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 ــديـــــــمقــت

 

في القضايا  اإلجتماعيي وتقتصادعيد اإلمكن إجمالها على الص  كبيرة ي   تحد ياتل الوطن العربي تشهد دو  

على  جماليها اإلمعد لت البطالة التي بل  معد الالخطير ل اإلرتفاع   تحد ياتال. وتأتي في صدارة هذه الت نموي ة

 وغني  .  أعلى معد ل بالمقارنة مع مختلف أتقاليم العالم ووه . 2014في العام %  17المستوى العربي حوالي 

 منتجة من ناحية ومستهلكة من ناحية أخرى.، كون ها طاتقات غير  عن البيان أن البطالة طاتقة بشرية مهدورة

من  عربي ةال الد وله بعض في ضوء ما تشهد   ة  وخاص   اأكثر إلحاح  والمزمنة وتقد باتت هذه المعضلة التراكمية 

 ة.األخيرفي الفترة  مستجد ات

 فيها على وجه الخصوص تتداخل  الجوانب  متعد دة  و بة  ومرك   دة  معق   بطالة   عربي ةالالبطالة في المنطقة  إن  

وأداء  النمو  بمفردات اإلستثمار و ي ةتقتصاداإل األبعادو ، شطينالن   الس كانفي تزايد  المتمث لةالديموغرافية  األبعاد

وتأهيل  إعدادبمفردات المواءمة بين مخرجات منظومة  ية  الت دريبو ي ة  الت عليم األبعادته وودرجة تنافسي   تقتصاداإل

المشروعات الصغيرة  إتقامةو عمالريادة األ إحتياجاتو ، سوق العمل من ناحية إحتياجاتو البشري ةالموارد 

وتقد أث رت هذه العوامل على الكفاءة من ناحية ثانية. ،  إلى المهارات الفن ية والمهارات السلوكي ة المتوس طةو

وأن  الريادة من  اإلتقتصادي ات تنافسي ةل ساسي ةأن  عنصر العمل يعد  من المدخالت األ بإعتباراالتقتصادية 

افعات   . االتقتصاد في آن واحد تنافسي ةبما يخدم التشغيل و لتوسيع القاعدة اإلتقتصادي ة وتجديدها الضروري ةالر 

والبطالة  الت شغيلحول تقضايا  اإلستراتيجي اتالعديد من  عربي ةالالعمل  منظ مةأطلقت  الخلفي ةا على هذه وتأسيس  

ا البشري ةوالموارد  البرنامج المتكامل لدعم "و "(2020 - 2010) للت شغيلالعقد العربي "ومنها  عموم 

 الت عليمو للت دريب عربي ةال اإلستراتيجي ة"و "التصنيف العربي المعياري للمهن"و "والحد  من البطالة الت شغيل

 ."التقني والمهني

 اإلجتماعيالحوار  مبدأومن  القومي ةا من رسالتها إنطالتق   – عربي ةالالعمل  منظ مةوفي سياق هذه الجهود دأبت 

والبطالة في  التّشغيل"حول  الت قاريرسلسلة من  إصدارعلى  –الذي يقود عملها  نتا اإل أطرافالثالثي بين 

 بصفة منتظمة كل سنتين. " عربيّةال الّدول

 من مختلف الزوايا. عربي ةالالبطالة في المنطقة  مسألةب اإلمكانإلى اإلحاطة تقدر  الت قاريروتهدف هذه 

 على الت والي كاآلتي :  الت قاريروكانت هذه 

 2008 :فاعلة؛ آلياتوالبطالة: نحوسياسات و الت شغيلحول  األولالعربي  الت قرير 

 2010 :ة؛ الت شغيلحول  الث انيالعربي  الت قرير  والبطالة: تقضايا ملح 

 2012 :على  عربي ةالعبية حتجاجات الش  والبطالة: انعكاسات اإل الت شغيلحول  الث الثالعربي  الت قرير 

 ومستقبال؛ و البطالة ...حاضرا   الت شغيلضاع أو
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 2014 :ابعالعربي  الت قرير  .للت شغيلوالبطالة : آفاق جديدة  الت شغيلحول  الر 

 2016وموضوعه  والبطالة التّشغيلحول  الخامسالعربي  التّقرير وهو : يأتي هذا العدد الجديد" 

معالجة  " نحو وتقد إرتأينا وضع شعار لذلك". للتّشغيللتعزيز القابلية  تنافسيّةالدعم القدرات 

 تظل   -الت قريروهي الفكرة الن اظمة لهذا  - ي ةتقتصاداإلالمقاربة  ا أن  ا من  إدراك  ية مستدامة " إقتصاد

في الد ول  اجحةجارب الن  مختلف الت   ذلك على كما تدل   ، والبطالة الت شغيل مسألةل الجوهري ةالمعالجة 

اعدة  . المتقد مة والص 

عد ة  الت قرير تناول عربي ةال الد ولوالبطالة في  الت شغيلا من توصيف واتقع وآفاق ا إلى ذلك وانطالتق  وإستناد  

 :تاليةالإشكالي ات يمكن  تأليفها في القضايا 

 بها من معرفة وتجديد وإبتكار، يت صلوما  ي ةتقتصاداإل تنافسي ةال 

   ي وتجديده،تقتصاداإل الن سيجودورها في توسيع  عمالاأل ريادة 

   ا تقتصاديادي وتقوى اإلالر   الن شاط طالقإل أساسي ةكرافعة  عمالاأل بيئة  ، عموم 

   ها المدخل األساسي لرفع أداء بإعتبارمهاراتها باستمرار  وصقل  تعليما وتدريبا  البشري ةالموارد  تنمية

من  وتوليد فرص العمل المستدامة والحد   ي ةتقتصاداإل تنافسي ةالسهم في تعزيز سوق العمل بما ي  

 البطالة،

  للمصالح المشتركة  خدمة   اإلجتماعيي وتقتصادالعربي اإل الت عاونالعمل العربي المشترك في تقضايا

في األعوام  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل الت نموي ة عربي ةالعلى أساس تقرارات القادة العرب في القمم 

 .2013و 2011و 2009

شاور ت  ، تم بال وخفض البطالة الت شغيلوتقابلية  الت شغيلي في عالتقته بتقتصادعد اإلولمزيد إدراك هذا الب  

 : على النحو التالي الت قرير محاوروافق إتقرار والت  

  عربي ةال الد ولوالبطالة في  الت شغيلواتقع وآفاق  :لاألوّ المحور، 

  تنافسي ةالودورها كعنصر أساسي في دعم  البشري ةتنمية الموارد  :الثّانيالمحور، 

  البشري ة الت نميةو اإلبتكار: المعرفة وتنافسي ةالمداخل جديدة لتعزيز القدرة  :الثّالثالمحور، 

  تنافسي ةالودورها في تعزيز القدرات  عمالريادة األ :الّرابعالمحور، 

 :الت شغيلو تنافسي ةالدور العمل العربي المشترك في دعم  المحور الخامس، 

  الحالة السعودية " :الت شغيلو تنافسي ةال :الّسادسالمحور "، 

  التونسي ة: "التجربة  الت شغيلو تنافسي ةال :الّسابعالمحور"، 

  عربي ةال الد ولفي  تنافسي ةالالهجرة الدائرية ودعم القدرات  :الثّامنالمحور، 

  تنافسي ةالودورها في تحسين  عمالبيئة األ : التّاسعالمحور. 

فعالي ات الحوار الثالثي في إطار من خالل عرضه على  – الت قريريهدف هذا  ،الس ابقة الت قاريروكغيره من 

ال / ع أصحاب عمل / حكومات :نتا اإل أطرافإلى تمكين  -العربي مؤتمر العمل عة المجم   البياناتمن م 
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فيها واتقتراح ما تراه مناسبا في  والبطالة وتحليلها وإبراز مختلف أبعادها لمناتقشتها وإبداء الرأي الت شغيلحول 

 شأنها.

بقدر ما توف ر من بيانات رسمي ة  الت قريرهذا  إعدادالمتخص صين ب وتقد ع هد إلى فريق من الخبراء العرب

 وبخاصة ببيانات  أجنبي ةذلك بمصادر  األمرما اتقتضى . وتقد استعان الخبراء كل   عربي ةال الد ولوحديثة في 

 ية.الد ول الت قاريرو المنظ مات

 ي ةتقتصاداإلالجوانب  الت الزم بين على الت ركيزمع  الت شغيلحول البطالة و الخامس الت قريرطلق هذا ن   ونحن إذ  

، فإن نا  لبطالةل مستدامة معالجةتقصد  ، ، وتنمية الموارد البشرية وكفاءة سوق العمل من ناحية ثانية من ناحية

 ةطي الموارد البشري  ومخط   الت نموي ةواضعي الخطط و الس ياسيالقرار  صانعيلنأمل أن يكون وثيقة مفيدة 

 بهذا الموضوع. كافة ينوالباحثين والمهتم   نتا اإل أطرافو والمنف ذين الميدانيين

ا اأخير  و وإلى  محاورالخبراء معد ي الكل  كر والتقدير إلى ننتهز هذه الفرصة للتقد م بخالص الش   ، وليس آخر 

 .من مكتب العمل العربي الت قريرهذا  إعدادكل  من أسهم في 

 وهللا ولّي التوفيق

 

 المطيري يعل فايز

 عربيّةالالعمل  منّظمةالمدير العام ل

 2016 القاهرة
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 التّقرير محاورراق أو معّدو: 

  تونس ( حمدي يعل د/ :لاألوّ المحور( 

  لبنان ( د/ حسين شلهوب :الثّانيالمحور( 

  مصر ( د/ محمد عبد الشفيع عيسى :الثّالثالمحور( 

  فلسطين ( د/ زياد جويلس :الّرابعالمحور( 

 :مصر ( الن صر أبود/ بهجت  المحور الخامس( 

  السعودية ( د/ إبراهيم الشافي :الّسادسالمحور( 

  تونس ( د/ أحمد المسعودي :الّسابعالمحور( 
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 .حمدي يعل د 

 

 والمتابعة: التنظيم 
 الت شغيلو البشري ة الت نمية إدارةمدير  - السيد / رضا تقيسومة. 

  الت شغيلو البشري ة الت نمية إدارة -السيد/ محمد عبد الهادي.
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 مقّدمة عاّمة للتقرير

 

لموا  ، الت شوغيل تقضوي ةالتي تشهدها أتقطار الووطن العربوي  طالقعلى اإل تحد ياتالا أن  من أبرز لقد بات واضح  

المتوازنوة  ي ةتقتصواداإل الت نميوةو الس ياسوي ستقرارة باإلاألخيرمن ارتباط وثيق كما رأينا في الفترة  مسألةلهذه ال

ات وحفوظ الكراموة من شروط تحقيق الذ   طبيعي لكل مواطن وشرط   حق   الش غلأن  بإعتبار اإلجتماعي تقي  والر  

 . اإلجتماعي ةوتجسيم المواطنة الفاعلة للمشاركة المجدية وتجسيد الديمقراطية 

 

والقدرة  المهني ةي ليشمل مفاهيم الكفاءة تقتصادمفهومه اإل ات سع،  للت شغيل اإلجتماعيالمفهوم  ات سعوبقدر ما 

      .تقتصاداإل تنافسي ةالعمل و إنتاجي ةو نتا اإلة ر والمبادرة وعقلي  صو  على الت  

   

فيه اإلنسان  أصبحففي الوتقت الذي  ووسيلة. اإلنسان في منظومة العمل الجديدة هدفا   أصبحوفي هذا المنظور 

ال يمكن توظيف المعارف المتجددة والتكنولوجيا المتسارعة  إذ بدونه ، نتا لإل أداة، بات أتقوى  الت نميةغاية 

 الت نموي ةولتسريع المسارات  تنافسي ةال مؤش راتالمعولم لإلرتقاء ب تقتصادتيحها اإلمن الفرص التي ي   اإلستفادةو

من البطالة. ومن هنا تأتي  والحد   الت شغيلرفع مستويات  -الت قريرفي إطار هذا  -ومنها على وجه الخصوص 

هيكلةالفرضية  ي ةأهم  تنافسي ةال بط بينفي الر   المتمث لةوالبطالة  الت شغيلحول  الخامس الت قريرا ذله الم 

  اإلستخدام األمثل للموارد اإلتقتصادي ة والموارد البشري ة. الت اليبو،  الت شغيلو ي ةتقتصاداإل

 

 :تاليةالفة في النقاط المكث   الت شغيلو تنافسي ةالبين  الت رابطيمكن تأليف هذا  الت قريرهذا  محاوروباإلستناد إلى 

 ي تقتصاداألداء اإل محد دات أهمالعمل من  إنتاجي ةومنها  نتا اإلعوامل  إنتاجي ةعتبر ت  :  نتاجيّةاإل

ق بين الشعوب و اإلتقتصادي اتبين  تنافسي ةال الت اليبو،  مالي ةجاإل المحلي ةوالنواتج  ا . أم   األمموالتفو 

وهي من  - نتاجي ةاإلحيث أن  ،بيد " تسير " يدا   اإلجتماعيخاء الر   مؤش راتو نتاجي ةاإلف إجتماعي ا

ي وتوليد فرص العمل وتحسين تقتصاداإل الن شاطن من توسيع مك  ت   – ي ةتقتصاداإل تنافسي ةال أساسي ات

فعوالمداخيل و األجور تقليص ظاهرة  الت اليبو نتاجي ةاإل من مستوى العيش عن طريق توزيع ثمار الر 

ال الل حوالي ثلث الفقراء )التي تمث   العم  ا( وظاهرة الفقر عربي ةالة العم  من ذلك أن  هماأل . ولعل   عموم 

القاس فقط بالعالتقة بينها وبين عدد ال ت   نتاجي ةاإل ، بل وكذلك  يعكس نجاعة أداء العمل التي العم 

ثروة المجتمع ككل. وهوما يفس ر ) إذا ما  عكس  تبما  جمالياإل الس كانوعدد  نتاجي ةاإلبالعالتقة بين 

  بين المجتمعات.خاء مستويات الر   تفاوتالريعية (  اإلتقتصادي اتإستثنينا 

 

 التتحت وتقع مختلف  - ي ةتقتصاداإلات رت األدبي  تطو   : عمالريادة األ  اإلجتماعي ةوتبعاتها  الت حو 

ية الن مطية إلى مسارات تفكير إتقتصاد قاربات الماكرو/من الم   - ومنها على وجه الخصوص البطالة
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يادةمفهوم  من بينها تطوير   ،جديدة ي للبطالة ي والتصد  تقتصاداإل النمو   أصبححيث  ، الش بابلدى  الر 

يادةر رتبطين بمتغي  م   جمع الدارسون لهذا . وي   والمجتمع تقتصاديادي في اإلالر   الن شاطنسبة  أي الر 

يادةالموضوع على أن     : أساسي ةترتبط بثالثة عوامل  الر 

  ّعناصر هذا المحيط. ومن أبرز ي ومؤس ساتي مناسبإتقتصادعام في وجود محيط  يتمث ل: لاألو 

ر الظروف المالئمة لتمويل ومؤسسات إتقراض توف   ، إطار تشريعي يحث  على المبادرة إيجاد -

يادة المهني ةووجود جهاز تدريب لتوفير الشروط  ، ياديينالر    ؛للر 

 حتى المبال   – مالي ةالفي وجود تقطاع ريادي تقادر على تحويل الموارد  يتمث ل: الثّاني

 إلى استثمار منتج ؛ - منها المتواضعة

  يادةا في ديناميكية ا أساسي  بالبيئة الثقافية للمجتمع التي تمث ل بعد   يت صل :الثّالثالعامل . وهذا الر 

 يختلف من مجتمع إلى آخر.

 

يادةف  : ـ إذن محكومة ب الر 

 :يادةويعني طلب المجتمع  عامل الطلب والمتمث ل في اعتماد سياسة حكومية إرادية توف ر بيئة  للر 

عة وسوق عمل مرنة تشريعي ةية وإتقتصاد ، وتقبل وتثمين إجتماعي  من ناحية وضريبية مشج 

يادة من ناحية ثانية.  للر 

 اإليجابي ة الس لوكي ات: ويعني عرض المبادرة على السوق والمتمث ل في عامل العرض 

تقصد اإلنتقال من عقلي ة التواكل واإلنتظار  وتقدرتهم على المخاطرة فرادأللوالممارسات الف ضلى 

 .نتا إلى عقلي ة المبادرة واإل

 

 بعد الغذاء  اإلستراتيجي ةالموارد  اتيجي ون أن  المورد البشري ثالثيعتبر  اإلستر: البشريّةالموارد

هذا اإلعتقاد ثابتا من الثوابت في عصر العولمة الجارفة منذ بداية تسعينات  أصبح. وتقد  والط اتقة

تمثل المدخل األساسي  البشري ة، بات من البديهي أن الموارد  على ذلك . وتأسيسا   القرن الماضي

بما ي مك ن من  ، يةالد ول ي ةتقتصاداإل تنافسي ةالفي  الت اليبو ، المعرفي تقتصادلإلنصهار الفاعل في اإل

تقوم على المعارف  ية جديدةإتقتصادمعولم يخضع إلى تقيم  إتقتصادفي  وطني ةال الت نمية تحد ياترفع 

يات. تقتصادالكبيرة للمؤسسات ولإل تنافسي ةالوالقدرة  عاليةالوالتجديد والقيمة المضافة  اإلبتكارو

ا استراتيجي ا لمجابهة فاإلنفاق على تطوير الموارد البشري ة لم يعد حينئذ  ا بل استثمار   تحد ياتعبء 

كها المعارف الجديدة  .والمتجد دة باستمرار العولمة التي تحر 

 

 :متالزمين إلى مسارين جديدين ومنظومة الت شغيل نتا لمنظومة اإل وتقد دفع هذا المشهد الجديد

 ( في عديد عمليات الالمادىالمسار التجريدي )والخدمات، نتا اإل 
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 وهوما يقتضي بالضرورة عمالة  المسار الذهني في إنجاز طيف واسع من الوظائف في سوق العمل ،

 .من المهارات العالية والمهارات الوسيطة ذهنية واسعة

في مختلف  الت نميةمن موارد  أساسيا   ت إذن موردا  أصبح - ي ةهممن األ وهي على هذا النحو -فالمعرفة 

 جديدة.  سلوكي ةوتنظيمية وأنماط  إنتاجي ة أساليبو إنتا نه من وسائل معانيها لما تمك  

 الت شغيلة لقابلي   الد اعمةوالبرامج التأهيلية  متعد دةها الأشكالالمهني ب الت دريبو الت عليمأنظمة  ي ةأهمل وهنا تتنز  

 الت وظيففر حظوظ أوسوق العمل لتحقيق الهدف المزدو  والمتمثل في ضمان  إدارةوكذلك أنظمة وأدوات 

من  ي ةتقتصاداإل المؤس سة حتياجاترعة المطلوبة إلواإلستجابة بالس   ، من ناحية الش غلمين إلى سوق للمتقد  

 من ناحية ثانية. الضروري ةالمهارات 

 

  تثبث مختلف  حيث   :اإلجتماعيّةو يّةقتصاداإلفي المجاالت  العربي بمنطلقات جديدة التّعاونتوسيع

الغنية.  الد ولب الفقيرة وال يضر   الد ولي غني  اإلجتماعيي وتقتصادأن التكتل اإل جنبي ةاألالتجارب 

 :عربي ةالومغالبة البطالة في المنطقة  الت نموي ةوإنطالتقا من هذه المعاينة تتطلب معالجة القضايا 

 

  ةتوظيف عناصر  ل الوطن العربي،وتثمين الميزات التفاضلية في ما بين دو   القو 

   المنبثقة عن القمم  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلللقادة العرب في المجاالت  ةالس ياسيتجسيد العزيمة

. وكذلك " إعالن الرياض " المنبثق عن المنتدى  2013و 2011و 2009لألعوام  الت نموي ة

والتضامن العربي  التّحالف والذي أتقر مفهوم " 2014في العام  الت شغيلللتنمية و الث انيالعربي 

منفردة  عربيّةال الّدول من البطالة في ضوء الواقع الراهن لكلّ  والحدّ  التّشغيلمن أجل 

 ".ومجتمعة

 

تظل  غير  ، فإن  هذه المساعي اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلغم من الجهود المبذولة في كل  هذه المجاالت وبالر  

 . الت قرير، وهو موضوع هذا  للت شغيلوتعزيز القابلية  تنافسي ةالكافية لرفع القدرات 
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 األولالمحور 
 

 عربيّةال الّدول ىوالبطالة ف التّشغيلواقع وآفاق 
 

 : مقدمة

 

بأبعادها  ي ةتقتصاداإلو اإلجتماعي ة تحد ياتالعمق  عربي ةالة في عدد من األتقطار األخير مستجد اتاللقد كشفت 

 اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل الت نميةبمفاهيمها الجديدة في عالتقتها ب الت نميةمنها بقضايا  يت صلالمختلفة وخاص ة ما 

والتهيئة الترابية والمرافق  المحلي ة الت نميةالمستديمة في أبعادها المرتبطة ب الت نميةوتقضايا  البشري ةوالثقافية و

 العمومية في المناطق المحرومة. 

 

ة األخيرالتي برزت بكل  حد ة في الفترة  اإلشكالي اتوتنضاف إلى هذه  مثل تقضايا البيئة  أخرىة تقضايا ملح 

ر وشح  المياه وتأثيرات كل  ذلك على الزراعة و الوتآكل التربة والتصح  ة الزراعية وهو ما يهد د بتوس ع العم 

والهندسية  التكنولوجي ة. وكذلك تقضايا المعرفة ومختلف تطبيقاتها المعلوماتية و دائرة الفقر والعجز الغذائي

 فراداألالمجتمعات و التي باتت مفاتيح الد خول إلى المشهد العالمي الحالي وفك  رموزه على مستوى العلمي ةو

يادةومفاتيح  اإلتقتصادي اتوكذلك مفاتيح المنافسة بين   أخرى. هذا إلى جانب تقضايا  األممبين الشعوب و الر 

شيدة. الس ياسي اإلصالحالعام بمفردات  الشأن إدارةعديدة تتعل ق ب  والحوكمة الر 

 

ها بإعتبارالقصوى  يةهماأل البشري ةوليس من باب التكرار القول إن  معالجة هذه القضايا تقتضي إيالء الموارد 

وخفض البطالة  الت شغيلبشروطها الجديدة ومن ضمنها رهان  الت نميةالمدخل االستراتيجي لكسب رهانات 

 والحد  من الفقر. 

 

ة تحد ياتالولئن كانت مختلف هذه  العربي تقضايا  اإلجتماعي، فإن  أبرز ما أفرزه الحراك  جوهرية وملح 

. عربي ةالوفي األتقطار  إنتقالي ةالتي تمر  بفترات  تقطاراألفي  المحلي ة الت نميةوالبطالة والفقر و الت شغيل  ككل 

 

الجديدة وخاص ة المتعل قة منها  واشكاله يتقتصاداإلو اإلجتماعيولقد ات ضح بكل جالء أن  تشع بات الواتقع 

 الس لوكي اتعصي  القراءة والفهم والفعل فيه بشبكات القراءة والفهم المطروتقة وب أصبحوالبطالة  الت شغيلب

 والمواتقف وأدوات العمل التقليدية.
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العام شراكة فاعلة بين القطاع إطار وتتطل ب معالجة هذه المعضالت المتراكمة مقاربة جد ية ومجد دة في 

 الش غلات إحداثب اإلرتقاءين وهيئات المجتمع المدني بهدف اإلجتماعيركاء الش  وبين  ، والقطاع الخاص

فعو ستثماراإل. وهو ما يتطل ب تنشيط  لمخزون البطالة الت دريجيمتصاص واإل اإلضافيلمجابهة الطلب   الر 

وجودته وتطوير نظام المعلومات حول سوق العمل وضمان شفافي ته وتكثيف اإلحاطة بكل  النمو  من نسق 

 التربوي ة المؤس ساتو الت شغيلالمهني و الت دريبأصناف الوافدين على سوق العمل وتفعيل مؤسسات 

تشغيل المتخرجين من ناحية ولمالءمة المهارات والكفاءات مع حاجيات تقابلية والجامعية لمزيد ضمان 

 .أخرىمن ناحية  تقتصاداإل

 

ة للشباب والمجتمع من ناحية ثانية، ، واإل من ناحية تقومي او وطني اإن مخزون البطالة المستفحلة  نتظارات الملح 

رو  أشكالوالنسق المتسارع لمتغيرات سوق العمل بحكم تطور نظم و ي ةتقتصاداإلالمستمر للحاجيات  التطو 

 الت شغيلعالج تقضايا مجد دا ومقاربة استراتيجية يقظة ومبتكرة ت   قتضي فكرا  تومتطلباتها من ناحية ثالثة  نتا اإل

 . ومعرفيا   ا  يإتقتصادو إجتماعي ا  المرحلة القادمة  مستجد اتالعاجلة وتستشرف 

 

ت ؤم ن  وتشغيال   وتأهيال   ا  إعداد البشري ةويقتضي هذا التوجه الجديد إرساء أسس جديدة في مقاربة الموارد 

وتضمن التكامل الوظيفي مع متطلبات  تقتصاداإلوحاجيات  التربوي ةالتفاعل اإليجابي بين مخرجات المنظومة 

 من فرص العمل للحد  من البطالة وفق استراتيجية مستقبلية. أكبر وتوف ر تقدرا   تقومي او وطني ا الت نمية

 

على متوفّرة  التّشغيلنا لن نكتشف العجلة من جديد. فخارطة الطريق لمستقبل إلى أنهنا  اإلشارةوال بّد من 

، وإجماع سياسي  الأو المعنية  طرافوحصل حولها توافق فنّي على مستوى الخبراء واألالمستوى العربي 

. ذلك أنه  الجادّ  التّنفيذينئذ إالّ التفعيل وة حطهذه الخار . وما ينقص   على مستوى القادة العرب ثانياعربي 

( الذي 2020-2010) للتّشغيلالعقد العربي إطار تّم التأسيس لهذا التمّشي المستقبلي بشكل استباقي في 

مبدئيّا  عربيّةاستراتيجية محّددة آلت مباشرة إلى قرارات  رؤيةووضعت له  عربيّةالالعمل  منّظمةطرحته 

والرياض  2011، شرم الشيخ  2009)الكويت  اإلجتماعيّةو يّةقتصاداإل التّنمويّةفي القمم  ملزمة

 في :  الرؤية. وتتمثّل هذه (2013

 

 متوّسطة المدى :هداف األ 

 بمقدار الن صف ؛ عربي ةالت البطالة في جميع األتقطار معد التخفيض  .1

 تخفيض نسبة من يقل  دخلهم عن خط  الفقر المعتمد إلى الن صف ؛ .2

التيسير تنق ل  .3  ؛ عربي ةالبين األتقطار  عربي ةالة العم 

 ؛ عربي ةالخالل فترة العقد في كل  األتقطار  % 10بنسبة  نتاجي ةاإلفي  النمو   معد لرفع  .4

 .الت عليممن الملتحقين ب % 50المهني إلى  الت دريبالتقني و الت عليمرفع نسبة الملتحقين ب .5
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هيكلة ومترابطة تشوك ل الخويط النواظم للعقود في ثالثة أبعاد م  هداف األمن هذه  ساسي ةويمكن تكثيف المقاصد األ

 المستجد . اإلجتماعيبما يستجيب الستحقاتقات الحراك  الت شغيللمستقبل  ساسي ةوتضبط المعالم األ

 

 هيكلة األبعاد  :  الم 

ووا ونوعووا. وموون ثووم  الم الت شووغيلتحسووين مسووتويات   ي ةتقتصوواداإلو اإلجتماعي ووةو البشووري ة الت نميووةة فووي سوواهمكم 

 سع معانيها.أو في  الت نميةفر شروط أو والمناطقية بما يضمن 

  األبعادوهداف األتحقيق متطلّبات : 

فع -  وجودتها والتوزيع العادل لثمارها ؛ الت نمية مؤش راتومن  النمو  ت معد المن  الر 

 ؛الت نمية تياجاتحاوالتريب وتوجيهها إلى  الت عليمفي مختلف مراحل  البشري ةبجودة الموارد  اإلرتقاء -

نصفة دون اإلضرار بحق  األجيال القادمة ؛ الت نميةضمان  -  المستدامة والم 

 مكين للجميع؛عن طريق خاص ة رفع تقدرات الت   (inclusion) اإلجتماعيو يتقتصاداإل ندما تأمين اإل -

فع - خدموة للمصوالح  إجتماعي واا ويإتقتصوادبات جواه مزيود مون التكامول  عربي وةالمن مسوتوى تظوافر الجهوود  الر 

 المشتركة.

 

  جمع   إجتماعيبناء عقد :  النوعيّة المأمول تحقيقهاالنتائج ن :تقطري وعربي مستحدث وم   عليه يـؤم 

 سع ؛أو ة يإتقتصادمشاركة  -

 مستويات عيش أرفع ؛ -

 موشرات عمل الئق أفضل ؛ -

 فاعلية ؛ أكثرة يإتقتصاد تنافسي ة -

 أتقوى. إجتماعي اا ويإتقتصادتكامال عربيا  -

 

فوي الووطن العربوي  اإلجتماعي وةو ي ةتقتصواداإلإليها المتغي ورات  مضافا   للت شغيلوانطالتقا من خلفية العقد العربي 

تمث ول المعالجوة التوي  هيكلي وةة يإتقتصوادمقاربوة  علوى والبطالة الت شغيلواتقع وآفاق المتعل ق ب المحورسيرك ز هذا 

 ،في تقطاع الوظيفة العموميوة الت وظيفلتراجع  ونظرا   والبطالة في السنوات القادمة. الت شغيل مسألةل الجوهري ة

، وبناء علوى  للقطاع العام بفعل عمليات الخصخصة ي ةتقتصاداإلفي المنشآت  الت وظيفا لتقل ص فرص إعتبارو

مون  ، وانطالتقوا   فوي الووطن العربوي يتقتصواداإل الن شواطمون  % 80و 70يمث ل بوين  أصبحأن  القطاع الخاص 

،  الت نميوةتكمن إذن في تفعيل دور القطاع الخاص القطري والعربوي فوي مجهوود  للت شغيلكون اآلفاق الحقيقية 

 : جزئين كبيرينإلى  المحورتقسيم هذا  ارتأينا

تقواتوالوتقووف علوى أبورز اإلخوالالت ووالبطالة  الت شغيلواتقع  توصيف. 1 بقودر موا تسومح بوه أحودث  المعو 

 الرسمية المتوف رة ؛ البيانات

 وعلى المستوى العربي. وطني ةوالبطالة على المستويات ال الت شغيلآفاق تشخيص مالمح . 2
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 األولالباب 

 عربيّةال الّدولوالبطالة في  التّشغيلواقع توصيف 

 

من  أن  ب 2011بداية من  األخيرمنذ ما تقبل الحراك الشعبي على إدراك تام   عربي ةالالعمل  منظ مة باتتلقد 

 ستقراراإلمن ارتباط وثيق ب مسألةالبطالة لما لهذه ال التي تشهدها أتقطار الوطن العربي معضلة   تحد ياتالأدق  

حق طبيعي لكل مواطن وشرط من شروط  الش غلأن  بإعتبار اإلجتماعيوالرتقي  ي ةتقتصاداإل الت نميةو الس ياسي

تحقيق الذات وحفظ الكرامة وتجسيم المواطنة الفاعلة وحفز الهمم واستنهاضها للمشاركة المجدية وتجسيد 

 المنصفة. الش املة الت نميةوضمان  اإلجتماعي ةالديمقراطية 

 

في تحسين مستوى  همسمن عوامل تحسين الطلب الداخلي الذي ي عامال   الت شغيلبر الجديد اعت   هوفي هذا التوج  

ومستوى العيش  الت عليموهي أمل الحياة ومستوى  البشري ةالثالثة للتنمية  مؤش راتاله أحد بإعتباراالستهالك 

 الذي تدخل في احتسابه القدرة الشرائية.

 

 األمثل الت وظيفو ستثماراإل إعادةو ستثماراإلكما أن تحسين مستوى االستهالك يؤثر بدوره إيجابيا على 

 .ساسي ةوللبنية األ نتا اإللطاتقات 

 

بل   إلى أن أخرىما انفك  يتدهور من سنة إلى  الت شغيلوبالرغم من المجهودات القطرية المبذولة فإن وضع 

 ة.األخيرفي الفترة  عربي ةمن دولة  أكثر"الكتلة الحرجة" بانفجار الوضع في 

 تحد ياتأماط الل ثام عن حد ة  عربي ةالفي المنطقة  والمتواصل حاليا   2011بداية من  اإلجتماعيإن  الحراك 

 والبطالة. الت شغيل

 

I : خصائص البطالة على المستوى العربي . 

 

 هيكلي ة، بل هي بطالة  عربي ةطار أتقي التي تمرُّ به عد ة نتقالالعربي ليست وليدة الظرف اإلالبطالة في الوطن 

 آتية من بعيد.

 

 : األخيرقبل الحراك العربي  ملّحة أصلا  قضيّةالبطالة : . 1

اميةبالرغم من كل المجهودات   الش باببرامج خصوصية لتشغيل  إحداثعن طريق  الت شغيلإلى تنمية  الر 

اإلتقـراض لتمـويل المشاريع فإن العوامل الديمغرافية  آلياتللعمل المستقل وتنويع  الت دريبودعم برامج 

 %14.5بـ  عربي ةالالعمل  منظ مةالمقد رة حسب  عربي ةالالضاغطة أد ت إلى اتسـاع دائـرة البطالة في المنطقـة 

النسب في العـالم  أعلى. وهذه النسبة من  لفترة ما تقبل الثورات واالحتجاجات الشعبية البياناتوفق أحدث 
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مليون  17. وتشمل هذه البطالة نحو  الناتقص والعمل الكفـافي للحسـاب الخاص الت شغيل إعتباروذلك دون 

 فرد.

 

سمية المتعل قة بالبطالة بحذر شديد ألنها في أغلب  البياناتإلى ضرورة أخذ  اإلشارةوال بد  من  ال  األحيانالر 

في خصائصها  أيضاتها فحسب بل ومعد الوال تتمث ل  خطورة البطالة في ارتفاع حجمها و . تعكس الواتقع بدتق ة

العمل  منظ مةحسب تقديرات  % 27.25 سنة 24 - 15من الشريحة العمرية  الش بابحيث تمث ل بطالة 

 (.2008و  2007السنوات المتاحة ) إحداثبناء على  عربي ةال

 

 
 )قبل فترة الحراك الشعبي( ألحدث سنة متاحة* عربيّةالالمستوى العام للبطالة في البلدان 

 (%البطالة ) معد ل السنة البلــــــــــــــــــــــــــــد

 12.70 2008 ية الهاشميةاألردنالمملكة 
 (2011  =12.3**) 

 3.12 2006 المت حدة عربي ةالدولة اإلمارات 

 4.00 2007 مملكة البحرين

 2007 التونسي ةالجمهورية 
 

 14.10 
 (2011  =16**) 

  13.80 2007 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
(2011 =9.7**) 

 35.24 2007 جمهورية جيبوتي
 (2011=10.9**) 

 5.63 2007 السعودية عربي ةالالمملكة 

 17.30 2006 جمهورية السودان

 8.42 2007 السورية عربي ةالالجمهورية 

 34.70 2007 جمهورية الصومال الديمقراطية

 17.50 2006 جمهورية العراق
 (2011=15.0**) 

 6.70 2007 سلطنة عمان

 21.50 2007 دولة فلسطين

 2.40 2007 دولة تقطر

 1.33 2006 دولة الكويت

 15.00 2007 اللبنانيةالجمهورية 

 18.15 2007 ليبيا

  9.04 2008 عربي ةالجمهورية مصر 
(2011=12.2**) 

 9.60  2008 المملكة المغربية 
(2011=9.2**) 

 33.20 2007 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 18.46 2007 الجمهورية اليمنية

 14.50  ــــــــــــوعالمجمـــ

 
 2009-، الكتاب اإلحصائيعربيّةالالعمل  منّظمة المصدر : *

 statistiques mondiales، Mai 2012:  يالّدولالبنك  **       

 

حيث تشير بعض المصادر إلى  العالمي ة مالي ةال األزمةتحت تأثير  ازداد سوءا   وهذا الوضع الص عب أصال  

في  الت شغيلي ومستويات تقتصاداإل الن شاطفي المتوس ط العام بسبب تراجع  % 17ارتفاع نسبة البطالة إلى 
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ة في تقطاع اإلنشاءات والقطاع المصرفي والخدمات  عربي ةال اإلتقتصادي ات في أتقطار مجلس  مالي ةالوخاص 

 .عربي ةال الد ولالخليجي وتقطاعات السياحة والنقل والصناعة المرتبطة بالطلب الكل ي العالمي في بعض  الت عاون

 

( % 2.2) 2009( رغم تحس نها بالمقارنة مع % 4.7) 2014لعام  النمو  المتوف رة أن  نسب  البياناتوتفيد 

لة خالل سنوات ما تقبل % 4.4) 2010و (. %5.4) العالمي ة مالي ةال األزمة( لم تبل  مستـــوى الن سب المسج 

يتطلب تحقيق نسبة  تثبيت البطالة والشروع في خفضها ولو تدريجيا   إلى أنمن ناحية أخرى  اإلشارةوتجدر 

 سنويا.  % 8و 7نمو  بين 

 

ا جنوب الصحراء يبطالة بعد إفريق معد ل أعلىب عربي ةال، تنفرد المنطقة  الكبرى ي ةتقتصاداإلومقارنة بالتجمعات 

 في نفس الفترة.

  
 (%( )2009) الكبرى يّةقتصاداإلت البطالة حسب المناطق معّدال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2009 يّةقتصاداإل التّنميةو التّعاون منّظمةالمصدر: * 

       *Euro stat 2010 

 

 إلحاحا :أكثر مستأنفة  قضيّة: األخيرالتمظهرات الجديدة للبطالة في ضوء الحراك الشعبي  .2

 ةالس ياسي األوضاع إستقراربفعل عدم  2011منذ ازدادت تفاتقما  تقومي او وطني اإن  البطالة المرتفعة أصال 

حيث ارتفع عدد العـــاطلين عـن العمــل حسب آخر  عربي ةالفي عديد األتقطار  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلو

مليون في  20و 19إلى ما بين  2011مليون تقبل  18و 17ما بين من  عربي ةالالعمل  منظ مةتقديرات 

 معد ل. وي ضاف إلى هذا ال% 17 إلى حوالي % 14.5 من البطالة الجملي معد ل يرفعوهو ما  . 2014

وتقد  . الهش  وغير المعياري في القطاع غير المنظ م الت شغيل أنواع، البطالة المقن عة بفعل تفش ي  العام للبطالة

 %13من  *"الربيع العربي" حيث ارتفعت في تونس ما يسم ى بـــ ت البطالة بشكل حاد  في دولمعد التفاتقمت 

سنة  % 13.4إلـى  2010في  % 9.2من  *مصـــر ، وفي 2014سنـة  % 15.3إلـى  2010سنـة 
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صندوق *-)حسب بعض المصادر 2012في  % 25إلى  2010في  % 8.6من  *، وفي ســـوريا 2014

 (.Les Echos Data/2014  ، ذكره 2014 ، يالد ولالنقد 

 

وتراجع  الس ياسي ستقراراإلبعض األتقطار إلى عدم التي تمر  بها  نتقالي ةويعود تفاتقم البطالة في المرحلة اإل

ي ةتقتصاداإلتعطيل الحركية و ستثماراإل
.  وتخفيض التصنيف اإلئتماني السياديالعام ة وعجز الموازنات  **

 وهو ما ينجر  عنه صعوبة اإلتقتراض.

 

 . بطالة تراكمية :3

ة بكل  جالء األخيرفي الفترة  اإلجتماعيوتقد أبرز الحراك  .هيكلي ةأخطر ما في البطالة صبغتها التراكمية ال إن  

بل وكذلك  لها أصال   المحد دة اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل األبعادأن  البطالة ظاهرة مرك بة تداخلت فيها ليس فقط 

حلول ناجعة لهذه البطالة  إيجادذلك أن  الخيارات المعتمدة طيلة السنوات الماضية لم تمك ن من  ةالس ياسي األبعاد

 القطري والعربي. الص عيدمن كل  المستويات على  الش غلالمزمنة التي طالت مختلف شرائح طالبي 

 

 . بطالة شباب طويلة المدى :4

عربي ةالالعمل  منظ مةوفق أحدث المعطيات المتاحة ل %27بما يزيد عن  الش بابالعام لبطالة  معد لي قد ر ال
1 .

 معد لويحجب هذا ال .2(2012في  %12.7في العالم ) الش باببطالة  معد لمن ضعفي  أكثروهو ما يمث ل 

في مجموعة دول  %43و %9.3 بين معد لهذا ال يتراوححيث  عربي ةالا كبيرا بين األتقطار تفاوتالعام  

في  %29.5و %12وفي مجموعة دول المشرق العربي ؛ وبين  %39و %22المغرب العربي ؛ وبين 

 مجموعة دول الخليج العربي.

ل  العربي العام   معد لفي ال %54.2في هيكلة البطالة الجملية  الش بابتمث ل بطالة  ،ومن جانب آخر . وت سج 

تليها مجمــوعة دول المشرق العربي بين  %75.6و %43نسبة في مجموعة دول المغرب العربي بين  أعلى

  % 35.3؛ ثم  دول الخليج العربي بين  %73و 41%

 .50.93 % و

ئك اليائسون الذين فقدوا األمل في الحصول على شغل الأو كما أن  األخطر في تركيبة العاطلين عن العمل 

. وهو ما أد ى إلى اإلحباط والبحث عن مشاريع مهنية وحياتية خار   بالمواطنة واإلنتماءوفقدوا الشعور 

                                                 

 ت نمّو النات  المحّّي اإلجمالي :معداّل** تراجعت 

 % 2.3:  2014؛  % 5إجمالي بـ  معدّل:  2010تونس : قبل  -

 % 2.2:  2014؛  % 5.1:  2010مصر :  -

 % -24:  2014؛  % 5:  2010ليبيا :  -

 % -0.2:  2014؛  % 7.7:  2010اليمن :  -

 (2014ي، الدّول )صندوق النقد 
1
 .2013منّظمة العمل العربّية، الكتاب الدوري إلحصائيات العمل في الدّول العربيّة،  
2
 .2012ة، أكتوبر/تشرين ال أول، أ. عادل عبد الرحيم، مكانة الّشباب في سياسات التّشغيل في الدّول العربيّ  
3
 منّظمة العمل العربّية، المصدر السابق. 
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" فحسب بل منظ مة. وليس الهجرة "ال الجامحة في الهجرة الش باب. وأتقوى دليل على ذلك رغبة  حدود الوطن

 وكذلك موجات الهجرة السري ة إلى الغرب رغم مخاطرها.

 

 : اإلجتماعياتّساع هّوة البطالة على مستوى النوع  .5

، تت سم هذه البطالة بإت ساع الفجوة على مستوى %27التي ت قد ر بــ  الش بابت بطالة معد الإلى ارتفاع  إضافة

 اإلناثوبطالة   %23بطالة الذكور بـــ  2011بالنسبة للعام  يالد ول. وي قد ر مكتب العمل  اإلجتماعيالنوع 

ة بصفة ملحوظة في األخيرفي حين أن  هذا الفارق تقل ص في السنوات  مائوي ةنقطة  18أي بفارق  % 41بـــ 

ن ي، ونقطت نقطة بالنسبة ألمريكا الالتينية والكراييبي 12في نفس العام  تجاوزحيث ال ي العالمي ةكل  األتقاليم 

 .4نقاط في جنوب شرق آسيا 3في جنوب آسيا و

 

II .تفاقم البطالة في الوطن العربي : أسباب أهم 

. ولكن للبطالة  ن ظاهرة البطالةفاتقمت م عربي ةالالتي تمر  بها المنطقة  نتقالي ةغني  عن البيان أن  الظروف اإل

 من بعيد. اآلتية هيكلي ةها الأسباب

 

 :ية الّسكان األبعاد. 1

 (2013،  ، الكتاب اإلحصائي )م ع ع 2013مليون نسمة في العام  355يقد ر سكان الوطن العربي بـ 

تقم يتزايد بنسق سريع بحكم تواصل العوامل الديمغرافية  . 2005في  319و 2008في  334مقابل  وهذا الر 

طفال للمرأة في سن   3.6في ارتفاع متوس ط الخصوبة الذي يبل   المتمث لةالض اغطة على سوق العمل و

 الن شاطفي سن   الس كانسنويا ونمو  حجم  % 2.3ي الذي يقد ر بـ الس كان مو  الناإلنجاب وهو ما ي غذي باستمرار 

 سنويا.  % 2.5المقد ر بـ 

رش حين لإل الن شاطمليون ساكن في سن   204حاليا  عربي ةالوتعدُّ المنطقة  . ويقد ر الحجم  بسوق العمل لتحاقالم 

ى العاملة بـ  جمالياإل وتبرز  . ماليين 4سنوي ا إلى سوق العمل حوالي . ويتقدم  مليون نسمة 122للقو 

 .2020 -2010مليون فرصة عمل خالل العقد  40 إحداثاإلسقاطات أن  هذا الوضع يتطلب 

 )رغم تراجعها في العديد من األتقطار(وتستند هذه اإلسقاطات إلى تواصل انعكاسات العوامل الديمغرافية 

 .العام( معد لفي ال % 2.6)ي الس كانوالتزايد العام(  معد لالفي  3.5)خاصة في نسبة الخصوبة  المتمث لة

في السنـوات  كبر، فإن  الض غط األ ستقراراإلوإذا كانت هذه العوامل الديمغرافية تنحو بات جاه التقل ص ثم  

 العام للنشاط الن سائي يقد ر  معد لالقـادمة سيتأت ى من االرتفاع المتــوتق ع لنسبة نشـاط المــرأة. صحيح أن  ال

في  12.4بين  الن شاطنسبة  تتراوح. و ألحدث السنوات المتوف رة عربي ةالالعمل  منظ مةوفق  % 24.2بـ 

نقطة مائوية  27بـ  أتقل( % 24.2العام لنشاط المرأة ) معد ل. وهذا ال في جيبوتي % 44.5الجزائر و

                                                 
4
 BIT (2012), Rapport V : la crise de l’emploi des jeunes : Il est temps d’agir 



 
 

 21   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

نقطة بالمقارنة مع شرق آسيا  42.5وبـ ،   2011سنة  % 51.1العالمي المقد ر بـ  معد لبالمقارنة مع ال

(66.7 % ) 

نسبة نشاط المرأة  إلى أن أخرى. وتشير مصادر  (% 58.7نقطة بالمقارنة مع جنوب شرق آسيا ) 34.7وبـ 

في مجموعة دول المغرب  % 22.8و األوسط في مجموعة دول الشرق  % 17.9تقد ر بـ  2011في 

. وتشير إسقاطات  المتزايد للمرأة على سوق العمل تقبالإذن في اإل يتمث لالعربي. إن  العامل الض اغط مستقبال 

 .5في العام % 43سيــــــرتفع إلى  عربي ةالأن  نشاط المرأة في المنطقة  2004لسنة  يالد ولالبنك 

إلى حوالي  2007في  % 27عام يقد ر بـ  معد لمشاركة المرأة في سوق العمل سترتفع من  معد لكما أن  

 . 20206في  % 35

ا يتقتصاداإل الن شاطة المرأة في سوق العمل وفي ساهموهذا الت نامي المتوتق ع لم  عتباريجب أخذه بعين اإل عموم 

ر موضوعي ناتج خاص ة عن عد ة عوامل تدفع  البشري ةفي تخطيط الموارد  خالل السنوات القادمة ألن ه تطو 

 : يتقتصاداإل الن شاطالمرأة إلى 

ر سن  الزوا  والعزوبة... ؛إجتماعيعوامل  -  ة وثقافية مرتبطة بتأخ 

ر الحاجيات –ة تدفع المرأة يإتقتصادعوامل  - إلى الس عي إلى توفير دخل إضافي لألسرة  -بفعل تطو 

 وخاص ة في المجتمعات والبيئات محدودة الد خل ؛

المرأة على سوق العمل بفعل توسع تعليم المرأة حيث  إتقبال أسباب أهمالتي تعتبر من  التربوي ةالعوامل  -

 ؛ عربي ةالالعالي في عديد األتقطار  الت عليمفاتقت نسبتها نسبة الرجال في 

 ةالس ياسيبين الجنسين في الحقوق  المساواة ة تفاوتالتي ضمنت ولو بدرجات م تشريعي ةالالعوامل  -

 .اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلو
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 الت عليمو الت ربيةإلى ما سبق التوس ع المستمر لنظم  إضافة الش غلمن العوامل الضاغطة ديمغرافيا على سوق 

. ولئن كان  وتنامي عدد المقبلين على سوق العمل من كل المستويات وخاصة من خريجي الجامعات الت دريبو

بكل مفاهيمها فإنه يمث ل في ذات الوتقت  الت نميةالنوعي ب اإلرتقاءو النمو  ت معد الهذا يمثل فرصة لتسريع 

 العمل ي ضاف إلى الضغوطات الكمية. أسواقضغطا نوعيا جديدا على 

 

.  في القطاع العمومي المشغ ل تقليديا لإلطارات الت وظيفويأتي هذا الض غط الن وعي المستجد  في ضوء تراجع 

 ستثماراإلما يكفي من فرص العمل بفعل عدم كفاية  إحداثوفي مقابل هذا التراجع لم يستطع القطاع الخاص 

 .% 25ه العام  نسبة إلى الناتج معد ل تجاوزالخاص  حيث ال ي

 

                                                 
5
 BM (2004), Valoriser les possibilités d’emploi des pays MOAN 

6
 BM (2009), Indicateurs de développement dans le monde 
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ل من أنموذ   ي ةتقتصاداإلات صالحة ال تتناسب مع الوتيرة المتسارعة لإلساهموهذه الم   بقيادة  النمو  والتحو 

.إعتماد أكثرموذ  إلى أنالقطاع العام    ا على القطاع الخاص 

 

   : البشريّةومظاهر القصور في تخطيط الموارد  يّةالتّعليم األبعاد. 3

على  العملالـربط بين مختلـف متغي رات سوق بالتشغيل فـي عــالتقتها  البشري ةيقتضـي تخطيـط المـوارد 

 مستويين :

  : اجات من المهارات، إلخ...تيحوالمواتقف واإل الس لوكي اتو الت دريبو الت عليمالمدخالت 

  ،البطالة، ...الت شغيلالمخرجات : المعروض من المهارات ، 

 

وهي ضعف توف ر الكفاءات  عربي ةاللسوق العمل  هيكلي ةال اإلشكالي ات أهم  ولمعالجة هذه الجوانب نتوتق ف عند 

. ويمكن إجمال العوامل الكامنة وراء ذلك بصفة تأليفية في ضعف العالتقة  ي ةتقتصاداإل المؤس ساتالمطلوبة في 

 .الت شغيلومنظومة  نتا اإلومنظومة  البشري ةبين منظومة الموارد 

 

 منها : سباباألبين المنظومات الثالث إلى عديد  الت رابطويعود ضعف التواصل و

 والفـرد تتمث ل في  األسرةوعلى مستـوى  دارةاإلسائدة في المجتمع وعلى مستـوى  ثقافية أسباب

 عالم منفصل عن اآلخر.  كالهمافوالعمل،  التّعليمالفصل بين 

 والعمل التّعليم الجمع بينفي حين أن تجارب البلدان التي نجحت في تقليص البطالة ات جهت إلى 

أثناء عملية التوجيه أي تقبل  -وإلى حد  كبير –يتم  الحسم فيهما  تشغيليّةالو التّشغيلواعتبرت أن 

 اختيار التخص ص.

 

 ف والطرق البيداغوجية وهو  الت نظيمعلى مستوى  التّعليمو التّربيةتعود إلى منظومة  أسباب والتصر 

 ما أد ى إلى :

 على سوق العمل ؛ التربوي ةضعف انفتاح المنظومة  -

ن  الت دريبضعف االتقتناع بأن   - فر حظوظ أو المهني يمث ل مسلكا تكويني ا في حد  ذاته يؤم 

 في سوق العمل ؛ ندما اإل

العالي بطاتقة استيعاب في مسـالك تعليمية تقلصت فيها فـرص  الت عليماالحتفاظ على مستوى  -

بحيث أن  جــل  االختصـاصات مازالت علـى نمط االختصـاصات في عقـد السبعينات  الش غل

هة   ا إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام.أساسوالموج 

 وتقد أد ى كل  ذلك إلى :

  عديد  تشغيلي ةتدن ي  الت اليبو تقتصاداإللحاجيات  الت عليمعـدم استجابة مخرجات

 االختصاصات الجامعية ؛



 
 

 23   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

  ـي علــى العالي بحكم عدم التوجيه إلى  الت عليمالثانوي و الت عليمتــواصل الضغــط الكم 

 المهني ؛ الت دريب

  العـالي نتيجـة  الت عليمالمهني و الت دريبارتفـاع عـدد العــاطليـن مــن مستــويـات

 .تقتصاداإل إحتياجاتو التربوي ةالت سـاع الفجوة بين المنظومة 

 

 وتقد نتـج عن ذلك  والمسـالك المـؤدي ة إليهـا الش غلحول سوق  علماإلتعود إلى محدودية  أسباب .

 مفعـوالت سلبية، منها :

 

 ومتطلباتها من المهارات ؛التوجيه المدرسي والجامعي يتم  دون دراية كافية بواتقع سوق العمل  -

حـاجيات  أساسالتـدفقـات الديمغـرافية وليس على  أساسيتم  علـى  التربوي ةالمنظـومة  إدارة -

 والمهـن المستحـدثة وأنمـاط العمـل المستجد ة وما تقتضيه من كفاءات جديدة. تقتصاداإل
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 ي :التّشغيلومحدودية محتواه  يقتصاداإل النموّ عدم كفاية  .1.4

 

ت معد ال، فإن   الجملي وحص ة القطاع الخاص فيه ستثماراإلبخصوص  أعالها للعوامل المشار إليها إعتبار

 ة.األخيرطيلة السنوات  األحيانبقيت محدودة بل هي متراجعة في أغلب  مالي ةجاإل المحلي ةالنواتج 

 
 )مقارنة مع أقاليم مختارة(    2016 - 2006 عربيّةالفي المنطقة  النموّ ت معّدال

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 

 4.8 4.7 4.7 4.4 4.0 4.9 4.4 2.2 4.4 7.1 6.0 األوسط  دول الشرق 

 5.8 5.5 5.0 4.0 2.5 1.9 4.4 3.5 5.0 5.8 5.9 دول شمال إفريقيا

 8.6 8.6 8.6 8.6 8.2 8.5 9.8 7.1 7.8 12.1 10.9 شرق آسيا

 7.8 7.8 7.8 7.6 7.1 7.2 9.2 6.2 5.9 9.4 8.9 جنوب آسيا

 *: توتق عات
 .BIT = Tendances mondiales de l’emploi-2014المصدر : 

 

لة في األتقاليم اآلسيوية أتقلتبقى  اهإال  أنهذه النسب تقترب من المتوس ط العالمي  . وتجدر  من النسب المسج 

 في هذا السياق إلى أمرين : المالحظة

  ذلك أن  خفض البطالة بشكل متسارع يتطل ب  الش غلهذه الن سب ال تحدث ما يكفي من مواطن  :الأو ،

 سنويا ؛ % 8ت نمو  في حدود معد ال
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 في السنوات  للت شغيلالسنوي  النمو  . إن  النمو  في  للت شغيليتطل ب تقليص البطالة محتوى أرفع  :ثانيا

 ضافة. هذا باإل ة فضال عن عجزه المتصاص مخزون البطالةاإلضافية بالكاد يغط ي الطلبات األخير

ة في دول المغرب العربي. الس نوي الت شغيلت نمو  معد الإلى التراجع المستمر  ل  وخاص 

 
 2011-2001 التّشغيلالسنوي لنمّو  معّدلال

 2001-2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 2.3 3.8 4 1.7 3.9 4.6  األوسط  دول الشرق 

 0.0 2.2 2.2 2.9 3.7 3.4 دول شمال إفريقيا

 BIT = Tendances mondiales de l’emploi-2014المصدر : 

 

 : للتّشغيلالتوزيع القطاعي غير المتوازن  .2.4

 

من مجموع المشتغلين في حين ال ت شغ ل  % 50من  أكثرالمتوف رة أن  تقطاع الخدمات يمث ل  البياناتت فيد 

ا ت تيحه من  ل في دو   %28.5و العربيشرق مفي دول ال % 17تشغيل كبيرة إال   إمكاني اتالفالحة بالرغم مم 

  .المغرب العربي

في القطاع  الت شغيلة لطاتقة األخيرخالل السنوات  الت دريجيالتراجع   ، الزراعي الت شغيلتراجع وي ضاف إلى 

ل المغرب في دو   %22و العربيشرق مل الفي دو   % 26فهو ال ي شغ ل إال  حوالي  ، بمعناه الواسع الصناعي

 .في الصناعات المعملية الت شغيل إستقرارإلى شبه  ضافة. هذا باإل العربي

القطاعي لفائدة تقطاع الخدمات على حساب  الت شغيلوي ستنتج من هذه المعطيات عدم التوازن في هيكلة 

 في مختلف القطاعات. الت شغيلخالفا لألتقاليم اآلسيوية التي حافظت على توازن  نتا اإلتقطاعات 

ا يالحظ على هذا الصعيد في المنطقة  ة القطاع الفالحي في الناتج المحل ي ساهمأن  تراجع م عربي ةالومم 

ر في تقطاع الصناعة على مستوى األخيروتراجع عدد العاملين فيه في العشرية  جمالياإل ة لم يوازيه تطو 

ال. ففائض  ة في الناتج وعلى مستوى عدد المشتغلينساهمالم ل إلى تقطاع الصناعةالعم  ،  ة في الفالحة لم يتحو 

 .العام معد لفي الصناعة في نفس المستوى في ال الت شغيلحيث أن ه بالرغم من مجهودات التصنيع بقي حجم 

 وفي بعض األتقطار شهد تراجعا.

او الفإن   عموم  رة من القطاع الفالحي في المنطقة العم  لم تستقطبها الصناعة بل تقطاع الخدمات  عربي ةالة المحر 

البالنسبة لبعض شرائح  يسقط في البطالة  أو يت جه إلى القطاع غير المنظم  كبرالعدد األ إال  أن.  ة المؤهلةالعم 

 والمهاري ة. ي ةالت عليمبسبب تدن ي المستويات 

 

م تقطاع الخدمات على مستوى  .  عربي ةالفي معظم األتقطار  الت شغيلولعل ه من المفيد التوتق ف عند تضخ 

إلى الفرق بين نوعية الخدمات  ضافةفباإل . المتقدمة ربما تكون مظل لة اإلتقتصادي اتوالمقارنة هنا مع 

 فإن تطور هذا القطاع ال يخضع لنفس الديناميكية. الن اميةومجاالتها بين البلدان المتقدمة والبلدان 
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( ناتج عن بلوغ تقطاع 2011في  % 74) صناعي ةفي تقطاع الخدمات في البلدان ال الت شغيلإن  ارتفاع حجم 

رالصناعة درجة كبيرة من  هيكلة  إعادةإطار في  نشطةأد ى إلى حركة واسعة من التخريج لعديد األ التطو 

 .عربي ةال. وهذا ليس واتقع الصناعة  الصناعة

 

على  عربي ةاليختلف عن المنطقة  األمروفي البلدان الصاعدة وخاص ة دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا ف

الفالحة في العام  ساهمتقطاعي متوازن بحيث ت . فقد حافظت هذه البلدان على توزيع مستوى التوزيع القطاعي

 ساهمالعام في شرق وجنوب شرق آسيا، وت الت شغيلمن حجم  % 43و 35 بنسبة تتراوح بين 2011

 يم شرق آسيا.أتقلفي  % 28الصناعة بــ 

 

 في األتقاليم اآلسيوية إلى سببين : للت شغيلويعود هذا التوزيع القطاعي المتوازن 

االضطراري إلى  نتقالومن عدم اإل الش غلالزراعي الذي مك ن من الحفاظ على مواطن  الت طوير ،الأو 

 . أخرىتقطاعات 

في تقطاع الخدمات في مستوى معي ن  الش غلالصناعي مك ن من السيطرة على مواطن  الت طويرأن   وثانيا،

ناعة% 38و 36)بين  ا البلدان  ( بما يخدم تقطاع الص  وبلدان أمريكا الجنوبية فهي تشهد  عربي ةال. أم 

. ويعكس هذا الوضع في غالب  من القطاع غير المنظ م ساستضخما في تقطاع الخدمات المتأتي باأل

رفي  عجزا   األحيان  الصناعي. التطو 

 

بها من ترد ي القطاع الزراعي وتراجع  يت صلوما  للت شغيلغير المتوازنة للتوزيع القطاعي  هيكلي ةإن  هذه ال

م المفتعل لقطاع الخدمات الذي يغلب عليه القطاع غير المنظ م يفس ر )إلى جانب  الت شغيل الصناعي والتضخ 

في دول  % 29.5بين  2011. وتبل  هذه النسبة في  في الوطن العربي الت شغيل( هشاشة أخرىعوامل 

ر األ في دول المغرب العربي % 37و المشرق العربي الهش  هم الن ساء حيث  الت شغيلمن  كبر. والمتضر 

 على التوالي في المجموعتين. % 55و % 42الهش   الت شغيل إجماليبلغت نسبتهن  في 
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تقات المسارات  ياتأشكاليمكن إرجاع  المنتهجة  ي ةتقتصاداإلبأبعادها المختلفة إلى الخيارات  الت نموي ةومعو 

ا بمفردات البطالة على المستوى القطري كما أبرزته  العملسوق  مؤش راتوتدل   . في الوطن العربي عموم 

. فالخيارات المت بعة لم  المعتمد في السنوات الماضية الت نميةة على تقصور منوال األخيرفي الفترة األحداث 

ا ونوعا الش غلما يكفي من مواطن  إحداثتمك ن من   وطني ةال مكاني اتاإل. كما أن ها لم تمك ن من تعبئة  كم 

ضمن القطر  )المناطقي( على المستويين الوطني والمحل ي الت شغيلو الت نميةفي  أكبرة بقدر ساهمللم المحلي ةو

 الواحد.
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 الت نمية إطالقحال دون  ومحلي ا   تقطاعيا   اإلستثماراتوفي توزيع  ساسي ةإن  عدم اإلنصاف في توفير البنية األ

 : الت نموي ةفي المناطق الداخلية. وتقد نتج عن هذه النماذ  

 ذات  نشطةفي تقطاع الصناعة والسياحة والخدمات وعديد األ اإلستثماراتو ساسي ةتركيز البنية األ

في العديد من  أخرىفي مناطق محد دة على حساب مناطق  تشغيلي ةالالقيمة المضافة وذات الكثافة 

 ؛ عربي ةالاألتقطار 

  ع األحادي  تقتصاداإلفي  أخرىفي بعض المناطق، يقابله تخص ص مناطق  يتقتصاداإل الن سيجإن  تنو 

في بعض  التحويلي ةالعائلي مع بعض الصناعات  تقتصاداإلالفالحي الذي يطغى عليه  تقتصاداإلوهو 

 الحاالت ؛

 والسياحية والخدماتية والثروات  صناعي ةال اإلستثماراتشرخ تنموي بين مناطق ترك زت فيها  إحداث

 الهجرة الداخلية.إطار ت مصد رة لليد العاملة في أصبحوالمداخيل ومناطق 

العالمي،  تقتصاداإلعلى  يتقتصاداإل اإلنفتاح، فإن  المناطق الداخلية لم تنخرط في ديناميكية  وبفعل ذلك

ة بين األتقاليم على مستوى القطر الواحد. ق الهو   وهو ما عم 

 

. فالمناطق الداخلية كان بوسعها  المحلي ة الت نميةأعاتقت  -وهي على هذا النحو   -المعتمدة  الت نميةإن  خيارات 

ة المناسبة  الالزمةلو توف رت لها البنية التحتية  الت شغيلو الت نميةها الذاتية في إمكاني اتأن توظ ف  والمرافق العام 

منوال تهيئة ترابية منصف تتفاعل فيه إطار ات العمومية في ستثماروتحسين ظروف العيش وتوزيع عادل لإل

ر الجديد  المحلي ةون المحلي ون والجماعات العمومية يتقتصاداإلالمركزية والفاعلون  دارةاإل . وي بنى هذا التصو 

 النمو  الكلي ة و ي ةتقتصاداإل الس ياساتمن ناحية و اإلجتماعي ة الس ياساتو الت شغيلبين  الت رابطعلى  الت نميةلمنوال 

 .اإلجتماعيالحوار إطار . وذلك كل ه في  أخرىمن ناحية 

 

. وهذه المعضلة مرّشحة إلى مزيد التعقيد في السنوات  ها راهناأسبابيتّضح مّما سبق حّدة البطالة وعمق 

منها ما هو ضاغطة  أساسيّةالقادمة حيث ستزداد الضغوطات على سوق العمل تحت مفعول ستّة عوامل 

التو ي ةالت عليمو التربوي ةذاتي يفرضه واتقعنا العربي في تفاعالته مع تطورات المنظومة   ي ةتقتصاداإل الت حو 

المعولم تحت وتقع التقدم العلمي والتكنولوجي واشتداد  تقتصاداإل، ومنها ما هو موضوعي يفرضه  اإلجتماعي ةو

 : يةالد ولالمنافسة في السوق 

  بفعل  أكثرف 15في االرتفاع المتواصل لعدد النشطين من الفئة العمرية  المتمث لةالعوامل الديمغرافية

( خالل % 2.5تقريبا ) حاليةالالتزايد الديمغرافي في السنوات الماضية والذي سيبقى في حدود الزيادة 

 20و 19إلى مخزون البطالة وحد تها على المستـوى العـربي المقـد ر بيــن  إضافةالعشرية القادمة. هذا 

 في نفس السنة ؛ % 17و 16بيـن  يتراوح معد لأي ب 2014مليـون فـي 



 
 

 27   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

  ومنها خاصة التزايد المتنامي لنسبة التمدرس بالجامعة ولعدد المتخرجين منها وهو ما  التربوي ةالعوامل

ل  أكثرف أكثرسي عم ق  اعدم التوافق  بإعتبار تعقيدا   األمر. ويزداد هذا  العملوعي لسوق الن  التحو   عموم 

 سوق العمل ؛ إحتياجاتبين مخرجات الجامعة و

  أصبحوما يرتبط به من كفاءات  -المؤجر والذاتي –المؤهل  الت شغيلأن  بإعتبار ي ةتقتصاداإلالعوامل 

من اليد العاملة ولتطور التوزيع القطاعي  تقتصاداإلمن شروط اإلستجابة لحاجيات  رئيسيا   شرطا  

 ي ةتقتصاداإلولمواصفات المهن الجديدة فضال عن كونه شرطا من شروط توسيع القاعدة  الش غللمواطن 

وفي السوق  محليا   المؤس سات تنافسي ةوالقيمة المضافة و النمو  من مصادر  ا  يأساس وتنويعها ومصدرا  

 ؛ العالمي ة

  السريع  اإلرتقاءالعالمي وهو ما يتطلب  تقتصاداإلبالمنافسة المتصاعدة على مستوى  المت صلةالعوامل

 ؛ يةالد ولإلى المواصفات  تقتصاداإلب

   على مبدأ  عربي ةفي مختلف مراحلها في عد ة أتقطار  ا  أساسالمبنية  الت نميةالعوامل المرتبطة بنماذ

في  هيكليا   المناطق الداخلية. ويمث ل هذا البعد عامال   إعتبارالمشاطأة أي القرب الجغرافي من البحر دون 

ا أعاق   ؛ الت نميةها في ديناميكية إندماجانخرام التوازن بين المناطق مم 

 التي تمر  بها  نتقالي ةفي هذه الفترات اإل اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل الص عوباتإلى تواصل  ضافةهذا باإل

 من تقطر عربي. أكثرحتجاجات الشعبية في تشظ ي اإلو،  عربي ةالبعض األتقطار 

 

ا انطلقا  والخيارات  التّنميةمن تشخيص واقع البطالة ومسبّباتها يمكن القول بدون أّي مبالغة أّن نماذج  ا

لتوفير ما يكفي من  هيكليّةالحلول ال إيجادفشلت في  عربيّةالفي أغلب األقطار  ةالّدولالتي تديرها  يّةقتصاداإل

أّن التصّدي لظاهرة البطالة مرتبط أشّد  جنبيّةاألإلى عديد التجارب  استناداا  -فرص العمل. لقد بات مؤّكدا 

يقوده القطاع الخاص  يإقتصاداالرتباط بمقاربة تنموية في العمق تخرج عن المسالك المطروقة وبأنموذج 

 .ةالّدولة أقوى وذلك بدعم وتأطير استراتيجي من إجتماعيوبمسؤولية  أكبربجرأة 

 

III للبطالة : اإلجتماعي. التوصيف 

 

، بطالة  ، بطالة طويلة المدى خصائص البطالة من حيث أنها بطالة شباب حديثي التخر  أهمتم  استعراض 

 يتينوامن ز إجتماعي امكن توصيف البطالة ي  ( وفي مستوى تحليلي آخر، األول، الباب  Iنساء )انظر النقطة 

 تبد وان متقاطعتين :

  تقتصاداإلمتأتي من (طلب العمل جانب ديناميكي ة(. 

