٗى  ّهى ثم ضخ هزٗد 

 ّهها ٗإخذ علٔ عهلٗح التحّل تلك عدم إًفاق األهّال التٖ تدفع ثهًا ..هى الهتعطلٗى إلٔ سّق العهل 
لشراء قطاع األعهال العام فٖ استثهاراخ جدٗدج، تعهل علٖ زٗادج الطاقح اإلًتاجٗح ّإٗجاد فرص عهل 
جدٗدج ّلمى ٗذُب هعظهِا لتهّٗل عجز الهّازًاخ العاهح لتلك الدّل أّ فٖ شمل تعّٗضاخ للعاهلٗى 

 . الذٗى تم االستؽًاء عى خدهاتِم

 : التوزٌع القطاعً لالستثمارات - ثالثاًا 

عًد تّزٗع االستثهاراخ علٖ القطاعاخ الهختلفح، ٗراعٖ أى القطاع الزراعٖ ُّ القطاع القادر 
علٔ استٗعاب الهزٗد هى العهال، هع هالحظح  اًخفاض األُهٗح الًستٗح لقطاع الزراعح فٖ تمّٗى رأس 

 % 16الهال الثاتخ هقارًح تتاقٖ القطاعاخ االقتصادٗح، فٖ الّقخ الذٕ ٗسِم فَٗ قطاع الزراعح تًحّ 
. هى إجهالٖ العهالح العرتٗح  %31، ّتًحّ (ؼٗر االستخراجٖ)هى الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ العرتٖ 

فٖ  % 7.2ّٗالحظ  علٔ ستٗل الهثال أى ًصٗب الزراعح هى التمّٗى الرأسهالٖ الثاتخ لم ٗتعّد  
. فٖ األردى هثال % 2.2 هقاتل 2007-2002هصر خالل الهدج هى 

إٗجاتا فٖ التّزٗع القطاعٖ لالستثهاراخ العرتٗح التًٗٗح، حٗث ظل ًصٗب  - ّلم تمى الحال أفضل
قطاع الزراعح  هًخفضا سّاء هى االستثهاراخ الترامهٗح أّ علٔ هستّٓ االستثهاراخ التًٗٗح لعام 

2011 . 
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 : توزٌع االستثمارات بٌن األقالٌم نمط - رابعا 

إى عدالح التّزٗع الهماًٖ لالستثهاراخ تالدّل العرتٗح تعد أحد العّاهل الربٗسح فٖ الحد هى التطالح 
ّتالرؼم هى أُهٗح تحقٗق التّازى الهماًٖ . ،التٖ تبى هًِا األقالٗم التعٗدج عى عّاصم الدّل العرتٗح 

فٖ تّزٗع االستثهاراخ، فإى ّاقع الحال فٖ تًفٗذ تلك االستثهاراخ ال ٗتفق هع ُذا التّجَ، حٗث تشٗر 
التٗاًاخ إلٔ أى عدم التّازى فٖ التّزٗع الجؽرافٖ لالستثهاراخ أسِم فٖ اتجاٍ هعدل التطالح فٖ تعض 

. األقالٗم ًحّ الزٗادج

: االستثمار األجنبً المباشر - خامسا 

هى االحتٗاطٖ العالهٖ هى الًفط، ظل ًصٗتِا هى % 57ٗالحظ أى الدّل العرتٗح، التٖ تهتلك ًحّ 
، فقد تلػ ًصٗب الدّل العرتٗح هى االستثهار األجًتٖ الهتاشر ًحّ  %3االستثهار العالهٖ دّى 

هى االستثهار األجًتٖ الهتاشر فٖ العالم،  % 0.62 تها ٗهثل ًح1990ّ هلّٗى دّالر عام 1287.5
هى ًصٗب الدّل  % 0.74هى ًصٗب الدّل الًاهٗح هًَ، فٖ حٗى ٗهثل ًحّ  % 4ّتها ال ٗتجاّز 

 ؛ حٗث تلػ حجم االستثهار األجًتٖ الهتاشر 2000الهتقدهح هًَ، ّلم تختلؾ الهإشراخ مثٗرا عام 
 هلّٗى دّالر ، ّعلٔ الرؼم هى ُذٍ الزٗادج  المتٗرج فٖ قٗهتَ، فإى ًصٗب 5897تالدّل العرتٗح ًحّ  

، فٖ حٗى لم  %0.42الدّل العرتٗح هى االستثهار األجًتٖ الهتاشر تالعالم قد اًخفض لٗتلػ ًحّ 
، ّاًخفض عًد هقارًتَ  %2.3ٗتجاّز ًصٗتِا هى االستثهار األجًتٖ الهتاشر تالدّل الًاهٗح ًحّ 

 % .   0.51تاالستثهار األجًتٖ الهتاشر الهتدفق للدّل الهتقدهح لٗتلػ ًحّ 

ّتإمد أُهٗح االستثهار األجًتٖ الهتاشر فٖ التشؽٗل ضرّرج االُتهام لٗس تحجم االستثهار األجًتٖ 
الهتاشر الداخلٔ فحسب، تل تؤُهٗح القطاعاخ التٖ ٗدخل فِٗا ُذا االستثهار ّالعّابد التٖ تعّد علٔ 

ًُّا ًلحظ األُهٗح الهحدّدج لَ ًظرا لترمزٍ فٖ قطاع ..  االقتصاد الهحلٔ هى فرص  عهل ّأجّر
الًفط ُّّ هى القطاعاخ ذاخ األثر الهحدّد فٖ إٗجاد فرص العهل ًظرا ألًَ ٗتسم تارتفاع مثافح رأس 

.  الهال للعاهل

إى اًخفاض حصح الدّل العرتٗح هى االستثهار األجًتٖ الهتاشر ٗرجع لهًاخ .. ّفٖ الّاقع
االستثهار تالهًطقح العرتٗح، فعلٔ الرؼم هى مثرج الحدٗث عى تحسٗى الهًاخ ّتذلٗل الستل أهام 

. االستثهار سّاء الّطًٖ أّ األجًتٖ فإى الّاقع ٗشٗر إلٔ ؼٗر ذلك

 

  :المحور السادس 

دور شركاء التنمٌة والمجتمع المدنً فً تحقٌق التوافق المجتمعً 

ّفقا لطتٗعح الهسار الراُى سٗاسٗا ّتداعٗاتَ عتر هظاُر االًتفاضاخ ّاالحتجاجاخ الشعتٗح فإى 
عهلٗاخ التًهٗح ّتراهجِا فٖ تّسٗع فرص العهل ّاإلًتاج ال ٗهمى أى تتحقق أُّتإتٖ ثهارُا ها لم ٗمى 

ًُاك تّافق هجتهعٖ ّسٗاسٖ تترتب علَٗ حالح هى االستقرار العام حتٔ ٗتادر شرماء التًهٗح إلٔ 
.  تفعٗل جِّدُم اإلًهابٗح 

ّٗجٔء اعتهاد شرماء التًهٗح ّفق هراجعاخ للفمر التًهّٕ التقلٗدٕ ّلدّر الدّلح ّاإلقرار 
ُّذا األهر ..  تضرّرج الشرامح هع فاعلٗى آخرٗى لصعّتح أى تًفرد الدّلح تتحقٗق التًهٗح ّاالستقرار
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ًٗعمس اٗجاتا فٖ التّافق الهجتهعٖ الذٕ أصتح ٗشمل ُدفا ربٗسٗا للخرّج هى ّاقع األزهاخ الراًُح، 
خاصح تعد أحداث االًتفاضاخ ّاالحتجاجاخ الشعتٗح ، التٖ تتطلب تالضرّرج ًهطا جدٗدا هى 

فًِا ٗمّى التّافق الهجتهعٖ هًِجا ّّسٗلح ذاخ .. التّافقاخ السٗاسٗح ّاالجتهاعٗح إلٗجاد هًاخ هالبم 
.  أُهٗح تالؽح ّلٗس هجرد شمل ّهظِر للعهلٗح التًهّٗح 

ّفٖ ُذا السٗاق، ًمّى أهام عهلٗح هتماهلح ٗلعب الهجتهع الهدًٖ فِٗا دّرا فاعال ّهلهّسا ضهى 
. السٗاق اإلًهابٖ ّ التّافق الهجتهعٖ 

: تحدٌد المفاهٌم األساسٌة فً الدراسة 

:  مفهوم الشركاء والشراكة - أوال

ٗعتر هفِّم الشرامح فٔ دالالتَ العاهح عى أى الهّاطى ٗجب أى ٗمّى لَ دّر فعال فٖ الهجتهع 
تِدؾ إلٔ تّسٗع الخٗاراخ أهام الهجتهع  الشراكةّ. الذٕ ٗعٗش فَٗ علٔ الهستّٗٗى الّطًٖ ّ الهحلٔ

. ٗعًٔ خرّج األفراد هى حالح  السلتٗح  ّالتلقٔ  إلٔ حالح الهشارمح ّالفاعلٗح ُّذا

: مفهوم المجتمع المدنً :-  ثانٌا 

هع لقد تزاٗد االُتهام تهفِّم الهجتهع الهدًٔ هًذ تداٗح التسعًٗٗاخ هى القرى العشرٗى، حٗث ترافق 
ذلك التحّل  للهجتهع الهدًٔ  أدّار فاعلح فٔ ماى تداٗح هّجح هى التحّل الدٗهقراطٖ فٖ العالم، حٗث

ّالتًهّٗح التٔ تطلتخ   فٖ إطار تًفٗذ السٗاساخ االقتصادٗحج، ّقد تصاعد االُتهام تَ ّتؤدّارٍ الهختلؾ
الهالبهح  األطر التًظٗهٗح ماًخ هإسساخ الهجتهع الهدًٖ تهثاتح ًُّا. ج  الشعتٖجتفعٗل الهشارك

تمل تًّعِا همًّا أساسٗاًا ج ّاجتهاعٗا، ّأصتحخ الهًظهاخ األُلٖ ّاقتصادٗا  سٗاسٗا:ٗح للهشارمح الشعب
. هى همًّاخ التًهٗح الشاهلح ّالهستدٗهح

: التوافق المجتمعً  - ثالثا 

ُٗملٗح فٖ تًٗح ّإى هفتاح استقرار  الًظم السٗاسٗح العرتٗح ُّ اعتهاد  تؽٗٗراخ سٗاسٗح ّاقتصادٗح 
الدّلح ًّظاهِا قابهح علٔ هًظّهح هى التّافق الهجتهعٖ تشمل اًتصارا للهجتهع تتًظٗهاتَ الهدًٗح 

. ّالسٗاسٗح ّاالجتهاعٗح فٖ آى ّاحد

تشغٌلً فً ضوء المتغٌرات -أهمٌة الحوار والتوافق المجتمعً كمدخل لصٌاغة عقد تنموي** 
 :العربٌة واالحتجاجات الشعبٌة األخٌرة  

