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 تقــدٌم

 

أبرٌل / نٌسان  42م . ع . ع . د  1575: أصدر مإتمر العمل العربى قراره رقم ) أوال

( الذى ٌنص على إدراج بند فنى ضمن الجدول األعمال 43( بشؤن جدول أعمال الدورة ) 2015

 . " تبادل المعلومات وأثرها فى تنظٌم أسواق العمل العربٌة "تحت عنوان 

: تحرص منظمة العمل العربٌة فى بنودها الفنٌة المقدمة لمإتمرات العمل العربٌة على  ثانٌا

تقدٌم خالصة الدراسات المنهجٌة العلمٌة ذات العالقة بالبنود الفنٌة المدرجة على المإتمر وفى هذا 

مات اإلطار قامت المنظمة بتكلٌؾ أحد الخبراء بإعداد وتقدٌم دراسة شاملة حول " تبادل المعلو

وأثرها فى تنظٌم أسواق العمل العربٌة " وفق محاور تم االتفاق علٌها باعتباره أحد البنود الفنٌة 

( لمإتمر العمل العربى ) القاهرة ، أبرٌل / نٌسان 43المدرجة على جدول أعمال الدورة )

2016 . ) 

كد على جملة من المضامٌن وهى أن المداخل األساسٌة لمعالجة : جاءت الدراسة لتإ ثالثا

فٌه على ببناء نظام لمعلومات أسواق العمل تتوفر وثٌقاً  ارتباطاقضاٌا التشؽٌل والبطالة ترتبط 

ٌّة والتحدٌث المستمّر لمدخالته وتبادل بٌاناته بشكل منّسق  وجه الخصوص معاٌٌر المالءمة والفعال

ٌّة منتظمة بٌن المنتجٌن للمعلومة والمستخدمٌن لها وبخاّصة الباحثٌن عن عمل و منّظمات  وبدور

 أصحاب العمل ومنّظمات العمال و مراكز البحوث...

ٌّة  ٌّة وعلى مستوى منّظمة العمل العرب وبالرؼم من الجهود المبذولة على المستوٌات الوطن

لمستمرة للكتاب الدوري لالرتقاء بنظام المعلومات حول سوق العمل من خالل المراجعات ا

إلحصاءات العمل و إطالق الشبكة العربٌة لمعلومات سوق العمل، فإّن الحاّجة ما زالت ملّحة 

 لمزٌد الّرفع من أداء هذه المنظومة.

ومن هذا المنطلق، ٌناقُش هذا الّتقرٌر ضرورة تطوٌر وظابؾ النظام المعلوماتً ومنها وظٌفة 

ها، ووظٌفة مّد الجسور لتبادل المعلومات بٌن مختلؾ المصادر متابعة سوق العمل ورصد تطّورات

ٌّة، ووظٌفة قٌاس أثر الّسٌاسات االقتصادٌة على الّتشؽٌل.  ونشرها باّتجاه الجهات المعن

ٌّة لوضع آلٌات المساعدة على أخذ القرارات  وتعتبر هذه الوظابؾ من الشروط األساس

 ٌرة باستمرار.لالستجابة إلى تطّورات العرض والطلب المتؽ
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فً هذا السٌاق ٌناقش التقرٌر أٌضا ضرورة توحٌد المفاهٌم والمصطلحات ومإّشرات قٌاس و

األداء على مستوى جانب العرض وجانب الّطلب بما ٌمّكُن من جمع البٌانات الكمٌة و النوعٌة 

ٌّة ب شكل موّحد ذات المصداقٌة وفق منهجٌات إحصابٌة متفق علٌها و من صٌاؼة الّتقارٌر الوطن

ا أدنى من المشتركات المف ٌّة الم  اهٌٌضمن حّدً ٌّة والقٌاس ٌّة والمصطلح  ع علٌها.جمً م

ٌّة على متابعة تنفٌذ  ٌّة حرص منّظمة العمل العرب وتزداد أهمٌة هذه المنظومة أٌضا على خلف

ٌّات الفّنٌة التً أطلقتها المنّظمة فً مجال الّتشؽٌل والبطال ٌّات والمرجع ٌّا اإلستراتٌج ة المعتمدة عرب

 وقٌاس أثرها على سوق العمل.

ومالحظاتكم  بآرابكم ونحن إذ نقّدم هذا الّتقرٌر فإّننا نتطلّع إلى إبداء الرأي فٌه وإثراءه:  رابعا

العمل  لتحقٌق الهدؾ المنشود منه من خالل تشكٌل لجنة فنٌة ثالثٌة التمثٌل منبثقة عن مإتمر

 . العربى

 : األمر معروض على المإتمر الموقر التخاذ ما ٌراه مناسبا فى هذا الشؤن . خامسا

 

 

 فاٌز على المطٌري

 المدٌر العام

 

 2016مارس / آذار ، القاهرة 
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 مدخل تمهٌدي

 

ٌّةتشهد أؼلب المجتمعات  دنا األبعاد السٌاسٌة  ذا ما حٌّ إ) جمالها إمكن تحدٌات كبٌرة ٌُ  العرب

ٌّةاال ٌّةتّ فً القضاٌا ال – ستراتٌج له معضلة البطالة لما تمثّ  التحّدٌاتهذه  ةفً صدارتؤتً و ( . نمو

 عً.االجتماي وداالقتصاٌاسً وستقرار السامن عوامل الال -الفترة األخٌرة كما رأٌنا فً -

وضعت منذ سنوات  سٌاسات واستراتٌجٌات  ةالعربٌ الّدول وال بد من التنوٌه بداٌة الى أن جلّ 

 الّتشؽٌلصات مالٌة كبٌرة لتموٌل البرامج الخصوصٌة لدعم ت مخصّ أقرّ و داالقتصالرفع أداء 

خفٌؾ من وطؤة البطالة. وعلى الرؼم من تراجعها ذلك لم ٌمّكن من التّ  أنّ  إالّ . الّشباب إدماجو

 إلىالعام للبطالة فً الوطن العربً ما فتا ٌتفاقم من سنة  معّدلال نّ إف الّدولالطفٌؾ فً بعض 

ستثنابٌة خٌرة بشكل الفت بسبب األوضاع االألقد ازداد هذا الوضع سوءا فً الفترة اأخرى.  و

العربً العام للبطالة وفق أحدث بٌانات منظمة العمل  معّدلحٌث بلػ ال الّدولبها بعض  التً تمرّ 

ٌّة أكثر  ت مقارنة بؤقالٌم العالممعّدالهو ما ٌمثل أعلى الو ، 2014فً العام   %17حوالً   العرب

 الّتشؽٌلال تشمل صٌؽة االحتساب هذه . و(2014% فً العام  8.4) العالمً معّدلال من ضعفً

التً خرجت من سوق العمل بدافع كذلك العمالة و ؼٌر المعٌاريالعمل الناقص والعمل الموسمً و

 .الٌؤس

 : فً خاّصة متمّثلً الالّنوعها ُبْعدما ٌزٌد البطالة خطورة  ولعلّ 

لى إسنة  24-15من الشرٌحة العمرٌة  المرتفعة أصال الّشباببطالة  معّدل ارتفاع -

ٌّةحسب تقدٌرات منظمة العمل  27.25%  بناء على أحدث السنوات المتاحة. العرب

، تّتسم الّشبابت بطالة معّدالداخل  أنّ  ذلكعً. االجتما الّنوعاّتساع هّوة البطالة على مستوى  -

ٌّة هذه البطالة ٌُقّدر مكتب العمل االجتما الّنوعالفجوة على مستوى  باتساع الشباب ً الّدولعً. و

نقطة  18أي بفارق %  41وبطالة اإلناث بـ    %23الذكور بـ بطالة  2011بالنسبة للعام 

فً حٌن أّن هذا الفارق تقلّص فً السنوات األخٌرة بصفة ملحوظة فً كّل األقالٌم  مبوٌة

، ى رٌبابالنسبة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكنقطة  12العالمٌة حٌث ال ٌتجاوز فً نفس العـام 

 نقاط فً جنوب شرق آسٌا.  3ونقطتٌن فً جنوب آسٌـا و

التً  االنتقالٌةصلة بالفترة تّ المُ  نٌةآلا محّدداتتتجاوز الالبطالة فهً عدٌدة و محّدداتأما 

ٌّةتشهدها بعض األقطار  للبطالة أسبابها الهٌكلٌة.  نّ أالتً فاقمت من ظاهرة البطالة. . ذلك   العرب

 : ٌجاز شدٌدإوهً ب
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ٌا ضاؼطا على سوق العمل على الرؼم من سّكانل عامال التً تمثّ   ةٌموغرافٌالدّ  محّدداتال -

 متوقّعً آخر ٌتمّثل فً ارتفاع اإلقبال السّكانٌُضاؾ إلى ذلك عامل  تراجعه تدرٌجٌا.

 متوقّعال تطّورهذا العلى سوق العمل. و % 24.2ت نشاط المرأة المقّدر حالٌا بـ معّدالل

ٌّةللمشاركة ال ٌّةوال ٌّةالّتعلٌمات مإّشرال تطّورموضوعً مرتبط ب نساب والثقافٌة لفابدة  تشرٌع

 المرأة.

وتزاٌد  ٌّةالّتدرٌب  ٌّةالّتعلٌمة فً توسع الطاقة االستعابٌة للمنظومة متمّثلال ٌّةالّنوع محّدداتال -

من خرٌجً الجامعات. ولبن كان  خاّصةعلى سوق العمل من كل المستوٌات  أعداد الوافدٌن

القدر مّثل بنفس فإنه ٌُ  الّتنمٌةً بالّنوع رتقاءاالمو وت النّ معّدالل فرصة لتسرٌع ٌمثّ العامل هذا 

ٌُضاؾ إلى الضؽوطات ال ٌّةضؽطا نوعٌا جدٌدا على أسواق العمل   . وٌكتسً هذا الضؽطكم

بانحسار التوظٌؾ فً القطاع الحكومً المستقطب تقلٌدٌا للمستوٌات  صالخر متّ آبا ا مركّ عدً بُ 

 الّدوللٌه فً أؼلب إوكلت الذي أُ  –لم ٌستطع القطاع الخاص  االنحسارحٌال هذا والعلٌا. 

ٌّة  االستثماركفاٌة بفعل عدم  إحداث ما ٌكفً من فرص العمل - الّتنمٌةة قٌادة مهمّ  العرب

 . الخاص

 ٌّةاالقتصا محّدداتال  معّدلٌتجاوز فً ال فهو لم .ظّل محدودا اإلجمالى االستثمارحٌث أن  د

. % 14اإلجمالً ، وأّن حّصة القطاع الخاص فٌه ال تتجاوز  المحلًّ من الناتج % 25العام 

ظلّت نتٌجة لذلك محدودة بل هً متراجعة فً أؼلب  يداالقتصات النمّو معّدالكما أّن 

ات قتصادٌة لالالّتشؽٌلقد انعكس ذلك على المضامٌن األحٌان طٌلة السنوات األخٌرة. و

ٌّة ) البنك  %2.8لم ٌتجاوز  2011و 2001بٌن  الّتشغٌلالعام لنمو  معّدلالن إحٌث  العرب

 .وهو بالكاد ٌغّطً طلبات الوافدٌن الجدد على سوق العمل ً (الّدول

 ٌعكس  احتٌاجات سوق العمل وهو ماو الّتدرٌبو الّتعلٌمبٌن مخرجات رابطٌة التّ  محّدداتال

 ثانٌةاإلنتاج من ناحٌة منظومة و من ناحٌة ٌّةالّتدرٌبو ٌّةالّتعلٌم مة بٌن المنظومةءضعؾ الموا

 -عند إثارة ضعؾ الجسور بٌن المنظومات الثالث-ونحن  .ثالثةمن ناحٌة  الّتشؽٌلمنظومة و

تعود أسباب معضلة البطالة فً جانب كبٌر منها حٌث عن نظم معلومات سوق العمل نتحّدُث 

وق العمل. وهً واحتٌاجات س الّتدرٌبالمهنً و الّتعلٌمإلى الفجوة الواسعة بٌن مخرجات نظم 

ٌّة الّدولظاهرة عاّمة فً  ٌّةمن خالل اإلقبال المتزاٌد على العمالة  خاّصةتتجلّى  العرب  األجنب

 .الّدولفً بعض 

ففً الوقت الذي أصبحت فٌه منظومة اإلنتاج ولعّل األخطر فً عدم المواءمة ُبعدها الّنوعً. 

وخاضعة فً جانب كبٌر منها إلى "عمالة المعرفة" وبمعاٌٌر دولٌة، وفً الوقت الذي  معولمة

ٌّراتم -نتٌجة لذلك–تسارعت فٌه  بحٌث أصبحت مفتوحة وتنافسٌة ، ٌة الّدولأسواق العمل  تؽ
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ٌّة، ظلّت أسواق العمل  ات الكبرىداالقتصافً  خاّصةو ٌّةبؤبعادها ال العرب والتنظٌمٌة  تشرٌع

بطٌبة  -بالرؼم من كّل الجهود المبذولة–فً المجال الّتقنً والمهنً  ٌّةالّتدرٌبو ٌّةالّتعلٌموُنظمها 

عموماً، فضال  الّتنمٌةات المتسارعة الحتٌاجات سوق العمل واحتٌاجات تطّورالّتحدٌث لمالحقة ال

انٌات ٌة. وهذا عامل أساسً من عوامل تزاٌد البطالة وهدر اإلمكالّدولعن مواكبة المعاٌٌر 

ٌّةمن مجموع المستخدمٌن( فً المنطقة  %30البشرٌة واتساع ظاهرة العمال الفقراء )  العرب

وكذلك اتساع القطاع ؼٌر المنّظم والعمل الهش وؼٌر المعٌاري. ومن هذه المنطلقات والتحوالت 

من سلوكٌات ومواقؾ جدٌدة، فإّن المطلوب من  فً منظومة اإلنتاج ومنظومة العمل وما تتطلّبه

منظومة إعداد الموارد البشرٌة ٌتمّثلُ فً اإلعداد للعمل بمفردات المهارات المهنٌة وكذلك 

ٌّةاالجتمااإلعداد للحٌاة بمفردات الكفاءات   ة فً الكفاءات الناعمة )أو الّرخوة(.متمّثلال ع

لكن الطلب. وومة بٌن العرض ءً عدم المواف متمّثلعدها الهٌكلً الصحٌح أن للبطالة بُ 

نتظار ة االبمدّ  هذه البطالة ُتقاسو .1 ةبطالة احتكاكٌّ الصحٌح أٌضا أن جانبا كبٌرا من البطالة 

عن عدم كفاٌة ُنظم  الّتدرٌب. وهً ناتجةو الّتعلٌملدى حدٌثً التخرج من  للحصول عن عمل

وسوء سرٌان المعلومة الصحٌحة والمحّدثة بٌن عارضً وطالبً  المعلومات حول سوق العمل

 العمل.

 نّ إة زواٌا متكاملة فهٌكلة ومن عدّ شكالٌات البطالة بصورة مُ إومع التسلٌم بضرورة معالجة 

الترابط بٌن دٌنامكٌتٌن ضا وبشكل أساسً عن ضعؾ التواصل وهات سوق العمل ناتجة أٌتشوّ 

هذا الضعؾ ٌعود  . ومردّ ودٌنامٌكٌة الطلب علٌها القوى العاملةعرض دٌنامكٌة  :متعارضتٌن

تاج البٌانات الكافٌة والدقٌقة إنعرضا وطلبا و عالم حول سوق العملنظم اإلمحدودٌة  إلى

 والمحدثة بشؤنها وتبادلها بسالسة وانتظام بٌن المنتجٌن لها والمستفدٌن منها.