  متأتي من طالبي العمل(عرض العمل جانب ديناميكي ة(. 
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 : ديناميكيّة الطلب على العمل سمات أهم من .1

 ر تجاوزالمرسملة، بحيث ال ي اإلستثماراتتحت مفعول  ص العملعدم كفاية توفير فر السنوي  التطو 

ه  السنوي للسكان النشطين النمو  ، وهو بالكاد ي غطي  %2لتوفير فرص العمل  . وي مكن تفسير هذا التوج 

ستثمرين بـــ :  للم 

  ؛ العمل أسواقالعمل وعدم مرونة  تفادي تصلب تشريعات  

 .سوق العمل إدارةالمقد مة من تقبل هياكل  التّشغيلمحدودية جودة خدمات   

 

 حيث أن  ، المؤّسسة حتياجاتوفقا إل في القّوى العاملة المعروضة االفتقار إلى المواصفات المطلوبة

 تتطلب : المتوف رةفرص العمل 

 مرونة ؛ أكثر إنتا اءم مع منظومات تتوتقيمة مضافة في الس وق  أكثرو أعلىمهارات  -

 تعامل مع المتغي ر المعلوماتي ؛تات مهار -

جديد مبني  إنتا األحادي  المهارة إلى نظام التايلوري  نتا اإلمهارات تتواءم مع الخرو  من نظام  -

 على مفهوم تعد د المهارات ؛

الناعمة بمفردات  أو من ناحية والكفاءات الرخوة  العلمي ةالقدرة على الجمع بين المهارات التقني ة و -

 .(Softskils)المبادرة والتفاعل مع اآلخرين 

 : ديناميكيّة عرض العمل سمات أهم. من 2

 مفعوالت العوامل الديمغرافية ومفعوالت النداء المتأتي من برامج تحت باستمرار  طلبات شغل متنامية

وخاص ة حالي ا في بلدان (، وهو ما ي ؤد ي إلى استنهاض البطالة النائمة وما توف ره من حوافز الت شغيل

 ؛ )الربيع العربي

  يجي الجامعات على حساب تغلب عليها الطل جديدة هيكليّةتتميّز بطلبات شغل بات المتأتية من خر 

 من غيرها في سوق العمل ؛ أكثرالمهارات الوسيطة المطلوبة 

 يجي الجامعات تتواءم مع حاجيات  سوق العمل حتياجاتطلبات شغل ال تستجيب إل حيث أن  مالمح خر 

 الت دريبالتقني و الت عليمكما أن  المعروض من  . العام وليس مع حاجيات القطاع الخاص القطاع

 .ي ةتقتصاداإلالمهني ال يستجيب لحاجيات المنشآت 

 : تتطّور بس رعتين عربي ةال، أن  سوق العمل  والنتيجة في نهاية المطاف

 ز ؛محدودي ة ديناميكي ة طلب العمل رغم كل  الحواف  

  متنامي لعرض العمل ومراكمة البطالة.ارتفاع 

هات سوق العمل وانخرام التوازن بين العرض والطلب. إشكالي ةوحينئذ تكمن   البطالة في تشو 
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IV للبطالة :  يقتصاداإل. التوصيف 

 

"العاطل عن العمــل هو ذلك :  الت اليالتعريف  إعتمادب يةالد ولالعمل  منظ مةصت أو . تعريف البطالة :1

بال عمل وهو تقادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى أجر  عي نةالفرد الذي يكون فوق سن م

 سائد لكنه ال يجده". 

 

 : الت اليكالبطالة  أنواعيمكن تحديد  : البطالة أنواع .2

  : )البطالة الكينزية( هيكليّةالبطالة ال .1.2

ف البطالة ال والتباين القائم بين هيكل توزيع القوى  ختالفعلى أنها البطالة التي تنشأ بسبب اإل هيكلي ةتعر 

العاملـــة وهيكل الطلب عليها. ويقترن ظهورها بإحالل اآللة محل العنصر البشري مما يؤدي إلى االستغناء 

العن عدد كبير من  الوافدين على سوق ، كما أنها تحدث بسبب وتقوع تغيرات في تقوة العمل كتزايد  العم 

بسبب إفرازات  هيكلي ةمن البطالة ال جديدا   المتقدمة نوعا   صناعي ة. وتقد شهدت البلدان ال كبيرة إعدادالعمل ب

الجنسيات التي حولت صناعات  متعد دةالنظام العالمي الجديــد والذي تسارعت وتيرته عبر نشاط الشركات ال

المن  أفقد كثيرا   نتقال. هذا اإل ةاألخيرالربح في هذه  معد لبسبب ارتفاع  الن امية الد ولكثيرة منها إلى   العم 

 طويلة المدى. هيكلي ةهم إلى بطالة مواطن عملهم وأحال الد ولالذين كانوا يشتغلون في هذه 

 

 : البطالة االحتكاكية .2.2

ف والمهن والقطاعات بين المناطق اإلحتكاكية على أن ها البطالة الناتجة عن حراك العاملين البطالة  تعر 

ر رب ة  أيضاوتحدث .  الوطني تقتصاداإلعن تغيرات في بدورها المختلفة الناتجة  ة مثل أن تقر  في حاالت خاص 

تحدث نتيجة لنقص . كما أن ها  ها ورعايتهمأطفالت مرحلة تربية تجاوزالبيت الد خول إلى سوق العمل بعد أن 

غم من توف ر فرص العمل. عمالاأل أصحابالمعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فرص العمل و  بالر 

 ما يلي : ي إلى ظهور هذا النوع من البطالة فيالتي تؤد   سباباألد نحد   أن إجماال  يمكن و

 ؛لتأدية العمل المتاح  الالزمةاالفتقار إلى المهارة والخبرة  -

 ؛ التخصص الدتقيقالوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل و صعوبة التكيف -

متجددة الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعة و األمر،  والمهن المختلفة عمالاألالتغير المستمر في بيئة  -

 باستمرار.

 

 : الموسميّة أو البطالة الدورية  .3.2

، كما تقد تنشأ  وعدم كفاية الطلــب الكلي على العمل عمالاألنشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ركود تقطاع ي

المتاح  نتا اإلشراء  أو تقدرة الطلب الكلــي على استيعاب المتمث ل في عدم  ي ةتقتصاداإلنتيجة لتذبذب الدورات 

 . تقتصادلإلا يؤدي إلى ظهور الفجوات االنكماشية مم  
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على استعداد للعمل  من عن العمل في هذه الحالة هيأن العاطل إعتبارإجبارية على  الموسمي ةتعتبر البطالة و

الدورات  مع تقل ب بتقل  إذن يواالستخدام  الت وظيفمستوى ف . م لم يجدوا عمالهإال  أنالسائـدة  األجورب

هذا هو و )ينخفض خالل فترة الكسادخالل فترة التوسع و الت وظيفبين االنكماش والتوسع )يزيد  ي ةتقتصاداإل

 بالبطالة الدورية.المقصود 

 

 : اإلراديةالبطالة  .4.2

 . عي نةم سبابعمله بمحض إرادته أل هي الحالة التي ينسحب فيها شخص من ةاإلرادي  البطالة 

 

 البطالة اإلجبارية : .5.2

در على عمله أي دون إرادته مع أنه راغب وتقاهي الحالة التي ي جبر فيها العامل على ترك البطالة اإلجبارية 

 احتكاكية. أو  هيكلي ةوتقد تكون البطالة اإلجبارية  العمل عند مستوى أجر سائد.

 

 :عة والبطالة السافرة البطالة المقنّ  .6.2

الفي الحاالت التي يكون فيها عدد  البطالة المقنعةتنشأ  ، مما يعني  غلين يفوق الحاجة الفعلية للعملتالمش العم 

 لن ينخفض نتا اإلحجم  ن  إعملها ف أماكنوجود عمالة فائضة ال تنتج شيئا تقريبا حيث أنها إذا ما سحبت من 

القادرين والراغبين في العمل عند مستوى أجر معين  األشخاصفتعني وجود عدد من  البطالة السافرةا أم  و

 دورية. أو تقد تكون البطالة السافرة احتكاكية و . ، فهم عاطلون تماما عن العمل لكن دون أن يجدوه

 

 : الموسميّةالبطالة  .7.2

المن  كبيرة ا  إعداد عي نةفي مواسم م ي ةتقتصاداإلتتطلب بعض القطاعات  البناء و السياحةو مثل الزراعة العم 

ا يطلق عليه م على فيها مما يستدعي إحالة العاملين بهذه القطاعات الن شاطوغيرهـا وعند نهاية الموسم يتوتقف 

البطالة  أن   الوحيد بينهما هو يشبه هذا النوع إلى حد كبير البطالة الدورية والفرقو . الموسمي ةبالبطالة 

 تكون في فترة تقصيرة المدى.  الموسمي ة

 

V عربيّةال الّدولسوق العمل في  إدارة. واقع :  

 

 : والمفهوم العام الخلفيّة:  التّشغيل مقاربات .1

 ي ةتقتصاداإلوتنظيمها والتحكم في اتجاهاتها نتيجة لتفاتقم األزمات  الت شغيلبدأ التفكير الجدي في بلورة سياسات 

في العالم خاصة في الثمانينات من القرن الماضي حيث تعطلت نسبة  نتا اإلواحتداد سلبياتها على جهاز 

كما  -بأكمله ولم تعد  اإلجتماعيالكيان  . وبدت البطالة وكأنها شبح مفزع يهدد كبيرة من طاتقات العمل
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كمخزون من تقوة العمل  أو  يتقتصاداإل داءضرورة يحتمها األ  - األولى العالمي ةتصورها البعض تقبل الحرب 

 .يتقتصاداإلالتوازن  إعادةيساعد على 

 

ة على التخطيط للتنمية األخيرالعالم خالل العشرين سنة  أنحاءفي شتى  الد ولوحيال هذا الوضع أتقبلت 

فضمنت مجموع سياساتها العامة خططا اعتمدتها لذلك كخطوط عريضة لتوجهاتها  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل

 . اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل

 

 ا  إعتبارو ستعمالطرق اإل إختالف. وبالرغم من  الت شغيلعلى مفهوم سياسات  عتمادشاع اإلطار وفي هذا اإل

فقد ساد تعريف عام لهذا المصطلح على أنه مجموعة من  اإلجتماعي ةمنها و ي ةتقتصاداإل الد وللخصوصيات 

هات  تأمين :  أجلمن  ةالد ولالتي تتبناها  التوج 

 تقدر ممكن مون فورص العمول المجزيوة لمواطنيهوا مون خوالل اإلعفواءات والحووافز والتشوجيعات دون  أكبر

 العامة للبلد ؛ ي ةتقتصاداإل الس ياساتاإلخالل ب

  ؛ تقتصاداإلوحاجيات  البشري ةالمالءمة بين تأهيل الموارد 

  عن طريق مراجعة تشاريع العمل. الش غلمرونة سوق 

 

كما تطرحه النظـريات  يتقتصاداإلمجرد نتيجة للنمو  الت شغيللم يعد  -وتحت ضغط البطالة - الت اليبو

 مـــوضوع سياسة تضبط من خـالله وإلى حد  بعيد : أصبحبل  ي ةتقتصاداإل

 واالقطاعية  الس ياسات الجديود علوى وجوه الخصووص لموا يووف ره مون آفواق تشوغيل  تقتصواداإلوتقطاعوات  عموم 

 واسعة ؛

  زمةوتوفير الحوافز  النمو  و ستثماراإلسياسات  والتشريعات المناسبة ؛ الال 

  والتهيئة الترابية ؛ المحلي ة الت نميةسياسات 

  والمداخيل ؛ األجورسياسات 

  وتطويعها إلى حاجيات سوق العمل ؛ البشري ةسياسات تنمية الموارد 

  زمةتقوانين وتشريعات العمل وإضفاء المرونة  عليها. الال 

 

في الوطن العربي لم تشذ  عن القاعدة حيث تطورت هوذه  الت شغيل، فإن تخطيط سياسات  وفي هذا السياق العام

 .ودوليا   محليا   ي ةتقتصاداإلو اإلجتماعي ةتحت تأثير العوامل  الس ياسات
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 : المبذولة للحّد من البطالة وطنيّةالجهود ال .2

 

 : العامة الّسياسات .1.2

 

، فإنه  الديمغرافي النمو  حيث الثروات ووالسي ما من  وطني ةبالرغم من التمايزات المحكومة بالخصوصيات ال

مضنية لتوليد فرص العمل  وبذلت جهودا   آلياتاعتمدت منفردة سياسات و عربي ةال الد ولأن كل   يمكن القول

 : اربـــونشير هنا إلى بعض التجوخفض البطالة. 

 اإلجتماعيعن طريق خطوط تمويل من الصندوق  الش بابتركزت الجهود في تشغيل  مصر : .1.1.2

ه و .من موازنتها العامة كبيرة نصفها مالي ةات إعتماد للتنمية. وتقد خص صت الحكومة إلى هذا الصندوق  وج 

عن  الش باب، وتنفيذ مشاريع لصالح المتوس طةإلى دعم المشروعات الصغيرة و خاصا   اهتماما   الصندوق  

 طريق تمكينهم من أراض زراعية مستصلحة.

وفضاءات  الت دريبالمزدو  بين مؤس سات  الت دريبالمبني على  المشروع األلماني المصريكما يتم  تنفيذ 

فع من المهارات التطبيقية للشب ان.  نتا اإل التدخل التابعة لوزارة القوى  آليات إلى مختلف إضافة،  هذاللر 

في شهر  )المحدثة الت دريبالفن ي و الت عليمالتابع لوزارة  الت دريبي والفن   الت عليم آليات، و العاملة والهجرة

 (.2015مارس 

 

وديوان  الت شغيلو الت نميةصندوق إطار ية بتنفيذ سياسات تشغيليبة في األردنتقوم الحكومة :  األردن .2.1.2

على دعم هذا  أخرى. كما تعمل جهات  الت دريبو الت عليموصندوق دعم  ، ومشروع المنار الخدمة المدنية

. كما تبذل مجهودات كبيرة في مجال  اإلجتماعيللعمل  عاليةاالتجاه ومنها صندوق الزكاة وصندوق الملكة 

 .يتقتصاداإللربطها بالطلب  الت دريبالتقني والمهني و الت عليم تطوير منظومة

 

من خالل خاص ة صندوق تنمية  الت شغيلتبذل الحكومة السعودية مجهودات كبيرة لدعم :  السعودية .3.1.2

المهني التي تنفذ برامج  الت دريبالفني و للت عليمالعامة  المؤس سةعبر  الت شغيلودعم تقابلية  البشري ةالموارد 

 بسوق العمل. لتحاقتدريبية واسعة لتحسين شروط اإل

 

وجهود نشطة سياسات  خرىاألاعتمدت دول الخليج العربي :  خرىاأللخليجي ا التّعاوندول مجلس  .4.1.2

التوظيف  تنظيم إعادةمبني ة على  تشغيل على للقطاع الخاص  تحفيزية إجراءاتمن خالل وضع  وطني ةة الالعم 

 .األجانبالمتقدمين إلى سوق العمل من الوطنيين بدال من 

 

ما يهدف إلى ، منها  في تونس منذ بداية تسعينات القرن الماضي الت شغيلتعددت برامج دعم  تونس : .5.1.2

ر من خالل حوالي  وخاص ة  الش غللإلحاطة بمختلف طالبي  نشيطا   برنامجا   20المساعدة على العمل المؤج 
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يادة. وبعضها اآلخر يهدف إلى دعم  من خرجي الجامعات من خالل خاص ة الصندوق  الش بابلدى  الر 

، والبنك التونسي للتضامن  الصغيرة القروض آليةو والمهن الصغرى، الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية

 رةإلى تسهيل الوصول إلى القروض الميس   لياتكل  هذه اآل وتهدف . المتوس طةالصغرى و المؤس ساتوبنك 

المهني لربطها  الت دريبإلى تنفيذ برامج تطويرية لقطاع  ضافةهذا باإل . المشاريع من كل  األحجام تقامةإل

 سوق العمل. إحتياجاتب

 

للحد  من البطالة من خالل  جراءاتاإلو الس ياساتالعديد من  اعتمدت الحكومة الجزائريةالجزائر:  .6.1.2

ة بتشغيل  إنشاء ،  الش بابالخاص بالمساعدة على تشغيل  ، ومنها الصندوقالش بابالعديد من البرامج الخاص 

،  المتوس طةالصغرى و ضمان القروض للمؤسسات ، صندوق الش بابالصندوق الوطني لدعم تشغيل 

ه إلى حاملي الشهادات الجامعية  الت شغيل، برنامج عقود ما تقبل   الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الموج 

 من مستويات مختلفة. الش غلطالبي  وكذلك

 

 :  للتّشغيل الّداعمة برامجالاإلنفاق على  .2.2

ة من دخلها القومي على سياسات  ة. تفاوتوالنشويطة وإن كوان بنسوب م الت شوغيلتنفق كل  البلدان تقريبا مبال  هام 

مقارنوة  جموالي% على النواتج المحلوي اإل1.4ـ على هذه البرامج ب عربي ةال الد ولاإلنفاق العام في  معد لويقدر 

 إال  أن .(B.M.2009) ي ةتقتصوواداإل الت نميووةو الت عوواون منظ مووةفووي بلوودان  جمووالي% موون النوواتج المحلووي اإل0.9ـ بوو

كما يبرز من هذه المقارنة بين  أخرىة إلى يإتقتصادطقة نومن ماإلنفاق وحجمه تختلف من بلد إلى آخر  هيكلي ة

 .(OCDE) ي ةتقتصاداإل الت نميةو الت عاون منظ مةبعض دول 

 
 جماليالنشيطة من الناتج المحلي اإل التّشغيلنفقات سياسات 

 يّةقتصاداإل التّنميةو     التّعاون منّظمةمقارنة بين بعض بلدان  
 

 %من الناتج  البلــد  %من الناتج  البلــد

 0.47 هنقاريا  1.58 هولندا

 0.31 اليابان  1.56 الدنمارك

 0.15 الواليات المتحدة   1.31 فرنسا

     التّعاون منّظمةبلدان  معّدل  1.30 بلجيكا
 يّةقتصاداإل التّنميةو

0.90 

 1.40  *عربيّةالالبلدان  معّدل  1.20 ألمانيا

 1.49 **تونس  0.73 إسبانيا
 

 BM، stratégie de l'emploi، Rap. N° 25465 - 2009المصدر : 

جدت ولكن نسبة اإلنفواق علوى الخودمات النشويطة  معد ل* ي ؤخذ هذا ال بكل حذر نظرا لعدم توفر المعلومات وعدم دتق تها إن و 
 . األوروبي معد لمن ال أعلى

 ** مصدر وطني
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 : التّشغيلات بعض عناصر التقييم لسياس .3.2

النشويطة فوإن  موردود  الت شوغيلسياسوات إطوار فوي  عربي وةالبالرغم من المجهود المالي الكبير الذي تبذله البلدان 

 األجوورو دموا علوى مسوتوى اإل إجتماعي واا ويإتقتصادوالحد  من البطالة محدود  الت شغيلعلى  اإلستثماراتهذه 

 .ي ةتقتصاداإل المؤس ساتالعمل ونسبة التأطير في  إنتاجي ةو

 ويعود ذلك إلى عد ة أساب منها :

هيكلة اإلنفاق في البلودان الغربيوة التوي ترك وز بشوكل كبيور  عن عدم إحكام هيكلة اإلنفاق التي تختلف تماما   -

 . الش غلات إحداثالرسكلة و إعادةالمستمر و الت دريبو يساساأل الت دريبعلى 

،  جمواليمون النواتج المحلوي اإل % 0.9من مجمووع اإلنفوـاق المقودر بوـ  % 56ي الت دريبويمث ل هذا البعد 

هوة لوذ % 17الذي يمث ول  الت شغيليليه اإلنفاق على خدمات  ي الحاجيوات و، واإلنفواق علوى البورامج الموج 

 .% 11ال تمث ل إال   الش باب. في حين أن برامج تشغيل % 16خصوصية بـ ال

 خوورىاألوتهموويش الجوانووب  الش ووبابعلووى بوورامج تشووغيل  يأساسووفهووي ترك ووز بشووكل  عربي ووةالأمووا المنطقووة 

حين فووي حووين أن ضوومان  الت وودريبك مهووام المنظومووة  موون هووو تشووغيلي ةالفوور حظوووظ أو واإلحاطووة بالمسوور 

ة فإن  برامج تشغيل  يةالت دريبو التربوي ة ال توف ر بالقدر الكوافي اإلسوتجابة  الش باب. وحت ى ضمن هذه المهم 

 نودما ت اإلمعود ال، وهوو موا يوؤد ي بصوفة عاموة إلوى تودن ي  من المهارات ي ةتقتصاداإلالمنشآت  حتياجاتإل

 للمستفيدين من هذه البرامج.

تحقوق نتوائج أفضول فوي  ي ةتقتصواداإل الت نميوةو الت عواون منظ موةأن  بلودان  الت قواريرو الد راسواتوتفيد مختلف 

 عربي وةال الود ولمقارنوة ب( % 0.9العوام ) معود لبكثيور فوي ال أتقولالنشويطة رغوم أنهوا تنفوق  الس ياساتمجال 

(1.4 %.) 

ووارخ فووي أغلووب  الش ووبابتوجيووه النسووبة القصوووى موون اإلنفوواق إلووى  - موون حوواملي الشووهادات مووع االفتقووار الص 

والو الش وغلاآلخرين كفاتقودي  الش غلالد عم للن واتات الصعبة من طالبي  إجراءاتإلى  عربي ةالالتجارب   العم 

. وينجور  عون  المتواضوعة أو المتدنية  ي ةالت عليممن المستويات  الش بابالمهد دين بالفصل عن العمل وفئات 

النشوطين وحسوب حاجي وات  الس وكانذلك عدم اإلنصاف في تصويب الحوافز حسب حاجيات مختلف فئوات 

 المناطق )الجهات(.

هوة إلوى حواملي الشوهادات -  إعطواء. وهوو موا يعنوي  انعدام الشروط والضوابط لالستفادة مون البورامج الموج 

الحق بصفة مطلقة إلى كل  المتخرجين بصرف النظر عن مدى استجابة مؤهالتهم لحاجيوات سووق العمول 

 ولمد ة انتظارهم في البطالة.

 

 ولهذا التمش ي مفعوالت سلبية على سوق العمل منها خاصة :

  وفوي  بوأن  المورور عبور البورامج أمور حتموي الش غلعدم الجدي ة في البحث عن شغل واإليحاء لطالبي .

 بشكل مطلق ؛ الت عليمهذا اعتراف ضمني بعدم جودة مخرجات 



 
 

 35   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

  وتفيود  ات بتودخالت البورامجحوداثبفعول تعوويض اإل المؤس سواتالتلقائيوة فوي  الش وغلات إحوداثالحد  من .

هوذه فوي غيواب  الش وغلكانت ستحدث مواطن  المؤس ساتالتقييمية في هذا المجال أن   الد راساتمختلف 

 .ي ةتقتصاداإل. وفي هذا نوع من االبتزاز من تقبل المنشآت  برامج الد عم

 

الس ير الطبيعي لسوق العمل الذي  الت اليبوت عيق بشق يـها تـؤد ي إلى سوق عمل مدع مة  السلبي ةوهذه المفعوالت 

 المؤس سواتعليهوا مون تقبول  تقبوالواإل ةالد ولوينتقل من عرض العمل وطلب العمل إلى عرض الحوافز مون تقبول 

 .الش غلوطالبي 

 

زاغت بشكل عام عن مبادئها العامة الهادفوة إلوى  حاليةالالنشيطة بهيكلتها  الت شغيلونتيجة لكل ذلك فإن  برامج 

 المؤس سوةوإلى تحسين طلوب العمول مون تقبول  الش غلجديدة لفائدة طالبي  تشغيلي ةتحسين عرض العمل بعناصر 

فع من الكفاءات عن طريق هذه البرامج.   كنتيجة للر 

 لياتويات عند صياغة هذه اآلاألولوتحديد  هدافاألهيكلة البرامج بات جاه مزيد تفعيلها مرتبط بضبط  إعادةإن  

 كما تبرزه مختلف التجارب الغربية.

 

 : عربيّةالالعمل  منّظمة. جهود 3

وخطط وبرامج  منذ نشأتها بوضع استراتيجيات عربي ةالالعمل  منظ مةبادرت  القومي ةانطالتقا من مسؤولياتها 

من  عربيا   اإلجتماعيو يتقتصاداإل، ولمزيد التكامل  توسعت تدريجيا لالستئناس بها تقطريا من ناحية عربي ة

الومنها تنق ل  في مختلف مجاالت العمل عربي ةالجهة ثانية. كما أطلقت عديد االتفاتقيات   البينية.  عربي ةال ةالعم 

 

منها بأن   على المستوى العربي إدراكا   الت دريبالتقني والمهني و الت عليمو الت شغيلتهدف هذه الجهود إلى تنمية و

مات  أهمالقوى العاملة هي إحدى  رمقو   الس ياسيفي كل  دولة بصرف النظر عن نظامها  يتقتصاداإل التطو 

 - ها وتأهيلهاإعدادإلى  إضافة -ة ليشمل ملمفهوم القوى العا منظ مة. وتقد وس عت ال اإلجتماعيو يتقتصاداإلو

الوالتثقيف  اإلجتماعي ةوالرعاية  المهني ةوالصحة والسالمة  اإلجتماعي ةالتأمينات   أطرافي والحوار بين العم 

 .نتا اإل

 

 الت نمية، و تزايد اهتمام مؤتمرات العمل العربي بمواضيع البطالة والمشروعات الصغرىطار وفي هذا اإل

وذلك ضمن البند  اإلجتماعيوالحوار  اإلجتماعيو يتقتصاداإلالعربي  الت عاونو اإلجتماعي ةالمتوازنة والحماية 

 المؤتمر. أعمالفي جدول  الت اسعضمن البند الفن ي وهو البند  أو المتعلق بتقرير المدير العام  األول

 

سلطة القرار  أعلىة إلى األخيروالبطالة في السنوات  الت شغيلفي رفع تقضايا  عربي ةالالعمل  منظ مةكما توف قت 

، الرياض  2011، شرم الشيخ  2009)الكويت  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل الت نموي ةفي القمم  المتمث لةالعربي 
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. وتقد مك نت هذه الجهود المتواصلة  يةهماأل( التي اعتمدت في شأنها تقرارات إستراتيجية على غاية من 2013

منفردة ومجتمعة في  عربي ةال الد ولفي  الت شغيلو الت نمية  أجلمن  الت حالفمفهوم  إعتمادوالمخلصة من 

 (.2014)الرياض  الت شغيلللتنمية و الث انيالمنتدى العربي 

 

 الثّانيالباب 

 عربيّةال الّدولوالبطالة في  التّشغيلآفاق تشخيص ملمح 

 

I وطنيّةوالبطالة على المستويات ال التّشغيل. آفاق : 

 

ومن باب تأكيد المؤك د أن   . ي ةتقتصاداإلللبطالة هي المعالجة  الجوهري ةات أن  المقاربة من البديهي   أصبحلقد 

ت البطالة تمكين القطاع الخاص معد الفر ما يمكن من فرص العمل وخفض أو لتأمين  ساسي ةمن الشروط األ

. وهو ما يدعو إلى استخالص  الت شغيلو الت نميةفي  أكبرمنفردة ومجتمعة من القيام بدور  عربي ةال الد ولفي 

ا تجدر  السابقة ونتائجها الت نموي ةالدروس من التجارب  تختص  بأحد  عربي ةال الد ولإليه هنا أن   اإلشارة. ومم 

ة في العالم التي كانت تمث ل في عقود اإليديولوجيات التعبير  أكبر  ليةالقوي عن استقآل الس ياسيالقطاعات العام 

ه  تقتصاداإلإطار في  يتقتصاداإلالقرار  غم  ةالد ولاشتراكية  أو  ةالد ول مالي ةرس أو الممركز  أو الموج  . وبالر 

ر الفكر  هاتالعربي و يتقتصاداإلمن تطو  برامج التعديل  إعتمادة عن طريق األخيرفي السنوات  الت نموي ة التوج 

 .عربي ةال الد ولبعض في  مهيمنا   ات فإن  القطاع العام مازاليات والتسعينيالهيكلي في فترة الثمانين

ل   النمو  ( و% 17في مجاالت البطالة ) عاليةت معد الفي المتوس ط العام  عربي ةال الد ولوبالتوازي مع ذلك تسج 

مقياس دوالرين في اليوم(  بإعتبار % 17( والفقـر )% 2.4( وتنامي القوى العاملة )% 2.6ي )الس كان

الو ال إنتاجي ة( وانخفاض % 37( والقطاع غير الرسمي )% 30الفقراء ) العم  (. والمعاينة % 0.7ة )العم 

التي تعتمد في  الت شغيلوسياسات  ةالد ولالتقليدية التي تقودها  النمو  الموضوعية تفيد بوضوح أن استراتيجيات 

الالحكومي المتصاص فائض  الت وظيفالغالب على   ة وصلت إلى أتقصى مداها.العم 

 

 : يقتصاداإل. المدخل 1

 قّوى القطاع الخاص : إطلقضرورة  .1.1

 

إلوى تجوارب األتقواليم  واسوتنادا   للت شوغيلالعقود العربوي  أهودافلطمووح  ا  إعتبوارو تحد ياتالانطالتقا من حجم هذه 

والحود  مون البطالوة هوي تلوك التوي  الت شوغيل، يت ضوح أن  المقاربوة الناجحوة للنموو  و النمو  والبلدان الرائدة سريعة 

الخواص وتثوق  ستثماراإلمواتية ترفع القيود على  أعمالمتى وفّرت له الحكومات بيئة يقودها القطاع الخاص 

ز مصووداتقية   الد اعمووة. وموون بووين العواموول  الشووف اف لقواعوود السوووق الت نفيووذات والتقي وود باإلصووالحفووي تقووواه وتعووز 

 للقطاع الخاص :
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  ز ثقة المستثمرين ؛إطار كل ي مستقر  و يإتقتصادإطار ن المنافسة السليمة ويعز   تشريعي مرن يؤم 

  إلى الحد  األدنى لدخول الشركات إلى السوق والخرو  منها ؛ جراءاتاإلتخفيض الضرائب وتخفيف 

 ة ؛ التكنولوجي ة ساسي ة"التقليدية" والبنية األ ساسي ةتوفير البنية األ  وتجويد مختلف الخدمات العام 

   ا  بما يتناسب مع حاجيات السوق ؛ ونوعا   توفير المهارات كم 

 إطوار فوي  ساسوي ةمحد دة مت فق عليها بين الجهات المعنيوة األأهداف وضع استراتيجية نمو  طويلة المدى ب

 الثالثي. اإلجتماعيالحوار 

 

وهوو المتوتق وع  –. فالقطواع الخواص ةالد ولوعن مسوؤولية  ي ةأهمال تقل   وبالتّناظر فإّن مسؤولية القطاع الخاص

 مطالب بـ : -والحد  من البطالة والفقر الت شغيلو النمو  أن يكون البديل للقطاع العام على مستوى 

 ومتابعةة  المتّفق عليها صياغة وتنفيذاا  وطني ةالهداف األو اإلستراتيجي اتالتفاعل اإليجابي مع الغايات و

 اإلجتمةاعيوالتأهيل البشري والرقةّي  يقتصاداإلالتقّدم   أجلتحالف من إطار مع مختلف الفاعلين في 

 ؛

 أتقووى  أصوبحللقطوـاع الخواص الوذي  إمتيوازاتوما يووف ره مون  اإلتقتصادي اتالسريع مع تحرير  التجاوب

ك للنمو  واأل وة ومنهوا علوى وجوه الخصووص  تحود ياتالالتوي نتوس ول بهوا لمجابهوة  ساسي ةاأل داةمحر  الملح 

 ؛ 2020 - 2010مليون فرصة عمل على المستوى العربي خالل العشرية  40 إيجاد

  ه نحو مزيد  ستثماراإلالحقيقي إلى جانب  تقتصاداإلالتي تمث ل  المادي ة نتا اإلفي مجاالت  ستثماراإلالتوج 

 التكنولوجي ؛ الت طويرفي المعرفة و

  ل المسؤولية  ة بمفردات :يإتقتصادت ضرورة أصبحالتي  اإلجتماعي ةتحم 

ى  طوالقموا يمكون مون فورص العمول إل أكثورتوفير  - سولع  إنتوا المعط لوة بموا يمك ون مون  نتوا اإلتقوو 

 من مستوى التجارة البينية ؛ الت اليبوخدمات تفوق حاجيات الطلب الد اخلي وترفع 

وود حقيبووة الكفوواءات باسووتمرار لفائوودة القوووى العاملووة  الت وودريب - المووال  رأسالوو الت وواليبوالوووظيفي لتعه 

 ؛ ي ةتقتصاداإلالالماد ي للمؤسسات 

ن ال ا  إستثمار البشري ةالموارد  إعتبار - ن القودرة  رأسوليس تكلفة يثم   تنافسوي ةالالموال البشوري ويوؤم 

 للمؤسسة ؛

وسورعة  اإلبتكوارالتي تعتمد على التجديود و المتوس طةالصغرى و المؤس ساتالمساعدة على تنمية  -

 االستجابة للمتغي رات ؛

الوالتنسيق في مجال تنق ل  الت عاون -  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلخدمة للمصالح  عربي ةال / عربي ةالة العم 

علووى المسووتوى العربووي  البشووري ةوالموووارد  ي ةتقتصوواداإلتحووالف بووين الموووارد إطووار للجميووع فووي 

 ؛ ي ةاإلتقليمو يةالد ولمن المتغي رات  اإلستفادةو

 الن شواطالمورأة فوي  إدموا إال ب الت نميوةتشوغيل المورأة حيوث ال تكتمول عمليوة  أمواممزيد فتح اآلفواق  -

 .يتقتصاداإل
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 : التّشغيلالقطاع غير المنظم في دعم سياسات تنظيم  يّةأهم .2.1

 

اعدة تقدرته على  الن امية الد ولأثبت القطاع غير المنظ م في  للمد خرات الصغيرة  األمثل ستثماراإلوالص 

التحليلية فإن  الناشطين  الزاوية. ومن هذه  ةالد ولات منتجة بدون أي  دعم من إستثمارالتراكمية وتحويلها إلى 

اال ومستقل ين ي بدون تقدرا   والتحل ي بروح المخاطرة  ةالد ولتجاه  اإلستقاللي ةمن  كبيرا   في القطاع غير المنظ م عم 

، فإن  الش غلالصغرى المنظ م. وخالفا لغالبية طالبي  المؤس ساتمن العاملين في تقطاع  أكثروبملكة المبادرة 

االس ائد. و اإلجتماعي عتبارالعاملين في القطاع غير المنظ م ال يكترثون بالوظائف ذات اإل  إنتا يمث ل  عموم 

للطلب  كما أن المداخيل المول دة تمثل سوتقا    . من العرض الكل ي للس لع والخدمات جزءا   منظ مةغير ال نشطةاأل

 في القطاع الرسمي الوطني. أو على السلع والخدمات المنتجة في القطاع نفسه 

 

عن طريق عقود  ي ةتقتصاداإل الت نميةكذلك إلى الد ور الذي يلعبه القطاع غير المنظ م في  اإلشارةوال بد  من 

ر رجال  بتعبير العقود من الباطن( مع مؤس سات القطاع المنظ م أيضا)المعروفة  المناولة غم من تذم  . وبالر 

ه في عديد الحاالت إلى أن اإلشارةمن المنافسة غير الشريفة التي يمث لها القطاع غير المنظ م ال بد  من  عمالاأل

العقود من  أو  المناولةفي القطاع غير المنظ م مع مؤس سات القطاع المنظ م عن طريق  نتا اإلتتكامل وحدات 

فإن  الحدود بين القطاع غير المنظ م والقطاع  الت اليبو.  الن سيجالباطن للض غط على الكلفة وخاص ة في مجاالت 

التي  منظ مةغير ال نشطةبعض األ أيضاأن  القطاع المنظ م يشمل هو  بإعتبارالمنظ م متداخلة في عديد الحاالت 

. تقتصاداإلتندر  ضمن   الخفي 

 

 منظ مةالمنشآت الص غيرة غير الهذا الد ور في بلدان شرق آسيا حيث مث لت  ي ةأهمإلى  أيضا  هنا  اإلشارةوتجدر 

لهذه  تنافسي ةاللدعم القدرة  تقوي ا   للمؤس سات الكبرى في الصناعات المعملية عنصرا   المناولةوالتي تعمل ب

عن طريق التعاتقد من الباطن مع المنشآت الصغيرة التي  نتا اإل. ويعود ذلك إلى تخفيض تكاليف  المؤس سات

ب سوم واألعباء  أتاح لها وضعها غير النظامي التهر   .اإلجتماعي ةمن الر 

 

 توسيع مظلّة اإلقراض الّصغير : .3.1

 

أن  عدد المستفيدين من نظام  (CE-2010) 2010حول اإلتقراض الصغير في تونس سنة  دراسةي ستفاد من 

ألف  800( يبل  حوالي جمعي اتالها )البنك التونسي للتضامن ومختلف أشكالالقروض الص غيرة بمختلف 

 ، منهـم  (2009 - 1999منتفع خالل عقد األلفينـات )

ع هذه التمويالت الصغيرة تقطاعيا كاآلتي : الفالحة :  % 43.1للرجال و % 56.9  % 38.7للنساء. وتتوز 

؛ الصناعات  % 13؛ المهن الصغرى :  % 15.5؛ تحسين ظروف العيش :  % 21.6؛ التجارة : 

 .% 5.3:  خرىاأل؛ الخدمات  % 5.9التقليدية: 
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 .% 53استفادة من هذه القروض أي بنسبة  كثربطالة هي األ علىوي ستنتج من هذه المعطيات أن المناطق األ

أن  نسبة التغطية بالقرض الصغير مازالت محدودة حيث تقد ر طلبات التمويل األصغر  دراسةوتقد ر هذه ال

ا الطلبات الماثلة ب ألف 100غير الملب اة بـ  ة. أم   800.000فهي تقد ر بين  (Potentielle) القو 

 . 2017 - 2012للسنوات طلب بالن سبة  1000.000و

 

على اإلتقراض األصغر بحيث مازال يوف ر فرصا كبيرة  كبيرا   إتقباال  أن  هناك  دراسةي ستفاد  من هذه ال الت اليبو

في هيكلة القطاع غير المنظ م الذي يمث ل في حالة تنظيمه وتمويله  همسالذ اتي المنظ م بما ي الت شغيلو للت شغيل

 الت اليبوالفقر والت هميش  مقاومةوتقوية جهود  الت شغيلالمثلى لزيادة  داةورعايته ومتابعة تطوير أدائه األ

المنتهجة إلى حد  اآلن لم  اإلجتماعي ةوالتحويالت  الموسمي ةأن  المساعدات  إعتبارعلى  يتقتصاداإل ندما اإل

 تؤم ن من الفقر والتهميش.

 

واحدة.  ي ةتقتصاداإلو اإلجتماعي ة األوضاعألن   عربي ةالعل البلدان  التأكيدتنسحب ب دراسةإن  نتائج هذه ال

ل ص ت  إلى نفس النتائج خرىاألإلى ذلك فإن  التجارب  ضافةوباإل . فقد أثبتت تجارب ماليزيا وتركيا والهند  خ 

ا والحد  من الفقـر الت شغيلفي  همسوجنوب إفريقيا أن  اإلتقراض األصغر ي ِدر  لألرباح حيث ال  إلى جانب كونه م 

. كما أن  نسبة  طارئة سبابأل % 4.5وفي أتقصى الحاالت  . % 2نسبة القروض المعـدومة  تجاوزت

 .% 90استرجاع )تسديد( القروض تفوق 

 

ا يؤك د  د يونس في بنغالداش في ا ي ةأهمومم  . 1976إلتقراض األصغر تجربة "بنك جرامين" الذي أس سه محم 

آالف بنك )ومنها البنك التونسي للتضامن في تونس(  10من  كثرأل نموذجا  ت هذه التجربة أصبحوتقد 

مليون  100. وتقد ر هذه القروض المستندة بـ  دولة 54الذي شمل  (IMF)وبرنامج إتقراض متناهي الص غر 

 تقرض.

 

 إلى اإلشارةلعل ه من المفيد  الت نميةة القطاع غير المنظ م في مجهود ساهموتقبل اإلنتهاء من هذا المحور حول م

. ومن أبرز هذه التجارب الناجحة باعتراف عديد الخبراء : ماليزيا والهند  بعض التجارب المثيرة لالهتمام

الصغرى والصغيرة فإن نا نشير إليها ألن ها استقطبت  المؤس ساتوتركيا. ولئن كانت هذه التجارب تتعل ق ب

 وانتقلت بها إلى القطاع المنظ م. منظ مةوالخدمات غير ال نتا اإلوحدات 

 

 العاملة : ىمدخل عرض القوّ  .2

 

 الت شغيلالمعروضة ومنظومة أجهزة  البشري ةانطالتقا من ضرورة ترشيد العالتقة بين منظومة الموارد 

فععلى الضرورة القصوى على  التأكيديجب  نتا اإلومنظومة  ى العاملة المعروضة في  الر  من جودة القو 
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واءمة بين مخرجات  .  يتقتصاداإلالتقني والمهني والطلب  الت دريبو الت عليمسوق العمل من خالل تحسين الم 

. وغني  عن القول أن  هذه  تقريبا عربي ةالوخطورة في كل  األتقطار  ت هذه الظاهرة تزداد ات ساعا  أصبحلقد 

ة خطيرة تجل ت خاص ة من خالل البطالة المتزايدة إجتماعي جه خلل عديدة ول دت آثارا  أو الظاهرة تعكس 

الالمهدورة و مكاني اتاإلو البشري ةوالطاتقات  من مجموع المشتغلين العرب(. كما  %30الفقراء )حوالي  العم 

. وي ضاف  المنخفضة تنافسي ةالالمترد ية والقدرة  نتاجي ةاإل، ومنها خاص ة  ة ال تقل  خطورةيإتقتصاد ول دت آثارا  

المتزايد على  عتمادفي اإل المتمث لةبمفردات األمن الوطني والقومي و السليمةغير  ةالس ياسي اآلثار   ،  ذلك إلى

 . وهو ما ي عيق توطين الوظائف بقدر كبير. جنبي ةاألالمهارات 

 

 :، إذ  ت هذه الظاهرة مرك بةأصبحوتقد 

ا البشري ةبالخلل الناتج عن سوء تخطيط الموارد  جانب منها يتعل ق - إلى  عربي ةال الد ول، حيث ذهبت  عموم 

ا أد ى إلى الزيادة في مخرجات الجامعات وأغلبها من العلوم  الت عليمب أكثر اإلهتمام ية اإلنسانالعالي مم 

من ذلك  أكثر، و %44)ماليزيا وكوريا :  %20حوالي  يث ال تمث ل العلوم التطبيقية إال  ح اإلجتماعي ةو

 . 7(المتقد مة الد ولفي 

. وإن  . وهي مناهج في أغلبها جامدة المهني الت دريبالتقني و الت عليمجانب يتعل ق بمحتويات ومناهج  -

رتغي رت فهي تتغي ر ببطء بحيث ال تالحق  . ونتيجة  وسوق العمل الت نمية حتياجاتات السريعة إلالتطو 

. وإن حصل  في سوق العمل )تجارية( سوتقيةلذلك فإن  المؤه الت المسندة ليست لها في الغالب تقيمة 

وبأجور  أهممن مستو أو ليست من اختصاصهم  األحيانبعضهم على فرصة عمل فإن ها في كثير من 

 متدني ة.

 

 وفي ضوء هذه المعطيات يتعي ن :

ق العمل لزيادة المهارات ووس الت نمية إحتياجاتالمهني مع  الت دريبالفني  و الت عليمتجسير مخرجات  -

 والتخص ص ؛

ا ونوعا بم الت دريبو الت عليمتطوير نظم  -  اإلستفادةوزيادة  نتاجي ةاإل المؤس ساتة ساهمغير النظامية كم 

المستمر  للعاطلين عن العمل والعائدين للعمل بعد االنقطاع عنه  الت دريبمنها في مجال تعليم الكبار و

 أدائهم ؛الذين يحتاجون إلى رفع تقدراتهم وتحسين مستوى  المؤس ساتوللعاملين في 

والمناهج البيداغوجية  ي ةالت عليم. ويشمل ذلك المحتويات  البشري ةتحسين مدخالت نظم تنمية الموارد  -

 ...الت دريبوهيئات التدريس و

 

 

                                                 
7
 (، "رؤية مستقبّية لدور القطاع الخاص في مؤسسات التّدريب" السودان.2009عّي خّيل ابراهيم التميمي) 
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 . مدخل الّطلب على القّوى العاملة :3

 

ى العاملة ال  ى العاملة وذلك خاص ة بالتوازي مع جانب عرض القو  بد  من العمل على جانب الط لب على القو 

 بــ :

وتثمين مهاراتها  نتا اإلفي مختلف مسارات  البشري ةالموارد  إستثمارعلى  ي ةتقتصاداإل المؤس ساتحث   -

 وإدارتها بشكل أفضل ؛

الة في جذب ساهمللم ي ةتقتصاداإلفي المنشآت  المهني ةتحسين بيئة وظروف العمل والعالتقات  - ة العم 

وخاص ة في بعض  ساسي ةفي مستويات العمل األ للعمل في مستويات التأهيل المختلفة وخصوصا   وطني ةال

 ؛ عربي ةالاألتقطار 

الية لسوق العمل لزيادة القدرة على استيعاب الت نظيم جراءاتاإلتطوير التشريعات و -  ة.العم 

 

 . المدخل الثقافي :4

 

 : الّشباببالكفاءات الناعمة لدى  فنّيةتأصيل ثقافة العمل ودعم الكفاءات ال .1.4

... وكل  هذا صحيح.  ي ةالت عليمو ي ةتقتصاداإلالديمغرافية و سباباأل، نتوتق ف غالبا عند  في معالجتنا للبطالة

اولكن ن غ ف ل  ، يالحظ أن   عربي ةال. إن  المتأم ل في سوق العمل  الجانب الثقافي للعمل لدى الشاب العربي عموم 

، والعمل في القطاع  إلى بعض المهن السلبي ة الش بابنظرة  عربي ةالالبطالة في المجتمعات  محد داتمن أبرز 

فإن  البطالة في جانب منها بطالة إرادية )حوالي  الت اليبو.  إلى عقلي ة التواكل واالنتظار إضافةهذا  . الخاص

 في حالة تونس(. % 30

 

لقيمة العمل الستنهاض همم التاريخية والثقافية  الخلفي ةلها دور كبير في إبراز  الت شغيل وهياكل وسياسات

 .اإليجابي ة الس لوكي اتإلى  السلبي ة الس لوكي اتومن  نتا اإلبهم من عقلية االنتظار إلى عقلية  نتقالواإل الش باب

 

 : الّشبابلدى  الّريادةثقافة رفع الوعي ب .2.4

 

يادةالعربي عن  الش بابعزوف  أيضاالبطالة  أسباب أهممن  غم من شيوع مفهوم  الر  )المبادرة( بالر 

ي والخطاب عالماإلو يتقتصاداإلو الس ياسيوالعمل الحر  في الخطاب  المتوس طةالمشروعات الصغرى و

 معد لبالنتيجة فإن   هإال  أن.  فراداألاألسر و ، وكذلك في الخطاب الشعبي على مستوى المتخص ص دارياإل

 المبادرة في المجتمع ضعيفة جد ا.
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، يت ضح  النشطين الس كاننسبة إلى عدد  ي ةتقتصاداإلوانطالتقا من كون العقلية المشاريعية ت قاس بكثافة المنشآت 

في الوطن العربي مازالت محدودة جد ا مقارنة باألتقاليم  المؤس ساتأن  كثافة  يةالد ول الت قاريرمن بعض 

 في  29، و في أمريكا الالتينية 19ساكن نشيط مقابل  1000مؤس سات لكل   8 تجاوزبحيث ال ت خرىاأل

ي ةتقتصاداإل الت نميةو يالد ول الت عاون منظ مةفي منطقة  45روبا الوسطى وأو
8. 

 

يادةعندما ن درك أن   الش بابوتزداد خطورة هذا البعد الثقافي المتعل ق بضعف ريادة  وخاص ة في الظروف  الر 

اهنة   ت :أصبحالر 

  والمجتمع وسوق  تقتصاداإلتشكيل  إعادةفي  ساهمة في مختلف أتقاليم العالم تإجتماعية ويإتقتصادظاهرة

 العمل ؛

  يادةت أصبحمركز اهتمام فكري مستجد  بحيث من مجاالت  جديدا   موضوع بحوث أكاديمية ومجاال   الر 

 في كل  المستويات. الت عليم

 

 . المدخل التضامني :5

التي يمر  بها الوطن العربي في هذا الظرف الدتقيق تتطل ب  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلوالرهانات  تحد ياتالإن  

التتوسيع المشاركة للجميع في تقيادة  التأكيدب والمنطقة )الجهة( والمجتمع  ةالد ولفي منظور وفاتقي بين  الت حو 

كد ما يتطل به ذلك تفجير أو . ومن  نتا اإل أطرافالفاعل والبن اء بين مختلف  اإلجتماعيالحوار إطار في 

 الحس  التضامني وتحديث مفهومه وتوسيع مجاالته.

 

لكل  مواطن  طبيعيا   عن كونه حق ا   عالوة تقصاءمن دور وتقائي من الت هميش والفقر واإل للت شغيللما  وإدراكا  

يمث ل بال منازع  الت شغيل، فإن   وشرط من شروط تحقيق الذات وحفظ الكرامة وتجسيم المواطنة الفاعلة

 الس ياسات. وفي هذا الس ياق فإن ه بات من الضروري تطوير  المحور الرئيسي في التمش يات التضامنية

د عمل باهت لمصاحبة  نتقالواإل اإلجتماعي ة أن   بإعتبارمن شروطها  يأساسإلى شرط  الت نميةبها من مجر 

ر المفهوم  اإلجتماعيأسمى لها.. وبالتوازي مع هذا الب عد  وهدفا   الت نميةوسيلة اإلنسان   يتقتصاداإلتطو 

وثقافة العمل في  نتا اإلوعقلية  اإلبتكاروالقدرة على المبادرة و نتاجي ةاإلو المهني ةبمفردات الكفاءة  للت شغيل

 تنافسي تزايدت فيه الشحنة المعرفية. يإتقتصادواتقع 

 

يرتقى إلى مرتبة الشراكة الفعلية  وطني اتضامنا  - ي ةهماألوهو على هذا النحو من  - الت شغيلوتتطل ب معالجة 

ة داريين إلى جانب االهياكل اإلاإلجتماعيين ويتقتصاداإلين والس ياسيفاعلة ومسؤولة مع كل  الفاعلين  إرادةب

 ومختلف هياكل الد عم المعنية.

 

                                                 
8
 (Eurostat, 2010) 
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للموارد  اإلستراتيجي ة ي ةهماألعلى  للت شغيل يتقتصاداإلو اإلجتماعيالتوازن بين البعدين  إتقامةوت حيل ضرورة 

ها من أدق  الرهانات الجديدة في ضوء تفاتقم البطالة من ناحية ومن أخطر رهانات العصر من بإعتبار البشري ة

 .األمموبين  اإلتقتصادي اتبين  يةالد ولناحية ثانية في ظل  احتداد المنافسة 

 

به إلى  والد فع -يتهاأهمرغم  –التمث الت التقليدية للتضامن  تجاوزإلى  الت شغيلب المت صلة تحد ياتالوتدفع هذه 

الخيرية من منطلق  عمالاأل. ذلك أن  التضامن العائلي وتضامن الجوار و فضاءات تضامنية جديدة أرحب

ة  -البر  واإلحسان  رات  - هامة أخرىوهي مر  والثقافية وتشع ب االنتظام  اإلجتماعي ةلم تعد كافية نظرا للتطو 

 دور كبير في رفع الوعي والتعريف بهذه المسالك الجديدة. الت شغيل. ولسياسات  يتقتصاداإلو اإلجتماعي

 

 : يقتصاداإلالتضامنية الجديدة بالمعنى  األنماط .1.5

 

سع مساحة من أنماط التضامن المعهودة أو  ودوليا   التضامن الوطني في ظل  هذه المتغي رات محليا   أصبحلقد 

. فهو عبارة عن جبهة مدنية داخلية وفق  صبغة استراتيجية. إذ أن ه بات يكتسي  ةأخالتقيالمبنية على مفاهيم 

 .السلبي ةوكسب الرهانات ودرء االحتماالت  تحد ياتالة في رفع ساهممفهوم "الدفاع الشامل" للم

 

في منظور تضامني جديد لم تعد ت طرح على مستوى العالتقات  الت شغيل مسألةفإن   الخلفي ةعلى هذه  وتأسيسا  

 والتي تعنى في "نظرية األلعاب"  نتا اإلوفق رؤية تقليدية مبني ة على موازين القوى بين طرفي  المهني ة

(la théorie des jeux) ت تطرح في منظور ي حتكم فيه أصبح. بل  أن  ما يربحه طرف يخسره الط رف اآلخر

 ي ةتقتصاداإل محد داتلم يعد محكوما بال الت نمية. وطبقا لهذه الرؤية فإن  مسار  إلى استراتيجية الكسب المتبادل

بمعنى التعاطف  ا  أخالتقي. وبهذا المعنى فإن  التضامن لم يعد مفهوما  اإلجتماعي ة محد دات، بل وكذلك بال فحسب

في  ساهمأي أن ه تعبير عن شراكة مصلحية ت اإلجتماعيبمعنى العقد  يإتقتصادواإلحسان بل هو مفهوم 

، فإن  مفهوم الزاوية. ومن هذه  أخرىللعاملين فيها من ناحية  اإلجتماعيمن ناحية والرتقي  المؤس سةازدهار 

 ، إذ أن ه لم يعد هناك اإلجتماعي ةالتضامن المستحدث يتضمن فكرة التصرف اإلستراتيجي في القطاعات 

أن   بإعتبار. بل هناك تكامل بينهما  اإلجتماعيللمؤسسات ومفهوم التضامن  تنافسي ةالتناتقض بين مفهوم القدرة 

ا في عملية  للذكاء الجماعي يلعب دورا   الش املةفي ظل  التعبئة  اإلجتماعيالبعد  بشروطها الجديدة  نتا اإلمهم 

للمؤسسات ضرورية في ظل   تنافسي ةال. وبقدر ما أن  القدرة  السليم يتقتصاداإلوركنا من أركان الت صرف 

 فراداألوالعمل على تحييدها على مستوى  السلبي ة اإلجتماعي ةالتنافسي بقدر ما يتعي ن الت نب ه آلثارها  تقتصاداإل

الحديث التي ترك ز على الوفاق  اإلجتماعي. وهو ما يمث ل صميم تيارات الفكر  والمناطق اإلجتماعي ةوالفئات 

 اإلجتماعي ةما يعب ر عنه بالمسؤولية  أو المتبادل بالمصالح  اإلعترافعن طريق  المؤس سةفي  اإلجتماعي

 للمؤسسة.
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م والصراع  نتقالوهذا النمط الجديد من التضامن يمك ن من اإل داخل  اإلجتماعيمن منطق التوت ر والتأز 

في الطرح  المؤس سةا على . فالمورد البشري لم يعد عبئ   وتوزيع ثماره النمو  إلى منطق الوفاق و المؤس سة

 للمؤس سة. المادي ةال تقل  تقيمة عن األصول  بمفردات المعرفة التقليدي بل هو أص ول ال مادية

 

 : اإلجتماعيالتضامنية الجديدة بالمعنى  األنماط .2.5

 

 أشكاال   اإلجتماعي، يكتسي التضامن الوطني بالمعنى  يتقتصاداإلالجديدة للتضامن بالمعنى  األبعادتواصال مع 

التي  (la théorie de la demande du social) "اإلجتماعيّةالخدمات  "نظرية طلب. فالتضامن لم يعد يخضع إلى  أيضاجديدة 

لية  بعد حصولها بل إلى النظرية الجديدة  فردي ةال الص عوبات، وهي نظرية تنطلق من ةالد ولأفضت إلى تدخ 

التي تستبق إحتمال حدوث  (Théorie de l’offre du social) "اإلجتماعيّة"نظرية عرض الخدمات وهي 

 المنظ ماتو جمعي اتالاستباتقية مدعومة في ذلك بدور  إجراءاتمن  ةالد ولعن طريق ما توف ره  الص عوبات

 غير الحكومية.

 

ومن ضمنها مخاطر البطالة  تكاثرت فيه المخاطر -المفتوح تقتصاداإلوهو مجتمع  -ذلك أن  مجتمع اليوم 

روعدم القدرة على الوصول إلى الحقوق والخدمات العامة وعدم القدرة على مواكبة  ات وهو ما يفضي التطو 

د وانفصام الرباط   االجتماعىإلى الت هميش والعزلة والتشر 

Lelien social)  . )بفقدان الكرامة والد ونية وبصعوبة التواصل مع المجتمع وهو  الشعور   ،ومن آثار ذلك

المهم شين  األحيانن  المجتمع ينبذ في أغلب هذا مع العلم أ. السلبي ة الس لوكي اتما يؤد ي إلى تأصيل 

لة بالمعاني  دين. وتقاموس المفردات للتعبير عن ذلك محم  في المجتمعات الشرتقية والغربية  السلبي ةوالمتشر 

 على حد  الس واء.

 

ها تمث ل أتقوى الوسائط بين بإعتباردور كبير في هذا المجال  الت شغيلبالت نسيق مع هياكل  جمعي اتولل

" عند البعض اإلجتماعي ة" عند البعض و"المحورية ي ةتقتصاداإل" لتجن ب "المحورية اإلجتماعي" و"يتقتصاداإل"

التضامن غير  أشكالوالمجتمع عبر عديد  تقتصاداإلفي إجراء المصالحة بين  ساهمفهي ت الت اليبواآلخر. 

 روبا، ومنها :أو النمطية التي انتشرت في 

 ي التّعاونة للضمان األوروبيمثل الجمعية  جمعيّاتالالذي تقوم به  المتوّسطةاإلقراض التضامني للمشاريع الصغرى و

(Association européenne de cautionnement mutuel – AECM)  والتي تـراهن على فكـرة المشـروع

 وتستثمـر فيـه وتوف ر الد عم وتسدي الن صح إلى باعث المشروع ؛

  لفائدتهم عن طريق  يتقتصاداإل عالماإلالد عم واإلحاطة للباعثين الشبان وتطوير  أشكالتقديم مختلف

 ومنها : جمعي اتالعديد 

 ؛ (Euro-info centres – EiC)ة األوروبي عالماإلشبكة  -
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 800التي تعد  ما يزيد عن  (Réseau Team Europe)شبكة من األساتذة المحاضرين  -

 ؛ المتوس طةالصغرى و المؤس ساتمحاضر في مجاالت 

 طبيعيون غالبا   أفرادوهم  (Business Angels)في الواليات المت حدة  عمالاألتجربة مالئكة  -

نة من رؤساء مؤسسات وإطارات عليا  ما يكونون متقاعدين ينتظمون في شركات أشخاص متكو 

ة يعملون على تعبئة مد خراتهم ال أصحابو وتوجيهها نحو تمويل مشاريع الباعثين  فردي ةمهن حر 

ة الباعث كفاءاتهم وخبرتهم أو تع إحداثعن طريق  نيات التقتسام المخاطر. كما يضعون على ذم 

 وعالتقاتهم ؛

التضامنية التي تلعب دور الوسيط المالي بين الباعثين ومصادر التمويل وتوف ر  جمعي اتال -

في  (AIP) ستثمارالجوار لإل جمعي اتواإلسناد وتيسير التعامل بين الباعث والبنك مثل  اإلرشاد

 فرنسا.

 

  اإلجتماعي تقتصاداإليات في مجال الت عاونو جمعي اتالالتضامن الجديدة ما تقوم به  أشكالومن 

وبعض  فراداأل. وتتمث ل هذه التدخ الت في فك  العزلة عن بعض جنبي ةاألالتضامني في عديد التجارب 

 ولألسر ؛ الشخصي ةعن طريق توفير الخدمات  اإلجتماعي ةالشرائح 

  في عديد البلدان في إرساء تجارب نموذجية كتلك المتعل قة بـ "نظام  جمعي اتالوتقد اختص ت بعض

 المحلي ة الت شغيلومبادرات  (Système d’échange local – SEL)التبادل المحل ي 

(Initiative locale d’emploi – ILE) التضامن الجديدة  أشكال. وكل  هذه التجارب تعكس

الثقة بالنفس واستنهاض الهمم والمساعدة على  إعادةطريق  المبنية على محاربة اليأس والت واكل عن

 اإلت حادالتضامني في  تقتصاداإلفي  الت شغيلحجم  إلى أنفي هذا السياق  اإلشارة. وتكفي  دما اإل

ل  األوروبي  العام. الت شغيلمن حجم  % 12يمثـ 

 

II والبطالة على المستوى العربي : التّشغيل. آفاق  

 

فكرا  –في كل  دولة على حدة  وطني ةإلى الجهود ال ضافةباإل –تتطل ب  هيكلي ةإن  معالجة البطالة معالجة 

 يتقتصاداإلي المجالين العربي ف الت عاونمزيد دفع إطار مجد دا ومقاربة استراتيجية يقظة ومبتكرة في 

اهن للوطن العربي الذي بات أمرا   اإلجتماعيو ا بل مصيري ا بالنظر إلى الواتقع الر  . وليس من تقبيل  ملح 

التكامل  أصبح. ولقد  البشري ةوالثروات  مالي ةالالتكرار أن  المنطقة تتكامل بمفردات الثروات الطبيعية و

المعتمدة  فن يةال اإلستراتيجي اتو ةالس ياسيفي ضوء المرجعيات  ميس را   العربي الد اعم للمصلحة المشتركة أمرا  

 واسعة : الت شغيل. فالمطلوب إذن لفتح آفاق  ةاألخيرفي الفترة 
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، شرم الشيخ  2009الكويت ) اإلجتماعيّةو التّنمويّةو يّةقتصاداإل. تجسيم قرارات القادة العرب في القمم 1

ياض  2011  ستثماراإل، وتحفيز  المهيكلة ي ةتقتصاداإلوالتي رك زت على البرامج والخطط  (2013، الر 

 المتوس طةالصغرى و المؤس سات، ودعم صندوق تمويل  البشري ةالخاص والتجارة البينية وتنمية الموارد 

الوتيسير تنق ل   ة، ...العم 

 

ته مؤتمرات  عربي ةالالعمل  منظ مةالذي أطلقته  2020 - 2010 للتّشغيلالعقد العربي أهداف . تنفيذ 2 وأتقر 

 . ويهدف هذا العقد إلى :عربي ةال ي ةتقتصاداإلالعمل العربي والقمم 

 ت البطالة بمقدار الن صف ؛معد التخفيض  -

 ت الفقر إلى الن صف ؛معد التخفيض  -

التيسير تنق ل  -  ة ؛العم 

ال إنتاجي ةنمو   معد لرفع  -  مع نهاية فترة العقد ؛ % 10ة بـ العم 

 العام. الت عليممن الملتحقين ب % 50المهني إلى  الت دريبالتقني و الت عليمالملتحقين ب رفع نسبة -

 

، المرصد  )شبكة معلومات سوق العمل والحّد من البطالة التّشغيل. تنفيذ البرنامج العربي المتكامل لدعم 3

 الش باب، مشروع تشغيل  وسوق العمل الت عليم، مشروع المواءمة بين مخرجات  ، توطين الوظائف العربي

 وتطوير المنشآت الصغيرة(. إنشاء، مشروع  العربي

 

. وتمث ل هذه  2008في العام  عربي ةالالعمل  منظ مةالذي أنجزته التصنيف العربي المعياري للمهن  إعتماد. 4

ا ي سه ل تنق ل  تعاونلل فن ية أداةأفضل  ليةاآل الالعربي في مجال اإلشهاد بالكفاءات والمهارات مم  ة بين العم 

 البلدان المرسلة والبلدان المستقبلة.