الحّار االجتهاعٖ السٗاسٖ أُم ّسٗلح لتحقٗق االستقرار ّالتّافق تٗى هختلؾ همًّاخ العهلٗى 
ّلها ماًخ الحمّهاخ ال تستطٗع أى تًفرد تالتخطٗط ّالتًفٗذ ّالتهّٗل لهشارٗع . السٗاسٖ ّاالقتصادٕ 

التًهٗح الهختلفح فِٖ التد أى تعتهد هًِج الشرامح هع فاعلٗى فٖ الشؤى االقتصادٕ ّاالجتهاعٖ هحلٗا 
ّهع الهاًحٗى ّالهستثهرٗى هى الخارج، ّتعتهد الشرامح هع الهجتهع الهدًٖ ّاألحزاب ّهمًّاخ 

. الشتاب ّالهرأج فٖ الهجال السٗاسٖ

ّأفضل السٗاساخ دعها للتّافق االجتهاعٖ  تلك التٖ تعتهد هفِّم التًهٗح الهستدٗهح  الذٕ ٗتضهى 
تؤمٗد حق الهّاطًٗى جهٗعا فٖ تّسٗع الخٗاراخ ّالفرص ّالهشارمح ّاالستفادج هى ثهار التًهٗح ّفق 

فالًهّ االقتصادٕ ٗشارك فَٗ مل أفراد الهجتهع، خاصح الطتقح العاهلح، ّها تحصل . تراهج هتعددج 
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علَٗ الدّلح هى ضرابب ّعابداخ الثرّج الّطًٗح التد أى ٗعّد جزء هًَ علٔ الهجتهع فٔ شمل تراهج 
.  تًهّٗح ّتراهج حهابٗح خاصح للفباخ األضعؾ ّاألمثر فقرا 

ٗضا تتجلٖ قٗم التّافق االجتهاعٖ  أًُا  تترز العالقح العضّٗح تٗى التًهٗح  ّالدٗهقراطٗح، ًُّاّ
. تٗى السٗاسح ّاالقتصاد ّالهجتهع.. لٗاتِا فٖ تجسٗر العالقح تٗى قضاٗا التًهٗح ّقضاٗا الدٗهقراطٗح آّ

 التًهٗح طخطتراهج ّٗح تل التد هى التّافق أّال علٔ لُّم ًُا لٗس األدّار ّاإلجراءاخ العمألّا
.  ّهًِا تراهج التّافق الهجتهعٖالشاهلح 

ى تمّى هحل حّار اجتهاعٖ ّتّافق تٗى الشرماء هى اجل تّزٗع األدّار أى هشارٗع التًهٗح التد إ
ًُّا ٗهمى ..تًِٗم علٔ أساس هى الّعٖ ّاإلدراك تها ٗستطٗع مل شرٗك أى ٗقّم تَ هى هِام تفاعلٗح 

ترسخ هعَ قٗم ّعاداخ الهشارمح  الهجتهعٗح ّترّز خالقّل إى ًجاح الحّار االجتهاعٖ هى شؤًَ أى 
 ّااللتحام هعِها هى خالل تحفٗز الهّاطًٗى  هادٗا ّهعًّٗا لتحسٗى  الّطى ّالدّلح ثقافح االًتهاء إلٔ

ظرّؾ هعٗشتِم،  ُّذا هى شؤًَ أى ٗإدٕ إلٔ هزٗد هى تقدٗر الهّاطًٗى لدّلتِم ّتقدٗرُم لهإسساتِم 
ًُّا ال تد هى اإلشارج إلٔ أّى الدّلح هطالتح تؤى تلعب دّرا أساسٗا فٖ ُذا  .اإلًتاجٗح التٖ ٗعهلّى فِٗا

. الحّار االجتهاعٖ تاعتتارُا الًاظم الربٗسٖ لهختلؾ الفاعلٗاخ ّالتمًّٗاخ االجتهاعٗح

ًُّا ٗمّى الحّار االجتهاعٖ ضرّرج ألّى ؼٗاتَ ال ٗإدٕ فقط إلٔ تفاقم الًزاعاخ ّالتّتراخ 
ًّها أٗضا تمّى لَ تداعٗاخ سلتٗح علٔ أداء االقتصاد ّأداء الًظام السٗاسٖ ّها ًٗجم عًَ  االجتهاعٗح ّإ

ًّٖ إًتاجٗح الهإسساخ االقتصادٗح . هى ازدٗاد الهصاعب التٖ تّاجَ الهجتهع عاهح مها ٗإدٕ إلٔ تد
ّتزاٗد هظاُر الفساد ّتقٗٗد الحرٗاخ  العاهح ّتزاٗد الفّارق االجتهاعٗح ًُّا ٗمّى لؽٗاب الحّار 

.  االجتهاعٖ تملفح اقتصادٗح ّاجتهاعٗح هرتفعح

 :المجتمع المدنً أهم الشركاء فً التوافق المجتمعً 

إى ظِّر هًظهاخ أُلٗح تًشط فٔ الشؤى االجتهاعٔ ّاالقتصادٕ ّالسٗاسٖ العام ٗعتر عى حرمٗح 
اجتهاعٗح تعمس ّاقع الهجتهع ّتحّالتَ السٗاسٗح ّاالجتهاعٗح فٔ إطار هّجح عالهٗح هى التؽٗراخ 
الهرتتطح تحرمح العّلهح، ُّّ أحد أُم هالهح هرحلح اًتقالٗح تإسس لتًاء الدّلح الهدًٗح ّالهجتهع 

ّلِذا، فالتد هى إخراج هًظهاخ الهجتهع الهدًٖ هى أدّارُا التقلٗدٗح إلٔ أدّار فاعلح ّفق .. الهدًٔ
هًظّر تًهّٕ، ًُّا ٗهمى القّل إى دّر الهجتهع الهدًٖ فٖ التّافق الهجتهعٖ ّدعم تًاء الحمم 

.  الرشٗد ٗشمل ًقلح ًّعٗح فٖ الًشاط األُلٖ 

ّالهجتهع الهدًٖ لَ حضّر هتاشر فٖ إٗجاد التّافق الهجتهعٖ تشمل هتاشر ّؼٗر هتاشر هى 
فالتخفٗؾ هى الفقر ّإٗجاد فرص شؽل للشتاب ّالًساء، . خالل أدّارٍ الفاعلح فٖ أّساط الهجتهع 

. ّتّسٗع فرص التدرٗب ّالتؤُٗل، إًها ٗصب فٖ هجال االستقرار الهجتهعٖ مها ُّ فٖ هجال التًهٗح 
ّعلَٗ، ٗستطٗع الهجتهع الهدًٖ أى ٗمّى فاعال فٖ تحقٗق تّافقاخ هجتهعٗح ّسٗاسٗح تدءا هى التّافق 
علٔ رإٓ تشمل تجدٗداًا ّتؽٗٗراًا فٖ أداء الدّلح تجاٍ الهجتهع ٗتضهى اإلقرار الرسهٖ تتّسٗع فرص 

الهشارمح السٗاسٗح ّفرص الشؽل هى خالل حشد الجِّد الداخلٗح ّالدعم الخارجٖ ضهى هشرّع 
استراتٗجٖ ٗعزز االستقرار ّالتًهٗح ّتفعٗل هإسساخ الدّلح ّتهمٗى الهجتهع هى تحقٗق الهشارمح علٔ 

.  الهستّٗاخ الهحلٗح ّالهستّٓ الّطًٔ العام 
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:  مبررات الشراكة مع مؤسسات  المجتمع المدنً

  هإسساخ الهجتهع الهدًٖ تعتتر هدارس أّلٗح لههارسح الدٗهقراطٗح ّتعلم هفاُٗهِا ًّشر 
 .ٓ ّالحقّقٔ تٗى افراد الهجتهع الجتهاعالّعٔ ا

  تعهل هإسساخ الهجتهع الهدًٖ علٔ عقلًح ّترشٗد السٗاساخ الحمّهٗح هى خالل ههارسح
ّضؽّطاخ فٖ السٗاساخ ّالقراراخ التٔ تتخذُا الدّلح هى خالل ّسابل اإلٗجاتٔ ثٗر أخال

ٗس ّتًهٗح رّاتط هدًٗح قادرج علٔ القٗام تّظابؾ الضتط أسسلهٗح هًظهح، ّهعًٔ ذلك ُّ خ
 . تًظٗم ّتصحٗح العالقاخ تٗى الدّلح ّالهجتهع سعٗاًا إلّٔهراقتح السلطح 

 ّ عادج إ تعهل علٔ ًُدسح العالقاخ االجتهاعٗح هى خالل تجاّزُا الهإسساخ التقلٗدٗح
 .ساس طّعٔ ّّفق هتدأ الهّاطًح أهإسساخ هدًٗح تًتظم فِٗا العالقاخ علٔ كتًابِا 

  هإسساخ الهجتهع الهدًٖ تشمل قًّاخ هدًٗح ّسٗطح تعهل علٔ تفعٗل الهشارمح السٗاسٗح 
ّالشعتٗح فٔ الشؤى العام ّتدرٗب ّتعلٗم األفراد أصّل ّقّاعد تلك الهشارمح ًُّا ٗتجلٔ 

 .  دّرُا فٖ التّافق الهجتهعٖ ّدعم تراهج التًهٗح الهستدٗهح 
: العدالة االجتماعٌة وتكافؤ الفرص كمظهر رئٌس  لتحقٌق التوافق المجتمعً 

الشك أى العدالح االجتهاعٗح تها تعًَٗ هى تّزٗع عادل للثرّج ّتّسٗع فرص الخٗاراخ للعهل 
ّالشؽل ّالّصّل إلٔ خدهاخ التعلٗم ّالصحح تاإلضافح إلٔ فرص الهشارمح السٗاسٗح ؛ إًها تعتتر 

رمٗزج أساسٗح هى رمابز التّافقٗى الهجتهعٖ ّالسٗاسٖ ّهى دًِّا تترز اضطراتاخ ّاحتجاجاخ 
ّهى ًُا ٗقاس حجم ّهدٓ شرعٗح الًظم السٗاسٗح ّالحمّهاخ، حٗث الشرعٗح الشعتٗح ..  هتعددج

ّرضا الهحمّهٗى عى الحامم  ًٗعمس فٖ هدٓ تحقق العدالح االجتهاعٗح ّتمافإ الفرص هها ٗجعل هى 
.  الًظام ّحمّهتَ هحل تقدٗر ّاحترام فٖ عهّم الهجتهع  

 هدٓ اتساع الخٗاراخ أهام :وللعدالة االجتماعٌة مؤشرات كمٌة ونوعٌة ٌتم قٌاسها ،أهمها 
، حجم الهستفٗدٗى هى هظلح التؤهًٗاخ   (الصحح/التعلٗم)األفراد ّهدٓ ّصّلِم للخدهاخ األساسٗح 

االجتهاعٗح، دعم الفقراء ّالعاطلٗى عى العهل ، حجم تهثٗل الشتاب ّالًساء فٖ دّابر صًع القرار ، 
حجم االستفادج لسماى الرٗؾ هى الخدهاخ التعلٗهٗح ّالصحٗح ّفرص العهل الحدٗث ، ّعدد األطفال 