من أساسٌات بناء نظام معلوماتً ببٌانات وافٌة  عدّ ٌُ  وتباُدلها إحصاءات العمل ن تطوٌرإ

ورافعة أساسٌة  –كما ٌتجلى ذلك من كل التجارب المتقدمة  –جمع علٌهاات شاملة ومُ مإّشروب

لتنظٌم أسواق العمل والرفع من فعالٌتها وقٌاس أدابها وآلٌة من آلٌات تخطٌط الموارد البشرٌة 

 وتحسٌن حوكمتها.

 التقرٌر.هتمام هذا اذلك هو محور 

                                                           

( بصفة أساسٌة على أّنها بطالة ناتجة عن عدم توفر  االنتقالٌة) التً ٌطلق علٌها أٌضا البطالة  االحتكاكٌةالبطالة   1
المعلومات الكاملة والمحدثة لكل الباحثٌن عن فرص العمل وأصحاب األعمال بالّرؼم من توّفر المهارات من ناحٌة 
 وتوفر فرص العمل من ناحٌة ثانٌة فً عدٌد األحٌان . و ٌرتبط هذا الجانب بجودة نظام المعلومات حول سوق العمل .
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 الباب األول

ٌّة الّدولفً  سوق العملم معلوماتً حول االدوافع العاّمة إلى إحداث نظ  العرب

 

ٌّههةات داالقتصههاشهههدت  منههذ عقههد التسههعٌنات بههرامج تعههدٌل هٌكلههً وانفتهها  علههى  خاّصههةو العرب

ٌّةاالقتصهاالتهدرٌجً فهً العولمهة  االنخهراطاألسواق الخارجٌة ثهّم  نهتج عهن ههذه التوّجههات  . وقهدد

ي واعتمهاد آلٌهات السهوق. كمها نهتج عنهها أٌضها داالقتصهاة فهً الشهؤن الّدوله تدخلمن الجدٌدة الحّد 

وتنظههٌم القطاعههات وأسههالٌب اإلنتههاج  االسههتثمارنسههق جدٌههد فههً التحههوالت الهٌكلٌههة علههى مسههتوى 

 والمهارات الفنٌة وانعكاساتها على بنٌة وسٌر سوق العمل.

ٌّزت ٌّةاالسنوات األخٌرة بتحوالت دٌمؽرافٌة و كما تم ٌّةوا قتصاد كان لها أثر كبٌر على  جتماع

 والبطالة. العملالنشٌطٌن والمشتؽلٌن وعلى وضعٌة  سّكانهٌكلة وخصابص ال

ٌّةاالقتصههاوفههً هههذا اإلطههار العههام الههدٌنامٌكً والجدٌههد ٌمّثههل سههوق العمههل بمختلههؾ أبعههاده   د

ٌّههةاالجتماو ٌّةوالتربوٌههة وال ع ٌّةاالقتصههامكّونهها أساسههٌا مههن مكّونههات الحركٌههة  تشههرٌع وهههو مهها  د

 ٌستوجب مزٌد التحّكم فً المعلومات.

 الّتشدغٌلمن الضروري العمل على تطوٌر نظام معلوماتً دائم التحددٌث حدول ومن هنا أصبح 

ة فً ؼالب األحٌهان ال تسهتجٌب وفّرأن المعطٌات المت خاّصة،  والبطالة والموارد البشرٌة عموما

ال ٌتسهم بخصهابص  الّتشهؽٌلبدرجة كافٌهة للحاجٌهات باعتبهار أن الوضهع الحهالً للمعلومهات حهول 

 ومحٌن باستمرار. قابل للقٌاسونظام حركً وشامل 

 : سوق العملوظائف وأهداف النظام المعلوماتً حول تطوٌر أوال : 

 العمهلومتابعة سوق  الّتشؽٌلبالموارد البشرٌة و سعٌا إلى التحّكم فً وسابل التخطٌط للنهوض

ٌنبغدً المسهتقبلٌة وتصهور واتخهاذ اإلجهراءات التصهحٌحٌة المناسهبة،   ابؤكثر دقة وتحدٌد اتجاهاتهه

 أن ٌستجٌب إلى الوظائف األساسٌة التالٌة : الّتشغٌلعلى نظام المعلومات حول 

  ٌّةاالقتصاوظٌفة تقٌٌم السٌاسات لتحقٌق  الّتشغٌل( على impactوقٌاس أثرها ) د

ٌّةاالقتصااالستفادة القصوى من الموارد  ، ةوفّرالمتاحة ومن الطاقات البشرٌة المت د

 .جات المواءمة بٌن عرض وطلب العملوبالتالً تحقٌق أعلى در

 التناسق بٌن كّل المتدخلٌن فً ترمً إلى إحداث  البٌانات وظٌفة تكامل بٌن مختلف مصادر

اإلحصابٌة منتجٌن أو مستعملٌن للمعطٌات  واوالبطالة سواء كان الّتدرٌبو الّتشؽٌلمجال 

 .المستعملةوالمصنفات  مع توحٌد المفاهٌم
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 البٌاناتالمصادر بما ٌمّكن من جمع بٌن مختلؾ  تحدٌد مسالك تبادل المعلومات 

ونشرها وتوزٌعها وتباُدلها مع الجهات  ومناطقٌاومعالجتها وتحلٌلها إجمالٌا وقطاعٌا 

 .المعنٌة وخاصة منظمات العّمال ومنظمات أصحاب العمل

  ٌّسة  والبطالة بصفة دورٌة العملوظٌفة متابعة سوق التعّرؾ على هدؾ بومنتظمة ومق

ٌّةاالقتصاالقطاعات على مستوى البنٌوٌة اتها تطّورو هاهاتاجتّ وتحدٌد اسوق العمل   د

 . والمناطق

  ٌّةوظٌفة والبطالة تعتبر  الّتشؽٌلنظرا إلى أن المعرفة الدقٌقة والمحٌنة لمعطٌات  استراتٌج

للتحوالت  لالستجابةعدٌلٌة ل التّ شرطا أساسٌا لتصور واعتماد استراتٌجٌات التدخّ 

ٌّةاالقتصاالتكنولوجٌة و ٌّةاالجتماو د  ة.الّسرٌع ع

  وٌمكن ترجمة هذه الوظابؾ األساسٌة إلى أهداؾ عملٌة من أهّمها :

  سواء كانوا مٌدانٌٌن أو منتجٌن للمعطٌات حول  الّتشؽٌلتمكٌن كل المتدخلٌن فً مجال

 . أو مستعملٌن لها من أداة  تخاطب مشتركة وموحدة المفاهٌم الّتشؽٌل

  ن ٌمكّ  ها وهو ماتطّورة ومتابعة وفّروالكفاءات المهنٌة المت العملتشخٌص هٌكلة مواطن

 . الّتشؽٌلقصد  التدرٌبمن المساعدة على ضبط برامج 

  ٌات ستصبح خاضعة لمرجع العملتسهٌل عملٌات التوظٌؾ باعتبار أن عروض وطلبات

ٌّة  . ةدموحّ  قٌاس

  تٌسٌر عملٌة حوسبة معلومات سوق العمل ومعالجتها وتبادلها بٌن كل المتعاملٌن معها. 

  فرصأكثر إلى خصابص  بستجٌتحتى  لنظم التعلٌم والتدرٌب ٌةالّنوع ةمردودٌالتحسٌن 

ٌّةاالقتصاات تطّورالو العمل . وبالتالً تحسٌن المواءمة بٌن ةالّسرٌعوالتكنولوجٌة  د

 . العرض والطلب

  ٌّةتطوٌر التعاون مع األطراؾ وتبادل  والتدرٌب الّتشؽٌلفً مٌدان  ٌةالّدولوالهٌبات  األجنب

 فً هذه المجاالت. ٌةالّدولوكذلك تطبٌق المعاهدات  حولهما وإجراء المقارنات المعلومات

 :لسوق العمل المعلوماتىالحاجة إلى تفعٌل النظام ثانٌا : 

ٌّهةنظام المعلومات حول سوق العمهل تطوٌر وتحدٌث مسؤلة  تؤتى متابعهة تنفٌهذ  فهً إطهار العرب

 طرحتههاوالتهً  -والمرجعٌات الفنٌة المعتمهدة عربٌها فهً مهإتمرات العمهل العربهً  اإلستراتٌجٌات

ٌّةمنظمة العمل   .وقٌاس أثرها على سوق العمل )انظر الحقا( – العرب
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فهإّن ذلهك ال  لههذه المرجعٌهات، العاّمهة بالمقاصد واألهداؾ السٌاسً االلتزاموبالرؼم من أهّمٌة 

اته الكبهرى لقٌهاس مإّشهرمفاهٌمهه ومصهطلحاته و من حٌهثموّحدا ٌكفً ما لم نبن نظاما معلوماتٌا 

ٌّةاإلنجازات على مستوى المنطقة  ٌّن باعتبهار،  العرب مهن أههّم  والموّسهع أّن اإلعهالم الهدقٌق والمحه

 .ٌُمّكن من تحسٌن أثره على مجمل القضاٌا التنموٌة اوتعدٌله بم األدوات لقٌادة سوق العمل

 :  مّتصلة بنظام معلومات سوق العمل مفاهٌم ومصطلحات موّحدةضرورة اعتماد ثالثا : 

: " هددو منظومددة  كالتههالً العمههلٌههة نظههام المعلومههات حههول سههوق الّدولُتعههّرُؾ منظمههة العمههل 

توافقات حول المنهجٌات واإلجراءات واألدوات المإسسٌة التدً ُتمكدن بطرٌقدة منّسدقة مدن جمدع 

 ل سوق العمل ".وتخزٌن وتحلٌل ونشر وتوزٌع البٌانات حو

ٌُمكهن أن نستشهّؾ بعهض اإلشهكالٌات المطروحهة علهى نظهام العهام وانطالقا من ههذا التعرٌهؾ  ،

 .وعربٌاً المعلومات حول سوق العمل قطرٌا 

 سوق عمل ؟ أمٌد المفهوم العام: سوق تشغٌل توح .1

" وتسههتخدم أقطههار المشههرق العربههً الّتشههؽٌلتسههتخدم أقطههار المؽههرب العربههً مصههطلح "سههوق 

 والخلٌج العربً مصطلح "سوق العمل".

 وٌتّم تحمٌل هذٌن المصطلحٌن فً أؼلب األحٌان معنى واحدا، فً حٌن أّنهما مختلفان.

 المقّومهات  وفّرُته اباعتبارههنظرٌا وبهالمعنى التقلٌهدي سهوق ككهّل األسهواق  ىسوق العمل ه

المفههردات فهههً سههوق  تخضههع ككههّل  . وبهههذهالّسددعر / / الطلددب العددرضاألساسههٌة للسههوق : 

 . الّسعروآلٌة الّتعدٌل بٌنهما وهً  والطلب العرضاألسواق إلى 

ٌّةاالقتصاالظروؾ  تطّورإألّ أّنه نظرا ل ٌّةاالجتماو د فً بروز ظواهر جدٌهدة  خاّصةة متمّثلال ع

ن أّن سهوق العمهل لٌسهت كانعدام التوزان بٌن عهرض العمهل وطالبٌهه، والبطالهة المتنامٌهة .....،تبهٌ

 :  سوق العمل تّتسم بجانبٌنكؽٌرها من األسواق. ذلك أّن 

 ًفدً سدوق العمدل   )التجداري( الجانب الّسوق(le côté marchand) :  ههو الجانهب

. أي العههرض والطلههب الّتشههؽٌلالخاضههع إلههى آلٌههات الّسههوق. والمقصههود بههه هنهها هههً سههوق 

ومهن  ، بهذا المعنى تتكّون مهن بهاحثٌن عهن عمهل ٌعرضهون خهدماتهم للبٌهع الّتشؽٌلفسوق 

ٌُتفهق علٌهها بهٌن الطهرفٌن.  أصحاب عمل ٌرؼبون فً اسهتبجارها مقابهل شهروط وظهروؾ 

ٌُحههّدُد بجملههة مههن  )أي األجددر(.بالّسههعر أساًسهها محكومههان  فههالعرض والطلههب وهههذا األجههر 

 العناصر منها : 
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 الُمتا  حجم الطلب . 

 الُمتا  عرضحجم ال . 

 العملة لدى الوافدٌن على سوق وفّرعنصر الكفاءة المت. 

فهً وضهع ٌّتسهم بنهدرة فهرص العمهل وارتفهاع  خاّصهةعن ههذه العناصهر منافسهة شهدٌدة  وٌنتج

سقؾ الّشروط المستوجبة للّتوظٌؾ من قبل المإسسات، والحجم المرتفع للباحثٌن عن العمل. وكّل 

 .المعروضة الّتشؽٌل فرص هذه العوامل الضاؼطة تزٌد من المنافسة على

ٌُطلق على هذا الجانب سوق  ٌّةاالقتصاباألبعاد  ةالمحكوم الّتشؽٌلو  آلٌات السوق.وب د

 ًغٌدر التجداري( الجاندب غٌدر الّسدوق( (le côté non marchand)  : ههذا الجانهب ؼٌهر

 فً : خاّصةخاضع لمٌكانٌزمات الّسوق. وٌتمّثل ذلك 

  القطاعٌة ووضع المعهاٌٌر وضهبط الحقهوق والواجبهات واالتفاقٌاتتشرٌعات العمل 

 . لتنظٌم عالقات العمل

  اإلنتاجعً بٌن شركاء االجتماالحوار . 

  الجماعٌةالمفاوضات. 

 عٌٌن.االجتماوهذا الّدور تضطلع به السلطات الحكومٌة بالتنسٌق مع الشركاء 

أي الخاضهع إلهى آلٌهات  الّتشهؽٌلوتجدر اإلشارة إلى أّنه تقلٌدٌا ال تتهدّخل الحكومهات فهً سهوق 

ٌُقتصر دورها على التدخل فً سوق العمل أي الجانب ؼٌر الخاضع آللٌات الّسوق.  السوق. و

ت البطالههة، معههّدالعرضهها وطلبهها وارتفههاع  الّتشههؽٌلالتههوازن فههً سههوق  الخههتاللإالّ أّنههه نظههرا 

آللٌهات  الّسهوق  )القهوانٌن ..... (،   أصبحت الحكومات تتدّخل لٌس فقط فهً البعهد ؼٌهر  الخاضهع

ولكن أٌضا فً الجانب الخاضع آللٌات الّسوق وذلهك عهن طرٌهق ضهبط األجهور الهّدنٌا والّتهدخالت 

 :من خالل  خاّصة، التعدٌلٌة بٌن العرض والطلب 

  الّنشههٌطة )بههرامج داعمههة للتشههؽٌل، وبههرامج مرافقههة وحههوافز وتوجٌههه  الّتشههؽٌلسٌاسههات

 .المهنً....( الّتدرٌبنحو  المواءمة  بٌن  العرض  والطلب، برامج    مالّتعلٌمنظومة  

  تجوٌد خدمات اإلرشهاد والّتوجٌهه،  خاصٌةعن طرٌق  الّتشؽٌلسٌاسات الوساطة فً سوق

بههها مههن الههّدور الحٌههادي أي  واالنتقههال الّتشههؽٌلوتطههوٌر أنظمههة المعلومههات حههول سههوق 

ع سوق العمل إلى دور تعدٌلً عن طرٌق الحهوافز بتوفٌر المعلومات للمتعاملٌن م االكتفاء

 وضبط األولوٌات.
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 سوق العمل:ل المفهومً الثالث الُبعد .2

بضههلعٌن  حسههب التعرٌههؾ الّسههابق( الّتشههؽٌل)أو بههاألحرى سههوق  اعتبههار سههوق العمههلعلههى اعتههدنا 

سهوق  تأصبحات المختلفة تطّورٌتمثالن فً عرض القوى العاملة والطلب علٌها. إالّ أّنه وبحكم ال

رٌهادة األعمهال أضهحت بعهًدا ثالًثها مسهتحدًثا ذلهك أّن : عرض  وطلب  ورٌادة . مثلثة األضالعالعمل 

لمكّونهات سهوق العمهل:  وال بؤس هنها مهن تؤكٌهد المإّكهد علهى المسهتوى المفههومً .فً سوق العمل

 .العرض، الطلب، الرٌادة 

 عرض قوى العمل: .1.2

ا للداخلٌن الجدد لسوق العمل ا وتوظٌفً ا وتدرٌبً منظومة إعداد الموارد البشرٌة تعلٌمً  هٌُقصد بو

فً سوق العمل تمّكنهم من  (valeur marchande)وإكسابهم مإهالت مهنٌة ذات قٌمة تجارٌة 

 من عالم الدراسة إلى عالم العمل. االنتقال

ٌُمثل هذا الجانب البعد األمامً   الّتنمٌةلتكٌٌؾ الموارد البشرٌة مع احتٌاجات  (en amont)و

ٌّةاالقتصا ٌّةاالجتماو د شروط الفعل  وفّرالمعرفة وتؤمٌن أ اقتصادالناجح فً  االنخراطوكذلك  ع

ات داالقتصاه من فرص متاحة. ذلك أن االتساع المطرد للعولمة وضع وفّرمّما ٌ واالستفادةفٌه 

ٌُمكن مواجهتها  إالّ بتعزٌز مصادر النمو الجدٌدة ومنها على وجه الخصوص أمام منافسة شدٌدة ال 

خدمات. وٌعتبر هذا الدور من إقحام المعرفة بكّل أصنافها ودرجاتها فً مسارات اإلنتاج وال

ٌّة للدولة بالّتنسٌق والّتعاون والّشراكة مع مختلؾ الفاعلٌن بالمس ٌٌن داالقتصاولٌات األساس

الخاص المنتفعة بالدرجة األولى بهذه المخرجات دعما  عٌٌن ومع مإّسسات القطاعاالجتماو

 ألصولها المعرفٌة.