 

التي تم  إتقرارها في مؤتمر العمل العربي  التقني والمهني التّعليمو للتّدريب عربيّةال اإلستراتيجيّة إعتماد. 5

 أداءتقواسم ومواصفات مشتركة مت فق عليها لرفع  اإلستراتيجي ة. وتمث ل هذه  2010( في البحرين 37)

الوتنق ل  الت شغيلو الت نميةالتقني والمهني بما يخدم  الت عليمو الت دريبمنظومات   ة. العم 

 

 :مشـــاريع اقتـــراحات

 

ال، وبين منظمات  نتا اإل أطرافبين الحكومة و. تعزيز المصالحة 1 بوين ، و العمول أصحابومنظ مات  العم 

الحووار إطوار ريوا وعربيوا وإزالوة سووء الظون  بوه فوي وبين المجتمع والقطاع الخاص تقط المؤس سةالفرد و

 حديث؛ يإتقتصادو إجتماعيإلى عقد  وصوال   ةوالموس ع ةالمتكافئ بصيغتيه الثالثي   اإلجتماعي
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)التشوريعات والبنيوة  ي ةتقتصواداإل)الحووافز...( وغيور  ي ةتقتصاداإلوشروطه  ستثماراإل. مزيد تحسين محيط 2

فع من ساسي ةاأل  ؛ جنبي ةاأل اإلستثماراتالبيني و ستثماراإل...( للر 

ذا مصووداتقية لوودى  حتووى يصووبح شووريكا   وديناميكيووة وابتكووارا   تنظيمووا   أكثوور. تقطوواع خوواص تقطووري وعربووي 3

 الحكومات ؛

المؤه لوة  البشوري ةالموارد  إعتبارسياسات توظيف بالقطاع الخاص العربي )والقطري( مبنية على  إعتماد. 4

الالمنافسة بكلفة  أع عن مبدتقالاإل الت اليبوا وليس عبئا إستثمار المنافسة بالجودة وكفاءة  أمبد إعتمادة والعم 

 المورد البشري ؛

والضووغط علووى  اإلجتموواعيو يتقتصوواداإل. موون مصوولحة القطوواع الخوواص العربووي الوود فع بات جوواه التكاموول 5

ف ووورات الحجووم واسووتغالل مجوواالت التكاموول علووى غوورار الوود ور الووذي لعبووه القطوواع  الحكومووات السووتغالل و 

 ؛ األوروبي يتقتصاداإلالذي كان وراء التكـامل  األوروبيالخــاص 

 ، شرم الشيخ  2009)الكويت  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلو الت نموي ة عربي ةال العمل على تفعيل تقرارات القمم .6

ووة عوون  (2013، الريوواض  2011 التووي تمث وول خارطووة الطريووق علووى درب التكاموول العربووي وذلووك خاص 

الطريق تسهيل تنق ل  المهيكلة ورفع القيود على  الت نموي ة، وإنجاز المشاريع عربي ةال الد ولة في ما بين العم 

ه تمك نوه مون اسوتغالل الميوزات أماموديناميكيات التكامل العربي وفتح أفق أرحوب  حداثالقطاع الخاص إل

 التفاضلية ؛

 الش ووغللمووواطن  توووفيرا   أكثوورالتووي تعتبوور  صووناعي ةالبينيووة إلووى المجوواالت ال عربي ووةال اإلسووتثمارات. توجيووه 7

البينيوة. علموا وأن  القطوواع  اإلسووتثماراتمون  % 1المؤه لوة وكوذلك إلووى تقطواع الزراعوة الووذي ال يمث ول إال  

االخاص العربي   إلوى أنهنوا  اإلشوارةإال  بصوفة محتشومة. وتجودر  صناعي ةلم يدخل بعد المغامرة ال عموم 

هووة  اإلسووتثماراتأغلووب  بحيووة السووريعة كالسووياحة والتجـووـارة  ا  أساسووالبينيووة موج  إلووى القطاعووات ذات الر 

 والعقارات، إلــــــخ... ؛

  أهوودافوتوظيفهووا لتحقيووق  عربي ووةالللعمالووة  األمثوول. حووث  ودعووم القطوواع الخوواص العربووي علووى االسووتخدام 8

ا عربي ةال الت نميةوالحد  من البطالة ولخدمة  الت شغيل ه يحدُّ من هودر الطاتقوات  عموم   البشوري ة. إن  هذا التوج 

ل البيئة  من بيئة طاردة للكفاءات كل فوت الووطن العربوي خسوارة باهضوة  عربي ةال ي ةتقتصاداإلالمعط لة وي حو 

 نتاجي وةاإلو الت طوويرالبحوث والمنوتج والمجوزي و الت شوغيلتقوامهوا  وعادلوة إلى بيئة جاذبة لبناء تنميوة تقويوة

 والقيمة المضافة ؛ تنافسي ةالو

ال. سعيا إلى تيسير تنق ل 9  ، يتعي ن :عربي ةالة في ما بين األتقطار العم 

ن علوى وجوه  عربي وةالبناء نظام معلوماتي متكامل ومتجانس ومحي ن باستمرار حول سوق العمل  - يوؤم 

مون المهوارات مون  اإلسوتقبالوتبادلها حوول حاجيوات بلودان  الضروري ةالخصوص توفير المعلومات 

 من ناحية ثانية ؛ اإلرسالناحية، وحول المهارات المتوف رة في بلدان 

 ومنها على وجه الخصوص : عربي ةال المهني ةالمواصفات  إستعمال -
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 وتنق ل اليود  البياناتالتصنيف العربي المعياري للمهن بشكل رسمي واستخدامه في تبادل  إعتماد

 العاملة ؛

 بشووكل رسووومي واسووتخدامه فووي معادلوووة تكووافؤ الموووؤه الت عربي ووةالالموووؤه الت إطووار " إعتموواد "

 المختلفة. عربي ةالوالشهادات 

فوي مجوال  الت عواونومجواالت  سوتثماراإلتحود د مجواالت التكامول ومجواالت  عربي وةهيئة تخطويط  إحداث. 10

 وتنق ل اليد العاملة. البشري ةالموارد 

 

 

 الخــــاتمة

ا سبق  حود ة  أكثربو الل ثوامأماطوت  عربي وةالة في عدد من األتقطوار األخير مستجد اتن  الأهو ما ي مكن استنتاجه مم 

هانات المستقبلية وخاص ة في مجاالت  تحد ياتالعن  التي مث لت  البشري ة الت نميةوالبطالة و الت شغيلالراهنة والر 

المترد يوة علوى فشول خطوط  اإلجتماعي وة األوضواع. وتودل  هوذه  اإلجتمواعيمن بعيد لهذا الحراك  اآلتيةالموجة 

 سوتثماراإلوعلوى تقصوور القطواع الخواص علوى المسوتويات القطريوة بمفوردات  عربي وةال الد ولفي أغلب  الت نمية

 .عربي ةال اإلتقتصادي ات، في حين أن ه يمث ل البديل للقطاع العام في ظل  انفتاح  والحد  من البطالة الت شغيلو

 

وة  أسوبابوال تعوود  إلووى  الت شوغيلته فوي سواهموم جمواليالخواص مون النواتج المحل وي اإل سوتثماراإلتواضوع حص 

تقوات تخور  عون نطاتقوه تتعل وق بجوودة  أسباب داخلية تتعل ق حصري ا بالقطاع الخاص فحسوب بول كوذلك إلوى معو 

 .البشري ةوتشريعات العمل وشفافية المعامالت وكفاءة الموارد  ستثماراإلوتقوانين  ساسي ةالبنية األ

 

غم من محدودية دوره في الوضع الحوالي -إن  القطاع الخاص  كين آل -بالر  كن الور  متوى  الت شوغيل فواقيمث ول الور 

اه. طالقإل الد اعمةومختلف الخدمات  تشريعي ةالتوف رت له األطر المؤس سية و  تقو 

 

ال يمكون حل هوا بصوفة مسوتدامة  الت شغيل، فإن  معالجة  عربي ةالالبطالة الحاد ة في أغلب األتقطار  تحد ياتل ونظرا  

تكامول إطوار فوي  : ثانياالعربي وعلى المستوى  :الأو  وطني ةعلى المستويات الإال  عن طريق القطاع الخاص 

تووه وفووق  عربي ووةالموودعوم فعلي ووا موون الحكومووات  إجتموواعيو يإتقتصواد  عربي ووةال موون منطلقووات جديوودة القمووممووا أتقر 

. وتظل  هذه القرارات المرجعية المثلى (2013،  2011،  2009)ام وعلأل اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل الت نموي ة

منهجة ومت فق عليها. عربي ةالالعمل  منظ مةالذي طرحته  للت شغيللتنفيذ العقد العربي   بطريقة علمية وم 

تهوا  الد اعموة فن يوةهذا العقد يتكامل موع سلسولة مون المرجعيوات ال إلى أن اإلشارةوتجدر  وه والتوي أتقر  لهوذا التوج 

 ومنها على وجه الخصوص : عربي ةالمؤتمرات العمل 

 ( ؛2003) الت شغيللتنمية القوى العاملة و عربي ةال اإلستراتيجي ة -

 ( ؛2008التصنيف العربي المعياري للمهن ) -
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 ( ؛2010التقني والمهني ) الت عليمو للت دريب عربي ةال اإلستراتيجي ة -

ناتلمعلومات سوق العمل ومن صمن  عربي ةالالشبكة  - والحد   الت شغيلها البرنامج العربي المتكامل لدعم مكو 

 (.2014من البطالة )

 

البطالووة وكسووب رهانووات  تحوود ياتن  رفووع إ، يمكوون القووول  وفني ووا سياسوويا   ةالقويوو اتالمرجعيووذه ا إلووى هووواسووتناد  

ة إلوى  نتا اإللشركاء متى توف رت القناعة والجرأة يس رة م   موضوعيا  ت أصبح عربي ا   الت شغيل للتصد ي بكول  تقوو 

فووعومنهووا علووى وجووه الخصوووص  الت شووغيلمعضوولة البطالووة وتفعيوول رافعووات  البينووي  سووتثماراإلت معوود الموون  الر 

الوتنق ل  والتجارة البيني ة  منفردة ومجتمعة. عربي ةالبما يخدم المصالح المشتركة للد ول  عربي ةالة العم 

 

ة األخير مستجد اتال أك دتلقد   ال تكون. أو شاملةتكون  الت نميةأن   أخرىة مر 
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 الثّانيالمحور 
 
 البشريّةتنمية الموارد 

 تنافسيّةالفي دعم  يأساسودورها كعنصر 
 

 مقدمـــــــــــــة : 

ماتاحدى  البشري ةتنمية الموارد تمث ل  في تحريك وصقل وصيانة وتنمية القدرات والكفاءات  ساسي ةاأل المقو 

 أو بمعارف  اإلنسان ة تمد  ومن ثم فهي وسيلة تعليمي   ، والسلوكية فن يةوال العملي ةو العلمي ةفي جوانبها  البشري ة

وسيلة  أيضاوهي  . نتا اإلفلسفات تزيد من طاتقته على العمل و أوتقيم  أو مبادئ  أو نظريات  أو معلومات 

في العمل  األمثل داءالمتطورة والمسالك المتباينة في األ فن يةال ساليبالحديثة واأل العلمي ةتدريبية تعطى الطرق 

ومهاراته  خبرات اضافية ومهارات ذاتية تعيد صقل تقدراتهاإلنسان تمنح  فن ية، وهي كذلك وسيلة  نتا اإلو

 –) احمد منصور  األدبي ةو المادي ةاليدوية وهي اخر وسيلة سلوكية تعيد تشكيل سلوكه وتصرفاته  أو العقلية 

1975  :195 ). 

  

زيادة عملية المعرفة والقدرات والمهارات للقوى العاملة القادرة على العمل  البشري ةكما يقصد بتنمية الموارد 

في ضوء ما يجري من اختبارات مختلفة ) بن زاهي في جميع المجاالت والتي يتم انتقاؤها واختيارها 

 .( 2005منصور 

  

 :  أساسي ة أنشطة أربعةهي نشاط مستمر ومنتظم ينطوي على  البشري ة الت نميةف

 للذين تتوفر فيهم الصالحيات، يساسالعلمي األ عداداإل -

زمةة الن فسيو الشخصي ةالقدرات  -  للنجاح في العمل، الال 

 ،فرادأللالعلمي  الت دريب -

 التثقيف المستمر المنظم . -

 البشري ة الت نميةهما يترابطان في بعض الجوانب وهما ما ولكن   حد   إلىويجب التفرتقة بين مفهومين تقد يختلفان 

 . البشري ةوتنمية الموارد 

 

تترابط مباشرة بعملية تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للسكان بمعنى زيادة تقدر  البشري ة الت نميةف

 الت نميةالمتاحة للفرد. وال يمكن تحقيق ذلك اال من خالل الجهد الواعي والهادف لتحقيق  اإلجتماعي ةالرفاهية 

 .البشري ة الت نميةشباع حاجات المالئم إلوع والن   والخدمات بالكم  من السلع  أكبر" التي توفر تقدرا   ي ةتقتصاداإل
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)عبد الرسول  "في هذا المجال اإلجتماعي ة الت نميةو ي ةتقتصاداإل الت نميةوليس هناك من تعارض بين مصطلح 

 .( 11:  88رجاء 

  

 الت نميةمدخالت  أي أحدكونهم "الموارد "  زاويةمن  فرادفينظر لأل البشري ةأما فيما يتعلق بتنمية الموارد 

 والموارد الطبيعية وغيرها .  مالي ةرأسكالموارد ال ي ةتقتصاداإل

 

تنمية  الت اليبو ، تعني تنمية " الوحدات " التي تتكون منها هذه الموارد البشري ةتنمية الموارد  فإن  ومن هنا 

وتوفير الخدمات  الت دريبو الت عليمفي تحسين ورفع مستواها ب ستثماراإلتي من خالل تأ البشري ةالموارد 

ت التجارب وتقد دل   ( 12: 88وغيرها ....) عبد الرسول رجاء  اإلجتماعي ةة والبيئية وسكاني  ة واإلالصحي  

ا وتدل   ، التاريخية تتغلب على نقص الموارد  أنحين تنمو وتزدهر  البشري ةن في وسع الموارد أعلى  دوم 

. وعلى سبيل المثال ما تكاد تنفذ  بفضل العلم والتقنية بشكل خاص نتا اإللعملية  الالزمة خرىاأل المادي ة

في العقل  ستثماراإلهو  إستثمارأفضل  والواضح أن   .لها طاتقة جديدةحالبشري م اإلبتكارطاتقة حتى يحل 

ة في هو   أن هاوالبلدان المتخلفة على  بين البلدان المتقدمة   الهوة إلىومن هنا نظر بعض الباحثين .  البشري

 (.12:  88)عبد الرسول رجاء  األمثل الت وظيفتنظيم العقل البشري وتوظيفه 

 

  البشريّةوربطها بالموارد  تنافسيّةالتحديد مفهوم: 

ومنافسة اآلخرين بما  بداعوتحفيزها على اإل األفضل ستثماراإلوتوظيفها في  البشري ةوتطور الموارد  نمو   ن  إ

 . تنافسي ةالتنتجه هذه الموارد من جودة في السلع والخدمات فهذا ما يسمى ب

 

 تنافسي ةما بين المفهوم الضيق الذي يركز على  تتراوحوهي  أخرىالى  منظ مةمن  تنافسي ةالمفهوم يختلف و

 والمجتمع . تقتصاداإلالسعر والتجارة وبين المفهوم الشامل الذي يكاد ان يتضمن كل نشاط 

السلع والخدمات التي تواجه اختبار  إنتا تلك التي تحدد من خالل " القدرة على  تنافسي ةالومن تعاريف 

 منظ مة (OECD/92 المزاحمة الخارجية في الوتقت الذي تحافظ فيه على توسيع الدخل المحلي الحقيقي"

 المحلي ة سواق: " تقدرة البلد على زيادة حصصها في األا بأن هالتعريف وكذلك  ( الت نميةو يتقتصادإلا الت عاون

  .الكويت ( -" ) المعهد العربي للتخطيط  يةالد ولو

 تنافسي ةاليحدد  الذي حد التعاريفأب ستعانةالسلع والخدمات فيمكن اإل إنتا فاذا كانت هذه التعاريف محددة ب

" ) المعهد  العالمي ة سواقمنافسته في األ إلىعلى أنها : " تقدرة البلد على توليد نسبي لمزيد من الثروة بالقياس 

 .الكويت ( -العربي للتخطيط 
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 العالميّة تنافسيّةال مؤّشرات  : 

بدأ ،  له والذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا   1971العالمي في العام  يتقتصاداإلالمنتدى  إنشاءبعد 

والسياسة والقطاع  عمالاألتحت عنوان تعزيز الواتقع العالمي عبر تمكين تفاعل تقطاعات  2004في العام 

 .صناعي ةوأجندات للقطاعات ال إتقليمي ةكاديمي والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واأل

 

ا بأن ه وتعريفها "  تنافسي ةالالتي تشتمل على احتساب درجات مؤشر  يةالد ول تنافسي ةالتقارير  إصداروبدأ ب

.وتقد  الد ول تنافسي ةل " وتقوم بوضع ترتيب ةالد ول إنتا والعوامل التي تحدد مستوى  الس ياساتمجموعة من 

 تكون أنوالتي يمكنها  تنافسي ةلل ساسي ةوالتي تمثل الدعائم األ البياناتفئة من  12ها على مؤش راتاعتمدت 

 صورة شاملة عن الوضع التنافسي للدولة .

 

 ويمكن تقسيم هذه الفئات الى ثالثة أركان : 

 

  الكلي  تقتصاداإل إستقرار –البنية التحتية  – المؤس ساتويضم :  ساسي ةاأل مؤش راتلل األولالركن– 

 ) االبتدائي (  يساساأل الت عليم –الصحة 

  كفاءة  –السلع وحجمها  أسواقتطور  – الت دريبالعالي و الت عليمالمعزز للكفاءة ويضم :  الث انيالركن

السوق   . التكنولوجي ةالجاهزية  – مالي ةال سواقنضو  األ –ة العم 

  بداعواإل عمالاألويضم : نضو   بداعالمتعلق بعوامل اإل الث الثالركن . 

وناضجة  ، كفوءة ،ســياسية إدارةها ال بد من وجود مؤش راتالثالثة و األركانبهذه  الن هوضعملية أجل ومن 

احتضان الكفاءات وتعمل و الت عليمو الت دريبعنى وتهتم بت   وطني ةوتحظى بثقة الجمهور وتضع استراتيجيات 

ا عن مع وضع استراتيجية متممة كفوءة لسوق العمل بعيد   الش باب أمام الت طويرفتح مراكز االبحاث و على

 وتعليمية ومراكز ابحاث . إنتاجي ةمع القطاع الخاص من مؤسسات  تعاونهاحسن  علىو ، الهدر والفساد

 ويعتبر  اإلنسانمن حقوق  يأساسوهو حق  الت عليمهو توفير فرص الحصول على  تنافسي ةلل األولفالمفتاح 

 أمرا   خرىاألة نمائياإلات اإلنجاز، وهو الذي يجعل من كافة  للتنمية والعقل البشري استراتيجيا   ا  إستثمار ذلك

ومن ثم توفير  ، البنية التحتية ونمو القطاع الخاص إنشاءوحتى في  اإلبتكارو العلميفي التقدم  ممكنا

 الحصول على العمل .

من خالل  أو العالمي  األفكارم من مخزون سواء بالتعل   ، كاملةات اإلنجازثمار هذه  الن اميةولكي تجني البلدان 

 طاتقات العقل البشري . إطالقلها من  فال بد   ، اإلبتكار

 

 :  اآلتيةيمكن تقسيم البحث الى النقاط الرئيسية  تنافسي ةلل ساسي ةاأل األركانلى إ استناد او
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 :  البشري ةفي رعاية الموارد  المؤس ساتكفاءة  : الأو 

 الشفافي ة – ةالس ياسيثقة الجمهور بالطبقة  –القضاء  ليةاستقآل –حماية الملكية الفكرية  –) التشريعات 

 وعدم الفساد ...(

 :  تنافسي ةوالثانوي ودورهما في التأسيس لموارد بشرية  يساساأل الت عليم ي ةأهم:  ثانيا

 العلمي ةعلى المدخالت  الت ركيز –الثانوي  الت عليمب لتحاقتعزيز اإل –وكفاءته  يساساأل الت عليم إلزامي ة) 

 للجامعات ...( 

للموارد  تنافسي ةالودورهما في تحسين القدرة  الت طويرالجامعي العالي والبحث و الت عليم ي ةأهم:  ثالثا

 –بكفاءة العقول المنتجة  اإلهتمام –مراكز ابحاث  إنشاء –بالرياضيات والعلوم  اإلهتمام)  : البشري ة

 ( التحفيز والمكافأة للعلماء ...

للموارد  تنافسي ةالفي اكتساب المهارات  اتهساهمالمهني وم الت دريبو الت عليمالتوجيه و ي ةأهم:  رابعا

 :البشري ة

 المعلوماتية...(األمية  محو - التكنولوجي ةالتوسع في المعرفة  - لمكان العمل الالزمة) اكتساب المهارات 

 :  البشري ةتنافسي في استيعاب الموارد  أساسسوق العمل ك أداء: رفع كفاءة  خامسا

الحماية  - نتاجي ةاإل - الت وظيف –األجور –الكفيلة بتسهيل الدخول الى سوق العمل جراءاتاإل) وضع 

البين   الت عاون – اإلجتماعي ة  (.العمل ... أصحابو العم 

 

 :التّطويرو تحّدياتال

 :األولالقسم 

 : البشريّةفي تنمية الموارد  المؤّسساتكفاءة  

 

لدى الشعوب كغيرها من الحقوق  ا مكرسا  المتحدة حق   األمموالتي اعتبرتها  الت نميةب تنافسي ةالربط الباحثون 

ومقاييسها  البشري ة الت نميةالحديث عن  أصبح الش املة ي ةتقتصاداإل الت نميةن كان الحديث عن أبعد و.  خرىاأل

 الت نميةمع ربط عالتقة  البشري ةالى تنمية الموارد  الش املة البشري ة الت نميةومن  . ة وأبعادهادارياإل الت نميةثم 

 الحوكمة . أو بالحكم الراشد 

المبادىء  بدون تحقيق الد ولوالمتوازنة ال تستقيم في دولة من  الش املةالحقيقية  الت نمية فإن  وبرأي الباحثين 

 التي يرتكز عليها الحكم الراشد .

 

  : تعريف الترشيد 

بعد  إال   الس ياسي تقتصاداإلولم تستخدم كلمة الترشيد في  ، عشر الث الثان القرن ب  إبدايات هذا المفهوم جاءت 

لمانية األ والمقصود بها في اللغة Rationalistivingوهي مأخوذة من الكلمة االلمانية  األولى العالمي ةالحرب 
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 1950) عبد الغني سعيد . "" لما يملي به العقل طبقا أيرشيد  أساسعلى  ي ةتقتصاداإلتنظيم الحياة  إعادةهو 

 :19 ). 

  

  : ظهور حركة الترشيد 

ة الت جاريالتي أحدثها اختراع اآللة  صناعي ةال الث ورةما من حركة يكون لها أعظم األثر في تاريخ البشر بعد 

وتبارت  ، األولى العالمي ةكحركة الترشيد التي ظهرت في نهاية الحرب  ، عشر الث امنفي منتصف القرن 

 في الفكر أحدثت انقالب ا أنفلم تلبث  ، في تطبيقها ةالس ياسيو ي ةتقتصاداإلمذاهبها  إختالفالكبرى على  الد ول

ين بحق : " يتقتصاداإلاها بعض حيث سم   نتا اإلوطرائق  صناعي ةصحبته ثورة في القيمة ال ، يتقتصاداإل

 (  19:  1950.) عبد الغني سعيد  الجديدة " الث ورة"  أو ة " الث اني صناعي ةال الث ورة

  : مفهوم الحكم الراشد 

، وانتشر  أي طريقة الحكم الجيدةخدم الحكم الراشد كمصطلح مرادف باللغة الفرنسية لمصطلح الحوكمة است  

 عن تكاليف التسيير . بعد ذلك على نطاق واسع معبرا   ليستعمل 1978عام  كمفهوم تقانوني

:  بأن ه  1992بتحقيق شروط الحكم الراشد والذي عرفه عام  الن اميةمساعدته للدول  يالد ولوربط البنك 

. " الد وللدولة من  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلتسيير الموارد   جلمارس بها السلطة ألت  الطريقة المثلى التي "

للدولة وحماية  الس ياسي ستقراراإل:  محققة لنجاحه ومنها أخرىوربط التعريف مفهوم الحكم الراشد بعناصر 

 وتكريس سيادة القانون .  اإلنسانحقوق  ةوترفي

 الحكم الراشد : آليات  

 أهمومن بين  .تقوتها من ضعفها أساسعلى  الد ولالنشطة في مجال تقييم  العالمي ة المنظ ماتست لقد أس  

 ما يلي :  الشأنالتي تعتمد في هذا  لياتاآل

 المشاركة :  –1

ويتطلب عنصر  . وطني االرأي في المجالس المنتخبة محليا و إبداءفي وتعني حق الرجل والمرأة معا 

يةالمشاركة توفر  والهدف من كل هذا هو  . نتخابالعامة واإل الحري اتحزاب وواأل جمعي اتالتشكيل  حر 

 . الشرعي ةالسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم واهتماماتهم لترسيخ 

 حكم القانون :  – 2

بهدف منع تعارض مهام المسؤولين فيما  ةالس ياسينحو الحياة  فراداأللتوجيه سلوك  أداةويعني سيادة القانون ك

 وضوح القوانين وانسجامها في التطبيق . أخرىبينهم وبين المواطنين ومن جهة 

لى مفهوم إ اإلرتقاءو تشريعي ةالو ي ةالت نفيذعن الهيئتين  القضائي ةمن ذلك فهو يعني استقالل الهيئة  أكثرو

 بين المواطنين . المساواة 

 :  الشفافيّة – 3

مثل حق  ،التي تهم شؤون حياتهم الضروري ةف على المعلومات المواطنين بالتعر   أماموتعني فسح المجال 

في  المحلي ةو وطني ةتهم في رتقابة المجالس الشعبية والساهمومشاركة المواطنين وم عالماإلالمواطن في 



 
 

 56   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

والهدف من وراء ذلك هو العمل على مشاركة  . في مجالسهم ى محاضر الجلسات التي تعقد دورياعل اإلط الع

 على المهاماآلراء  إبداءالمواطنين في 

 المحاسبة :  – 4

المساءلة القدرة على محاسبة المسؤولين عن ادارتهم للموارد العامة وعن المهام الموكلة  أو ب المحاسبة تتطل  

 . اليهم وعن النتائج المتوصل اليها ضمن مسارهم الوظيفي وعن المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم

من العبث  موالحماية هذه األ عنالعمومية زيادة  موالوالهدف من المساءلة هو محاسبة المسؤولين عن األ

رفهم نتهاكات التي تقد تحدث من حين آلخر لبعض المسؤولين نتيجة تصالحد من اإل الت اليبو ، الذي تقد يطالها

 ين لك هذا ؟؟ ألمقولة من  بطرق غير شرعية وهذا مصداتقا

ن في هذا كما هو مبي   عربي ةال الد ولجاء ترتيب  ( 2014 عمالاأل) ممارسة  يالد ولتقرير البنك على  وبناء

 . عمالاأللتبسيط ممارسة  إجراءاتات التي تقوم بها هذه البلدان من اإلصالح عتبارباإل خذاأ الجدول

 
 :عمالاألتبسيط ممارسة  إجراءات -جدول

 ةالّدولاسم 
الترتيب على 

 العربي المستوى
الترتيب على 
 المستوى العالمي

 23 1 اإلمارات

 26 2 السعودية

 46 3 البحرين

 47 4 عمان

 48 5 قطر

 51 6 تونس

 87 7 المغرب

 104 8 الكويت

 111 9 لبنان

 119 10 األردن

 128 11 مصر

 133 12 اليمن

 138 13 فلسطين

 149 14 السودان

 151 15 العراق

 153 16 الجزائر

 158 17 جزر القمر

 160 18 جيبوتي

 165 19 سوريا

 173 20 موريتانيا

 187 21 ليبيا
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 :  التّنميةد الفساد يهدّ  – 5

بما  ةالد ولوعلى جميع المستويات وفي العديد من تقطاعات  عربي ةال الد ولفي غالبية  بشكل عام   ينتشر الفساد

وضعف  الشفافي ةذا ما توفرت لها مقومات ثالث : غياب إفيها العامة والخاصة. والفساد ظاهرة تستشري 

بيئة حاضنة  عربي ةالمما يجعل البيئة  ، وهذه العناصر متوفرة . وضعف تطبيق القانون ،ةالس ياسي رادةاإل

لذلك فقد كان من  ، ة يصعب تحقيقيها في ظل بيئة فاسدةإجتماعي أو  ةيإتقتصادسواء كانت  الت نميةف للفساد.

 وتحارب الفساد تقبل الشروع بتنفيذ خططها . الشفافي ةالمفروض من الحكومات البدء بتبني تقوانين تعزيز 

  : تعريف الفساد 

"سوء استغالل السلطة في القطاع العام والخاص والقطاع االهلي"  بأن ه الفساد يةالد ول الشفافي ة منظ مةتعرف 

 والمجتمع بطرق غير مشروعة. ةالد ولضرار بمصالح اإل أو المكلف بها الفرد لتحقيق منافع خاصة

  : تكاليف الفساد 

ة إجتماعية ويإتقتصادف : سياسية ويمن التكال أنواع أربعة الفساد في مؤسسات المجتمع إنتشارب على يترت  

 وبيئية .

  تتمثل في كون الفساد عائق رئيسي للديمقراطية وسيادة القانون . : ةالّسياسيالتكاليف 

  وسوء استغالل الموارد وهدر المال العام. وطني ةتؤدي الى استنزاف الثروة ال : يّةقتصاداإلالتكاليف 

  ومؤسساته وتقياداته . الس ياسيتؤدي الى تقليل ثقة الناس في النظام  : اإلجتماعيّةالتكاليف 

 : تؤدي الى تدمير البيئة التي يغيب فيها وجود وتطبيق القوانين البيئية وذلك من التكاليف البيئية 

 خالل االستغالل الجائر للموارد الطبيعية .

  تنافسيّةالتأثير الفساد على : 

تحقيق الربح أجل ين من الس ياسياساءة استخدام السلطة من تقبل  بأن ه  الس ياسيف سمير التنير الفساد عر  ي  

مباشرة بل تقد يتخذ شكل "تجارة  موالالى دفع األ الس ياسي. وال يحتا  الفساد  الخاص وزيادة تقوتهم وثروتهم

 والديمقراطية . ةالس ياسييات التي تسمم الحياة األفضلالنفوذ " لمنح 

ن أللمستثمرين اال بعد  في بلد ال يفسح فيه المسؤولون المجال ستثماراإلوبيئة  تنافسي ةالوال يمكن الحديث عن 

لمن يرغب من المهاجرين  اإلداري ةصفقة رابحة وال يعملون على تيسير المعامالت  نفسهميضموا أل

 الدهم بسبب االبتزاز واالرتشاء .في ب ستثماراإلب

 الحاكمة (  البشريّة) تنمية الموارد  : الّسياسي اإلصلح 

سياسية تتبلور من خالل رؤية حكومية  إرادةفي مجال مكافحة الفساد من  الس ياسي اإلصالحيجب أن ينطلق 

 أعضاءبرلمانية مشتركة لمكافحة الفساد . فنسبة كبيرة من الفساد تنتج عن ممارسات سياسية فاسدة يقوم بها 

 مؤسسي.إطار في  األحيانفي بعض  أو ما بشكل فردي أ،  تشريعي ةالو ي ةالت نفيذمن السلطتين 
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المناط بها مراتقبة ومحاسبة السلطة  تشريعي ةالكونه يمثل السلطة  لويةأو إصالح البرلمان تقد يكون ذاولعل 

بل وتقد يعطيه  ، متواطئ مع الحكومة يوفر أرضية خصبة للفساد الحكومي أوفوجود برلمان فاسد  ، ي ةالت نفيذ

 (.2012) جامعة الكويت  لممارستها الس ياسيعطى الحكومة الغطاء القانوني وأذا ما إ الشرعي ة

 

في االنتخابات العامة ووضع  األصواتوبخاصة في ما يتعلق بشراء  الس ياسيوتشمل وسائل مكافحة الفساد 

سلحة والنفط ...( كما رتقابة خاصة على القطاع الخاص في ما يتعلق بالصفقات غير الخاضعة للرتقابة )كاأل

ن الذين يتمتعون التدابير اآليلة الى خفض تضارب المصالح ووضع رتقابة على الموظفي جراءاتاإلتشمل 

 .( 2014) سمير التنير / سسات القطاع العام في مؤ بالحصانة وخصوصا

 

 هيكلي ة إعادةات جذرية في السياسة والقوانين والمعايير التي تساعد على إصالحالى  عربي ةالالبلدان تحتا  و

التي تواجهها  تحد ياتالها ال يتفق وأداءألن  ودوليا   إتقليمي ا  ها وتسهيل عملية تكاملها اتها وتحريريإتقتصاد

 البشري ةلى ضرورة تنمية الموارد إن ذلك يأخذنا إ . المتاحة البشري ةو مالي ةالوليست بمستوى مصادرها 

 وغيرهم . ينإداريعين والقرار من مشر   أصحابللدولة وتنمية مهارات  ساسي ةاأل

 

  المجلس النيابي :  أعضاء أداءتطوير 

 ،undpالمتحدة للتنمية  األمم، تقدم برنامج  س النيابي في مجال التشريعالمجل أعضاء أداءفي خطوة لتطوير 

 إدارة، على كيفية طرح مشاريع القوانين وعربي ةالالمجالس النيابية في البرلمانات  أعضاءبمشروع لتدريب 

الموجبة للمشروعات التي سيتم مناتقشتها وكيفية تحويلها الى تقوانين  سباباألجلسات اللجان وكتابة المحاضر و

البرلمانيين في غالبية البرلمانات  أداءاالتقرار بضعف  وتم هذا بعد .بعد التصويت عليها في الهيئات العامة

وبدأ هذا المشروع بعقد مشترك  . السليم ليس لديهم الكفاءة والقدرة على ممارسة الدور التشريعي وأن ه عربي ةال

 . عربي ةن يشمل الحقا عدة برلمانات أفي مجال التشريع على  ئهأعضاتقدرات  مع البرلمان اللبناني لتطوير

 

 والجبايات وغيرها تبدأ الس ياساتو والمجتمع الت عليمو الت طويرله عالتقة ب ما كل   ن  أ يةالد ول منظ مةواعتبرت ال

 ةاألم  التشريعات وهم نواب  إصدارل عن وم المسؤتبدأ من المنبع األ البشري ةموارد تدريب ال ن  أمن التشريع و

 ة .المجالس النيابي   أعضاء أي

 

ية الت نظيمو تشريعي ةالكما جاء في التعريف تتمثل في ضرورة توفير البيئة  تنافسي ةفالعناصر المعززة لل

زمةواالدوات  المؤس سات إنشاءمع ضرورة  المناسبة لها مع حسن استخدام الموارد  ، للقيام بنشاطاتها الال 

 في تحسن الناتج المحلي وفي تحسن المستوى المعيشي للمواطنين. تنافسي ةالثر أن يظهر أوالكفاءات على 
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 5رقم  4رقم  3رقم  2رقم  1رقم  الّدولة

 الجزائر
 

 الفساد
الممارسات غير 
النظامية  أو غير 

 التنافسي ة

الحصول على 
 االراضي

الحصول على 
 التمويل

 الكهرباء

 مصر
عدم إستقرار 
 اإلتقتصاد الكلي

 الفساد
غير الممارسات 

النظامية  أو غير 
 التنافسي ة

عدم وضوح 
 السياسة النفطية

 معد الت الضرائب

 األردن
عدم إستقرار 
 اإلتقتصاد الكلي

 اإلدارة الضريبية الفساد تراخيص األعمال معد الت الضرائب

 النظام القانوني الكهرباء معد الت الضرائب كلفة التمويل الفساد لبنان

 معد الت الضرائب المغرب
الحصول على 

 االراضي
 الكهرباء

الممارسات غير 
النظامية  أو غير 

 التنافسي ة

الحصول على 
 التمويل

 عمان
لوائح العمل 
 الت نظيمية

ال  مهارات العم 
ومستوأهم 
 الت عليمي

 كلفة التمويل
الحصول على 

 االراضي
الحصول على 

 التمويل

 السعودية
لوائح العمل 
 الت نظيمية

 تراخيص األعمال
ال  مهارات العم 
ومستوأهم 
 الت عليمي

الحصول على 
 االراضي

الحصول على 
 التمويل

 تراخيص األعمال الفساد الكهرباء اإلدارة الضريبية معد الت الضرائب فلسطين

 سوريا
عدم اإلستقرار 

 الس ياسي
عدم إستقرار 
 اإلتقتصاد الكلي

 النقل الكهرباء الفساد

 اليمن
عدم إستقرار 
 اإلتقتصاد الكلي

 اإلدارة الضريبية الفساد معد الت الضرائب
الممارسات غير 
النظامية  أو غير 

 التنافسي ة

 

 
 التّعليممكافحة الفساد ب  : 

تبدأ بتعزيز مبادئ النزاهة وزرع  ة تمتد لفترات طويلة نسبيا  إجتماعيتتطلب عملية مكافحة الفساد معالجات 

، واستخدام  ي المكان المالئم للبدء بذلكالت عليمويعتبر الصرح  . المجتمع أفرادلتغيير سلوكيات  األخالقتقيم 

 الحكومية لسببين:  المؤس ساتوالقوانين و جراءاتاإلمن  تأثيرا   أكثرلمكافحة الفساد يكون  أداةك الت عليم

 

 ولم يتعرضوا  العملي ةايجابية في رفض الفساد كونهم لم يخرجوا بعد للحياة أكثر ن الشبان أ :األول ،

 لمواتقف تقد تنطوي على حاالت فساد .
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 من التلويح بتطبيق العقوبات على من  أكبرله تأثير  األخالقن زرع تقيم النزاهة وأ ، هماألو : الثّاني

 أو تحصن الفرد وتردعه عن القيام بممارسات غير تقانونية  اإليجابي ة، فالقيم  يقوم بسلوكيات فاسدة

 ة.أخالتقيغير 

 

تركز على النزاهة وتبين  دراسي ةمقررات  إدخالالعالي على  الت عليمجميع مؤسسات  من حث   لذلك فال بد  و

) جامعة الكويت  . كيفية التعامل مع حاالت الفساد التي تقد يتعرض لها الطالب بعد تخرجه وفي مجال عمله

2012  ) 

تقات في البلدان حسب تصنيف البنك  5خطورة الرتقم  تقلاأل إلى 1خطورة من الرتقم  أكثرالمصنفة  المعو 

 :  2009 يالد ول

 

 المؤّسساتوركن  تنافسيّةال  : 

الخاص في المجتمع بتوليد  عمالاألالذي يتم من خالله تقيام تقطاع طار اإل ةالد ولفي  المؤس ساتتشكل طبيعة 

، حيث تؤدي  النمو  ية في اي مجتمع تأثير كبير على تنافسيته وتقدرته على المؤس سات، وللبيئة  الدخل والثروة

والتي تؤثر في  النمو  دورا مهما في السبل التي من خاللها يتم توزيع عوائد وتكاليف استراتيجيات وسياسات 

 في المجتمع . نتا اإلية بشكل كبير ومن ثم تؤثر على مؤسسات ستثماراإلالقرارات 

ناتن من العاملة في كل مكو   البشري ةتدريب وتأهيل الموارد  المؤس ساتكفاءة ركن يجب لضمان  أركان  مكو 

 تتمثل في :  األركانوهذه  على التشجيع على توفير فرص العمل وتوليد الدخل . حفاظ ا المؤس سات

  تقوة حماية  ،عبء اللوائح الحكومية ، الحكومية الس ياساتفي وضع  يتهاأهمو الشفافي ةدرجة

 المستثمرين .

 عمالاألكلفة الجرائم والعنف على  ، منظ مةسلبيات الجريمة ال . 

 الت قاريرمتانة التدتقيق في  ، حقوق الملكية ، القضاء ليةاستقآل . 

  ين .الس ياسيثقة الجمهور ب ، الحكومة أموالهدر  ، للمؤسسات األخالتقيالسلوك 

  المنازعات .كفاءة النظام القانوني في الفصل في 

 حماية الحقوق الفكرية ،ىأو المدفوعات غير االعتيادية والرش ، حماية مصالح صغار المستثمرين  ،

 كفاءة خدمات الشرطة .

  القانوني .طار كفاءة اإل ، العامة موالتسريب األ ، دارةاإلكفاءة مجالس 

للبالد وزيادة في  يتقتصاداإلالضمانة للنهوض  المؤس ساتالعاملة في  البشري ةوبالنتيجة تشكل الموارد 

 الد ولوتساعد  ، الت شغيلب الن هوضوتساعد على  ، الخارجية والتخفيف من حدة البطالة اإلستثماراتحجم 

 . يالد ولالديمقراطية وتأخذ ثقة المجتمع  الد ولصفوف  إلى الرتقاءعلى ا
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 : الثّانيالقسم 

  الثانويّةو ساسيّةفي المراحل األ التّعليممن خلل سياسات  البشريّة تنمية الموارد

 

 م : : الحق في التعلّ الوأ

 

. ولقد  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنبموجب  يالد ولمرة على الصعيد  ألولبالحق في التعلم  اإلعترافتم 

 يساسالعامل األ الت عليمواعتبر  ، منذ تأسيسها يةالد ول المنظ مات هذا الحق مكانة كبرى في اهتمامات  إحتل  

ات اإلعالن إصدارالمتحدة منذ تأسيسها عن  األمملذلك لم تتوتقف  . اإلجتماعيوالتغير  الت نميةلتحقيق 

لتحقيقه  العملي ةالتفصيلية و جراءاتاإلو لياتاآل عتمادلتأكيد ذلك الحق من جهة وإل ، واالتفاتقيات والتوصيات

 ذكر ماجاء في هذا المجال : بال. والجدير  أخرىوجه من جهة  أفضلعلى 

 

المتعلق بحقوق  اإلعالنللجميع و الت عليمعمل داكار حول  إطار، واإلنسانالعالمي لحقوق عالن اإل .1

 عالن القضاء على التمييز ضد المرأة .إالطفل و

 ي ةتقتصاداإلوبالحقوق  ةالس ياسيوبالحقوق المدنية و الت عليماالتفاتقات المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال  .2

المهني والتقني وببقاء  الت عليموب ، التمييز ضد المرأة أشكالوالثقافية وبمكافحة جميع  اإلجتماعي ةو

 الطفل وحمايته ونموه .

على   نالت عاوو الت فاهم  أجلمن  الت ربيةوب الت عليمالتوصيات المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال  .3

 . ساسي ةوحرياته األ اإلنسانفي مجال حقوق  الت ربيةو يالد ولالصعيد 

 

 يمكن اختصارها بهذه الهيئات : الت عليمأما الهيئات المشجعة على 

 أنشطةالمشاركة ب ، ساتذةلقاء األ ، مواتقيت المدرسة إحترام ،  الجو المالئم إعدادهل : دور األ . أ

 المدرسة ...

اطالع  ، للت عليماستخدام وسائل مشجعة  ، لكل فرد ي ةالت عليمبالحاجات  اإلهتمامدور المعلمين :  . ب

 التقصير ... أو االهالي على ملفات ابنائهم في حال التفوق 

ة محاورو ، والمطالبة بحقوق المعلم ي ةالت عليم المؤس سات أداءدور مؤسسات المجتمع المدني : مراتقبة  . ت

 في التعلم... األطفالحقوق  إحترامهل على و توعية األ ، المدرسة أداءالمسؤولين لتحسين 

 : تنظيم برامج ثقافية وتربوية وترويجها ... عالماإلدور مؤسسات  . ث

،  يساساأل الت عليملتأمين  مالي ةتقديم مساعدات  ،التربوي ة: تصميم الخطط  يةالد ول المؤس ساتدور  .  

لبنان  – اإلنسانلحقوق  وطني ةالخطة ال...)  ي ةالت عليم العملي ةفي  الشفافي ةتشجيع استخدام المساءلة و

2014 -2019 ). 
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 :  يساساأل التّعليمفي  تنافسيّةال

 ال  أوتبين  2011في العام  صدر لذياالبتدائي استراتيجية وا الت عليمحول  يالد ولفي تقرير نشره البنك 

 1990مليون عام  106االبتدائية من  دراسةغير الملتحقين بالمدارس في سن ال طفالاألانخفاض في عدد 

بالمرحلة االبتدائية الى ما  لتحاقتقفز متوسط اإل وحتى في البلدان األشد فقرا.  2008عام  مليونا 68الى 

 االبتدائية ما يفوق  دراسةال إتمام% ومتوسط  80يفوق 

 . % 96الى %  84د من األوالالبنات الى  إلتحاق، كما تحسنت نسبة 2007و 1991% ما بين  60

 

 وشمال افريقيا :   األوسط  االبتدائي في الشرق  التّعليم 

والثقافة "اليونيسيف" باالشتراك مع  الت عليمالمتحدة للتربية و األمم منظ مةالذي أصدرته  األخير الت قريروفق 

  األوسطمليون طفل في الشرق  21يوجد  أن هتبين  2015نيسان  16في  حصاءمعهد " اليونيسكو" لإل

هناك طفل واحد خار   أطفال أربعة. ومن بين كل  مهددون بتركها أووشمال افريقيا خار  المدرسة 

 مهدد بتركها .  أوالمدرسة 

ولكن هذا  ، % خالل العقد الماضي 40خار  المدرسة انخفض بنسبة  طفالاألعدد  إلى أن الت قريرويشير 

 ة .األخيرالتقدم تباطأ خالل الفترة 

 ي .عداداإلاالبتدائي و ، تقبل االبتدائيما :  ثلثالى  ةالدراسيالمراحل  الت قريرم تقس  

  وشمال افريقيا ال يشتركون في األوسط في الشرق  طفالاأل% من  60ن أتبين  قبل االبتدائي :ما

 عرضة لالستبعاد من هذه المرحلة. كثراالسر الفقيرة األ أطفالويعد  ، ما تقبل االبتدائي الت عليم

 : 2012حتى العام  2000% من العام  50انخفض عدد الطالب خار  المدرسة بنسبة  االبتدائي . 

 عام 12الى  2003% عام  18خار  المدرسة من   طفالاألتناتقص عدد  ية :عداداإل دراسةلا %

2012 . 

  خارج المدرسة :  طفالاأللبقاء  السلبيّةاالنعكاسات 

تقد نصل  ، خار  المدارس وبقاء فجوات كبيرة بين الجنسين  طفالاألمع استمرار وجود عشرات الماليين من 

 ياإلتقليمال على المستوى الوطني وال  تنافسي ةالالى جيل أمي ال يستطيع العمل وال المنافسة وال يحقق للدولة 

 هدافاألوالتي كانت من  الت عليمبالمتعل قة  هدافاألبلوغ أجل ن تستمر الجهود من أيتعين  ولذلك،  وال العالمي

بالمدارس االنتباه الى التحدي المتعلق بتحسين  لتحاقت اإلمعد البالمقابل لفتت الزيادة في و .ةلفي  ة لألنمائياإل

 وتسريع عملية التعلم . الت عليمجودة 

 

 ال يرتادون المدارس :األوسط في الشرق  طفلمليون  13من  أكثر  

 وجود نحو من ر اليونيسيف يحذ   -المتحدة للطفولة  األمم منظ مةصدر تقرير عن  2015ايلول  2بتاريخ 

 طانهم .أو المنطقة ال يرتادون المدارس بسبب الصراعات المتأججة في  أطفال% من  40



 
 

 63   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

وشمال األوسط  ال يرتادون المدارس في الشرق  طفلمليون  13من  أكثرن إفي تقريرها  منظ مةوتقالت ال

 بل  دراسةفي سن ال طفالاألعدد  أن  ( )اليونيسيف منظ مةال ضحتأوو افريقيا نتيجة الصراعات في المنطقة.

 . طفالاأل% من عدد 40ما يمثل وهو ال يرتادون المدرسة  مليونا 13.4مليونا منهم  34

 3.1في ليبيا و طفلمليون  2في العراق و طفلماليين  3في سوريا و طفلمليون  2.4 ن  إف الت قريروبحسب 

 في اليمن ال يرتادون المدارس  طفلمليون  2.9الى  إضافةفي السودان  طفلمليون 

 

تضررت  أو مدرسة في العراق وسوريا واليمن وليبيا دمرت بالكامل  8850حوالي  وبالنسبة للمدارس يوجد

وان  ، النزاع أطرافانها احتلت من تقبل  أو اآلن عائالت مهجرة  تأويبحيث ال يمكن استخدامها وهي 

  طفالاأليسي وراء عدم ارتياد ئبشكل متعمد هو سبب ر أحياناللهجمات و ي ةالت عليمتعرض المدارس والبنية 

 لمدارس .ل

 

هالي من ارسال منع األ أوف المعلمين الى ترك وظائفهم الخوف هو الذي دفع اآل إلى أن اإلشارةوكما تمت 

 للمدرسة بسبب ما تقد يحدث لهم في الطريق الى المدرسة .هم أطفال

 

 للتّعليم 2020 استراتيجية: 

 الت نميةو ستثماراإلتحت عنوان  للت عليم 2020 اإلستراتيجي ة يالد ولعد فريق مجموعة البنك أ 2011في العام 

 ين:الت اليوارتكزت على المفهومين 

 :ستثماراإلو  التّعليم: الأو 

  .في وتقت مبكر ستثماراإل -

 .بذكاء  ستثماراإل -

 .الجميع أجل من  ستثماراإل -

 :  النموّ و التّنميةمفتاح  التّعليمثانيا" : 

 اإلعالنالمنصوص عليها في اإلنسان من حقوق  يأساسوهو حق  الت عليمتوفير فرص الحصول على  ن  إ

استراتيجيا في  اإستثماريعتبر  الت عليم، و المتحدة المعنية بحقوق الطفل األممواتفاتقية اإلنسان العالمي لحقوق 

، من التقدم الطبي  ممكنا   أمرا   خرىاألة نمائياإلات اإلنجازوالعقل البشري هو الذي يجعل من كافة  ، الت نمية

 البنية التحتية ونمو القطاع الخاص . إنشاءالزراعي وحتى  اإلبتكارو

 

من خالل  أو العالمي  األفكارات كاملة سواء بالتعلم من مخزون اإلنجازثمار هذه  الن اميةولكي تجني البلدان 

 . الت عليمأفضل لتحقيق ذلك من  أداة. وما من  طاتقات العقل البشري إطالقفال بد من  ،اإلبتكار
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ه الى التعلم تجاوزبل ي ، بالمدارس فحسب لتحاقعلى اإل للت عليم األولىوال يقتصر الهدف الرئيسي للمراحل 

ةف عظيما   بالمدارس انجازا    طفالاألماليين  إلحاق. وتقد كان  الواسعبمعناه  هي في  الد ولالدافعة لتنافس  القو 

 بسوق العمل. لتحاقوحتى اإل  طفالاألبرياض  خارجها بدءا   أو سواء داخل المدرسة  فراداألالنهاية ما يتعلمه 

 

الى رعاية  سليما   كي ينمو نموا    يحتا النمو  في  األخذدماغ الطفل  إن  ئويظهر علم تطور دماغ الطفل الناش

ة من العمر. ومن الضروري لتحقيق الس ابع أو ة الس ادسالرسمية في  دراسةوتغذية تقبل وتقت طويل من سن ال

 والصحة. الت عليمفي برامج الطفولة المبكرة التي تشمل  ستثماراإليتم  أن ي ةاإلمكانهذه 

على  ساسي ةالقدرة األ طفالاأل إعطاءأجل ان تراعى جودة التدريس من  األولىومن المهم للغاية في السنوات 

 أو  "استثمر بذكاء" أو استثمر باكرا" "استرتيجية  أمامويعتمد عليها التعلم طيلة العمر.  القراءة والحساب التي

 :اآلتيةهداف األوضعت  "الجميعأجل استثمر من "

  التي يكتسبها المرء مبكرا   ساسي ةالمهارات األ للحصول على ممكنا   أمرا   جعل التعلم طيلة العمر :الأو 

 في مرحلة الطفولة .

  فيما اثبت  ستثماراإلي أ ، بذكاء ستثماراإلمن مال يتطلب  الت عليمن استرداد ما انفق على إ :ثانيا

 إعتبارمع  ، الت عليمفي  ستثماراإلتكون الجودة هي لب  أن. ولذا فال بد من  الت عليمفي  اسهامه فعال

 للجودة . ا  يأساس مقياسا   الت عليمزيادة مستوى 

 "الموهوبين منهم ما  أويكتسب جميع الطالب ليس فقط المميزين  أنالتعلم للجميع يعني  إن   : ثالثا

وهذا الهدف يتطلب تقليل الحواجز التي تحول دون حصول الفتيات  ، يحتاجونه من معرفة ومهارات

 وطني ةية الالس كانالذي تحصل عليه الجماعات  الت عليميات على القدر نفسه من تقلاأل أوالمعوتقين  أو

 .خرىاأل

 آلياتة ومدارسها ومدرسيها وتقواعدها التمويلي   إدارةيعني التوفيق بين حكومتها و ي ةالت عليم األنظمةفتدعيم 

عالتقات المساءلة بين  إصالحوهذا يستتبع  ، أخرىللجميع من جهة  الت عليمتاحة إوبين  ، حوافزها من جهة

لمهام ي بحيث تصبح هذه العالتقات واضحة ومنسقة مع االت عليمالفاعلة والمشاركة في النظام  طرافمختلف األ

 وخاضعة للقياس والمتابعة .

الخدمات الحوكمة والمساءلة عادة ما تلقي بأتقسى آثارها على المدارس التي تقدم  نظمةأن اخفاتقات ونظرا أل

في  ستثماراإلعن الكفاءة و فضال   الت عليمن نهج النظم هذا يشجع على االنصاف في إف ، للجماعات المحرومة

 المعرفة .

  األرياففي  يساساأل التّعليمتأثير النقص في   : 

زمةللصبيان والبنات حيث يستطيعون فيما بعد تعلم المهارات  يساساأل الت عليمب الن هوض ي ةأهمن تكم    الال 

من التوازي مع  . والبد   أخرىاالستعداد لفرص عمالة  أو للعمل على نحو منتج في الزراعة للمناطق الريفية 

في الصغر من تعلم الكتابة  الت عليموالبالغين والسيما النساء الذين لم تتح لهم فرص  الش بابذلك من تمكين 

 على المهارات . الت دريبوالقراءة الى جانب 
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للمجتمعات الديمقراطية والمستقرة األوسع  اإلجتماعي ة األهدافعلى  أيضا يساساأل الت عليمويؤثر نقص 

ن الفرق في أالقطرية لليونيسكو  الد راساتوتفيد  والحد من الفقر على نطاق واسع . ، بين الجنسين المساواة و

 % .60% الى 50الى ما بين  نسب المتعلمين بين سكان الحضري والريفي من الرجال والنساء تصل

 

ت معد النها ناتجة عن ارتفاع أن الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية على أونيسكو يوتشرح تقارير ال

وتدني   طفالاأل، من بين  بسبب الطلب على اليد العاملة الت عليمالفقر في المناطق الريفية التي تحد من فرص 

ويزيد التقدم  (. 2006المتحدة  األمم) . الوصول الى تعليم جيد النوعية ي وعدمالت عليممستوى الوالدين 

االبتدائي الطلب على تحسين الوصول الى تعليم ثانوي وتدريب مهني جيدين  الت عليمالمحرز في توسيع نطاق 

 العالي . الت عليمفضال عن 

 

بسياسة  يساساأل الت عليميمكن ربط تطوير المهارات في  ،ساسي ةوالمهارات األ يساساأل الت عليملى جانب إو

توسيع  أو الزراعية  سواقاأل أو الزراعي  نتا اإلمن خالل تعلم مهارات توزيع األرياف دعم البقاء في 

 أوالمشاريع  إتقامةبتنمية القطاع الخاص و الن هوض أو  ، التصنيع في المناطق الريفية أونطاق الخدمات 

 الزراعية صغيرة النطاق . نتاجي ةاإلتحسين 

 

 الثانوي : التّعليمو تنافسيّةال 

 سنة وهم يشكلون نسبة 24 – 15اعمارهم ما بين  تتراوحمن مليار و أكثرفي العالم  الش بابيبل  عدد 

% من مجموع سكان العالم )خوسيه  40معا نسبة  طفالاألو الش بابويمثل  % من مجمل سكان العالم . 18 

 .( يةالد ولالعمل  منظ مةي لالت نفيذالمدير  –مانويل 

 

خالل  يالد ولعلن المجتمع أ ، ( الذي تقوم بتنسيقه اليونيسكو EFAللجميع )  الت عليمعمل إطار وفي ظل 

رئيسية منها   أهدافتحقيق ستة   أجلمن  ، ( 2000الذي انعقد في داكار ) نيسان  للت عليمالمنتدى العالمي 

ابعالهدف  التعلم لدى اليافعين من خالل الفرص المتكاتقئة للتعلم وبرامج  إحتياجاتالذي ينص على تلبة  الر 

 الش باب إحتياجاتتلبية  يحاولالثانوي الذي  الت عليمالهدف مباشرة ب يرتبطالمهارات الحياتية المناسبة . و

 والمجتمع .

 

يادةن العمل في سبيل ثقافة إ العمل  منظ مةفي القرن الحادي والعشرين بالتزامن مع ما تنص عليه توصية  الر 

ان تتعاونن المنظمتين أيذكر و . يةالد ولالعمل  منظ مة، يشكل هدفا مشتركا بين اليونيسكو و189رتقم  يةالد ول

 الثانوي العام. الت عليمنهما ليشمل واالتقني والمهني وتوسعان نطاق تع الت دريبو الت عليمفي مجال 
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. وتقد  للبلدان ي ةتقتصاداإلو اإلجتماعي ةبالنسبة للتنمية  الت عليمالثانوي مرحلة حاسمة في نظام  الت عليمل شك  ي  و

االبتدائي، لما  الت عليمالعالم مع تقيام المزيد من البلدان بتعميم  أنحاءالثانوي في جميع  الت عليمتزايد الطلب على 

بالنسبة لمستقبلهم كمواطنين  يتهاأهمالثانوي من معرفة ومواتقف ومهارات لها  الت عليممن خالل  الش بابيكتسبه 

الى تقوى عاملة متطورة تمتلك الكفاءات  البلدان تطورا   أكثرلذلك تحتا   ، منتجين وأصحاء في بلدانهم

 االبتدائي .  الت عليموالمهارات التي ال يمكن اكتسابها فقط من خالل 

 

اليكسب  ، على ذلكعالوة و منهم  أتقلالثانوي مداخيل تفوق من هم  الت عليمة من الث انيالذين أتموا المرحلة  العم 

 (  2005 يالّدولوالبنك  2003 يقتصاداإلفي الميدان  التّعاون منّظمةو ،ب 2005 حصاء.) معهد اليونيسكو لإلتعليما 

 

  أجلمن المعرفة والمهارة من  تقدما أكثروفي بلدان عديدة تدعو الحاجة الى موارد بشرية ذات مستويات 

الثانوي متصال بطلبات  الت عليمكون محتوى لذلك ينبغي ان ي ، القائم على المعرفة تقتصاداإل إحتياجاتتلبية 

الثانوي بحيث يلبي  الت عليمة من الث انيفي المرحلة  الت عليمعلى ذلك ينبغي تخطيط عالوة و . سوق العمل

للمدارس  المادي ةالقدرة  عتباربعين اإل األخذمع  ، لكل بلد المحد دة ي ةتقتصاداإلو اإلجتماعي ة حتياجاتاإل

ناتوادرا    ي ةالت عليموتلبية متطلبات سوق العمل وتوفير المدرسين واالدوات  ، دراسةمهنية في مناهج ال مكو 

يتزايد القلق بشأن انخفاض جودة  ، الثانوي على الصعيد العالمي الت عليماالبتدائي و الت عليمومع اتساع نطاق 

ي لبعض الت عليم اإلنجازوجود مستويات منخفضة من  يةالد ولو وطني ةال الد راسات. وتقد بينت  نتائج التعلم

سع في أو  إنتشارمع  ، والمتقدمة على حد سواء الن اميةفي البلدان  المدرسي ة األنظمةفي  ةالدراسيالمواد 

ما تنتشر مستويات التحصيل  أكثرو ، ( 2010 يتقتصاداإلفي المجال  الت نميةو الت عاون منظ مة) الن اميةالبلدان 

بغض النظر عن مستوى التحصيل الوطني  خلفيات عائلية محرومة نسبيا  ب من االكاديمي المخفضة بين الطال

  .( OECD/2010 منّظمة) 

 

المرتفع في الغالب بخصائص مشتركة بصرف النظر عن خلفيتهم  داءجمال يتميز الطالب ذوو األوباإل

في المدرسة  أو عن تجاربهم في التعلم في المنزل ه الخصائص الطالب كمتعلمين فضال هذ تناولاالسرية . وت

 هم ان الطالب الناجحين غالبا يةالد ولو وطني ةال الد راساتفقد بينت  ،وعلى سبيل المثال . على حد سواء

 داءوينفقون ما يكفي من الوتقت أل ، ون بالدعم الالزم في بيئتهم االسريةحضوي متحفزون ومتعلمون واثقون

 . ( OECD 2010)مهام صعبة ويلتحقون بالمدرسة في جو االنضباط االيجابي وبما يكفي من الموارد 

 

تنوعا بكثير من الطالب المنحدرين  أتقل ن موادأوم يقربأن ه أفادوا  ،ومةما الطالب من خلفيات عائلية محرأ

والمناتقشة بين  الت فاهممن خلفيات أسرية محرومة في سياق كل بلد . كما يمكن استخدامها لتشجيع المزيد من 

 (  2009المصلحة والبحوث ذات الصلة ) كالغان وآخرون  أصحاب
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من خالل زيادة  المؤس ساتويتم تمويل  ،للمؤسسات وللطالب ي ةالت عليمتمويل الخدمات  ةالد ولذن على إ

بما  عين ا أو  نقد ا إعاناتم التعلم للطالب عبر بخصوص القروض الممنوحة للطالب لدفع رسو للت عليمالتمويل 

النقل  ،االيجار ، التأمين ،السفر ، االتصاالت ،اإلجتماعي ةفي ذلك الكتب ومواد التدريس وخدمات الرعاية 

 التي تتوتقف على حالة الطالب . العائلي ةصات المخص   أوالعام 

 

فانها ما تزال بعيدة  ،1999العالم منذ العام  أنحاءنطاتقها في جميع  ات سعالثانوي تقد  الت عليمن المشاركة بأومع 

الثانوي من  الت عليممن  األولىفي المرحلة  مالي ةجعن ان تكون مشاركة شاملة. فقد ارتفعت نسبة القيد اإل

 الد ولوتحققت زيادات ملحوظة في  2009و 1999العالم ما بين عامي  أنحاء% في جميع 80% الى 72

 % .87% الى 72من  عربي ةال

 

  طفالاألكلما واجه  ، الثانوي الت عليممن  األولىاالبتدائي والمرحلة  الت عليموكلما ازدادت نسبة القيد في مرحلة 

.  الت عليمالحرمان المعقدة والمضاعفة التي تحول دون مشاركتهم في  أشكالمن  الباتقون خار  المدرسة مزيدا

 ،واالسرية الشخصي ةللتالميذ خار  المدرسة التي تحدد خصائصهم الرئيسية  الش املةومن شأن المالمح 

اميةالعامة على صياغة التدخالت  الس ياساتتساعد واضعي  أنالسابقة والمتوتقعة  المدرسي ةوكذلك خبرتهم   الر 

 ت التخر .معد اللزيادة  الثانوي ةزيادة القيد في المدارس االبتدائية والمدارس  إلى

 

  على اكتساب المهارات :  التّعليمتأثير نوعية 

الى  طالقاالبتدائي خاصة في المدارس الحكومية لبلدان على امتداد المنطقة ال ترمي على اإل الت عليمنوعية  ن  إ

في  ساسي ةيكتسبوا الكفاءة األ أنبدون  الثانوي ةالمستوى المرغوب وي نقل طالب كثيرون الى المستويات 

من التفكير التحليلي  بدال  تقلب  ى التعلم بالحفظ عن ظهرن نوعية التعلم تعتمد علأو . القراءة والكتابة والحساب

ا على ذلك ال تلقى عالوة من المسابقات  أدنىا فتكون النتيجة عالمات كافي   مواد الرياضيات والعلوم اهتمام 

 .يةالد ول

 

 الد راساتعشرة التي اشتركت في مسابقة اتجاهات  ىحداإل عربي ةالنالت جميع البلدان  فعلى سبيل المثال:

ابع( لطالب الصفين  TIMSSفي الرياضيات والعلوم ) يةالد ول القياسي  معد لعالمات دون ال الث امنو الر 

 ،هذه المواضيع لالبتكار والتقدم في مجال التكنولوجيا ي ةأهم إلى ونظرا   ، 2011عالمة ( في العام  500)

 . الت نميةتنتج خليطا من الكفاءات ال يخدم  عربي ةال الت عليميبدو ان انظمة 

 

 عالمة في الرياضيات والعلوم هي: 500 يالد ول معد لالتي لم يتمكن طالبها من تحقيق متوسط ال الد ولو

المغرب وسلطنة عمان.  ، سوريا ، السعودية ، فلسطين ، األردن ، البحرين ،تقطر ، تونس ، لبنان ، االمارات

MULLIS ET AL 2012)) 
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 :  للّريادة التّعليمفي  العالميّةالتجارب 

يادة الت عليمبأن نتائج برامج  إجماعيسود  تؤول في نهاية  أنللمشاريع في المستوى الثانوي ال يجب  أو  للر 

لمواجهة تعقيدات الحياة في المجتمعات الريفية  الش باب إعداد لىإحسب بل فتعزيز فرص العمل  إلىالمطاف 

يادة الت عليمفي مجال  العالمي ةوسيتم عرض بعض التجارب  .أيضاوالحضرية الراهنة   : اآلتيةمن البلدان  للر 

 : جنوب أفريقيا 

لمساعدة  مهما   ( في جنوب افريقيا مشروعا   YES) الش باب عمالاأليعتبر مشروع برنامج مجتمع رواد 

مهاراتهم نهم يحظون بفرصة لتطبيق النظريات والمفاهيم واالدوات والتقنيات التي تعلموها لتنمية أل الش باب

 في التواصل الشفوي والمكتوب .