مل ُذٍ هإشراخ ٗتم تتتعِا فٖ تقارٗر األهم الهتحدج ّالهًظهاخ الدّلٗح ...الهلتحقٗى تالهدارس 
ّالهحلٗح ّاالقلٗهٗح فٔ قٗاس هساراخ التًهٗح االجتهاعٗح التٖ تعمس هدٓ شرعٗح الًظم الحامهح ّرضا 

. الهحمّهٗى عًِا

:  المحور السابع 
األنماط الجدٌدة للعمل فً المنطقة العربٌة 

 
على الرغم من انتشار األنماط الجدٌدة للعمل فً الدول المتقدمة اقتصادٌا وبعض الدول اآلسٌوٌة 

؛ التزال هناك معوقات عدٌدة أمام هذه األنماط فً "العمل عن ُبعد"وبعض دول أمرٌكا الالتٌنٌة، مثل 
وٌتمثل أبرز المعوقات أمام انتشار األنماط الجدٌدة للعمل فً المنطقة العربٌة فٌما . الدول العربٌة

:  ٌلً
: استمرار األهمٌة النسبٌة المرتفعة للتشغٌل فً القطاع الحكومً - أوالًا 

 إلٔ تِدؾ سٗاساخ اتتاع إلٔ جاُدج تسعٔ عاهح تصفح الًاهٗح فٔ التلداى الحمّهاخ أى الهعلّم هى
 التٗاًاخ تعض فحسب .العام القطاع فٖ العهل فرص هى العدٗد تإٗجاد الهتزاٗدج، ّذلك التطالح الحد هى

 الهؽرب، هصر،)األجراء  هجهل هى % 50 القطاع تِذا األجراء ًستح تفّق الهتّافرج اإلحصابٗح
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 لها شؽل عى التاحثٗى ّ الشتاب أؼلب اُتهام ٗستقطب هازال التشؽٗل هى الًهط فِذا ..(سّرٗا  تًّس،
 اجتهاعٗح تؽطٗح ّ ُعّطل هى المثٗرج هتٗازاخالّا الثاتخ ماألجر - العدٗدج هتٗازاخالا هى ّٗفرٍ

 الخاص تالقطاع الهحدثح العهل فرص أى تها لذلك، ّتاإلضافح .الّظٗفٖ االستقرار خاصح ّ ؼٗرُهاّ
 لم ّ الحاالخ اؼلب فٖ ضبٗال ظل العهل عالقاخ فٖ التجدٗد فإى التلداى، تِذٍ ها ًّعا ضعٗفح تقٗخ
 .العهل أًهاط تتطّٗر ٗسهح

 :" اقتصاد المعرفة"محدودٌة تطور - ثانٌا 

، ّ ضعؾ الًظام التعلٗهٖ، ًّقص اإلًفاق "التحث ّالتطّٗر" ألستاب هتعددج، هى تًِٗا ضعؾ قطاع 
 .علٔ التعلٗم التقًٖ ّالتعلٗم العالٖ

 :فً المنطقة العربٌة، لعدة أساب منها" العمل عن ُبعد"تأخر - ثالثا 

 هع التعاهل هى ّالتخّؾ األعهال إدارج فٖ التقلٗدٗح أّ القدٗهح اإلدارٗح تاألًظهح التهسك •
 .العهل فٖ الحدٗثح األًظهح

 .ُتعد عى العهل أسلّب تضهى التٖ التشرٗعاخ ّ األًظهح تّافر عدم •

  .تعد عى العهل هزاٗا العهالح ّ الشرماخ إدراك عدم •

 .الهًِٖ  األهى ّ االستقرار، معدم :العهل فٖ الًهط ُذا آثار هى المتٗر التخّؾ •

 .العرتٗح التلداى تعض فٖ التجِٗزاخ فٖ الًقص •

 تذلٗل هى تهمًَ التٖ المفاءاخ عًدٍ هإُل، تشرٕ عًصر تّافر تعد عى العهل ٗتطلب •
 الهًظّهح فٖ جذرٗا تؽٗٗرا ٗتطلب ها ُّّ ّاجتَ، أداء فٖ تعترضَ قد التٖ الصعّتاخ

  .التمًّٗٗح ّ الترتّٗح

 :العربٌة  المنطقة فً للعمل الجدٌدة لألنماط كحاجز الخارج إلى الكفاءات هجرة تزاٌد - رابعا 

 التلداى ٗحرم ال الهتقدهح التلداى اتجاٍ فٖ العرتٗح التلداى هى ّالعلهاء المفاءاخ ُجرج تفاقمإى 
 أًهاط علٔ الهحافظحٗسِم فٔ  أٗضا ّإًها فقط، الهعرفٖ االقتصاد عالم فٖ الدخّل هى الهصدرج

 .القدٗهح اإلًتاجٗح ّالعالقاخ التقلٗدٗح اإلًتاج

  :ونشٌر فً هذا المجال إلى ما ٌلً

 :المتزاٌدة  الكوادر هجرة-  1

 الخارج إلٔ الِجرج ظاُرج حّل األخٗرج السًّاخ فٖ ّالتحثٗح األمادٗهٗح الدراساخ مثرخ لقد
 الهعرفح تاقتصادٗاخ لاللتحاق ّحظّظِا العرتٗح تالهًطقح التًهٗح عهلٗح علٔ تؤثٗر هى لِا  لهاّذلك

 تِذٍ الهِتهح الهًظهاخ ّتعض العرتٗح العهل ّهًظهح العرتٗح الجاهعح إحصابٗاخ هى العدٗد حسبّ.
 العهالح هقدهتِا فٖ ّٗؤتٖ ًسهح هلّٗى 18 تًحّ الخارج إلٔ العرب الهِاجرٗى عدد ٗقدر الظاُرج

 الهتهثلح التقلٗدٗح الِجرج تٗى ٗهٗز ال الرقم ُذا  أى إال ًسهح هالٗٗى 5 تـ تقدر التٔالهِاجرج  الهؽارتٗح
 تعد ها سًّاخ عرفتِا التٖ القدٗهح الِجرج هٗزخ ،التٖ جصخصخالم ؼٗر العاهلح الٗد تصدٗر فٖ

  .ُّجرج المفاءاخ حدٗثاًا الثاًٗح،  العالهٗح الحرب
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 "ًزٗؾ" تفاقم  إلٔاالتصال ّسابل ّتطّر الحالٖ القرى هطلع فٖ االقتصاداخ عّلهحفقد أدخ 
 األطتاء هى% 50 ًـــحّ أى إلــٔ ٗشٗر التٗاًاخ هزعجح ، فتعض أرقاها هسجال ّالهتخصصٗى العلهاء
 (العلهاء)  العرتٗح المفاءاخ هجهّعح هى % 15 ّ الهًِدسٗى هى %23ّ  هى الشرٗحح العلٗا ،العرب

 .سًّٗا خاص تّجَ  مًدا ّإلٔ الهتحدج  الّالٗاخ إلٔ ِٗاجرّى

 العقّل  ُجرج هى % 31 عى ٗقل ال تها -حسب تعض التقدٗراخ  – العرتٖ الّطى ٗسِم ُّمذا
 التالػ ّالهتخصصٗى المفاءاخ ُجرج هى خاسر أمتر تعتتر التٖ هصر هقدهتِا الًاهٗح، ّفٖ الدّل هى

 ٗقل ال ها األهرٗمٗح الهتحدج الّالٗاخ فٖ الهثال ستٗل فعلٔ (عالم 2500 تًِٗم هى )ألفا  824  عددُم
 ُّلًدا فٖ ألفا 40 ّ أسترالٗا فٖ ألفا 70 ّ مًدا فٖ آالؾ 110 هصرٗح، هقاتل مفاءج ألؾ 318 عى

 ّالًهسا سّٗسرا هى مل فٖ ألفا 14 ّ ألهاًٗا فٖ ألفا 25 ّ فرًسا فٖ األؾ 36 ّ ترٗطاًٗا فٖ  ألفا 35ّ
 .تالًّٗاى ألفا 60 ّ إستاًٗا فٖ ألفا 12 ّ إٗطالٗا فٖ ألفا 90 ّ

 ّالًِدسح الًّّٗح الًِدسح فٖ هثال العرب الهختصٗى الهِاجرٗى هى الِابل العدد ُذا إلٔ ضافحّتاإل
 ّتمًّلّجٗا ّالحقّق ّالهحاستح الًّّٕ ّالطب الدقٗقح ّالجراحاخ تاإلشعاع ّالعالج اإللمترًّٗح

 فؤمثر أمثر اإلُتهام تلفخ أصتحخ الشتاب ُجرج ظاُرج الًّّٗح؛ فإى ّالفٗزٗاء الفضاء ّعلّم األًسجح
 .األخٗرج السًّاخ فٖ

 :العربٌة  بالمنطقة للعمل الجدٌدة األنماط لظهور كعائق الشبابٌة الكوادر هجرة- 2

 ًحّ االتجاٍ فٖ خاصح الخارج، إلٔ الِجرج فٖ المتٗرج الًستح ٗهثل أصتح الّٗم العرتٖ الشتاب إى
 الهادٗح العٗش ّظرّؾ هزدُر االقتصاد حٗث األهرٗمٗح، الهتحدج الّالٗاخ ثم الؽرتٗح األّرّتٗح التلداى
 الجاهعاخ خرٗجٖ هى (% 20 ًحّ) العدٗد لجّء إلٔ تاإلضافح ُذا .ّاالستقرار التقاء إلٔ الحافزج
 التحث حرٗح علٔ ّالهفرّضح التلداى تِذٍ الشتاب علٔ الهفرّضَ القّٗد تستب الخارج إلٔ العرتٗح
  ّمًدا ّترٗطاًٗا األهرٗمٗح الهتحدج تالّالٗاخ ُإالء هى متٗرج ًستح ّتستقر الحّر، ّالتفمٗر العلهٖ

 تلداى جاهعاخ خرٗجٖ خاصح)األّرّتٗح  ّتالتلداى  (العرتٔ تالهشرق الجاهعاخ خرٗجٖ خاصح)
 ٗهمى التٖ العّاهل أُم إلٔ ًشٗر أى ٗجب العرتٗح تالتلداى الظاُرج ُذٍ ّلفِم ..(الهؽرب العرتٔ

 ُذٍ لتًاهٖ األساسٗح األستاب الحقٗقح فٖ تفسر ،التٖ "الجاذتح العّاهل" ّ "الطاردج تالعّاهل" تسهٗتِا
 التقدم هى فعلٔ الرؼم .العرتٗح المفاءاخ لِجرج الربٗس الهفسر التطالح تتقٔ العّاهل أُم الظاُرج ، فهى

 فقد الشتاب، هى الجاهعاخ تخرٗجٖ الهتعلقح ، خاصح التطالح ًسب هى للحدّ  األخٗرج العقّد فٖ الحاصل
العّاهل )العالم، أها عى  فٖ الهعدالخ أعلٔ تٗى هى العرتٗح  التلداى تتعض التطالح هعدالخ تقٗخ