 عدٌد العناصر، ومنها:على مل جانب عرض قوى العمل توٌش

  ظامٌة من كل المستوٌات والتخصصاتالن ٌّةالّتدرٌبو ٌّةالّتعلٌممخرجات المنظومة . 

  ؼٌر النظامٌٌن  الّتدرٌبو الّتعلٌممخرجات. 

 العمالة الوافدة . 

 العمالة العابدة . 

 الّطلب على القوى العاملة: .2.2

ٌّةاالقتصاالمإّسسات  هٌُقصد بو ٌّة التً توّظؾ المتقّدمٌن إلى سوق العمل ومنهم  د والخدم

 والراؼبون فً االلتحاق بسوق العمل. الّتدرٌبالّتقنً والمهنً و الّتعلٌمالمتخّرجون من منظومة 

ٌُمثل هذا الجانب الُبعد الخلفً ) . ٌّةالّتدرٌبوتثمٌن مخرجات المنظومة  الستثمار( en avalو
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ًّ عن البٌان أّن اإلعداد األمثل للموارد البشرٌة بُبعده األمامً ٌبقى محدود األثر   اقتصادٌاوؼن

ًّ للمهارات وتعّهدها ب واجتماعٌا المستمر  الّتدرٌبما لم ٌواكبه فً بعده الخلفً توظٌؾ  استراتٌج

ٌّةاالقتصالمزٌد صقلها فً المنشآت  . ذلك أن استدامة العمل واستدامة تنافسٌة المإسسة )على د

ٌّر  المعرفة عالم العمل  اقتصاداألقل فً جانب منها( مرتبط  باستدامة جودة الموارد البشرٌة. لقد ؼ

ٌّر عالم اإلنتاج المؤلوؾ. وتتطلب هذه الم ٌّراتالقدٌم. كما ؼ ٌّةاالقتصاإّسسة من الم تؽ مزٌد  د

فً رصٌدها البشري لٌتواءم مع شروط اإلنتاج الحدٌثة. ومن بٌن هذه الّشروط تلك  االستثمار

ٌّز  المتعلّقة بالمهارات واستراتٌجٌات التوظٌؾ. فالقدرة التنافسٌة للمإسسة لم تعد محكومة فً ح

 اقتصادطر  فً صبحت تُ ( بقدر ما أcompétitivité-prixواسع منها بكلفة الٌد العاملة )

المعرفة بمفردات المهارة والمبادرة والتجدٌد واإلنتاجٌة وحفز الذكاء الجماعً، وهو ما ٌعنً 

 (.compétitivité hors-prixالتنافسٌة خارج الّسعر )

 عدٌد العناصر، ومنها:على وٌشتمل جانب الطلب 

 أسواق ومجاالت العمل المحلٌة . 

  ٌّةأسواق ومجاالت العمل  . العرب

  ٌةالّدولأسواق ومجاالت العمل . 

 .متطلبات اإلحالل بدل التقاعد والخروج من سوق العمل ألسباب مختلفة 

 رٌادة األعمال: 3.2

"الّرٌادة ـ إقامة المشروعات الصؽرى والصؽٌرة والمتوسطة. وهو ما ٌطلق علٌه ب بهاقصد ٌُ و

اإلشارة إلى اتساع هذا المفهوم فً السنوات األخٌرة لٌشمل "الّرٌادة الّداخلٌة" أي  ة". معالخارجٌّ 

ٌّةاالقتصاالمبادرة ضمن العمل المإجر صلب المإسسة   .د

 داالقتصافً تدنً ثقافة الّرٌادة فً  متمّثلؤن من أسباب البطالة أٌضا البعد الّرمزي البا علمً 

 معّدلالعربً على العمل المستقل وهو ما ٌجعل  الّشبابوالمجتمع. ومن أهم تجلٌاته ضعؾ إقبال 

ٌّةالّرٌادة فً المجتمعات  ا بسبب  العرب للتعلٌم الّرٌادي. وانطالقا من كون العقلٌة  االفتقارمتدّنٌا جّدً

ٌّةاالقتصاُتقاس بكثافة المنشآت  دٌةاالقتصا ّنشطٌن، ٌتضح من التقارٌر ال سّكاننسبة إلى عدد ال د

ٌّةكثافة المإّسسات فً المنطقة  نّ أٌة الّدول حٌث  ،ظلّت محدودة جدا مقارنة باألقالٌم األخرى العرب

 29و ، فً أمرٌكا الالتٌنٌة 19ساكن نشٌط مقابل  1000مإّسسات لكل  8ال تتجاوز هذه الكثافة 

ٌّةاالقتصا الّتنمٌةً والّدولفً دول منّظمة الّتعاون  45و ، فً أوروبا الوسطى والشرقٌة د
. وهو 2

ٌُعٌق حركٌة الّصناعات الّناشبة وتوّسع وتجّدد حٌوٌة الّنسٌج   ي العربً بالقدر الكافً.داالقتصاما 

                                                           

2
 Eurostat, 2010 
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ٌّةاالقتصات الّرٌادة إلى عدٌد األسباب المإّسسٌة ومعّدالوٌعود تدّنً  ٌّةوال د ولكّنه ...، تشرٌع

ةالّتدرٌبٌعود أٌضا إلى قصور المنظومة   .فً اإلعداد والّتؤهٌل للعمل الحرّ  ٌّ

 وبشتمل جانب الرٌادة على عدٌد العناصر، ومنها:

 إقامة مشروع من الذٌن ٌرؼبون فً  الّتدرٌبو الّتعلٌمومة ظنسبة المتخرجٌن من من

 . إجمالً المتخرجٌن

 الذٌن أنجزوا مشروعاتهم من إجمالً الراؼبٌن فً إقامة مشروع.  نسبة المتخرجٌن 

 فهوم نظام معلومات سوق العمل:م .3

مجموعة  بنظام المعلوماتقصد ٌُ ٌّة ولمزٌد الّتوضٌح، الّدولباإلشارة إلى تعرٌؾ منّظمة العمل 

تجمٌع وتخزٌن وتشؽٌل ونشر وتوزٌع المعلومات بؽرض اتخاذ القرار ورسم إجرابٌة تحّدد آلٌات 

جهات إنتاج البٌانات والجهات  كما تحّددالسٌاسات واإلستراتٌجٌات للنهوض بالموارد البشرٌة. 

 المستفٌدة منها.

 : (Data)مفهوم البٌانات:  .4

، ولم ٌتم تحلٌلها . فهً قصد بالبٌانات األرقام والرموز. وعادة ال توجد عالقة فٌما بٌنهاٌُ 

 إحصاءات خام.

 : (Information)مفهوم المعلومات  .5

قصد بالمعلومات البٌانات التً خضعت للمعالجة لتحقٌق هدؾ أو استخدام معٌن كاتخاذ ٌُ 

القرار مثال. فالبٌانات ال تكتسً أهمٌتها إالّ بعد تحلٌلها وتجمٌعها ونشرها وتوزٌعها وتبادلها بشكل 

 بح أساسا لنظام المعلومات المبنً على :رسمً بحٌث تص

 ةالبٌانات ال ٌّ وإجمالً قوى العمل ونقص المهارات والعمالة  سّكانوتتمثل فً إجمالً ال :كم

 لخ..إي، داالقتصاوالنشاط  الّتدرٌبو الّتعلٌمالفابضة ومخرجات 

  وهً بٌانات ؼٌر قابلة للقٌاس الكمً مثل الصعوبات العامة لسوق  ٌة:الّنوعالبٌانات

العمل وأسبابها بما ٌسمح بإٌجاد إطار تحلٌلً ٌساعد على تخطٌط الموارد البشرٌة، 

والمواءمة  الّتشؽٌلوأنماط  الّشبابوالصعوبات الخصوصٌة مثل تشؽٌل المرأة وتشؽٌل 

واختناقات سوق العمل، وكذلك مرونة  وبالتالً إبراز إخالالت، والحراك المهنً 

ٌّةاالجتماتشرٌعات العمل من حٌث ساعات العمل والحّد األدنى لألجور والتؤمٌنات  ، ع

 ..لخإ
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 :الّدولوضمان صدقٌة المقارنات بٌن  المعلوماتشروط تبادل  .6

 بالرؼم من كل الجهود فإن فاعلٌة النظام العربً المعلومهاتً حهول سهوق العمهل مازالهت دونهها

 .عّدة معّوقات

6-1   ٌّ ٌّ  إشكالٌة توحٌد المصادر اإلحصائٌة قطر  ا :ا وعرب

ٌّة الّدولتختلؾ المصادر اإلحصابٌة فً عدٌد من  . كما تختلؾ منهجٌاتها ودورٌاتها وهو العرب

ٌُعٌق مقارنة البٌانات وفق سنوات مرجعٌة موّحدة أو على األقّل ؼٌر المتباعدة كثٌرا.  ما 

ٌّةوبصفة عاّمة واستنادا إلى الّتجارب  ٌُمكن إجمال مصادر المعلومات حول سوق العمل  األجنب

 فً ثالثة أصناؾ ُكبرى :

 التعدادات العامة للسكان واألسكان  : 

عد جمٌهع األفهراد مهن المهواطنٌن واألجانهب الموجهودٌن علهى تتضمن الّتعدادات العاّمة للسّكان 

اخل حدود جؽرافٌة معٌنة ) حدود الدولة ( مع جمع بٌانات الخصابص قٌد الحٌاة فى تارٌخ معٌن د

الدٌموؼرافٌههة واالقتصههادٌة واالجتماعٌههة لهههم . باإلضههافة إلههى حصههر جمٌههع المبههانى وخصابصههها 

 ومكوناتها من وحدات سكنٌة وؼٌر سكنٌة وحصر جمٌع المنشآت االقتصادٌة وخصابصها . 

  : المسوحات حول األسر 

ن ههذه وُتمّكه .الّتشهؽٌلالمسوحات : مسوحات حول الٌد العاملة، والمسوحات حول تتضمن هذه 

النشههٌطون  سههّكانالمصههادر اإلحصههابٌة مههن تههوفٌر بٌانههات عدٌههدة مههن أهّمههها عههرض العمههل : ال

 ...(. ،)مشتؽلون وعاطلون وعّمال المنازل

  ٌّةاالقتصاالمسوحات حول المنشآت  :   د

 وتتفّرع هذه المسوحات إلى :

 ور، والمهارات، وظروؾ العمل.....مسوحات حول األج 

  ،أو فروع قطاعٌة كالبناء واألشؽال العاّمة.....زراعة مسوحات قطاعٌة : صناعة ، 

  : )ٌّة )الّسجالّت اإلدارٌة  المصادر اإلدار

ووزارات  واالسهتثماروالتخطهٌط،  داالقتصهاتتؤّتى هذه البٌانات من عدٌد الهوزارات كهوزارات 

هههةاالجتماوالصهههنادٌق  الّتعلهههٌمالعمهههل، ووزارات التربٌهههة و ٌّ ، ونقابهههات العّمهههال الّتشهههؽٌلوأجههههزة  ع

 ومنظمات أصحاب العمل....
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ومن اإلشكالٌات المطروحة فً هذه المصادر اإلدارٌة اخهتالؾ المفهاهٌم والمصهطلحات والتهً 

 والمقارنة بٌنها وبٌن مخرجهات أجههزة اإلحصهاء، ُتعٌق فً ؼالب األحٌان المقارنة بٌنها من جهة 

ٌّة   ) دواوٌن اإلحصاء أو معاهد اإلحصاء(.المركز

 إشكالٌة تحلٌل وتؤلٌف البٌانات حول سوق العمل : 6-2

فً عدٌد األحٌان ُتساق البٌانات فً شهكل جهداول متتالٌهة بهدون تحلٌهل وتهؤلٌؾ واسهتنتاجات تسهّهل 

فههً  الّتشههؽٌل مختبههراتالمناسههبة. كمهها نفتقههد أٌضهها إلههى علههى صههانعً السٌاسههات اتخههاذ اإلجههراءات 

 .ومراكز البحوث الجامعات

 البٌانات : وتبادل إشكالٌة نشر وتوزٌع 6-3

 ، سههرٌان المعلومههة اإلحصههابٌة بههٌن الهٌبههات اإلدارٌههة الّرسههمٌة نفسههها مهها ٌالحههظ عمومهها محدودٌههةُ 

حٌن أّنها من أهّم المسهتعملٌن  تجاه نقابات العّمال ومنّظمات أصحاب العمل فًافضال عن نشرها ب

 لهذه البٌانات.

جهٌن تتختلهؾ بهٌن المن االهتمهامهذا مع اإلشارة إلى أّنه حّتى فً حالة نشر هذه البٌانات فإّن مراكز 

 للمعلومة والمستعملٌن لها.

 لنظام معلومات سوق العمل، ٌمكن أن نستنتج ما ٌلً: الّسرٌعوانطالقا من هذا التوصٌؾ 

  ال نجههد فههً أؼلههب األحٌههان بٌانههات تسههتجٌب لحاجٌههات نقابههات العّمههال حههول : أنمههاط عقههود

فً القطهاع ؼٌهر المهنظم، العمهل الههّش، ظهروؾ العمهل،  الّتشؽٌلالعمل بالّنسبة للمشتؽلٌن، 

 ..... المقّنعة، العّمال الفقراءالبطالة 

 حول : إنتاجٌة العمالة،  ال نجد بالّتوازي بٌانات تستجٌب لحاجٌات منظمات أصحاب العمل

 وُكلفة الٌد العاملة .....