 وتقد تقسم المشروع عدد من طالب :

  .( تطلق عليهم تسمية الرواد 7) مستوى  الت اسعالصف  -

  .( تطلق عليهم تسمية االبطال 8الصف العاشر ) مستوى  -

 . عمالاأل( تطلق عليهم تسمية رجال  9الصف الحادي عشر ) مستوى  -

 ها .أعمال إدارة أنفسهمها ويتولون بأعضاءتقيادة المجتمعات بحيث يختارون  الش بابويتولى 

التي يقوم أعضاؤها بمراتقبة  المحلي ةمين فيقتصر دورهم على دور الوسيط والرابط مع الشراكات أما المعل  

تشكيل لجنة تنفيذية  إلىويتم اختبار حماسة الطالب ويكسبون تجربة جيدة تؤول  ، التقدم الذي يحرزه الطالب

 ،مين عام وأمين صندوق ومسؤول للعالتقات العامة ومستشار تقانوني ورؤساء فرقأمن رئيس ونائب رئيس و

التي  دارةاإلالتواصل و أساليبفيختبرون ردود الفعل و ، عمالاألوذلك لجعل الطلبة يعيشون حالة رجال 

فاعلين في عملية  أعضاءويأخذون على عاتقهم نجاح المشروع ويصبحون  ، تعتمد في المشاريع الصغيرة

المشروع يوفر لهم فرصة لتطبيق دروس  أن  كما  ، والتعاضد الت عاونوهذا ما يعزز لديهم مفهوم  التعلم .

 كنولوجيا واللغة في سياق واتقعي .الرياضيات والعلوم والت

  : فرنسا 

يادةأطلق مشروع التعلم  وتطوير المشاريع  نشاءإل ياإلتقليموبتنسيق مع المعهد  الثانوي ة المعاهدفي  للر 

(IRCE) ، من خالل  يتقتصاداإل اإلجتماعيللمناخ   الس لوكي اتوالغاية كانت تنمية المعارف والمهارات و

فرصة لتنمية  الثانوي ة المعاهدالبرنامج لطلبة يتيح و . المهني ةتطبيق واتقعي يرتبط بالخيارات الوظيفية 

 كعناصر مؤاتية لدخول سوق العمل . الت نظيمو بداعواإل اإلبتكارب المت صلةسلوكياتهم ومهاراتهم 

  : ماليزيا 

أطلق مشروع المنها  المبتكر وذلك لتحفيز الطلبة المبدعين والخالتقين والمبتكرين والقادرين على التكيف 

رو التكنولوجي ة التغي راتوالمشاركة في  بعض المشاكل  تجاوزمن خالل ابتكار اختراعات تساعد على  التطو 

برمجيات التصميم القائمة على  إستعمالمثل  ، من المهارات التقنية ذلك يتقنون عددا إلىوهم  ، المحد دة

 والمشروع يساعد الطلبة على :  ، لتقييم تعلمهم فردي ةتستخدم منتجات وعروض الطلبة ال أنالكمبيوتر، على 

 التفكير الخالق والمبدع والمبتكر . – 1
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 . األمةالقدرة على ابتكار اختراع يفيد  – 2

 تحسين المشاكل المحيطة والتكنولوجيا الراهنة . – 3

يادةب اإلهتمام – 4  . عمالاألوبممارسة خصائص رجال  الر 

 ة الفرد .أخالتقيالتحلي ب – 5

 الثانوي ةالحياة االلزامي لكافة طلبة المرحلة االبتدائية وكجزء من موضوع مهارات  مصم   هذا المنهج المبتكر

ا.  الدنيا في ماليزيا  كمادة تكنولوجية اختيارية. اإلبتكارفيطرح موضوع  ، الثانوي العالي الت عليمفي مرحلة  أم 

ومن معلمين متمرسين . ويتم تطوير  المنظ مات المنهج من فريق متخصص من الجامعات و إعدادوتم 

وهكذا  ، المحلي ةالبرنامج ما بين القطاعين الحكومي والخاص لتأمين التواصل ما بين الطلبة والصناعات 

المشاكل وتعرض عليهم حاالت حقيقية لحل  التكنولوجي ةالع الطلبة على المفاهيم والممارسات ط  إسوف يتم 

 وممارسات ريادية واتقعة .

واثرها االيجابي  البشري ةاالبتدائي والثانوي في تنمية الموراد  الت عليم ي ةأهمهذا العرض الذي يبين  نهايةوفي 

 تنافسي ةاللتحسين موتقعها  التربوي ة المؤس ساتالتجهيزات التي توفرها  ي ةأهم فمن المستحسن تقياس تنافسي ةالفي 

 البشري ةتنمية الموارد  ي ةأهموكانت  ، أعلى تنافسي ةالفكلما كانت هذه النسب مالئمة كانت نسبة  . كنسب مئوية

 تي :هذه النسب على الشكل اآليمكن تقسيم و .فضلأ

 بمساعدة الحاسوب . الت عليمنسبة الطلبة الى الحاسوب في المدارس التي تقدم  -

 كل نمط . نترنت حسباأل إلىنسبة المدارس التي لديها نفاذ  -

 االنترنت في المدارس . إلىنفاذ  منسبة الطلبة التي لديه -

العالي في مواد متعلقة بتكنولوجيا  الت عليمنسبة الطلبة الملتحقين )حسب نوع الجنس بمرحلة  -

 المعلومات واالتصاالت(.

 نسبة المدرسين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس. -

 ارس التي لديها مذياع وتلفاز يستخدم ألغراض تعليمية . نسبة المد -

 التنافسي. الت عليملضمان جودة  الضروري ةوغيرها من التجهيزات 

 

  التّعليممنافع 

 : اآلتيةعلى المستويات  الت عليممنافع  ي ةأهمفي نهاية هذا القسم نورد 

 الى االزيادة في  إضافةسرعة الحصول على عمل بعد التخر   إمكاني ةتتمثل في  : المنافع الخاصة

 . الت عليمكلما ازداد مستوى  األجورنسبة 

  الكلية في المجتمع نتيجة لزيادة الثقافة والمهارات نتاجي ةاإلتتمثل في زيادة  : اإلجتماعيّةالمنافع. 

 الت عليممن  فراداألالتي يكتسبها  (العلمي ة)الرياضية و. 
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  ّان  الد راساتت ضحأوفقد  ، بصورة مباشرة يتقتصاداإل النمو  على  الت عليميؤثر  : يقتصاداإل النمو

نتيجة  كبره األءبل كان جز ، المال المادي فحسب رأسالغربية لم يكن نتيجة لنمو ال الد ولالتقدم في 

 المال البشري . رأسفي  ستثماراإل

 نتا اإلومواكبة لتطورات  إنتاجي ة أكثرصنع تقوة عاملة متعلمة  إن   : الكلي يقتصاداإل النموّ في  زيادة 

العلى  عتمادمن اإل والحد   ،  الحديث يمثل ضمانة االستغالل للموارد  جنبي ةاألة والخبرات العم 

 الشامل  يتقتصاداإل النمو  من  أكبر وتولد تقدرا   ، الكفؤة البشري ة

 الفئات المحرومة الخرو  من دوامة الفقر من خالل  الت عليميساعد  : اإلجتماعي ندماجتعزيز اإل

 ةأويتصدى للتمييز ضد المر ، لالنخرط في سوق العمل الالزمةاكتساب المهارات 

 

 

 :  الثّالثالقسم 

  العالميّة تنافسيّةال أساسالجامعي والبحوث  التّعليم

 

وتقت مضى على وضع جودة  أي  من  أكثرالعالمي يلزم الحكومات  يتقتصاداإلالمعرفة والتنافس  إتقتصادبات 

 لوياتها .أو ة للجميع ضمن تساويالمستمر وتوفير فرص م الت عليمو الت عليم

الوصول الى تكنولوجيا المعلومات  إمكاني ةعلى نطاق واسع بأن تحسن  ي ةالت عليم الس ياساتصانعو  ويقر  

عالمي عن طريق خلق تقوى عاملة  إتقتصادعلى التنافس في  فراداأليساعد  أنيمكن  الت عليمواالتصاالت في 

 .اإلجتماعيفي تسهيل الحراك  ساهممدربة ت

 

  : الجامعات 

 منظ مةالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم ) اليونيسكو ( و األمم منظ مةالجامعي حسب تعريف  الت عليمتقطاع 

 خرىاأل ي ةالت عليم المؤس ساتالتقنية وهو مجموع الجامعات والكليات  (OECD) الت نميةو يتقتصادإلا الت عاون

 الثانوي بغض النظر عن مصادر تمويلها ووضعها القانوني . الت عليملمرحلة ما بعد 

 دارةاإل أو والعيادات الطبية العاملة تحت االشراف المباشر ، العلميّةويشمل ذلك كافة معاهد االبحاث ومراكز اجراء التجارب 

 ( OECD 2002  (العالي التّعليمالمرتبطة بمؤسسات  وأالمباشرة 

 

 العالي :  التّعليم يّةأهم 

 مكاناتاإلحيث تشكل  ، ات القائمة على المعرفةيتقتصادالعالي عصب الحياة بالنسبة لإل الت عليميعتبر تقطاع 

العالي في  الت عليمويكمن دور مؤسسات  . والبشري المستدام يتقتصاداإل للنمو   كبرالحافز األ بداعواإل البشري ة

رات القائمة على المعرفة والدفع بعملية تقتصاداإللحفز  الالزمةالخبرات  إعداد  بداعنحو مزيد من اإل التطو 

 والتنويع وتطوير المشاريع وتوفير فرص العمل وتحقيق التقدم واالزدهار .
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التوفي ضوء  الهائلة التي يشهدها سوق العمل والتكنولوجيا المتطورة التي تقلبت الموازين والسباق  الت حو 

واكتساب  الت عليم مسألةت أصبح ، الخبرات عبر الحدود إنتقالنحو امتالك مهارات بمقاييس عالمية المستوى و

 من ذي تقبل . أكبر  ي ةأهمالمعرفة والمهارات تحظى ب

 الت عليميتعين على تقطاع  ، العالمي ة سواقتحتاجها البلدان لتعزيز تنافسيتها ضمن األولتطوير الكفاءات التي 

الكفيلة بدعم تقطاع  الس ياساتعلى تطوير  يأساسويعتمد هذا التحول بشكل  ، العالي اجراء تحوالت جذرية

 المحلي ة البشري ةالقوية والتمويل الكافي والمواهب  ي ةالت عليم المؤس ساتالعالي وبنيته التحتية القائمة على  الت عليم

ويات األولعلى مستوى الطالب والهيئات التدريسية كما يتعين على المناهج ان تستجيب لمتطلبات  يةالد ولو

 بيئة سوق العمل . إحتياجاتوتواكب  المحلي ة

وحشد ودعم المعرفة للمنافسة في عالم يقوم البتكار  الد ولتحتاجها  أساسي ةوتعتبر هذه الجوانب بمثابة مفاهيم 

 كدافع رئيسي للتطور . بداععلى اإل

" في مجاالت الصناعة الأو التربوي ان المصطلحات والمفاهيم الجديدة تظهر  الت عليمومعلوم لدى العاملين في 

بدأ ينتقل  تنافسي ةالوعليه يمكن القول ان مفهوم  الت عليمومنها تنتقل تدريجيا" الى مجال  ، تقتصاداإلوالتجارة و

جديدة مثل ضرورة  تحد ياتوخصوصا" الجامعات  ي ةالت عليم المؤس ساتحيث تشهد  ، الت عليممؤخرا" الى حقل 

وحصولها على ترتيب متقدم في تقوائم أفضل الجامعات على  عتمادتحقيق معايير الجودة والحصول على اإل

في منافسة شديدة على المستوى  عربي ةالوهذا يضع الجامعات  تحد ياتالوغير ذلك من  العالمي ةالمستويات 

 . يالد ولو ياإلتقليم

 

 الجامعي التّعليمفي  تنافسيّةال  : 

 عاليةالجامعي على انها تقدرة الجامعة على تقديم خدمة تعليمية وبحثية  الت عليمفي  تنافسي ةالتعرف  التعريف :

الذي يكسبهم تقدرات  األمر ،هيئة التدريس فيها أعضاءالجودة مما ينعكس ايجابا" على مستوى خريجيها و

ومن ثم  ، وفي نفس الوتقت يعكس ثقة المجتمع فيها ، في سوق العمل بمستوياته المختلفة تنافسي ةومزايا 

المنشودة بحيث تصبح الجامعة  هدافاألوهكذا تتحقق  ، بها لتحاقالطالب على اإل إتقبالمعها وزيادة  الت عاون

ا بأن ه " أيضاالجامعي  الت عليمفي  تنافسي ةالويمكن تعريف  ، والمجتمع في خدمة الجامعة ، في خدمة المجتمع

 خدمة المجتمع ( –البحث  – الت عليم)   في وظائفها الثالث األفضلتحقيق   أجلتسابق الجامعات من 

 ( . 2009في الجامعات المصرية  تنافسي ةال. )  العالمي ةوالوصول الى المستويات 

 

  ة ( : إجتماعي: ) باحثون وبيئة  عربيّةالواقع البحوث 

ف من بيئة العمل المباشرة بما في ذلك في تحفيز العلماء وتتأل   ا  هام للبحوث عنصرا   اإلجتماعي ةل البيئة تمث  

 بعناية . المهني ةويجب التدتقيق في البيئة  ، أيضاالكبيرة  اإلجتماعي ةومن البيئة  المهني ة األنماط
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الجامعات الحكومية ذات االستقالل  أو الثقة تأتي من المسؤولين عن عمل الباحثين ) غالبا ما تكون الحكومة 

نحو  األولىوتتوجه الجامعات بالدرجة  ، في الجامعات أيضاالنسبي( وبما ان معظم الباحثون يعملون 

لم تحتو  . وحتى في وتقت تقريب جدا في الوصف الوظيفي أساسي ةالبحث كمهمة  إعتبارلم يتم  ، التدريس

. وكان البحث  على ضرورة إجراء أبحاث عربي ةالالجامعي في المنطقة  ستاذالشروط المرجعية لعمل األ

 اض الترتقية فقط في أحسن الظروف .عبارة عن نشاط غير معرف ويخدم أغر

نه ينصح باضافتهم كجزء من سياسات البحث للجامعات إوما تزال ( بنظام الترتقية ولذلك ف تتأثر الوظيفة )

) التصور والتخطيط للمستقبل ( لكن فشلت  عاليةالوتقد تقامت بعض البلدان بوضع العلم في المكانة  .عربي ةال

 لالختصاص. أكبررمزي  إحترام عطاءوالوسائل المرافقة إل اإلجتماعي ةالباحثين المكانة  إعطاءفي 

 ومسعى عملي األمةمن بناء مشروع  جزءا   المزدو  )كتطلع وتوق ( اإلعترافمن  ويشكل فهم تقيمة المعرفة

 . لكن بوصفها نشاطا بوصفها خطابا   المعرفة على ممارستها اليومية وليس إنتا اذ يعتمد  ،

 

  نزف في زمن العولمة :  عربيّةالهجرة األدمغة : 

وبروز دور البحث العلمي  ، الن اميةالمتقدمة و الد ولالمرتكز على المعرفة لدى  تقتصاداإلتسبب نضو  مفهوم 

 الد ولبازدياد مضطرد في هجرة العقول من  ي ةتقتصاداإل الت نميةفي استراتيجية  يأساسكعنصر  اإلبتكارو

 الد ولبخاصة  ، دمغة المهاجرةالمتقدمة الجاذبة لأل الد ول. فلقد استطاعت بعض صناعي ةال الد ول إلى الن امية

ة ها اآلنية والمستقبلي  أهدافتوظيف هذه الهجرة بما يخدم  ، ة والواليات المتحدة االميركية وكندااألوروبي

الطاردة  خرىاأل الد ولغفلت العديد من أبينما  ، مستفيدة من النبوغ الذهني المتطور لهؤالء المهاجرين

الى خسارتها الجسيمة لهؤالء  أد ىا ، مم  األمرهذا  عربي ةال الد ولومنها  الث الثدمغة والسيما دول العالم لأل

متطورة باتت ضرورية ومؤكدة في ظل الحركة  إمكاني اتالعلماء ال كمواطنين فحسب بل كأدمغة وخبرات و

 المتسارعة للتنمية .

سم يت   الد ولالتبادل العلمي بين  أنواعنوع شاذ من  أن هااليونيسكو هجرة العقول على  منظ مةلقد اعتبرت 

ان هجرة  بإعتبار ، ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا أوالمتقدمة  الد ولبالتدفق في اتجاه واحد ناحية 

  وهو العنصر البشري. نتا اإلعناصر  أهمألحد  مباشرا   العقول تعد نقال  

 ( 2001مجلة البرلمان العربي )

 

  : هجرة الكفاءات والشتات العلمي 

     الت عاون منظ مةادرة عن الص   رتقامن األوتبي   ، عربي ةالتمثل هجرة الكفاءات مصدر تقلق في المنطقة  حالي ا

من أصل عربي  المؤهلين تأهيال عاليا األشخاص( أن حوالي مليون من OECD)  الت نميةو يتقتصاداإل

 . الت نميةو الت عاون منظ مةيقيمون في بلدان 
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 2014حسب بلد الميلد  عاليةالت عدد المغتربين العرب ونسبة المغتربين ذوي الكفاءا إجمالي -جدول
 

 %عاليةالذوي المهارات  عدد المغتربين إجمالي ةالّدول

 16.4 1301076 الجزائر

 40.6 7424 البحرين

 51.2 274833 مصر

 28.2 294967 العراق

 48.9 575992 األردن

 44.1 37591 الكويت

 32.9 332270 لبنان

 43.4 27481 ليبيا

 18.5 14813 موريتانيا

 14.8 1364754 المغرب

 43.8 14798 فلسطين

 36.9 2753 عمان

 43.3 3384 قطر

 35.4 34646 السعودية

 40.5 42086 السودان

 34.1 126372 سوريا

 17.7 371274 تونس

 23.9 14089 المتحدة عربيّةالاالمارات 

 19.3 32428 اليمن

 
 

 مال البشري : رأستصدير ال 

هناك اآلالف من العلماء العرب والمهندسين  بأن   2000للعلوم في عام  وطني ةال المؤس سةووفقا لما كشفته 

من  5000 ، من اللبنانيين 11500 ، من المصريين 12500 ، يعيشون في الواليات المتحدة االميركية

من الفلسطينيين . بينما يميل العلماء من المغرب وتونس الى  2500يين واألردنمن  4000 ، السوريين

 وبا .رأو  إلىالتوجه 

المال البشري المؤهل تأهيال  رأسمن حيث تصدير  نشاطا كثرواحدة من المناطق األ عربي ةالوتعتبر المنطقة 

 والذي يحمل شهادات جامعية . عاليا

 

النفط والغاز في  يساويالمال البشري هو من بين الصادرات الرئيسية في المنطقة ربما  رأس فإن  وفي الواتقع 

% من الطالب العرب الذين يدرسون في الخار  ال يعودون  45ن ما نسبته أالمتاحة تبين  البياناتو ، القيمة

 % من االطباء المهرة في بريطانيا هم من العرب. 34و ، ي ةاألصلبلدانهم  إلى
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 الى دول الغرب بما في ذلك  الن امية الد ول% من هجرة المهارات من  31بـ  عربي ةالت المنطقة ساهموتقد 

 ( UNDP 2009 : 2008 2004زحلن ) % من العلماء .  15 ، % من المهندسين 23 ، % من االطباء 50

  

العرب( غير القادرين % من جميع حملة الدكتوراة من 80من حملة الدكتوراة )ألف  200من  أكثروهاجر 

العدد القليل الذي يتجه نحو الواليات  ن  إا بالنسبة للمغرب العربي فأم   المحلي . تقتصاداإلعلى االتصال ب

% من علماء اجتماع 60 أن  حيث تبين  ،روبا وخاصة فرنساأو  إلىالمتحدة ولكن اتجاه العلماء المغاربة 

وعاد الى الجزائر عدد من العلماء بسبب  ، يعملون في الخار  إنتاجي ة كثر% المغاربة األ15الجزائر و 

 بحاث .في بالدهم للعمل في التدريس واأل ونتيجة تحسن الوضع ،عوامل )الدفع ( في فرنسا

 

  المهاجرة البشريّةمجاالت اختصاص الموارد  : 

( 2004المتحدة ) ايار / مايو  عربي ةالفي االمارات  اإلستراتيجي ة دراساتأعدها مركز الخليج لل دراسةوفق 

 وجود : إلىة تشير ي  األولات حصاءفان اإل

 

 284 جامعي مهاجر في مجال العلوم الهندسية والتطبيقية . أستاذ ألف 

 179  في مجال العلوم الحياتية والزراعة ألفا 

 152  في مجال الصحة ألفا 

 225  في العلوم التطبيقية والرياضة ألفا 

 136  ة داريالعلوم اإلفي مجال ألفا 

 لف عالم وخبير عربي .أ 750فيصبح المجموع 

 

المتقدمة  الد ولالمشاركة في التقدم العلمي والتربوي والتكنولوجي في  عربي ةالنسبة العقول  أن  وهذا يعني 

 % من مجموع العاملين المتميزين فيها . 2 إلىتصل 

 

 أنيمكننا بسهولة  هإال  أن   ،الناتجة عن هذا النزف المستمر السلبي ةوعلى الرغم من صعوبة تقدير اآلثار 

رر وبطريقة عكسية مدى نتصو   المصدرة للموارد  الد ولوفي  ، االذي كان من الممكن تحقيقه عربي   التطو 

وال سيما من معظم  ، طانهمأو % منهم في  50 أو  30وفي حال تمت المحافظة على نسبة  ، بالذات البشري ة

 الد ولحرمان هذه  ن  أو ، ة وسياسية متالحقةيإتقتصادأزمات  2004"المستنزفة " شهدت منذ العام  الد ولهذه 

 الت اليبومالها البشري يعني في أبسط االحوال تغييب الكتلة الحرجة للبناء المعرفي  رأسمن تقسم هام من 

 إلىا يؤدي مم   ، دارةاإلو الت عليمتطوير  إمكاني اتمن  ي والحد  نتاجاإلتكريس وضعية التخلف العلمي والتقني و

 التي استقطبت العلماء والباحثين. الد ولويقوي  البشري ةفي الموارد  تنافسي ةالضعف 
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 المهاجر الغربيةمن العلماء العرب الذين أبدعوا في و  : 

  : أحمد زويل 

عن اكتشافه العلمي  1999ل عالم عربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء العام أو عالم كيميائي مصري و

 ة .الث انيالمعروف باسم ) ثانية الفيمتو ( وهي أصغر وحدة زمنية في 

  : شارل عشي 

وكان مسؤوال عن  ، ( في وكالة الفضاء االميركية ناساjplعالم فضاء لبناني ومدير مختبر الدفع النفاث )

 رحالت عدة للمكوك الفضائي .

  : عبد العالي العوضي 

للطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية في  يالد ولتولى رئاسة المجلس  ، عالم الطب الحيوي المغربي

 وهي هيئة رأت النور بمبادرة منه . ،الواليات المتحدة

  : فاروق الباز 

ل أو ء والتحكم االستشعاري في جامعة بوسطن . عمل في عالم فضاء مصري ومدير مركز أبحاث الفضا

 حيث أسهم في اختيار مواتقع الهبوط على سطحه . ،على القمراإلنسان رحلة لهبوط 

  : رمال رمال 

صغر عالم في جيلة من مجلة البحوث االميركية عام أعالم لبناني في الفيزياء االحصائية والحائز على لقب 

1984 . 

  : منير حسن نايفة 

إذ ارتبط اسمه باكتشاف  ، أبرز علماء الفيزياء في القرن العشرين أحدعالم الفيزياء الفلسطيني الذي يعد 

 سرار جديدة للذرة وأسس ما بات يعرف بكيمياء الذرة المفردة .أ

  : الياس زيرهوني 

التصوير الشعاعي التشخيصي في جامعة جون هوبكنز والمدير  أستاذعالم الطب الشعاعي الجزائري و

 ( في الواليات المتحدة االميركية .NIH 2008-2002الخامس عشر لمعاهد الصحة القوية )

  : فواز علبي 

،  سوري الجنسية وعالم التكنولوجيا االشعاعية الكهربائية . عمل مديرا" ألحد مراكز ابحاث الفضاء الناسا

 توماس اديسون في الكهرباء . آليةميد وهو حاصل على

  : مصطفى السيد 

 في الواليات المتحدة االميركية . 2009العلم للعام  آليةعالم فيزياء مصري حاصل على ميد

 حسن كامل الصباح :  -

، وتنسب اليه عشرات االختراعات  عالم الفيزياء اللبناني الذي عمل على تحويل الطاتقة الشمسية الى كهرباء

 في اميركا  1945وبا . اغتيل عام رأو المسجلة في اميركا و
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  بسبب هجرة العقول  عربيّةالالخسائر : 

 

بسبب هجرة العقول تقدرت بحدود  عربي ةال الد ولالخسائر التي منيت بها  ن  إف ،باالستناد الى بعض التقديرات

عقود من الزمن حوالي عشرين  4كما تضاعفت هذه الخسائر خالل  ، دوالر في سنوات السبعينات مليار 11

 ) د. منى عمار (  تقريبا مليار دوالر 200حدود  إلىمرة لتصل في العقد الحالي 

 

ن ذلك يعني تحويل إف ،حد المهاجرين العرب يكلف بلده في المتوسط عشرة االف دوالرأتعلم  أنافترضنا  إذا

 الى الواليات المتحدة االميركية كل عام ) د. منى عمار(. عربي ةالمليار دوالر من االتقطار  18

 

عند ريغين برنز في كتابه "القرن المالي" ولطالما ترددت هذه المقولة على ألسن العديد من المفكرين  ورد هذا

البلدان المتقدمة عبر  إلىتقدم مساعدات  ، الن امية الد ولومعها سائر  عربي ةال الد ولحتى الغربيين منهم في أن 

المستقطبة  الد ولوهو أمر يوجب على  ، ي ةالت عليمليها لتستفيد من خبراتها إتأهيل هذه الكفاءات ثم تصديرها 

من مليون خبير  أكثرفهنالك  المنتجة لهذه الموارد . الن اميةللدول  تعويضا الزاميا البشري ةللموارد 

 ،المتقدمة الد ولالفنيين المهرة من المهاجرين العاملين في  أوواختصاصي عربي من حملة الشهادات العليا 

 . عربي ةالالف عربي من حملة الشهادات العليا وفق تقرير مؤسسة العمل  450روبا أوكا ويمرأوتضم 

 

  اتهام الكفاءات المهاجرة بالخونة : 

 أن  ففي العديد من البلدان تعتبر وجهة النظر الرسمية هي  ،اآلراء بشأن هجرة الكفاءاتهناك مجموعة من 

ذلك  إلىويضاف  ، الخاصة بهم على مصالح وطنهم المادي ةهؤالء المهاجرون هم " خونة " يفضلون الرفاهية 

لفقيرة التي تتحمل دعاء بأن هناك " تقرصنة كفاءات " متعمدة من تقبل أغنى البلدان على حساب البلدان ااإل

 ( . MOUTON T WAAST 2009)تكاليف تعليمهم 

 

 الدافعة الى الهجرة هي سباباأل  : 

ا أنفسهمالكفاءات الذين يجدون  أصحابعلى استيعاب  انعدام القدرة أوضعف  . أ  أو عاطلين عن العمل  إم 

بسبب  ي ةاألصلغلب العلماء الذين هاجروا بلدانهم وأ . ال يناسب اختصاصاتهم في بلدانهم ال يجدون عمال  

 والمعنوية التي تواجههم عند القيام بالبحث العلمي. المادي ة الص عوبات

 الكفاءات. صحابضعف المردود المالي أل . ب

 .الت نميةومشاريع  الت عليمفقدان االرتباط بين  أوي الت عليمانعدام التوازن في النظام  . ت

والتي  عربي ةالالتي تعتري التجارب الديموتقراطية  اإلشكالي اتو اإلجتماعيو الس ياسي ستقراراإلعدم  . ث

تضطرهم الى  أو ، طانهمأو الخبرات بالغربة في  أصحابشعور بعض  إلى األحيانتؤدي في بعض 

ية أكثروراء ظروف  الهجرة سعيا   ( ومن المعروف 2005) مذكرة االمانة العامة  ا  إستقرار أكثرو حر 
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وما توفره من اجواء  ، مادية إمكاناتان البلدان المتقدمة تكون مركز "جذب"لهذه الكفاءات تمكنه من 

يةال تشكل مناطق طرد لهؤالء العلماء  الن اميةالبلدان  أن  يقابلها  ، للعلماء والباحثين ستقراراإلو حر 

وعدم توفر  الس ياسي ستقراراإلعن انعدام  ووسائل البحث فضال   المادي ة مكاناتاإل، نتيجة تقلة  والباحثين

 .(316:  1976وآخرون  وعدم وجود أنظمة مشجعة للحوافز ) فور العلمي ةالجو العلمي والبيئة 

 

 الجاذبة لهجرة العقول وهي  سباباأل : 

يادة . أ  والتقدم الذي تتمتع به هذه البلدان . ستقراراإلللبلدان الجاذبة ومناخ  التكنولوجي ةو العلمي ة الر 

 وتشكل اغراءا   المادي ةالجيدة التي تمكنها من توفير فرص عمل هامة من الناحية  المادي ةتوفر الثروات  . ب

 لالختصاصيين . تقويا  

الخبرات في مجال البحث العلمي والتجارب التي تثبت كفاءتهم وتطورها  صحاباتاحة الفرص أل –   . ت

)مذكرة االمانة العامة  أخرىمن جهة  عطاءا أكثرسع وأوجديدة  هم آفاتقاأماموتفتح  ، أخرىمن جهة 

2002 :2  ) 

 

 : الّرابعالقسم 

 : البشريّةللموارد  تنافسيّةالتهم في اكتساب المهارات ساهمالمهني وم التّدريبو التّعليمالتوجيه و يّةأهم 

 

 (  49:  2014 عربيّةالالعمل  منّظمةوالتوجيه المهني : )  اإلرشاد 

في  المتخص صة العالمي ةالمتقدمة واألجهزة  الد ولالتوجيه المهني من العناية الفائقة التي توليها له  ي ةأهمتبدو 

 . البشري ةالموارد  إعدادو تقتصاداإلمجال 

 

من تقبل هياكل كبرى  دراساتة نالحظ اهتماما متزايدا بهذا المجال الذي خصصت له األخيرففي السنوات 

ومجموعة   ETFالمهني  للت دريبة األوروبيوالوكالة  CEDFOPومنظمات مثل البنك العالمي ومركز 

المنجزة عن  الت قاريرويستخلص من جملة  ،EOCD ي ةتقتصاداإل الت نميةو الت عاون منظ مةالبلدان المنتمية ل

 ما يلي :  المنظ مات طريق هذه 

 اإلجتماعي ندما مدى الحياة واإل الت عليم  أهداففي تحقيق  ا  يأساس دورا  يلعب التوجيه المهني  -

 . ي ةتقتصاداإل الت نميةوتحسين جدوى ومردودية سوق العمل و

 . الت دريبو الت ربيةوتحسين مردود منظومة  تشغيلي ةاليساعد على دعم  -

 المهني . ندما واإل الت شغيل آلياتيساعد على تحسين استغالل  -

 سوق العمل . إحتياجاتو فراداأل إحتياجاتتقدر ممكن من التوازن بين  أكبريساعد على تحقيق  -
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 البشريّةالمهني في تنمية الموارد  التّدريببشأن التوجيه المهني و يةالّدول اإلتفاقيّة  : 

بشأن التوجيه  142رتقم  يةالد ول اإلتفاتقي ةعن  يالد ولأعلن في مؤتمر العمل  1975حزيران يونيو  4بتاريخ 

 بنودها اآلتي :  أهم  المهني. وكان  الت دريبو

 

  األولىالمادة  : 

المهني بحيث ترتبط  الت دريبتعتمد كل دولة عضو تطوير سياسات وبرامج شاملة ومنسقة للتوجيه المهني و

الب ارتباطا وثيقا  العامة . الت شغيلوخاصة عن طريق مكاتب  ، ةالعم 

 

  ةالثّالثالمادة  : 

بما في ذلك البرامج المناسبة لكل المعوتقين  ، توسع كل دولة عضو بالتدريج نظم توجيهها المهني .1

 والعاجزين .

ووضع  ، المرتبطة بذلك ي ةالت عليمالفرص  ، المهني الت دريب ،تغطي معلومات التوجيه : اختيار المهنة .2

ال الة وآفاق العم   والسالمة والصحة اثناء العمل . ة وآفاق الترتقية وظروف العملالعم 

 

  ةالّرابعالمادة : 

 الت دريب إحتياجاتن تعد لها وتنسقها لمواجهة أالمهني لديها و الت دريبتوسع نظم  أنعلى كل دولة عضو  

وعلى كل  يتقتصاداإل الن شاطوفروع  تقتصاداإلوالكبار في كل تقطاعات  الش بابالمهني طيلة الحياة لدى 

 مستويات المهارة والمسؤولية .

 

 المادة الخامسة  : 

العمل  أصحابمع منظمات  الت عاونوتنفذ ب ، المهني الت دريبتوضع سياسات وبرامج التوجيه المهني و

الو  . وطني ةوعند االتقتضاء مع غيرها من االجهزة المهمة وبما يتفق مع القانون والممارسة ال ، العم 

 

. وشملت  بشأن مستويات العمل 1969لعام  1رتقم  عربي ةالاإلتفاتقي ة / 142رتقم  يةالد ولاإلتفاتقي ة وتقد سبق 

الو عمالاأل أصحاب وحقوق وواجبات كل من والتدر  في العمل الت دريبعلى   والمتدربين والمتدرجين العم 

هيل المهني للعمال العجزة لتمكنهم من أحثت على تقديم خدمات الت كما . بما في ذلك تحديد االجر المناسب

 (. 15المادة عمل آخر مناسب لحالتهم ) أداء أوي األصلاستعادة تقدرتهم على مباشرة عملهم 

 

للنهوض بمستوى كفاءة  الت دريبببرامج  لتحاقد على اإلافرالتوجيه المهني والتقني هي تشجيع األ أهداف أهمو

التسهيل تنقل  توفير فرص العمل وعلىالتي تساعد على  ، البشري ةالموارد   . عربي ةالة العم 
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 التقني والمهني  التّعليمو للتّدريب عربيّةال اإلستراتيجيّة : 

ة والثالثين لمؤتمر العمل العربي الذي انعقد في الس ابعفي الدورة  للت دريب عربي ةال اإلستراتيجي ةتقرار إتم 

جودة نظم  أن   إعتبارمن  اإلستراتيجي ةوانطلقت  . 2010آذار مارس  13و 6المنامة في البحرين ما بين 

 . اإلجتماعيو يتقتصاداإل النمو  وفاعليتها هو من المدخالت التي يعتمد عليها  البشري ةتنمية الموارد 

 

الالتي تشمل  ساسي ةاأل المهني ةالعاملين في المستويات  إعدادوالهدف منها هو  المهرة والمهنيين وفي  العم 

ومساعدي االختصاصيين كأحد العناصر  ، التي تشمل الفنيين ) التقنيين ( المتوس طة المهني ةالمستويات 

ناتوال  . البشري ةالرئيسية في نظم تنمية الموارد  مكو 

 

 النظامي وغير النظامي.ي بين الت دريبالواتقع  الد ولالمهني والتقني في  الت عليمو الت دريبوتقسمت استراتيجية 

 الت عليم:  اآلتيةعلى المستويات والنماذ   عربي ةال الد ولالمهني والتقني النظامي في  الت دريبو الت عليميقوم 

 التطبيقي . الت عليمالمهني و الت عليم ،التقني

 

ا المهني والتقني غير النظامي يهدف الى تأهيل الملتحقين فيه من مستوى العاملين  الت عليمو الت دريب أم 

ة تقصيرة وهو عبارة عن برامج تدريب غير نظامي   ، محدودي المهارات وذلك النخراطهم في سوق العمل

 تتمتع بدرجة من المرونة .

 

 (31:  2014: )م ع ع  هاأهمالمهني والتقني يتوزع على عدد من البرامج .  التّدريبو التّعليم 

 لالنخراط في سوق العمل . أكثر أوبرامج تأهيل لمهنة : تأهيل الملتحقين لمهنة  -

كتدريب المهندسين على برامج حديثة في  ، المستمر : يهدف لرفع كفاءة العاملين الممارسين الت دريب -

 سوق العمل .

  ي ةالت عليمتأهيلهم لمهن في غير مؤهالتهم  أو التحويلي : يستهدف الراغبين بتغيير مهنهم  الت دريب -

  .الى المهن السياحية ( اإلجتماعي ةمن المهن )  -

 تدريب يسبق العمل : برامج تأهيل للمهن التي سيعملون بها للتنافس في سوق العمل . -

 

 المهني والتقني :  التّدريبو التّعليمالتي تواجه  الّصعوبات أهم 

وكذلك نسبة كبيرة من الطالب  نتا اإلالمهني من كسب ثقة تقطاع العمل و الت عليمو الت دريبن منظومة لم تتمك  

ويمكن تجسير الثقة وبناؤها مع  سوق العمل . إحتياجاتبسبب تدني نوعية مخرجاتها وضعف ارتباطها ب

والكبار في سوق العمل عن طريق تجويد نوعية  الش باب دما " إل" جاذبا  لتصبح خيارا   نتا اإلتقطاع العمل و

 المخرجات وتحسين مواءمتها .
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العمل  منظ مةالتي تقامت بها  دراسةالمهني والتقني هو نتائج ال الت عليموخير مثال على عدم ثقة الطالب ب

 2014بالدبلوم التقني )م ع ع  لتحاقالحقيقية لعزوف الطلبة عن اإل سباباألللتعرف الى  2011عام  عربي ةال

 :23 ،24  ). 

 

بواسطة استبيان  ، السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان وفلسطين عربي ةالشملت كل من المملكة  دراسةال

المهني  الت دريبو الت عليم% من طلبة المراحل المنتهية لكل مستوى من مستويات منظومة 1بنسبة  عي نةل

 وجاءت االجابات كاآلتي :  دراسةشملتها ال التي الد ولوالتقني في 

 95  الت عليمال يتيح فرصة مواصلة ألن ه المهني  الت عليم% يعزفون عن  

 98  الخريج ال يتاح له العمل في وظائف متقدمة . ن  المهني أل الت عليم% يعزفون عن 

 98  ي ةالت عليممما هو متاح للشهادات  أتقلفرص العمل المتاح لهم ألن  المهني  الت عليم% يعزفون عن. 

 84  من مستوى الشهادات الجامعية  أتقلهو  األجورمستوى ألن  المهني  الت عليم% يعزفون عن 

 95  هي أضعف من مخرجات المستوى  اإلجتماعي ةالمكانة ألن  المهني  الت عليم% يعزفون عن

 ي .الت عليم

 

من خالل الفقرة  للت شغيلللعقد العربي  ساسي ةالمهني والتقني وضعت ضمن النقاط األ الت دريبو الت عليمفسياسة 

ا الت عليم التي نصت على تحسين جودة برامج المهني  الت دريبوالتطبيقي والفني والمهني  الت عليمو عموم 

 الت عليمبمراحل  أدنى بين الملتحقين مقارنة % كحد   50، والهدف هو رفع نسبة الملتحقين به الى خصوصا

والتأهيل خالل فترة  الت دريب إعادةلتوجيه العناية ببرامج  للت شغيلصت استراتيجة العقد العربي أوو ،المختلفة

المهني والتقني بالعالم  الت عليمنسبة الملتحقين ب أن  بعد ما تبين  2020الى العام  2010العقد الممتدة من العام 

 .المتعلمينمجموع الطالب  إجماليمن  % 30تجاوزتالعربي ال 

 

 اإلجتماعيو يتقتصاداإلللنهوض  أساسالمهني ك الت دريبة اعتمدت على األوروبي الد ول أن  بالمقابل نجد 

ة على األوروبيفي بعض البلدان  المهني والتقني الت دريبالطلبة والمتدربين على  وتوزعت نسبة لبلدانها.

 :(  34:  2014) م ع ع  الشكل االتي

 

 تدريب وتعليم مهني % تعليم ثانوي % البلدان

 64 36 فنلندا

 68 32 هولندا

 60 40 ألمانيا

 65 35 سويسرا

 78 22 النمسا

 56 44 فرنسا

 50 50 األوروبي اإلتّحاد
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 التقني والمهني :  التّدريبو التّعليم إشكاليّة 

بسبب كون البرامج غير  األحيانفي كثير من  أشكالالتقني والمهني مصدر  الت دريبو الت عليمل تعريف يشك  

التقني والمهني  الت دريبو الت عليموالهدف الرئيسي من  ، متجانسة للغاية من حيث محتواها ووتيرتها ومدتها

 لدخول سوق العمل . أو لتطوير هذه المهارات للعمالة  أو ، المهارات الوظيفية ذات الصلة بالمهن إعدادهو 

 

العمل والتي تفيد  أربابا مجموعة من الكفاءات التي يقي مها بأن ه ويمكن تعريف المهارات ذات الصلة بالمهن 

 إنتاجي ةبما في ذلك المهارات ذات الصلة بوظائف محددة وغيرها من المهارات التي تعزز  ، للعمل الحر

 .ب (  2010 يالد ولالعامل ) البنك 

 

التقني بدخول  الت دريبالتقني وتربط  الت دريبب الت عليمتنمية المهارات تربط  فان يةالد ولالعمل  منظ مةل ووفقا

البلدان  إنتاجي ةمما يساعد على استدامة  ،ودخول سوق العمل بمكان العمل والتعلم مدى الحياة  ،  سوق العمل

 .(2008وافضل من الوظائف )م ع د  أكبرالى عدد  النمو  وترجمة 

 

في الحد  لتعلم مدى الحياة التي تلعب دورا حاسماجزءا" من عملية ا الت دريبو الت عليموبالنسبة لليونيسكو يشكل 

ل العمل الذاتي )اليونيسكو توليد الدخل من خال أو  ، من الفقر وزيادة احتماالت العثور على عمل الئق

2009 ). 

 

،  الش بابالتقني والمهني ال سيما العاطلين عن العمل  الت دريبو الت عليمومن وجهة نظر الذين يشاركون في 

الذا لم يؤد الى إمضيعة للوتقت والموارد  الت دريبو الت عليميكون   ة .العم 

 

  المهني والتقني التّدريبتعريف : 

( UNEVOC) التقني والمهني الت دريبو للت عليم يالد ولومركز اليونيسكو  حصاءد معهد اليونيسكو لإلوتقد حد  

"مجموعة من تجارب التعلم التي لها صلة بعالم العمل  بأن ه المهني والتقني  الت دريبو الت عليم 2006في العام 

  .والتي يمكن ان تحدث في مجموعة متنوعة من سياتقات التعلم "

 ووفقا ، يةالد ولجراء المقارنات إو البياناتالمهني يستخدم لجمع  للت عليمويلخص هذا المفهوم بتعريف أضيف 

يعد المشاركين للدخول مباشرة الى سوق العمل ويوفر  المهني برنامجا الت عليمللمهارات يشكل  يالد وللتصنيف 

 ./  (  2010 حصاءمعهد اليونيسكو لإل. ) المهني بنجاح الت عليممؤهالت مناسبة ممن أتموا  أصحابلسوق العمل 

بمجموعة من المعلومات  فراداألنشاط مخطط يهدف الى تزويد  بأن ه الت دريبيعرف  ،والتعريف اآلخر

 .(2002عبد الباتقي في العمل ) فراداأل أداءت معد الوالمهارات التي تؤدي الى زيادة 
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تهدف  ، مستمرة محورها الفرد في مجمله منظ مةعلى انها عملية  الت دريبوالتعريف الشامل يعرف عملية 

مستقبلية ( يتطلبها الفرد والعمل  أو  حاليةمحددة )  إحتياجاتوذهنية لمقابلة  فن يةتغيرات سلوكية و إحداثالى 

 .( 2012التي يعمل فيها والمجتمع الكبير ) توفيق  المؤس سةالذي يؤديه و

  

 (:2015: )الفضالة  اآلتيةات عتبارلإل الت دريبفضل التعاريف التي وردت في أمن  األخيرويعتبر التعريف 

اي اتباع منهجية عملية مبتعدا  الت نظيمالتخطيط و أساسنه نشاط يقوم على أل منظ مةعملية  الت دريب -

 ة والخطأ .حاولالم أسلوبعن انتها  

وان محوره  العملي ةبحيث تكون مالزمة للفرد منذ تعيينه حتى نهاية حياته  الت دريباستمرارية عملية  -

 هو الفرد . يساساأل

 هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته . الت دريب أن إذعملية هادفة  الت دريب -

عية ويجب واتق )ومستقبلية حالية) إحتياجاتية وفق الت دريبحيث تصمم البرامج  ،الت دريبواتقعية عملية  -

 .ان يكون تحديدها دتقيقا

كافة فئات العاملين والمواضيع التي تقع ضمن دائرة اهتمام  الت دريبيشمل  ، عملية شاملة الت دريب -

 ها .أعمالو المؤس سة

 وفائدته هي :  الت دريبلعملية  أساسي ةمرتكزات  أربعةوالتعريف يشتمل على 

 الفرد ) تحقيق الذات (  -

 (  نتاجي ةاإلالعمل ) تحسين الكفاية  -

 (  عاليةف) الوصول الى ال المؤس سة -

 (  الت نميةالمجتمع ) تحقيق  -

 فراداأليحقق فوائد كبيرة على مستوى  هبإعتبار تنافسي ةالالتقني والمهني لتعزيز  الت دريبب اإلهتمامتي أوي

 ( :  2015) الشافي  ككل ومنها : تقتصاداإلوعلى مستوى 

 تخفيض نسب البطالة : – 1

 على الحصول على عمل مناسب . فراداألالتقني والمهني تحتا  الى تطوير لمساعدة  الت دريبمنظومة 

 

 مواجهة التغييرات في سوق العمل :  – 2

  ي ةأهمتبرز  تستلزم معارف ومهارات متخصصة ليست متاحة حاليا" في سوق العمل لذا التغييرات في سوق

 . التغي راتالمهني والتقني لمواجهة هذه  الت دريبتطوير منظومة 

 ي : الّسكان النموّ مواجهة  – 3

ةيضاعف العبء على كاهل  الس كانارتفاع عدد  التكون  أنالعاملة مما يستدعي  القو  ة على تقدر كبير من العم 

وهذا يتطلب  ، األسرةعالة فر يكفي إلأوافضل و إنتا المهارة تمكنها من العمل بأفضل كفاءة ممكنة لضمان 

 توفير منظومة تدريب تقني ومهني ومستوى عال من المهارة .
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 مواجهة التغيير في المهن :  – 4

االندثار وتطويرها  للحفاظ على الحرف والمهن التقليدية من نظام تدريب مهني تقوي يعد ضروريا وجود

 من مصادر الدخل القومي . لجعلها مصدرا

 :  اإلجتماعي التّرابطزيادة  – 5

يساعد على تقديم التأهيل المالئم للعديد من الفئات المهمشة والفئات التي تجد صعوبة في الدخول الى  الت دريب

 الخاصة . حتياجاتمن ذوي اإل األشخاصسوق العمل كالنساء و

المهني الموجه الى تلك الفئات  الت دريبالى تطوير  الت نميةتلك الفئات في عملية  إدما وتحتم الرغبة في 

حيث ما زالت مشاركة الفئات الخاصة  ، الت نموي ة العملي ةبالمهارات لرفع مستوى مشاركتهم في  لتزويدهم

 منخفضة نتيجة انخفاض مستوى تعليمها وتدريبها .

 

 تنافسيّةالفي  التّدريب يّةأهم  : 

يمكنها من مجابهة المتغيرات  عاليةالتوفير موارد بشرية تتمتع بالمهارة والكفاءة  أن  هنالك توافق عالمي على 

 منتج تنافسي.  تقتصادكسبيل إل ، ةالد ولات يتقتصادالسريعة وتحقيق تقيمة مضافة إل

على السلوك المهني  الت دريبلتأثير عملية  ساسي ةاأل األبعادمفاده ما هي  يةهماألويبرز هنا تساؤل رئيسي بال  

 عمالاألبمنظمات  نتاجي ةاإلو داءوكيف يمكننا رفع مهارات تقوة العمل بهدف تحسين مستوى األ ، لقوة العمل

 تقتصاداإلا في زيادة تقدرة يأساس تشكل عامال البشري ةنوعية الموارد  أن  جابة هي واإل؟  ( 2015) الفضالة 

زيادة   ي ةأهمالجديدة على  النمو  نظرية  أصحابسرع . ويركز أبوتيرة وشكل  النمو  على المنافسة وتحفيز 

واستخدام  البشري ةالمال البشري من خالل القدرات  رأسالمال البشري المولدة عبر مخزون  رأسعائدات 

هناك طلب كبير على تقوة العمل الماهرة نتيجة  أن  والسيما  ، ها وتنمية مهارات تقوة العملإنتاجو األفكار

 هي :  أساسي ةلعوامل ثالثة 

 العولمة  مستجد ات –أ 

  التكنولوجي ةالمتغيرات التقنية و –ب 

 العمل  أسواقتنظيم  –  

وحوافزه لضمان تقوة عمل مستدامة على تقدر من  الت دريبفي انظمة  ستثماراإل إلى الد وللذا تزداد حاجة 

 والجارية . تنافسي ةال سواقالمتسارع وانفتاح األ يتقتصاداإلالكفاءة والمهارة تمكنها من التكيف مع التغير 

 

  ( :  2013) اعالن مؤتمر تورينو : للتّدريبالمستقبلية  تنافسيّةالالسياسة 

ظمة تعلم مدى الحياة إلى أنهو الطلب على المهارات في الحاضر والمستقبل للتوصل  تنافسي ةالهدف العام لل

ين والممارسين الس ياسيالمستدام وتوفر الفرص للقادة  النمو  وتدعم  ،اإلبتكارتتسم بالمثابرة والشمولية و

 والمجتمع المدني تبادل المعارف والخبرات. عمالاألوالخبراء ومجتمع 
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 الت عليميدركون محورية  الس ياساتالمهني ستجعل من صناع  الت دريبو الت عليمتطوير وتنفيذ سياسات  إن

والتشميل  النمو  والكبار في مجاالت الوظائف و الش بابوتطلعات  إحتياجاتالمهني في تلبية  الت دريبو

 . اإلجتماعي

 

 :  اآلتيةالمهني هي  الت عليمو الت دريب تنافسي ةعليها في مجال  الت ركيزالواجب  الس ياسات أهمو

 ، ي والمستمر من خالل وضع أطر لضمان الجودةاألولالمهني  الت دريبو الت عليمتحسين جاذبية  -

 ومسارات للتقدم والمشاركة توصل بالنهاية الى وظائف ذات تقيمة جيدة . وطني ةوانظمة مؤهالت 

المهني من خالل تطوير تقدرات المدرسين والمدربين لدعم التعلم  الت دريبو الت عليمتعزيز جودة  -

 . األفضل

ة والصغيرة على من الدمج بين التعلم والعمل وذلك باشراك الشركات الكبير كبرتحقيق القدر األ -

المهني من خالل مؤسسات  الت دريبو الت عليموتنويع تقديم  ، المستوى الوطني والمحلي والقطاعي

 القائم على العمل . الت عليمما بعد الثانوي و الت عليم

 حتياجاتمن االستجابة لإل الت دريبو الت عليماالستشراتقي لتمكين  الس ياساتوضع  اإلبتكارتعزيز دور  -

 عمالاألوتزويد المواطنين بمهارات افضل لتحسين تقابليتهم للتوظيف وريادة  ، الراهنة والمستقبلية

 الى العمل . الت دريبو الت عليمالناضج من  نتقالواإل

زمةالمهارات  إستعمالتأمين رؤية جديدة بعيدة المدى تركز على تطوير و - للوظائف ذات الجودة  الال 

 . عمالاألالمهني وتقطاع  الت عليمللشباب والكبار بالشراكة مع مقدمي  األفضل

 المهني. الت دريبو الت عليملجميع سياسات وممارسات  مبدءا عابرا اإلجتماعيجعل التشميل  -

 

 القسم الخامس :

 رفع كفاءة سوق العمل  

كد من توزيع العمل على أفضل سبل استخدامها بين مختلف أللت مهما   تعد كفاءة سوق العمل شرطا  

اليرتب حصول  كما يتقتصاداإل الن شاطمجاالت  على الحوافز المناسبة بما يضمن بذلهم ألفضل  العم 

ال تقوم  أعمالللمهارات المتاحة في ظل بيئة  األمثللالستخدام  ويمثل ذلك ضمانا ،  جهودهم في وظائفهم

 مختلف شرائح تقوة العمل .رتقة بين على التف

الالتي تسمح بنقل  الالزمةكذلك تعد كفاءة سوق العمل ضرورة لكي يتسم بالمرونة  من نشاط  العم 

بدون حدوث اي اضطرابات  األجورمن السماح بتقلبات مستوى  أتقلالى آخر بسرعة وبتكلفة  يإتقتصاد

 .(  63: 2012ة ) جامعة الكويت إجتماعي
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 هو االتي : تنافسيّةالركن كفاءة سوق العمل كما هو وارد في  مكّونات أهمو

  .والتسريح الت وظيفممارسات  -

 .تكلفة التسريح من العمل  -

  .اسهام المرأة في تقوة العمل -

البين  الت عاون -  .العمل  أصحابو العم 

  .األجورمرونة تحديد  -

 . الت وظيفجمود  -

  .نتاجي ةاإلو األجور -

ناتوسيتم استعراض هذه ال  اإلستراتيجي ةو عربي ةالبجملة من الشروحات للوضع الديموغرافي للمنطقة  مكو 

 االلكترونية . تنافسي ةالوالعمل عن بعد و ، اإلجتماعيوالحوار  ، وحالة التشريعات ،للت شغيل عربي ةال

 

  عربيّةالالوضع الديمغرافي للمنطقة  : 

% في 32سنة ستبل  نحو  15من  تقلنسبة الفئة العمرية األ أن  في هذا الوضع الديمغرافي  اإلهتمامما يثير 

سنة . أضف الى  25تقع اعمارهم تحت سن  عربي ةالفي المنطقة  الس كانمن نصف  أكثروان  2015العام 

 15يقع بين عمر  عربي ةالمن بين كل خمسة اشخاص في المنطقة  ن واحداإف ، ذلك وحسب بعض التقديرات

 سنة . 24و

ربما لعقود تقادمة ضاغطة يستنزف  أوستكون لسنوات تقادمة  عربي ةالية الش بابهذه الكتلة  أن  وتعني هذه النسب 

ذا لم تستوف إو . ةإجتماعيتوفير ما تحتاجه من تعليم وعمل وخدمات   أجلمن  عربي ةالالموارد في المنطقة 

مما يتبع ذلك من  ، ت البطالة والفقرمعد المية والجهل مع زبادة تفشي األ إلى األمرفسيؤدي  ، حتياجاتهذه اإل

بين التفاؤل  يتراوحالوضع الديمغرافي للشباب العربي  إن   . ستقراراإلة سلبية وزيادة في عدم إجتماعيآثار 

 الش بابفان فئة  ، ه حين تتزايد فرص العملإلى أنة تشير يإتقتصادة حقيقة سوسيولوجية وفثم   ، والتشاؤم

يشكل فرصة سانحة  أني في الوطن العربي الش بابيمكن لهذا الواتقع  إذورصيد تقوة محفزة .  تصبح مصدرا  

 بشكل ناجح . الت نميةفي عملية  الش بابفي دمج  عربي ةاللو نجحت البلدان  الت نميةالنجاح 

 ستقراراإللقوة خطرة تقد تهدد  مصدرا الش بابفيغدو هؤالء  ،الوضع تقد ينقلب حين تقل فرص العمل إال  أن

في اي مجتمع تقوة ورافعة للتقدم نحو نقل وتوطين المعرفة بما  الش بابفبينما يمثل  . الت نميةوتعوق  اإلجتماعي

وحافز تقوي في  ، مرتفعة إنتاجي ةو ،نتا اإلة ومشاركة في يإتقتصاد عاليةفمعرفية و عاليةفيمتلكونه من 

ما  ، ويصبح السؤال ، تقصاءنجدهم في الواتقع العربي وتقد غلب عليهم التهميش واإلنا ن  إف ، ات المعرفةإتقتصاد

وضعف  الت عليموضعف جودة  الت عليموتهميشهم في نواحي البطالة والتعطل والتسرب من  الش باب إتقصاءتكلفة 

 المهني والفقر وضعف المشاركة ؟؟ عداداإل

  ( 16-15ص   UNDP) مؤسسة ال مكتوم 
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 التّشغيللتنمية القوى العاملة و عربيّةال اإلستراتيجيّة  : 

 اإلستراتيجي ةاتخذ تقرار في المؤتمر العربي في دورته الثالثين في تونس الموافقة على  2003في العام 

تعديالت عليها  إدخالويتم  . على ان يمتد نفاذها لمدة عقدين من الزمن الت شغيلولتنمية القوى العاملة  عربي ةال

وثالث  هدفا   18 اإلستراتيجي ةفي سوق العمل ذلك وتضم هذه  مستجد اتذا استدعت الإمرة كل خمس سنوات 

 للتنفيذ . آليات

ت البطالة في معد الوالذي نص على خفض  الس ادسفكانت بارزة في الهدف  اإلستراتيجي ةأهداف  أهمأما 

 البلدان التي تعاني من ارتفاعها من خالل : 

  .الت شغيلوتطوير مكاتب  الت دريبو الت شغيلدعم ادارات  -

 .المهنيين  اإلرشادتحسين خدمات التوجيه و أو  إيجاد -

 . وطني ةصناديق وبرامج تشغيل  إتقامة -

في القطاع غير المنظم بصورة متوازنة مع جهود لتحسين  الت شغيللتحسين فرص  ي ةأهم إعطاء -

 شروط وظروف العمل فيه .

 .المتعلم والمراة والمتعطلين عن العمل لفترة طويلة  الش بابفي البرامج لتشغيل  األولوي ة إعطاء -

 .الخاصة  حتياجاتتخصيص برامج تشغيل لذوي اإل -

لسوق العمل وتطوير  الالزمة البياناتمع تأمين  الت شغيللخدمة تنمية  الت دريبو الت عليمتوجيه  إلى ضافةباإل

 . د للمهنالتصنيف العربي الموح   إعتمادالحكومية و الت شغيلمكاتب 

  عربيّةالحالة التشريعات  : 

  تي:برازها على الشكل اآلإيمكن اختصارها و عربي ةال الد ولواتقع تشريعات العمل في 

 

 اذ يطلب من  ،الوظائف الشاغرة في العراق وعمان وتقطر والكويت ومصر يتم تطبيق التبلي  عن

بجميع الشواغر ثم تسمي هذه المكاتب المرشحين  وطني ةال الت وظيفالعمل ابالغ مكاتب  أصحاب

 المناسبين .

 اذ تعطى  ، الخليجي الت عاونولبنان وبلدان مجلس  األردنتطبق في  وطني ةية بالعمل للعمالة الاألفضل

الويجوز توظيف  الت وظيفللمواطنين في  األولوي ة ذا لم يتوفر عمال مواطنون إ األجانب العم 

 مؤهلون بالقدر نفسه .

 الالعمل من  أصحابن يطلب أالبحاث أجريت في سوريا ومصر فمن الشائع  وفقا توتقيع على  العم 

 استقالة غير مؤرخة توتقع عند توتقيع عقد العمل .

 تطبيق قانون العمل :  إشكاليّة 

الن يكون لتمثيل أفي سوق العمل يمكن  يةالعمل لجهة ال أصحابو العم  آثار  اإلجتماعيالنقابية والحوار  حر 

الكلي . رغم  تقتصاداإللضمان سير  ا  يأساس شرطا   اإلجتماعيبرمته. وفي الواتقع يعتبر الحوار  تقتصاداإلعلى 

التقانون العمل ينظم سوق العمل فانه عندما يبدأ بالتأثير على مصالح  أن   تقد يؤدي  ، العمل أصحاب أو  العم 
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تكون  الت اليبو الى االضطرابات في صفوف العمل . أو العمل  أصحاباالفالس في صفوف  إلىذلك 

لذا ينبغي نزع فتيل التوتر وبلورة  ، لم يكن في المجتمع برمته إن ،الحصيلة نشوب نزاع في سوق العمل

العمل والعمل على حد سواء. وتزداد  أصحابيعالج النزاعات بطريقة مقبولة من جانب  إجتماعيحوار  آليات

 UNDP/ ILO) مالي ةالعالعمل والنقابات  أصحاب جمعي اتبفعل الصفة التمثيلية ل اإلجتماعيالحوار  عاليةف

2013 ) 

 

  هي :  اإلجتماعيأطر الحوار 

المنظمات  – 1   .العمل أصحابومنظمات  العم 

 .غرف التجارة والصناعة  – 2

 . اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلالمجالس  – 3

الرأي في المسائل المتعلقة بالعمل  إبداءالتي تعمل على  اإلجتماعيللحوار  وطني ةاللجان ال – 4

 مفاوضاتال – اإلجتماعيالمناخ  – المهني ةالتصنيفات  – األجور)  يةالد ولوتشريعاته ومعايير العمل 

 وزير العمل . جلساتها رأسالجماعية ( وي

 ثالثية التمثيل برئاسة وزير العمل . ، ابرام االتفاتقيات المشتركة ، اتفاتقيات العمل المشتركة آلية – 5

الوتمثيل  المؤس ساتلجان  – 6  . المؤس سةفي  العم 

نقابة  –المتناصفة  اإلداري ةاللجنة  – المهني ةلجنة الصحة والسالمة  –اللجنة االستشارية للمؤسسة 

المندوبو  – المؤس سة  . العم 

  . مؤسسات تفتيش العمل – 7

 . المهني ةالمحاكم  – 8

 . اإلجتماعي ةالصناديق  – 9

 فنجاح الحوار الثالثي يتوتقف الى حد كبير على عوامل منها : 

  .من تقبل الحكومات ةالس ياسي رادةاإل توفر– 1

التقوة نقابات  – 2  .العمل  أصحابومنظمات  العم 

 . المنظ مات هذه النقابات و ليةاستقآل – 3

 .ذلك تكون عامل تكبيل للحوار  أوعدم وضع شروط من هذا الطرف  – 4

 . اإلجتماعيلتفعيل الحوار  آلياتوجود  – 5

 

  اآلتيةالعمل  أنواعوسيتم تلخيصها بمفاهيم أنماط العمل  : 

  .عي نةعقد عمل لمدة م -

 .العمل المؤتقت  -

 .العمل لوتقت جزئي  -
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 .بة واالعمل بالمن -

 .العمل عن بعد  -

 

 للعمل عن بعد عربيّةال تنافسيّةال اإلستفادة  : 

نه إف ، المميزة من هذا النوع من العمل العلمي ةاالختصاصات  أصحابللكفاءات و عاليةال اإلستفادةالى  إضافة

 وهي :  من هذا النوع من العمل اإلستفادة ضعفا   أكثريمكن لفئات 

 

 (  2011: ) م. ع. ع.  دور العمل عن بعد في توظيف المرأة -

على على  األحكامحيث يتيح لها زيادة السيطرة و عربي ةالة أفيه عند المر مرغوبا العمل عن بعد خيارا يعد  

وتفضيل  . خرىاألوالمسؤوليات المنزلية  طفالاألمثل العناية ب أخرى أنشطةحياتها والجمع بين العمل و

 األوتقاتالى مكان العمل مع مرونة القيام بعملها في  نتقالالمرأة لهذا النوع من العمل هو عدم الحاجة الى اإل

 والعمل. األسرةالتوازن بين  إتقامةواستغالل افضل للوتقت مع  أتقللها مع تكلفة  المناسبين سلوباألو

 

 :  دور العمل عن بعد في توفير فرص عمل للمعوقين -

لالشخاص الذين يعانون بعض االعاتقات،  العمل عن بعد مناسب ومالئم تماما أن  يرى بعض الخبراء 

للمعاتقين جسديا فتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تستطيع عرض مجموعة من فرص العمل 

، لذا  هم الخاصةحتياجاتمن استخدام المواصالت والعمل في بيئة عمل غير مهيأة إل وبدال ، والمعاتقين ذهنيا

تتناسب مع حاجاتهم الخاصة وفي  من أماكن معدة خصيصا أو يمكن ان يعملوا عن بعد اما من المنزل 

 المناسبة لهم وبالطريقة التي تتناسب مع اعاتقتهم . األوتقات

 

 :  الريفية التّنميةالعمل عن بعد و -

حيث يساعد على توفير  ،اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلجديدة للتنمية  إمكاناتيتيح مفهوم العمل عن بعد آفاق و

أكشاك االنترنت للوصول  أو ، فرص عمل جديدة عن بعد في المناطق الريفية من خالل مراكز االتصاالت

رى وزيادة من النزوح المتزايد لسكان القرى الى المدن الكب والحد   ، ي ةاإلتقليمو وطني ةوال العالمي ة سواقالى األ

 .( 2011عبر القنوات االلكترنية ) م. ع.ع.  فرص توليد الدخل محليا

  

 االلكترونية :  البشريّةالموارد  إدارةو تنافسيّةال -

واالستخدام الواعي لتقنيات  اإلستيعابااللكترونية هي منهجية جديدة تقوم على  البشري ةالموارد  إدارة إن  

التقنيات  أهموتتركز . البشري ةوتنمية الموارد  دارةإل ساسي ةالمعلومات واالتصاالت في ممارسة الوظائف األ

 ها : أهم متعد دةالمعاصرة في ثورات 
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الذكاء  –الثورات الثالث  إندما ثورة  – العالمي ةثورة الشبكة  –ثورة الحاسب اآللي  –ثورة الهاتف 

 الشرائح والبطاتقات الذكية . –الهندسة الوراثية  –البيولوجيا الحيوية  –االصطناعي 

 

 المنظ ماتجديدة من الخدمات والمنتجات و ت في مجاالت كثيرة وانتجت انماطاوتقد انعكست تلك الثورا

 المؤسسي منها :  داءوانماط األ

 نتا اإلنظم  –االستنساخ  –ة وراثيا" معد لاالغذية ال –التجارة االلكترونية  –من بعد  الت عليم –العال  من بعد 

الشركات  –العولمية  المنظ مات  –سلسلة التوريد  إدارةنظم  –نظم تخطيط موارد المشروع  –المرنة 

 ء الوسطاء الحكومة االلكترونية .اختفا –التخيلية 

 تلك اآلثار التقنية هي :  أهمو

  .عمالاألاختفاء المسافات وتضاؤل تأثيرها في حركة  -

 .المكان  ي ةأهمتضاؤل  -

البشر الذين يعملون في منازلهم مستثمرين  إعدادللعمل نتيجة ازدياد  أماكنوالمكتب كتداخل البيت  -

 تقنيات المعلومات واالتصاالت المتاحة للجميع . إمكاني ات

 ماط الرتقابة الذاتية .إلى أنالرتقابة الخارجية على البشر  أساليبالتحول من انماط و -

موارد جديدة وتتغلب على نقص الخامات والموارد الطبيعية ومن ثم يكون  إبداعتتمكن التقنيات من  -

 هو المورد النادر الحقيقي .  اإلنسان

 العمل المختلفة أسواقوتقارب مستوياتها في  ت رواتب ومداخيل العاملين ذوي المعرفة معد الارتفاع  -

 إعادة الت اليبوالروتينية  عمالاألوانخفاض مستويات الرواتب للعاملين العاديين الذين يعملون في 

 توزيع الرواتب .