 العالٗح الهِاراخ علٔ الحاصلح ّ الهثقفح قّج العهل لهصلحح االستقتال تلداى فًشٗر إلٔ تحٗز (الجاذتح
 عرفتِا التٖ االقتصادٗح األزهاخ تعد خاصح الهِاجرٗى، هى االًتقابٗح علٔ تعتهد سٗاساخ خالل هى

 .الهتقدهح التلداى

 :العربٌة بالمنطقة للعمل جدٌد كنمط الرسمً غٌر القطاع أو الحر للعمل السرٌع نموال:-  خامسا 

 ؼٗر تزاٗداًا هلحّظاًا لظاُرج العهل األخٗرج السًّاخ فٖ العرتٗح التلداى اقتصاداخ عرفخ 
 تستفٗدّ الهًظم أّ الرسهٖ االقتصاد هع هّاز تشمل ٗعهل  فِذا القطاع .الهًظم القطاع ؼٗر أّ الرسهٖ

 ّقع التٖ العهالح هًَ تستفٗد مها .األسعار ّ التملفح لخفض الهستِلك ّ الهًظهح القطاعاخ تعض هًَ
 هّاجِح هى تهمًِا دخّل علٔ للحصّل فَٗ العهل تستطٗع ال التٖ تلك أّ الهًظم القطاع هى تسرٗحِا
 العهل تزاٗد فٖ المتٗر الدّر الًقاتٖ العهل لفشل ماى ّ .ألسرُا العٗش لقهح تؤهٗى ّ الحٗاج تمالٗؾ
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 فقداى عًَ ًتج هها الجهاعٗح الهفاّضح علٔ الًقاتٗح الهًظهاخ قدرج ضعفخ حٗث الخاص، للحساب
 .هًاستح عهل فرص علٔ الحصّل هى تهمًِٗم علٔ الهًظهاخ ُذٍ قدرج فٖ الشتاب طرؾ هى الثقح

 دور ازدٌاد سرعة فإن العربٌة البلدان بٌن واالقتصادٌة السكانٌة االختالفات من وعلى الرغم
التالٌة  العوامل إلى أساسا االخٌرة فى الدول العربٌة ككل تعود  السنوات خالل الرسمً غٌر االقتصاد

: 

 ّذلك هًِا المترٓ خاصح الهدى إلٔ األرٗاؾ هى (الًزّح أّ ) الداخلٗح الِجرج تسارع : أوال
  .العرتٗح تالتلداى التعلٗم ّاًتشار الزراعح تقطاع الحاصلح الِٗملٗح التؽٗٗراخ ًتٗجح أساسا

 الهتزاٗدج األعداد الستٗعاب عهل فرص إٗجاد عى الهًظم أّ الرسهٖ القطاع عجز :ثانٌا
 األًظهح طتٗعح ًتٗجح ّمذلك الهرتفع السماًٖ الًهّ جّراء العهل سّق إلٔ الجدد للداخلٗى

 الهضافح القٗهح ذاخ االقتصادٗح القطاعاخ علٔ أساسا تعتهد الهتتعح، التٖ االقتصادٗح
.  الرسهٗح ؼٗر األًشطح ُذٍ هثل إلٔ اللجّء إلٔ ٗدفع  فالتِهٗش الهتدًٗح،

 ّالضرّرٗح الالزهح التهّٗالخ علٔ الحصّل فرص ّؼٗاب األعهال هًاخ شفافٗح عدم :ثالثا
 الهتّسط الحجم هى هإسسح أّ هشرّع إلٔ الصؽر هتًاُٗح ّحدج هى الهشارٗع لتطّٗر

 .الهًظم االقتصاد فٖ ّالهًدهجح الصؽٗر أّ

 إلٔ العرتٗح تالتلداى الرسهٖ ؼٗر ًطاق االقتصاد ازدٗاد الدراساخ تعزّ ها مثٗرا : رابعا
 اللّابح تفرضِا ،التٖ الًظاهٖ للتسجٗل الالزهح اإلجراءاخ ّتعقد ّالجِد ارتفاع التملفح

 فٖ اإلسِام ًستح ارتفاع ٗإدٕ الهثال، ستٗل فعلٔ.العهل تِا التٔ ٗجرٕ ّالتًظٗهاخ
 .األجّر هى تجزء أّ تالمل التصرٗح هى التِرب إلٔ "االجتهاعٖ الضهاى  "صًادٗق

 أخرٓ تعًاصر الرسهٖ ؼٗر تالقطاع العهل إلٔ اللجّء االقتصادٗٗى تعض ٗفسر مها : خامسا
 علٔ الحصّل ضرّرج إدراك عدم تهعًٔ السماى، لتعض الهدٓ القصٗرج الًظرج هثل
 أدابَ خالل العاهل إلِٗا ٗتعرض أى ٗهمى التٖ الحّادث خطّرج أّ التقاعد عًد دخل
 .شؽلَ

-1999) تالهؽرب للتخطٗط الساهٗح الهًدّتٗح ّمهثال علٔ تّسع القطاع ؼٗر الرسهٖ، فإًَ حسب
 اًتاجٗح ّحدج هلّٗى 1.23 هى عددُا ارتفع حٗث "الظل" فٖ العاهلح الّحداخ عدد فقد تفاقم (2007

% 72سًّٗا  ّحدج  ألؾ 40 تهعدل إٔ ،(2007) سًّاخ 8 تعد ّحدج هلّٗى 1.55 إلٔ 1999 سًح
 .% 26  الـٗتجاّز ًهّ ّتهعدل الهدى فٖ هًِا

 هلّٗى 1.9 هى الفترج ُذٍ خالل هرّ   فٔ الهؽربالرسهٖ ؼٗر االقتصاد تِذا العاهلٗى عدد أى مها
 الهالحظ ّهى .سًّٗا شؽل هّطى ألؾ 39 تهعدل أٓ ،2007 عام هلّٗى 2.2 إلٔ (1999) شخص

 عدد ًصؾ هى أمثر ٗستقطب إذ ،الًشاط ُذا علٔ قتل هى ذٓ أمثر ِٗٗهى أصتح التجارٕ الًشاط أى
، %19الخدهاخ ، ّقطاع%24 إال ٗهثل ال الصًاعح قطاع أى حٗى فٖ) %53) فرص العهل الجدٗدج 

.  % 5 ٗهثل فِّ التًاء قطاع أها
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 : المحور الثامن

الحماٌة االجتماعٌة وبناء شبكات األمان وتحسٌن بٌئة العمل 

 

: القسم األول 

: تعظٌم مستوٌات التشغٌل والتنمٌة البشرٌة فً الدول العربٌة 

 

 : من حٌث خدمات التعلٌم ومعدالت الخصوبة- أوال 

هع تًاهٔ الهتؽٗراخ االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح علٔ الهستّٓ الدّلٔ ّاهتدادُا تٗى هختلؾ دّل 
العالم هى خالل العّلهح ّثّرج االتصاالخ تعددخ الهحاّالخ الدّلٗح لتقرٗر هتادئ ّهعاٗٗر دّلٗح 

. لتؤمٗد الحقّق األساسٗح لإلًساى ّتّفٗر حٗاج آهًح مرٗهح

ُّمذا تستِدؾ الدّلح الهعاصرج تّفٗر الحهاٗح االجتهاعٗح لهّاطًِٗا ّتتماهل فٔ ستٗل تحقٗق ذلك 
الِدؾ تداتٗر الخدهاخ االجتهاعٗح سّاء فٔ ذلك خدهاخ التعلٗم ّالرعاٗح الطتٗح أّ تداتٗر التؤهًٗاخ 

ّالهساعداخ االجتهاعٗح ، ّتًضم فٔ ُذا الهجال جِّد الحمّهاخ ّ أصحاب األعهال ّالعهال عالّج 
. علٔ هًظهاخ الهجتهع الهدًٔ هى أجل الحد هى الفقر  ّخفض التطالح

التى استخلصناها من بعض )وإذا ما ركزنا على الواقع العربى، تشٌر اإلحصائٌات المنشورة 
 الصادرٌن عن برنامج األمم 2013 و2011الجداول اإلحصائٌة لتقرٌرى التنمٌة البشرٌة لعامى 

: إلى  (المتحدة اإلنمائً

فٔ الهًطقح العرتٗح عًَ  (عدد الّالداخ لمل اهرأج)ارتفاع هتّسط هعدالخ الخصّتح الملٔ  -1
عى الهتّسط % 45تارتفاع ًحّ  (% 3.9 )2000علٔ الهستّٓ الدّلٔ، حٗث تلػ فٔ عام 

فإًَ  % 3 إلــٔ 2012، ّعلٔ الرؼــم هى اًخـــفاض الهعـــدل فٔ عام % 2.7الدّلٔ التالػ 
 %(2.5الذٓ اًخفض تدّرٍ إلٔ )عى هثٗلَ علٔ الهستّٓ الدّلٔ % 20هازال هرتفعا تّاقع 

 .

ارتتاط تحسى الِٗمل السمأً تتطّٗر ّتفعٗل خدهاخ التعلٗم  علٔ الًحّ الذٓ  أمدٍ تقرٗر - 2
 هى ّاقع ها أسفرخ عًَ هتاتعح ًتابج السٗاسح التعلٗهٗح الطهّحح 2013التًهٗح التشرٗح لعام 

التٔ اًتِجتِا الصٗى تصفح خاصح، ّذلك تاستِداؾ االًتقال إلٔ هرحلح  تحّل سمأً 
هلحّظ  لترشٗد هعدالخ الخصّتح  ًّستـح اإلعالح، هقارًح تتطّر الِٗمل السمأً فٔ ؼاًا، 

حٗث استهر ارتفاع هعدالخ الخصّتح ًّستح اإلعالح ًتٗجح لعدم فاعلٗح السٗاسح التعلٗهٗح علٔ 
 .الًحّ الهلحّظ تالتجرتح الصًٗٗح

أمدخ هتاتعح ًتابج التحّالخ السماًٗح تمل هى الدّلتٗى هدٓ التداعٗاخ اإلٗجاتٗح للًجاج فٔ .. ُّمذا
هعدالخ االلتحاق )تًهٗح ّتطّٗر خدهاخ التعلٗم ّاالرتفاع الهستهر فٔ هعدالخ التحصٗل العلهٔ 

، حٗث ٗإدٓ ذلك إلٔ تحّالخ سماًٗح ذاخ عابد دٗهّؼرافٔ هلهّس هى (تالهدارس ّالهعاُد العلهٗح
. حٗث رفع هعدالخ التشؽٗل ّتحسٗى هستّٗاخ التًهٗح التشرٗح ّتّفٗر فرص العهل
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وارتباطها بالتحصٌل العلمى   (والبطالة)من حٌث مستوٌات التنمٌة البشرٌة ومعدالت التشغٌل - ثانٌا 
:  والرعاٌة الصحٌة 