  ؽّطههً بالقههدر الكههافً احتٌاجههات المتعههاملٌن مههع سههوق ٌُ وعمومهها، فههإّن نظههام المعلومههات ال

 العمل.
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 المستعملون لمعلومات سوق العمل

 

 

 

 

  

 معلوماث

 سوق العمل

 املسؤولون 

 السياسيون 

 الباحثون 

 ألاكاديميون 

 مؤسساث

 إلاسخخدام
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مؤسساث 
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 الباب الثانً

ة المعٌارٌة الّداعمة ٌّ  المرجعٌات العرب

 سوق العمل لنظام معلوماتً عربً متطّور حول

 

لقد أصبح بناء نظام معلوماتً عربً حول سوق العمل ُمٌّسًرا بفضل المراجع المعٌارٌة التً 

ٌّة فً الفترة األخٌرة   عربٌا ومنها حسب صدورها:  واعتمدتوضعتها منظمة العمل العرب

ة لتنمٌة القوى العاملة والّتشغٌلأوال :  ٌّ ٌّة العرب االستراتٌج
3: 

ٌّة فً العام تم إطالق هذه   بتونس وقد استندت إلى: 2003االستراتٌج

 ٌّة والّدولٌة  .المواثٌق واالتفاقٌات العرب

 قرارات مإتمرات العمل العربً ذات العالقة. 

  ٌّة تنمٌة القوى العاملة الصادرة فً العام  .1985استراتٌج

  ٌّة للتشؽٌل الصادرة فً العام ٌّة العرب  .1993االستراتٌج

ٌّة المحّدثة )المحٌنة( كما ٌتجلى من مسماها على ضرورة الترابط وقد أكدت هذه اال ستراتٌج

والمواءمة بٌن جانبً العرض والطلب بخصوص القوى العاملة. من ذلك أنها ركزت على تدرٌب 

وتؤهٌل القوى العاملة واإلنتاجٌة وأدوار شركاء اإلنتاج ونظم معلومات سوق العمل ونظم 

 ٌّة والمهنٌة.معلومات المنظومة الّتعلٌم

ٌّة لتؤخذ بعٌن االعتبار التطّورات  وتبدو الحاجة قابمة حالٌا إلى تطوٌر وتحدٌث هذه االستراتٌج

والتوجهات الُمستجدة فً قضاٌا تنمٌة الموارد البشرٌة ودٌنامٌكٌات سوق العمل والمتطلبات 

ٌّة المستحدثة فً ضوء المستحقات  ٌّة واالقتصاالتنمو ٌّة التً تاالجتماد ٌّة ع شهدها المنطقة العرب

 حالٌا.

 :4(2008) التصنٌف العربً المعٌاري للمهنثانٌا : 

. 1989، وهو ٌعّوض التصنٌؾ العربً السابق للعام  2008أطلق هذا التصنٌؾ فً العام  

 International Standard)وقد استند فً بنابه إلى التصنٌؾ المعٌاري الّدولً للمهن 

Classification of Occupations-ISCO 1988)  وٌشمل هذا التصنٌؾ الجدٌد توصٌفا

 موطن عمل مع ضبط مسمٌاتها وشروط ممارستها. 3000لحوالً 

                                                           
3
ٌّة،    ٌّة للتدرٌب والّتعلٌم التقنً والمهن0202ًمنظمة العمل العرب ٌّة العرب  ، االستراتٌج

ٌّة، وثٌقة التصنٌؾ العربً المعٌاري للمهن،   .0222منظمة العمل العرب
4
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 29خبٌرا عربٌا من مختلؾ االختصاصات ضمن  160وقد اشتؽل على التصنٌؾ حوالً 

 مجموعة عمل ؼطت مختلؾ المجاالت الصناعٌة والخدماتٌة والزراعٌة.

لعربً المعٌاري للمهن أحد المراجع األساسٌة لضمان التنسٌق والعالقة بٌن وٌعتبر التصنٌؾ ا

المهارات المهنٌة واحتٌاجات سوق العمل، والحراك المهنً، وبناء هٌكلة األجور واختٌار مجاالت 

ومستوٌات التخصصات فً برامج الّتدرٌب والّتعلٌم فً ضوء وصؾ األعمال التً ٌشتمل علٌها. 

 أن التصنٌؾ ٌساعد على بناء المإّشرات المهنٌة وتوحٌد المصطلحات. هذا باإلضافة إلى

 ( فبات لمستوٌات المهارة وهً:5) وقد أقّر هذا التصنٌؾ خمس

 :االختصاصًفبة مستوى  المستوى األول (professional). 

 :ًفبة الفنً )التقنً(  المستوى الثان(technicians and associate professionals)، 

 فبة مستوى العامل المهنً  الثالث: المستوى(Crafts man)، 

وتجدر اإلشارة إلى أن دول المؽرب العربً تطلق على هذه الشهادة دبلوم )أو مإهل( 

 .(Brevet de Technicien Professionnel-BTP)الفنً المهنً 

 :فبة مستوى العامل الماهر  المستوى الرابع(Skilled Worker). 

 :فبة مستوى العامل محدود المهارات:  المستوى الخامس(Limited skills worker). 

إّن هذه المرجعٌة ُتساعد على جمع وتبوٌب ونشر نتابج التعدادات السّكانٌة ومسوحات القوى 

العاملة. هذا باإلضافة إلى أنه ٌساعد جهات الّتعلٌم والّتدرٌب على تطوٌر برامجها لمواكبة 

. وبالتالً فإن هذه المرجعٌة الفنٌة مهمة للمساعدة انطالقا من مستجدات واحتٌاجات سوق العمل

 مة بٌن العرض والطلب فً سوق العمل.ءات دقٌقة على بناء مإّشرات الموابٌان

والبد  من اإلشارة هنا إلى أنه بالرؼم من أهمٌة التصنٌؾ العربً المعٌاري للمهن كآلٌة فنٌة 

لفنً والمهن تظل ؼٌر كافٌة. ذلك أن هذا التصنٌؾ لوضع مإّشرات لقطاع الّتدرٌب والّتعلٌم ا

د والمجتمع. وبالتالً فإنه ٌعالج جانب الطلب على االقتصاٌعنى بالمهن واألعمال التً تمارس فً 

القوى العاملة. فالحاجة إذن تظل قابمة إلى تصنٌؾ عربً مواز ٌعالج جانب العرض من القوى 

تعلٌم" حتى ٌكون نظٌرا للتصنٌؾ الّدولً المعٌاري العاملة وذلك بإصدار "التصنٌؾ العربً لل

الذي أصدرته منظمة  (International Standard Classification of Education-ISCED)للتعلٌم 

. وتشكل هذه المرجعٌة أداة لتوحٌد المصطلحات وبناء قواعد البٌانات 1997الٌونسكو فً العام 

 والتخصصات.. حول الّتعلٌم شاملة للمسمٌات والمستوٌات
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ٌُمّكن عن طرٌق ضبط  إن استكمال التصنٌؾ المعٌاري للمهن بالتصنٌؾ المعٌاري للتعلٌم 

جداول ربط )أو جداول مرور( بٌنهما من إجراء عملٌات الموازنة والمواءمة بٌن جانب العرض 

 والطلب فً سوق العمل.

ٌّة لدٌها مقتر  مشروع للتصنٌؾ العربً المعٌاري  وتجدر اإلشارة إلى أن منظمة العمل العرب

 للتعلٌم.

 :5(2020-2010العقد العربً للتشغٌل )ثالثا : 

ٌّة( 2020-2010أُقرَّ العقد العربً للتشؽٌل ) ٌّة الّتنمو ٌّة االقتصا:  خالل القمة العرب د

ٌّة المنعقدة فً الكوٌت فً العام االجتماو ٌّة أهدافا . وقد و2009ع ضعت له منظمة العمل العرب

ٌّة محددة آلت إلى قرارات سٌاسٌة عربٌة ملزمة )قمة الكوٌت  (. وتتمثل هذه 2009استراتٌج

 األهداؾ فً التالً:

 ٌّة بمقدار النصؾ  .تخفٌض معّدالت البطالة فً جمٌع األقطار العرب

 تخفٌض نسبة من ٌقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصؾ. 

 ٌّة ٌّة بٌن األقطار العرب  .تٌسٌر تنقل العمالة العرب

  ٌّة10رفع معّدل النمو فً اإلنتاجٌة بنسبة  .% خالل فترة العقد فً كل األقطار العرب

  من الملتحقٌن بالّتعلٌم50رفع نسبة الملتحقٌن بالّتعلٌم التقنً والّتدرٌب المهنً إلى %. 

 ؾ فً ثالثة أبعاد مهٌكلة ومترابطة:وٌمكن تكثٌؾ المقاصد األساسٌة من هذه األهدا

 :تحسٌن مستوٌات الّتشؽٌل كما ونوعا، ومن ثم المساهمة فً الّتنمٌة البشرٌة  المقاصد

ٌّة واالقتصاو ٌّةاالجتماد  .ع

 :ٌّة االقتصاالرفع من معّدالت النمو، ومن مإّشرات الّتنمٌة  الشروط المستوجبة د

بجودة الموارد البشرٌة فً مختلؾ مراحل  واالرتقاءوجودتها، والتوزٌع العادل لثمارها، 

الّتعلٌم والّتدرٌب وتوجٌهها إلى احتٌاجات الّتنمٌة، والرفع من مستوٌات تضافر الجهود 

ٌّة باتجاه مزٌد من التكامل   واجتماعٌا. اقتصادٌاالعرب

 :أوسع، ومستوٌات عٌش أرفع، ومإّشرات عمل البق اقتصادٌةمشاركة  النتائج المرجوة 

 أكثر فاعلٌة. اقتصادٌةأفضل، وتنافسٌة 

ٌّة الخمسة إلى  هدفا فرعٌا . ولتحقٌق هذه األهداؾ  34وقد توّزعت هذه األهداؾ االستراتٌج

نشاطا وخطة تنفٌذٌة برزنامة إنجاز محددة. وتدعو الحاجة إلى مزٌد تفعٌل هذا  134تم وضع 
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قوؾ على الصعوبات واتخاذ اإلجراءات العقد ومتابعة وتقٌٌم اإلنجازات بشكل دوري ومنتظم للو

 التعدٌلٌة المناسبة.

وال ٌخفى على أحد أّن من الشروط األساسٌة لقٌاس مردود هذه المرجعٌات، تطوٌُر نظم 

 داء تكون محّل إجماع بٌن الّدول.اإلعالم بوضع مإّشرات قٌاس األ

ٌّة للتدرٌب والّتعلٌم التقنً والمهنًرابعا :  ٌّة العرب االستراتٌج
6: 

ٌّة خالل مإتمر العمل العربً فً دورته السابعة والثالثٌن بالمنامة  تم إقرار هذه االستراتٌج

 .2010)البحرٌن( فً العام 

ٌّة جز ٌن، ٌتعلق الجزء األول بمنظومة الّتدرٌب والّتعلٌم التقنً أوقد تضمنت هذه االستراتٌج

ٌّة. وٌتعلق الجزء الثانً بعناصر ٌّة مع بٌان األهداؾ المرتبطة  والمهنً فً الّدول العرب االستراتٌج

بكل عنصر والسٌاسات واإلجراءت العامة الالزمة لدعمه على المستوٌات الوطنٌة وعلى 

 المستوى العربً.

ٌّة مجمل القضاٌا المرتبطة بالّتدرٌب والّتعلٌم المهنً فً ثمانٌة ) ( 8وقد صنفت االستراتٌج

 مجاالت:

 التخطٌط والحوكمة. 

 التموٌل. 

 الكفاءة والفاعلٌة. 

 ًالّتدرٌب والّتعلٌم المهنً والتقن. 

 ٌّة والمعاٌٌر المهنٌة  .المإهالت العرب

 نظم المعلومات. 

 دور القطاع الخاص. 

 .ًالبعد الّدول 

ٌّة فً ضوء خصابص  د العربً من خالل إبراز إمكانٌات االقتصاوتكُمُن أهمٌة هذه االستراتٌج

ٌّة منفردة ومجتمعة من مجابهة كثٌر من التحّدٌات  ٌّة واالقتصاالّدول العرب ٌّة وذلك االجتماد ع

درٌب والّتعلٌم التقنً خاّصة بتوفٌر قوى عاملة مإهلة عن طرٌق الرفع من أداء منظومة التّ 

 والمهنً.
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 :7الكتاب الّدوري إلحصاءات العملخامسا : 

ٌّة الذي م ٌّة الكتاب الّدوري إلحصاءات العمل فً الّدول العرب ن إنتاجات منّظمة العمل العرب

ُتصدره المنظمة بدورٌة منتظمة كّل سنتٌن. وقد أُطلق التقرٌر األخٌر وهو العدد الّتاسع فً العام 

ٌّة وبفضل الجهود المّتصلة لخبراء اإلحصا2013 ء . وبدفع وتوجٌه من منظمة العمل العرب

العرب جاء هذا اإلصدار األخٌر أكثر تناسًقا على مستوٌات الشكل والمضمون والتبوٌب مع 

تقارٌر إحصاءات العمل الّدولٌة. ومن عناصر التطوٌر أًٌضا فً هذا العدد خالًفا لألعداد السابقة 

ٌّة بقدر ما توفّر من   بٌانات.استكمال الجداول اإلحصابٌة بالتحالٌل الّنوعٌة لسوق العمل العرب

واستنادا إلى هذه المنطلقات المنهجٌة الُمطّورة صدر الكتاب الّدوري فً عدده الّتاسع على 

 الشكل التالً:

 ( فصول، وهً:6سّتة ) 

    ٌّةاالقتصا، المناخ السٌاسً وأّوال  .دي فً المنطقة العرب

  ا  ٌ  .، السّكانثان

  ا ٌّةثالث   .، قوة العمل العرب

  ا  .، البطالةرابع 

  ا  .، بٌبة العملخامس 

  ا  ، العمالة الوافدة.سادس 

 وقد تخلّلت هذه الفصول تحلٌالت نوعٌة وبٌانات مإلّفة ومقارنات بٌن الّدول.

  ٌّة تتعلق بالعدٌد من الجوانب جداول إحصابٌة تفصٌلٌة. وهً جداول مجّمعة للّدول العرب

 اإلحصابٌة التً ٌمكن  إجمالها كالتالً:

 ة وفق الفبات السّكانٌة ومنها:تقدٌرات حجم السّكان موزع 

  اقتصادٌاالسّكان النشطون.   

  دياالقتصامعّدل المشاركة فً النشاط. 

  عً  والمستوى الّتعلٌمً والفبات العمرٌة.االجتماالتوزٌع السّكانً حسب الّنوع 

 :المستخدمون موزعون حسب 

  دي والحالة المهنٌة.االقتصاالّنوع والمستوى  والنشاط 

  ومعّدل البطالة موزعة حسب:المتعطلون 
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  عًاالجتماالّنوع. 

 الفبات العمرٌة. 

 .ٌّة  المستوٌات الّتعلٌم

 :األجور موّزعة حسب 

  عًاالجتماالّنوع. 

 الفبات العمرٌة. 

 ٌّة  .المستوٌات الّتعلٌم

 متوّسط االجر. 

 .متوّسط ساعات العمل 

 العمالة الوافدة بمختلؾ توزٌعاتها.-

وجّدٌته وتكامله مع المراجع القٌاسٌة األخرى المشار إلٌها أعاله وبالرؼم من أهمٌة هذا العمل 

ٌّة، فإّن عملٌة تطوٌر هذه الّنظم تظّل رهن توفٌر  لبناء نظام معلوماتً حول سوق العمل العرب

البٌانات الوطنٌة المنّمطة وفق ما هو مطلوب والمحّدثة لضمان سالمة المقارنات بٌن الّدول. ذلك 

ت فً ؼالب األحٌان متباٌنة اقتراًبا أو ابتعاًدا من سنة األساس ، الشًء الذي أّن اإلحصاءات جاء

 ٌضّر بمصداقٌة المقارنات بٌن الّدول.