تقات الفراغ في تفس الوتقت الذي يستمر العمل بالهيئات على أو انخفاض وتقت العمل للفرد وزيادة  -

  .مدار الساعة

 إمتيازاتالتي تتيح خلق  البشري ةات هامة في الموارد إستثمارلذا من الواجب وضع سياسات تنموية تتطلب 

 تنافسي ةالويات األولوبحسب  ،الخبرة والكفاءة عاليةتتسم بكثافة اليد العاملة  أنشطةتفضيلية في تقطاعات و

 المختارة . نشطةوحسب القطاعات واأل العالمي ة

 

 :  التّطويرو تحّدياتال

 :  البشريّةتطور الموارد  تنافسيّةالتي تواجه  تحّدياتال – 1

 المؤس ساتعلى مستوى  البشري ةالموارد  تنافسي ةالفاعلة في بناء  ساسي ةمن خالل استعراض النقاط األ

 عاليةفو ، المهني الت دريبكالتوجيه و ، الجامعي والبحوث الت عليمو ، االبتدائي والثانوي الت عليمو ، والحاكمية

 :  اآلتيةفي المجاالت  تحد ياتالظهرت مجموعة من  ، سوق العمل
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 في :  يتمثّل:)الحوكمة والترشيد(  األولالتحدي 

 .المؤس ساتضعف كفاءة  -

 .الفساد إنتشارالحوكمة و -

  .القضائي ةضعف االجهزة  -

 عدم المحاسبة . -

 والثانوي ( يظهر في : يساساأل التّعليم: ) الثّانيالتحدي 

  .عربي ةالخار  المدرسة بسبب الحروب المستجدة في المنطقة  اإلضافي طفالاألارتفاع عدد  -

 . يساساأل الت عليمالفتيات بالشكل المطلوب ب إلتحاقعدم  -

 .  األريافالمدرسي للتالميذ في  لتحاقضعف اإل  -

يادةضعف التعلم  - العالمات في الرياضيات والعلوم  معد لالثانوي مع انخفاض  الت عليمفي مرحلة  للر 

 .( الت عليمفي  تنافسي ةال أساس)

 . للت عليمالكافية  مالي ةالالثانوي بسوق العمل وضعف الموارد  الت عليمعدم ربط   -

 :  : ) الجامعات ( الثّالثالتحدي 

 وجودته . الت عليممن الطالب الجامعيين من دون مراعاة لنوعية  كبرتقبول العدد األ -

 الوطني . الت عليميعد افضل من  األجنبي الت عليماالعتقاد الشائع بان نوعية  -

  .الد راساتو ندرة االبحاث -

  .عدم رعاية العلماء والباحثين -

 عدم حماية براءة االختراع . -

 المهني ( :  التّعليم: ) التوجيه و الّرابعالتحدي 

في ضوء تقدراتهم وخصائص  فراداألالمهني وتأثيره السلبي في خيارات  اإلرشادضعف التوجيه و -

 سوق العمل .

سوق العمل  إحتياجاتالمهني والتقني لتلبيته  الت عليمو الت دريبضعف ثقة الطالب العرب بمخرجات  -

 به . لتحاقومتطلباته ويعزفون عن اإل

المتدربين  إلحاقالمهني والتقني ومؤسسات العمل وعدم ضمان  الت عليمضعف الشراكة بين مؤسسات  -

 . الت دريبو الت عليمخالل فترة 

 .المهني والتقني  الت دريبوبين  الت عليمبفتح المسارات بين  اإلهتمامعدم  -

 التحدي الخامس : ) كفاءة سوق العمل ( :

ية الش باببهذه الكتلة  اإلهتماموعدم  ، سنة 25تقع أعمارهم تحت سن  عربي ةالنصف سكان المنطقة  -

ذا لم تتوفر لها ما تحتاجه من عمل وتعليم وخدمات إ ضاغطا   لعقود عامال   أوستكون لسنوات تقادمة 

 ة .إجتماعي
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اتهن في أو تقلص حجم القوى العاملة يعود الى سبب تضاؤل فرص عمل النساء المتعلمات وعدم مس -

 الحقوق والواجبات .

غالبيتها تتم  الت وظيففي مجاالت مختلفة وعمليات  وطني ةلليد العاملة ال جنبي ةاألمنافسة اليد العاملة  -

 القانون .إطار خار  

مع  نتا اإل أطرافبين  اإلجتماعيمع ضعف الحوار  عربي ةالللعمالة  اإلجتماعي ةضعف الحماية  -

 . مالي ةالعالنقابات  إلىتراجع االنتساب 

المن  عاليةالمشاريع الصغرى التي تستوعب نسبة  أصحاب عاليةفضعف  - ة والتي تغلب عليها العم 

 . العائلي ةبواسطة العالتقات  الت وظيفحاالت 

التتتأثر بما فيه الكفاية بتوجهات سوق العمل هي تقليدية ولم  - د الجديدة وتعد   التكنولوجي ة الت حو 

اختصاصاتها في مجاالت الطاتقة البديلة المستخرجة من الشمس والرياح ومجاالت الميكانيك 

التوالخدمات المتعلقة بالمسنين بسبب  نشطةالى األ إضافة ، والكهرباء وااللكترونيات  الت حو 

 الديمغرافية .

 

 :  البشريّةالموارد  تنافسيّةلتأمين  التّطوير - 2

 : اآلتيةالمذكورة يأتي من خالل النقاط  تحد ياتالفي مواجهة  البشري ةالموارد  تنافسي ةاالتقتراحات لتعزيز  أهم

حسن التدبير والتصرف  إجراءاتومحوره وضع  يقوم على الحكم الصالح المؤّسساتجوهر بناء :  الأو 

وعدم شخصنة السلطة مع  ، ناجعة أساليببطرق و البشري ةالموارد  إدارةالمجتمع و شئونالجيد في تسيير 

 :  اآلتيةومحاربة الفساد يتم على المستويات  المؤس ساتلالنسان ومعالجة ضعف  ساسي ةالحقوق األ إحترام

ةتقمة في المجتمع ب أعلىالمستوى السلطوي : وهو ان تتحلى  .1 والحزم والعدل واالمانة من جهة مع  القو 

 . أخرىمن جهة  ي ةالت نفيذو القضائي ةتعزيز االجهزة 

 لقيم وتقاليد المجتمع . عتباراإل إعادةالمستوى المجتمعي :  .2

والتنشئة وتوفير فرص العمل ومحاربة  الت ربيةو األسرةب اإلهتمامالمستوى الفردي : وهو من خالل  .3

 بالجانب الصحي مع محاربة االمية ونشر الثقافة. اإلهتمامو اإلجتماعيالبطالة مع توفير الضمان 

 المستوى الديني : عبر نشر الوعي الديني ضد السلوك الفاسد . .4

 جوائز نزاهة للصالحين . إعطاءتأليف هيئة نزاهة لتطبيق العقاب الفوري و .5

 

 االبتدائي والثانوي :  التّعليم:  ثانيا

 لتحاقالقتال ولم يستطيعوا اإل أماكنالذين غادروا  طفالاألتعليمية خاصة بضرورة وضع استراتيجية 

التي يلجأ اليها  الد ولالى  إضافة ، يةالد ولو عربي ةال المنظ مات  اإلستراتيجي ةبالمدارس على ان تشترك بهذه 

 وبمساعدة المجتمع المدني . طفالاألهؤالء 
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ه في ن  أل ، هالي الفتياتإلحاق ابنائهم بالمدارس وخاصة أل هالي لحثهم علىوضع حوافز تشجيعية لأل .1

لهم في سوق العمل  هم بالمدارس سيتحولون الى اشخاص ال مكانإلحاتقحال مضى وتقت ولم يتم 

 .  األرياففي  الت عليمعلى المجتمع . مع ضرورة تعزيز وضع  حقيقيا   وسيشكلون خطرا  

مدى الحياة واعطاؤهم  الت عليمب اإلهتماموالتعلم في المستوى االبتدائي والثانوي و الت عليمتوفير جودة  .2

 البعدين الكمي والنوعي والذي يؤدي الى خلق فرص العمل .

 . العالمي ة العلمي ة تنافسي ةال أساسبمادتي العلوم والرياضيات التي تشكالن  اإلهتمام .3

 حتياجاتالرسوب والتسرب المدرسي ومساندة ذوي اإلت معد اللتخفيض  للت عليموضع نظام كفاءة  .4

 الخاصة .

الحسنة لوضع الخطط  دارةاإلمع تأمين  الت عليمتأمين االنفاق الكافي والتوازن في االنفاق بين مراحل  .5

 آلياتين والمعلمين مع وجود داريالقادة اإل إعدادكالسرعة في بت المعامالت وفي  ، المالئمة

 .للمساءلة

 

 :  الجامعي والبحوث التّعليم:  ثالثا

على  عتماد، من خالل اإل للجامعات يالد ولفي الترتيب  عربي ةالالعمل على تحسين موتقع الجامعات  .1

 . الضروري ةوتحضير المختبرات  الت عليمفي  التحويلي ةالوسائل 

العالمي كتوأمة الجامعات وتبادل االساتذة والمناهج مع المحافظة على الهوية  الت عليمعلى  اإلنفتاح .2

 في مجال العلوم والتكنولوجيا . مؤش راتال إصدارالمراصد و إنشاءو . وطني ةال

والتقنية ودمج العديد  العلمي ةوالوسائل  مكاني اتاإلالبحثية وتزويدها بكل  المؤس ساتتهيئة المراكز و .3

يةمن االساتذة في بحوث مشتركة مع  وسهولة التنقل بين المراكز البحثية لتسهيل اطالع الدارسين  حر 

 ات البحثية .صداروالباحثين على احدث اإل

 والتقنية . العلمي ةحماية براءات االختراع والملكية الفكرية بما فيها المقاالت المشورة في الدوريات  .4

االختراعات وتمييزهم عن االخرين لكونهم مصدر المعرفة  أصحابالعلماء والمبدعين ورعاية  .5

ر أساسو  . التطو 

والروابط الستيعاب الكفاءات المهاجرة وازالة جميع  جمعي اتالعلى تكوين  عربي ةالحث الحكومات  .6

عودتهم للمشاركة في  إجراءاتوتيسير  المادي ةطانهم ومنحهم الحوافز أوالعوائق التي تعيق ربطهم ب

 والتحديث . الت نميةعملية 

 

 المهني والتقني :  التّعليم: التوجيه ورابعا

فضل وزيادة أتطوير خدمة التوجيه المهني من خالل توفير المعلومات وانقطاع المهارات بشكل  .1

هل على ان يشمل جميع المراحل يع مراحل التوجيه والتواصل مع األالعمل في جم أصحابمشاركة 

 . ةالدراسي
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 اإلهتمامالمهني وضمان جودته بالربط بين المجالين النظري والتطبيقي مع  الت عليمتعميم  .2

والتقنية التي تزود االختصاصيين بمساعدين ال غنى عنهم لضمان حسن القيام  العلمي ةباالختصاصات 

 بالعمل المهني مثل المساعدين المهندسين والمساعدين للباحثين وغيرهم ...

المستمر وتشغيل  الت دريب إعتمادالمصنعة و جنبي ةاألفي البلدان  الت دريبة وعلى اللغات الحي   اإلنفتاح .3

ال  . المهني ةاثناء مسيرتهم  العم 

حتى ال ينظر اليه كتعليم  ي ةالت عليمالمهني والتقني وبين مختلف المراحل  الت عليمفتح المسارات بين  .4

 اليه . السلبي ةمغلق ويلغي النظرة 

 المهني والتقني الت عليمب إلتحاقالمهني والتقني للوصول الى نسبة  للت دريب عربي ةال اإلستراتيجي ةتطبيق  .5

 . الت عليم% من الملتحقين ب50 تساوي

 

 :  : كفاءة سوق العمل خامسا

وتنمية  النمو  ة وسياسية لتوسيع فرص يإتقتصادات إصالحضرورة تأمين الخطط واستراتيجيات و .1

المعرفة  إتقتصادالتقليدي الى  تقتصاداإلمن  نتقالويتم ذلك باإل ، لدمجهم كقوة منتجة الش بابتقدرات 

والسيطرة على فجوة  التكنولوجي ةمال البشري للقيام بهذه المهمة عبر محو االمية رأسال إعدادو

 سوق العمل . إحتياجاتو الت عليمفي مخرجات  اإلهتمامالمعارف والمهارات ب

النها توفر المنتدى المالئم لالنخراط في حوار واسع  ي ةتقتصاداإلو اإلجتماعي ةتعزيز دور المجالس  .2

الى  إضافةالعمل  أصحابفي  يتمث لو المهني ةالصغيرة ويشمل النقابات  المؤس سات أصحابيضم 

التي تخضع لها سوق العمل والتغلب  األنظمةتقدم هذه المجالس فرصة لتنسيق  إذ ، الخبراء والباحثين

 على المشاكل التي تسببها حالة التجزئة في الحلول .

والنقل والطاتقة البديلة  التحويلي ةفي مجاالت الصناعات  تنافسي ةالعمل على خلق فرص عمل الئقة و .3

التالمهارة لمواكبة  عاليةوالسياحة الستيعاب القوى العاملة  واالتصاالت والتجارة  السريعة في  الت حو 

 العمل . أسواقمتطلبات 

الفي حاالت الضرورة القصوى وذلك لحماية  إال   جنبي ةاألمن توظيف اليد العاملة  الحد   .4  وطني ةة الالعم 

 . عربي ةالو

خصوصية عمل المرأة والمعوتقين وكل حسب تقدرته وظروفه مع تحسين ظروف العمل  إحترام .5

مين أت ، ضمان تكافؤ الفرص ، الت وظيفوالجماعية والتي تسمى بنوعية العمل ) تعزيز  فردي ةال

 ( . اإلجتماعي ةالوظيفة اآلمنة مع توفير الحماية 

 للت شغيلوالعقد العربي  للت شغيل عربي ةال اإلستراتيجي ةتطبيق بنود  ي ةأهمفي هذا المجال الى  اإلشارةمن  والبد  

 . عربي ةالالعمل  أسواقلشمولهما حلوال لمختلف المشكالت التي تعاني منها 
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،  2000ببرشلونة في عام  األوروبيده المجلس في التعريف الذي حد   تنافسي ةالوفي الخاتمة يمكن اختصار 

 ا :بأنّه  ةاألمّ  تنافسيّةاعتبر  إذ

 

 . إجتماعيالقدرة على التحسين الدائم لمستوى معيشة المواطنين وتوفير مستوى تشغيل عاٍل وتماسك 
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 الثّالثالمحور 
 

 :تنافسيّةالمداخل جديدة لتعزيز القدرة 
 البشريّة التّنميةو اإلبتكارالمعرفة و

 

 األولالقسم 

 يأساستمهيد 

 اإلبتكاروالمعرفة و البشريّة التّنميةمن زوايا  التّشغيلو تنافسيّةمداخل جديدة لل

 

مع تركيز  ، عربي ةال، مع التطبيق على المنطقة   " بمفهومها الشاملتنافسي ةالموضوع "تعزيز القدرة  اولنتن

وتوفير فرص كسب  ، وخاصة من حيث توليد فرص العمل الالئق ، الت شغيلخاص على صلتها بقضايا 

 ، الضروري ةوإكساب المشتغلين القدرات المعرفية والمهارية  ، العمل إنتاجي ةوتحسين  ، الدخل المجزية

 فى إطارها الواسع . البشري ة الت نميةوتطوير هذه القدرات بصفة مستدامة من خالل 

 

والمجتمع  تقتصاداإلفى  للت شغيليرتبط تمام االرتباط بزيادة القابلية  تنافسي ةالتعزيز القدرة  ، إن  أخرىبعبارة 

الورفع كفاءة تنقلية  ، على حدة عربي ةداخل كل دولة  المرسلة والمستقبلة لعنصر  عربي ةال الد ولة بين العم 

 العمل .

فى البداية، تقام   . " بتطورات كبيرة فكرا  وعمال  خالل المراحل الزمنية المتعاتقبةتنافسي ةال، وتقد مرت " هذا

وأعقبه )ريكاردو(  ،1776" فى عام األممالحديث "آدم سميث" بتأليف كتابه عن "ثروة  تقتصاداإلمؤسس علم 

بين  الت جاريى وتقتصاداإلعلى أن التبادل  كالهما، واعتمد  والضريبة( الس ياسي تقتصاداإلبكتابه )مباديء 

والميزة النسبية عند  ، لكل منها: الميزة المطلقة عند سميث نتاجي ةاإلمن الميزة  اإلستفادةيقوم على  األمم

من الموارد  اإلستفادةداخل النظام الصناعى الحديث بغرض  ، وتقد ركزا على مفهوم "تقسيم العمل" ريكاردو

ية إلى منتجات مصن عة و تهيئتها لالستخدام النهائي، سواء األولعن طريق تحويل المواد  ، الطبيعية المتاحة

الحقيقى  ساسوأن ذلك هو األ . نتا لالستخدام الوسيط كمستلزمات لإل، و كذا  استهالكية أو  إنتاجي ةكسلع 

 والقابل لالستمرار لخلق الثروة.

 زاويةمن  -وتقد جاء مفهوم "الثروة" على هذا النحو بديال  للمفهوم القديم الذى كان ينطلق من النظر إليها 

ها بإعتبار -عشر الث امنعشر و الس ابع"المركنتيلية" فى القرنين أوة الت جاريمن المدرسة  تقتصاداإلعلماء 

بالتغلب على منافسيها من خالل  ةالد ولحيث يجب أن تقوم  ، مراكمة للمعادن النفيسة من الذهب والفضة

، ثم استخدام  بسيا  حمائي كثيف ةالد ولوإحاطة منتجات  ، وإلى المستعمرات خرىاأل الد ولالتصدير إلى 
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 فراداألوتزويد الجيوش ب ، ة والحربيةالت جاريبناء السفن   أجل، من  الفائض النقدى الذهبى المتولد من التجارة

 .خرىاألالمنافسة  الد ولوالعتاد مع االستعداد الدائم لخوض الحروب ضد 

 

رومع  )ريكاردو( للثروة الزمن مفهوم )سميث( و تجاوز،  التكنولوجيفى مسيرة التقدم الصناعى و التطو 

وبعد مائتي عام تقريبا من ظهور كتاب آدم سميث استطاع مفكر آخر هو "مايكل بورتر" أن يقدم  . والمنافسة

ية والموارد الطبيعية وتحويلها األول: فالثروة ليست تلك التى تقوم على المواد  مفهوما  جديدا  للثروة وللمنافسة

  -من العنصر البشرى  اإلستفادة أساسعلى  اكتساب مزايا جديدة تماما  ، ولكن تقوم على  صناعي ةإلى منتجات 

بناء   أجلمن  ، جيدا ا  إداري  و ي اإنتاج تنظيما   منظ مةتقوة العمل المؤهلة والماهرة وال –المال البشرى"  رأس" أو

 ."تنافسي ة"ميزة 

 

 :اآلتية ربعةعند بورتر في العوامل األ تنافسي ةالزة يالم محد داتوتتمثل 

)من حيث مدى  المحلي ة، وهيكل المنافسة الت شغيلمؤسسات  أو ،  نتاجي ةاإلاستراتيجية وهيكل المنشأة  . أ

 ية(.حتكاراإلوتعمق الميول  إنتشار

 إزاءلهذا الطلب )من حيث مدى مرونة الطلب  المحد دة، والخصائص  المؤس سةالطلب على منتجات  . ب

 والدخول..إلخ(. األسعارتغيرات 

، والكثافة النسبية للعنصر العلمي  ، وكفاءة االستخدام : مدى وفرتها النسبيةنتا اإلعوامل  . ت

 والتكنولوجي.

 و الصناعات المكملة والمغذية.  نشطةاأل . ث

 

ى واالجتماعى هو التحول من الميزة تقتصاداإلمحور الحديث فى أروتقة الفكر  أصبحماسبق،  وبناء على

، ومن  الحديث التكنولوجيمن النظام الصناعى التقليدي إلى النظام  نتقالواإل ، تنافسي ةالالنسبية إلى الميزة 

،  المعرفة القائم على العنصر البشري إتقتصادالمال المادى واآللى إلى  رأس، القائم على  تقسيم العمل القديم

على المعارف المبنية  نتا اإل، ذات االرتباط العضوى بنظم  الحديثة الت دريبو  الت عليمعلى نظم  تأسيسا  

 والمهارات والمواهب.

مقابل  ، الد ول تنافسي ةيسعى إلى تعزيز  الد وليهناك تيار تقوى فى الفكر و العمل  أصبح،  انطالتقا  من ذلك

 تجاوزالقائمة على جهود البشر كتطوير جذرى م نتاجي ةاإلعن طريق ما يسمى بخلق المزايا  ، بعضها البعض

كمعطيات من خار   ةالد ولالتى تتوفر فى  نتا اإلللمزايا القديمة التى هى من "صنع الطبيعة" أى من عوامل 

 فيما يسمى ، ى من داخلهالت شغيلى ونتاجاإلمكتسبات النظام أو وليست من بنات  ، ىالت شغيلى ونتاجاإلالنظام 

Endogenous – Growth Model األصيل والمبني بطريقة ذاتية. النمو  نموذ   يأ 

المكتسبة من ثنايا  تنافسي ةالحكومية وغير الحكومية لتأصيل المفهوم الجديد لل يةالد ول المنظ مات وتقد تبارت

: البنك  الممثلة للحكومات المنظ مات  أهمالمعرفة والمهارة والموهبة. ومن  إتقتصادعملية العمل فى عصر 
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ها "المنتدى أهمولكن  ، دارةلإل الد وليغير الحكومية ففى مقدمتها المعهد  المنظ ماتا من وأم   ، الد ولي

وسمى تبعا  لذلك بمنتدى  ، ى العالمى" والذى يعقد اجتماعه السنوى العام بقرية "دافوس" السويسريةتقتصاداإل

 يكى الكبير "شواب".األمرى تقتصاداإل، ومؤسسه  دافوس

 

ها أهمو ، فى إطارها الجديد تنافسي ةالمتعلقة ب أعمالعدة  -منتدى دافوس العالمى"ى تقتصاداإليصدر "المنتدى 

، من  اإلهتمامالسنوي المهم على تحليل ألبرز القضايا محل  الت قرير(. ويحتوى هذا العالمي ة تنافسي ةال)تقرير 

 . الد ولإلى بناء منهجية للتحليل والقياس والمقارنة بين  ضافةفى العالم ؛ باإل تنافسي ةالوجهة نظر 

 

التى يتبناها  تنافسي ةال مؤش راتعلى ذلك، بوضع ترتيب تدرجى لدول العالم وفق  ، تأسيسا   الت قريرويقوم 

في كل  الت قريرالتى يغطيها  الد ول، بحيث تأخذ كل دولة رتقما  يعبر عن مرتبتها بين مجموعة الت قريرواضعو 

 عام . 

ة أبداها كثير من الخبراء المختصين على  ،  في )تقرير دافوس( تنافسي ةال مؤش راتوهناك مآخذ وتحفظات جم 

للمتغيرات الداخلة في بناء  زان النسبية" المعطاةومنظومة "األ هيكلي ةها عيوب التحيز الناجمة عن أهمومن 

رالمختلفة المستخدمة في تقياس مدى  مؤش راتال  الت عليمعبر الزمن في المجاالت المختارة كالمعرفة و التطو 

على المعلومات المستمدة من آراء وانطباعات النخبة من بعض  أساسي ةبصفة  عتمادإلى اإل ضافة، باإل مثال

 ". عمالاألالفئات المعنية مثل "رجال 

 

، فإن معظم الباحثين المعنيين والمسئولين الحكوميين في مختلف دول العالم  ورغم هذه المآخذ والتحفظات

على سلم  الد ول، لمعرفة التغير الذي طرأ على مراكز  في موعده المنتظم كل عام الت قريرينتظرون صدور 

تلك ضمن  أو ةالد ول، ثم معرفة موتقع هذه  األولىالعشرة  أو الخمسة  الد ول، وخاصة معرفة  يةالد ول تنافسي ةال

 ذائع الصيت. الت قريرلغالبيتها الساحقة، المشمولة في  أو الرتقم المتسلسل لدول العالم كافة

 

 ، ودوائر صنع القرار الرسمي ، والنخب المثقفة ، عربي ةال الد ولال عجب إذن أن انشغل الرأى العام في 

والتغير الذي يطرأ على هذه المواتقع عاما من بعد عام . وال  ، منه الد ولومواتقع هذه  تنافسي ةالبموضوع 

المنتج العربي كموضوع وعنوان  تنافسي ةو تنافسي ةال" باختيار موضوع  عربي ةالالعمل  منظ مةعجب أن تقوم " 

 ، Competitiveness capability"  تنافسي ةال" بناء القدرة  زاوية، من  للت شغيلرئيسي للتقرير العربي الخامس 

، أي تعزيز  عربي ةالالعمل  منظ مةاألصيل ل اإلهتمامالقضايا المرتبطة بموضوع على  مع تركيز خاص

 والحد من البطالة .  الت شغيل

 –نحن العرب  –الرئيسي لصانع القرار العربي في الفترة القادمة هو ذاك : كيف نواكب  اإلهتمامولعل مناط 

بالقوى المنتجة في عصر العلم و  البشري ة الت نميةالمصممة بجهود البشر، ب تنافسي ةالالعالم الجديد القائم على 

 ، والمعرفة والمهارة والموهبة. اإلبتكاروالتكنولوجيا و
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بكل ما تشمله  الت شغيلتقضايا  - األولفي المقام  -ها إعتبارتضع في  عربي ةالالعمل  منظ مةوغن ى عن البيان أن 

ات والمجتمعات تقتصاداإلفي  للت شغيل، وزيادة القابلية  العمل الالئق والمجزى ، العمل: توفير فرص  من

نوعية العمل وتأهيلية  زاويةوالعالمي من  ياإلتقليمالصعيد على  ، وسبل تحسين القدرة على التنافس عربي ةال

 وتثقيفا  وتطبيقا .  ، هذا العمل تعليما وتدريبا  

 

 رأسوتعزيز  ، تشغيلي ةالو نتاجي ةاإلحفز التوسع في الطاتقة على  مجتمعية تقادرة ، بناء بيئة ويرتبط بكل ذلك

 اإلجتماعي ة - ي ةتقتصاداإل الت نمية، المرتبطة برباط وثيق العرى مع  الخالتقة البشري ة الت نمية، ب المال البشرى

 والبيئية عبر الزمن.  الت نموي ة اإلستدامةو الش املة

 

 تنافسي ةال قضي ةفإن المقاربة الموضوعية ل ، )دافوس( عنالصادر  ، "تنافسي ةالعالمي لل الت قريروكما يشير "

 األولىمن المرحلة  - عربي ةالومنها البالد  - الن اميةبالبالد  نتقاللإل الالزمة تستند الى ضرورة توفير الشروط

وهي المرحلة التي تعيشها  ، والمواد الخاماستغالل الموارد الطبيعية على  القائمة ، تنافسي ةالعلى مدار  

من خالل نظم  البشري ة الت نميةترتقية على  ة القائمةالث اني، الي المرحلة  في واتقعها الراهن عربي ةال الد ولمعظم 

فيما يقال له "معززات الكفاءة ". أما  ،العالي والبحث العلمي والصحة العامة وغير ذلك الت عليمو للت عليمفعالة 

من الناحية  تطورا   علىة فهي ما نستشرفه من المستقبل البعيد الذى يعيشه اآلن بالفعل العالم األالث الثالمرحلة 

 ساتقين: على  تنافسي ةال، حيث تقوم  التكنولوجي ةو ي ةتقتصاداإل

 . عمالاألأ . تشعب وترابط عالم الشركات و

  الدائم. اإلبتكارية وتقابلية اإلبتكارمن خالل بناء القدرة  ،حياة أسلوبوالتجديد ك اإلبتكارب. 
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 الثّانيالقسم 

 تحليليإطار : تنافسيّةالو التّشغيلو البشريّة التّنمية

        

نات أويمكن القول بأن هناك عدة عناصر  الكلى، وفق المفهوم السائد في  البشري ة الت نميةلمؤشر  أساسي ة مكو 

المتحدة  األمم" الصادرة عن "برنامج البشري ة الت نميةالسنوية حول "  الت قاريروخاصة  يةالد ولالكتابات 

ثلى" أوسقوفها العليا ، وإن كان يمكن تصنيف  ا القطرية" وشقائقهنمائياإل ، إلى المجموعات الخمسة  "الم 

 : اآلتية

 أو،  الكافية الش غلمناصب  إيجاد، سواء من حيث  كسب الدخول و فرص العمل اللئقة إمكاناتتوفير  -1

 األسعارو ضمان مستوى مالئم لألجور، وخاصة فى عالتقتها بكل من  ، كفالة ظروف العمل المناسبة

 .نتاجي ةاإلو

،  للخاضعين لإللزام اإلستيعاب: نسبة  ، مقيسة بمعايير متنوعة في مقدمتهاالتّعليممن مستويات  الّرفع-2

 الت عليمى حتى نهاية ساساأل الت عليم، و النظر في مد  و الحد من التسرب ، الدراسيالقيد  معد لرفع و

 المدرسي ة، وتوفير المبانى  ذاتها ي ةالت عليموتحسين مستوى الخدمة  ، ت األميةمعد الوتخفيض  ، الثانوى

( الدراسي)الفصل  أو دراسةإلى المعلم الواحد في تقاعة ال، في ضوء النسبة المالئمة للطالب  المالئمة

 ، وحبذا التأمين الصحي على التالميذ والطلبة. والرعاية الصحية المدرسي ةوالتغذية 

 ، مقيسة بما يلى :تحسين مستويات الصحة العامة -3

  ،العمر المتوتقع عند الميالد . أ

 مستوى الصحة اإلنجابية،  . ب

وفيات نسبة ، و الرض ع طفالت الوفيات لألمعد ال، و من مجموع المواليد ونسبة الوفيات عند الميالد . ت

 األمهات عند )وضع المولود(،

من حيث الوتقاية والعال   Primary medical careية فيما يسمى األولتوفير الرعاية الصحية  . ث

 ي،وا، وليس فقط من حيث الطبابة والتد بصورة شاملة

ورفع  ، ويدخل فى ذلك: تطبيق نظام وطني شامل للتأمين الصحىتوفير مرافق العال  المتقدم ؛  .  

جاع وها ومرافق التعامل مع األأنواعوالوحدات الصحية ب الش املةمستوى المستشفيات والعيادات 

، للفئات المختلفة  ، نوعية  وسعرا   ، و توفير الدواء المناسب اض المختلفة بمستوياتها المختلفةاألمرو

، سواء من  على مرافق العال  الخاصة و العامة الضروري ة، وكذا تطبيق المعايير  من المرضى

في ضوء  داءومعايير األ "المكان" وعناصر التكلفة ومستوى األمان أو  فراداأل أو  المعد اتحيث 

 .عنصر الوتقت، وغير ذلك

 .ضمان اإلمدادات المناسبة من مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي -4

، ولكن لبذل  ، ليس فقط للبقاء حيا   ، مما يلزم الحد التغذوّي األدنى من السعرات الحرارية للفرد ضمان -5

، وفق  البشري ةللتنمية  كليا   ه مؤشرا  إعتبارو يمكن القول إن العناصر السابقة لما يمكن  . الجهد المالئم
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، وخاصة في البلدان  لمشكل الفقر الجماعيها في مجموعها بمثابة مقاربة إعتبار، تقد يصح  الكتابات السائدة

كذا الشريحة الدنيا بل والوسطى من ، و جموعة منخفضة الدخل في العالم، ضمن الم نموا تقلواأل الن امية

، و مشكل الفقر النسبي المنحصر في  "يالد ول، وفق تعريف وتصنيف "البنك  المجموعة متوسطة الدخل

في البلدان من الشريحة المرتفعة في المجموعة متوسطة  - ضيقة أوواسعة كانت  - عي نةة مإجتماعيجماعات 

 الد ول، سواء من فئة " دخال على المستوى العالمي علىبلدان المجموعة األ أيضا، و الدخل من العالم

الطلب ذات "الوفرة النسبية" من بعض الموارد الطبيعية ومصادر الطاتقة ذات  الد ولفئة  أو " صناعي ةال

 .يةالد ول سواقفي األ علىاأل

لي( البشري ة، إن العناصر الخمسة السابقة للتنمية  أخرىبعبارة  م  تمثل نوعا من المقاربة  ، في ترابطها )الج 

ونسبة الفقراء من  عدادالفعال إل الت دريجيمن خالل الحد   ، إلى خفض مستواه الفقر، سعيا   قضي ة( لالش املة)

 أو،  المتعطلين الباحثين عن عمل والراغبين فيه أو ، عبر الزمن، سواء من "المشتغلين الفقراء"  الس كان

ة)المعولين( من " ، والطلبة  بعد سن العمل أو، سواء تقبل  ، خار  "تقوة العمل" بالمعنى المحدد "البشري ة القو 

ة، من هم "خار   . يضاف إلى ما سبق والجنود ى الكسب( من العجزة )غير القادرين عل " من فئةالبشري ة القو 

الفئات  أيضايضاف إليهم  . اإلعاتقة المانعة أو سواء لعلة المرض  ، يتقتصاداإل الن شاط أو عن بذل الجهد

لئك الذين يعانون من "الظروف أو ، أي  بالمساكين - وفق المصطلح التراثي - ممن يمكن تسميتهم اإلجتماعي ة

، وخاصة من  غير رسمية أو ، رسمية  وال تتوفر لهم مظلة للحماية و شبكة لألمان،  الصعبة" اإلجتماعي ة

، لسبب  النساء الهائمين )في الشوارع(.  طفالألا ، االنفصال أو آخر، كالوفاة  أو ، ممن فقدن العائلين لهن 

تكفيهم دخولهن ودخولهم للوفاء  أو( ممن ال تكفيهن  طفالاألوالننسى إدرا  )النساء المعيالت( و )عمالة 

 .أيضاالنقول )حد الكفاية( وفق المفهوم التراثي د األدنى لما يسمى )حد الكفاف( وبالح

 

، خاصة  ومفهوم الفقر، في ضوء ماسبق البشري ة الت نميةوبرغم ما يظهر من الرحابة والثراء النسبي لمفهوم 

ثل ى"  إلى السقوف العليا اإلشارةوتقد راعينا  ، فما  ، لكل منهما األعرض أفقياطار ، و اإل يارأس، وربما "الم 

ه تجاوزفى تضع كليهما في موضعه الذي ال يأوومنهما يحتا  إلى معالجة أدق  كال  ، أن  يزال من الصحيح

 الصحيح. اإلجتماعيضمن منظومة العلم 

 

، أنه بعد انهيار  وهنا نالحظ، بداية". البشري ة الت نميةم على مصطلح "وفيما يلي نطبق هذا المنظور من الفه

.  مالى العالميرأستحققت هيمنة انفرادية للنظام ال ، اتيائل التسعينأوالمنظومة االشتراكية السوفيتية فى 

والحذف وتعديل  ضافةباإل ، تجميل المنظومة الفكرية فى ثوب تقشيب عادةة إلحاولذلك مإطار وجرت فى 

، بحيث تعيد تأهيله و تمد   ماليرأسية( للنظام الإصالحوإخرا  منتج فكرى متكامل يقدم صورة ) ، المضامين

 السابق".  الث الثفى عمره االفتراضي وصالحيته، ليناسب مجموع "العالم 

 رهين بالعمل على مرحلتين: البشري ة الت نميةيبدو لنا أن تصحيح مفهوم  ، وفى ضوء ما سبق
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عن  ، المستدامة" الت نميةوفق مسار " ، البشري ة الت نميةتنقيح بالتلقيح لمفهوم ،  للتصحيح األولىالمرحلة 

" وإلباسه ثوبا  اإلستدامةمن أيدى "البيئيين" الذين تقاموا اختطاف مفهوم " األخيرطريق "فك األسر" للمفهوم 

من خالل  ، تقائما على مقولة )صيانة الموارد الطبيعية( واالحتفاظ بها سليمة لألجيال القادمة ، بيئيا  محضا  

ر والجور على األراضى القابلة للزراعة والرعى ومكافحة التلوث  ، حفظ "التنوع الحيوى" ومكافحة التصح 

كسيد أو ل و ثانى أو ت من الكربونى" بخفض االنبعاثا تقتصاداإلالبيئى وخاصة من خالل مواجهة تفاتقم آثار "

 الكربون .

 

من أسر البيئيين وتصحيحه برحابة تفكير  المستدامة ينبغى أن تتحرر كليا   الت نميةوالرأى عندنا أن مفهوم "

 :تاليةال األبعاد، عن طريق تطعيم المفهوم البيئى ب المقارنة" الس ياساتين وعلماء االجتماع وخبراء "يتقتصاداإل

نموذ   إتقامةلالتقتراب من  وطنيال ستثمارالمتمثل فى رفع مستويات االدخار واإل ىقتصاداإل البعد -أ 

 ا  على الذات .إعتماد  أكثرتنموى 

 ، الدخولو فى توزيع الثروات  تفاوتالمتمثل خاصة فى القضاء على ال : البعد االجتماعى -ب

من العدل االجتماعى بمفهومه الواسع تقياما على "اإلنصاف" فى اتقتسام فرص الحياة  اإلتقترابو

بغية تحسين مستويات المعيشة للغالبية المجتمعية ذات  ، )تكافؤ الفرص( بما فيها فرص العمل

 التاريخية واسعة البؤرة وبعيدة المدى. الزاويةالحرمان النسبى العميق من 

من العمل عند  انطالتقا   ، على توسيع هامش المشاركة الشعبية فى السلطةتقائما  : البعد السياسى - 

المن  ، الجذور المجتمعية لرفع سوي ة الطبقات الشعبية والشرائح محدودة الدخول المشتغلين  العم 

فعفي خاتمة المطاف إلى  ا  ، سعي والمحرومين من فرص العمل ، الفقراء الجذري للثقل النسبي  الر 

 ة ـيالتفاوضا ـتحسين تقوته الت اليبو ، ةــاإلجتماعي  ة ــفي ميزان الحرك اإلجتماعي ةلقوى الغالبية 

ي نتاجاإل، بما يتكافأ مع جهدها  : رفع نصيبها النسبي من الناتج القومي األخيروفى  ، مية "وا" التسو

وتقد   لألجور من الدخل القومي بصورة عادلة . ، ومن ثم زيادة الحصة النسبية في "خلق القيمة"

العام طار ، في اإل ، وبمعنى معين ، إلى حد ما حدث شيء تقريب من ذلك تاريخيا  في العالم الغربي

 صحابإلى موازنة الثقل النسبي الطاغي أل من خالل الحركات النقابية القوية سعيا  ،  مالي ةرأسلل

 طان .والكبيرة والشركات العمالتقة بل وعابرة األ عمالاأل

 

 الت نميةو البشري ة، فحواها التنقيح بالتعديل الجوهري للتنمية  البشريّة التّنميةة لتصحيح مفهوم الثّانيالمرحلة  

:  المختلفة للتنمية األبعاد" التي تعانق الش املة الت نميةعن طريق دمجهما في مفهوم " ، المستدامة لكليهما

والعدل  نتا اإلمن كفاية إطار ، في  التكنولوجي ة - العلمي ةوالثقافية و ةالس ياسيو اإلجتماعي ةمنها و ي ةتقتصاداإل

ديمقراطي منسجم مع الظروف التاريخية  إنتقالإطار ين( في اإلجتماعيوتعظيم أدوار )الشركاء  ، التوزيعى

 . عربي ةالبما فيها البلدان  الن اميةللمجتمعات 
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، بزيادة النصيب النسبي  الوطني تقتصادلإل هيكلي ةتحقيق تحوالت  ، وفي مركز المفهوم الشامل للتنمية

 التكنولوجي ة - العلمي ةوالخدمات  ، والتكنولوجي الحقيقي ، ينتاجاإلذات العمق  التحويلي ةلقطاعي  الصناعة 

، بفعل الدور التوجيهي والقيادي للدولة والسلطة العامة  جماليالناتج المحلي اإل، في توليد  بالمفاهيم العصرية

 نتا اإلبالدور المفترض الرئيسي في عملية  ، دون إخالل الشعبية بالمشاركة مع منظومة " المجتمع المدني"

ب وار المتج، و القطاع الخاص الكبي  الصغير والمتوسط أو للشركاء من القطاع الخاص سواء منه األصغر

 بمفهومها الكل ي. الت نميةمع مقتضيات 

 

 بمفهومها المنفتح والملقح والمكتمل:  البشري ةللتنمية  اآلتية، العناصر  ، في ضوء ما سبق هكذا نجد

وخاصة  ، منه جزئي ا الحد   أو تنمية بشرية موجهة للقضاء على الفقر باستئصاله وليس بمجرد خفضه -1

 كسب الدخول.  إمكاناتعن طريق توفير فرص العمل المجزى الالئق و

التحسين الجذري لمستوى معيشة الغالبية إطار والصحية جذريا  في  ي ةالت عليمرفع المستويات  -2

، من الطبقات والفئات الفقيرة ومحدودة الدخول والمتعطلة والمهمشة والشرائح خار   اإلجتماعي ة

 و "شبكات األمان" .  اإلجتماعي ةمظلة الحماية 

، وتحويلها إلى تقوة بشرية  معرفيا  وعلميا  وتكنولوجيا   ، البشري ةتأهيل" الموارد  تأصيل" و " " إعادة -3

مع  التجاوب، و من ضرورات التحول الهيكليإطار و في  ، " ، ضمن"عالمنا في عصرنا منتجة

المال المعرفي"  رأس" بناء إعادة:  أخرى. وبعبارة  والتكنولوجي العلمي ةاآلفاق المستجدة للثورة 

ةلقوة العمل و  .  البشري ة القو 

، وإتقرار صيغة صحيحة جديدة لتوزيع الثروات  واإلنصاف اإلجتماعيترسيخ منظومة العدل  -4

" المتفرتقة يةالد ول"المجموعات و  متعد دة، بل وبين المجتمعات ال والدخول بين أبناء المجتمع الواحد

 عتباراإل إعادة: عمل على  ة وفي صدارتهااألخير العملي ة، وفي القلب من هذه  الصعيد العالمي على

، بدء من مجال  ، وفي كافة المجاالت العربي في ظروف جديدة يتقتصاداإل الت عاونللتكامل و

 ، بالمجال العلمي والتكنولوجي.  ، ولكن ليس آخرا  األخيرفي  ، وانتهاء الت شغيل

المعاد بناؤها وفق  ةالد ولبرفع سوية "الفاعلين التنمويين" بقيادة  ، اإلجتماعيإغناء منظومات العمل  -5

 ، ة متكافئة لقوى المجتمع المدني الحية الفعالةساهممن خالل م ، منطق المشاركة الشعبية

إلى جنب  ، جنبا   األهلية" والحركات الطوعية والتطوعية والفاعليات "الخيرية" الواعية جمعي اتالو"

، ال  أيضا، والكبيرة  المتوس طة، الصغرى والصغيرة و الشركاء من مشروعات القطاع الخاص

من المنظور  تنافسي ةالوهذا هو الطريق األنسب لتعزيز القدرة   . ، كلما وجب و كلما أمكن ذلك ريب

 ي.الت شغيل
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 الثّالثالقسم 

 :اإلبتكارباتجاه المعرفة و التحول الهيكلي من المنظور التنافسي

 المتطورة والخدمات التحويليّةالصناعة ا

 

على القطاعات المنتجة للمواد الخام والمحروتقات النفطية والغازية  عتماديركز هذا القسم على التحول من اإل

على الصناعة  عتمادالمناجم والمحاجر االستخراجية والصيد إلى اإل أنشطةوالسلع الزراعية والمعدنية و

على الخدمات ذات المحتوى  أيضا عتماداإلو نتاجي ةاإلذات المستوى المتطور من التكنولوجيا  التحويلي ة

رفع  الت اليب، و اإلبتكار. ويقوم هذا التحول الهيكلي على تكثيف استخدام المعرفة و العلمي والبحثي المرتفع

  المستوى المهاري لقوة العمل.

 

  :نصيب المكون البحثي والمهاري وارتفاع التحويليّةالصناعة  يّةأهمتزايد  -الأو 

، وفى هيكلها  الد ولي تقتصاداإللتغير كبير فى دورها ووزنها النسبى فى  العالمي ة التحويلي ةضت الصناعة تعر  

ات يمرورا  بالسبعين ، ةالث اني العالمي ة، بعد الحرب  النطاق الجغرافى أو سواء من حيث التركيب السلعى

 الراهنة. يةالد ول ي ةتقتصاداإلبتوازناتها  وصوال  إلى "ذروة العولمة" ، ات من القرن المنصرميوالثمانين

 

على عكس ما هو شائع فى عدد متنوع  ، التحويلي ةالصناعة  فإن   ، (1)البحثية الموثقة حديثا  عمالاألوحسب 

 ،ولن تفقده ، العالمى تقتصاداإلالمحورية فى تطور  يتهاأهملم تفقد  ، ذات الصلة يةالد ول الت قاريرمن الكتابات و

ربالمقارنة مع ما يشار إليه من  فلسوف تظل   . العالمى تقتصاداإلالهائل فى القطاع الخدمى من  التطو 

وهى التى  ، وهى التى تقود الصادرات ، نتاجي ةاإلونمو  اإلبتكارالمتقدمة هى التى تقود  الد ولفى  *الصناعة 

يضم  ، لرفع مستويات المعيشة. وهى على كل حال تقطاع متنوع جدا   الن اميةات تقتصاداإلتمهد السبيل فى 

ولكن دورها فى خلق الوظائف يتضاءل عبر الزمن مع  ، العديد من الخدمات ويستخدم عديد المخالت الخدمية

 "التكهل". أو ات باتجاه "النضو " تقتصاداإلتقدم 

 

% سنويا فى 2.7فإن ناتجها حقق نموا  بحوالى  ، التحويلي ةالمستمرة للصناعة  يةهماألوللتدليل على 

وذلك خالل  -من مجموعة "بريكس" خاصة  -الكبيرة"  الن امية الد ول% فى "7.4و  ،  ات المتقدمةتقتصاداإل

 . 2007و  2000الفترة بين 

ات المتقدمة عن تقتصادلإل مالي ةجفى توليد القيمة المضافة اإل التحويلي ةة الصناعة ساهموفى حين ال تزيد م

ال( وال تسهم فى 2010% )عام 16 % من 70% )فى نفس السنة( فإنها أسهمت بحوالى 14من  أكثرة بالعم 

                                                 
1
) James Manyika et.al (Mackensey Global Isntitute), Manufacturing the Future : The Next Era of Global Growth and 

innovation, November 2012 . (Mackensey Company Internet Site.) 
*
 ( حيثما نشير إلى كّمة "الصناعة" فإننا نعنى فى هذا السياق : الصناعة التحويّية 
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% من إنفاق القطاع الخاص 77كما تقدمت  ، (خرىاأل% للقطاعات 30)مقابل  مالي ةجالصادرات السلعية اإل

او " .الت طويرعلى "البحث و ، كلما تقل ت  ىتقتصاداإلعلى معرا  التقدم  تقتصاداإلفإنه كلما سار  عموم 

 –بالمقارنة مع الخدمات  – الت شغيلفى توليد الناتج المحلى اإلجمالى و التحويلي ةة النسبية للصناعة ساهمالم

 ، والتجارة الخارجية اإلبتكارو نتاجي ةاإلوخاصة  ، أخرىلمجاالت  النمو  للتعاظم فى  يتهاأهمفى حين تميل 

% )مقابل 37بنسبة  2005 -1995ات المتقدمة خالل فترة تقتصاداإلفى  نتاجي ةاإلحيث أسهمت فى نمو 

 (1)% 20بنسبة  2010 - 2000خالل فترة  –وفى نمو القيمة المضافة  ، جميعا( خرىاأل% للقطاعات 63

. 

ا  –فإنه يمكن  ، التحويليّةأما من حيث هيكل الصناعة  تقسيمها إلى خمس  –حسب المصدر المذكور آنفا

 رأسوكثافة  ، ، وكثافة العملالتّطويرتختلف فيما بينها من حيث : مدى كثافة البحث و ، مجموعات رئيسية

 : (2) وهى موضحة فى الشكل التالى ، وتكثيف القيمة ، وكثافة التجارة ، وكثافة الطاقة ، المال

 
 2010في العالم عام  التحويليّةهيكل الصناعات 

 
مدى كثافة البحث  الصناعات البيان

 التّطويرو
 رأسكثافة  كثافة العمل

 المال
كثافة 
 الطاقة

كثافة 
 التجارة

كثافة 
 القيمة

 اإلبتكار: صناعات الأو 
 سواقالعالمي الموجه لأل

 المحليّة
%من القيمة المضافة 34)

 التحويليّةاإلسمية للصناعات 
 (2010في العالم فى عام 

 ياتأو الكيم -1
العربات ووسائل النقل الثقيل وتقطع -2

 الغيار
 معدات النقل األخرى  -3
 اآلالت الكهربائية -4
 واألجهزة  المعد اتاآلالت و -5

 )مرتفع(  √
 
√ 
√ 
√ 
√ 

 √  √ منخفض
 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 

الصناعى على  النّشاطثانيا: 
  ياإلقليمالمستوى 

% من القيمة المضافة 28)
 (العالميّة التحويليّةالصناعة 

 منتجات المطاط واللدائن  -1
 المنتجات المعدنية المصنعة -2
 األغذية والمشروبات والتب   -3
           الطباعة والنشر -4

 ما حد إلى
 
 
 

 ما حدإلى 
√ 
 
√ 
√ 

 
 
√ 
 

√ 
 ما حدإلى 
- 

  

ا السلع كثيفة الطاقة  ثالثا
 والموارد الطبيعية

% من القيمة المضافة 22)
 (العالميّة التحويليّةللصناعة 

 المنتجات الخشبية  -1
وفحم الكوك، و  ،تكرير البترول -2

 الطاتقة النووية 
 الورق ولب الورق -3
 المنتجات القائمة على المعادن  -4
  ساسي ةالمعادن األ -5

 
 
 
 
-- 

√ 
 
 
- 
- 

 ما حدإلى 
√ 
 
- 
- 
√ 

√ 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

  

ا : تكنولوجيات عالمية  رابعا
 وصناعات محفزة للبتكار 

% من القيمة المضافة 9)
 (العالميّة التحويليّةللصناعة 

 المكتبية  المعد اتالحاسبات و-1
 أشباه الموصالت واإللكترونيات-2
الطبية والبصرية واألجهزة  المعد ات-3

  الدتقيقة

√ 
√ 
 
√ 

 √ 
 ما حد إلى

 
- 

 √ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
 
√ 

ا : السلع كثيفة   ة العّمالخامسا
المنسوجات والملبس -1

 والجلود .
الجواهر )المعادن  ،األثاث-2

 أخرى . ،الثمينة (، األلعاب
 % من القيمة المضافة(7)

   
كثيفة √ 

 ةالعّمال
 
√ 

  
- 

 
كثيفة √ 

 التجارة
 
√ 

 
- 
 
 
- 

                                                 
1
) Ibid, Executive Economy, pp  
2
 ) Ibid, Exhibit 3 , p.5 . 
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الخمسة مرتبة تنازليا  حسب الحصة النسبية فى توليد القيمة  صناعي ةن من الشكل السابق للمجموعات اليتبي  

من بينها هى مجموعة  مجموعة أكبرأن  ، 2010عام  العالمي ة التحويلي ةاإلسمية للصناعة  مالي ةجالمضافة اإل

ه لأل اإلبتكار)صناعات  % من القيمة 34حيث تقدم  ، (فى مختلف دول العالم المحلي ة سواقالعالمى الموج 

تشمل :  ، وهى تتكون من عدة مجاميع فرعية متنوعة ، فى العالم التحويلي ةالمضافة اإلسمية للصناعة 

 واألجهزة . المعد اتوالمجموعة الفرعية لآلالت و ، هاإختالفووسائل النقل على  ، بما فيها األدويةكيماويات ال

ولكنها جميعا تعتمد على تدفق منتظم  ، أخرى" من صناعة إلى الت طويركثافة مك ون "البحث و تفاوتوت

 .نتاجي ةاإلوللمنتجات والعمليات  ،لالبتكارات

 

%( 28من حيث الحصة النسبية فى القيمة المضافة فهى صناعات المعالجة والتجهيز ) ةالثّانيالمجموعة أما 

وتقام بالقرب  ، حيث ال تتم المتاجرة فيها على نطاق واسعها وتسويقها داخل أتقاليم محددة إنتاجوغالبا  ما يتم 

ولذا يطلق عليها "صناعات التجهيز  ، ية لتفادى تكاليف النقل المرتفعةاألولومصادر المواد  سواقمن األ

 اهإال  أن ،"الت طوير. وهى وإن كانت ال تتسم بارتفاع مكون "البحث و Regional Processing ي"اإلتقليم

والمنتجات المعدنية  ، ومنتجات المطاط واللدائن ، بين السلع الغذائية المصن عة تتراوحو ، عاليةمؤتمتة بدرجة 

 إلى صناعة الطباعة والنشر . ضافة( باإلالمعد اتالمصن عة )مثل الهياكل المعدنية لوسائل النقل واآلالت و

 

% 22وتقدم  ، صناعات السلع كثيفة االستخدام للطاتقة والموارد الطبيعية يأ ، ةالثّالثالمجموعة ،  ذلك يوتل

والطاتقة النووية(  ، وفحم الكوك ، وتشمل كال من صناعات الطاتقة )تكرير البترول ، من القيمة المضافة

"الصناعات ما يقال لها أو )كالحديد والصلب واأللومنيوم( والمنتجات القائمة على المعادن ساسي ةوالمعادن األ

وجميع هذه  واألخشاب . ، وصناعة الورق ولب الورق ، المعدنية غير التعدينية" )كاألسمنت والزجا (

البيع نظرا  الرتفاع تكاليف  أسواقالمتاجرة وإن كانت مرتبطة بالقرب من  عاليةو ، الصناعات "كثيفة الطاتقة"

 النقل.

 "% من القيمة المضافة( وتقع 9" )العالمي ةفهى ما يطلق عليها صناعات التكنولوجيا   ةالّرابعالمجموعة أما 

، واألجهزة  كز فى الحاسبات والهواتف النقالة، وتتر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى نطاق سلع

نات، وال اإللكترونية  "الت طويراإللكترونية الدتقيقة. وتتسم صناعات هذه المجموعة بارتفاع كثافة "البحث و مكو 

إذ تشجع "كثافة القيمة المختزنة" على تحمل نفقات النقل  ، على نطاق واسع يةالد ولوتدخل فى التجارة 

 البيع فى مختلف مناطق العالم . أسواقإلى  نتا اإلعبر الحدود البعيدة من مواتقع  ي ةتقتصاداإل

 

الفهى صناعات السلع كثيفة  ةاألخيرالمجموعة أما  % من القيمة المضافة 7وتقدم   ة والداخلة فى التجارةالعم 

وتتسم بالدخول فى  ، وأبرزها المجموعة الفرعية للمنسوجات والمالبس ، العالمي ة التحويلي ةاإلسمية للصناعة 

المصانع المنتجة إلى حيث  تقالنإإلى مما يدفع  ، وبانخفاض تكلفة العمل ، على نطاق واسع يةالد ولالتجارة 

 تتوفر ميزة العمل الرخيص عبر العالم .
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 :  أساسيّةملحظات 

 ها :أهم أساسي ةمما سبق يمكن استخالص عدة مالحظات 

، أى  القائمة السابقةة من الث انيو األولىوهما  ، إن مجموعتين من بين المجموعات الخمسة -1

تقدمان تقرابة الثلثين من القيمة المضافة للصناعة  ،وصناعات التجهيز ، العالمى اإلبتكارصناعات 

ابعبينما أن المجموعتين  ، التحويلي ة  ، عاليةال العالمي ةة والخامسة )صناعات التكنولوجيا الر 

الوالصناعات كثيفة  يقدمان معا   ، من حيث المكون المهارى ة( واللتين تقفان على طرفى  نقيضالعم 

ة )السلع كثيفة الطاتقة والموارد( فتقع الث الث. أما المجموعة  صناعي ةالقيمة المضافة ال 1/6نحو 

 .بقليل( 1/5من  أكثرللصناعة ) العالمي ةمن حيث الحصة النسبية فى القيمة المضافة  ، موتقعا  وسطا  

يادةات المتقدمة تقتصاداإلتحقق  ،ى العالمىنتاجاإلمن حيث نمط التخصص  -2 فى مجموعة :  الر 

 مبليون دوالر عا 726اريا  بمقدار ( حيث حققت فائضا  تجالمحلي ة سواقالعالمى لأل اإلبتكار)

البينما تقل تنافسيتها فى مجموعة )السع كثيفة  ، 2010 ة( حيث حققت فى نفس العام عجزا  العم 

ات تقتصاداإلوتتقاسم  . فيها الن اميةات تقتصاداإل تنافسي ةمقابل ارتفاع  ،بليون دوالر 342بمقدار 

ومجموعة صناعات  ، )الكبيرة( مجموعة السلع كثيفة الطاتقة والموارد الن اميةات تقتصاداإلالمتقدمة و

بينهما  التكنولوجي -فى درجة التعميق الصناعى والعلمى  إختالفمع  ، عاليةال العالمي ةالتكنولوجيا 

من صيغة التخصص  - عربي ةالومثالها هنا جمهورية مصر  - عربي ةالفأين الموتقع المنتظر للدول 

 المذكور ؟ الد وليى الصناعى نتاجاإل

 

 )الحالة المصرية كمثال( الّدوليمن صيغة التخصص الصناعى  عربيّةال الّدولموقع 

، حول  ة متتابعةخالل مراحل زمني   عربي ةالسابقة لمعهد التخطيط القومى بجمهورية مصر  أعمالفى ضوء 

يمكن أن نقدم عددا  من الخطوط "التعميمية" العريضة ذات  ، (1)والهيكل الصناعى ككل  ، الصناعات منفردة

من خالل التعليق  ، الراهنة للتخصص الصناعى يةالد ولمن الصيغة  عربي ةالات تقتصادحول الموتقع المقترح لإل

بحالة  عربي ةالات تقتصادالخمسة المذكورة . وسوف نمثل للإل صناعي ةالدخول إلى المجموعات ال إمكاني اتعلى 

                                                 
1
 من أعمال معهد التخطيط القومى ذات الصّة : –مثالُ  –( أنظر  

 . 1982الصناعات التحويّية فى اإلقتصاد المصرى، ثالثة أجزاء، سّسّة قضايا التخطيط والتّنمية، ابريل *  

 . 1992، سبتمبر 74* بعض قضايا تنمية الصادرات الصناعية المصرية، سّسّة قضايا التخطيط والتّنمية رقم  

 . 1993، فبراير 79يا التخطيط والتّنمية، رقم * بعض قضايا التصنيع من منظور تنموى تكنولوجى، سّسّة قضا        

 . 1997، ديسمبر 110* مالمح الصناعة المصرية، سّسّة قضايا التخطيط والتّنمية، رقم 

، 220* بعض االختالالت الهيكّية فى اإلقتصاد المصرى، من الجوانب القطاعية والنوعية والدّول ية، سّسّة قضايا التخطيط والتّنمية رقم 

 . 2010مارس 

، 2010/2011حتى عام  2000* تحقيق التّنمية المستدامة فى ظل إقتصاديات السوق من خالل إدارة الصادرات والواردات فى الفترة من عام 

 . 2011، أكتوبر 230سّسّة قضايا التخطيط والتّنمية، رقم 
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الرتفاع الوزن النسبي  نظرا   عربي ةالفي المنطقة  شيوعا   كثروإن لم يكن ممثال للحالة األ - المصرى تقتصاداإل

 فيه خالل مراحل زمنية مختلفة . التحويلي ةللصناعة 

  

لى، واآلالت أو من جهة  ،الكيماويةوالتى تدور حول الصناعات  : األولى بالمجموعة يت صلفيما  .1

 ظاهرة  ، تقوية تنافسي ة أوليس لها ميزة نسبية  ،فيما يبدو ،فإن مصر ، من جهة ثانية ، ووسائل النقل

ات من القرن يكامنة ذات جذور تاريخية ترتد إلى حقبة الستين أوعدا عن ميزات محتملة  ، كامنة أو

( يةالد ولوفروع الشركات  ، وطني ة، فى كل من صناعة األدوية )تجربة شركات األدوية ال المنصرم

 القومي ةوصناعة السيارات )تجربة "شركة النصر لصناعة السيارات"( وآالت الورش )تجربة "الهيئة 

  أجلوتصنيع معدات الطاتقة التقليدية )تجربة "السد العالى" و "شركة المر ، الحربى"( نتا لإل

 ة" ..( الت جاري

 

ها تضم خليطا  متنوعا  من ( فإن  ياإلتقليمطار )صناعة التجهيز فى اإل : ةالثّانيبالمجموعة  يت صلفيما  .2

التى باتت  ، والطاتقويةية األولويالحظ أن اثنتين منها تعتمدان على المواد  ، المجموعات الفرعية

 أوونقصد : مجموعة )"منتجات المطاط واللدائن  ، فيهما عاليةمصر تعانى من ندرة نسبية 

 ،، القائمة بدورها على البترول المكرر ساسي ةية األواالبالستيك"( المعتمدة على المنتجات البتروكيم

ومجموعة "المنتجات المعدنية المصن عة " التى تقوم على معادن تتوفر بعض خاماتها فى مصر 

يقلل  ، المهارى -، والخدمى  فى عنصريها العينى ، بي د أن تواضع القدرة التصنيعية بدرجة معقولة .

 سواقالمنتجات فى األ تنافسي ةويخفض بالتالى  ، العمل إنتاجي ةو ، نتاجي ةاإلمن مستويات الطاتقة 

والتصديرية  نتاجي ةاإل، فإن القدرة  أما المجموعة الفرعية لألغذية والمشروبات والتب  . الخارجية

ويمكن التوسع  ، لمصر مرتفعة نسبيا  فيهما )وخاصة فى منتجات األلبان والبيض والفواكه(

فى  عاليةوعدم دخولها بدرجة  المحلي ةا  إلى االستهالك فى السوق أساسالتصديرى فيها برغم توجهها 

فإن صناعة الطباعة والنشر تمثل مجاال  محتمال  واسعا  نسبيا  لممارسة  أخيرا  . ويةالد ولالتجارة 

ةى )، انطالتقا  من كونها أحد مصادر ما يسم   المصرية تنافسي ةالوتعميق الميزة  الناعمة( ذات  القو 

إلى كونها  إضافة،  فريقى" والعالم االسالمىاإل -العربى  اإلتقليم"و  عربي ةالالتأثير الواسع فى المنطقة 

ى" الذى أخذت ترو  له بداعاإل تقتصاداإلما يسمى "إطار تحقق تقوة متنامية على الصعيد العالمى فى 

، وصارت  "الت نميةالمتحدة للتجارة و األمممثل "مؤتمر  ، ةاألخيرالمعنية فى الفترة  يةالد ول المنظ مات

 . العلمي ة دراسةموضعا  لل

 

التوسع  إمكاني ات)مجموعة السلع كثيفة الطاتقة والموارد الطبيعية( فإن  : ةالثّالث المجموعةأما عن  .3

 ية والطاتقةاألولنظرا  للقيود التى تفرضها عوامل الندرة النسبية للمواد  ، المصري فيها محدودة نسبيا  

المتسارع لدعم الطاتقة  الت دريجيللعمل على الخفض  ي ةتقتصاداإل الس ياساتالذى دفع صانع  األمر
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 ، وخاصة الحديد ، وكثيفة االستهالك للطاتقة الكهربائية ،للصناعات كثيفة االستخدام للغاز الطبيعى

وصناعة الورق  ، وينسحب تقيد الموارد على صناعة المنتجات الخشبية  واأللومنيوم . ، واألسمنت

إلى جانب  ، ولكن من المهم أن تعزز مصر تقدراتها فى مجال تكرير البترول المحلى ، ولب الورق

، من مشتقات "المازوت" و "السوالر" و"البنزين" و "بنزين  التوسع فى تصنيع المنتجات البترولية

 الطائرات" الخفيف و "البوتاجاز".