 عى الترًاهج اإلًهابٔ لألهم الهتحدج، 2013فٔ هجال اإلعداد لتقرٗر التًهٗح التشرٗح الصادر عام 
 دّلح هى دّل العالم 132 عى 2012أجرٗخ دراسح للخترج الهستفادج هى التٗاًاخ التٔ أتٗحخ عام 

. الستخالص العالقح تٗى هستّٓ التًهٗح التشرٗح ّمل هى خدهاخ التعلٗم ّالصحح ّهستّٗاخ الدخّل
 (ًصٗب الفرد هى الدخل)ّقد أسفرخ الدراسح عى عدم تؤثر هستّٗاخ التًهٗح التشرٗح تهستّٗاخ الدخل 

قٗاسا تالتحصٗل )ّخدهاخ التعلٗم  (قٗاسا تالعهر الهتّقع)تقدر تؤثرُا تهدٓ تّافر خدهاخ الصحح 
ّعدالح تّزٗعِا، ّذلك علٔ هستّٓ جهٗع الدّل سّاء فٔ ذلك ذاخ التًهٗح التشرٗح الهًخفضح  (العلهٔ

 .أّ الهتّسطح، أّ تلك ذاخ التًهٗح التشرٗح الهرتفعح ّالهرتفعح جدا

العربى عن ّٗتتٗى لًا هى التٗاًاخ الهتاحح اًخفاض هتّسط هستّٗاخ التًهٗح التشرٗح علٔ الهستّٓ 
مثٌلتها على المستوى الدولى، مع تباٌن تلك المستوٌات بٌن الدول العربٌة،  فهناك عدد محدود من 

ذات  ( دّل6)وبعضها  (اإلهاراخ ّقطر ّالتحرٗى)ذات تنمٌة بشرٌة مرتفعة جدا  ( دّل3)الدول 
ذات  ( دّل7)وبعضها اآلخر  (السعّدٗح ّالمّٗخ ّلٗتٗا ّلتًاى ّعهاى ّتًّس)تنمٌة بشرٌة مرتفعة 

وهناك عدد  (األردى ّالجزابر ّهصر ّفلسطٗى ّسّرٗا ّالهؽرب ّالعراق)تنمٌة بشرٌة متوسطة 
وهناك دولتان لم تدرجا  (الٗهى ّالسّداى ّهّرٗتاًٗا)ٌنخفض فٌها مستوى التنمٌة  ( دّل3)محدود 

(. الصّهال ّجٗتّتٔ)فً التصنٌف الدولى لمستوٌات التنمٌة 

من حٌث وسائل وأسالٌب الحماٌة االجتماعٌة  وبناء شبكات األمان وتحسٌن بٌئة العمل - ثالثا 
 : (تدابٌر التأمٌن االجتماعى والخدمات االجتماعٌة  فى مجال التعلٌم والرعاٌة الطبٌة)

ّفٔ ُذا الهجال تتدّ أُهٗح تًهٗح تداتٗر الحهاٗح االجتهاعٗح  هى أجل الحد هى الًتابج السلتٗح  
ُّمذا تتعاظم أُهٗح دعم الخدهاخ . الهحتهلح  فٖ حالح اقتصار التًهٗح علٔ الجاًب االقتصادٓ

االجتهاعٗح  ّتعظٗم االًفاق علٔ تحسٗى تٗبح العهل إلٔ جاًب اهتداد ًظم التؤهٗى االجتهاعٔ تجهٗع 
صّرُا تها فٔ ذلك التؤهٗى الصحٔ العام هع تطّٗر السٗاساخ الهالٗح ّالًقدٗح للحد هى التضخم ّهع 
تّجَٗ االستثهاراخ للهشرّعاخ المثٗفح العهالح، ّ تاعتتارُا هشرّعاخ ذاخ هردّد اجتهاعٔ هتاشر 

فٔ األجل القصٗر ّفٔ الّقخ ذاتَ لِا هردّد اقتصادٓ هلحّظ فٔ األجل الهتّسط تها ٗعهل علٔ 
.  استداهح التًهٗح االقتصادٗح

ّإذا ها اجتهعخ الهعرفح، ّالتؤهٗى، ّالحهاٗح هعا، أهمى تحقٗق التّازى تٗى التًهٗح االقتصادٗح 
ّالتًهٗح االجتهاعٗح ، ّتالتالٔ اًعماس اٙثار اإلٗجاتٗح للتًهٗح علٔ  التشؽٗل ّعلٔ الحد هى التطالح 

. ّشدج الفقر

: القسم الثانً 

شبكات التأمٌن االجتماعى 

، حٗث (أّ قطاعا عرٗضا هًَ)ّٗتعٗى أى ٗتسع هجال التؤهٗى االجتهاعٔ لٗشهل الهجتهع ممل 
مّحدج )ّعلٔ هستّٓ الهشرّع  (مّحدج استِالمٗح)تتالقٔ الهصالح علٔ هستّٓ الفرد ّاألسرج 

ّهى ًُا،  تهـتد الحهاٗح إلٔ (. الهستّٓ االقتصادٓ للهجتهع)ّعلٔ هستّٓ الهجتهع ممل  (اقتصادٗح
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ّٗؽطـٔ الفـرق )حاالخ ال تإدٓ فِٗا فباخ هى الهإهى علِٗم ماهل تملفح الهزاٗا التٔ ٗحصلّى علِٗا 
هى خالل الهّارد العاهح للدّلح أٓ هى هجهّع الشعب ّهى أصحاب األعهال علٔ الًحّ الذٓ ٗفسر 

. (تعدد هصادر التهّٗل

ّإى اختلفخ أحماهَ )ًّإمد ًُا أى التؤهٗى االجتهاعٔ ًظام إجتارٓ قّهٔ ًٗتشر فٔ هختلؾ الدّل 
تؤسٗساًا علٔ أى األخطار التٔ ٗتعاهل هعِا ّاحدج فٔ جهٗع الدّل ّالفمرج ّاحدج  (هى دّلح ألخرٓ
 . (ّأحٗاًا ٗسهٔ الضهاى االجتهاعٔ)ّالهتادئ ّاحدج 

التد هى إطار عام ٗحمم شرّط ّحاالخ استحقاق الهعاشاخ ّالتعّٗضاخ ّّٗفر .. ّفٔ ُذا ملَ 
الحلّل الهالبهح للهشامل العاهح التٔ تّاجَ تطتٗق التؤهًٗاخ االجتهاعٗح  فٔ عالهًا العرتٔ ّإال ضاع 

. الِدؾ ّتًاقضخ الحلّل 

: القسم الثالث 

  :لتوفٌر الحماٌة االجتماعٌة  وتحسٌن بٌئة العمل (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)تكامل الجهود 

ّاقعا جدٗدا لتًظٗم عالقاخ العهل   (شؤى تاقٔ دّل العالم)ّاجِخ ّتّاجَ هختلؾ الدّل العرتٗح 
تتعاظم فَٗ أُهٗح الحّار االجتهاعٔ مّسٗلح سلهٗح دٗهقراطٗح للتّافق تٗى العهال ّأصحاب األعهال 
تدٗال عى الصراع التقلٗدٓ الذٓ لم ٗعد هجدٗا هع تطّر دّر الحمّهاخ ّتعاظم دّر القطاع الخاص 
ّالشرماخ الهتعددج الجًسٗاخ ، تها أدٓ إلٔ قٗام ُٗامل قاًًّٗح جدٗدج تًظم عالقاخ ّشرّط العهل، 
ّتتٗح التّافق حّل الحقّق ّااللتزاهاخ العهالٗح إعهاال لتّصٗاخ ّاتفاقٗاخ العهل العرتٗح ّالدّلٗح 

 . (ّالتؤهًٗٗح)الصادرج تشؤى الحقّق العهالٗح 

ّقد أمدخ الخترج الدّلٗح جدّٓ ّفاعلٗح الحّار االجتهاعٔ هًِجا سلهٗا للتشاّر ّالهفاّضح 
االجتهاعٗح  ّستٗال للتّصل لحلّل تّافقٗح لتًظٗم عالقاخ العهل تٗى اتحاداخ العهال ّهًظهاخ 

. أصحاب األعهال تها ٗتفق ّحتهٗح استقرار عالقاخ العهل ّتدعٗها للتعاّى تٗى شرماء العهل الثالثح 

ًستخلص أى الّاقع العالهٔ الجدٗد فٔ جّاًتَ االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح  ٗستّجب .. ّّفقا لذلك 
تعزٗز ّتدعٗم االتفاقٗاخ االجتهاعٗح  مآلٗح فعالح تحقق هرًّح أحمام تًظٗم عالقاخ العهل ّاستجاتتِا 

. للتطّر الهستهر فٔ الظرّؾ االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح 

 

  :المحور التاسع

خدمات ومكاتب التشغٌل ودورها فً الحّد من مشكلة البطالة 

: ٌتٌدخل الدولة فً سوق العمل وسٌاسات التشغٌل 

هّثلخ التطالح هًذ ثهاًًٗٗاخ القرى الهاضٖ شاؼالًا سٗاسٗاًا متٗراًا فٖ التلداى العرتٗح، حٗث تعطلخ 
.  ًستح متٗرج هى قّج العهل

وفً هذا اإلطار العام تم اعتماد مفهوم سٌاسات التشغٌل، وانخرطت سٌاسات التشغٌل فً الوطن 
العربً فً المقاربات الجدٌدة تحت تأثٌر العوامل االجتماعٌة  واالقتصادٌة محلٌا ودولٌا عن طرٌق 

: وضع العدٌد من اآللٌات المشجعة على التشغٌل فً مختلف المجاالت، ومنها على األخص 
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  تراهج ّآلٗاخ تشؽٗل الشتاب ّالفباخ السماًٗح ؼٗر الهحظّظح .

  تالترمٗز علٔ استداهتِا  (الهًاطقٗح)سٗاساخ التًهٗح الجِّٗح .

  ٖتراهج االستثهار العهّهٖ ّالتراهج الخاصح تاألشؽال العهّهٗح الهمّثفح العهالح، خاصح ف
 .هجال التًٗح األساسٗح ّهجال األشؽال العهّهٗح 

  ّإقاهح الهشارٗع ّآلٗاخ تهّٗلِا " الهستقل"تراهج التؤُٗل للعهل. 

  إصالح ًظم التعلٗم ّالتدرٗب .