ٌّة لمعلومات سوق العملسادسا :  الشبكة العرب
8: 

ٌّة لمعلومات سوق العمل" خالل "مإتمر العمل العربً" فً دورته  تّم إقرار "الشبكة العرب

 .2014واألربعٌن للعام  الحادٌة

إلى تنظٌم وتوفٌر بٌانات محّدثة  2013منذ العام فعلٌا ها لاإلعداد وترمً هذه الشبكة التً بدأ 

باستمرار وموحدة ومتكاملة على المستوى العربً ألطراؾ اإلنتاج الثالثة وذلك لتطوٌر سٌاسات 

مهٌكل للشبكة. وتندرج تحت هذا الّتدرٌب والّتشؽٌل واالستخدام بهدؾ الحّد من البطالة كهدؾ 

 الهدؾ اإلستراتٌجً ستة أهداؾ فرعٌة:

 . لبناء نظام عربً موحد لمعلومات سوق العم أّوال ، -

ا، -  ٌ  . ن أطراؾ اإلنتاجٌزٌادة التواصل ب ثان

ا، - ٌّةتفعٌل التعاون والتنسٌق مع األ ثالث   . جهزة اإلحصابٌة العرب

ا، -  . إٌجاد وتطوٌر آلٌة عربٌة للتوظٌؾ عن بعد رابع 

ا، -  .إٌجاد وتطوٌر آلٌة عربٌة للتدرٌب عن بعد خامس 
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ا، -  عً.االجتماآلٌة عربٌة للحوار  تطوٌرإٌجاد و سادس 

تههوفّر الشههبكة بوابههة  وسههعٌا إلههى إتاحههة المعلومههات إلههى المتعههاملٌن معههها بالّسههرعة المرجههوة

الّتعلهههٌم والنشهههاط السهههّكان وخصهههابص القهههوى العاملهههة وصهههناؾ البٌانهههات مثهههل أههههم إلكترونٌهههة أل

ههذا إلهى جانهب  . التوظٌهؾ عهن بعهددمات إلكترونٌهة تتصهل بالّتهدرٌب ودي... كما توفّر خاالقتصا

 راء حول قضاٌا العمل.ء إلكترونً للحوار وتبادل اآلتوفٌر فضا

وتعتمههد الشههبكة فههً عملٌههة جمههع البٌانههات علههى التصههنٌؾ العربههً المعٌههاري للمهههن فههً كافههة 

ور جهالربٌسهٌة لسهوق العمهل مثهل العهرض والطلهب واألاختصاصات الشهبكة لبنهاء قاعهدة البٌانهات 

 . والعمالة الوافدة والمهاجرة

مهات للعدٌهد مهن سهاس إتاحهة المعلوأمنهها فقهد ُصهممت الشهبكة علهى  االسهتفادةما على مستوى أ

 ٌٌن واألفراد. ومن هذه األطراؾ :عاالجتمادٌٌن واالقتصاالجهات الرسمٌة والفاعلٌن 

 الههوزارات والجهههات اإلدارٌههة المعنٌههة علههى مسههتوى كههل دولههة بقضههاٌا الّتنمٌههة والتخطههٌط 

 .قضاٌا العملوالّتعلٌم والّتدرٌب واإلحصاء و

  تشؽٌلدواوٌن ووكاالت من مكاتب و االستخداممإسسات. 

 منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. 

  ٌّةاالقتصاالمنشآت   .د

 الباحثون عن عمل. 

 الّدارسون للتنمٌة وأوضاع سوق العمل. 

 ًٌّة المعنٌة بالتعاون الّدول                           .المإسسات العرب

    . المإسسات الّدولٌة 

 على مستوى الّدول: (CNQ)التقّدم فً إنجاز األطر الوطنٌة للمهارات سابعا : 

ٌّة مراحل متقدمة على  باإلضافة إلى المرجعٌات المهنٌة المعتمدة عربٌا أنجزت الّدول العرب

ٌّة المتحدة والكوٌت واألردن  طرٌق تجسٌم األطر الوطنٌة للمهارات، وخاّصة اإلمارات العرب

ٌّة فً مجال . و ومصر والبحرٌن وتونس ٌحوصل الجدول الموالً ما توصلت إلٌه الّدول العرب

 إعداد األطر الوطنٌة للمهارات.
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 تجسٌم األطر الوطنٌة للمهارات على المستوى العربً

 مرحلة التصمٌم مرحلة التجسٌم
إقرار ضمان  الّدولة

 الجودة
تعٌٌن الجهة 

 المنفذة
إصدار اإلطار 

 القانونً
صٌاغة 
 المشروع

األولً اإلعداد  

     الجزابر 
     البحرٌن 
     ًجٌبوت 
     مصر 
     العراق 
     األردن 
     الكوٌت 
     لبنان 
     لٌبٌا 
     المؽرب 
     عمان 
     فلسطٌن 
     قطر 

     
ٌّة  العرب
 السعودٌة

     سورٌا 
     تونس 

     
اإلمارات 
ٌّة  العرب

     الٌمن 

ؼٌر متوفّر  -- لم ٌسجل تقدم     تم إعداد بعض العناصر   تم اإلعداد  
 

ٌّة للتربٌة والثقافة  .59، ص2012والعلوم، الّتعلٌم فً الوطن العربً، تقرٌر المرصد العربً للتربٌة  المصدر: المنظمة العرب

 

ٌّة: نقاط  9التحلٌل الّرباعًثامنا :  لنظام المعلومات حول سوق العمل فً الّدول العرب

 :: (SWOT)  القّوة، نقاط الضعف، التهدٌدات، الفرص

ٌّة تقّدًما فً الفترة األخٌرة، ولكن ما أحرز نظام المعلومات حول سوق العمل فً الّدول  العرب

 زالت تعترضه عّدة صعوبات. وبالرؼم من ذلك فإّن الفرص المتاحة تمّكنه من تجاوزها.
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 :ومن أبرزها: نقاط القوة 

 نظام معلوماتً  توفّر استراتٌجٌاٍت ومرجعٌاٍت معٌارٌة معتمدة عربٌا ُتساعد على تطوٌر

 عربً موحد حول سوق العمل.

  مات وطنٌة توفّر توّجهاٍت وسٌاساٍت واستراتٌجٌات لدى الحكومات لتطوٌر نظم معلو

 .حول سوق العمل

  ٌّة فً مجال التصانٌؾ الوطنٌة المهنٌة توفر مرجعٌات معٌارٌة لدى العدٌد من الّدول العرب

 كرافعة أساسٌة لتطوٌر نظام المعلومات وتبادل البٌانات.

 :نقاط الضعف 

 البٌانات المحدثة والكافٌة لمجمل قضاٌا العمل. صعوبة توفّر 

  إشكالٌات توحٌد المفاهٌم والمصطلحات على مستوى الّدول وحتى على مستوى الّدولة

 الذي ال ٌسهل بناء نظام معلوماتً عربً موحد. األمرالواحدة أحٌانا 

 .صعوبة تبادل البٌانات بٌن المنتجٌن للمعلومة والمستعملٌن لها 

 تصنٌؾ ـ ال التصنٌؾ العربً المعٌاري للمهن الذي ٌعالج جانب الطلب بضرورة استكم"

 عربً معٌاري للتعلٌم" على ؼرار التصنٌؾ الّدولً المعٌاري للتعلٌم.

 إطار عربً موّحد للمهارات" على ـ ضرورة استكمال "األطر الوطنٌة للمهارات" ب"

 ؼرار "اإلطار األوروبً الموّحد للمهارات".

  ٌّة، مثل افتقار  شبُه تامٍّ لمإّشرات قٌاس األداء حٌث ال تتجاوز هذه المإّشرات الجوانَب الكم

ٌّة لمنظومة الّتعلٌم والّتدرٌب والقٌد وعدد المتخرجٌن. أّما  اإلنفاق والطاقة االستٌعاب

ٌّة بمفردات العابد  ًّ والعابد االجتماالمإّشرات الّنوع دّي من الّتعلٌم والّتدرٌب االقتصاع

 ة تماًما.فهً ؼابب

 :التهدٌدات 

 المتنامً لمعّدالت البطالة بشكٍل عام، وبطالِة الّشباب بشكٍل خاص، وبطالِة المرأة  االرتفاع

 بشكٍل أخّص.

 ٌّة وما ٌمّثله ذلك من ضرورة قتصادإرباكات العولمة لال د االقتصافً  االنخراطات العرب

ًٍّ لرفع هذا التحّدي. ًّ كمدخٍل أساس  المعرف

 ٌُساهم فً إعاقة النمّو  نقص  االستثماراتدّي والتوّسع فً االقتصاالعمالة الماهرة الذي 

 لتولٌد فرص العمل.

  ٌّة فً سن العمل التً تمّثُل عوامَل ًّ المرتفع وازدٌاد معّدالت الفبات العمر النمّو السّكان

ًّ والّتدرٌب.  ضاؼطة على القدرة االستٌعابٌة لمنظومة الّتعلٌم الفن
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 :الفرص 

   ٌّة التً شهدتها ٌّة من حٌث التوجهات الجدٌدة بمفردات دعم داالقتصاالنقلة الّنوع ات العرب

المعرفة بما ٌدفع بالضرورة  اقتصاددّي والتوّجه نحو االقتصاالقطاع الخاّص واالنفتا  

 إلى تطوٌر منظومة الموارد البشرٌة.

  ٌَّا فً المعّدل 5تسجٌل معّدالِت نموٍّ محترمة طٌلة السنوات األخٌرة فً حدود  % سنو

 )بالّرؼم من كونها ؼٌر كافٌٍة للضؽط على البطالة(. العامّ 

 ا إلى مهاراٍت وسٌطة وعالٌة ت ٌَّ ٌّة الحاجة المتنامٌة موضوع ٌّرات الهٌكل حت مفعول التؽ

ٌّة وتطّورات سوق العملقتصادلال  .ات العرب

  ٌُمِكن البناُء ٌّة موّحدة  ا والتً تمّثُل لؽًة فّن ٌَّ توفّر العدٌد من المراجع الفّنٌة المعتمدة عرب

. علٌها لتطوٌرِ  ًّ  نظِم الّتدرٌب والّتعلٌم الفن

◘  ◘  ◘ 
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 الباب الثالث

 أداء سوق العمل ضرورة بناء مإّشرات لقٌاس

 

ٌّة فً وضع اإلستراتٌجٌات وتطوٌر نظم  بالرؼم من الجهود المبذولة فً بعض الّدول العرب

ٌُمكن  منها، فإنه ٌمكن القول عموما أن سوق العمل ظلّت  واالستفادة استثمارهاالمعلومات والتً 

ٌّرات  تفتقر إلى مإّشرات كافٌة ذات مصداقٌة ُتستخدم كمرجعٌات لقٌاس أداء سوق العمل والتؽ

ٌّة والّنوعٌة التً تطرأ علٌها سنة بعد أخرى، وتسّهُل جمع البٌانات وتحلٌلها و التطّورات الكم

ٌّة ومع  ٌّسة وّمنّمطة وإجراء المقارنات على أساسها بٌن الّدول العرب وتحوٌلها إلى معلومات ُمق

ٌّة.  الّدول األجنب

ٌّهة حهول أسهواق العمهل فه ٌّهة ترجمهُة مها ومن أهّم معوقات فاعلٌهة الهّنظم المعلومات ً الهّدول العرب

ٌّهة وقابلهة للقٌهاس علهى  توفّر من بٌانات إلى معلومهات ومهن ثهمَّ إلهى مإّشهرات ذات مواصهفات علم

ؼرار المإّشرات الّدولٌة. ومن الضروري إلنجاز هذا العمهل اعتمهاد مقاربهة موّحهدة علهى مسهتوى 

 س.المفاهٌم والمصطلحات وتحدٌد أهم المإّشرات وضبط أدوات القٌا

 تحدٌد المفاهٌم المتعلّقة بالمإّشرات:أوال : 

 تعرٌف المإّشر: .1

تهدؾ مإّشرات األداء فً أشمل معانٌها إلى متابعة وتقٌٌم التدخل اإلنمابً مهما كان نوعه 

. ، إعادة هٌكلة، موارد بشرٌة،...( وتقٌٌم عوابده فً المجاالت موضوع المتابعة والتقٌٌماستثمار)

فهً أداة لقٌاس التؽٌر الحاصل فً ظاهرة معٌنة عبر الزمن. وٌمّكن من التعرؾ على حدوث 

ظرؾ معٌن أو التعرؾ على مدى تحقٌق هدؾ محّدد بحٌث ٌعطً القدرة على تقٌٌم اإلنجاز 

 باتجاه تحقٌق الهدؾ أو االنحراؾ عنه.

 أربعة مٌادٌن كبرى لمإّشرات األداء: 10وٌرى بعض المختصٌن

  تشخٌص التحّدٌات المهٌكلة(les défis structurants)  المطلوب رفعها)حسب

 . طاعٌا، مناطقٌا، وطنٌا أو عالمٌاالحالة( ق

  تحدٌد الرهانات(les enjeux) المؤمول كسُبها . 

  ًضبط المعاٌنات بدقة للواقع األصل(constats). 
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  وضع الرافعات(les levers)  واقع الراهن إلى الواقع من ال لالنتقالالواجب توفٌرها

 المنشود.

أن ٌكون "ذكٌا". ومن  -حتى تكون نتابجه ذات مصداقٌة -ومن السمات األساسٌة لطبٌعة المإّشر

 :(SMART) المإّشر الذكًسمات 

 مإّشر خصوصً، موصؾ بدقة ومفهوم لدى الشركاء. (Specific) 

 ًمإّشر قابل للقٌاس الكمً والّنوع. (Measurable) 

 قابل للتحقٌق مإّشر. (Achievable) 

 )مإّشر واقعً )ُمرّشد. (Relevant) 

 .ًمإّشر قابل للقٌاس فً المدى الزمن (Time-bound) 

 

 قابلٌة إعادة التقٌٌمو (Evaluable) قابلٌة التقٌٌممتان: قد أُضٌؾ إلى هذه السمات الخمس سو

(Réevaluable) كما ٌإلفها المصطلح  ا. وعندبذ تصبح سمات المإّشر سبعSMARTER 

 . المإّشر األكثر ذكاءلٌزٌة أي جفً اللؽة االن

ٌُمّكن من:  إن بناء المإّشر بهذه السمات 

 ًتقدٌر األداء للتدخل اإلنماب. 

 إعداد تقارٌر التشخٌص. 

 القٌام باإلعالم واالتصال. 

 الرفع من درجات التحفٌز. 

 .التقدم باستمرار 

 tableau)ُتمّكن من وضع جدول قٌادة  األكثر ذكاء" أو المإّشرات الذكٌةوفً هذا السٌاق فإن "

de bord) .للمساعدة على المتابعة والتقٌٌم وأخذ القرار 

 :(la performance)تعرٌف مفهوم األداء  .2

د ككل أو االقتصاالفعل اإلنمابً العام على مستوى  (processus)"األداء" سٌرورة ـ ٌُقصد ب

سٌرورة الفعل اإلنمابً على مستوى أي قطاع أو على مستوى أي منطقة )جهة(، أو على مستوى 

ٌّة االقتصاأي متدخل من الفاعلٌن فً المسار اإلنمابً على المستوٌات المإسسٌة )الحكومة( أو  د

ٌّة )منظمات أصحاب العمل، نقابات العمال، هٌبااالجتما)مإسسات القطاع الخاص( أو  ت ع

 المجتمع المدنً،..(.
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وٌستند هذا التعرٌؾ إلى مبادئ مضبوطة ومعاٌٌر محددة تفضً إلى نتابج معٌنة وفقا لؽاٌات 

 وأهداؾ معلنة.

 :(indicateur de performance)تعرٌف مفهوم مإّشر األداء  .3

ٌّرات تسمح بمتابعة وتقٌٌم العوامل المإثرة إٌجابا أو  ٌقصد بمإّشرات األداء مجموعة من المتؽ

وٌكشؾ بالتالً درجة اإلنجازات المحققة مقارنة بالؽاٌات واألهداؾ  ، سلبا على الفعل اإلنمابً

 المخّطط لها سلفا.