 

فإن  –والمحفزة لالبتكار  عاليةالالصناعات القائمة على التكنولوجيات  : ةالّرابعللمجموعة بالنسبة  .4

والتى طبقت بنجاح  ،فى شرق آسيا الن اميةات تقتصاداإلمن الواضح أن مصر لم تحقق ميزة اللحاق ب

من القرن  –ات يوالتسعين -ات يات والثمانينيالرائدة فى السبعين صناعي ةال الد ولاستراتيجية "اللحاق" ب

المجموعة  مصر ولو كانت من بين آخر القادمين فى أمام. ولكن الباب ما يزال مفتوحا   المنصرم

% من القيمة المضافة للمجموعة 54"أشباه الموصالت" والتى تسهم بـ و الفرعية لإللكترونيات 

ابع  2000% عام 11فى هذه المجموعة عن  الن اميةات تقتصاداإلة ساهموفى حين لم تزد م ة ككل.الر 

د أن التوسع المحتمل فى بي   % للصين وحدها.23منها  ، 2010% عام 30فإنها ارتفعت إلى 

ابعالمجموعة  اة الر  يتطلب  ، والمجموعة الفرعية لإللكترونيات وأشباه الموصالت خصوصا   ، عموم 

ومستوى تكلفة  ،اإلبتكاروالقدرة على  ،"الت طويروخاصة فيما يتعلق بمكون "البحث و ، ة شروطعد  

 عنصر العمل .

 

 ، ونخص بالذكر منها : المنسوجات والمالبس ، ةالعّمالالسلع كثيفة  مجموعةنصل إلى  ، أخيرا  و .5

تتمتع بميزة نسبية  عربي ةالأن جمهورية مصر  ، الموثقة الد راساتوفق  ، ومن الثابت . والجلود

 فى مجال المنسوجات والمالبس. ، عالية تنافسي ةو

 

  :التصنيع العنصر الخدمى فى عملية يّةأهمتزايد  -ثانيا

 ال  فى جانبين :، ممث   العنصر الخدمي ي ةأهمهنا تزايد  تناولن

كالبحث  ، نتا اإلذات الطبيعة الخدمية وشبه الخدمية المرتبطة مباشرة بعملية  نشطةاأل –أ 

 المعد ات، وصيانة  ، وخدمات ما بعد البيع ودعم المستهلك ، والتعبئة والتغليف والتسويق والمبيعاتالت طويرو

 واألجهزة.

دين والموردين والشركاء على  -ب مثل اللوجتسيات )النقل  ، همإختالفالمدخالت الخدمية المقدمة من المزو 

 والمصارف ، المد ولة نتا اإلربط العاملين ضمن شبكات  أجلوالتخزين ..الخ( وخدمات الهاتف والسفر من 

 تقل% على األ25و 20والمدخالت الخدمية تمثل ما بين  نشطةويقدر أن األ . وخدمات تكنولوجيا المعلومات

على الخدمات والمدخالت الخدمية  اإعتماد   صناعي ةالمجموعات ال أكثرغير أن  . من الناتج الصناعى التحويلى

ه لأل اإلبتكارهى مجموعة صناعات ) والمعمرة" من  مالي ةرأس( وأغلبها "السلع الالمحلي ة سواقالعالمى الموج 
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الصيانة و "خدمة العمالء" جانبا  مهما  من  أعمالحيث تمثل  ، ووسائل النقل ، هاإختالفاآلالت واألجهزة على 

تمثل نحو  ، الصيانة، بما فيها  الخدمات بصفة عامة أعمال؛ ويقدر أن  الصناعى بالمعنى الواسع الن شاط

% من 20ونحو  ،% فى مجال السيارات30من  أكثرو ،% من إيراد العمليات فى مجال الطيران مثال  50

 (.1واألجهزة الطبية ومعدات االتصال ) صناعي ةاآلالت ال

 

 أكثر ، الصناعى الن شاطد فى السلعى بالمعنى المحد   نتا اإلويتجلى بروز العنصر الخدمى فى مواجهة عنصر 

ال، فى مجال التوظف ) ما يكون وضوحا   نشير إلى الداللة  ، وتقبل أن ننتقل إلى هذا الجانب ( .الت شغيلة والعم 

 عربي ةال الد ولالتصنيعى بالنسبة للصناعة في  الن شاطالمتزايدة للعنصر الخدمى فى  يةهماألالمتعلقة ب

 وذلك بصفة خاصة من حيث : ، وصادراتها إلى العالم الخارجى

 .اإلبتكار" كعامل حاسم فى تنمية القدرة على الت طويرعنصر "البحث و ي ةأهم -1

وخاصة فى القطاع الفرعى لصناعة األجهزة  ،"خدمات ما بعد البيع" و "دعم المستهلك" ي ةأهم -2

 ( .1) صناعي ةالمنزلية واآلالت ال

 للحفاظ على العمر الطبيعى للمعدات ضمن "دورة حياة المنتج". اإلصالحخدمات الصيانة و ي ةأهم -3

 الصناعى العربي بوجه عام . الن شاطكبير فى  وهذه الجوانب الثالثة مفتقدة إلى حد  

 

 : التحويليّةفى الصناعة  التّشغيلة والعّمالهيكل  -ثالثا

ارتباطا  وثيقا  بالتغير فى هيكل  العالمي ة التحويلي ةوالطلب لمنتجات الصناعة  نتا اإليرتبط التغير فى هياكل 

ال بالمقارنة مع الجانب  -عرضا  وطلبا   -الجانب الخدمى   ي ةأهموخاصة من حيث تزايد  ، الت شغيلة والعم 

 الصناعى. نتا اإل"العينى" لعملية 

 ونشير فى هذا المجال إلى جانبين :

 بالمقارنة مع القطاع الصناعى التحويلى فى القطاع الخدمى الت شغيلالمتزايدة للعمالة و ةي  هماأل ،  ،

 "السلعى". أو ، بالمقارنة مع العنصر "العينى" األخيروفى العنصر الخدمى بالقطاع 

  المرتبط بالمعرفة والخبرة والموهبة. ، المكون المهارى العالى ي ةأهمتعاظم 

 ين بالنسبة للصناعة المصرية .األمرثم نعقب بداللة  ، وفيما يلى نعرض لهما تباعا  

 في القطاع الخدمي التّشغيلة والعّمال يّةأهم تزايد .1

ات تقتصاداإلالمتزايدة لقطاع الخدمات فى  يةهماأل،  ، منذ عقود ى واالجتماعىتقتصاداإلظهرت فى الفكر 

ما بعد الصناعى" وما أطلق  تقتصاداإلفيما عرف بالتحول إلى " ، التحويلي ةالمتقدمة بالمقارنة مع الصناعة 

 المعرفى". تقتصاداإل، و " الجديد" تقتصاداإل" أيضاعليه 

                                                 
1
 ) Ibid, p.74 . 

1
 ( أنظر :  

خدمات ما بعد البيع فى السوق المصرى )دراسة حالة لّسّع الهندسيية والكهربائيية، بيالتطبيق عّيى صيناعة د. محمد عبد الشفيع عيسى )الباحث الرئيسى(،  -

 . 2007، معهد التخطيط القومى، أكتوبر 205األجهزة المنزلية وصناعة السيارات(، سّسّة قضايا التخطيط والتّنمية، رقم 
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 ، يميل للصعود باتجاه وظائف الخدمات الت شغيلإذ أخذ منحنى  ، الت شغيلوانعكست هذه الظاهرة على هيكل 

 التحويلي ةالسيما الصناعة  ، المادى( نتا اإلشاملة تقطاع الخدمات بأكمله زائدا  العنصر الخدمى فى تقطاعات )

بينما يميل المنحنى للهبوط النسبى  ، منخفضة المستوى المهارى أو  عاليةسواء كانت هذه الوظائف الخدمية 

 وبالتحديد : الوظائف منخفضة المهارة . ، الصناعى نتا اإلفى مجال "وظائف 

الالمحلى فى الصناعات كثيفة  للت شغيلالمتقدمة انخفاضا  نسبيا كبيرا   صناعي ةات التقتصاداإلوتقد شهدت  ة العم 

 ، فى العالم األجوربسبب هجرة المصانع إلى المناطق رخيصة  ، وخاصة المالبس وتجميع اإللكترونيات

ولكن   فيما يعرف بـ "التعهيد". ، للغير" خار  البالد الت شغيلوالميل إلى "إسناد عمليات  ، السيما شرق آسيا

% من إجمالى النقص فى الوظائف فى 20التجارة والتعهيد ال تفسران سوى نحو  أنإلى تشير  البيانات

% من ذلك 75من  أكثربينما يمكن إرجاع  ، 2010 -2000القطاع الصناعى بالواليات المتحدة خالل فترة 

 . نتاجي ةاإلالنقص إلى زيادة 

 

فالثابت  ،نتاجي ةاإلنمو  زاويةمن  أو ،  هجرة المصانع وعمليات "التعهيد" زاويةمن  األمرإلى  ا نظرناوسواء  

الأن الصناعات كثيفة  ، حسب الجدول التالى ، 2007 – 1995خالل فترة  تأثرا  بنقص  كثرة هى األالعم 

ال  ، مع حدوث نقص طفيف فى المجموعة الفرعية للصناعات كثيفة الطاتقة ات المتقدمةتقتصاداإلة فى العم 

ونخص بالذكر )صناعة  ، ةتفاوتزيادات بنسب م خرىاأل صناعي ةبينما شهدت بعض المجاميع ال ، والموارد

 العالمي ةفيما ثبت نصيب )صناعات التكنولوجيات  ، (ي ةاإلتقليمالعالمى ..( و )صناعات التجهيز  اإلبتكار

ال ( :1. ويوضح الجدول التالى هذه الحقيقة )  ية(اإلبتكارو في عدد من  التحويلي ةة في الصناعة العم 

 . 2007 -1995خالل الفترة  ات المتقدمةتقتصاداإل

 

 )%( التحويليّة صناعيّةة الالعّمالالنصيب من  -جدول 

 2007 2000 1995 البيان

 سواقالعالمي الموجهة لأل اإلبتكارصناعة  -1
  المحلي ة

28% 29% 30% 

 37 35 33 ي ةاإلتقليمصناعات التجهيز  -2

 13 14 14 السلع كثيفة الطاتقة والموارد -3

 8 9 8 / الصناعات المبتكرة  العالمي ةالتكنولوجيات  -4

الالسلع كثيفة  -5  12 14 16 ة العم 

ظهورا   أكثريكون  التحويلي ةفى الوظائف ذات الطابع الخدمى فى الصناعة  للت شغيلالنسبية  يةهماألإن تزايد 

 "اإلبتكار" و "عنصر الت طويرمن خالل "البحث و ، التكنولوجيتكثيفا  للعنصر العملى و كثرفى الصناعات األ

ية" حيث تشكل الوظائف من النمط اإلبتكاروالصناعات  العالمي ةوهو ما ينطبق على مجموعة "التكنولوجيات 

ال% من اجمالى 55الخدمى   أوبينما تظل الوظائف ذات الطابع العينى  –ة فى هذه المجموعة العم 

                                                 
1
 ) Ibid, Executive Summary, Exhibition 4, p. 6 . 
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وهو ما  ، خرىاأل صناعي ةفى المجموعات ال الت شغيل"التصنيعى" بالمعنى المحدد هى الغالبة على هيكل 

 يتضح من الجدول التالى حول الواليات المتحدة :

 

 )%( 2010في الواليات المتحدة عام  صناعيّةالوظائف ال -جدول

 النمط التصنيعي النمط الخدمى البيان

 %45 %55 يةاإلبتكاروالصناعات  العالميّةالتكنولوجيات  -1

 60 40  المحليّة سواقالعالمي لأل اإلبتكارصناعات  -2

 69 31  يّةاإلقليم سواقصناعات التجهيز الموجهة إلى األ -3

 69 31 السلع كثيفة الطاقة والموارد -4

 70 30 ةالعّمالالسلع كثيفة  -5

 

 :المكون المهارى العالى، المرتبط بالمعرفة والخبرة والموهبة يّةأهمتعاظم  .2

 الد ولوفى بعض  صناعي ةات التقتصاداإلتقدما  واضحا  فى  التحويلي ةفى الصناعات  اإلبتكارتقدمت موجة 

 كامال  للمنظور إنتقاال  العالمى شهد ما يشبه  التكنولوجيلدرجة أن الفكر  ، ةاألخيرالكبيرة خالل العقود  الن امية

والقدرة  اإلبتكار" إلى مقولة التكنولوجي ة – العلمي ة"القدرة من مقولة "العلم والتكنولوجيا" و ، المنهجى

 ية.اإلبتكار

 

مثلما فقدت  ، ات"اإلبتكارها "وحل ت محل   ، نتاجي ةاإللقد فقدت االختراعات مكانتها الرائدة كمحرك لنمو 

وتقد  . ةالث انيتقرين التغير فى الحالة  األولىوكأنما التغير فى الحالة  ، "السلع" حظوتها لصالح "الخدمات"

وفى  ، األولات المتقدمة فى المحل تقتصاداإلفى  التحويلي ةية بقوة على الصناعة اإلبتكارانعكست الموجة 

يتكون تيار جارف مما يمكن أن يطلق عليه "خط اإلمداد  وأخذ . فى المحل الثانى الن اميةات تقتصاداإلبعض 

. ويحمل خط اإلمداد المذكور وعدا  مستمرا  بتقديم المزيد من  innovation pipelineات" اإلبتكاراالحتياطى ب

   مالى القائمة على "توجيه المستهلك" .رأسالنظام ال آليةيحكم  ، خلق الطلب عليها ومن ثم   ، المنتجات

 

 هذه المنتجات نطاتقا  عريضا  يتضمن على سبيل المثال :تشمل 

ناتالمواد الجديدة مثــل ال -أ  نعة من مكو   ، واأللياف الضوئية ، األلياف الكربونية المص 

 و"السيراميكيات" وغيرها .

 نواتج تكنولوجيات "النانو" . -ب

 اآللى(.  اإلنسان"الروبوتات" المتقدمة )ما يسمى ب - 

 ية".األولوأثرها فى تصميم المنتجات وتصنيع "النماذ   األبعادالطباعة ثالثية  -د
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بواسطة  البياناتابتداء  من جمع  ، الكبيرة" لعلميات التصنيع المختلفة البياناتبناء "تقواعد  -هـ

سواء فى  ، الكبيرة عن طريق خبراء االختصاص البياناتوانتهاء بتحليل  البياناتمستشعرات جمع 

 فى مجال اللوجستيات وغيرها . أو ، المعد اتمجال تصنيع اآلالت و

 

 المؤس سات، عمقت من حاجة  مكاني اتاإلية الممثلة فى خطوط اإلمداد االحتياطى الغنية باإلبتكارإن الموجة 

 البيانات" وتحاليل الت طويرلبناء تقدرات تقوية فى مجال "البحوث و التحويلي ةفى تقطاع الصناعة  نتاجي ةاإل

ببناء خطوط خاصة  المؤس ساتالمحورية بمكان أن تقوم هذه  يةهماأل، مما جعل من  وتصميم المنتجات

والخبراء القادرين على التعامل مع  ، ، يشمل بصفة خاصة ذوى الموهبة المصقولة لإلمداد بالخبرات العليا

المهرة  نتا اإلوعمال  ، والناشئة الن امية سواقالفهم العميق باأليين ذوى الت نفيذوالمدراء  ، الكبيرة" البيانات"

 وغيرهم .

 

أن العرض العالمى من شرائح العمل مرتفع المهارة إذ ال يتواكب  (ماكينزى)ويقدر المعهد العالمى لمؤسسة 

مليون عامل مرتفع المهارة على مستوى العالم  40من  أكثرفإن من المتوتقع حدوث عجز ب ، مع الطلب عليها

 أوات عديدة تواجه مشكلة تزايد نسبة "المعمرين" إتقتصاد. وسوف تعانى من هذه الظاهرة 2020 فى سنة 

 ات المعنيةتقتصاداإلى" فى الس كانما يطلق عليه ظاهرة "شيخوخة الهرم  أو ، الس كانكبار السن من اجمالى 

 . (1بما فيها الصين )

 

إلى تقيام ما يطلق عليه البعض "حرب  ، ى العجز المتنامى بين عرض العمل الماهر والطلب عليه، وتقد أد   هذا

حيث تسعى كل منها إلى الفوز فى  ، المتقدمة وبعضها البعض الد ولاصطياد المواهب والخبرات" بين 

 ها:أهممن  متعد دةالمعركة المستعرة بوسائل 

 وخاصة فى شرق آسيا الن اميةات تقتصاداإلاجتذاب الخبرات المتميزة والمهارات العليا من بين سكان  . أ

 روبا الشرتقية .أو " فى نتقالي ةات اإلتقتصاداإلو "

الالمتقدمة ببناء برامج ومراكز لتأهيل  الد ولتقيام بعض الشركات من  . ب  خار  البالد المتخص صةة العم 

كما فعلت شركة )سيمنس( األلمانية والتى تدير برنامجا  للتلمذة  ، أخرىبما فيها دول متقدمة 

 ،  بالواليات المتحدة مالي ةعلى النمط األلمانى فى منطقة )شارلوت( بوالية كارولينا الش صناعي ةال

، يحصل المتخرجون منه على شهادات مهنية فى تخصص  دراسةوهو برنامج مزدو  للعمل وال

ويؤهلون للعمل فى  –يضم الهندسة الميكانيكية وتصميم النظم واإللكترونيات  الذى –)الميكاترونات( 

 فروع شركة سيمنس بالواليات المتحدة .

  أجلمن  - الكبيرة الن امية الد ولوبعض  صناعي ةال الد ولالقائمة بالفعل فى  –دفع الجهود الكبيرة  . ت

 إحداثسعيا  إلى ،  وخاصة فى مجال تعليم الرياضيات والمهارات التحليلية ، العام الت عليمتحسين 

                                                 
1
 ) Ibid, p. 11 . 
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 النمو  إطار فى  الت شغيل إحتياجاتمزيد من التوافق بين مهارات طلبة المدارس والجامعات وبين 

 المستدام .

 عربي ةالات تقتصادبالنسبة لإل العالمي ة التحويلي ةبالصناعة  الت شغيلما هى دالالت التغير فى هيكل  ، واآلن

 التصديرى فى مجال المصنوعات ..؟ داءوخاصة من حيث األ

 هذه الدالالت فيما يلى : أهمد يمكن أن نحد  

من موجة هجرة التكنولوجيات  –المتأخرة جدا  من الناحية الزمنية .. نعم  – اإلستفادةضرورة  -1

الوالصناعات كثيفة  ، لجذب نواتج الموجة  الن اميةإلى البالد  صناعي ةات التقتصاداإلة من العم 

هاتوفق  ، والمالبس الجاهزة الن سيجالحديثة فى مجال صناعة الغزل و العالمي ةية اإلبتكار  التوج 

مع تطويعها لتتناسب مع معطيات الميزة النسبية  ، الكبيرة الن اميةات المتقدمة وتقتصاداإلالسائدة فى 

بما فى ذلك: النظر فى التصنيع المحلي  ، المصرى تقتصادلإل - والكامنةالظاهرة  - تنافسي ةالو

ات تقتصاداإلو يمنتقاة فى العالم النام سواقوتصديرها أل ، لمنتجات القطن طويل التيلة فائقة الجودة

 المتقدمة .

الوضع برنامج تخطيطى لهجرة  -2 ،  عربي ةالتها المتبادلة في العالتقات البينية إنتقاالو عربي ةال ةالعم 

 . التكنولوجي ة – العلمي ةالمهارة من تقوة العمل  عاليةحيث يتم رفع مستوى تأهيل شريحة 

 الالزمة، لبناء تقاعدة المهارات والمواهب  يةالت دريب – ي ةالت عليمالنظر فى تطوير المنظومة  إعادة -3

ات اإلبتكاروخاصة مجموعة ) ، ذات الصلة صناعي ةالعالمى فى المجاميع ال اإلبتكارلمواكبة موجة 

وفق  ، (اإلبتكارومحركات  العالمي ةومجموعة )التكنولوجيات  ،  (المحلي ة سواقالموجهة لأل العالمي ة

 : تاليةالالخطوط 

بمرحلتى  ساسي ةبتدريس مواد الرياضيات والعلوم األ ، العالمي ةوفق المعايير  ، الجاد اإلهتمام -أ 

 والثانوى .ى ساساأل الت عليم

على النسق األلمانى مثال   – الثانوي ةتكنيك( بالمرحلة  -المزدو  )بولى  الت عليمالتوسع فى نظام  -ب

فى  الت دريبو يبين التحصيل العلم المزاوجةو ، يوالتطبيق يللجمع بين الجانبين النظر –

وسد   ، للخريجينتوفير فرص عمل منتجة ومجزية   أجل، من  ذات الصلة نتاجي ةاإلالمنشآت 

وخاصة منها الصناعات محل  ، بمختلف فروعها التحويلي ةالنقص فى تقاعدة المهارات بالصناعات 

 فى استراتيجية التصنيع المرتجاة . الت ركيز

( 1) يوالتجار يوالصناع يالزراع –الفنى المتوسط  يالثانو للت عليم اإلهتمامإيالء مزيد من  - 

 حداثإل ، التكنولوجي ةوالمعاهد العليا والكليات الهندسية و ، المتوس طةفوق  صناعي ةوالمعاهد ال

 اإلهتمام إعطاءمع  ، فى التخصصات )النظرية( الجامعي الت عليمالعام و يالثانو الت عليممع  التوازن

 . ي ةالت عليمالتغير المناسب فى هيكل التخصصات  إحداثو ، الالزم للكيف إلى جانب الكم

                                                 
1
 . 2012( التّعّيم الفنى ومتطّبات سوق العمل فى مصر، ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوى الحادى واألربعين لّمركز الديموجرافى، القاهرة،  
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وفق  ، التحويلي ةية بالتوافق مع المخطط المرتقب لتطوير الصناعة الت دريبتطوير المنظومة  -د

 الت دريبو المهني للت عليم عربي ةال اإلستراتيجي ةكما هو الحال فى ) ، سعأو  يمنظور استراتيج

 ( .2( )التقني

إلى  ، للسهر على بناء تقدرات ابتكارية ، عربي ةالفى المصانع  الت طويروحدات للبحث و إنشاء -هـ

 ية والتفصيلية .األولوالتصميمات الهندسية  ، بتصميم المنتجات اإلهتمامجانب 

 

 الّرابعالقسم 

 للبتكار وطنيّةالمنظومة ال

 

المعرفة  تقتصادإل متكامال   نظام وطني شامل لالبتكار، يحقق بناء تطبيقيا   إتقامةسوف يركز هذا القسم على 

. ولنبدأ بتأصيل  على المستوى الوطني العام تنافسي ةالكدعامة للقدرة  الت طويرالبحث و أنشطةالمؤسس على 

 الحديثة. اإلجتماعي ةة ويتقتصادإل الد راساتالمفهوم في ضوء 

 : التّطويرالبحث و يّةأهمالداخلى األصيل و  النموّ 

على افتراض  النمو  ما يسمى "النيوكالسيكى" لنموذ   أو  تقتصاداإلفي علم  "يقوم البناء " التقليدي المحدث

ةو الس كاننمو  معد لو ، المال من جهة رأسنمو الناتج ورصيد  معد لتحقق التعادل بين  العاملة من جهة  القو 

 المستقر( .  النمو  الطبيعى( الذى يكفل ) النمو   معد ل. وأن هذا ينحو الى ) أخرى

الزيادة  ية زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى )أيعجز عن تفسير حدوث أي   ولما كان هذا البناء

 معد ل)غير  متبقي أو ،( بعامل ثالث1956) (سولو)فقد جاء  ،(الس كاننمو  معد لنمو الدخل عن  معد لفي 

ر معد لمستوى ود . أما كيف يتحد   التقنيي( وهو التقدم الس كان النمو   معد لمالى ورأسالتراكم ال في هذا  التطو 

ومعاملته  ، ذ النمو  إطار النظرية واكتفوا بوضعه خار   أصحابجابة كافية عند إالعامل فهو سؤال لم يجد له 

ين يتقتصاداإلالطبيعى الذى يتحدد خارجيا فإن  النمو   معد لة حول . وفى مقابل هذه النظري   يير خارجكمتغ  

ات وما بعدها أخذوا في معالجة المفهوم القائم على أن يمالى( منذ الستينرأسى التقتصاداإل)داخل مدرسة الفكر 

ذ  الرائد الذى تقدمه النمو  ويأتى هنا في وتقت مبكر  ، ة واعيةيإتقتصادوالتعلم هما محصلة اختيارات  اإلبتكار

النصف الثانى د في بهذا الموضوع نسبيا حتى تجد   اإلهتمام( للتعلم بالممارسة وتقد إنزوى 1961آرو عام )

 الداخلى( . النمو  احياء نظرية ) إعادةات من خالل يمن الثمانين

 

ى فيما تقتصاداإل النمو  مالمح  أهمفي البداية أن يشرح  (رومر) حاول( . وتقد 1990) (رومر)ثم يأتى نموذ  

حيث وجدت مهارات  ، . ويتحدد ذلك فيما أسماه )عدم التنافس على المعرفة(عاليةالتقبل ثورة التكنولوجيات 

                                                 
2
واقع الراهن وآفاق ال ،فى تطور الصناعة المصرية صىصتخالصناعى ال التّدريبالتكنولوجى و التّعّيمدور عيسى،  محمد عبد الشفيع( أنظر : د.  

معهد  ،وتم نشره فى : المجّة المصرية لّتنمية والتخطيط ،10/5/1999-9( و رؤية جديدة لّصناعةدم إلى مؤتمر اتحاد الصناعات )نحقمستقبّية، بحث م

 . 46-5ص ص  ،2002ديسمبر  ،المجّد العاشر، العدد الثانى ،التخطيط القومى
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وهذه المعارف والمهارات سهلة النقل والتقليد  ، التصوير والرسم أوومعارف متاحة بالكتابة  ، حرفية

 حسب رومر –وكان هذا  ، هاصانعيعملية غير تقائمة على التنافس بين  اإلبتكارواالتقتباس لدرجة تجعل من 

 الكبير( و )الميكنة( . نتا اإلالتقدم الصناعى في ظل ) أساسهو 

 

عدم توفر حوافز لتملك المعرفة والمهارة والتنافس عليها  أن  من الواضح  أصبح التكنولوجي ة الث ورةومع تقدم 

رالسمة الغالبة على  أصبح اإلبتكار. والحال أن هذا  بالدرجة الكافية اإلبتكارسوف يشجع على عدم   التطو 

 ، لتملك التكنولوجيا والتنافس عليها ( مما يجعله تقرينا  الت طوير)البحث و ا  علىإعتماد ،المعاصر التكنولوجي

 ا .ا وبشري  مالي   ،الت طويرإنطالتقا من الجهد المكرس لبناء تقوة البحث و

 

. الت طويرفيه ناتجا من العمل المنظم للبحث و التقنييكون التقدم  للنمو   نموذجا   (رومر)فقد بنى  أخرىوبعبارة 

االستئثارى  وهذا هو ما يعرف بالتملك ، جزء منها تقابال  للتملك أووأن هذا يحتم أن تكون عوائد هذا التقدم 

يتم  ، مفتوح تقتصادلى نموذ  إلإوتقد جاء بعد ذلك جروسمان وهلبمان فقاما بتوسيع نموذ  رومر  . للمعرفة

 وآثار نقل التكنولوجيا . التقنيالتفاعل في إطاره بين التجارة والتقدم 

 

وبالتوازى مع ذلك تم بناء عدد من النماذ  حول اآلثار الخارجية للتعلم بالممارسة على المنشأة . ومن بينها 

مما يستتبع ضرورة التدخل  ، تقتصاداإل( والذى ناتقش أثر )التعلم( في المنشأة و1992نموذ  ماتسوياما )

)مما يمثل تجديدا لنظرية حماية الصناعة  عي نةفترات م أو المقارنة لفترةناعات ذات الميزة الحكومى لدعم الص

 ، تقديم حماية متتابعة لسلع غير محددة العدد  ي ةأهم( تقد أكد من تقبل 1987) (كروجمان)وكان  –الوليدة( 

مما  ، جنبي ةاألعلى التنافس مع الشركات  علىبدء بالصناعات ذات المقدرة األ ، أيضاولفترات غير محددة 

 بصورة جوهرية عبر الزمن . نتا اإليرجح تغير هيكل 

 

 ، عي نة( أكدا اختفاء اثر التعلم بالممارسة بعد فترة م1993( ولوكاس )1993و1991) (يونج)ولكن كال من 

 من السلع ذات الصلة الى مستوى معين . نتا اإليصل فيها 

 

تقود  نتاجي ةاإل( و )التعلم بالممارسة( كمحركين لنمو الت طويرإن مناتقشة كل من )البحث و األخيروفى التحليل 

تحقق تراكم  التكنولوجي الت طويرتشجع  ، ةإنتقائيسياسة  ، للتدخل الحكومى ، اتباع سياسة واعية  ي ةأهمالى 

المعرفة والمهارة وأن هذه السياسة البد أن يكون لها طابع استراتيجى وأن هذا الطابع االستراتيجى يتأكد من 

عناصر الصمود  أهمالمنافسة حامية الوطيس على تملك التكنولوجيا وفى النهاية يصبح هذا التملك للتكنولوجيا 

 . تنافسي ةالرة عناصر القد أهمأى  ، في المنافسة والفوز فيها
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برز تيار التجديد إنطالتقا من نماذ  التوازن العام  ، وفي مواجهة الكالسيك والنيوكالسيك بمن فيهم سولو

 أهما هما أصبح ةالد ولوتدخل  ، اإلبتكار. ذلك أن  وباستلهام أفكار شومبيتر وفريدريك ليست ، الديناميكية

 والتجارة . النمو  معالم العالتقة المنمذجة بين 

 

 ، اإلبتكاربرز اهتمام بموضوع هام هو تأسيس وتنظيم  ، يالت طويروإنطالتقا من شومبيتر وما يسمى باالتجاه 

ية اإلبتكاروتقد تقاد التنظير للمنظومة  . لالبتكار وطني" وتمثل ذلك في مقولة النظام الاإلبتكار"مأسسة  أو

ومعهما كوكبة من  ، يكيةاألمر( من الواليات المتحدة 1كل من ناثان روزبز  وريتشارد نيلسون ) وطني ةال

داجيرى أو)و ، (أكيرا جوتو)و (فوميو كوداما)وفى اليابان نجد كال من  . روبا واليابانأوالباحثين من 

 (.2) (هيرويوكى

 

كما سنرى فيما بعد، بمنطوق  ، (روزنبر )و (نيلسون)وفق  ، لالبتكار( وطنيويتحدد مفهوم )النظام ال

)الجامعات والمنشآت  المؤس ساتومضمون عناصره الثالثة : من حيث أنه نظام فإنه ينصب على مجموعة 

ى للمنشآت اإلبتكار داءالحكومية وغير الحكومية( والتى يحدد التفاعل فيما بينها األ المنظ ماتو نتاجي ةاإل

فإنه يتعلق بالتجديد في  اإلبتكار. وأما أنه مركز على  عي نةفإنه يتحدد بدولة م وطني. ومن حيث أنه  وطني ةال

 معا. نتا اإلالمنتجات وطرق 

 

لخوض  أساسك اإلبتكارالقومى لعملية  وطنيالطار صياغة المفهوم المذكور تعكس اإل إلى أن اإلشارةوتجدر 

إنطالتقا من تقدرة ذاتية وسياسة مصممة ومقصودة  ، يةإحتكارفي بيئة  ، الد وليالمنافسة الشرسة على الصعيد 

   (.تنافسي ةال. وهذا هو سر )القدرة  والتفوق فيها على اآلخرين عي نةلتنمية صناعات وتكنولوجيات م

   

المتقدمة لم تشغل أنفسها بالعولمة بقدر ما انشغلت  صناعي ةال الد ولوالثقافية في  العلمي ةو لعل الدوائر ،  هذا

المتقدمة لم تحاكم  صناعي ةال الد ولوربما أن  . عربي ةال الد ول، بما فيها  الن اميةبها الدوائر المناظرة في البالد 

وتقامت كل ؛  (تنافسي ةال وطني ة، بقدر ما كانت تحاكم تصرفاتها بمعيار)القدرة ال تصرفاتها بمعيار )العولمة(

الفوز في مباراة   أجل، من  ي والتكنولوجينتاجاإلو يتقتصاداإلعلى الصعيد  وطني ةمنها ببناء تقدراتها ال

لألمم( وفق ما يسمى  تنافسي ةال، على بناء )الميزة  وعلميا   ، عمليا   الت ركيزكما جرى  - الشرسة تنافسي ةال

 .اإلبتكار، بل بقوة  التكنولوجي الت طويرالمدفوع من الداخل( بقوة البحث العلمي و النمو  نموذ  )

 

او ، أن تعيد صياغة  با الغربيةورأو ، الواليات المتحدة واليابان و المتقدمة صناعي ةال الد ول، استطاعت  عموم 

ية، استنادا إلى ضرورة الخرو  من نفق الحماية إلى عالم  ، من وجهة نظرها دعوى "العولمة" ،  التجارة حر 

                                                 
1
 ) Richard R. Nelson & Nathan Rosenberg, National Innovation Systems, oxford University Press, 1993 . 
2
 ) Akira Goto and Hiroyuki Odagiri (Eds.) Innovation in Japan Clarendon Press, Oxford, New York, 1997. 
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في المنافسة وتحقيق أتقصى استفادة ممكنة في مواجهة  الد ولتقدرات تلك  طالقه يمثل المناخ األنسب إلبإعتبار

  اآلخرين.

 

كبير، تقد  إلى حد   (كلينتون )، فترة والية  اتي، وفى عقد التسعين أن الواليات المتحدة بصفة خاصة هم  األو

موتقع  . وكانت نتيجة ذلك أن احتلت الواليات المتحدة تنافسي ةال وطني ةنجحت فى بلورة مفهوم متكامل للقدرة ال

هاى تك( وخاصة فى تكنولوجيا ) عاليةال، فيما سمى بالتكنولوجيا  اتيالصدارة بغير منازع طوال التسعين

.  با الغربيةورأو وذلك بالمقارنة مع كل من اليابان و ، والتكنولوجيا الحيوية،  المعلومات –االتصاالت 

. و تبين أن وراء الصدارة  يكية للتكنولوجيا المتقدمة الفرس الرابح فى السباق الجديداألمروكانت الشركات 

،  ذاته بناء منظومات وتقدرات علمية وتكنولوجية فحواها أنه ليس المهم في حد   ، أساسي ةيكية حقيقة األمر

، بناء القدرة  الذاتى والفوز فى السباق التنافسى مع اآلخرين التكنولوجي الت طويرفى مضمار  ، هماألولكن 

متكاملة للقدرة  وطني ة، من خالل تأسيس منظومة  نتاجي ةاإل، ابتكار المنتجات والعمليات  اإلبتكارعلى 

، على تأسيس وتفعيل مثل تلك  ، وعكفت كل منهما با الغربية الدرسورأو وتقد وعت اليابان وية . اإلبتكار

 لالبتكارات . وطني ةالمنظومة ال

 

يادةيمارس مهمته للتمهيد والسبق و ، التكنولوجيوفى غمار هذا التحول العالمى الكبير أخذ الفكر العلمى و  الر 

، وفى مواكبة التحول وتعقبه بالتحليل والتعليل من  ، من ناحيةاإلبتكارفكرة نظام  ، فى طرح الفكرة الجديدة

 . أخرىناحية 

 

المقفلة  - التكنولوجي ةو العلمي ةفى مركز الثقل الفكرى من مقولة المنظومة  إنتقالوكانت نتيجة ذلك حدوث 

وهذا ما يطلق عليه  بقوة الحياة .، والثرية  ية( الرحبةاإلبتكار، إلى مقولة ) المنظومة  بعيد إلى حد   والصماء

 وطنيمنظومة العلم والتكنولوجيا ( إلى ) النظام ال) التحول من  ( :التكنولوجي) التحول فى المنظور العلمى و

 . اإلبتكارلالبتكار ( ومن سياسة العلم والتكنولوجيا إلى سياسة 

 

عقد التسعينات وخاصة فى آخر العقد . ونشير فى هذا المجال على سبيل  وتبلور هذا التحول بصفة تامة عبر

 ستن بالواليات المتحدةأو بمدينة  ،اإلبتكارحول سياسة التكنولوجيا وعملية  الث الث الد وليالمثال إلى المؤتمر 

 ت طويرالو اإلبتكار، والذى تقدمت فيه أبحاث عديدة عن الصلة بين 1999سبتمبر  2 -أغسطس  30فترة ي ف

 ، ومن بينها ماتقدم به فريق بحث يابانى ) شومبيتر تامادا وآخرون( بعنوان: التكنولوجي

Policy Paradigm Shift in Japan from Science and Technology Policy to Innovation Policy 

ومن بين  [ .اإلبتكارمن سياسة العلم والتكنولوجيا إلى سياسة  ، أى ] التحول فى منظور السياسة فى اليابان

 ماجاء فى هذا البحث نقرأ مايلى :
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، ولذلك شرعت الحكومة  ]لقد أخذت الصناعات اليابانية فى فقدان تنافسيتها نسبيا فى عصر المعلومات الجديد

، بل وأن تتحول عنه إلى تبن ى المنظور الجديد  صياغة منظور سياسة العلم والتكنولوجيا إعادةاليابانية في 

فيجب أن نعزز ديناميات النظام  اإلبتكار معد ل فإننا إذا أردنا أن نسرعطار . وفى هذا اإلاإلبتكارسة لسيا

 لالبتكار [ . وطنيال

 

 إنتقالوبدء  ، لالبتكار[ فى العالم الصناعى وطنيويدل ذلك على تبلور وترسخ المفهوم الجديد ]لنظام ال

الحثيثة  العلمي ة، الجهود  إلى حد كبير ، وتقد أثمرت المتحدة . األممالمفهوم إلى العالم النامى عبر منظمات 

ونقصد هنا  وخاصة فى كل من الواليات المتحدة واليابان . ، اتيالتى بذلها المؤلفون الرواد منذ مطالع التسعين

 وطني ةالنظم ال كتاب أمريكيين فى مقدمتهم ريتشارد نيلسون وناثان روزنبر  فى كتابهما : أعمال

 .1993كسفورد، عام أو  جامعة عن دار والصادر  National Innovation Systemsلالبتكار

 

 في اليابان اإلبتكار : فى كتابهما ، داجيرى هيرويوكىأو : أكيرا جوتو وزميله  ومن اليابان مثال

Innovation in Japan   كله من ناحية المفاهيم . هذا .1997والصادر عام 

 

 الكبرى فى العالم إلى حد كبير. اإلبتكارلنظم  ساسي ةالممارسة التطبيقية فقد تبلورت السمات األأما من ناحية 

 ى والسياسة العامة.نتاجاإلهما النظام  ، اليابانى يقوم على تقدمين اإلبتكارفنظام 

 

" الت طويرو ، حيث تبنى تقدرات "البحث المتخص صةوالشركات  نتاجي ةاإلى هو المنشآت نتاجاإلوتقوام النظام 

، فى توزيع بديع للعمل والمهام بين الشركات الصغيرة كثيفة البحث  الصناعى التطبيقى اإلبتكاروتقدرات 

وبين الشركات الكبرى والكبيرة والقادرة على ) تتجير( االختراع  االختراعات والقادرة على ابتدار الت طويرو

 . األخيرنشره إلى المستخدم  أو ونقله  اإلبتكارو

 

هاتالقيادى " من خالل رسم  اإلرشادأما السياسة العامة فقوامها "  والدعم المالى الحكومى والتوزيع  التوج 

وتقوم على  . جنبي ةاألمع الحكومات  التفاوضالقطاعى للتمويل المصرفى وفتح تقنوات التسويق والتصدير و

( و )وكالة العلم  يةالد ول" فى مقدمتها )وزارة التجارة والصناعة  المؤس ساتمجموعة من "  اإلرشادمهمة 

 . )والتكنولوجيا

 

 صناعي ةفهى تقوم على نوع من التوفيق المرن بين المنشآت ال األوروبي ة الد ولفى  اإلبتكارأما نظم 

 العامة. المؤس ساتو
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وابتكارية  تنافسي ةوتربطها بسياسة  ، الخاصة الكبرى صناعي ةأما الواليات المتحدة فإنها ترجح كفة المنشآت ال

حديثة ) الن امية الد ولفى  اإلبتكارنظم . وتتأرجح  الحكومية والعسكرية عامة وخاصة من خالل العقود

ة من تفاوت، محققة درجات م ، بين هذه األتقطاب جميعا   التصنيع ( فى كل من شرق آسيا وأمريكا الالتينية

 ند والبرازيل.، وخاصة فى كوريا الجنوبية وتايال واإلخفاقحظوظ النجاح 

 

 ؟ عربيّةال الّدولفماذا عن 

من الناحية  ها تطورا  أكثرحقيقى لالبتكار، حتى فى  وطنيحتى اآلن ببناء نظام  عربي ةال الد وللم يقم أى  من 

 اإلجتماعيو الس ياسيالتي عانت من موجة طويلة للركود  ، وفي مقدمتها مصر التكنولوجي ةو العلمي ة

الحصيفة بين مقتضيات  المزاوجةالقيام ب األمرويقتضي  . (2011 -1971طوال أربعين عاما) يتقتصاداإلو

، وبين ضرورات تفعيل  فى المستقبل القريب الفعال والمتجانس وطنيى الاإلبتكارأسس وتقواعد البناء  إعداد

وفي الظروف .  ية فيهااإلبتكارلحياة ة بث احاولوم ، المتاحة بالفعل فى الوتقت الراهن التكنولوجي ةالقدرات 

على بناء مقومات القدرة  الت ركيز  أجل، من  إلحاحا أكثر، تبدو الحاجة  العاصفة عربي ةالالراهنة للتغيرات 

 المقوالت المكررة حول العولمة.، بدال من مجرد اجترار  يةاإلبتكار، والمنظومة تنافسي ةال

 

 :اإلجتماعيّةو  يّةقتصاداإل التّنميةالموقع والمكان في  يّةأهم

والجغرافيا،  االجتماعو تقتصاداإلة يمز  بين األخيرفي السنوات  اإلجتماعيى وتقتصاداإلنما اتجاه في التفكير 

  ، معطيات العوامل إختالف( . فعلى عكس ما ذكره )النيوكالسيك( من أن 1التجمع ) أو انطالتقا من التركز 

في المعطيات  إختالفيرى هذا االتجاه أنه تقد يحدث  – الد ولتفسر تقسيم العمل بين  ، الوفرة النسبية أو

الجوهرى في عوامل  تفاوتنظرا  لل ، طرافوالوفرة النسبية ومع ذلك فقد ال يحدث تقسيم فعلى للعمل بين األ

صياغة لفكرة التركز والتراكم وأتقطاب  إعادةمن ميردال وفرانسوا بيرو تجرى  الموتقع والتركز. وانطالتقا  

ى عبر تقتصاداإل)من خالل صيغة للتكامل  متجاورةعبر اتقاليم عدة  أو  عي نةيم دولة مأتقل، إما داخل  النمو  

 ي ةتقتصاداإل نشطةالمعنية تقوة جذب لأل الد ولمجموعة  أو  ةالد ولالحدود( وأن هذا النمط من التجمع يجعل من 

ة. إذ تميل المنشآت و الطرفية( ةالد ولمن حولها فتصبح )دولة تقلب( بعكس ) العاملة للتركز حيث توجد  القو 

. ومن جهة ثانية فقد ركز كتاب آخرون على  هذا من جهة (1السوق الكبيرة والعدد الكبير من المنشآت )

 إدما ويرى هذا االتجاه أن  يةالد ولوذلك ضمن االتجاه الجديد المشار إليه في نظرية التجارة  ، عامل الموتقع

فقد أغفل نظرية  ات لم يكن كافيا  يائل الثمانينأوالصناعى ونظرية المنشأة في نظرية التجارة منذ  الت نظيمنظرية 

 . أخرىجهة  ونظرية الموتقع من ، لىأوعابر الجنسيات من جهة  أوالمشروع متعدد 

                                              

 

                                                 
1
 ) Gianmacro I.P. ottaviano et.al , Agglomeration in the Global Economy , in : The World Economy, August, 1998, 

PP. 707-731 . 
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 القسم الخامس

 اإلبتكارالقائمة على المعرفة و تنافسيّةالالموقع والمكان في بناء الميزات  يّةأهم

 

، من خالل اإلبتكارالقائمة على المعرفة و تنافسي ةاليركز هذا القسم على بناء مواتقع مكانية مناسبة للميزات 

، ومراكز لإلشعاع  وتكنولوجيا   متطورة علميا   صناعي ةعناتقيد  أو،  مدن علمية وتكنولوجية متخصصة

إلى الجوانب الفكرية والتطبيقية بدء من التحول  اإلشارةمعالجة هذه الموضوع ب حاول. وسوف ن الحضري

   .الت نميةفي "البعد الهرمي" لعملية 

     

 :من القاعدة إلى القمة يّةقتصاداإل التّنمية

 :أساسي ةثالثة موضوعات  قضي ةتثير هذه ال

 

 إعتبار. فقد در  التفكير السائد على  والتخطيطية ذاتها الت نموي ة العملي ةيتعلق بطبيعة  :األولالموضوع 

، من المركز صاحب القرار، وإن استطلع رأي )القواعد(  أعلى، عملية نابعة من  ، في األغلب التخطيط

من  يتقتصاداإلمحصلة للعمل  الت نمية إعتبار. كما در  على  حول مضمون الخطة المقررة أخرى أوبدرجة 

، كما  ، يتبعه بالضرورة جمالياإل النمو   معد لالكلي"، في صورة ارتفاع ل تقتصاداإل، على مستوى " )فوق(

 .اإلجتماعي ة، تحسن في مستويات المعيشة  تقيل

 

التخطيط عملية يغلب عليها العمل من  إعتبار، على  كاد أو ،  أما اآلن فقد استقر الفكر التنموي والتخطيطي

 العامة وطني ةال الس ياساتو اإلستراتيجي اتدون إغفال للدور الذي يجب أن تؤديه  Bottom-Up أعلىأسفل إلى 

إال إذا تمت ترجمتها على هيئة تحسن  ال تتحقق فعليا   الت نمية. كما أن  والمدى المتوسط والقريبللمدى البعيد 

 .Well-beingحقيقي في مستويات المعيشة من خالل التمتع بحياة ذات مستوى "جيد" لإلنسان في مجتمعه 

 

 في فراغ وإنما في "فضاء" مليء ، فهي ال تتم في أي بلد لها بعد "مكاني" محدد الت نميةأن  :الثّانيالموضوع 

، بنفس القدر  الت نميةو النمو  . ولذا فإن "المكان" يضع بصماته على عملية  أي ضمن مجال جغرافي معين

 المختلفة من خالل مسار تنموي معين. ماكنتشكيل" األ إعادةالذي تتم به "

ينظرون إلى الواتقع  التقدمة صناعيا   الد ولفي  الت نموي ةالمخططون ومتخذو القرارات  أصبح،  بهذا المعنى

من  اإلستفادة، ويركزون على  متعد دةبين األتقاليم ال ختالف، ويدرسون مواطن التميز واإل الجغرافي للوطن

 معطيات الموارد الخاصة بكل منها.

 

ولكن ليست كل األتقاليم سواء... ومازلنا نتحدث عن الفكر المتطور في العالم الصناعي المتقدم... فهناك أتقاليم 

.. وحتى ال  الت نميةفي  األولوي ة، ولذلك يجب إعطاؤها  ة ال تتوفر لدى غيرهايإتقتصادتتوفر لديها معطيات 
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، بحيث يتحول إلى  خرىاألألتقاليم افي  الت نميةفيه ب الت نمية، فيجب ربط  يم معينأتقلعلى  حكرا   الت نميةتكون 

، بفعل  ، إن األتقاليم المختارة تعتبر بمثابة )أتقطاب للنمو( تجذب غيرها أخرى. بعبارة  نقطة جذب لآلخرين

 .الخلفي ةية وماماألبالروابط  ي ةتقتصاداإل الد راسات، من خالل ما يعرف في  تقوتها "المغناطيسية"

 

كقاطرة لجر  عربات القطار  - ةالد ولأتقاليم بعينها داخل  أو أماكنعلى تنمية  الت ركيزهو أن  :الثّالثالموضوع 

 المحليّةمنطقة" للتنمية إلى " الجغرافي اإلقليم أو المكان يعني تحول  -عبيرهذا الت   ، إذا صح   الوطني

، وهي مفتاح  ر هناهي كلمة الس   Territory "المنطقة" إن . أيضا وثقافيا   ، بل وسياسيا   إجتماعي او ا  يإتقتصاد

 بأسرها. الت نموي ةللعملية 

 

( التي تبدأ محلية ويفترض أن تنتهي الت نميةفي بناء )مناطق  عربي ةتتداعى إلى الذهن تجارب  وعند هذا الحد  

: مدينة بورسعيد  عربي ة. هناك أتقدم تجربة  ، ومقارنتها بتجارب عالمية ( عامةوطني ةإلى كونها مناطق )

بتحويلها  جذريا   ، ولكنها شهدت تغيرا  1906ة بناء منطقة حرة فيها إلى عام حاول، والتي ترجع م المصرية

 عربي ةال. وسرعان ما تحولت )بورسعيد( إلى موتقع رئيسي لتجارة )الترانزيت( 1973إلى )مدينة حرة( بعد 

. وكانت المدينة بأكملها  ، المعفاة من الجمارك ة الحرةالت جاريمع مصر، وإلى نقطة تركز للمناطق  يةالد ولو

وتستحق  جنبي ةاأل، وتعامل السلع القادمة منها إلى )داخل البالد( معاملة السلع   تمثل "منطقة جمركية" موحدة

معزولة . ولكن ماذا حدث؟ لقد بقيت مناطق التجارة الحرة بمثابة )جيوب(  عليها الرسوم الجمركية المفروضة

، اللهم إال من خالل  الوطني تقتصاداإلي والخلفي( القوي مع ماماأل، دون عالتقات للترابط ) داخل بورسعيد

الدورها في استيعاب  ودفع الرسوم على السلع الواردة من الخار   المجاورةة من أبناء المدينة والمناطق العم 

 برسم المنطقة الحرة.

 

خاصة المنسوجات  - موتقع لتهريب السلع أكبرت بورسعيد أصبح. فقد  وحدث ما لم يكن في الحسبان

المحلي من السلع  نتا اإل. وكان لعملية التهريب أثر ضار على  إلى داخل البالد بدون جمارك - والمالبس

وفي ،  العالمي ةللتغيرات  مواكبا   ا  يإتقتصادو تكنولوجيا   ، وخاصة في المصانع التي لم تشهد تطورا   المناظرة

انتهت التجربة كلها بقرار )من  أخيرا  مقدمتها مصانع القطاع العام بمدينتي  )المحلة الكبرى( و)كفر الدوار(. و

 صناعي ة، برزت المدن والمناطق ال وفي المقابل . وضع بورسعيد كمدينة حرة إنهاءب ( منذ سنوات تقليلة أعلى

:  الد ول( السريعة في هذه الت نميةكعالمة من عالمات )،  ذات الطبيعة التصديرية في دول شرق آسيا الناهضة

، وفي الصين )منطقة تشين جين(  ، وفي تايوان )منطقة ماسان( بضواحي مدينة سيول - في كوريا الجنوبية

: تجربة  مدينة". ومن تقبل كل ذلك - سنغافورة "كدولة أوودع عنك هونج كونج  -والهند )مدينة بنجالور(

 وتكنولوجيا   صناعيا   . وجميعها تجارب ناجحة حققت عمقا   يكيةاألمر"وادي السيليكون" بوالية كاليفورنيا 

، كفواعل تنموية لعبت دورها الرائد في  المتوس طة، وتقامت على )أكتاف( المشروعات الصغيرة و معتبرا  

 . Start-upsتوليد التكنولوجيات الجديدة وابتدارها منذ البدايات 
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، كمنطقة  ، فقد بزت تجربة )جبل علي( في دبي ، وخاصة في منطقة الخليج العربي عربي ةالأما في المنطقة 

العاملة في  العالمي ة، تعتبر موئال لعدد من كبريات الشركات  وخدمية تصديرية صناعي ة، ومنطقة  حرة

  راكل...إلخ(.أو المجاالت ذات الصلة كالحاسبات والبرمجيات )

 

، وهي مدينة الملك عبد  الت نفيذإلى  عداداإلت مرحلة تجاوزا همالأو : السعودية تجربتان عربي ةالوفي المملكة 

 ، تتمثل في مشروع جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية عداداإلجامعية" تقيد  - . وثانيتهما "مدينةصناعي ةهللا ال

 ، والتي هي ترجمة لمفهوم جديد للمدن في العالم الصناعي اليابانيةوإن ننس  ال ننسى زيارة لمدينة )تسوكوبا( 

اليابانية  ةالد ولحيث تتجمع فيها مرافق ومؤسسات العلوم المدعومة من جهاز  Science cityمدينة العلم 

للقدرة  - على مستوى البحوث البحتة والتطبيقية - العلمي ةوخاصة )وكالة العلم والتكنولوجيا( بوصفها الذراع 

 يةالد ولالتي تشرف عليها )وزارة التجارة  صناعي ةوال التكنولوجي ة، تكمل الذراع  ية اليابانيةاإلبتكار

( العمالق لدى شركات الت طويرتحت إشراف الحكومة وتكمالن مرفق )البحث و اهماوكلت MITIوالصناعة( 

ومن الجميع يتشكل الجناح المتحرك لما القطاع الخاص الكبرى مثل تويوتا وسوني وهوندا وماتسوشيتا.. 

، من مدن  لنظام الوطني لالبتكار(. فليت شعري..! هل سنستطيع بناء صروح مثل هذه الصروحايسمى )

 ية..؟اإلبتكار( والقدرة الت طويرالعلم و )البحث و أساس..على وطني ةومناطق تبدأ )محلية( وتتم 

 

 من القاعدة إلى القمة(. الت نمية) تقضي ة تناولفي سياق  الث انيهذا ينقلنا إلى الموضوع 

 نشطةهي تجمع "عنقودي" لمجموعة مترابطة من األ - المكان في مفهومه التنموي الجديد -إن )المنطقة( 

 تقتصاداإل، في  للدولة ككل تنافسي ةال، والتي تؤسس بدورها للميزة  ذات العمق التكنولوجي الحقيقي صناعي ةال

 ةالد ولتبنى على الميزة )المناطقية( داخل  - األممبين   -للدولة  تنافسي ةال، إن الميزة  أخرىبعبارة  . العالمي

، والتراكم  المختارة المحلي ة. وإنما تقوم هذه الميزة على التراكم العلمي والتكنولوجي في المناطق  الواحدة

، حسب  السلعي والخدمي نتا اإل. فالشركات العاملة في المنطقة تتعلم أسرار وخبرات  ياإلبتكار –المعرفي 

من مختلف  المؤس سات، وتتعلم كافة  فراداألالمشتغلون  أو. كذلك يتعلم )الناس(  العالمي ةمواصفات الجودة 

م الجميع كيف يعملون يتعل    -والمجتمع المدني  العلمي ةالحكومة والقطاع الخاص والجماعة  : الفعالة طرافاأل

( اإلجتماعيالمال  رأس) ىلما يسم ا لترتقية الخبرات الجماعية والمجمعة. وبذلك تصبح )المنطقة( موطنا  سوي  

 أي المقدرة على العمل بروح الفريق المشترك.

 

،  تنافسي ةالال تسعى فقط لبناء الميزة  األممفيقول إن  وطني ةوال المحلي ةيمضي الفهم و)العلم( الجديد للتنمية 

في األتقاليم الواعدة للوطن.. ال ولكنها تسعى إلى ما هو أبعد.. إلى بناء  الن شاطانطالتقا من تجمعات وعناتقيد 

.. إنها الميزة المطلقة، وليست مجرد )الميزة النسبية( كما كنا يةالد ول( في التجارة الميزة المطلقةوتكريس )

على  التفوق الساحقلتحقيق  ةالد ول، تنطلق هذه  ةالد وللبعض مناطق  التميز الحاسم. فمن خالل  نعرفها
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. وتلك هي  وهذا ما تفعله الصين اآلن على سبيل المثال ..عي نة، في مجاالت م ، على مستوى العالم غيرها

 الميزة المطلقة بحق..!

من القاعدة إلى القمة وفيما يلي نعرض  الت نميةحديث   .. الجديد( بمفهومها المحلي ة الت نميةولم ينته حديث )

، وتنمية  الحضرية - هما : العالتقات الريفية عربي ةال الد ولتقصوى في   ي ةأهممسألتين تمثالن في  أوبتفصيل 

 .المحلي ةالمجتمعات 

                              

 الريفية/الحضرية:)نماذج دولية(ت والعلقا المحليّة التّنمية - الأو 

 التّنمية، إلى  )اإلمبيريقي( أو، سواء منها ذات الطابع النظري  المتخّصصة يةالّدولفي جّل الكتابات  المحليّة التّنميةتحيل 

:  مزدوجة ( إلى تحويلها إلى مراكز جذب مديني. ومن هنا تجيءالمحليّةالحضرية، حيث تنحو عملية )تنمية المجتمعات 

 :، ولكنهما متكاملتان ال متعارضتان والتي تمثل نزعتين متقابلتين |UrbanizationLocalization  / الحضرية المحليّة

.  . ويتأكد هذا من المسح العام للكتابات ذات الصلة، بدرجات مختلفة ، حضرية ، في السياق التنموي "المحليّةإذ "

في )العالتقات  يةالّدولتمثل نماذج مختلفة للتجارب  أساسيّةثلثة اتجاهات بي د أن النظرة المدتققة تتبين منها 

 الحضرية( : -الريفية

، ويعتبر أن هذه  المحلي ةفي سياق تنمية المجتمعات  األولوي ةيعطي للحضر والمدن  : األولاالتجاه 

 - أن تتحول إلى مجتمعات حضرية اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل الت نميةالمجتمعات مآلها الطبيعي في سياق 

الغربية  أوروبا ،  . وهذا هو النمط المعبر عن التجربة التاريخية لبناء صرح الحداثة في الغرب9مدينية

. كما أن هذا النمط يعبر عن التجربة  ةالث اني العالمي ة، وخاصة حتى الحرب  يكيةاألمروالواليات المتحدة 

، تجسد عالتقة  من خالل تشييد مدينة مركزية كبرى في كل مستعمرة ، ( في المستعمراتليةا)الكولوني

عن  أيضا، فإن هذا النمط يعبر  وللمفارتقة . االستعمارية ةالد ولوالثقافي مع  الس ياسيو يتقتصاداإل"الربط" 

)اإلحالل محل  أساس، والتي تقامت على  المديني الخالص - تجارب التصنيع ذات الطابع الحضري

ائل أوات ويات والستيني، خالل الخمسين المستقلة حديثا في إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية الد ولالواردات( في 

من  وطني ةوال يةالد ول، إثر تغير معقد للظروف  وذلك تقبل أن يتم التخلي عنه ، ات من القرن الفائتيالسبعين

 بعد.

 إختالف، رغم  ، من خالل تكون المدن ترتبط بنمط معين للنمو الحضري الت نميةيرى أن :  الثّانياالتجاه 

، بعد الحرب  الت نموي ة. ووفقا لمسار التجارب  المذكور النمو  من حيث الوتيرة التي يتم بها  الد ولتجارب 

، يمكن القول  ةاألخير، خالل العقود الزمنية الثالثة  ، في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية ةالث اني العالمي ة

، باتجاه التوسع  والتصنيع في المدن الكبرى الس كانالحضري اتجه في البداية إلى تقليل كثافة  النمو  إن 

، تنمو المدن الصغيرة على  تاليةفي مرحلة  ، ، ثم الحضري في محيط المدن وهوامشها وأحيائها المتفرعة

 نتا اإلالقائمة على  صناعي ةال نشطة. ويتحقق نمو المدن الصغيرة من خالل تحول األ الكبيرةحساب المدن 
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 Edwin S. Mills, The Importance of Large Urban Areas- and Government’s Role in Fostering them, in: Shahid Yusuf 

et.al (Editors), Local Dynamics in an Era of Globalization, Pp.69-73.  
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، تحولها عن  في استخدام عنصر العمل غير الماهر ومتوسط المهارة( عاليةال)النمطي( )وذات الكثافة النسبية 

 نشطة؛ بينما تميل األ تمركزها في تلك المدن الصغيرة بالذات إعادة، و المراكز الحضرية المستقرة الكبيرة

،  تنمية حضرية الت نمية. باختصار، إن  التكنولوجيا )الهاي تك( إلى التوطن في المدن الكبيرة والكبرى عالية

ن ميزة م اإلستفادةوذلك سعيا إلى  - ( بعيدا عن المدن الكبيرة والكبرىفك التمركز( و)فك التركزولكن باتجاه )

، وخاصة من حيث التلوث البيئي  من مشكالتها المتفاتقمة ، وهروبا   العمل الرخيص خار  هذه المدن

 واإليجارات السكنية. األجور، وارتفاع  وصعوبة التنقل الداخلي

 ، يتطلب توفير جملة مقومات: ، باتجاه المدن الصغيرة الحضري النمو  بيد أن النجاح في التحول على مسار 

 للمدن الجديدة. ساسيّةالبنية األفي هياكل  ستثماراإل 

 يتقتصاداإلللنشاط  الفعالة دارةاإل. 