ّعلٔ الرؼم هى ُذٍ الهجِّداخ الهتذّلح فإى سٗاساخ التشؽٗل فٖ التلداى العرتٗح ماًخ هحدّدج 
الًتابج للعدٗد هى األستاب، هًِا ها ٗتعلّق تصعّتح تًفٗذ تراهج اإلصالح االقتصادٕ، ّهًِا ها ٗتعلق 

تالتقلّتاخ االقتصادٗح العالهٗح ّأثرُا علٔ االقتصادٗاخ الهحلٗح، ّهًِا ها ٗتعلق تهتطلتاخ تًاء ها ٗسهٔ 
، خاصح تطّٗر أدّاخ إدارج أسّاق العهل تاّتجاٍ تحسٗى الّساطح تٗى "تسٗاساخ التشؽٗل الًشٗطح"

. العرض ّالطلب

: الوساطة المؤسسٌة الرسمٌة فً سوق العمل 

: ٌمكن إجمالً مفهوم الوساطة فً ثالثة نماذج 

 الّساطح ُتتًٔ علٔ هفِّم الحٗاد فٖ ُذٍ العالقح، تها ٗعًٖ أى الّسٗط ٗتدّخل فقط فٖ :األنموذج األّول 
" . األًهّذج اإلعالهٖ"ّٗسّهٔ ُذا الًهط  . ًقل الهعلّهاخ إلٔ الطرفٗى تالشفافٗح ّالحٗادٗح الماهلتٗى

 الّساطح ُتتًٔ علٔ التدّخل التعدٗلٖ فٖ تحقٗق الّساطح، ٗها ٗعًٖ تّجَٗ العرّض :األنموذج الثانً 
ّٗى  ّٗسّهٔ ُذا الًهط . (...تحسٗى اإلًتاجٗح، أّلّٗح تشؽٗل حاهلٖ الشِاداخ)ّالطلتاخ ًحّ ُدؾ هع

 .تاألًهّذج االًتقابٖ 

 الّساطح ُتتًٔ علٔ هستّٓ صٗاؼح عرض الشؽل أّ طلب الشؽل تشمل أفضل، مؤى :األنموذج الثالث 
ّعلٔ طالب الشؽـل أى . ُٗقترح علٔ صاحب العهل أى ٗحدد تمل دقح الهـّاصفاخ الهًِٗح الهطلـّتح

. ّٗسهٔ ُذا الًهـط تاألًهـّذج الهِٗمـل . ٗحـّدد تمل دقح أٗضا قدراتَ ّحقٗتح هِـاراتَ

ّتجدر اإلشارج ًُا إلٔ أّى الّساطح الرسهٗح تّّفق عادج تٗى ُذٍ الًهاذج الثالثح، فٖ حٗى أى الّسطاء 
. الخّاص ٗرمزّى علٔ األًهّذج الهِٗمل

: تموٌل خدمات سٌاسة التشغٌل النشٌطة 

وحسب التعرٌف . (سٗاساخ تشؽٗل ًشٗطح)تحخ تؤثٗر ظاُرج التطالح، اّتجَ عدد هى الدّل إلٔ اعتهاد 
: على العناصر التالٌة " سٌاسة التشغٌل النشٌطة"المعتمد تشتمل 

  الخدهاخ التٖ تقدهِا هصالح التشؽٗل العهّهٗح، إٔ هإسساخ الّساطح الرسهٗح .

  ّالعّهال  (الطرد)التدرٗب لفابدج طالتٖ الشؽل الجدد ّالهفصّلٗى هى العهل، ّالهِّددٗى تالفصل
  .(تدرٗب هستهر)الهستخدهٗى 

  اإلجراءاخ ّالحّافز الخاصح تتشؽٗل الشتاب. 

  ،التشؽٗل الهدّعم ّإحداث هّاطى الشؽل عى طرٗق العهل الهستقل ّإحداث الهإسساخ
 .ّاألشؽال العهّهٗح 
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 ّفٖ ُذا . اإلجراءاخ ّالحّافز لفابدج الشرابح االجتهاعٗح  هى ذّٓ االحتٗاجاخ الخاصح
السٗاق، تًفق هختلؾ الدّل حصصا هِّهح هى دخلِا القّهٖ علٔ سٗاساخ التشؽٗل الًشٗطح 

. ّإى ماًخ تًسب هتفاّتح، إالّ أّى ُٗملٗح اإلًفاق ّحجهَ تختلؾ هى تلد إلٔ آخر

ّ تالرؼم هى الهجِّد المتٗر الذٕ تتذلَ تعض التلداى العرتٗح فٖ إطار سٗاساخ التشؽٗل الًشٗطح 
ّٗعّد ذلك . فإّى هردّد ُذٍ االستثهاراخ علٔ التشؽٗل ّالحّد هى التطالح هحدّد اقتصادٗا ّاجتهاعٗا

إلٔ عّدج أستاب، هًِا عدم إحمام ُٗملح اإلًفاق التٖ تختلؾ تهاها عى ُٗملح اإلًفاق فٖ التلداى الؽرتٗح 
.  التٖ ترّمز تشمل متٗر علٔ التدرٗب األساسٖ ّالتدرٗب الهستهر ّإعادج التمّٗى ّإٗجاد فرص العهل 

أها الهًطقح العرتٗح فِٖ ترّمز تشمل أساسٖ علٔ تراهج تشؽٗل الشتاب ّتِهٗش الجّاًب األخرٓ 
ّحّتٔ ضهى ُذٍ الهِّهح فإّى تراهج تشؽٗل الشتاب ال تّّفر تالقدر .  مالتدرٗب ّاإلحاطح تالهسّرحٗى 

 ًّٖ المافٖ االستجاتح الحتٗاجاخ الهًشآخ االقتصادٗح هى الهِاراخ، ُّّ ها ٗإّدٕ تصفح عاهح إلٔ تد
. هعدالخ االًدهاج للهستفٗدٗى هى ُذٍ التراهج

ًَّ هى ضهى هِام هصالح التشؽٗل العهّهٗح فٖ أؼلب الدّل العـرتٗح  ّهّها تجدر اإلشارج إلَٗ أ
خالفا لهختلؾ هإّسساخ - ُّذا شٖء إٗجاتٖ - الًِّض تالعهـل الهستقل ّتعث أّ إقاهح الهشارٗع 

 ّالّمالح السّٗدٗح للتشؽٗل (ANPE)الّساطح فٖ التجارب الؽرتٗح هثل الّمالح الفرًسٗح للتشؽٗل 
(AMS) ّالّمالح الفٗدرالٗح للعهل فٖ ألهاًٗا، ّالدّٗاى الهرمزٕ للتشؽٗل فٖ السّٗد (COWI) حٗث، 

أّها العهل . تعهل أساسا علٔ التقرٗب تٗى العرض ّالطلب للعهل الهإّجر ّهختلؾ الخدهاخ الهّتصلح تَ
. الهستقل ّتعث الهإّسساخ فِّ ًٗدرج ضهى الًشاط االقتصادٕ العام

وعلى الرغم من اإلنجازات المسجلة على مستوى الوساطة الّرسمٌة فً سوق العمل فً الوطن 
: العربً فإّن مؤسسات الوساطة مازالت بحاجة إلى التطوٌر، وذلك من خالل 

  االًتقال هى هفِّم إدارج العهل إلٔ هفِّم تًشٗط سّق العهل فٖ إطار شرامح فاعلح هع
هًظهاخ أصحاب األعهال ّالعّهال ّهإسساخ الهجتهع الهدًٖ هى جهعٗاخ ّهًظهاخ ؼٗر 

. حمّهٗح 

  فٖ تلّرج الهساراخ الهحلٗح لتًهٗح التشؽٗل عى طرٗق تعتبح  (أّ الجِاخ)تعزٗز دّر الهًاطق
الهّارد الهادٗح ّالتشرٗح ّهختلؾ الفاعلٗى علٔ الهستّٓ الهحلّٖ تها ٗجّسم التعد التضاهًٖ 

للتشؽٗل ّٗجعلَ هسإّلٗح هشترمح للجهٗع ؛ ّتإّمد هختلؾ التجارب الؽرتٗح أُهٗح ُذا الدّر فٖ 
ذاخ العالقح تالخدهاخ " هِى الجّار"المشؾ عى فرص التشؽٗل الماهًح ّهًِا علٔ األخص 

ّٗح   .االجتهاعٗح  الهّّجِح إلٔ األفراد ّاألسر ّخصّصٗاخ الهجتهعاخ الهحل

: خدمات الوسطاء الخواص فً سوق العمل ** 

ًِّا لم تُعْد . تعّرضًا للّساطح الّرسهٗح الهإّسسٗح فٖ سّق العهل ّٗح ُذٍ الّساطح، فإ ّتالّرؼم هى أُه
. فٖ إطار التًسٗق ّالتماهل هع هماتب التشؽٗل العهّهٗح" الخاّصح"مافٗح ها لم ترافقِا الّساطح 

  مكاتب التشغٌل الخاصة   :

: التجارب الغربٌة ** 

ّفٖ ضّء .  الهتهّثل فٖ الّساطح الرسهٗح " االحتمار القاًًّٖ"أقتلخ هعظم التلداى علٔ إلؽاء 
ذلك، أصتحخ سّق العهل تخضع لظاُرج تعدد هساراخ التّظٗؾ، ّتالتالٖ الهًافسح تٗى هختلؾ 
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الّسطاء سّاء ماًّا رسهٗٗى أّ خّاص، لعرض أّفر ها ٗهمى هى خدهاخ التشؽٗل ّفرص العهل 
ُٗسـّهٔ تـ .  ّتالتالٖ تحسٗى إدارج سّق العهل ". اقتصاد الّساطح"ّقد أّدٓ مّل ذلك إلٔ هــا ٗهـــمى أى 

إلٔ  (هًظهح التعاّى االقتصادٓ ّالتًهٗح)ّفٖ إطار إًِاء احتمار الدّل لخدهاخ التشؽٗل، ذُتخ 
ًِّا طلتخ أى تحال تراهج التشؽٗل ّحّافزُا إلٔ الهماتب الخاصح تها ٗعًٖ إلؽاء الهماتب  حّد أ

. العهّهٗح، إال أّى ُذا الرإٔ لم ٗإخذ تَ عهلٗاًا، ّتّم اعتهاد هتدأ الهزاّجح تٗى العهّهٖ ّالخاص 

: التفكٌر فً اعتماد تحرٌر خدمات سوق العمل فً الدول العربٌة ** 

  وكاالت التشغٌل الخاّصة  :

الصّحح، )االقتصادٗاخ العرتٗح عهّها ّتحرٗر الخدهاخ علٔ ّجَ الخصّص  (تحرٗر)فٖ ضّء 
ّفٖ ضّء إشمالٗاخ التشؽٗل ّاّتساع ظاُرج التطالح ّؼٗاب  (...التعلٗم، التدرٗب، الًقل، االتصاالخ

ًَّ تاخ هى الضرّرٕ التفمٗر فٖ إحداث (تاستثًاء هصر ّالجزابر ّالتحرٗى)التؤهٗى ضد التطالح  ، فإ
ّماالخ تشؽٗل خاّصح ّإلؽاء احتمار القطاع العام لخدهاخ سّق العهل ّلّ تدرٗجٗا تاعتتار أى هتدأ 

االحتمار القاًًّٖ أقّرتَ قّاًٗى عهل صٗؽخ فٖ عقـّد الستًٗٗاخ ّالستعًٗٗاخ ّالثهاًًٗٗاخ فٖ ظرّؾ 
سٗاسٗح ّاقتصادٗح ّاجتهاعٗح اّتسهخ تتدخل الدّلح ّفق هفِّم الدّلح الّراعٗح ّتِٗهًح القطاع العام فٖ 