 :(mesure de performance)قٌاس األداء  .4

"قٌاس األداء" نظام لتقدٌر أداء التدخالت اإلنمابٌة فً ضوء الؽاٌات واألهداؾ المعلنة  ـٌقصد ب

عبر اعتماد منهجٌات رصد متواصلة وبدورٌة منتظمة، قوامها جمع البٌانات وتحلٌلها واستخالص 

الدروس المستفادة منها من خالل المقارنة بٌن البرامج والخطط المعدة والنتابج المحققة على 

 توى التنفٌذ. وهو ما ٌساعد على اتخاذ إجراءات التعدٌل.مس

 مإّشرات نظم اإلعالم حول سوق العمل: .5

ٌُمكن القول إن المإّشرات  ربطا بسوق العمل وانطالقا من المفاهٌم فً طرحها العام سالؾ الذكر 

وبمنظومة ، األدابٌة لنظم اإلعالم المهنً مرتبطة مباشرة بسوق العمل مدخالت ومخرجات 

اإلنتاج ومتطلباتها انطالقا من معاٌٌر مهنٌة )أو مواصفات مهنٌة( محّددة. وهذه المعاٌٌر هً 

مراجع قٌاسٌة تستخدم لتقٌٌم مدى امتالك الفرد للمهارات والمعارؾ والمعلومات الالزمة ألداء 

العمل الذي ٌمارسه )أو ٌرؼب فً ممارسته(. وٌستدعً ذلك أن ٌكون المعٌار المهنً محددا 

المرجعٌات المعٌارٌة والوصفٌة للمهن من ناحٌة، وبمفهوم قابال للقٌاس، وأن ٌعكس خصابص و

الّنوعٌة والمواءمة بٌن الّتعلٌم التقنً والّتدرٌب المهنً وتنمٌة الموارد البشرٌة بشكل عام 

 واحتٌاجات سوق العمل من ناحٌة ثانٌة.

والّتدرٌب المهنً والتقنً، وكذلك تصمٌم وُتستخدم المعاٌٌر المهنٌة فً تصمٌم برامج الّتعلٌم 

ن وتشؽٌلهم فً المنشآت االختبارات المهنٌة واإلشهاد بالكفاءة ومنح الشهادات وانتقاء العاملٌ

 ولٌاتهم ومهامهم وعالقاتهم مع العاملٌن اآلخرٌن.بوتحدٌد مس

رسم سٌاسات األجور ومتطلبات االنتقال من عمل إلى آخر.  كما تساهم هذه المعاٌٌر المهنٌة فً

ٌّة وقٌاس أثر  ٌّة والّتدرٌب وتبقى األهداؾ األساسٌة لكل ذلك قٌاس األداء الداخلً للمنظومة الّتعلٌم

 هذا األداء على مستوى منظومة سوق العمل ومنظومة اإلنتاج.

كٌة" لقٌاس أداء نظم المعلومات وٌتضح مّما تقدم أن األمر ٌستدعً وضع مإّشرات شاملة و"ذ

ٌّة على المستوى العربً لمساعدة الّدول على إجراء  ٌّة تتضّمن الخصابص الّنوعٌة والكم العرب
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ٌّة لنتابج هذه المنظومة خاّصة بمفردات أثرها  عً من زاوٌة االجتما (impact)القٌاسات العلم

 دي من زاوٌة منظومة اإلنتاج.االقتصاسوق العمل وأثرها 

ٌّنة من مإّشرات قٌاس أداء النظام المعلوماتً العربً لسوق العمل:نٌا : ثا  ع

 على مستوى جانب عرض القّوى العاملة: .1

 مإّشر القٌد )التسجٌل( بالّتعلٌم الّتقنً والّتعلٌم المهنً والّتدرٌب. -

ٌّة )اإلنصاؾ( فً توفٌر فرص الّتعلٌم الّتقنً والّتعلٌم المهنً االجتمامإّشر العدالة  - ع

 والّتدرٌب. وٌشتمل على:

  عً،االجتمامإّشر القٌد على مستوى الّنوع 

  الخاّصة. االحتٌاجاتمإّشر القٌد على مستوى األفراد من ذوي 

 مإّشر اإلنفاق على الّتعلٌم الّتقنً والّتعلٌم المهنً والّتدرٌب. وٌشتمل على:  -

 لّتعلٌم العام فً موازنات الّدولمعّدل اإلنفاق نسبة إلى ا. 

 .معّدل اإلنفاق نسبة إلى الناتج المحلًّ اإلجمالً للدول 

 مإّشر الحوكمة. وٌشتمل على المدخالت الّتالٌة: -

 مهنً والّتدرٌب )مركزي/ال مركزي(المإّشر المإّسسً إلدارة نظم الّتعلٌم الّتقنً وال. 

 مستوى الّشراكة مع القطاع الخاص. 

 .)مصادر التموٌل )عمومً/خاص 

 الّطلب على القوى العاملة:على مستوى جانب  .2

عً للتعلٌم والتعلٌم الّتقنً والّتعلٌم المهنً والّتدرٌب. وٌشتمل هذا المإّشر االجتمامإّشر العابد  -

 على المدخالت الّتالٌة:

 المعّدل العام للبطالة . 

 معّدل بطالة الّشباب . 

 معّدل بطالة المرأة . 

 بطالة المتعلّمٌن . 

  ًبؤجرفرص عمل معّدل إدماج المتخّرجٌن ف. 

  المتخّرجٌن للحصول على فرصة عمل بعد التخرج. انتظارمّدة 

 دي. وٌشتمل على المدخالت الّتالٌة:االقتصامإّشر العابد  -

 ٌّة الذٌن تّم عالمات رضا أصحاب العمل عن أداء المتخّرجٌن من المنظوم ة الّتدرٌب

 . توظٌفهم

 نسبة استدامة العمل . 
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 فً المإّسسةد بالّتدرٌب المستمر التعه . 

 .ٌّة العمالة  مإّشر إنتاج

 على مستوى رٌادة األعمال: .3

 مإّشر سٌاسات الّتعلٌم والّتدرٌب الداعمة لرٌادة األعمال . 

  ّقنً والّتعلٌم المهنً والّتدرٌبمدى توفّر حاضنات األعمال فً مإّسسات الّتعلٌم الت . 

 المتخّرجٌنقامة مشروع من إجمالً نسبة المتخّرجٌن الذٌن ٌرؼبون فً إ . 

 .نسبة المتخّرجٌن الذٌن أنجزوا مشروعاتهم من إجمالً المتخّرجٌن 

ٌّة لتطوٌر نظام المعلومات:ثالثا :   الّرافعات األساس

 اعتماد أدوات لقٌاس نظام المعلومات .1

 ٌّتفق خبراء إحصابٌات العمل على أربعة معاٌٌر لقٌاس نجا  نظام المعلومات :

 : المالءمة(Pertinence)  ٌُساعد على تحقٌق  . النتابج الكبرى للبلد أو المإسسة: بما 

 الفعالٌة(Efficacité)  ٌُ ساعد على تحقٌق النتابج المرجّوة: بما . 

 إحراز النتابج المتوقّعة(Performance) ال المحّددة وبدون إهدار للمواردفً اآلج. 

 الّدٌمومهههة(Durabilité)  اسهههتمرارٌة مهههدخالت نظهههام المعلومهههات بطرٌقهههة منّسهههقة وبدورٌهههة :

 منتظمة.

ٌّة : .2  منهجٌة حلول لتطوٌر نظام المعلومات  حول سوق العمل العرب

ٌصهههعب تحقٌهههق بنهههاء وتطهههوٌر نظهههام معلومهههاتً عربهههً مّوحهههد وٌصهههعب بالتهههالً تحقٌهههق أههههداؾ 

ٌّة ما لم ٌّات فً مجال الموارد البشر ٌّات والمرجع ُتّتخذ إجراءات خصوصٌة ترتقً إلى  اإلستراتٌج

مستوى القرارات السٌاسٌة التً أقّرت هذه اإلستراتٌجٌات والمرجعٌات. ومن هذه اإلجراءات على 

 مستوى المنّظمة:

 : ًأّوال، على المستوى المإّسس 

ٌّههة إلنجههاز نظههام  11اعتمدداد "منهجٌددة التنسددٌق المفتوحددة" .2.1 بههٌن المنظمههة والههّدول العرب

معلوماتً موّحد فً مإّشراته الكبرى لمتابعة مهدى إنجهاز األههداؾ التهً نّصهت علٌهها 

ٌّا.  اإلستراتٌجٌات الُمعتمدة عرب
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معتمدة في االتحاد األوروبي وتديرها المفّوضية األوروبية  هي منهجية (Méthode de coordination ouverte)منهجية التنسيق المفتوحة   
 أدناه والعناصر المشار إليها  .االجتماعي دما والثقافة والضمان االجتماعي واإل الّتدريبو  الّشبابو  الّتعليمو  الّتشغيلمنذ بداية التسعينات في قطاعات 

 مستقاة من هذه المنهجية.
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 وتمّثل هذه المنهجٌة إطار تعاون مرن، من أساسٌاته :

ٌّهة إلهى اعتمهاد األههداؾ العاّمهة لههذه ا - ٌّات فهً مخّططاتهها دعــوة الهّدول العرب إلسهتراتٌج

ٌّة  .التنمو

ٌُّتفهق علٌهه مهن مإّشهرات ُتإّسهس لنظهام  - ٌّهة إلهى اعتمهاد مها  دعوة هٌاكهل اإلحصهاء العرب

ٌّة   .معلوماتً موّحد حول سوق العمل العرب

)أو اقتههراب( السٌاسههات القطرٌههة فههً مجههال الّتشههؽٌل والمههوارد  التقههاءالمسههاعدة علههى  -

ٌّة. ٌّات العرب ٌّة التً حّددتها المرجع ٌّة مع التوّجهات العرب  البشر

ددة  .2.2 ٌّ ددة والددّدول العرب ٌّ   فههً مجههالوضددع إطددار للّتنسددٌق والتكامددل بددٌن منظمددة العمددل العرب

ٌّة والمشارٌع والدراسات القطرٌة وتقهدٌم ال ٌّهة لمهن ٌطلبهها اإلصالحات المإسس مسهاعدة الفن

ٌّة لتطوٌر نظام المعلومات.  من األقطار العرب

ددة .2.2 ٌّ )ممّثلههة فههً الههوزارات  إرسدداء عالقددات شددراكة وتعدداون بددٌن المنظمددة والددّدول العرب

ٌّةاالجتماون بالش / المكلّفة بالعمل الّتشؽٌل، واعتبارها الُمخاطب الوحٌد )المراسل(  / ع

التنسٌق وتبادل الممارسات الفضهلى واقتهرا  التوصهٌات للمنّظمة ووضع آلٌة للحوار و

 بشكل دابم ولٌس بشكل مناسباتً فً إطار مإتمر العمل العربً.

 ( :Task force) االختصاص. تشكٌل فرٌق عمل عربً من الخبراء متعّددي 4.2

ٌّهة صهلب ٌّهة عرب ُمنّظمهة العمهل  ةٌصعب تحقٌق أهداؾ نظام معلوماتً موّحد بدون إٌجهاد آل

ٌّة توكل إلٌها المهام التالٌة :  العرب

  إعداد ونشر الّدراسات والبحوث والّتعرٌؾ بها على المستوى العربً فً المجاالت

 .الُمتعلّقة بالموارد البشرٌة 

 ( ٌّة ( فً بعض المجاالت الُمحّددة )مثال monographieالقٌام بدراسات منوؼراف

ً بعض البلدان، وتشخٌص الحاجٌهات فهً بعهض : تشخٌص المتا  من المهارات ف

 .البلدان األخرى...( 

  : ٌّة لتوحٌد المفاهٌم والمصطلحات، مثال  وضع المــراجع والمعـاٌٌر المهن

  ...وضع دلٌل ُموّحد للمصطلحات والمإّشرات وُطرق احتسابها. 

  ههة إلههى ٌّ التصههنٌؾ العربههً المعٌههاري للمهههن لسههنة  اعتمههاددعههوة الههّدول العرب

2008 . 

  ٌّة إلى  . أسواق العمل لمعلوماتالعربٌة شبكة ال مع التفاعلدعوة الّدول العرب
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  ًٌّة )التً تطلبها( فً مجهال الهّدعم المإّسسه ٌّة للّدول العرب تقدٌم الُمساعدة الفن

ٌّة وبناء القدرات وتطوٌر أنظمة المعلومات   .وتخطٌط الموارد البشر

 .التنسٌق والُمتابعة والتقٌٌم 

  ضبط مإّشرات المتابعة لسوق العمل ومدخالتها ومخرجاتها ومصادرها وطهرق احتسهابها

ٌّا لقٌاس اإلنجاز. واالتفاق  علٌها عرب

 ثانٌا، على المستوى التنظٌمً :

  : ًٌّة المتابعة واإلقرار والتصدٌق الّنهائ  ضبط منهج

ههة إلههى تقههدٌم تقههارٌر قطرٌههة سههنوٌة لقٌههاس األداء واإلنجههازات  - ٌّ دعههوة الههّدول العرب

واألثر المبــاشر انطالقا من معلـهـومات خهّط األسهاس أي السهنة المرجعٌهة المّتفهق 

 .علٌها 

 مصادق علٌه وفق اآللٌة المشار إلٌها أعاله. تجمٌعىإعداد تقرٌر  -

  عرض تقرٌر متابعة اإلنجاز على مإتمر العمل العربً سنوٌا. 

ٌّهة واإل نشر التقارٌر على نطاق واسع علهى موقهع - لٌزٌهة جنالمنظمهة باللؽهات العرب

 والفرنسٌة.

 ثالثا، على المستوى المالً :

وضع خط تموٌل خاص لتؽطٌة مختلؾ النفقات المترّتبة عن تطوٌر نظام المعلومات. بما فً ذلك 

ٌّههة  المسههاعدة الفنٌههة للههدول التههً تطلبههها. وٌمكههن تموٌههل ذلههك عههن طرٌههق مإّسسههات التموٌههل العرب

 والّدولٌة.

ٌُمكههن  وباالسههتنادوفههً ضههوء مهها تقههّدم  ههة  ٌّ ددة نظددام إلههى الّتجههارب األجنب ٌّ تصددّور أهددّم عناصددر هٌكل

 كالتالً : المعلومات حول سوق العمل
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هظام املعلوماث حول 

 سوق العمل

املنخجون 

الدوائر : )للمعلومت
إلاحصائيت، هيئاث 

البحث، إلادارة، 

 .....(املنظماث
معلوماث حول 

 سوق العمل

فق 
ّ
مؤشراث مخ

عليها وموّحدة 
 طريقت احدسابها

هياكل املخابعت 

 والخقييم

جميع 
ّ
جقنياث الخ

وزيع
ّ
حليل والخ

ّ
 والخ

إدارة هظام 

:  املعلوماث 
...جنسيّق، جحليل  

: دعم مؤّسساحي 

موارد ماليت 
 وبشريت وماّديت

املسخعملون 

: للمعلومت  

إلادارة، املنظماث، )

الجامعاث، 
الباحثون عن 

 .....(العمل
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 الباب الرابع

 ىاألوروبً فً مجال ّ مإّشرات النظام المعلومات االتحادتجربة 

 حول الّتشغٌل والموارد البشرٌة

إّن سوق العمل وما ٌّتصل بها من تعلٌم وتدرٌب وبطالة... محكومة بالعرض والطلب 

 وهً بالتالً ذات طبٌعة دٌنامٌكٌة متعّددة المحّددات المإّثرة.