   ي ةتقتصاداإل نشطةللتوسع في األ الالزمةتوفير الموارد   أجل، من  ماليّةالالمركزية الخدمات 

 .10والتصنيعية في المواتقع الجديدة خار  المراكز الحضرية والمدينية القديمة

 

على المسار  مقدورا   المديني )على حساب الريف( ليس تقدرا   -فيرى أن التوسع الحضري :  الثّالثاالتجاه أما 

، وإنما يجب تبني إستراتيجية تنموية تراعي  النمو  والعمراني في البالد الساعية إلى  اإلجتماعيو يتقتصاداإل

، في ضوء تجربة اليابان في عصر  أيضا. وهذه إستراتيجية مكنة وفعالة  األريافتحقيق التوازن بين المدن و

 العالمي ةائل القرن العشرين، وتجربة تايوان في مرحلة ما بعد الحرب أو عشر و الت اسع)الميجي( في القرن 

 "  األريافللتصنيع الموّجه نحو  ". ويتحقق ذلك بإتباع إستراتيجية مصممة  ةالث اني

Rural- Oriented Industrialization11 

 

: فبدال من أن  عربي ةال الد ولفي  المحلي ةللمجتمعات  الش املةهو األنسب للتنمية  الث الثأن االتجاه  عندناوالرأي 

 -( بل وما هو أسوأأرياف مكبّرة، ومن ثم تحويل المدن إلى ) يستمر نزيف النزوح الريفي إلى المدن الكبرى

، وذلك من خالل  الريفية المحليّةالمجتمعات  إزاءاسترتيجية تنموية جديدة ، إتباع  أيضاويجب  ، فإنه يمكن

ا  ، سعيا إلى تطوير الريف تطويراا  الذهاب إليها حيث هي ، مع العمل  كريف وليس كأي شيء آخر أصيال   ذاتيا

مدن على إكسابه الطابع العصري من خالل تحويل بعض مواتقعه ذات التركز الصناعي النسبي إلى )

 ي ةاألصلهويتها الريفية األصيلة ودون أن تفقد  –( مصغّرة
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 - Vernon Henderson, On The Move: Industrialization Deconcentration in today,s Developing countries, in: Shahid 

Yusuf et al , op.cit, Pp.65-68. 
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 - Yojiro Hayami, Toward a new Model of Rural-Urban Linkages under Globalization, in: Shahid Yusuf, op.cit, 
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 (المحليّةالخبرات الميدانية )تنمية المجتمعات إطار في  المحليّة التّنمية -ثانيا

 

بهذا  الت نمية .اإلجتماعي ة - ي ةتقتصاداإل الت نمية،  الت نميةهي عملية  شموال   أكثر" جزء من عملية المحلي ة الت نمية"

الراديكالي للتنمية في  أوالطابع الجذري  يتمث ل" بتعبير آخر. وآلية، "راديك المعنى عملية "جذرية" بطبيعتها

، فهو  كونها تحطم وتبني في نفس الوتقت.. تحطم بناء  تقديما وتقيم بناء  جديدا. فأما البناء القديم الذي ينقض  

 أو،  يتقتصاداإلبالدائرة المفرغة للتخلف  في الفكر التنموي المبكر، لما يسمى المتداولأتقرب إلى المفهوم 

جديد تقابل  تقتصاد. وأما البناء الجديد الذي يقام فهو بناء إلVicious Circle )الشريرة أو(الحلقة الخبيثة 

ر، وبناء لمجتمع جديد تقادر على  للنمو الذاتي  االرتقائي المستمر.  التطو 

 

ومنطقها هو  Status-Quo)الوضع القائم(  أو إذن أتقرب إلى السير بعكس منطق االتجاه السائد  الت نمية

 ، من خالل "كسر" الدائرة من أضعف نقاطها. التغيير الجذري

 

. فهذه تعني من حيث  المحلي ة، على األغلب، وراء التحليالت السابقة للتنمية  إن هذا هو المفهوم الكامن

،  مناطق بعينها أو منطقة من  ، انطالتقا   الحيز المعمور للدولة مناطقلكافة  الت نموي ة لعملي ةا: شمول  المفهوم

 تيجية طويلة األمد.اتقبل غيرها، وفقا الستر أو ،  يتم اختيارها دون غيرها

 

، عبر نشاط "أتقطاب  متصل بمحيطها المكاني خارجي(: بعد ) ، تنمية ذات بعدين وهي من حيث المضمون

( يقوم على بعث داخلي، وبعد آخر ) ساسي ة" والشركات الرائدة وتكنولوجيا االتصال وشبكات البنية األالنمو  

 رأس، وعلى رفع القدرة في ميدان العمل المشترك من خالل تعبئة موارد ) المعرفية –ية اإلبتكارالطاتقة 

ومستوى المعيشة للسكان في  تنافسي ةالو نتاجي ةاإل: رفع مستوى األخير(. والهدف في التحليل اإلجتماعيالمال 

 للدولة. يتقتصاداإلكل "مكان" من الحيز 

 

 الد ولعلى الصعيد المحلي في  الت نميةو اإلجتماعينعرض للخبرات الميدانية في العمل  تاليةالوفي الفقرات 

،  للتنمية الش املة العملي ة، عن  اتحليلي  ،  ، يتم فصلها د، من حيث المفهوم المحد   المحلي ة الت نمية. فإن  المختلفة

من التفكيك إطار . ويتم ذلك في  المحلي ةية المسماة بالمجتمعات األولومعالجتها من خالل وحداتها التكوينية 

في نفس  جامعة ومانعةمجتمعات ذات حدود  أو)المخبري( لنسيج المجتمع الكلي إلى جماعات  أو)المعملي( 

المجتمعات  أعضاءالندرا   مانعة، و الفرعية اإلجتماعي ةوالجماعات  فراداألألعضائها من  جامعة:  الوتقت

 فيها. خرىاأل

 

االشتراك  أو ،  الحدود الجامعة المانعة لتعريف )المجتمع المحلي( تتمثل في عاملين : القرب الجغرافيهذه 

ات بين اإلهتمامثانية: وحدة المصالح و؛ ومن جهة  لىأو ، من جهة  قامةاإل أوفي محل جغرافي للعيش 
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خصائص  أو، وربما ثقافية  ةإجتماعية ويإقتصاد، مما يتجسد في خصائص  المجتمع المحلي الواحد أعضاء

العلمي والعملي المتزا   التأكيدإطار ، في  ، بالمفهوم النسبي متصلة بعامل من عوامل االنتساب البشري

 المختلفة. اإلجتماعي ةواختالط الجماعات 

 

 اإلداري ةبهذا المعنى تتم مقاربتها في الغالب من خالل التصنيف المحدد في التقسيمات  المحلي ةالمجتمعات 

ر . ولذا يعب   للدولة اإلداري ةو ةالس ياسي، المقابلة للمركزية  ، بوصفها تقع على المستويات الالمركزية للدولة

 ( و) الحكم المحلي(.المحليّة دارةاإل)ي من خالل مفردات الت نظيمعن واتقعها 

 

التغير المقرون بالمحليات أتقرب إلى التعامل مع الواتقع السائد بمنطق ) الت نمية، يكون معنى  لهذا كله

، وليس من خالل  )المنظومة السائدة( أو أي التغير من داخل النسق  Orderly - Change(النظامي

، بأيادي أعضائها  بيدها األخذ أو 12(المحليّةتنمية المجتمعات )إنها  . كسرها من أضعف حلقاتها بالضرورة

 : زيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر يأتي في مقدمتها ، أهدافتحقيق جملة   أجل، من  األفضل، وهو  أنفسهم

 - ، وتحسين نوعية الحياةالمساواة من العدالة و أعلى، وتحقيق درجة  ةالّسياسيوتوسيع هامش المشاركة 

 .والصحية والبيئية يّةالتّعليمخاصة من الجوانب 

 

والبوادي   األرياف، في  المحلي ة، بمعنى تنمية المجتمعات  المحليّةالمدخل المفضل للتنمية لهذا يكون 

في مثل  الفاعلونأما  وبناء القدرات ، بالتمكين، هو المدخل المسمى  واألحياء الحضرية الداخلية والطرفية

، والمجالس  اإلجتماعي ة: منظمات الخدمة  تشمل المنظ مات . وأفرادفهم منظمات و التّنميةهذا النمط من 

المجتمع المدني،  جمعي ات أو ،  غير الحكومية المنظ مات األهلية و جمعي اتال) من شعبية وتنفيذية( و المحلي ة

 الطوعية. المؤس ساتو

 

، خاصة  للمجتمع المحلي فهم النشطاء والمنشطون وقادة العمل األهلي و )القيادات الطبيعية( فراداألوأما 

 ما المنتخبون منهم.، السي   اتات والبلدي  ، ورؤساء المحلي   القروي

 

، و تم توظيف  ةاألخير، قد تضاعفت جهودها وجهودهم في المرحلة  فراداأل، وهؤالء  المنّظمات هذه 

، في لّم الشمل والوصل والتواصل  العنكبوتية( وسائر وسائط تكنولوجيا االتصاالت والنقل الحديثة)الشبكة 

ونشأ من جراء  . ، حتى في المهاجر والمنافي البعيدة المجتمع المحلي هنا وهناك أعضاءواالتصال بين 

 السيبراني الفسيح.، على صفائح الفضاء  شبه كاملة أوكاملة  حّرية، يسبح ب ذلك كله أدب كثيف
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صد األفكار الواردة هنا عن الخبرات الميدانية في مجال تنمية المجتمعات المحّية في الدّول المختّفة عّى المواقع والصفحات المعنية اعتمدنا في ر - 

 عّى شبكة )اإلنترنت(، ومن المداخل الخاصة بموضوع المجتمعات المحّية وتنميتها.
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للمجتمع  الت طوير: مستوى  على مستويين اإلجتماعيالفعل  أو اإلجتماعيبالعمل وهؤالء الفاعلون يقومون 

 الن شاط، ومستوى أدنى هو على، وهو المستوى األ المحلي بأيدي أعضائه مع رفع تقدراتهم وتأهيلهم لذلك

 أو لوالمهام المتعلقة بكل من )الوصو عمالاأل، من خالل  ة في تقديم الخدمات المختلفةساهمالموجه إلى الم

، كالزالزل والفيضانات والمجاعات واالضطرابات  تقات األزماتأو، السيما في  ل( و)التزويد( المنظمالحصو

 ها.أنواع إختالفاألهلية على 

 

على المستوى  المشتركي اإلنسان( أي مورد العمل االجتماعي المال  رأس فهي ) اإلنجازوأما قوة الفعل و

،  ، يعبر من فوق حدودها الفاصلة : فهو يضم أشتات المجتمع المحلي المبعثرة . وله وظائف عديدة المحلي

، داخل كل جماعة  ، إن لزم مذهبية. وهو يعمل أودينية  أو،  إن وجدت ، إثنية أو،  تقبلية أوعشائرية كانت 

، وناظر  نحو  األولى. فهو ناظر  نحو الخار  في  "وحدة" غيرها، يتعامل مع وحدتها المفتوحة على  فرعية

، من خالل جمع جهود  ، ذات طابع تنظيمي وظيفة ثالثة اإلجتماعيالمال  رأس. ثم أن ل ةالث انيالداخل في 

الخدمة المشترك على " تعاون، وخلق سبل عملية لل ، وتكوين رؤية مشتركة المحلي ةوالقيادات  المنظ مات

 .المحلي ةللمجتمعات  "، بالمعنى الواسع،اإلجتماعيّة
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 الّرابعالمحور 

 

 تنافسيّةالودورها في تعزيز القدرات  عمالاألريادة 
 

 :مقدمة

ضاع القوى العاملة أو، وانعكاس ذلك على  التي جرت وتجري في دول الوطن العربي التغي راتعلى ضوء 

، فإن ذلك  المستدامة. وعليه الت نمية  أهدافلتحقيق  حتياجاتوتخطيط اإل دراسة، فإن ذلك يستوجب  فيها

 الت ربية، أن تعمل على تعزيز سياسات  ، بغض النظر عن رتبتها على سلم الدخل عربي ةال الد وليقتضي من 

 من تقيودها التقليدية. وطني ةات التقتصاداإلالتي ت خر   ، الكلية نتاجي ةاإلرفع أجل من  عمالاألوريادة  الريادي ة

 

 اإلبتكارو بداعبموازين اإل المت صلة، و المستدامة ي ةتقتصاداإل الت نميةالمرتكزة على حاجات  عمالاألإن  ريادة 

على  تنافسي ةالتستطيع الولو  في موازنة  الت اليبو،  وطني ةال تنافسي ةال، من شأنها أن تعزز القدرات  العالمي ة

من اكتساب  الش بابالريادي هي تمكين  الت عليمة من ي  . لذلك فإن الفكرة الرئيس العالمي ةو ي ةاإلتقليماألصعدة 

 .اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل، لتقليل البطالة ومواجهة الفقر، وصوال  للتنمية  فرص العمل إيجادالمهارات و

 

 والتطبيقاتهداف األ: المفهوم والّريادة .1
 

 الّريادةالمهني المفضي إلى  التّطوير .1.1

ف  والتعلم )الرسمي وغير  الت عليم. إذ يرتبط ب المهني على أنه عملية مستمرة مدى الحياة الت طويري عر 

الت، و بغير أجر( أو، والعمل )بأجر  الرسمي( ، بهدف التحرك نحو  التي تطرأ على شخصية الفرد الت حو 

 المستقبل المفضل له. 

 

،  المهني ة، فإن الصورة الموسعة لتطوير الحياة  الوظيفي في حياة اليوم الت طويروبالنظر إلى مسارات العمل و

فيما يلي  .13، تتكون من سبع نقاط رئيسة ، وصوال لتحقيق الذات ت فضي إلى ريادية في التفكير والعملالتي 

 ، مع هدف كل نقطة منها: وصفا  عاما  لهذه النقاط

 

 الثقة بالنفس وااليمان بالمستقبل 

،  األمل والتفاؤل، من خالل تعزيز  على دعم وتعزيز ثقتهم بالنفس والمستقبل الش بابتعمل على مساعدة 

 وزيادة الدافعية. الت ركيزلتحفيز 

                                                 
13
 . ب.ت(giz)لفني األلمانية دليل التوجيه واإلرشاد المهني والوظيفي. مؤسسة التع أون ا 
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.فهم طبيعة سوق العمل المتاحة 

 المتعلقة به. متيازات، وعالم العمل المتغير، وحقوق العمل واإل سوق العمل أساسي ات، وفهم  فهم معنى العمل

 

إدراك الذات 

على القدرات والمكتسبات والقيم  الت ركيزمعرفة الذات لتعزيز الوعي الذاتي المستمر.  ي ةأهمإدراك 

على بناء وعيهم الذاتي في هذه  الش باب، لتوفير األدوات والتقنيات لمساعدة  ات وتجارب الحياةاإلهتمامو

 المجاالت.

 

 اإليجابيّة التوّجهاتو ساسيّةبناء المهارات األ 

هاتبمجموعة من  الش بابضرورة تمتع  للتعلم  الضروري ة، و ساسي ةوالمهارات األ اإليجابي ة الس لوكي اتو التوج 

 والعمل.

 

 وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بالحاضر 

، انطالتقا  من كل ما يعرفونه عن الفرص المتاحة  العمل أولمرحلة اتخاذ تقرارات حول التعلم  الش باب إنتقال

 .الت نفيذ، ووضع خطة العمل الصحيحة موضع  أنفسهموعن 

 

 البحث عن العمل وتطويره 

فرصة عمل  إيجادالمناسب والمرتبط ب الت عليم/  الت دريبللمساعدة في الوصول إلى  الش بابيحتا  الكثير من 

المطلوب فهم المهام الرئيسة المرتبطة بعمل البحث عن العمل  الت اليبو.  تخصهم أعمالالبدء ب أو،  حقيقية

، على حد  للدخول إلى سوق العمل الرسمية وغير الرسمية الالزمة، من خالل األدوات والتقنيات  وتطويره

 سواء.

 

 التّحّوالت إدارةالحفاظ على النجاح و 

الت إدارةالعمل على  الش بابمطلوب من  على امتدادها. فقد يحتاجون  المهني ةالتي تقد تطرأ على حياتهم  الت حو 

من مرة.  أكثرمجاالت عملهم  أو، وتقد يعملون على تغيير مهنتهم  للعودة إلى التعلم بعد فترة من العمل

التلتوتقُّع هذه  الش بابفالمطلوب مساعدة  إلى المحافظة على النجاح  ضافة، باإل والعمل على إدارتها الت حو 

 الحياة الوظيفية عبر مراحل الحياة المختلفة. إدارةو

 

فضية  إلى  ، وضمن نقاطها الواردة الوظيفي الت طويرإليه هنا أن عملية  اإلشارةوما يجدر  ، وحتى تكون م 

، بحيث يتأثر كل  والتداخل الت رابطوإنجاز، فيتوجب أن تكون دائرية وتمتاز بالديناميكية و إبداعريادية و
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 أو  تاليةليست بالضرورة مت العملي ةموضوع في هذه الدائرة بالموضوع اآلخر ويؤثر فيه كذلك. بمعنى أن 

 .خرىاأل، حيث يمكن ألي واحد من الموضوعات السبعة أن يسبق الموضوعات  تعاتقبية

 

 في التفكير والعمل الرياديّةنحو  المهنيّةالصورة الموسعة لتطوير الحياة  -رسم بياني

 

 
 

 . ب.ت(giz)الفني األلمانية  التّعاونالمهني والوظيفي. مؤسسة  اإلرشاددليل التوجيه و المصدر:
 

 : عمالاألتعريف ريادة  .2.1

من  عمالاألفي تعريف ريادة  اإلنطالق ، سيتم   تنافسي ةالفي تعزيز القدرات  عمالاألتحديد دور ريادة أجل من 

 خالل اإلجابة على جملة من األسئلة، مثل:

  يادةما هي  ؟الر 

 ما هي صفات وخصائص الريادي؟ 

 الصغيرة؟ عمالاألما هي طبيعة المشروعات و 

   عمال  جديدا  )محفوفا  بمخاطر(؟ أوكيف يمكن للفرد بدء مشروعا 

  عمالاألوتعمل على تنمية وتطوير  عمالاألما هي الموارد والمصادر المطلوبة التي تدعم ريادة 

 ة؟الت جاري

أو  فراد: هي التفكير االستراتيجي وسلوك المخاطرة الذي يؤدي إلى خلق فرص جديدة لأل عمالاألريادة  إن  

 .المنظ مات

الثقة بالنفس 
وااليمان 
 بالمستقبل 

فهم طبيعة 
 سوق العمل 

 إدراك الذات

بناء المهارات 
األساسية 
والتوجهات 
 اإليجابية

وضع الخطط 
واتخاذ القرارات 

المتعلقة 
 بالحاضر

البحث عن 
هالعمل وتطوير  

الحفاظ على 
النجاح وإدارة 

الفترات 
 االنتقالية
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زمةالمخاطرة  إجراءاتالذين يتخذون  فراداألهم  : عمالاألرواد   .تحد ياتاللمتابعة الفرص و الال 

 ،(START-UP))الشركات( التي تبدأ صغيرة  عمالاألهم مؤسسوا  أو،  المشاريع أصحابهم  : الرياديون

 إدخاليعملون على  أو ،  الذين يسعون إلى تحويل الفكرة إلى منتج األشخاص. وهم  وتصبح شركات كبيرة

 القائمة. منظ مةوالعمل في ال الت شغيلتغيير نظام  أومنتج جديد 

: مستوى  ، مثل إن الرياديين يتميزون بوجود صفات وخصائص لديهم : عمالاألذجية لرواد النموّ الخصائص 

،  ، العاطفة والعمل على التوجه نحو النجاح ، ثقة بالنفس لتحقيق النتائج عالية، رغبة وحاجة  طاتقة مرتفع

 على الذات والرغبة في االستقالل والمرونة. عتمادواإل

 

  عمالاألنطاق ريادة  .3.1

على عدة أصعدة. فعلى الصعيد الشخصي، على أنها أية  عمالاأل، يمكن تحديد معنى ريادة  استنادا  لما سبق

 عمالاأل. أما في نطاق  فكرة يتم تحديدها ومن ثم يصار إلى ترجمتها إلى نشاط مخطط له ومنفذ بشكل مرض

إلى جميع المشاريع والتعهدات على أنها مؤسسات إذا  اإلشارة، يمكن  . وعلميا   تعهد أو فتعني مؤسسة عمل 

، والتخطيط لنشاط معين،  : أي تحديد الفكرة ما اتبعت فيها الخطوات الخمس المذكورة آنفا  في التعريف

ة. وتنفيذه وإنجازه بشكل ناجح  ، ومن ثم تحقيق النتائج المرجو 

 

  الرياديّةهداف األتحديد  .4.1

، وتقابلة  دة، ومحد   خاصة بصاحبها الريادي ة هدافاأل، يتوجب أن تكون  تحقيق ونجاح فكرة ما أجلمن 

. بعبارة  القصيرة المدى والطويلة المدىهداف األ، وتشمل كال  من  عي نة، ومخططا  لها لفترة زمنية م للقياس

من  اإلنطالق، يتوجب  وشركات أعمالات والتكنولوجيا إلى منتجات واإلبتكارتحويل أجل ، من  أخرى

 ، من خالل خطوات ومهمات ومصادر. البحث العلمي إلى المنتج

 

 عمالاألميزات ريادي  .5.1

،  ( ميزة ريادية شخصية13ي واإلكوادور، تم تحديد )أو مستعرضة أجريت لثقافات الهند والمال دراسةفي 

ن شخصية الفرد. وتقد  أو ، من خالل مجموع الصفات  تصف سلوك الريادي الناجح الخصائص التي ت كو 

، والتي  دراسةبتمويل هذه ال،  (UNCTAD)نكتاد ومم المتحدة األ، التابعة لأل يةالد ول الت نميةتقامت وكالة 

، يهتم بالجودة  ، مثابرا   : مبادرا   الناجح بما يأتي عمالاأللريادي  الشخصي ة الريادي ةأفضت إلى الميزات 

، يرى الفرص  ، يخوض مخاطر مدروسة ، يحل المشاكل بطرق مبتكرة عاليةفمتوجها  نحو ال،  عاليةال

 ، يظهر الثقة بالنفس ، يخطط بشكل نظامي ، ملتزما  بتنفيذ العقود ، يسعى إلى جمع المعلومات بنفسه ويغتنمها

 ، ويعتمد استراتيجيات مؤثرة. جازما  
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، وعززت هذه الصفات في أدبياتها ومنشوراتها  مع ذلك ، 14 (ILO) يةالد ولالعمل  منظ مةوتقد التقت 

، في عدد من  (Pilots)، من خالل البرامج التي نفذتها كمشاريع تجريبية  يةالت دريبو التربوي ةوتطبيقاتها 

 .عربي ةال الد ول

 

    :اآلتيةوعليه يمكن القول أن الريادي يتميز بالصفات والمزايا 

 يادةيشكل العمل بجهد وذكاء مفتاح :  المقدرة . إذ ال بد من توفر مقدرة ذهنية وجسدية كبيرة  الر 

 إدارة. وتتطلب  ، واستكمال المشاريع بشكل ناجح حلول للمشاكل يجادكافة وإل تحد ياتاللمواجهة 

متى . ويقتضي ذلك القدرة على العمل لساعات طويلة  الكثير من الطاتقة واالندفاع عمالاألمؤسسة 

 ، والعمل المكثف في فترات تقصيرة. دعت الحاجة إلى ذلك

  حيث أن الهدف الذي يسعى إليه معظم  : المستقبل  أجلات والبناء من اإلنجازالسعي إلى تحقيق

. فيجب أن تكون لدى  ، استنادا  إلى تقدراتهم نفسهمدخل مضمون أل إيجادالناجحين هو  عمالاألرجال 

. حيث أن التبصر يؤدي إلى تحقيق  ات التي يخوضهاالن شاطالريادي الدوافع لتحقيق النجاح وإنجاز 

 النتائج المرجوة.

 وبقدرتهم  أنفسهم، يتعين عليهم أن يؤمنوا ب لكي يتمكن الرياديون من تحقيق النجاح : الثقة بالنفس

التوجه نحو تحقيق األرباح. إذ هداف األهذه  رأس، وعلى  نفسهمالتي وضعوها أل هدافاألعلى بلوغ 

بكسب المال مؤشرا  واضحا  على مدى تأهيل الشخص الريادي ألن يمتلك عمال  خاصا   اإلهتمامي شكل 

 .أعمالمؤسسة  أو ،  به

 فأهدايعتمد النجاح في العمل على القدرة على تحديد :  هدافاألبلوغ و التوجه نحو تأدية المهام 

،  الوتقت إدارةواالستعداد للعمل و عاليةفت عد ال. ولهذا  ، والعمل على تحقيقها بعزم غايات واتقعيةأو

 الت ركيز، في  . كما تساعد القدرة على حصر النتائج صفات مهمة ت مك ن من استكمال المهام المرسومة

 .هدافاألعلى إنجاز وتحقيق 

 المادي ةيجب أن يكون لدى الريادي القدرة على تحديد وتأمين الموارد :  القدرة على تأمين المواد 

 ه.أهداف، واستخدام هذه الموارد بشكل فع ال في تحقيق  لتنفيذ فكرته الالزمةوالمصادر  البشري ةو

 بهدف تصور الفكرة بصورتها  : مع التغذية الراجعة والمعلومات المرتدة التجاوبوضع الخطط و

ات التي ينبغي إنجازها. ويحرص الرياديون على معرفة الن شاطمضمونها وهدفها و ، من حيث الكاملة

،  ، حيث يشكل الحصول على تغذية راجعة ومعلومات مرتدة مفيدة مدى نجاحهم ومتابعة أدائهم

 من ميزات الرياديين. أخرى، ميزة مهمة  ونصائح من اآلخرين

 ات المتعلقة الن شاطي تقدما  بتنفيذ الفكرة وخوض يجب اتخاذ تقرار بشأن المض:  المثابرة والمخاطرة

 معرضة لمواجهة الفشل والمشاكل واالنتكاسات عمالاألالخاصة ومؤسسات  عمالاألبها. ونظرا  ألن 

إال بعد إجراء تقدر معين  الت نفيذ، فيتعين أال يتخذ الرياديون تقرار االستمرار ب خاصة في بداية نشأتها

                                                 

 
14
 (.2010) ية جنيفالدّول العمل  منّظمة -التّعّيم العالي"المهني والتقني و التّدريبالتربية الريادية في المدارس الثانوية و" 



 
 

 134   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

،  ، وتحديد المعيقات والفشل عي نةت ع د المثابرة في معالجة مشكلة مومعمق من األبحاث. إذ 

 في الريادي الناجح. ساسي ة، أحد العناصر األ ، والسعي إلى فرص جديدة واستخالص العبر منه

 اإلبتكار Innovation  : للوصول  الالزمةات الن شاطت ع د المقدرة على تطبيق أفكار جديدة لخوض

ت البحوث أن أظهر. وتقد  ، صفة رئيسة من صفات الرياديين الناجحين إلى المنتج بشكل مختلف

، يكونون فيها مسؤولين شخصيا   في مواتقع أنفسهم، ويضعون  الرياديين الناجحين يأخذون المبادرات

 الفشل. أو عن النجاح 

  المهاراتSkills  : ات واستكمالها. الن شاطيتمتع الريادي بالقدرة والدراية التي تمكنه من تنفيذ

، التي تقد تكون مفيدة عند تنفيذ  العملي ةويتميز الريادي بقدر معين من المعرفة والمواتقف والمهارات 

 فكرته.

  التشبيكNetworking التشبيك الشخص الريادي من الحصول على المعلومات ومن  : ي مّكن

. كما أن للتشبيك فوائد ذات صلة بكفاءة العمل  من المعلومات التي يتلقاها من اآلخرين اإلستفادة

من  اإلنطالق، و من خبرات اآلخرين اإلستفادة، و ، من حيث البناء على والتوفير في الجهد والمال

 حيث وصلوا.

 

 :باتجاه العمل الحر بدالا من انتظار الوظائف البشريّةتنمية الموارد  .6.1

، وخلق  على الذات عتمادوتعميق روح اإل الش بابهو بناء الثقة لدى  عمالاألإن الهدف الرئيس من ريادة 

. ويتم ذلك من خالل رفع المستوى المهاري  الطموح لديهم في اتقتحام العمل الحر لتوليد الدخل وزيادة الكسب

ذلك من الدعامات الرئيسة  بإعتبار،  الت دريببه وذلك بدعم برامج  اإلرتقاء، و البشري ةوالمعرفي للموارد 

 .الت نميةلعملية 

ة في فتح آفاق العمل ساهم، والذي من شأنه الم ي ةتقتصاداإل الت نميةما أن تعزيز دور القطاع الخاص في ك

تغيير جذري في الهياكل  إحداث. كذلك فإن الش بابوتأهيل  تنافسي ةالا  في تعزيز يأساس، له دورا  اإلنجازو

ت جزءا  رئيسا  من أصبح، من خالل المشروعات الصغيرة التي  ي ةتقتصاداإل الت نميةلحدوث  الالزمة نتاجي ةاإل

، التي اعتمدت على نجاح  المتقدمة صناعي ةال الد ول، كما ثبت من تجارب  المتقدم يتقتصاداإلنسيج الهيكل 

 المشاريع الخاصة. إنشاءو عمالاألوالممكنة لريادة  الد اعمة، كفيل بتوفير البيئة 15المشروعات الصغيرة 

 

ا هنالك دوراا كبيراا للقطاع الخاص و  يّةقتصاداإلوالمشاريع  الّشبابلدعم الرياديين و المؤّسساتعالميا

 الحديثة. 

                                                 
15
ّبة وطالبات الجامعات والمعاهد (. تعميق فكر العمل الحر: "المفاهيم األساسية في ثقافة العمل الحر". برنام  تدريبي لخريجي وط2008الجندي، أحمد ) 

 المصرية. الصندوق اإلجتماعي لّتنمية.
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 الت نموي ة، والذي تعاني منه مختلف القطاعات  بشكل عام لمثل هذه المشاريعإن عدم التفات القطاع الخاص 

 تنافسي ةاليعطل ،  Donors، خاصة تلك التي تخضع لدعم وتمويل المانحين الخارجيين  عربي ةال الد ولفي 

 المستدامة. الت نميةوالولو  إلى تقطاعات العمل المرتبطة ب

 

  عمالاألوالقضايا ذات الصلة بريادة  تنافسيّةالوالقدرة  نتاجيّةاإلمفهوم  .2

 :عام .1.2

، انطالتقا  من التغييرات  تنافسي ةالعلى دورها في تعزيز القدرة  التأكيدو عمالاألعلى ريادة  الت ركيزيتوجب 

،  ومرتكزات ثقافة العمل الجديدة التكنولوجي ة التغي رات، وكذلك ارتباطا  ب التي طرأت على الواتقع العربي

من  نتقال، والتي اتقتضت اإل ي للمؤسسات والشركاتاإلبتكار، والتشبيك  فرادالمبنية على التوجه الريادي لأل

. إذ أن تنافسي ةالية لخوض السباق التنافسي وصوال  إلى القدرة اإلبتكارالتعامل مع آثار العولمة إلى القدرة 

 إتقتصادنحو  أداةبالدور المحوري للعلم والتكنولوجيا ك ، وإيمانا  منها الن اميةالمتطورة منها و ، الد ولمعظم 

 للتطوير. وطني ةال اإلستراتيجي اتفي تقلب  اإلبتكار، باتت تضع البحث و ه المعرفةأساس

 

 الّريادة يّةأهم .2.2

يادةحيث أن  ا بأن ه، فيمكن التعمق بتعريف ريادة المشروعات  مفهوم مجرد متعدد الجوانب والتعريفات الر 

لإلستفادة  الالزمة جراءاتاإلواتخاذ التصرفات و الالزمةالقدرة على تحديد الفرص في السوق وتدبير الموارد 

 منها وتحقيق هذه الفرص.

 

، أم زيادة  سواء  من حيث دورها في خلق فرص العمل يتقتصاداإلريادة المشروعات من دورها  ي ةأهموتنبع 

. إذ أن ريادة المشروعات تخلق نسبة كبيرة جدا  من الوظائف الجديدة يتقتصاداإل النمو  و تنافسي ةالو نتاجي ةاإل

ت خلق سنويا   صناعي ةال الد ولمن نصف الوظائف الجديدة في  أكثرأن  16ات حصاء. وتشير اإل في أي مجتمع

يادةتقام بها مركز مراتقبة  دراسة. وأشارت  كنتيجة لظهور مشروعات صغيرة جديدة ، أن ثلث  العالمي ة الر 

يادةمستويات  إختالفي عزى إلى  صناعي ةال الد ولفي  يتقتصاداإل النمو  ت معد الالتباين في   في هذه البلدان. الر 

 

يادة فراداألأن ميل  17 الد راساتوتقد أثبتت  ،  تنفيذها إمكاني ةللفرص المتاحة و فراداأليزداد مع إدراك  للر 

. ومن هنا فإن سياسة  ، ولديهم الثقة بقدرتهم على تنفيذهاالالزمة وبإدراكهم أنهم يستطيعون الوصول للموارد 

 الد اعمةاألهلية  المؤس ساتالحكومية و المؤس سات، و )الرواد( فراداألت بنى على نظام يشمل  عمالاألريادة 

لقياس كفاية  مؤشرا   صناعي ةال الد ول. وفي هذا السياق فقد طورت الريادي ةبهدف زيادة تدفق الرواد والروح 

                                                 
16
 (. "الريادة في األراضي الفّسطينية ما بين الواقع واآلمال". المؤتمر الوطني ال أول لّريادية، جمعية الرواد الّشباب، فّسطين.2009مكحول، باسم ) 

17
 ACTIVE LABOUR MARKET POLICIES WITH A FOCUS ON YOUTH-Prepared for the European 

Training Foundation by Professor Jochen Kluve,2014. 
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يادةسياسات  يادةمثل ترويج ونشر ثقافة  مؤش راتوالذي يشمل  الر  يادة، و الر   ، ي ةالت عليمفي المناهج  الر 

، وبرامج استهداف  عمالاألتحفيز  أنشطة، و ، والوصول للتمويل عمالاألوعوائق الدخول والخرو  من 

يادةالمبدعين وااللتزام العام بدعم  يادة. وبشكل عام فقد ركزت سياسات  الرياديين أداء، ومتابعة  الر  في  الر 

وتبسيط  الت عليمو الت طوير، ونقل التكنولوجيا والبحث و ة على توفير مصادر التمويلاألخيرالسنوات العشر 

،  سياسات شمولية الد ولوتقد اتبعت بعض  . العالمي ة سواقلالنطالق نحو األوتحفيز الرواد  البيئة القانونية

يادةبمعنى أنها تستهدف  من  ، وبعضها استهدف تقطاعات رائدة محددة ي ةتقتصاداإلفي جميع القطاعات  الر 

 أبرزها تقطاع تكنولوجيا المعلومات.

 

، أن خلق ثقافة  عمالاألفي مجال سياسات ريادة  صناعيّةال الّدولالدروس المستفادة من تجارب  أهمومن 

باالشتراك مع ل ، عما. فقد أشار تقرير صادر عن مدرسة لندن لأل عمالاألوحده ال يكفي للنجاح في  الّريادة

في  الّريادةلحاالت  ،18 (Babson Universityفي القرن الواحد والعشرين ) عمالاألجامعة ريادة 

ة. الث اني%( تفشل بعد السنة 20%( من المشاريع الصغيرة تفشل بعد سنة من إنشائها و )20أن ) ( دولة،40)

، ولكن هذا  من الحماسة والتحفيز لبدء العمل الجديد عاليةالمشاريع كانوا على درجة  أصحابوالسبب هو أن 

فاعلة وبيئة تقانونية  إدارة . فتوافر المعلومات المناسبة ووجود فكرة عمل جدية ومتكاملة مع ال يكفي وحده

واتيةيإتقتصادو  المشروع الصغير. أو ، هي عوامل ضرورية لنجاح العمل  ة م حفزة وم 

 

عدد من يعملون  أو(، Employersالعمل )المشغلين  أصحابمن خالل عدد  عمالاألوت قاس ريادة 

. وباستخدام هذه  من خالل عدد المشاريع الجديدة التي ترخص سنويا   أو ،  (Self employers)لحسابهم

 .يةالد ولو ي ةاإلتقليمو المحلي ة، على المستويات  عمالاألة ، يالحظ تزايد ريادي   المعايير

 

سلوكيات المبادرة للتغلب على كافة الصعاب  أنواعتعيش في بيئة تحتا  إلى جميع  عربي ةالإن شعوب بلداننا 

،  ، نمت وازدهرت خالل العقود الماضية التي كانت تدعم المبادرين الد ول إلى أن. والواتقع يشير  تحد ياتالو

 اتهم، فكان سجل نموها سيئا .إبداعالمبادرين و أمامالتي وضعت حواجز  الد ولبينما 

 

،  الصلة، مثل الحوكمةكما أن سلوكيات المبادرة تتأثر بما هو حاصل في العالم لجهة العديد من القضايا ذات 

 يةالد ول، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام المعايير  ةالت جاري، وإزالة الحواجز  والخصخصة

 اإلهتمام، وزيادة  وزيادة تاثير مجموعات الضغط في المجتمع ، ، وتخفيف وتيسير اللوائح والقوانين عماللأل

 بالبيئة وغيرها.

 

                                                 
18
(. "الريادة في األراضي الفّسطينية ما بين الواقع واآلمال". المؤتمر الوطني ال أول لّريادية، جمعية الرواد الّشباب، فّسطين 2009مكحول، باسم ) 

 (.22-21)ص 
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 :في العمل الّشبابمقومات ريادية  3.2

، من خالل رفع  عمالاألفي مسيرة ريادة  ماماألوكيفية أخذهم إلى  الش بابويات على األوليتوجب تركيز 

ودعمهم في  العملي ة، وتقديم المعلومات  وإثارة أفكار تنظيم المشاريع الريادي ة، وتطوير مهاراتهم  وعيهم

 ، يقتضي استهداف يكونوا رياديين إلى أن الش باب. إن الطريق الرئيس لوصول  ةالت جاري عمالاألسعيهم لبدء 

الجذب، :  ، والتي تشترك جميعها في ثالث مهام هي والمجتمع عمالاألو التّعليم، وهي  تقضايا رئيسة

 :19والتمكين والتزويد 

  الجذب(engaging)  يادة: ويقتضي تعزيز تقيمة  .الش بابلخلق فرص العمل وتطوير  الر 

  التمكين(empowerment)  الريادي ة الت عليمبفرص  الش باب: ويقتضي تزويد. 

  التزويد(equipment)  لتأسيس العمل وتنميته. الالزمةبالموارد والمصادر  الش باب: ويقتضي دعم 

 

ودورها في تعزيز القدرات  عمالاألات التي من الممكن تنفيذها لتعزيز ريادة الن شاطيلخص  الت اليجدول ال

 :تنافسي ةال
 اتالنّشاط الهدف المهمة 

يادةتعزيز تقيمة  (engaging) الجذب .1 لخلق  الر 
فرص العمل وتطوير 

 الش باب

 يادةب اإلهتمام غير  أو ، خاصة للعاطلين عن العمل و/ الر 
 ا.يإتقتصادالنشطين 

 واآلباء  الش بابأفكار كبيرة، كحملة النخراط وتشجيع  إطالق
 واألهالي.

  الش بابتشجيع الشركات )المشغلين( لالنخراط مع 
 .الت عليمومؤسسات 

 التمكين .2
(empowerment) 

 الت عليمبفرص  الش بابتزويد 
 الريادي ة

  تزويد وتوفير إرشاد مباشر(on line) الت عليم، لمؤسسات 
 والتقدم في العمل. الريادي ةحول 

 للشباب الستكشاف وبلورة آفاق  تعظيم فرص التعلم التجريبي
 تأسيس العمل الخاص.

لتأسيس العمل  الش بابدعم  (equipmentالتزويد ) .3
 الخاص وتنميته

 العمل  نشاءإل الالزمةالتخاذ الخطوات  الش باب إعداد
 الخاص.

 نجاح في تقطاعات  إمكاني اتالتي لها  عمالاألعلى  الت ركيز
 .لويةأو ذات 

  الرياديين.  الش بابالبناء على خبرات تقطاع العمل لدعم 

Source: Youth Entrepreneurship Strategy “An Action Plan for Wales 2010-15”. 

 

ن،  الم فضية إلى نجاح واستمرارية واستدامة العمل الريادي ة الس لوكي اتإن  ، هي  ةي  أبعاد رئيس أربعة تتضم 

 :  20( ACRO Model)وفقا  لما يسمى 

: معرفة الذات/ واإليمان/ والثقة/ والحافز/ والطموح/  وينبثق عنه كل من ، (Attitude)الموقف  .1

 .تنافسي ةال/ والقدرة رادةوالعزم واإل

/ واكتشاف األفكار: حل المشاكل/ والتفكير البناء وتوليد  وينبثق عنه كل من،  (Creativity) بداعاإل .2

 .اإلبتكاروخلق الفرص/ و
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/  المواتقف الصعبة إدارة/ و : العمل مع اآلخرين وينبثق عنها كل من ،(Relations) تالعلقا .3

 واإلتقناع والتأثير/ واالتصاالت. التفاوضو

الموارد/ وصنع القرار/  إدارة/ و : التخطيط وينبثق عنه كل من ، (Organization) التّنظيم .4

 المخاطر. إدارة/ وهدافاألالرؤية وصياغة  إعداد/ و وإجراء البحوث وفهم البيئة

 أو، الحصول على فرصة عمل  المختلفة الت عليم، الخريجين من مؤسسات الش بابوعليه فقد يتعذر على 

، مما يضعهم في خانة المتعطلين عن العمل وفي تقائمة البطالة. لذلك من الواجب وضع برامج لتوفير  توظيف

على  للت دريب. ولن يتسنى ذلك إال من خالل إخضاعهم  عداداإلالتأهيل و، من خالل  العمل الخاص إنشاءو

. وهذا  ، الذي يتضمن المبادرة والبحث وتحويل الفكرة إلى منتج ي در دخال   أسس ومبادئ العمل الخاص

 ات.بداعواإل األفكاريقتضي تعريضهم للحرف والمنشآت والشركات التي تول د لديهم 

أنثى(، المهارات  أو من خالل إكساب الشاب )ذكرا   عداداإلبهذا  اإلهتمام الت شغيلو اإلرشادويمكن لمكاتب 

يسرة الالزمة والكفايات   مشاريعهم الخاصة إنشاءو تقامةإل الالزمة، ومساعدتهم عن طريق توفير القروض الم 

وصف التسهيالت  : منها، ل أشكاوالمساعدة عدة  عداداإل. ويمكن أن تأخذ عملية  اإلنطالقالتي تمكنهم من 

ي لجهة شرح القوانين ذات الصلة بالتجارة والصناعة اإلرشاد، وتقديم الدعم  توافرها أماكنوالحوافز و

 .21الدعم واإلسناد  أشكال، وغير ذلك من  ، وأنظمتها وتعليماتها والخدمات

 

 عمالاألفي تعزيز وتشجيع ريادة  نتاجاإل أطرافدور  .3

 

 :والحكومات  الّدولدور  .1.3

المهني  الت طويرعملية  دارةإل الش بابا  في مساعدة يأساسومتخذي القرارات دورا   الس ياسات صانعيإن على  

إلى واجب سن التشريعات وتوفير الموازنات وتعزيز  ضافة، باإل . فعلى الحكومات ومؤسساتها الخاصة بهم

حول آفاق وفرص العمل  الالزمة، عليها أن تقوم بتقديم وتوفير المعلومات  طرافالتواصل بين جميع األ

. وما هو  ، حتى تكون متاحة للجميع ميسرة آليات، ضمن طرق و ، وتنظيمها ونشرها ووظائف المستقبل

،  الت دريبو الت عليمإلى مؤسسات  ضافة، باإل بذلك طراف، أن تقوم جميع األ معمول به وممارس دوليا  

، من خالل البروشورات والمطويات  ، والمكتبات العامة ، ومنظمات العمل األهلي الت شغيلومكاتب العمل و

 ومواتقع الشكبة العنكبوتية )اإلنترنت(.

 

 :عمالاألفي تعزيز وتشجيع ريادة  خرىاأل نتاجاإل أطرافدور  .2.3

،  ، كل ضمن مسؤولياته نتا اإل أطرافين تنطلق من التزام اإلجتماعيإن الشراكة الحقيقية بين جميع الشركاء 

. فيتوجب أن تنخرط الشركات واتحادات  للشباب من كال الجنسين الت شغيلبواتقع  الن هوضة وساهمفي الم
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ال مأسسة  (المحلي ةو وطني ة، وعلى جميع المستويات )ال ، بشكل رسمي العم  ، من خالل الشراكة الثالثية الم 

. ويمكن أن يشارك المشغ لون  الت شغيلو الت دريبو للت عليمالتي تتعامل مع القضايا المختلفة  نتا اإل أطرافبين 

ال، واتحادات ونقابات  العمل والشركات أصحابوالمستخِدمون و ، من خالل  ، في هذه الشراكة العم 

مخاطبة الطلبة في ، في  ، على المستوى الوطني والمحلي )المناطقي( ، بشكل فع ال ومباشر انخراطهم

 أو،  ، لالطالع على واتقع العمل الحقيقي في الميدان همأعمالاستضافتهم في مواتقع شركاتهم و أو ،  المدارس

 ، وكذلك المشاركة في معارض المهن ونشاطاتها. المهني ةتقبولهم ضمن برامج التلمذة 

 

وسائل التوعية الحديثوة فوي تعزيوز  إستثمارتعزيز دورهم من خالل  نتا اإل طراف، يمكن أل ولتحقيق ما سبق

ن، والتووي  المشوواركة( أو -ة سوواهمالم أو - عووداداإل، كوول ضوومن مسووؤولياته )ب عمووالاألريووادة   إطووالق تتضووم 

 الت علوويم، ربمووا موون خووالل دعووم مشوواريع الشووراكة بووين القطوواع الخوواص ومؤسسووات  مشوواريع لوودعم الريوواديين

 الش وباب، و ينبغي أن تهدف هذه المشاريع إلى مساعدة الريواديين والمبوادرين. حيث  المهني والتقني الت دريبو

، لتنظوويم أفكووارهم وتنفيووذها وتحويلهووا إلووى مصوودر دخوول. ويمكوون فووي هووذا السووياق  بشووكل عووام ) ذكووورا  وإناثووا (

 .عمالاأل، وهو ما يسمى التحدي العالمي لريادة  عمالاألفي ريادة  العالمي ةإلى أحد النماذ   اإلشارة

 

 22 (Global Entrepreneurship Challenge ) عمالاألالتحدي العالمي لريادة  3.3

يادةومن النماذ  التي تعمل على رفع تقيمة   هو نموذج ريادة،  الش باب، وتطوير  لخلق فرص العمل الر 

من  الش باب، تكون مصممة لتشجيع  وهو عبارة عن منافسة ديناميكية حول أفكار العمل : العالميّة عمالاأل

يادة أعمالالعالم على  أنحاءمختلف   إعداد، و ناجحة أعمال. حيث أن الطلبة يعملون معا للخرو  بأفكار  الر 

، من خالل تقديم أفكارهم  حملة تسويقية إيجاد أو ،  (prototype، وبناء نموذ  بدئي ) خطة عمل مهنية

بتحكيم ما يتم تقديمه  عمالاألإلى المشرفين على المنافسة. حيث تقوم مجموعة من المحكمين الخبراء من عالم 

يتم دعوة رجال  بأن ه  . علما   التقييمات التي تبين المركز الذي حصلت عليه كل منافسة إصدار، و من أفكار

، وينطلقون من  ، والذين يط لعون على ما يتم تقديمه الشركات والمستثمرين لهذه المنافسات أصحابو عمالاأل

، مما  الت جاريعلى المستوى  نتا اإلللتصنيع و إمكاني ةالتي يرونها مبدعة وذات  األفكارهذه المحافل لتبن ي 

، من ناحية  وتوِجد  فرص  عمٍل مختلفة  ، ت ِدرُّ أرباحا  من جهة إلى منتجات حقيقة األفكاريفتح آفاق إيصال 

 . أخرى

 

  :تنافسيّةالفي تعزيز القدرات  عمالاأللريادة  والمنطلقات المعززة يةالّدولاألجندة  .4.3

على توظيف  ي ةتقتصاداإل األزمةبتخفيف أثر  األوروبيتهتم عدة منظمات دولية ومنظمات تابعة لالتحاد 

الذي يساعد على  النمو  إلى تعزيز  ، ILO (2012) يةالد ولالعمل  منظ مة. ويدعو تقرار مؤتمر  الش باب
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. وي بِرز تقرير اتجاهات  ، بما في ذلك تدابير لتحسين القابلية للتوظيف وتوفير فرص العمل الالئق الت وظيف

الدعوة ، ويكرر  الش بابت توظيف معد ال، تراجع  الش باب أعمال، ودعم ريادة  توظيف وسياسات سوق العمل

،  . ومن بين توصياته الرئيسة لوضع استراتيجيات نمو شاملة واتخاذ تدابير من شأنها توفير فرص العمل

 اإلجتماعي ةوالمشاريع  عمالاألوتشجيع ريادة  الت وظيفوجود تنسيق بين الشركاء المعنيين، وتعزيز خدمات 

ات التقليدية التي الن شاطفرص العمل وتعزيزها مقتصرا  على البرامج و إيجادإذ لم يعد أمر  . ياتالت عاونو

جديدة  آلياتفي ذلك. حيث برزت في الميدان معايير و فراداألو المؤس ساتو الد ول أداةكانت حتى وتقت تقريب 

راتقتضتها  الت، و والتقنية العلمي ةات التطو  يادةالواضحة. إن تعلم  اإلجتماعي ة الت حو  هو عامل  عمالاألفي  الر 

 الت دريبة ــ. حيث أن مؤسس الصغيرة عمالاألة العمل الحر التي تقع في تقلب تقانون ــفي تعزيز ثقاف أساس

يادةة من خالل تتبع التقدم في تعلم ــــاألوروبية ــ، تدعم المفوضي ETFة ــاألوروبي   الــعماألفي  الر 

the Small Business Act  المتوس طةالمهارات في مناطق المشاريع الصغيرة و، وال سيما في مجاالت 

، وخاصة لتعلم  األوروبي اإلت حادمميزة على مستوى  ، Wales 23وتعتبر ويلز  .النسائية عمالاألوريادة 

يادة الحوكمة إطار ، تضمن ويلز  الذي يتمتع بالحكم الذاتي فيها الت عليم. فمع نظام  للشباب عمالاألفي  الر 

 .الرسمي الت عليم، في جميع مستويات  عمالاأل، وتعزيز روح المبادرة وريادة  خسارال

 

ادة ــبري اإلهتماما ــتقد تبنت ضمن ميثاتقه األوروبي ادـاإلت حمعظم دول  إلى أن،  ويشار في هذا السياق

 اإلت حاد( دولة من خار  23، تدمج حاليا  ) (ETF)ة األوروبي الت دريب. كما أن مؤسسة 24 عمالاأل

، والتي وتق عت جميعها  وشمال أفريقيااألوسط روبا إلى الشرق أو، والتي تمتد من شرق ووسط  األوروبي

التي  لياتجملة من المعايير واآل يةالد ولوالبرامج  الد ول. ولذلك تبنت  25الصغيرة  عمالاألعلى مبادئ تقانون 

 ، منها: عمالاألبموضوع ريادة  اإلهتمامتؤكد 

 

  استراتيجية  إعدادمن خالل  الريادي ةو اإلبتكارالتوصية بضرورة العمل على ترسيخ وتعزيز ثقافة

يادةلالبتكارو وطني ة  اإلت حادمع  الت عاون، وب رومتوسطيوالصناعي األ الت عاونبرنامج إطار في  الر 

يادةو اإلبتكار مؤش راتحول "تقييم  األوروبي  ".المتوس طةالصغيرة و عمالاألفي  الر 

  اإلبتكاراستراتيجية خاصة لالتصال والتواصل مع الجهات ذات العالتقة ب إعدادالتوصية بضرورة 

يادةو  ، وبما يشمل القطاعين العام والخاص والقطاع األكاديمي والمبتكرين. الر 

 والمنشآت الصغيرة بشكل عام عمالاألفي تقطاع  اإلبتكارو بداعالتشديد على تبني ثقافة اإل ، 

 الوطني. تقتصاداإلنقلة نوعية في  حداثا  إليأساس، حيث ي ع دُّ ذلك مطلبا   بشكل خاص المتوس طةو
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 نفس المرجع السابق 
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 Report on the implementation of the Euro-Mediterranean Charter for Enterprise- Policy Assessment 2008. 

Dimention 2: Education and Training for entrepreneurship, ETF. 

ETFEnterprising.People@etf.europa.eu. Montenegro to Wales: Entrepreneurial learning has no limitsFrom  
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 تنافسي ةلل وطني ةاستراتيجية  إعدادبها من خالل  اإلهتمامو اإلبتكارو بداعالسعي لنشر ثقافة اإل 

يادةو اإلبتكارو لتوفير البيئة  وطني ةلتنسيق العمل بين جميع الجهات ذات العالتقة وحشد الطاتقات ال الر 

 .ستثماروفتح فرص جديدة لإل اإلبتكارالمناسبة لتشجيع 

 مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة  الت عاونالقيام من خالل مشروعات التجمعات القطاعية وب

 مراكز لالبتكار في القطاعات المختلفة. إنشاءوالزراعة ب

 الت عاونبرنامج إطار ضمن  اإلستفادة،  ذات الصلة المؤس ساته يمكن للوزارات وإلى أنهنا  اإلشارةيجدر 

يادةو اإلبتكار مؤش راتتقييم  إعداد. إذ تم  رومتوسطيوالصناعي األ  المتوس طةالصغيرة و عمالاألفي  الر 

ومؤسسة  OECD يتقتصاداإل الت طويرو الت عاون منظ مةو األوروبي اإلت حادو المؤس ساتبين هذه  الت عاونب

، بما فيها  ، وجميع مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني ذات العالتقة ETFة األوروبي الت دريب

 وغيرها. ستثمارهيئات تشجيع اإل

 

 

َمكنة لريادة  .5.3   (Enabling Environment) عمالاألالبيئة الم 

نة ومسانِدة ذات صلة بمهارات  جراءاتاإلهنالك جملة من  ك ِ م  ليكونوا رياديين تقادرين  الش بابالتي تمثل بيئة م 

البيئة المناسبة إلنعاش  إيجاد، يتوجب  تشجيع المبادرين والرياديين  أجل. ومن  والمنافسة نتا اإلعلى 

عن طريق  الش بابية. ويتأتى ذلك من خالل غرس حب المبادرة في جيل بداعمبادراتهم وأفكارهم اإل

حف ِزة الس ياسات نة يحتا  إلى سياسات جديدة  السليمة ي ةالت عليم، والبرامج  الم  ك ِ م  . إذ أن توفير البيئة الم 

 ، يمكن إجمالها بما يلي: وواضحة في عدة مجاالت رئيسة

 

مؤسسي لسياسة الشركات، وسن تشريعات أفضل  إطار خاللمن :  بسيطة للشركات إجراءاتوضع  .1.5.3

.  كلفة أتقلبشكل أسرع و (start ups)شركات مبتدئة  إنشاءمن  ، ليتمكن الشاب ةإداريوتسهيالت 

 : 26إلى جملة من الخطوات، منها  اإلشارةويمكن في هذه السياق 

 

 ترشيد النظام القانوني : 

نتِج والمستهلك. إذ أن ذلك يتطلب  أعمالسوق  إيجادالهدف هو  يعمل بسالسة وكفاءة بالنسبة لكل من الم 

، لتساعد على خلق نظام  عربي ةالات تقتصاداإلإدرا  التشريعات والقوانين العصرية التي تتالءم مع واتقع 

المبادرات والمشاريع  أصحابليشمل  ستثمارتعديل تقانون تشجيع اإل : من هذه التشريعات. و نزيه يإتقتصاد

 ضافة، باإل المشاريع الصغيرة والمميزة صحاب، وتسهيل أنظمة اإلتقراض والتمويل للمبادرين وأل الصغيرة

 .تنافسي ةالغير  الس لوكي اتلضرورة إدرا  تشريعات وتقائية لحماية المبادرين من 
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  الحكومية دارةاإلتحسين : 

الحكومية تجاه الرياديين والمبدعين  المؤس ساتيتطلب دورا  رياديا  لكافة  عمالالبيئة المشجعة لأل إيجادإن 

 فيمكن على سبيل المثال:،  مفتوحة وغير مركزية المؤس سات، وهذا يستوجب أن تكون هذه  العمل أصحابو

 تقديم خدمات نموذجية  أجلالعمل من  أصحابللريادية و الد اعمة المؤس ساتبناء ودعم  .1

من  اإلستفادةوإدرا  التشريعات و الس ياساتفي صنع  عمالاأل أصحابالرياديين ومشاركة  .2

 كافة البرامج والدعم الحكومي المقدم.

 

 ساسيّةالبنية األ : 

، توفير  الكافية والخدمات التي تدعم االزدهار) الطرق، االتصاالت ساسي ةوجود المرافق األ .1

، خاصة في  للرياديين( الت دريبوالمختبرات وورش العمل ومراكز  صناعي ةالمناطق ال

 المناطق الريفية والنائية والمهمشة.

، المحاسبة  فن ية، االستشارات القانونية وال )الخدمات االستشارية الد اعمةتوفير الخدمات  .2

 ، وغيرها(. ، البرامج التسويقية والتأمين

 التمويل والتسهيلت االئتمانية : 

 عربي ةال الد ولالمشاريع الصغيرة في العديد من  أصحابعقبة تواجه المبادرين و أكبرأن  الد راساتتبين من 

. وهذا خلل في توفير  عدم القدرة على الحصول على تقروض مصرفية لتمويل أنشطتهم أو ، هي الصعوبة

 وظائف الحكومة(. أهم)من  عمالالبيئة المناسبة لأل

 

 الت طويروالبحث و اإلبتكارلجهة  فرادتطوير استراتيجيات لأل:  يةاإلبتكار األفكار .2.5.3

(Research & Development) ،ودعم  بين الشركات الت عاونالحكومية لتعزيز  جراءاتاإلو ،

 .عمالاألالشركات المبتكرة وحاضنات 

 حماية حقوق الملكية الخاصة : 

فتح  أو منتجات جديدة  إيجادإن توفير وحماية الحق في الملكية الخاصة ضروري ويشجع الرياديين على 

القوانين واللوائح الخاصة بحماية الملكية الخاصة  . إذ المطلوب من الحكومات العمل على تنفيذ جديدة أسواق

 ة وغيرها.الت جاريو صناعي ةفي كافة جوانبها الفكرية والثقافية وال

 عمالاأللريادة  التّعليمو التّدريب : 

 يةبداعواإل العملي ةعلى مجاالت مختلفة مثل تحسين المهارات  الش بابالعملي والنظري لقطاع  الت دريببرامج 

العامة لدى المبادرين وتعريفهم بسوق  ي ةتقتصاداإلبزمام األمور، وتحسين المعلومات  األخذوالعمل الجماعي و

يادةتعلم " . إن المقصود مثال  من ودوليا إتقليمي امحليا  و عمالاأل  " أن يتم:عمالاألفي  الر 
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 بما في ذلك التعلم القائم  )الرسمية وغير الرسمية( الت دريبو الت عليموأنظمة  أشكالبجميع  اإلهتمام ،

فرص العمل  إيجاد، و الريادي ة األفكارات والن شاط، التي تسهم في تنظيم المشاريع و على العمل

تشمل وزارات العمل  الت عليمتطوير وبناء شراكة استراتيجية مع سياسات  تتضم نوتطويرها. كذلك 

)مثل  الريادي ةلتعزيز المواتقف  الت عليم، وتشجيع نظام  نتا اإلوالصناعة و تقتصاداإلوالقوى العاملة و

، )مثل مهارات مسك الدفاتر  محددة أعمال، ومهارات ريادة  ، واالستقالل الذاتي والمخاطرة( بداعاإل

 (.عمالاألوتخطيط 

 خاصة في جميع مستويات  رفع الوعي لجهة أنه يتوجب تطوير التفكير الريادي كاختصاص رئيس ،

، كمتطلب رئيس )وكذلك آثار  عمالاألريادة  إمكانات. كما يقتضي فهم مفهوم و اإللزامي الت عليم

 دارةاإلوتدريب المعلمين و ةالدراسيعلى النظام العام من حيث تطوير المناهج  الريادي ة الت ربية

 (.المدرسي ة

، مثل شبكات  مع القطاع المالي والمصرفي الت عاونوالدرس المستفاد هنا أنه يتوجب على الحكومات وب

 أتقلوالرياديين ب نتاجي ةاإلالمبادرات  صحابأل مالي ةال، أن تقدم كافة التسهيالت  ومؤسسات اإلتقراض الصغيرة

 الوطني. تقتصادضمان نجاحها واستمرارها في العمل كشريان لإل أجل، من  التكاليف

 

 :عربيّةال الّدولالذاتي لتقليل البطالة في  التّشغيلفرص العمل و إيجادوآثارها على  عمالاألدور ريادة  .4

 العمل الخاص والمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر: إنشاء .1.4

 يجادفعالة إل أداة، من حيث كونها  للت شغيل الد اعمة النمو  تعتبر المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تقاطرة 

،  ةالت جاري عمالاألالشركات الكبيرة تميل إلى خفض الوظائف مع دورة  إذ أن. الت شغيلفرص العمل وزيادة 

 إجمالينسبيا  من  أعلى، فإن الشركات الصغيرة تضيف نسبة مئوية  ةالت جاري عمالاألبينما في معظم دورات 

 صافي فرص العمل الجديدة خالل مرحلة الركود.

القائمة والمتوتقعة في  الت شغيلضاع أو  أمامو ، 27( 2011د تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي )وتقد أك  

السوق  تقتصادملحة لجهة أنها تمثل مدخال  إل ، بأن خيار المنشآت الصغرى يصبح ضرورة عربي ةالالبلدان 

. حيث تتميز هذه  الش باب، خاصة الستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل من  فرص عمل جديدة إحداثو

في مناطق جغرافية  نتشار، القدرة على اإل خلق فرص عمل بكثافة : ، منها المنشآت بالعديد من المزايا

، وسهولة  ها في سوق العملإدماج، تمكين المرأة وتيسير  مع متغيرات السوق، القدرة على التكيف  مختلفة

 العمل والخرو  منها. أسواقالدخول إلى 

 : الصناعات الِحَرفية التقليدية .2.4

فية التقليدية تقضي ةهنا إلى  اإلشارةويجدر  ، ذات الصلة  مهمة وهي الطاتقة الكامنة في الصناعات الِحر 

، وخاصة للشباب المبدعين والرياديين. والمقصود في هذا  وخلق فرص العمل الت شغيلب الت اليبو،  بالسياحة

فها فية لإلوا، من خالل تع السياق االنخراط في صناعات تقليدية ذات صلة بقطاع السياحة وِحر   نتا نيات ِحر 
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)مثل المغرب وسورية واليمن ومصر  عربي ةال الد ول. ويمكن االسترشاد بما يجري في بعض  والتسويق

. حيث أن هذه الصناعات يمكن أن 28الى بعض بلدان الخليج العربي(  ضافة، باإل والجزائر وليبيا األردنو

، على مشروعات  المرتبطة بالتراث والهوية األفكارالمبدعين الذين يستطيعون إسقاط  الش بابتستقطب 

 أماكن، حتى من خالل  سواقوالتسويق والوصول لأل نتا اإلعصرية تستخدم التكنولوجيا في التصميم و

. وهي  ، ذكورا  وإناثا  على حد سواء الش بابنائية. ويمكن ولو  هذا النوع من العمل من تقِب ل  أو،  صغيرة

إلى  اإلشارة. ويمكن  الذاتي الريادي الت شغيلتعزز فرص نجاح برامج  الت اليبو،  مناِسبة للعمل في المنزل

ف فيها ما نسبته  إيطالياتجارب كل من تركيا وفرنسا و  % من تقوة العمل. 15 - 10، التي تستقطب هذه الِحر 

 

 : القّوةالصغيرة: نقاط الضعف ونقاط  المؤّسساتمزايا   3.4

يتوجب  ، وتحقيق النجاح (start-up)التعامل اآلمن مع العمل الخاص والشركة المبتدئة الصغيرة  أجلمن 

.  منذ البدء لتخطيط االنخراط فيها عمالاألأن يكونوا على دراية وإدراك لطبيعة هذه  عمالاألعلى رياديي 

ة، وأن لها من نقاط  للت شغيلالداعم  النمو  فهي رغم أنها تعتبر تقاطرة  : المرونة  ، مثل التي تعزز نجاحها القو 

 :  ، والتي يمكن إجمالها بما يأتي لها بعض نقاط الضعف إال  أن،  من البيروتقراطية تقلوالحد األ كثراأل

  الصغيرة المؤّسساتنقاط ضعف : 

 

   ماليّةالمحدودية الموارد Financial limitation  

. وبدال  من أن ينال رجال  ة التوسعحاول، خاصة لدى م توازن بين النقد الداخل والنقد الخار  إتقامةإذ يصعب 

لدى طلبهم تقرضا  منهم، غالبا  ما يتم التعاطي  الشأنذوي  األشخاصالصغار من الممولين معاملة  عمالاأل

بالسهولة المتوفرة  جلالبيع باأل أسلوبمعهم بنوع من التنفير. كما ال يمكن للمؤسسات الصغيرة أن تستخدم 

الصغيرة من صعوبة االستمرار،  المؤس سات. ويعاني عدد كبير من  للشركات التي لديها احتياطي مالي كبير

  في السوق.إتقباال  بينما تنتظر أن يتم ترويج منتجاتها وأن ت لقى 

 

  التّوظيفمشاكل Staffing problems  

، وأن توفر الفرص وظروف العمل نفسها التي  عاليةتقد ال تستطيع الشركات الصغيرة أن تدفع رواتب 

 توفرها عادة وظيفة في شركة كبيرة. 