. مّل الهجاالخ

راخ الحالٗح ضرّرج االًتقال هى هفِّم إدارج العهل الّسابد  ّّ ّتًاء علٔ ذلك تإّمد هختلؾ التط
راًُا إلٔ هفِّم تًشٗط سّق العهل هع هختلؾ الفاعلٗى االقتصادٗٗى ّاالجتهاعٗٗى تجسٗدا لهقّلح 

. ُّٖ هى أُم هقّهاخ العقد االجتهاعٖ الجدٗد" هسإّلٗح الجهٗع"التشؽٗل 

ّٗح فٖ ُذا االّتجاٍ أّى ّماالخ التشؽٗل الخاصح تاالستًاد إلٔ التجارب  ّهّها ٗدعّ إلٔ التفمٗر تجد
.  العالهٗح لِا عّدج هزاٗا تسِم فٖ الرفع هى مفاءج إدارج ّتسٗٗر سّق العهل

: الوسٌط التكنولوجً فً سوق العمل 

:  نحو إنهاء الوساطة المادٌة فً التجارب الغربٌة 

هع تداٗح التسعًٗٗاخ شِدخ سّق الّساطح دخّل العب جدٗد ُّ الّسٗط التمًّلّجٖ عتر هّاقع 
ُّذا الشمل الجدٗد فٖ التعاهل هع سّق العهل أّثر تؤثٗرا تالؽا علٔ الّساطاخ التقلٗدٗح . شتمح اإلًترًخ

ّٗر أًهاط الّساطح تإضفاء الصتؽح . الهإّسسٗح ّالخاصح فٖ االقتصادٗاخ الهتقدهح " الالهادٗح"مها ؼ
فقد ّّفرخ شتمح اإلًترًخ هجهّعح هى التقًٗاخ تهّمى هى ًشر ّهعالجح الهعلّهاخ تطرٗقح .علِٗا 

هرمزٗح ّهتاشرج ّفّرٗح ّتملفح زُٗدج تحٗث ٗتّم التعاهل تشمل تفاعلٖ تٗى عارض الشؽل ّطالتَ ال
. هتاشرج ّتدّى ّساطح

ًَّ آخذ فٔ االتساع أٗضا  ّلبى ماى ُذا الّسٗط الهعلّهاتٖ ّاسع االًتشار فٖ الّالٗاخ الهتحدج فإ
هى % 89ففٖ فرًسا هثال، تشٗر دراسح أجرٗخ حدٗثا إلٔ أّى . فٖ هختلؾ الهجتهعاخ الؽـرتٗح 

 هًِا %40الهإسساخ التٖ ّّظفخ عى طرٗق اإلًترًخ أّدعخ عرّضِا علٔ هّاقع الشتمح، ّ
مها تشٗر الدراسح ًفسِا إلٔ أّى الّسٗط الهعلّهاتٖ أّثر تؤثٗرا . اختارخ الهترشحٗى هى ُذٍ الهّاقع

 إلٔ 2001سًح  % 71متٗرا علٔ إعالًاخ الشؽل فٖ الصحافح، حٗث تراجع االطالع علِٗا هى 
.  فٖ فرًسا% 35 فٖ إستاًٗا 2005ّسًح % 34
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ّٗر سلّمٗاخ التعاهل هع سّق العهل تالًستح لطالتٖ الشؽل  ّتدّل مل ُذٍ الهإشراخ علٔ تؽ
ّألصحاب األعهال علٔ حّد الّسّاء، ُّّ ها ٗطرح هسؤلح هصداقٗح هإسساخ الّساطح التقلٗدٗح مهرفق 

. عهّهٖ

 

  :المحور العاشر 

 متطلبات النهوض بالقطاع الزراعً لدعم التشغٌل

: القسم األول 

مع التركٌز على قضٌة التشغٌل .. معالم أساسٌة للقطاع الزراعً

 :  الناتج المحلً اإلجمالً والناتج الزراعً فى الدول العربٌة- أ

تشٗر التٗاًاخ الهتاحح إلٔ التزاٗد الهستهر فٖ مل هى الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ ّالزراعٖ خالل 
الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ هى ها ٗهثلَ الًاتج الزراعٔ هى ، مها تزاٗدخ ًستح 2011-2007الفترج هى 

، إال أى تلك الًستح أخذخ فٖ التًاقص هرج أخرٓ 2009عام % 6.54 إلٔ ًحّ 2007عام % 5.99
، ّٗعمس ُذا الّضع زٗادج األُهٗح الًستٗح إلسِام القطاعاخ األخرٓ 2011عام % 5.55لتصل إلٔ 

لجذب أمتر فٖ الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ هقارًح تالًاتج الزراعٖ، األهر الذٕ ٗتطلب هعَ إعطاء أُهٗح 
. االستثهار فٖ أًشطح القطاع الزراعٖ، ّزٗادج إًتاجٗتَ 

 :إنتاجٌة وأجور العمالة الزراعٌة فى الدول العربٌة -ب 

الدخل الهتحصل علَٗ جراء هزاّلح العاهل  )هى الهسلم تَ أى دخل العاهل فٖ القطاع الزراعٖ 
ًّظرا لعدم . ٗعد هًخفضا إذا ها قّرى تهستّٓ دخل ًظٗرٍ فٖ القطاعاخ األخرٓ (الًشاط الزراعٖ

ّجّد تٗاًاخ رسهٗح دقٗقح عى هستّٓ أجّر العهالح الزراعٗح فٖ الدّل العرتٗح، فإًَ ٗهمى استخدام 
.  هتّسط ًصٗب الفرد هى الًاتج مهإشر لإلًتاجٗح ّاألجّر

ّتشٗر التٗاًاخ إلٔ أى هتّسط ًصٗب الفرد هى الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ فٖ تزاٗد هستهر خالل 
، مها تزاٗد هتّسط ًصٗب الفرد هى الًاتج الزراعٖ (2009تاستثًاء عام ) 2011-2007الفترج هى 

ّتهقارًح هعدل التؽٗر السًّٕ فٖ الحالتٗى ٗتضح أًِها فٖ تًاقص هستهر، إال أى . خالل الفترج ًفسِا
هعدل التؽٗر السًّٕ فٖ هتّسط ًصٗب الفرد هى الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ ٗفّق هتّسط التؽٗر فٔ 

.   ًصٗب الفرد هى الًاتج الزراعٖ تؤمثر هى الضعؾ فٔ هعظم السًّاخ 

 ّٗتفاّخ هتّسط ًصٗب الفرد هى الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ هى دّلح عرتٗح ألخرٓ، حٗث ٗصل 
أقصاٍ فٖ دّل هجلس التعاّى الخلٗجٖ، ثم ًٗخفض تصّرج هلحّظح فٖ الدّل العرتٗح الزراعٗح 

، ثم ٗصل ألدًاٍ فٖ مل هى (السّداى ّتًّس ّالهؽرب ّهصر ّسّرٗا ّالجزابر ّالعراق)الربٗسح 
. جٗتّتٖ ّالسّداى ّالٗهى ّهّرٗتاًٗا

 :المستوى التقنً فً الزراعة العربٌة- ج

ٗعتتر الهستّٓ التقًٖ للزراعح العرتٗح هتّاضعا، حٗث ٗقدر هعدل استخدام الهٗمًح الزراعٗح 
ّال .  جرارا  لمل ألؾ ُمتار علٔ الهستّٓ العاله18ٖ جراراخ لمل ألؾ ُمتار، هقاتل 7تًحّ
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ُذا تجاًب اًخفاض .  مجم للِمتار عالهٗا91 مجم للِمتار، هقاتل 50ٗتجاّز استخدام األسهدج هعدل 
هى الهساحاخ الهزرّعح، مها تعاًٖ % 30هعدالخ استخدام التذّر الهحسًح، التٖ ال تهثل سّٓ 

الزراعح العرتٗح اًخفاض هعدالخ استخدام أسالٗب الّقاٗح ّالهمافحح الحّٗٗح،ّالرعاٗح التٗطرٗح، 
ّشّٗع ًظم الترتٗح التقلٗدٗح للقطعاى الحّٗاًٗح، ّتدابٗح أسالٗب الصٗد ّاالستزراع السهمٖ فٖ ؼالتٗح 

. الدّل العرتٗح 

 :ضعف االستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة- د

ٗشٗر ّاقع االستثهار الزراعٖ العرتٖ إلٔ أى هتّسط ًستح االستثهاراخ الهّجِح لقطاع الزراعح 
هى االستثهاراخ الملٗح، ُّٖ ًستح هتّاضعح للؽاٗح فٖ ظل ها % 9فٖ الدّل العرتٗح لم ٗتجاّز الـ 

ّلعل هى أُم أستاب ذلك، ضعؾ التًٔ األساسٗح فٖ .. تعاًَٗ الهًطقح العرتٗح هى تزاٗد فٖ فجّج الؽذاء
. الدّل الّاعدج زراعٗا، ّضعؾ هعدل التمّٗى الرأسهالٖ فٖ القطاع الزراعٖ تصفح عاهح

 

: القسم الثانً 

محاور النهوض بالقطاع الزراعً العربً وإٌجاد فرص العمالة 

: ترتمز هحاّر الًِّض تالقطاع الزراعٖ العرتٖ ّإٗجاد فرص العهالح علٔ التراهج التالٗح

 :برامج التوسع الزراعً األفقً ودورها فً توفٌر فرص العمل -1

تعتتر تراهج التّسع الزراعٖ األفقٖ أحد التراهج الهإثرج فٖ التًهٗح الزراعٗح، حٗث ٗإدٕ التّسع 
فٖ الهساحح الهزرّعح إلٔ زراعح هحاصٗل إضافٗح ّتالتالٖ إٗجاد فرص عهل جدٗدج، ُّذا ٗتطلب 

ّجّد تًٗح تحتٗح هإسسٗح ّهادٗح تعزز تحقٗق التّسع األفقٖ علٔ ًطاق ّاسع هى خالل تسِٗل 
إال أًَ ٗجب األخذ . الحصّل علٔ األراضٖ، ّالتهّٗل الرٗفٖ، ّالهعارؾ الفًٗح، ّاالتصاالخ ّالًقل

فٖ االعتتار أى إهماًاخ التّسع فٖ الهساحاخ الهزرّعح لٗسخ تال حدّد، فملها تّسعخ الدّلح فٖ فتح 
 . هًاطق جدٗدج للزراعح تضاءلخ أهاهِا أُهٗح التّسع فٖ الهساحاخ

 :تطوٌر المستوى التقنً فً الزراعة العربٌة وزراعة المحاصٌل الكثٌفة االستخدام للعمالة- 2

ٗعد تطّٗر الهستّٓ التقًٖ تصّر ج هستدٗهح فٖ الزراعح أحد الهحاّر الربٗسح لتًهٗح القطاع 
الزراعٖ، ّقد أظِرخ التجارب الساتقح هدٓ تعقد عهلٗح تطّٗر الهستّٓ التقًٖ ّهدٓ الحاجح إلٔ 
التًسٗق تٗى مل هى القطاعٗى العام ّالخاص ّهًظهاخ الهًتجٗى الزراعٗٗى لمٖ تتّافق التؽٗراخ 