سوق العمل فً مختلؾ التجارب ومن هذا المنطلق فإّن النظام المعلوماتً حول 

 األوروبٌة ٌرتكز على األسس التالٌة:

 األوروبً: االتحاددّول ل مٌادٌن المعلوماتأوال : 

 مٌادٌن أساسٌة : 10تنبنً التجربة األوروبٌة على كّم كبٌر من المإّشرات ٌمكن تبوٌبها فً 

 : العرض والطلب : العملمٌدان سوق  -1

على المستوٌٌن الكّمً والّنوعً بعدٌد المحّددات المرتبطة به  العملٌتؤّثر عرض وطلب 

 وعلى وجه الخصوص بـ :

 لة السّكان النشطٌن وهرم العوامل الدٌموؼرافٌة المحّددة إلجمالً السّكان ولحجم وهٌك

 ....  األعمار

  النمو... االستثماردي الوطنً : االقتصاالمحٌط ،. 

  ٌّة،  االستثماراتدي العالمً، النمو، االقتصادي الّدولً : الظرؾ االقتصاالمحٌط األجنب

 .المنافسة... 

  ...تشرٌعات العمل : مرنة أو ؼٌر مرنة. 

  العمل أنظمة الّتعلٌم والّتدرٌب ومدى استجابتها لحاجٌات سوق... 

 . المٌدان الدٌموغرافً :2

 من أهّم المإّشرات فً هذا المجال تلك المتعلقة خاّصة بـ :

  ...التطّور الطبٌعً للسّكان : الوالدات والوفٌات والخصوبة. 

  ...الهجرة الداخلٌة والخارجٌة. 

  عً...االجتمانسبة النشاط حسب الشرابح العمرٌة وحسب الّنوع 



 

37 

 عً والمإّسسً :االجتمادي واالقتصا. مٌدان المحٌط 3

 تتمّثل أهّم مإّشرات هذا المٌدان فً :

  العملدي الداخلً وتؤثٌره على إحداثات االقتصاالظرؾ .... 

  عً االجتماالوضع. 

 .)...اإلطار التشرٌعً )الحوافز، صٌػ عقود العمل، القوانٌن المنظمة لعملٌات التسرٌح 

 دي الّدولً :االقتصا. مٌدان المحٌط 4

  دي العالمً.االقتصاالظرؾ 

 . مٌدان سٌاسات الّتشغٌل النشٌطة :5

  برامج المساعدة على الّتشؽٌل. 

  نسبة االندماج. 

  برامج المساعدة على إحداث المإسسات. 

  المشارٌع. إنجازنسبة 

 . مٌدان سٌاسات الّتشغٌل االستشرافٌة :6

  التعدٌل الكّمً للقوى العاملة. 

 .التعدٌل الّنوعً للقوى العاملة 

 . مٌدان الّتدرٌب األساسً :7

  عرض التدرٌب. 

  الطلب على التدرٌب. 

  نسبة االستجابة. 

 .نسبة االندماج 

 )الّتدرٌب( المستمر : التدرٌب. مٌدان 8

  عرض التدرٌب. 

  الطلب على التدرٌب. 
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 .نسبة االستجابة 

 . مٌدان التربٌة والّتعلٌم :9

  تطّور عدد التالمٌذ والطلبة فً عالقته بالتطّورات الدٌموؼرافٌة. 

 فً مختلؾ مراحل الّتعلٌم  نسب التمدرس. 

 .التطّورات الّنوعٌة للمتخّرجٌن 

 . مٌدان المإسسات :10

  نسق إحداث المإسسات وتؤثٌرها على الّتشؽٌل. 

 .نسق إؼالق المإسسات وتؤثٌرها على الّتشؽٌل 

 األوروبً: االتحادمصادر المعلومات فً دول ثانٌا : 

 Données)تصاُغ وُتبنى وُتحتسب المإّشرات انطالقا من المعطٌات القاعدٌة 

primaires) : 

  المعطٌات المتوفّرة فً السّجالت اإلدارٌة الراجعة بالنظر إلى مختلؾ الوزارات. 

  المعطٌات المتوفّرة من خالل الدراسات واألبحاث والتعدادات السّكانٌة والمسـوحات. 

  ولكنها بحاجة إلى االستكمال المعطٌات المتوفّرة. 

 .ٌّن توفٌرها عن طرٌق الدراسات  المعطٌات ؼٌر المتوفّرة والتً ٌتع

 األوروبً: االتحاداستخدامات النظام المعلوماتً فً دول ثالثا : 

، ٌهدؾ نظام العمل إضافة إلى تٌسٌر عمل الهٌاكل المٌدانٌة وتفعٌل تدخالتها فً سوق 

 (tableau de bord)المعلومات األوروبً على المستوى السٌاسً إلى إعداد جداول قٌادة 

ترّكز على أهّم المإّشرات وتوجه لمختلؾ مستوٌات أخذ القرار قصد متابعة ظرفٌة الّتشؽٌل 

(conjoncture) .واّتخاذ اإلجراءات التعدٌلٌة 

 وسنوٌة. وٌمكن أن تكون هذه الجداول شهرٌة وثالثٌة

 أّما مستوٌات أخذ القرار فٌمكن أن تكون :

 .رباسة الّدولة  -

 .المجالس النٌابٌة  -
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 .مجلس الوزراء  -

 الوزٌر المعنً بالّتشؽٌل. -

 وٌمكن أن تبنى جداول القٌادة على تقدٌم تؤلٌفً ألهم المإّشرات فً شكل سالت : 

ومخرجات  -والتدفقات الدٌموؼرافٌة  واالستثمارمإّشرات المحٌط العام لإلعالم حول النمو  -

 . لّتعلٌم وكذلك الظرفٌة الّدولٌةا

 . العملمإّشرات تشخٌص حول وضعٌة سوق  -

 . بعة نتابجها وتقٌٌم هذه السٌاسةالّتشؽٌل ومتا اتسٌاسالمإّشرات حول  -

 .وتقٌٌم نتابج هٌاكل الّتشؽٌل العملمإّشرات حول التصرؾ فً سوق  -

ٌّة وعالقات االجتمامإّشرات حول حماٌة الّتشؽٌل عن طرٌق متابعة التؤمٌنات  -  العملع

 . وصٌػ عقود العمل

 مإّشرات حول مرونة سوق الّتشؽٌل الداخلٌة والخارجٌة. -

وبالنسبة لهذه المإّشرات الُموّجهة إلى أصحاب القرار ٌقتصر نظام اإلحصاءات 

 هٌكلٌا :مإّشرا  13على  Eurostatاألوروبً 

  دي العام :االقتصاالمحٌط 

 . . نسبة النمّو والّدخل الفردي1

ٌّة العمالة.2  . إنتاج

 :الّتشغٌل 

 . . حجم الّتشؽٌل3

 . . تشؽٌل الُمتقّدمٌن فً السنّ 4

 : البحث والتجدٌد 

 . سنة( 24 – 20المستوى الّتعلٌمً) .5

 . . نفقات البحث6

  ٌّة :االقتصااإلصالحات  د

 .األسعار. مستوى 7
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 االستثمار .. 8

  عً :االجتماالتماسك 

 .. نسبة مخاطر الفقر9

 . . نسبة البطالة طوٌلة األمد10

 .. الّتشؽٌل على المستوى الجهوي11

 : البٌئة 

 . بة. المحافظة على الب12ٌ

 . . جودة الحٌاة13

 األوروبً: االتحادمٌادٌن المعلومات وأهّم مإّشراتها فً دول رابعا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المإّشرات لبناء نظام معلوماتً :بعض 

 : العمل. مإّشرات عروض 1

 .حجم الّتشؽٌل العام  -

 . العملنسبة التطّور السنوي إلحداثات  -

 .التوزٌع القطاعً والجهوي  -

 العملميدان سوق .1

 امليادًً الفرعيت

 الفارق 

 بطالت حشغيل غير كامل

العملطلباث   

(مخأجيت مً ألافراد)  

 عائد
العمل طالب 

 ألّول مرة

العملعروض   

(مخأجيت مً املؤسساث)  

 عمل مؤّجر عمل مسخقل صيغ أخرى 
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 . العملالتطّور الهٌكلً لعروض  -

 .نسبة الّتشؽٌل المإّجر فً حجم الّتشؽٌل العام  -

 .نسبة العمال المستقلٌن وأصحاب العمل  -

 .نسبة المعٌنٌن العابلٌٌن  -

 .نسبة العمل القار والعمل ؼٌر القار  -

 ؼٌر الملباة فً آخر الشهر. العملعروض  -

 : العمل. مإّشرات طلبات 2

 . العملالحجم العام لطلبات  -

 .نسبة التطّور السنوي  -

 .موع الطلبات ألّول مرة من مج العملنسبة طالبً  -

حسب المستوى الّتعلٌمً وحسب الجهات وحسب الشرابح العمرٌة  العملتوزٌع طالبً  -

 .عً االجتماوالّنوع 

 .طبٌعة العمل المرؼوب فٌه ومستوى األجر  -

 فً آخر الشهر. العملعدد طالبً  -

 . مإّشرات الفارق )عدم التوازن بٌن العرض والطلب( :3

 . البطــالة :1.3

 .ما تحت السنوٌة(  –نسبة البطالة )السنوٌة   -

 .عً االجتماتوزٌع نسبة البطالة حسب المستوى الّتعلٌمً والجهات والّنوع  -

 .مّدة االنتظار فً البطالة وتوزٌعها  -

 .احتماالت السقوط فً البطالة )مخاطر البطالة(  -

 احتماالت الخروج من البطالة )الّتشؽٌلٌة(. -

 . الّتشغٌل غٌر الكامل :2.3

 .أشهر  6عدد المشتؽلٌن لفترة تقّل عن  -

 .عدد العمال الموسمٌٌن  -
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 . د األسرىاالقتصاالمشتؽلٌن فى عدد  -

 عدد العمال لجزء من الوقت. -

 ومن أهّم المنتجٌن للبٌانات لبناء هذه المإّشرات :

 .مختلؾ الوزارات المعنٌة  -

ٌّة واالقتصامراكز الدراسات  - ٌّة االجتماد  .ع

 .هٌاكل اإلحصاء )التعدادات والمسوحات(  -

 هٌاكل الّتشؽٌل. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن أهم المإّشرات لهذا المٌدان : 

 .(  الخصوبة / الوفٌات / الوالدات النمّو الطبٌعً للسّكان ) -

 .تطّور عدد النشطٌن )توزٌعهم(  -

 .تطّور مشاركة المرأة  -

 .نسبة النشاط )توزٌع(  -

 .الهجرة الداخلٌة )النزو (  -

 .الهجرة الخارجٌة  -

 الهجرة الوافدة. -

امليدان .2

 الديمغرافي

 امليادًً الفرعيت

الهجرة الداخليت 

 والخارجيت
 وسبت اليشاط

الىمّو الطبيعي 

 للسكان
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 أهّم مإّشرات هذا المٌدان :ومن 

 دي :االقتصا. الظرف 1

 .معّدل الناتج المحلً اإلجمالً  -

 .معّدل اإلنتاجٌة الجملٌة  -

 .الجملً  االستثمارنسبة  -

 . االستثمارمساهمة القطاع الخاص فً  -

 .اإلّدخار نسبة  -

 . العملمعّدل كلفة إحداث موطن  -

 .معّدل تطّور األجور  -

 الّدخل الفردي.معّدل  -

 . اإلطار التشرٌعً :2

 .األجور )نسبة التطّور وتوزٌعها قطاعٌا، األجر األدنى المضمون...(  -

ٌّة،... صٌػ عقود االجتماتشرٌعات العمل )المساهمات  -  ....( العملع

 المالٌة.الحوافز  -

 

 

 

 املحيط الاقخصادي واملؤسس ي.3

إلاطار الدشريعي 

 والخىظيمي

الظرف 

 الاقخصادي
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 ومن أهّم المإّشرات فً هذا المٌدان :

 .معّدالت النمو فً أهّم البلدان )الشرٌكة أو المنافسة(  -

 .مستوى الّتشؽٌل والبطالة  -

 .كلفة الٌد العاملة  -

 .... OMC ،OATاالتفاقٌات الّدولٌة  -

 االتفاقٌات حول المواصفات الصناعٌة وحول البٌبة... -

 در المعلومات :أهّم مصا

 .( …BM, OCDE, BIT, OMC, UEالمنظمات الّدولٌة ) -

 البنوك المركزٌة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميدان املحيط الدولي. 4

 إلاطار الخىظيمي
الظرف 

 الاقخصادي

 ميدان سياساث الدشغيل النشطت. 5

إلاهفاق الحكومي 

 على الدشغيل

جقييم خدماث 

 هياكل الدشغيل

برامج إحداث 

 املشروعاث

برامج املساعدة 

 على الدشغيل
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 ومن أهّم المإّشرات فً هذا المٌدان :

 . برامج الّتشغٌل :1

 .المنتفعون بالبرامج مع مختلؾ التوزٌعات  -

 كلفة المنتفع. -

 . برامج إحداث المشروعات )الصغرى والمتوسطة( :2

 .نسبة التطّور السنوي للمنتفعٌن  -

 .هٌكلة التموٌل  -

 .معّدل كلفة المشروعات وتوزٌعها  -

 . العملمعّدل إحداثات  -

 .التصدٌر  / مساهمة المشروعات الصؽرى والمتوسطة فً الناتج -

 .معّدل دٌمومة المشروعات  -

 معّدل تسدٌد القروض. -

 : . تقٌٌم السٌاسات وخدمات هٌاكل الّتشغٌل3

 .معّدالت اإلدماج حسب طبٌعة البرنامج  -

 .أثر البرامج على مستوى األجور ونسب التؤطٌر  -

 .احتساب األثر حسب : الربح والخسارة  -

 نسبة الّرضا على خدمات هٌاكل الّتشؽٌل. -

 . اإلنفاق الحكومً :4

 .قٌاس المجهود المالً لفابدة الّتشؽٌل  -

 هٌكلته. -

 

 

 

ميدان سياساث الدشغيل . 6

 إلاسدشرافيت

إلاجراءاث 

 الخعدًليت

 الخوقعاث

 الىوعيت

 الخوقعاث

 الكميت
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 ومن أهّم المإّشرات فً هذا المٌدان :

ٌّة :1  . التوّقعات الكم

 .النمّو الدٌموؼرافً  -

 .نمّو النشطٌن  -

 .مشاركة المرأة  -

 .الطلبات اإلضافٌة  -

 هٌكلة الّتشؽٌل قطاعٌا وجهوٌا على المستوى الكّمً. -

 . التوّقعات الّنوعٌة :2

 .تطّور هٌكلة الحاجٌات إلى المهارات قطاعٌا وجهوٌا  -

المتوقّعة وتوزٌعها حسب القطاع وحسب المهنة )باعتبار  العملنسبة تطّور إحداثات  -

 .نسب النمّو المتوقّعة( 

 .االستجابةنسب  -

 . اإلجراءات التعدٌلٌة :3

 األثر المتوقّع لسٌاسات الّتشؽٌل على الّتشؽٌل والبطالة. -

 

 

 

 

 

 

 

 ومن أهّم المإّشرات فً هذا المٌدان :

 . طلب الّتدرٌب :1

 .حسب اإلختصاص  المتدربٌنتوزٌع  -

ميدان الخدريب املنهي . 7

 ألاساس ي

عرض 

 الخدريب

 عمومي خاص جمعياحي

الخدريبطلب   

طلب 

 ااملؤسساث
 طلب ألافراد
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 .تداول(  –)مقٌم  التدرٌبحسب طبٌعة  المتدربٌنتوزٌع  -