ّٗقّم تطّٗر الهستّٓ التقًٖ علٔ رمٗزتٗى أساسٗتٗى . الجدٗدج فٖ التمًّلّجٗا هع االحتٗاجاخ الهحلٗح
الهستّٓ التقًٖ القابم علٔ تمثٗؾ العهالح ّتحسٗى إًتاجٗح األٗدٕ العاهلح، هى جِح أّلٔ، ّتمثٗؾ : ُها 

ّٗجب أى ٗإخذ فٖ االعتتار أى تطّٗر الهستّٓ التقًٖ القابم علٔ تمثٗؾ . رأس الهال هى جِح أخرٓ
رأس الهال علٔ الرؼم هى أًَ ٗإدٕ  إلٔ زٗادج اإلًتاجٗح، فإًَ ال ٗإدٕ إلٔ إٗجاد هستّٓ هرض هى 

أى الهزارعٗى الفقراء ال ٗستطٗعّى الحصّل  (1): العهالح ّتالتالٖ التخفٗؾ هى حدج الفقر لستتٗى ُها
أى الًهّ الزراعٖ ال  (2)علٔ رأس الهال الالزم الذٕ ٗهمًِم هى االستفادج هى التمًّلّجٗاخ الجدٗدج 

ُٗترجم إلٔ زٗادج فٖ الطلب علٔ األٗدٕ العاهلح ّتذلك ال ٗستفٗد هًَ عهال الزراعح الهعدهّى فٖ 
. الهًاطق الرٗفٗح، ّتالتالٖ فإى الًهّ الزراعٖ ال ٗعّد تفابدج هتاشرج علٔ الفقراء
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االستثمار فً المشروعات الزراعٌة والمشروعات المتكاملة والمرتبطة ذات العالقة بتنمٌة - 3
: المجموعات المحصولٌة المستهدفة

. هى هجهل االستثهاراخ الملٔ% 8 ّ 5ٗتراّح ًصٗب القطاع الزراعٔ فٖ الدّل العرتٗح تٗى 
ُّّ ها ٗقل فٖ ؼالتٗح الدّل العرتٗح تمثٗر عى األُهٗح الًستٗح للقطاع الزراعٖ فٖ الًاتج الهحلٖ 

ّال تتّافر  فٖ الدّل العرتٗح عًاصر الجذب الهًاستح لالستثهار فٖ الهشرّعاخ الزراعٗح . اإلجهالٖ
هع " ؼٗر عادلح"ّها ٗرتتط ّٗتماهل هعِا هى هشرّعاخ، ّإًها تخضع فٖ ُذا الشؤى لهًافسح 

.    الهشرّعاخ فٖ تعض القطاعاخ األخرٓ مالسٗاحح

ّهى ًاحٗح أخرٓ ال ٗخصص لإلًفاق العام علٔ هجاالخ التحث ّالتطّٗر الذٕ ٗشمل أُم 
هى قٗهح الًاتج % 0.1هرتمزاخ التًهٗح ّالتحدٗث الزراعٖ سّٓ القدر الٗسٗر الذٕ ال ٗتجاّز ًحّ 

ُذٍ الًستح تصل إلٔ عشراخ األضعاؾ فٖ العدٗد هى الدّل الهتقدهح،  تل تعض الدّل . الزراعٖ
 %. 3 ّ 2الًاهٗح، لتتراّح ها تٗى 

 :تطوٌر مؤسسات المزارعٌن فً المنطقة العربٌة - 4

تعتتر هإسساخ الهزارعٗى أداج أساسٗح لتحدٗث الزراعح ّتطّٗر اإلًتاج ّاإلًتاجٗح ، ّتخاصح لدٓ 
أى ًجاح – ّتخاصح الهتقدهح – صؽار الهزارعٗى، فقد أثتتخ التجارب العهلٗح فٖ العدٗد هى الدّل 

جِّد التًهٗح الزراعٗح ّتراهجِا ّهشرّعاتِا ٗرتتط تاًتظام الهزارعٗى ضهى أطر هإسسٗح هًاستح 
ّفعالح ٗهمًِم هى خاللِا مجهاعاخ تحقٗق العدٗد هى الهصالح التٖ ال ٗتسًٔ لمل هًِم علٔ حدج 

ّٗتطلب ذلك دعم ّتطّٗر هرافق ّهإسساخ الخدهاخ الزراعٗح الهساًدج، ّتخاصح تلك : تحقٗقِا 
الهتعلقح تالخدهاخ التسّٗقٗح، ّهإسساخ اإلقراض للهزارعٗى ّهإسساخ التحث ّاإلرشاد ًّقل 

التمًّلّجٗا، تاعتتارُا ًقطح االًطالق ّهرمز القٗادج فٖ هجال التطّٗر التقًٖ، ّٗتضهى ذلك الدعهٗى 
 .الهالٖ ّالفًٖ، ّترقٗح الهِاراخ للمّادر التشرٗح ّتحسٗى ظرّؾ عهلِا

 :تبّنً برامج بناء القدرات البشرٌة للعمالة الزراعٌة العربٌة  -5

تتصؾ أؼلب الدّل العرتٗح الزراعٗح الربٗسح تاًخفاض هستّٓ التًهٗح التشرٗح الهتهثل فٖ 
ّتتطلب تًهٗح الهّارد . اًخفاض هستّٗاخ الهعٗشح ّهعدالخ التحصٗل التعلٗهٖ، ّالصحح العاهح

ّؼٗرُم .. التشرٗح فٖ ُذٍ الدّل دراسح أدّار ّاحتٗاجاخ الهزارعٗى هى الرجال ّالًساء، علٔ السّاء
هى أفراد األسرج ههى ٗقّهّى تؤعتاء هتعددج ّلِم هتطلتاخ هتتاًٗح فٖ هجاالخ التعلٗم، ّالصحح 

ُذا ّٗجب أال ٗقتصر تتًٖ تراهج تًاء القدراخ علٔ هًاطق أّ أقالٗم .. ّالتؽذٗح، ّالهعارؾ التمًّلّجٗح
 . جؽرافٗح هحدّدج تل ٗشهل جهٗع الفباخ هى الهزارعٗى ّالعهال الزراعٗٗى فٖ تلك الدّل 

 :تطوٌر التعلٌم الزراعً الفنً والجامعً لٌواكب التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة  -6

أى الهرأج الرٗفٗح تلعب دّرا هِها فٖ " هًظهح األؼذٗح ّالزراعح"تّضح الدراساخ التٖ أجرتِا 
، (الخ.. األؼًام، ّالهاعز )إًتاج الهحاصٗل الؽذابٗح األساسٗح، ّترتٗح الدّاجى ّالحّٗاًاخ الصؽٗرج 

. مها أًِا تقّم تالعهلٗاخ التالٗح للحصاد، ّتزداد أُهٗح ُذا الدّر تصفح خاصح فٖ التلداى األقل ًهّاًا 
فقد أدخ الحرّب، ّالِجرج الهتزاٗدج هى الرٗؾ إلٔ الحضر، تحثاًا عى فرص العهل تؤجر، إلٔ زٗادج 

َضع الهرأج أهام " تؤًٗث الزراعح"ّ . عدد األسر التٖ تعّلِا ًساء فٖ التلداى الًاهٗح َّ علٔ ُذا الًحّ 
. أعتاء شاقح فٖ هجاالخ اإلًتاج، ّتّفٗر ّإعداد الطعام رؼم ها ّٗاجِِا هى عقتاخ متٗرج تالفعل



 

46 

 

 

صٌاغة برامج تنموٌة خاصة بمجال تموٌل المشروعات المتناهٌة الصغر وتطوٌر العمل فٌها  -7
: بشكل مؤسسً

إى الهشرّعاخ الصؽٗرج ٗهمى أى تمّى قاطرج للتًهٗح ، ّتًاءًا علٔ ذلك، ٗلزم تّجَٗ اإلقراض 
لهشرّعاخ إًتاجٗح صؽٗرج، تتالءم هع ظرّؾ صؽار الهزارعٗى، ّتّفٗر الشرّط الالزهح لًجاحِا 

هى حٗث اإلهداد تالختراخ التقًٗح ّالهإسسٗح ّالتسّٗقٗح الضرّرٗح ّدعم الصًاعاخ الرٗفٗح الصؽٗرج، 
تتقدٗم االبتهاى ّالتدرٗب الالزهٗى إلقاهح هشرّعاخ ؼٗر زراعٗح سّاء فٖ األًشطح التقلٗدٗح هثل 

حٗامح الهالتس ّأعهال اإلترج، أّ فٖ األًشطح ذاخ الطلب الهتجدد مالحرؾ الٗدّٗح ّأعهال السجاد 
م لسّق العهل، تِدؾ . ّهًتجاخ األلتاى  ّتاإلضافح إلٔ ذلك، فإًَ ٗجب تطّٗر اإلطار التشرٗعٖ الهًظِّ

إصالح ًظام التؤهًٗاخ االجتهاعٗح  ّالهعاشاخ التقاعدٗح، ّرفع الحد األدًٖ لألجّر، ّهًع الفصل 
التعسفٖ للعهال، ّتقّٗح اإلطار الًقاتٖ، ّدعم دّرٍ فٖ التفاّض ّالهساّهح الجهاعٗح ّإعفاء 

. الهشرّعاخ الصؽٗرج ّالصؽرٕ هى الضرابب 

ّلتعظٗم االستفادج هى الهشرّعاخ الصؽٗرج فإًَ ٗلزم إٗجاد تٗبح اقتصادٗح هّابهح لًهّ الصًاعاخ 
الصؽٗرج ّالهتّسطح هى خالل سٗاساخ هالٗح ًّقدٗح ّضرٗتٗح هشجعح لالستثهار، تاإلضافح إلٔ تّفٗر 

للصًاعاخ الصؽٗرج ّتقدٗم القرّض الهٗسرج لِا، عالّج علٔ دعم الحمّهح القرّض  " الحّضاًاخ"
الهقدهح لِذٍ الهشرّعاخ، ّتّفٗر الهعلّهاخ المافٗح ّدراساخ الجدّٕ الالزهح ّرتط الحّافز ّالهزاٗا 

مها أًَ ٗجب العهل علٖ تطّٗع الفى اإلًتاجٖ .  التٖ تقدم للهشرّعاخ تها تّفرٍ هى فرص عهل
الهستخدم فٖ الصًاعاخ الهحلٗح تها ٗتالءم هع ظرّؾ الًدرج الًستٗح لعّاهل اإلًتاج، ُّّ ها ٗعًٖ 

إعطاء االُتهام الستخدام أسالٗب إًتاجٗح أمثر تمثٗفا للعهل ّتشجٗع المٗاًاخ االقتصادٗح الّطًٗح 
الهتخصصح فٖ تّفٗر خدهاخ ضهاى االستثهار هها ٗسِم فٖ تشؽٗل عاهلٗى جدد ّهى ثم تقلٗص 

 . التطالح
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