 . الجاذبٌة / نسبة تلبٌة الطلبات -

 )مستوى التؤهٌل المطلوب...(. التدرٌبحاجٌات المإسسات من  -

 . عرض الّتدرٌب :2

 .حسب كل متدّخل  التدرٌبطاقة  -

 .المردود الداخلً  -

 .المردود الخارجً )نسبة اإلدماج(  -

 .التدرٌبكلفة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن  أهّم المإّشرات فً هذا المٌدان :

 .عدد العّمال المستفٌدٌن )مختلؾ التوزٌعات(  -

 .عدد المإسسات المستفٌدة )مختلؾ التوزٌعات(  -

المستمـر من مجموع إنفاق المإسسة على الموظفٌن  التدرٌبنسبة اإلنفاق على  -

 .)هٌكلته( 

 .معّدل اإلنفاق على العامل الواحد  -

 . التدرٌبمعّدل مّدة  -

ميدان الخدريب املنهي . 8

 املسخمر

عرض 

 الخدريب

 عمومي خاص جمعياث

 طلب الخدريب

 املؤسساث

صغيرة 

 ومخوسطت
 كبيرة

 العّمال

 مشخغلون  عاطلون 
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 .المستوى  / حسب القطاع التدرٌبتوزٌع اإلنفاق على  -

 على العامل )مادٌا( وعلى المإسسة )تؤطٌر، إنتاجٌة...(. التدرٌبتقٌٌم أثر  -

 

 

 

 

 

 ومن أهّم فً هذا المٌدان  :

 .نسبة التمدرس فً مختلؾ المراحل  -

 .نسبة االنقطاع  -

 .نسبة الّرسوب  -

 .نسب النجا   -

ٌّة )تعلٌم عالً(  -  .نسب التخّرج حسب االختصاص ومستوى الشهادة العلم

 ل فترة االنتظار للحصول على شؽل.معدّ  -

 

 

 

 

 

 

 :ومن أهّم المإّشرات فً هذا المٌدان 

 .هٌكلٌة المإسسات الكبرى ومجاالت نشاطها وعدد أعوانها وتوزٌعهم  -

 .هٌكلٌة المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة ومجاالت نشاطها وعدد أعوانها  -

 ميدان التربيت والخعليم. 9

 املعاهد الثاهويت الخعليم العالي
املدارس إلابخدائيت 

 وإلاعدادًت

 ميدان املنشآث الاقخصاديت. 10

سياساث 

الخصّرف في 
 املؤسساث

املؤسساث الصغرى 

 والصغيرة واملخوسطت
 املؤسساث الكبرى 
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 .نسبة استعمال التكنولوجٌا الحدٌثة ونسب التؤطٌر  -

 .عدد العّمال القاّرٌن وؼٌر القاّرٌن  -

 . العملصٌػ عقود  -

 إنتاجٌة العمل. -

 وروبً فً مجال الموارد البشرٌة :أدوات التناسق على المستوى األخامسا : 

بٌة، فإن تعرٌفها وإلن كانت المإّشرات المذكورة سلفا قواسم مشتركة فً معظم الّدول األور

وتوسٌعه بدأت تظهر  االتحادوكٌفٌة احتسابها تختلؾ من بلد إلى آخر. إال أنه مع التقدم فً بناء 

 الحاجة إلى أنظمة موحدة منها على سبٌل المثال : 

ٌّة ) - ٌّات المجموعة األوروب ( الذي ٌوفّر المعطٌات فً كّل Eurostatدٌوان إحصاب

ٌّة. وقد أُحدث هذا النظام سنة  وتطّورت  1953المجاالت ومن ضمنها الموارد البشر

ٌّا مع توّسع  ٌّاته ومإّشراته تدرٌج وتحتضن اللٌكسمبورغ مقّره األوروبً.  اداالتحآل

 .الحالً

ٌّة ) -  . ومقّرها تورٌنو 1994حدثت سنة ( التً أETFمإّسسة الّتدرٌب األوروب

 . ومقّره أثٌنا 1995الذي أحدث سنة المركز األوروبً حول الّتشؽٌل  -

لتسهٌل  2005( وهو نظام جدٌد أحدث سنة Europassنظام جواز الّسفر األوروبً ) -

ٌّة وفق تنقّل  . معاٌٌر مهنٌة محّددة ومعترؾ بها الٌد العاملة األوروب

الموجه إلى تطوٌر الّتعلٌم العالً فً أوروبا الشرقٌة والوسطى وفق  Tempusنظام  -

 . عاٌٌر الّدول األخرى فً االتحادم

 . ب أنظمة الّتعلٌم من بعضها البعض( الذي ٌهدؾ إلى تقرSocrateٌنظام سقراط ) -

 (.CEC – 2004بشهادات الّتدرٌب ) واالعتراؾوبً لإلشهاد اإلطار األور -

وتهدف كل هذه األدوات إلى إحداث نظام معلوماتً شامل ٌدعى : اإلطار األوروبً الموحد 

 (Cadre européen commun des qualifications) للكفاءات

◘  ◘  ◘ 

 

  



 

50 

 مسالباب الخا

 أهم مإّشرات نظم المعلومات فً المنظمات الّدولٌة

مع مراعاة خصوصٌات ٌُمكن للنظام المعلوماتً العربً أن ٌستفٌد من التجارب الّدولٌة 

 الوطن العربً.

. أهم مإّشرات الّتنمٌة التكنولوجٌة فً النظام المعلوماتً لمنظمة التعاون والّتنمٌة 1

ٌّة )االقتصا  ( : OCDEد

ٌّة منذ الستٌنات نظاما إحصابٌا حول العلوم االقتصامنظمة التعاون والّتنمٌة  اعتمدت د

 أبواب :  4مإّشرا ٌمكن تصنٌفها فً  70والتكنولوجٌا ٌشتمل على 

  : قاعدة بٌانات حول المعرفة ومن أهم مإّشراتها 

 . فً المعرفة االستثمار -

 . الموارد البشرٌة -

 . الحراك العلمً العالمً -

ٌّة -  . البحوث فً المجاالت العلم

 البراءات. -

ٌّة خاّصة  وهذا الّنوع من البٌانات المتعلقة بالّتنمٌة التكنولوجٌة مهم جدا بالنسبة للدول العرب

 وأن هذا الجانب ٌفتقر إلى المعطٌات الدقٌقة.

  المعلومات ومن أهم مإّشراتها :  اقتصادقاعدة بٌانات حول 

 . البنٌة األساسٌة للمعلومات -

 .تجارة إلكترونٌة...(ت، انترن التكنولوجٌا الجدٌدة ) نشر -

 مساهمتها فً النمو والّتنمٌة... -

  ًد العالمً ومن أهم مإّشراتها : االقتصاقاعدة بٌانات حول االنصهار ف 

 األجنبً، االستثمار -

 شراء األسهم فً الشركات، -

 الشراكة والمناولة..... -
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 . تطّور المداخٌل -

 . تطّور اإلنتاجٌة -

 . التكنولوجٌةوجات ذات الكثافة المنت -

وتصدر هذه البٌانات مجّمعة فً نشرٌة نصؾ سنوٌة ت سّمى "أهم مإّشرات العلوم 

 والتكنولوجٌا" .

 الّدولً فً مجال التكنولوجٌا :  أهم مإّشرات البنك -2

 . لمسجلٌن فً العلوم والتكنولوجٌاعدد الطلبة ا -

 . لٌون ساكنلبحث والتطوٌر على كل معدد العلمٌٌن والمهندسٌن فً مجاالت ا -

 . عدد البراءات -

 . الصادرات عالٌة التكنولوجٌا -

 عدد الحواسٌب لكل ألؾ ساكن. -

 . أهم مإّشرات منظمة األمم المتحدة للتربٌة  والثقافة والعلوم : 3

 عدد المشتؽلٌن بالبحث والتطوٌر، -

 الشركات الخاّصة(...-نفقات البحث ومصادرها )الّدولة -

 المتحدة فً مجال الّتنمٌة التكنولوجٌة : . أهم مإّشرات منظمة األمم 4

 مإّشرات كبرى :  3( على IDTٌعتمد مإّشر الّتنمٌة التكنولوجٌة )

 . التجدٌد التكنولوجً -

 . لتكنولوجٌااستعماالت ا -

 االلتحاق بالّتعلٌم العالً( -الموارد البشرٌة )عدد سنوات الدراسة -

 منظمة العمل الّدولٌة:أهم مإشرات  .5

 أصناف: 8مإّشرا لنظام سوق العمل مرّتبة فً  20منظمة العمل الّدولٌة  تاعتمد

 .مإّشرات المشاركة فً سوق العمل  -1

 .مإّشرات الّتشؽٌل  -2

 .مإّشرات البطالة  -3
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 .مإّشرات مستوٌات الّتعلٌم واألمٌة  -4

 .األجور وُكلفة الٌد العاملة  -5

 .اإلنتاجٌة  -6

 .التدفقات على سوق العمل  -7

 الفقر وتوزٌع المداخٌل. -8

◘ ◘  ◘ 
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 الخاتمة

 سههوق العمههل وتعههدٌلها وتطوٌرههها (Pilotage)ٌُعههّد نظههام المعلومههات مههن أهههّم أدوات قٌههادة 

ٌّا. ٌّا وقوم  قطر

وال ٌتسهههّنى بنهههاء ههههذا النظهههام المعلومهههاتً إالّ بإٌجهههاد الهٌكلهههة المناسهههبة وتوحٌهههد المفهههاهٌم 

والمصطلحات والمإّشرات ودرجة تفصٌلها وتحدٌد مدخالتها ومخرجاتها وضهبط طهرق احتسهابها 

 ٌة مع مراعاة الخصوصٌات العربٌة.إلى الّتجارب الّدول باالستناد

فً ؼاٌاتها النهابٌة وهً مإّشرات المواءمة بٌن العهرض ولعلّه ٌمكن تكثٌؾ هذه المإّشرات 

واحتٌاجهههات األفهههراد والمإسسهههات ، أي بهههٌن مخرجهههات الّتعلهههٌم والّتهههدرٌب مهههن ناحٌهههة  ، والطلهههب

ٌّة من ناحٌة ثانٌة. وتكتسً المواءمة هنا نوعٌن:االقتصا  د

 ٌّة ٌُقصد بها التوافق بٌن تدفقات المواءمة الكم المتخرجٌن من الّتعلٌم والّتدرٌب حتى  (flux): و

د بما ٌمّكن قدر اإلمكان مهن الحهّد مهن نقهص أو االقتصاتكون متقاربة مع احتٌاجات ومتطلبات 

فههابض العمالههة اللههذٌن ٌإدٌههان إلههى شههّح فههً المههوارد البشههرٌة المإهلههة أو بطالههة عالٌههة بههٌن 

 المتخرجٌن.

 ٌُقصد بها أن تكدون الكف ٌّة: و اٌدات المكتسدبة مدن قبدل الخدرٌجٌن متوافقدة مدع المواءمة الّنوع

والتعامدددل والمهدددارات  االتصدددالمتطلبدددات العمدددل مدددن حٌدددث المهدددارات األساسدددٌة ومهدددارات 

 التطوٌرٌة.

تحهت –ولٌة كبرى فً موضهوع المواءمهة. فهالّتعلٌم بمن هنا أّن للتعلٌم والّتدرٌب مسوٌّتضح 

"الّتعلٌم للتعلٌم" إلى مفههوم "الّتعلهٌم للعمهل" ثهّم تطّور من مفهوم  -ضؽط البطالة واحتٌاجات الّتنمٌة

وإلهى "الّتعلهٌم للحٌهاة". وقهد أدركهت نظهم المواءمههة فهً البلهدان المتقّدمهة ضهرورة جسهر الههّوة بههٌن 

ٌّة للتعلههٌم وخاّصههة فههً ضههوء التوجههه القههوى نحههو االقتصههاالنظرٌههة التربوٌههة والنظرٌههة   اقتصههادد

 المعرفة.

دي االقتصهاأي بمفهردات عابهده  ، إّن طر  مواصهفات المواءمهة مهن الزاوٌهة الّنفعٌهة للتعلهٌم

ٌّة أخرى فً شكل تساإل: هل الّتعلٌم والّتدرٌب أصهبح سهلعة  االجتماو ٌُفضً إلى طر  إشكال عً 

ٌّة تإّمنها ال ّدولهة. ٌجب التؤكٌد بداٌة على أن الّتعلٌم منذ القدم )وحتى وقت قرٌب( خدمة عامة مجان

ٌّها وشهدٌدة الوقهع  وسحب عبارة "سلعة" على الّتعلٌم فٌه إزعاج كبٌر. فالعبارة ؼٌر مستساؼة أخالق

 وخاّصة على اإلخصابٌٌن والمهنٌٌن التربوٌٌن. 
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عً االجتمهابعد هذا التوضٌح البهّد أن نهدرك أن الههدؾ المهٌكهل للمواءمهة ههو تعظهٌم العابهد 

ٌّههة واالقتصههاو ههة. لقههد أصههبح الّتعلههٌم والّتههدرٌب تحههت ضههؽط البطالههة دي للمههإهالت الّتعلٌم ٌّ الّتدرٌب

 واحتٌاجات الّتنمٌة وخاّصة فً ضوء متطلبات العولمة ٌكتسً بعدا تجارٌا.

ٌّهة ماّدٌهة  فالتعلٌم أصبح ٌستمّد النصٌب األوفّر من شرعٌته من مدى ما ٌهوفّره مهن مزاٌها نفع

نً بوضو  إخضاع مخرجات الّتعلٌم شهؤنها شهؤن د. فالمواءمة هنا تعاالقتصاللدارسٌن والمجتمع و

أي خٌارات الدارسٌن وخٌارات المشؽلٌن  ، أّي سلعة إلى رؼبات المستهلكٌن وحاجاتهم وأولوٌاتهم

ٌّة ٌخضهع كهؤي سهلعة إلهى مضهامٌن ومواصهفات  لنواتج الّتعلٌم. وبالتالً فإّن إنتاج الخدمات الّتعلٌم

 العمل والّتنمٌة عموما. جات سوق ومعاٌٌر محّددة مّتصلة باحتٌا

ومن أهّم ما ٌالحظ فهً سهٌاق "تسهلٌع" الّتعلهٌم توّسهُع قطهاع الّتعلهٌم الخهاص الربحهً المحلّهً 

وفهً  استثمارٌاللدارسٌن . وانطالقا من كونه أصبح مجاال  االختٌارواألجنبً الذي وّسع من دابرة 

ٌنفههق علههى حمههالت التههروٌج  وضههع تنافسههً مههع القطههاع العههام، فههإّن قطههاع الّتعلههٌم الخههاص أصههبح

ٌّهز وضهمان المسهتقبل قصهد االقتصالخدماته مقتبسا المقوالت  ٌّة كاألسعار التنافسٌة والجهودة والتم د

 تسوٌق خدماته للدارسٌن وأولٌاء أمورهم. 

دٌة بخصوص التعلٌم أتهت االقتصاإّن إثارة موضوع الّتوفٌق بٌن النظرٌة التربوٌة والنظرٌة 

 لتطوٌر مقاربات المواءمة بٌن العرض والطلب فً سوق العمل.من الحاجة الملّحة 

 -وههً الههّم األكبهر فهً المنطقهة العربٌهة–وال  ٌخفى علهى أحهد أّن جانًبها كبٌهًرا مهن البطالهة 

 م والتدرٌب واحتٌاجات سوق العمل.محكومة اقترابا أو ابتعادا بدرجة المقابلة بٌن مخرجات التعلٌ

والمواءمههة هنهها محكومههة هههً أٌضهها بههالقنوات الّرابطههة بههٌن العههرض والطلههب ضههمن األطههر 

معلومهاتً متطهّور حهول  أي بنظام، دٌة والسٌاسٌة والثقافٌة السابدة االقتصاعٌة واالجتماوالمعاٌٌر 

 سوق العمل.

◘  ◘  ◘ 
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