 

  عاليةتكاليف مباشرة Higher direct costs 

الزهيدة عينها المتوفرة  األسعارالتجهيزات ب أواآلالت  أوالصغيرة عن شراء المواد الخام  المؤس سةتقد تعجز 

 للشركات الكبرى.
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  التاثر بظروف السوقEffect of the Market : 

. بيد أن  ، وأن تظل تقوية بالرغم من ذلك هاأعماليمكن لشركة كبيرة أن تتعرض لضربة في أحد تقطاعات 

 .مالي ةالها المحدودة، وركاكة تقوتها إنتاجالصغيرة التي تتسم بخطوط  المؤس ساتذلك ال ينطبق على 

 

 ضعف المصداقية  Lack of credibility   

على الشركة . بينما  إحترام، نظرا  لما تتمتع به من سمعة و حيث يتقبل الجمهور منتجات الشركات الكبيرة

 دخلت سوتقا  جديدة. أو،  الصغيرة أن تكافح لتثبت ذاتها كلما تقدمت سلعة جديدة

 

نقص  ها:أهموالتي ،  فشل المشاريع الصغيرة أسبابفي هذا السياق إلى جملة من  اإلشارةكذلك يجدر 

، وضعف الرقابة  ، وعدم وجود استراتيجية واضحة الخبرة وعدم وجود التأهيل الكافي لدى المبتدئين

 بسرعة كبيرة. النموّ ، و ماليّةال

 

 :العمل الذاتي والمشاريع الجديدة إنشاءقضايا هامة في تأسيس و .4.4

،  وتأسيس مشروع جديد إنشاءتبرز العديد من األسئلة التي يتوجب على الريادي اإلجابة عليها عند النية ب

 : منها

  الجيدة والشجاعة لمنحه فرصة؟ األفكارهل لدى صاحب المشروع 

  ؟تنافسي ةالو اإلستراتيجي ةهل صاحب المشروع على استعداد لتلبية وإتقان اختبار المزايا 

  ؟خرىاألهل يستطيع الريادي تحديد مكانة السوق التي يتم تفويتها من تقبل الشركات القائمة 

  جديدة لم يتم اكتشافها من تقبل الشركات القائمة؟ أسواقهل يستطيع الريادي تحديد 

  الدخول إلى السوق تقبل  أو ميزة السبق من خالل استغالل مكانة  إستثمارهل يمكن للريادي

 المنافسين؟

كذلك هنالك عدد من األسئلة التي يتوجب اإلجابة عليها من تقِب ل من ينوي تأسيس مشروع ما لجهة المحافظة 

 على عمالئه، منها: الت ركيزعلى بقاء المشروع الجديد من خالل 

 من هو زبونك/ متلقي خدمتك؟ 

 كيف ستصل إلى تقطاعات وشرائح عمالء السوق الرئيسة؟ 

 عدم شراء المنتج / الخدمة؟ أو الء لشراء ما الذي يحدد اختيارات العم 

 لماذا تعتبر المنتج / الخدمة خيارا  مقنعا  للزبون؟ 

 كيف سيتم تسعير المنتج / الخدمة للزبون؟ 

 ما هي تكلفة تقديم وإيصال المنتج / الخدمة؟ 

 ما هي تكلفة جذب الزبائن؟ 

 ما هي تكلفة دعم واإلبقاء على الزبائن؟ 
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 ينبغي إدراجها في خطة العمل: التي ساسيّةالعناصر األ .5.4

، منها تحليل  التي ينبغي إدراجها في خطة عمل أي مشروع ريادي ساسي ةهنالك العديد من العناصر األ

، استراتيجية  ي، وصف المنتجات والخدماتالت نفيذ، الملخص  ، وصف الشركة الصناعة المشابهة والمحيطة

، تمويل المشروع  المال رأس إحتياجات،  اإلسقاط المالي،  الت وظيف، وصف  ، وصف العمليات التسويق

رؤوس  أصحاب،  ، بدائل تمويل األسهم ، تمويل األسهم ، تمويل الدين ، مصادر التمويل الخارجي الجديد

 ية.األول، واالكتتابات العامة  موالاأل

، فإن هذا يعني أن مكمن  النموّ ، يجدر القول أنه بما أن المشاريع الكبيرة بدات صغيرة وتدرجت في أخيراو

 . الأو الصغيرة عمالاألفي  الّريادة

 عربيّةال الّدولفي  عمالاألواقع ريادة  .5

 عام: .1.5

نات، يعتبر مكونا  رئيسا  من  والعمل الخاص عمالاألإن دعم برامج ريادة   الت شغيلو الت وظيفسياســة  مكو 

ات البلدان المتوســطية تتكون بشــكل إتقتصاد. إذ أن  وتعزيزهــا. وثمــة حاجــة لتوســيعها  في دول المتوسط

إلى تؤدي  أعمال، فإن توفير بيئة  الت اليبو.  من مؤسســات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغــر يأساس

 غنــى ، أمــر ال المتوس طةالصغيرة و المؤس ساتمتناهية الصغر ودعم نمو  المؤس ساتالمزيد مــن  شاءأن

الذين يعب رون عــن تفضيلهم للنشــاط الريادي مرتفعا في  األشخاص. إن نســبة ل لتوفير فــرص العم عنــه

 . 29 األردنالجزائر ولبنان والمغرب و

المفارتقة هي أن نسبة سياسات  إال  أن،  لقد أطلقت العديد مــن البلدان برامج تدريب واتقتراض لهذا الغرض

ذوي  الش باب، حيث أن معظمها يســتهدف  ما تزال متدنية نســبيا عمالاألسوق العمل النشطة الموجهة لريادة 

 ومعظمها يقــدم كمالذ أخير.  – عمالاألالذين لديهــم أدنى الفرص فــي النجاح في  –المهــارات المتدنيــة 

 

  عربيّةالذاتي في دول  التّشغيلودعم مشاريع  عمالاألبرامج ريادة  .2.5

 الت وظيفو الت دريبروبية بأن الهدف الرئيس لحوافز سوق العمل في مجالي واأل الت دريبتؤكد تقارير مؤسسة 

، هو  عمالاألالذاتي وريادة  الت شغيل، في حين أن الهدف الرئيس لدعم  في تعزيز القابلية للتوظيف يتمث ل

 .30وتوليد الوظائف  جلتقصير األتشجيع ودعم 

، يقوم تقسم التوجيه المهني بتدريب المرشدين على استخدام االختبارات لتوجيه العاطلين عن  مصرفمثال  في 

 .الش بابالعمل من 
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 Entrepreneurship education and training in the Mediterranean region -Lessons learned and new 

perspectives (2009). Gerrit Ribbink and Dieter Kohn (Triodos Facet) and Abdelaziz Jaouani (ETF) European 

Training Foundation. 
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 نية من بّدان حوض ثمايشمل هذا البحث المقدم في تحّيل . الالتحدّيات واستجابات السياسات في بّدان حوض المتوسط العربيّة :توظيف الّشباب 

 . (etf, 2013)، مؤسسة التّدريب ال أوروبية ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفّسطين وتونس األردنالمتوسط العربيّة هي: الجزائر، ومصر، و
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. كما  )مشروع المنار( معلومات عن سوق العمل البشري ةيوفر المركز الوطني لتنمية الموارد  األردنوفي 

،  األردن)برامج "إنجاز" في  الش باب، وبعضها يستهدف  عمالاألهذه المبادرات برامج دعم لريادة  تتضّمن

 ، وسورية وفلسطين(.  األردنو"شباب" في سورية( وبعضها اآلخر يستهدف المرأة )في 

 

الخدمات المقدمة  ، ضمن لتيسير القرض المصغر بتقديم تقروض صغيرة وطني ةتقوم الوكالة ال الجزائروفي 

 الت دريبو عمالاألمتناهية الصغر، فضال  عن تقديم المشورة المتعلقة ب المؤس ساتو عمالاأللدعم ريادة 

 . عمالاألوالقروض واإلعفاءات الضريبية وريادة 

بتنفيذ  ، والكفاءات الت شغيلإلنعاش  وطني ة، وهي الوكالة ال العامة الت شغيل، فتقوم خدمة  المغرببينما في 

 المؤس ساتل برنامج دعم متكامل لتأسيس أو ، وهو  عمالاألمثل برنامج ريادة ،  برامج سوق العمل النشطة

،  عمالاأل، ومساعدة تقبل وبعد التأسيس لرواد  . حيث يقدم حوافز كبيرة على شكل تقروض الصغيرة

لدعم العاملين  وطني ةكذلك توفر الهيئة ال . وتقروض دون فائدة ت منح تقبل تأسيس المشروع

 .الدعم للشباب في تأسيس عملهم الخاص ،  ANAPECوالكفاءات

، خدمات تتخذ  ، فيقدم المكتب الوطني للتوظيف ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة لبنانأما في 

 .للشباب والباحثين عن عمل أعمالريادة ، منها  شكل برامج عديدة

  أجلالمحلي من  الت دريبو للت عليممجالس  أربعةنظام معلومات سوق العمل وتأسيس  إطالق، تم  فلسطينوفي 

من  أنواعمن خالل عدة  الش باب" خدمات توظيف اإلجتماعي. وتقدم "جمعية الرفاه المحلي ة الت وظيفمبادرات 

؛ وبرنامج  عمالمع حزمة متكاملة من الخدمات والقروض لأل عمالاألبرنامج ريادة :  ، منها نشطةاأل

" الت وظيف  أجلمن  الت عليم" ، كما أن برنامج المهني التقني/ الت عليميستهدف خريجي  المؤس ساتتدريبي في 

 .يقدم برامج في مهارات الحياة

 ANETI والعمل المستقل للت شغيل وطني ةوالوكالة ال للت شغيل، فيقدم كل من الصندوق الوطني  تونسأما في 

، من خالل خدمات التوجيه  بشكل فعال عمالاألالذاتي ومهارات ريادة  التّوظيف لتشجيعالعديد من التدابير 

الذاتي، ودعم ريادة  الت شغيل: دعم  ، تؤدي إلى ، بما في ذلك المساعدة بوضع خطة عمل شخصية المهني

، حيث تقام مسابقة أطروحات ي دعى  تونس. كما نجد مثاال خال تقا  آخر في  والمشاريع متناهية الصغر عمالاأل

،  ، حيث يتلقى الفائزون دعما  ماليا   إليها الخريجون لتقديم أفكارهم من خالل أطروحة حول مشروع معين

"التحدي العالمي لريادة  إلى احتضان المشاريع الفائزة )وهذا المثال يشبه إلى حد كبير نموذ  ضافةباإل

 (.الت قريرفي هذا  3.3، المشار إليه في البند  (Global Entrepreneurship Challenge" )عمالاأل
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ا لواقع  التّالي( 2جدول ) ردتها تقارير مؤسسة أو ، كما  عربيّةال الّدولفي عدد من  الّريادةيقدم تلخيصا

 :ETF، 2015 31  ةاألوروبي التّدريب

 
 الجهات المقدمة البرنامج ةالّدول

 ، ودعم المشاريع،الت دريبالمشورة والتمويل و - الجزائر
 الش بابرصد المشاريع الصغيرة التي تم إنشاؤها من تقبل  -
 برنامج دعم المشاريع الصغيرة -
 القروض الصغيرة للفقراء -

 الش بابلدعم تشغيل  وطني ةالوكالة ال
(ANSEJ) 

الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة 
(CNAC) 

القروض الصغيرة  دارةإل وطني ةالوكالة ال
(ANGEM) 

 والقروض الصغيرة( الت دريبالمجتمعية )نشاطات  الت نميةبرنامج  - مصر
 مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة -

 (SFDللتنمية ) اإلجتماعيالصندوق 

 الت شغيلو الت نميةصندوق  (الت دريبالمشاريع الصغيرة )خدمات اإلتقراض و برامج دعم األردن

 والتجارة تقتصاداإلوزارة  المتكاملة المتوس طةبرنامج دعم المشاريع الصغيرة و لبنان
 لبنانية( مالي ة: )شركة كفاالت

 )برنامج: ط موح(  الث ورةبرنامج للمقاتلين العائدين من  - ليبيا
 المتوس طةبرنامج المشاريع الصغيرة و -

 مفوضية شؤون المحارب 
البرنامج الوطني للشركات الصغيرة 

 المتوس طةو

لدعم العاملين  وطني ةالهيئة ال ة الصغيرةالت جاري عمالاأل إنشاءبرنامج دعم  -تي الأو مق المغرب
   (ANAPEC)والكفاءات

 للت شغيلالصندوق الفلسطيني  (Donors)التي ترعاها الجهات المانحة  عمالاألبرامج المبادرة وريادة  فلسطين
 اإلجتماعي ةوالحماية 

 NGOsغير الحكومية  المنظ مات 

 الشركات الصغيرة أصحابدعم للرياديين  - تونس
 البرامج التي ترعاها الجهات المانحة -

 والعمل المستقل للت شغيل وطني ةال الوكالة
(ANETI) 
 NGOsغير الحكومية  المنظ مات 

Source: European Training Foundation، (2015). THE CHALLENGE OF YOUTH EMPLOYABILITY IN ARAB MEDITERRANEAN 

COUNTRIES: THE ROLE OF ACTIVE LABOUR MARKET PROGRAMMES. Annex 1، (pp 31-33). 

 

. إذ أن دول الخليج العربي تولي هذا  على دول المشرق والمغرب العربي عمالاألبريادة  اإلهتماموال يقتصر 

المبادرة السامية  إطالق المتحدة عربيّةالاإلمارات ، تم في  اهتماما كبيرا  ومتزايدا . فعلى سبيل المثال األمر

. وكشفت هذه  عاما  لالبتكار 2015، بإعالنه عام  ، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ةالد وللرئيس 

ا في اإلمارات إبداع كثراأل عمالاألقائمة رّواد المبادرة عن  والتي تضم تصنيفين جديدين  ، 32 2015ا

المشاريع الناشئة في  أصحابغير اإلماراتيين من  عمالاأل، ورواد  اإلماراتيين عمالاألمرتكزين على رواد 

جعل اإلمارات واجهة مميزة لجذب   أجلومن  . همعمالاإلمارات مقرا  أل ا، ممن اختارو اإلمارات

فتؤكد مجلة فوربس الشرق  ، األوسطعلى مستوى منطقة الخليج والشرق  عمالوحاضنة لأل اإلستثمارات

 .عمالاألدعم ريادة بأن الحكومة ال تدخر جهدا  في  ، األوسط
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 European Training Foundation, (2015). THE CHALLENGE OF YOUTH EMPLOYABILITY IN ARAB 

MEDITERRANEAN COUNTRIES: THE ROLE OF ACTIVE LABOUR MARKET PROGRAMMES- Annex 1, (pp 

31-33). 
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، ت عنـي بعــلم  ، وهي جمعية علمية متخصصة عمالاألجمعية ريادة  إنشاءتم  السعودية عربيّةالالمملكة وفي 

الجمعيـة تقناة االتصال بين المختصين والقطاع الخاص ونشر الوعي وتقديم . حيث تمثل  عمالاألريادة 

لدعم التقنية بتقديم العديد من الخدمات  عمالاألدعم ريادة  إدارة. كذلك تقوم  االستشارات في هذا المجال

 في المملكة تشمل ما يلي: عمالاألريادة 

 

  التقنية. عمالاألحمالت التوعية بريادة 

  المتخص صة عمالاألبرامج تطوير مهارات رواد. 

  للباحثين. الريادي ةبرامج تعزيز المهارات 

 .برنامج رائد العمل المقيم 

  التقنية. عمالاألبرامج تطوير المهارات وبناء القدرات للعاملين في المجاالت المتعلقة بريادة 

  وتبادل المعلومات. البياناتفي المجاالت التقنية لخلق التواصل ومشاركة  عمالاأللرواد  وطني ةشبكة 

  المهني ة المنظ مات بالشبكات و عمالاألخدمات ربط رواد. 

بنشر الوعي بين مختلف الجهات لضمان تبني المجتمع السعودي  عمالاألرفع الوعي لريادة إذ يقوم برنامج 

يادة. وتركز هذه البرامج على تحفيز ثقافة  عمالاأللمفهوم ريادة  في المجتمع والتعريف بالدور الذي تلعبه  الر 

، تساعد على تطوير  عمالاألبرامج تطوير رواد  . كما أن التقنية المبتكرة في نمو المجتمعات المتقدمة

 لتخطيط من خالل توفير خدمات استشارية وتوجيهية في التسويق وا ، عمالاألوصقل مهارات رواد 

 إنشاءة في ساهممع مؤسسات تعليمية محلية وعالمية للم الت عاون، ب والمشورة القانونية دارةاإلالتمويل وو

 مشاريع تجارية تقنية ناجحة.

 

والتكنولوجيا التابع لبنك البحرين للتنمية  عمالاأليتم عقد برنامج في معهد البحرين لريادة  البحرينوفي 

على الجانب العملي وانخراط المتدربين في  الت ركيز. ويتميز البرنامج ب االستشاراتمع وحدة  الت عاونب

 بالتنسيق مع تقسم االستشارات بالبنك. لتأسيس مشاريعهم الخاصة العملي ة جراءاتاإل

 

 مشاريع صغيرة  إنشاءساط البحرينيين وتحفيزهم على أو في  عمالاألويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة ريادة 

برامج تدريبية متقدمة ومكملة للبرنامج  ، من خالل ي ةتقتصاداإل نشطةمتوسطة في مختلف القطاعات واأل أو

 صياغة وبلورة فكرة المشروع : ، مثل ، حيث يغطي البرنامج الجوانب ذات الصلة بريادة المشاريع التمهيدي

 المخاطر. إدارة، و خطة العمل وتطويرها إعدادو،  جمع المعلومات آلياتوأدوات و

 

 تقتصاداإل، يعكس التوجه نحو مواكبة العصر الحديث و عمالاألنموذجا  رائدا  في ريادة  سلطنة ع مانوتقدم 

والخامسة عربيا  ، األوسطة في الشرق الس ادس. إذ احتلت السلطنة المرتبة  اإلبتكارو بداعالجديد وتشجيع اإل

في منطقة الشرق  الس ادس. كما حصلت على المركز  2015لعام  الت نميةومؤسسات  عمالاألفي مؤشر ريادة 



 
 

 150   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

ومؤسسة التمويل  يالد ول، الذي أصدره البنك  2015لعام  عمالاألوشمال إفريقيا في تقرير ممارسة  األوسط

 .يةالد ول

من  عمالاأل، لتشجيع الرواد في مجال  2014في أغسطس  عمالاألجائزة ريادة كذلك، تبنت السلطنة 

والمتناهية الصغر  المتوس طةالصغيرة و المؤس ساتو عمالاألبريادة  الن هوض. وتهدف الجائزة إلى  الش باب

برنامج  إطالقتم  أيضا.  اإلبتكارمتنوع يعتمد على المعرفة و إتقتصاد إيجادفي توطين الوظائف و ساهملت

البرامج  أهم، حيث يعتبر من  عمالاألبهدف تشجيع ريادة  2014في أكتوبر  عمالاأللريادة « ساس»

 العماني. الش بابالتي تخدم  اآلتيةالمميزة في دعم المشاريع التقنية واالتص

 

 المتخص صة عربي ةال جمعي اتاللى أو ، تعتبر من  وهي غير ربحية ، عمالاألفأن جمعية ريادة الكويت وفي 

المصنفة  العالمي ة. حيث أنها تمتلك أحد أتقوى المناهج  وتأهيل المقبلين على المشروعات عمالاألفي ريادة 

لريادة  يةالد ول، وهو برنامج الرخصة  ، وتمتلك أتقوى برنامج عربي عمالاألعلى مستوى العالم لتأهيل رواد 

. عربي ةال الد ولفي مختلف  2009ألف صاحب مشروع منذ عام  12من  أكثرالذي أ ه ِل من خالله  عمالاأل

 والمشروعات. عمالاأل، حيث تقوم بتدريس مناهج ريادة  الجمعية مع جامعات في العالم العربيوتتعاتقد 

الكويتية محمد شريف أبو رضوان أن المشروعات الصغيرة  عمالاألويؤكد المشرف العام في جمعية ريادة 

المشروع بناء  على  إدارةه يتم تدريب الكوادر على إلى أن. ويشير  33في الكويت تنشأ وتزداد بشكل يومي 

، وجانب المهارات  ي(نتاجاإلإلى التفكير  نتقاللإل األفكارتنمية الجانب الفكري )تطوير  : هي،  ثالثة جوانب

 . اإلداري ة، وجانب المهارات  الشخصي ة

 

شركات جديدة فازت  7، تقدم فقد تبنت "حاضنة تقطر"  عمالاألبريادة  قطر دولةوكدليل على اهتمام  أخيراو

والتوجيه والمساحات  الت دريب، حيث تقدم لهذه الشركات التمويل الذكي و اإلنسيابية عمالاألريادة ببرنامج 

 المكتبية.

االستخدامات في منطقة الشرق  متعد دة أعمالحاضنة  أكبر" هي عمال"حاضنة تقطر لأل إلى أنويشار 

لرواد  الد اعمةالحكومية الرائدة في تقطر و المؤس ساتوشمال إفريقيا. وتقامت بتأسيسها اثنتان من األوسط 

. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات  اإلجتماعي: بنك تقطر للتنمية ودار اإلنماء  القطريين عمالاأل

من بدء وتنمية الشركات من خالل احتضانها  عمالاألرواد  عمال. كما ت مكن حاضنة تقطر لأل القطرية

، هو من المبادرات  االنسيابية عمالاأل. كما أن برنامج ريادة  ستثماروتطويرها وتوفير شبكات العمل واإل

 .  34المبتكرة إلى شركات ناشئة  األفكار، التي تعمل على تحويل  عمالالرئيسة لحاضنة تقطر لأل
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،  االنسيابية" هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواتقعي للشباب عمالاألو"ريادة 

 على كيفية بدء شركة بنجاح. العملي ةمن خالل التجربة 

 

 إال  أن،  العمل الخاص إنشاءو عمالاألبالمشاريع ذات الصلة بريادة  عربي ةال الد ولالمتزايد في  اإلهتمامورغم 

في  ،35( 2014رده شلهوب )أو. ويعزز ذلك ما  خرىاأل الد ولخرا  نسبة إلى أالواتقع في معظمها ما زال مت

، والتي تبين  (3، جدول ) عربي ةال الد ولفي القاهرة نسب العاملين لحسابهم في  القومي ةورتقته المقدمة للندوة 

 . خرىاأل الد ولهم ذاتيا ، نسبة إلى الواتقع في أعمالمن يديرون  إعدادانخفاض 

 

 

 عربيّةال الّدول(: نسبة العاملين لحسابهم في 3جدول )

  النسبة ةالد ول

 .1 %10من  أقل االمارات/ البحرين/ السعودية/ السودان/ تقطر/ الكويت/ ليبيا

 .2 %20 -%10من  األردنالعراق/ فلسطين/ مصر/ 

 .3 %30 -%20من  لبنان/ سوريا/ جيبوتي/ المغربموريتانيا/ الصومال/ 

 .4 %30فوق  %(46.4اليمن )

 (. )نفس المرجع(.2014المصدر: شلهوب، حسين )

 

، المتوس طةالصغيرة و المؤس ساتو عمالاألوتأسيسا  على ما سبق، يتوجب أن تصبح برامج دعــم ريــادة 

ذوي المهــارات  الش باب، وينبغي أن تستهدف  في الوطن العربي الش بابالعمود الفقري الستراتيجية توظيف 

. حيث  زيادة احتمال تحقيق النجاح وخلق فرص عمل لآلخرين  أجل، من  علــى وجــه الخصوص عاليةال

، وينبغي أن يشــجع ذوي القدرة الكبيرة  الت دريبو الت عليمينبغي غرس التفكير الريــادي والمبتكر من خالل 

 كخيار، وليس كضرورة. أعمال، كي يصبحوا رواد  على وجه الخصوص اإلنجازعلى 

 

 لشباب رياديين و فتيات رياديات: أضواء على قصص النجاح 3.5

ذاتية  فردي ة، انطلقوا للنجاح من مبادرات  فيما يلي عددا  من تقصص نجاح لشباب رياديين و فتيات رياديات

 .37 36ذات مغزى ريادي 
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والتوجيه المهني ومختّف الجهات المعنية بتنمية  التّشغيلن والتنسيق بين مكاتب أو التع أهمّية"(. 2014شّهوب، حسين ) 

 2014 مايو / أيار 21-20 ،"التّشغيلحول: "اإلرشاد والتوجيه المهني ودوره في تنمية  القوميّة"، الندوة البشريّةوإعداد الموارد 

 ، القاهرة.العربيّةالعمل  منّظمة –
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  /الذي صار األب الروحي للتعلم االلكتروني -صاحب المدرسة االفتراضيةمعلم الصدفة : 

، وحصل على  يكيةاألمر” لويزيانا“بوالية  ”رليانزأو نيو “، نشأ في  عاما ( من بنجالديش 39سلمان خان )

، والماجستير في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب اآللي من معهد  درجة البكالوريوس في الرياضيات

من كلية هارفارد  عمالاأل إدارة، كما أنه يحمل درجة الماجستير في 1998ماساشوستس للتقنية عام 

، وأحد  االلكتروني الت عليم إعالم أهم. الصدفة لعبت دورها في تحويل مجري حياته إلى أحد عماللأل

م درس عندما بدأ  . بدأ تحول "خان" إلى االلكتروني مفتوح المصادر الت عليمالمحطات الرئيسة في طريق نشأة 

، (yahoo)عبر االنترنت باستخدام مفكرة دودل للرسم في موتقع ياهو  في تقديم شروحات دروس الرياضيات

رب واألصدتقاء الذين طلبوا المساعدة ، بدأ التدريس لألتقا ومع تحسن مستوى من يعلمهم في الرياضيات

، (youtube)على موتقع يويتوب  وتقرر وضع مخرجات عمله من خالل روابط فيديو األمرنفسها. بدأ ينظم 

، وتلقى "خان" العديد من شهادات  . التقت روابطه المعروضة رواجا  كبيرا   عملية وتعم بها الفائدة أكثرلتكون 

. وفي عام  ومعلمين استخدموا فيديوهاته في مدارسهم لمساعدة الطالب على الفهمالتقدير والمديح من طالب 

 تقرر التفرغ لتطوير تقناته على يوتيوب بدوام كامل. 2009

 

وجعلها مدرسة فعلية لعلوم الرياضيات والهندسة  ،  Khan Academy 38 أنشأ سلمان موتقعا  له حمل اسم

جز خان مهمته بـ "تسريع عملية تعلم الطالب من جميع أو و . أخرى، وتوسعت لتشمل علوم  الحسابية

عشرات اآلالف من أشرطة الفيديو في كل المواضيع “خان هدفه على المدى الطويل بتوفير  األعمار". حدد

. وإلى جانب مقاطع  ، حيث يتاح ألي شخص تعلُّم أي شيء في العالم األولىالمدرسة االفتراضية" ”وخلق 

، كما يمكن للدارسين التفاعل مع المعلمين عبر  آليةتوفر األكاديمية تقييما  مستمرا  بتدريبات الفيديو القصيرة، 

، بينهم  من عدة مانحين مالي ة، وتلقت منحا   والتقت رواجا  كبيرا  ” خان أكاديمي“ أعمال. انتشرت عي نةتقنيات م

،  (Microsoft)، مؤسس شركة مايكروسوفت  “ Bill Gatesبيل جيتس ”ومن  (Google)جوجل  شركة

 اإللكتروني. للت عليم أخرىمنصات  طالقوتقد ألهمت تجربة خان الكثيرين إل

 

  ان رياديي العالم أكبرمن عامل في مطعم إلى واحد من ،  الشاب حسني الخفش كان يعمل في مطعم بعم 

، أدرك أنه البد من الجد واالجتهاد والتعب  التكنولوجيا على مستوى العالم من أبرز العاملين في مجال أصبح

ثم مديرا   ، األوسطفي الشرق  (Google)لجوجل  إتقليمي ا، حتى أضحى مديرا   للوصول إلى حلمه

تقبل أن يصبح مديرا  لكبرى  العالمي ة، وكذلك عمل في شركة ياهو  (Microsoft) العالمي ةلمايكروسوفت 

، وتركها ليطلق مشروعه الجديد  ومقرها دبياألوسط على مستوى الشرق  اإلعالنشركات التكنولوجيا و

، ثم  األردنت في مطعم بالأو . ويقول الخفش إنه بدأ حياته في الجلي وتنظيف الط أيضامطلع الشهر القادم 
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"تعلمت  ، وبعد ذلك عمل في بيع محاليل كيمائية لتحميض الصور. ويضيف: عمل محاسبا  في ذات المطعم

،  صلتني إلى الشهادات العلياأو الكثير، وتقد أضافت لي الكثير ودفعتني للتطور فهي التي  عمالاألمن كل هذه 

وحصل على شهادة  دراسة". وأضاف أنه عندما أنهى الاألردنخار   دراسةبعد أن وفرت لي المال لل

، لكنه صمم أيضا، لم يكن يعرف استخدام الكمبيوتر ولم يكن يعرف االنجليزية 1993البكالوريوس في العام 

، أتمكن عبر  : "صممت أن أكون شيئا  كبيرا  ومميزا  على مستوى العالم على الوصول للعالمية، وهنا يقول

، وبدأت أتعلم بنفسي التكنولوجيا التي لم تكن  يعملي وحياتي من خدمة وطني وخدمة نفسي وتطوير حيات

 رادة، وبالتصميم واإل أيضا، وطورت مهاراتي في اللغة اإلنجليزية  منتشرة في الوطن العربي في حينه

 . 39ت واحدا  من الرياديين العالميين" أصبحي تتطور حتى أعمالت أصبحوالعمل الدؤوب المميزة 

 

، ثم درس في  عمالمن أفضل جامعات العالم وهي جامعة لندن لألوتقد حصل على ماجستير من واحدة 

، تتمثل  العالمي ةالوصول إلى   أجل، ووجه نصائح للشباب العربي من  جامعة كولومبيا بنيويورك بأميركا

:  . ويؤكد الخفش رياديته بالقولهدافاألبتحديد هدفهم تقصير المدى وطويل المدى والعمل على تحقيق هذه 

فر المال للحياة وألذهب للتعلم أو أنني أريد أن  األردنعند عملي في المطعم ب األمر)فأنا حددت هدفي تقصير 

شركة نشر مجالت في العالم العربي ومقرها  أكبرفي  دارةاإل(، وهو اآلن مساعد رئيس مجلس األردنخار  

، حيث سيترك هذا العمل وسيطلق مشروعا  جديدا  خاصا  به مطلع الشهر المقبل وسيكون على  في دبي

  وأفريقيا وشرق أسيا.  األوسط  روبا والشرق أو مستوى 

 

  عاما،  26،  أسماء: / الدخل عبر اشتراك سنوي  " عبر التكنولوجيا الحديثة طفالاألتروي "تقصص

 األدبي ة، استطاعت أن تدمج بين هوايتها  ، تخصص تطوير برمجيات المعلوماتتخرجت من كلية تكنولوجبا 

". إذ تكتبها وتصمم  طفالاأل، وشغفها بتطوير البرمجيات لتنشئ مؤسسة " أنا عربي لقصص  في الكتابة

.  برمجيتها الكترونيا وت ضمنها موتقعا  خاصا  يمكن الوصول إليه وتصفح مضامينه عبر اشتراك سنوي

"أنا عربي" على مستوى  إنتشار، ويعمل بكل جد ٍ ونشاط لتوسيع  استطاعت أن تؤسس فريقا  مؤمنا  بفكرتها

،  طفالالقصص واألفالم الكرتونية لأل إنتا ، تطمح أن تصل لمرتبة متقدمة في الوطن العربي في  العالم

 األفالم الكرتونية. إنتا ومنافسة والت ديزني والشركات اليابانية في 

 

 عاما 34،  أماني:  / الدخل عبر بيع االكسسوارات تهوى الفنون البصرية وتتقن األشغال اليدوية  ،

، تعشق الفنون اليدوية والبصرية والتصميم الجرافيكي والتصوير  تخرجت من كلية علوم الحاسوب

، فأرادت  تصارع البطالة، وفي كل مرة كانت  ، غير ثابتة الفوتوغرافي. عملت بعد التخر  في عدة وظائف

أنشأت مشروعها ،  2013 تحويل ما تملك من هوايات إلى مشروع ي درُّ عليها دخال  ويحميها من البطالة. في 

الخاص "إبرة وخيط"، مستخدمة مادة الجوخ لصناعة االكسسوارات الخاصة بأجهزة الحاسوب المحمولة 
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حافظ الصغيرة واكسسوارات المطبخ  الماكيا   إلى حقائب إضافة،  والنق ال )الالبتوب والموبايل( والم 

، خاصة في ظل الطلب المتزايد عليها من خالل عرضها عبر  . تقوم بتسويق وبيع منتجاتها وساعات الحائط

 صفحتها على فيسبوك.

 

 كانت شغوفة  عاما 42،  تهاني:  "حلويات المغرب العربي" / فحولت الهواية إلى مصدر دخل تصنع ،

، أنهت  صناعي ةها العليا تخصص ماجستير كيمياء دراسات. وأثناء استكمال  صغرها بصناعة الحلوياتمنذ 

. كانت  ، وبدأت مشروعها الصغير في غزة بداع، بمزيد من التميز واإل دورات تدريبية عدة في فنون الطهي

، المخبز، تقريوش،  ةو)البقال:  ، وأصناف من حلوبات المغرب العربي مثل تصنع أطباق الحلويات الجزائرية

المحالت  أصحاب، المقروط وغيرها(، وتتفق مع أحد  ، تقلب اللوز، االسكندرانية عرايش، تشاراك

تقها لها )السوبرماركت( صفحة الفيسبوك الخاصة بها.  أو ، كما أنها تتلقى الطلبات عبر الهاتف  ، على أن ي سو 

الحلويات التي  نواعير من الوافدين إلى تقطاع غزة يتلهفون أل. حيث كان الكث وكان النجاح الذي لم تتوتقعه

 الت اليبو،  يناألوروبيغزة التي يأتيها المتضامنون العرب و أسواق، خاصة أنها غير موجودة في  تصنعها

خبرتها ، كما أنها لم تجعل  ، فضال  عن توظيفها لعدد من الفتيات في محيطها فإن عملها ي درُّ دخال  جيدا  عليها

بت العديد من الفتيات على صنع  حكرا  عليها ، اللواتي بدورهن  تمكن  من  مختلفة من الحلويات أنواع، إذ در 

 فتح باب رزق لهن في بيوتهن.

 

 ربما  طالبة مصرية تكتشف إكتشافا  : عزة فياض، عبقرية تكتشف طريقة لتحويل البلستيك إلى وقود ،

، واحدة من العلماء المصريين الذين ذهبوا إلى خار  حدود  إبنة اإلسكندرية . عزة فياض سيغير مسار العالم

، مما تقد  شهرة بكثير أكثرت أصبح،  ، تلك التي وباكتشافها العظيم ، وتركوا بصماتهم حيثما ذهبوا البالد

دوير ت إعادة. حيث ابتكرت طريقة جديدة لتوليد الوتقود الحيوي عن طريق  يكون عليه أي طالب في سنها

الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم  اإلبتكار، وهو  البالستيك المفتت باستخدام عوامل محفزة ذات تكلفة منخفضة

 إنتا ، والمعروف باسم " ة والعشرينالث الثفي دورتها  الش بابللعلماء  األوروبي اإلت حادالخاصة في مسابقة 

حف ز البولي إيثايلين" - اإليثانول عن طريق تكسير المخلفات البالستيكية والتي أ تقيمت في ” ، باستخدام عامل م 

. حيث تمكنت من عرض وتقديم مشروعها وحصلت على  2011فنلندا بشهر سبتمبر/ أيلول من عام 

المفتوح  األوروبي اإلت حادفي منتدى  أيضا. وتقد شاركت عزة  في أبحاث تطويره فن يةالمساعدة والمساندات ال

. وفيه فازت بجائزة  والذي أ تقيم بدوبلين في يوليو/ تموز من ذاك العام (ESOF2012) 2012للعلوم عام 

أفكارهم  عمالاألوالتي يشرح فيها العلماء ورواد  ”Invention Convention“ مسابقة ميثاق اختراع

 واألكاديمية. صناعي ةلجنة من الخبراء بالمجاالت ال أمامخالل ثالث دتقائق 

، يستطيعون أن  على أن الشاب والفتاة التأكيد،  مما سبق من نماذ  وأمثلة لرياديين ورياديات األمرخالصة 

 مكاني اتاإل، وليس بالضرورة دائما  من  ، للوصول إلى النجاح والتحصيل اتبداعواإل األفكارينطلقوا من 

، يتوجب عقد ورشات عمل حول كل ما له عالتقة بتعزيز ا . ومن هن الوساطات أوالعالتقات أو ، مالي ةال
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، واالستفاده من مختلف وسائل االتصال  الناشئة المؤس ساتللرياديين و األفضل، والممارسات  القدرات

 .يةالد ولو المحلي ة سواقالبقاء على اتصال دائم باأل  أجلمن  اإلجتماعيالحديثة ووسائل التواصل 

 

 تنافسيّةالفي تعزيز القدرات  عمالاألالتي تواجه ريادة  تحّدياتال .6

، يتوجب  في بلدان الوطن العربي عمالاألتطور وشيوع ريادة  أمامالتي تقف  تحد ياتالهنالك جملة من 

ومدى  عربي ةالوالتشريعات  الس ياسات. وبمراجعة  مواجهتها والتقليل من آثارها آلياتة تحليل حاولمعرفتها وم

 ثلثةضمن  تحد ياتالها أنه يمكن تصنيف أهم، فقد تم التوصل إلى عدة نتائج كان من  الريادي ةدعمها لمفهوم 

ضمن كل  تحد يات. فيما يلي وصفا  لل ، وجوانب سياساتية وجوانب تطبيقية تشريعي ةجوانب  : جوانب رئيسة

 مجموعة من هذه المجموعات.

 

 : هاأهمفي الجانب التشريعي، من  تحّديات: الأو  .1.6

ع إلى مفهوم  شر  . حيث خلت  في الواتقع العربي ليست بالنظرة الواضحة والمعتبرة الريادي ةإن نظرة الم 

ت شكاالتلك األ أهم، ويمكن إبراز  التي تدعم وتشجع العمل الريادي ساسي ةالتشريعات من الضمانات األ

 باآلتي:  تشريعي ةال

 

، وتقد لوحظ عدم وجود تشريعات في العديد من  التي تدعم مباشرة العمل الريادي غياب التشريعات .1

 دعم وتشجيع هذا المفهوم. كذلك يبرز أو ،   الريادي ةعلى تبني مفهوم  التأكيد تتضم ن،  عربي ةال الد ول

،  الحرة صناعي ة، مثل تقانون المدن والمناطق ال بالتشريعات ذات العالتقة بالعمل الريادي اإلهتمامعدم 

 .المتوس طةالذي اتقتصر على تقديم الدعم للمشاريع التي غالبا  ما تكون من المشاريع الكبيرة و

، ستثمار، كالتشريعات المتعلقة بتشجيع اإل المقدمة لتشجيع العمل الريادي تشريعي ةالضعف الحوافز  .2

التشريعات الضريبية والتي لم تقدم . وكذلك  المتوس طةوالتي اتقتصرت على دعم المشاريع الكبيرة و

 ية الصغيرة والصغيرة جدا .ستثماراالعفاءات الضريبية المطلوبة للمشاريع اإل

، كقوانين الملكية  الريادي ةتقِد م بعض القوانين الحامية لبعض العناصر التي يرتكز عليها مفهوم  .3

، رغم  الحامية للحقوق المعنوية، وغيرها من القوانين  وبراءات االختراع صناعي ةوال البشري ة

 تقد بدأت بمعالجة هذه المسائل. عربي ةال الد ولمالحظة أن بعض 

 

 ها:أهمي، من الّسياساتفي الجانب  تحّدياتثانيا:  .2.6

 

 إجراءات، من حيث  ذات العالتقة بالعمل الريادي اإلداري ة جراءاتاإل، هنالك تعقيدا  في  يالس ياساتفي الجانب 

المعقدة التي تطلبتها البيروتقراطية لدى بعض  جراءاتاإل أسهمت. فقد  وتراخيصها الريادي ةتسجيل المشاريع 

 الريادي ةوالخبرات القادرة على تقيادة  ، بإعاتقة العمل الريادي وتهجير الكفاءات   الجهات الرسمية ذات العالتقة
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ات خاصة بمحاربة البيروتقراطية في وممارستها. فرغم مالحظة أن بعض دول العالم خصصت تشريع

 العمل الخاص إنشاء، خاصة تلك ذات الصلة ب ي ةتقتصاداإلذات العالتقة بالعمل والمشاريع  اإلداري ة جراءاتاإل

ن ب عربي ةال الد وللبدء مشروع في  الالزمة جراءاتاإلورغم أن عدد  ،  روبا وتركياأو )بالمتوسط( يقار 

 عربي ةالترتيب البلدان  إال  أن،  واليمن وع مان والسعودية واإلمارات ولبنانخاصة في كل من مصر والمغرب 

، يأتي في  لخليجي(ا الت عاون، )باستثناء دول مجلس  ( بلدا  في العالم183من بين ) عمالاألحسب ي سر القيام ب

بين دول العالم )وفقا   عربي ةال، يبين ترتيب البلدان  الت الي( 4. جدول ) من سلم الترتيب األخيرو الث انيالثلث 

 : 40الوارد في تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي  2008لسنة  يالد وللمؤشر البنك 

 

 لبدء مشروع الّلزمة جراءاتاإلبين دول العالم لجهة عدد  عربيّةال(: ترتيب البلدان 4جدول )

 (183الترتيب )من أصل  ةالّدول الترتيب ةالّدول

 116 مصر 15 السعودية

 130 المغرب 18 البحرين

 134 الجزائر 37 قطر

 137 فلسطين 52 الكويت

 149 السودان 60 ع مان

 150 العراق 73 تونس

 157 جيبوتي 101 لبنان

 161 موريتانيا 103 اليمن

   104 األردن

 .2011مايو/ أيار  22-15القاهرة،  -المصدر: تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي      

 

 ي:الس ياساتفي الجانب  تاليةال تحد ياتالوفي اإلجمال يمكن رصد 

 الت عليم. فال تزال مراحل  لفكرة تشجيع العمل الريادي الت عليم أساليبو ي ةالت عليمعدم مالئمة المناهج  .1

في  الت وظيفالطالب لشق طريقه في مجاالت  إعدادالعالي في معظم الجامعات تركز حصريا  على 

 ريادية خاصة به. أعمال إنشاءه للدخول في مجال إعداد، وال تركز على  سوق العمل

يادة .2  ي ةتقتصاداإلو ي ةالت عليمو اإلجتماعي ةوالمنظومة  األفكاربحاجة لتغيير شامل في الذهنية و الر 

،  عمالاأل. حيث مطلوب خلق البيئة الصحيحة الحاضنة لريادة  عربي ةالية في البلدان ستثمارواإل

 ي الحر.بداعوالفكر اإل عمالاألتلك المنظومات على أ سس ت حف ز ريادة  إعادةو

 والمراكز الرسمية وشبه الرسمية ذات العالتقة بتشجيع العمل الريادي. المؤس سات إنشاءعدم  .3

المعنية وعدم ربطها بمفهوم  المؤس ساتالمهني من تقبل  اإلرشادوالتوجيه و الت دريبضعف برامج  .4

 .الريادي ة

                                                 
40
قاطرة النمو الداعمة لّتشغيل/ تقرير المدير العام لمكتب  –ورة الثامنة والثالثون. المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوّسطة الد -مؤتمر العمل العربي 

 .2011مايو/ أيار  22-15القاهرة،  -العمل العربي
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 الريادي ةالمشاريع والمبادرات  أداءغير النشطة على  عربي ةالالعمل  أسواقلسياسات  السلبي ةاآلثار  .5

 تقلة معلومات سوق العمل أو انعدام  .6

بتوجيه الباحثين  الت شغيل، وعدم اهتمام برامج  على تقطاع العمل المنظم الت شغيلتركيز برامج  .7

 والمبادرات الذاتية. الريادي ةوالمتعطلين عن العمل إلى المشاريع 

والمبادرين  الش باب، في ظل افتقار  طالبي القروض الميسرة أمامتعقيدات أنظمة مؤسسات اإلتقراض  .8

 .(start-ups)والصغيرة  ةالشركات المبتدئ نشاءإللمصادر التمويل 

 

ا:  .3.6  ها:أهمفي الجانب التطبيقي، من  تحّدياتثالثا

يادةالمشاركة الهامشية في تمويل  .1 ، على تقاعدة القناعة  والدعم للرياديين من تقبل القطاع الخاص الر 

 .نتا اإل، فضال  عن الخشية من تعطل  ال يأتي بعائد الت دريبب ستثمارالمتولدة لدى الشركات بأن اإل

المشروعات الجديدة )الصغيرة وما  نشاءإل عربي ةال الد ولفي معظم  الش بابمحدودية تقدرات وموارد  .2

 الش باب، وعدم القدرة على استدامتها واستمراريتها. كما أن ضعف تقدرة  العمل الخاص( إنشاءيسمى 

،  مشاريعهم الخاصة نشاءوعدم رغبتهم في المبادرة والمخاطرة في تحمل المسؤوليات واألعباء إل

 إمكاني ات، يقل ص  الوظيفة الثابتة أو ، وانتظار فرص العمل في القطاع الحكومي يها والركون إل

 االنخراط في مشاريع العمل الذاتي.

خُّ لدعم  الريادي ةيأتي تطبيق  .3 واعية  دراسةالريادي دون  الش باباستجابة لبرامج تمويلية خارجية ت ض 

وزيادة مهارات  الت نميةو الت طويرالسوق المحلي من القطاعات التي هي بحاجة لتركيز في  حتياجاتإل

في حالة الكثير ، الذين  ق مع توجهات المانحينأو . إذ إن مؤسسات المجتمع المدني تتس هاأصحاب

،  المانحة يةالد ولغالبا  ما تعتمد عملية التمويل على شروط ومتطلبات الجهات  ، عربي ةال الد ولمن 

 ، وعدم إستدامة. مع ما ي رافق ذلك من إمالءات سياسية ، لفرض توجهاتهاالتي ربما تسعى 

 

 المختلفة التّعليمالريادي في مستويات وقطاعات  التّعليمو عمالاألريادة  دماجمقترحات عملية إل .7

 :عام .1.7

جزءا  من المحفل الذي يعترف بإنجازات وإسهامات المعلمين في تطوير تقدرات الطلبة.  الت عليميجب أن يكون 

، عبر اكتشاف المعرفة وتوظيف  إلى التعلم الت عليممن  نتقاللتعزيز تقدرة المعلم على اإل الت عليميجب توظيف 

، واستخدام أفضل  . يجب تشجيع الطلبة على التحليل والنقد والتفكير الحر والعمل الت عليمالتكنولوجيا في 

 الممارسات البعيدة عن الحفظ والتلقين.
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 : عمالاألتطوير ريادة  أساليبو التّعليم .2.7

تستجيب لمبادىء ما  أساسي ة، تبين استخدام تسع تقنيات  ( تم إجراؤها مؤخرا  case studyحالة ) دراسةفي 

من  أنواعة ــت النتائج أن المبادىء التسعة تندر  ضمن ثالثأظهر. وتقد 41 (70: 20:10نموذج )يسمى 

 ( اآلتي: 5، كما في جدول ) ، والتعلم الرسمي ، والتعلم من اآلخرين : التعلم من الخبرة التعلم

 

 

 التسعة التّعليم(: مبادئ 5جدول )

 التعلم من الخبرة

70% 

 التعلم من اآلخرين

20% 

 التعلم الرسمي

10% 

 المؤهالت الرسمية  التوجيه  التعلم في مكان العمل 

 الصفي  الت دريب التشبيك تمارين على مشاكل عملية

 المكثف  الت عليم التعلم من األتقران والمدراء تقديم العروض

Source: CIPD،2015. Learning to work ،)www.cipd.co.ukResearch Report. (  

 

 الريادي ة عمالاألتعزيز ثقافة روح أجل أنه من  ، 42( 2009في جامعة القدس ) الريادي ة أستاذويؤكد شريعة، 

إلى  األولى، فإن الجامعات تحتا  في المرحلة  خلق بيئة مالئمة وداعمة  أجل، ومن  في المجتمع المحلي

. إن هذا الخرو  يأتي الريادي ة عمالاألالخرو  عن النص التقليدي فيما يتعلق بتدريس المساتقات المتعلقة ب

، استضافة المحاضرين الخارجيين )خاصة من  تنوع المحاضرين للمساق الواحد : منهامختلفة  أشكالعلى 

 أووتحضير خطة عمل لمشروع مقترح لكل طالب  إعدادإلى  إضافة،  والصناعة(سوق العمل والشركات 

القابلة  الريادي ةة فتقضي أن توفر الجامعات حضانة مالئمة لألفكار الث اني. أما المرحلة  مجموعة من الطالب

 الت نموي ة المؤس ساتمع مؤسسات اإلتقراض و تعاونإلى خلق شبكة لل إضافة،  للتطبيق لفترات معقولة

، كما يتطلب  نا  على المستوى الوطنيوا. وهذا يتطلب تع للطلبة الريادي ة األفكارلخدمة  خرىاأل الد اعمةو

والبرامج التي  المؤس سات. إن هناك عددا  من  األفكارلنجاح مثل هذه  ساسي ةاأل المادي ةتوفير المستلزمات 

في بلدان  عمالاألتعزيز ثقافة ريادة   أجلالعالي من  الت عليميمكن البدأ في تشبيك العالتقة بينها وبين مؤسسات 

،  ، ومؤسسات إتقراض المشاريع الصغيرة التكنولوجي ةالحاضنات  المؤس سات. ومن هذه  الوطن العربي

. كما أن الجامعات ومؤسسات  عربي ةال الد ولفي  الريادي ة عمالاأللتشجيع  يةالد ولالعمل  منظ مةومشاريع 

                                                 
41
عّى فكرة  المفهوم( حيث يركز  charles Jennings( هو منه  تعّم يُنسب إلى تشارلز جينيغز ) 70: 20: 10إن نموذج ) 

تاتي من الخبرة. ويعكس هذا النموذج ضرورة االلتفات إلى الخبرة في موقع العمل وعدم اقتصار  التّعّيمأن النسبة األكبر من 

 التركيز عّى طريقة التعّم الرسمية.
 

42
 (.53الرواد الّشباب، فّسطين )ص (. "الريادية في التّعّيم"، المؤتمر الوطني ال أول لّريادية، جمعية 2009شريعة، محمد ) 

http://www.cipd.co.uk/
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، والتوجيه وتقديم المشورة  الت دريب، بل يجب أن تلعب دورا  مهما وبارزا  في  المهني والتقني تستطيع الت عليم

 .الريادي ةوالخدمات االستشارية للمشاريع 

 

 :عمالاأللريادة  التّدريبو التّعليم .3.7

رومتوسطي و، والميثاق األ تنافسي ةاللجهة تعزيز القدرات  الت دريبو الت عليمفي إسهام  اإلهتماممع تزايد 

 إمكانات، الذي يضع تركيزا  كبيرا  على  (the Euro-Mediterranean Charter for Enterprise)للمنشآت 

المقتضب الذي يطرحه ، فقد برز السؤال الرئيس  ة بشكل مباشر لتعزيز هذه القدراتساهمللم الت عليمأنظمة 

بشكل أفضل؟ وتاتي اإلجابة من نفس الميثاق بصيغة  عمالاألتعزيز ريادة  للت عليمكيف يمكن  : وهو،  الميثاق

 : 43ثالثية 

 الت عليم، بما في ذلك  الت عليمفي جميع مستويات نظام  عمالاألينبغي تقديم ريادة  : التعلم مدى الحياة 

 غير النظامي.

  والعقلية لتطوير الثقافة الت عليموتجارب  إمكاناتتسخير  : عمالاألالكفاءة الرئيسة للمبادرة وريادة ، 

 .عمالاأل، على نحو يفضي إلى مزيد من السلوك باتجاه ريادة  والصفات والمواتقف للشباب

  أصحابين )اإلجتماعيسياساتي ي شِرك جميع الشركاء إطار الحاجة إلى  : ةالّسياسيالشراكة 

مقابل تطوير  وطني ة، مدعومة باستراتيجيات  المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص(

 .األولوي ةذات  جراءاتاإل

 

 : المختلفة التّعليمللملتحقين بمستويات  عمالاألريادة  عاليةفطرق تحسين كفاءة و 4.7

 عمالاأل، وانطالتقا  من مبدأ أن ريادة  في جميع المراحل الت دريبو الت عليماستنادا  إلى دور سياسات برامج    

 ، فإنه يمكن استعراض عدة طرق لتعزيز هذا الدور، منها:  بحاجة لصقل المواهب واستخرا  الطاتقات

 

  : في المناهج عمالاألدمج مفاهيم ومبادئ ريادة  .1.4.7

. إذ أجمعت المؤتمرات والمنتديات  يالت عليمحيث يتوجب إيالء ذلك اهتماما  كبيرا  في جميع مستويات النظام 

 على كافة القضايا المتعلقة بمهارات القرن الحادي والعشرين الت ركيزعلى ضرورة  يةالد ولو ي ةاإلتقليمو المحلي ة

 مؤش رات، وتطوير مصفوفة معايير ضمن  المتسارعة في عالم اليوم التكنولوجي ةواالستجابة للتحوالت 

. ولذلك، فهنالك ضرورة لتطوير المناهج  يتم االحتكام إليها في مراحل العمل المختلفة ، ومرجعيات واضحة

، وبلورة سياسات عامة تجسد خطط مناهج واضحة لدمج  عربي ةال الد ولفي  الت عليمها في أنظمة إصالحو

 إصالح. بمعنى يتوجب أن تحاكي أنظمة  ومستوياته المختلفة الت عليمالريادي في منظومة مناهج  الت عليم

 ي التعلمي.الت عليموتوظيف التكنولوجيا بشكل أمثل في القطاع  إستثمار،  وتطوير المناهج
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 Report on the implementation of the Euro-Mediterranean Charter for Enterprise (2008). Enterprise policy 

assessment. Dimension 2: Education and training for entrepreneurship, pp 39.  
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، يتوجب أن يكون فعاال  بحيث يستطيع أن يساعد الطلبة على اتخاذ تقرارات  ، ومرنا   إن نظاما  ذات مغزى

. ويتم ذلك من خالل تعريض  العائلة والمجتمع أماممستقبلهم ومسارات ومهنة حياتهم والدفاع عن مواتقفهم 

والحصول على معلومات دتقيقة حول الخيارات وتوجهات السوق وتوتقعات  الت دريبلفرص  الش بابهؤالء 

 عمالاأللريادة  اإلرشاد، تدمج خدمات وأنظمة  . وكل ذلك ال يمكن أن يتم إال من خالل رؤية شاملة شغلينالم

في  اإلبتكارو بداعاإل محاور. كما يتوجب دمج كل ما له عالتقة وارتباط ب ي ةالت عليم المؤس ساتفي مناهج 

،  الت دريبو الت عليمالتي يتلقاها المتعلمون والملتحقون بمؤسسات  الت دريبو دراسةمناهج ومساتقات ومواد ال

 الريادي ة الت ربية. إذ تحفز  الريادي ة الت ربية. وي شار في هذا السياق إلى  هاأنواعمستوياتها ودرجاتها و إختالفب

يادةعلى التفكير ب الش باب  . اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل الت نميةفي  عمالاألوبدور مجتمع  الر 

 

العمل  إعتبار، فيتشجعون على  التي تحدث في بلدانهم التغي راتكذلك يحظى المتدربون بفرصة تحليل 

 اإلرشاد. ويتوجب تعزيز أنظمة  ، خيارا  وظيفيا  مناسبا  لهم الخاصة عمالاأل إنشاء، و لحسابهم الخاص

ن، بحيث  والتوجيه المهني ، كوسيلة  الش باب، لتنمية روح ريادية لدى  الريادي ة الت ربيةمفاهيم ومبادئ  تتضم 

 الستحداث فرص عمل الئقة. 

 منظ مة، المصمم من تقبل  KAB; Know About Business"44" عمالاألويعتبر برنامج "تعرف إلى عالم 

ع مان،  : كل من 45 يةالد ولالعمل  منظ مةهي وفقا  ل ، عربي ةال الد ول، والمنفذ في ثماٍن من ILO يةالد ولالعمل 

نوعية لجهة مبادرات وإرشاد  إضافة،  ، و لبنان ، فلسطين األردن،  ، سوريا ، اليمن ، العراق السعودية

تعزيز وجودهم في وظائفهم نتيجة تفكيرهم الريادي  أو ، هم الخاصةأعمال نشاءإل الش باب إعدادوتوجيه و

. حيث أثبت  وطني ةوغيرها(، البرنامج ضمن مناهجها ال عربي ةال الد ول( بلدا  )من 18. وتقد أ درجت ) المكتسب

يادةب المت صلةعديد المميزات  46(ILO، 2011) الشأنتقييمية أ جريت بهذا  دراسات ، والتي تم التعريج  الر 

 .الت قرير( من هذا 1.5عليها في البند )

 ي المختلفةالت عليمعلى صعيد مستويات النظام  األدواربمجموعة من  الت عليم، بل يجب أن يقوم  ، فيمكن وعليه

 : منها

 

 : والمتوسط والثانوي يساساأل -العام التّعليمعلى مستوى مراحل  (1

يادةمن خالل دمج مهارات  . كما يمكن  العام المختلفة الت عليم( في مناهج مراحل (Entrepreneurship الر 

، من  ين(اإلجتماعيأن تؤهل المرشدين في المدارس )المرشدين المهنيين وليس المشرفين  الت عليملمؤسسات 

                                                 
44
 (.2010) ية جنيفالدّول العمل  منّظمة -التّعّيم العاليالمهني والتقني و لتّدريباالتربية الريادية في المدارس الثانوية و 

www.itcilo.org 
45
 

46
 ILO (2011). Know About Business- KAB. “A Training Methodology to create Awareness about Entrepreneurship 

among Youth”.  

http://www.itcilo.org/
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يادةخالل العمل على بناء تقدراتهم لجهة الوعي بمعرفة  الكامنة التي من  مكاني اتاإل، و بداعواإل اإلبتكارو الر 

 ، بشكل عام. العمل، واالنخراط في سوق  لتأسيس العمل الخاص الش بابالممكن تقديمها لتهيئة 

 

الكليات  / فن يةما بعد الثانوي/ كليات المجتمع/ المعاهد ال الت عليم) العالي التّعليمعلى مستوى مؤسسات  (2

 / والجامعات(: / الكليات الجامعية التقنية

تلعب عدة  ، أن المهني والفني الت عليم، وخاصة على مستوى تقطاع  في هذه المرحلة الت عليميمكن لمؤسسات 

 : منهاأدوار، 

 بالبرامج المقدمة.  الريادي بشكل منهجي الت عليمو عمالاألبدمج ريادة  اإلهتمام ، 

  ه.إجراءاتالريادي وتأطير  الت عليممأسسة   أجلمن  الالزمةرصد الميزانيات 

 المؤس سات/ المتدربين لسوق العمل )من خالل التشبيك والشراكة ما بين  زيادة تعريض الطلبة 

 ومؤسسات سوق العمل وشركاته(. ي ةالت عليم

 تعل مية في صلب المواضيع وطرق  ات العمل وتقضايا تعليميةأخالتقيدمج مواضيع ذات صلة ب /

يادة،  ، العمل ضمن فريق حل المشكالت أسلوب،  التدريس )التفكير الناتقد  في التفكير،...(. الر 

  التفاوضتأهيل الطلبة على عمليات البحث عن وفهم سوق العمل ومهارات. 

 

 االلكتروني لخفض التكاليف والمرونة والتنقل والملءمة  التّعليمتَبنّي   2.4.7

. إذ وصل حجم السوق  عمالاألاإللكتروني أحد األدوات المالئمة لالنخراط في نشاطات ريادة  الت عليميعتبر 

 النمو  بليون دوالر. وتقد تقدرت نسبة  35.6إلى  2011االلكتروني سنة  الت عليمالعالمي في نسبة التقدم في 

مليار  51.5% مفضية إلى ايرادات ستصل إلى 76االلكتروني حوالي  للت عليمالسنوية في الخطة الخمسية 

تتبعها كل  ، %17.3نسبة نمو في آسيا إلى  أعلىالحديثة، وصلت  الد راسات. وبناء  على  2016دوالر في 

 ، على الترتيب.  %14.6 ، %15.2 ، %16.9روبا وإفريقيا وأمريكا الالتينية بنسب أو من 

 

االلكتروني  الت عليمعلى مستوى العالم باتت تحتضن  المنظ مات بأن  47ات بوضوح حصاءت اإلأظهروتقد 

 المؤس ساتفي  الت طويرو البشري ةفعالة ومرنة لتدريب العاملين. كما أن دوائر وأتقسام تنمية الموارد  أداةك

،  والمتنوعة متعد دةااللكتروني كمنصات مرنة مع أنظمة العمل ال الت عليم، تقد وجدت  والشركات والمنشآت

يةمما يعني تمكين العاملين لتطوير مهاراتهم وكفاياتهم بشكل شخصي وب  الت عليم. إن  الزمان والمكان حر 

ت تشمل أصبح، كونها  للتكنولوجيا األمثل، كما أنه يمثل االستخدام  اإللكتروني يعتبر فعاال  من حيث التكلفة

 جميع مناحي الحياة. 
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  اإللكتروني تقد يكون أحد أفضل الخيارات ومفاصل الولو  للعمل الريادي الت عليم، يتبين بأن  مما سبق

،  االلكتروني الت عليم، من خالل منصات التكنولوجيا ذات الصلة ب األفكارات وبداعوالعمل الحر، وعرض اإل

فضية  درةٍ للدخل. إنتاجإلى الم   ات م 

 

 الرياديّة الشخصيّةفي بناء مهارات  التّعليمدور  .5.7

 الت طوير، والتعلم و البشري ة الت نميةحول "التعلم للعمل"، والتي تم فيها استمزا  آراء خبراء  دراسةفي أحدث 

(LCDحول المهارات األ )لبناء شخصياتهم واالنخراط الريادي في سوق العمل الش بابلمساعدة  ساسي ة  ،

، يأتي  المطلوبة الريادي ة، تبين ان هنالك جملة من المهارات والكفايات  من توظيفهم األولىخاصة في السنة 

يبين  (6%(. جدول )45، ثم الثقة ) %(60، ثم العمل ضمن فريق ) %(64)  ها مهارات االتصالرأسعلى 

 المطلوبة.  الد راسات همأل دراسةنتائج ونسب ال

 

 

 (:6جدول )

 األولىللتطوير خلل السنة  الّلزمةالنسب المئوية )٪( للمهارات 

ا للتطوير كثرفي العمل والمهارات األ  تحديا

البشري ة الت نميةالنسبة المئوية من خبراء  المهارة 
48

 

 %64 مهارات التواصل .1

 %60 العمل الجماعي )ضمن فريق( .2

 %45 الثقة .3

 %37 وياتاألولالوتقت/ تحديد  إدارة .4

 %26 / وعي سوق العملالت جاريالوعي  .5

 %20 حل المشكالت أسلوب .6

 %13 المرونة .7

 %11 المهارات التحليلية .8

 %8 مهارات العرض والتقديم .9

 %7 يبداعالتفكير اإل .10

Source: CIPD 2015. Chartered Institute of Personnel and Development 

Learning to work،survey Report ،  -reports/ Learning to-resources-hr www.cipd.co.uk/London( 

work-2015.asp، pp 15. : London، UK. 
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 Base: All HR professionals (n=868) 

http://www.cipd.co.uk/
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،  ( في لندنCIPD) البشري ةوالمصادر  الت نميةإن هدف برنامج "التعلم للعمل" الذي يتم إدارته من تقبل معهد 

شغ لين والمستخِدمين و  .الش بابالعمل لجهة تخفيض البطالة بين صفوف  أصحابهو تعزيز دور الم 

 

 ات؟ إختلفلكيفية التعلم: هل هناك أي  الّشبابعلقة التكنولوجيا برؤية . 6.7

، ما إذا  2015 للعمل" أجريت هذه السنة الت عليممسحية حول " دراسةفي  البشري ةتم سؤال خبراء الموارد 

عاما ( حول كيف يحب  24-16أعمارهم بين  تتراوح)الذين  الش بابات في نظرة إختالفة كانوا تقد لمسوا أي  

أنهم لمسوا  %( من المستطلعة آراؤهم53. وتقد أعرب ) أخرى، مقارنة مع عمال من أجيال  الشاب أن يتعلم

ن أن إذ تبي   . ٪( غير متأكدين12، والباتقي ) اتإختالف٪( أنهم لم يالحظوا أية 35تقال ) ، في حين اتإختالف

كان تفضيل التعلم المبني على  ، دوهالفرق الرئيس الذي حد   ٪( منهم أن55، أفاد ) لئك الذين تقالوا نعمأو من 

 ، كنسبة تجاه التكنولوجيا الش بابيبين وجهة نظر  الت الي( 7. جدول ) (technology-basedالتكنولوجيا )

 مئوية تمثل كيفية التعلم.

 

 تجاه التكنولوجيا حول كيفية التعلم )كنسبة مئوية(  الّشباب(: وجهة نظر 7جدول )
 النسبة الش بابكيفية التعلم من وجهة نظر  

 %55 تفضيل التعلم القائم على التكنولوجيا )مثل التعلم بالموبايل( .1

 %17 من خالل عملية التعلم الشخصي ةتفضيل الحصول على ردود الفعل  .2

 YouTube 13%محتوى تعلم من مصادر مثل  إيجادتفضيل التعلم الذاتي )مثال  .3

 %9 تفضيل التعلم وجها  لوجه )مثال من خالل نقاش ضمن مجموعات( .4

 %6 غير ذلك .5

Source: same reference، pp 23. 
 

 للخريجين عمالاألالعالي والمهني والتقني في تفعيل ريادة  التّعليمفي مؤسسات  التّوظيفدور أيام . 7.7

 المهني ة، والمدارس  ، والكليات التقنية )العالي الت عليمالتي تنظم في مؤسسات  الت وظيفى أيام يسم  إن ما 

على  أو ،  تستقبل فيها الطلبة الخريجين أو ،  ، هي المناسبات التي تستضيف خاللها والجامعات التطبيقية(

 تجاوزبعد  الت وظيف  أجل، إما من  معهم، ويتم إجراء المقابالت  وشك التخر  بحيث يقدمون السيرة الذاتية

. ويتم تعيين طاتقم متخصص في كل مؤسسة تعليم لإلشراف على تنظيم يوم  ا  للعملإعداد أو،  فترة تدريبية

 إعداد، و ، بحيث يقوم بتدريب الطلبة الموِشكين على التخر  على كيفية المقابالت المؤس سةتوظيف في حرم 

، تمهيدا  إلتاحة فرص العمل  عاليةفالشركات المشاركة في ال أمام، وكيفية تقديم الخريج نفسه  السيرة الذاتية

 ، ودفعه نحو سوق العمل. هأمام

 

 : منها،  هدافاألتحقيق جملة من  الت وظيفوتقد أثبتت التجارب أنه ينتج عن أيام 

 الشركات.  أصحابلدى الطالب )الخريج( حول سوق العمل و الن فسيكسر الحاجز  .1

 الشركات. أصحابلدى  الت عليمزيادة الثقة بمخرجات مؤسسات  .2

 توتقيع العقود بين الطلبة الخريجين وبعض الشركات.  .3
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، التي تعتبر مدخال  للعمل  نتا اإلتشجيع الطلبة المقبلين على التخر  على استقاء أفكار العمل و .4

 الريادي.

، تطوعت في  دراسةة من الاألخير: "في السنة  49 الت وظيفويقول أحد المستفيدين من المشاركة في أيام 

، فقد  ، لكن هذه الخسارة كانت لها فائدة كبيرة ، وخسرت الكثير من وتقتي ومالي المؤس ساتالعديد من 

، كما  ، واستطعت أن أنشئ عمال  خاصا  بي اكتسبت خبرة عملية وتعرفت على مجريات العمل في الشركات

 ".دراسة، زمالئي بال الش بابأنني تقمت بتشغيل عدد من 

 

إذا ما تم التحضير  الت وظيفأليام  اإليجابي ةإلى النتائج  ، 50( IYF) يةالد ول الش بابويشير مدير مؤسسة 

 ضافة، باإل . فهي مهمة جدا  لكل من الشركة والطالب الخريج. حيث يتم اكتشاف مهارات الطلبة المناسب لها

، ويستعد من خالل التحضير المناسب  الخريج يتعرف على أبجديات الشركات ومؤسسات سوق العمل إلى أن

 الت دريب أو ، لتوتقيع عقد العمل معها  ، مما يشكل له فرصة كبيرة للفوز بوظيفة مع إحدى الشركات للمقابلة

 األفكار. فضال  عن أنه يتعرف على  والتجربة الت دريب، ليستانف العمل معها بعد التميز خالل فترة  فيها

. لكن  ه لالنطالق للعمل الذاتي الخاصأمام، مما يتيح المجال  والمبادئ التي تحكم عمل الشركات الكبيرة

، التخاذ  القرار من الشركات ليقابلوا الخريجين أصحابيؤكد على ضرورة أن يتم مشاركة  المؤس سةمدير 

 وهمية استعراضية. الت وظيف، وعدم جعل أيام  الت دريب أو  الت وظيفالقرار المناسب في 

 

 51كمثال(  التونسيّةلخريجي الجامعات )الحالة  عمالاألعلى ريادة  التّدريب .8.7

، ال سيما في  مكاناتاإلالمشاريع كسياسة مع الكثير من  إنشاءعلى تنظيم و الش بابغالبا ما يتم اتقتراح تدريب 

السياتقات مع عدم كفاية الطلب على  في صفوف  عاليةالنسبة البطالة  أو ،  ي المرتفعالس كان النمو  ، و ةالعم 

على تنظيم المشاريع وريادة  الت دريب(. إن الفكرة الرئيسة وراء عاليةال)حتى بين ذوي المهارات  الش باب

حديثة  دراسةذلك  أك دت. إذ  من اكتساب المهارات وخلق فرص عمل خاصة بهم الش بابهي تمكين  عمالاأل

، واستخدمت في منشورات  52( 2011وآخرون سنة ) Premandمن تقبل  يالد ولتم إجراؤها لصالح البنك 

 الت دريب، وتقدمت األدلة التجريبية على مسار المشاريع الجديدة التي تقدم  (etf)ة األوروبي الت دريبمؤسسة 

. حيث أ عطي الطلبة الجامعيون في  الشخصي لطالب الجامعات في تونس الت دريبة والت جاري عمالاألعلى 

                                                 
49
نها خطوة أم أأيام التوظيف بالجامعات: هل هي وهمية استعراضية . "2015آب  11، الثالثاء 45العدد ،"مجّة الحدث"  

  www.alhadath.ps "باالتجاه الصحيح للخريجين؟
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51

 “ENTREPRENEURSHIP TRAINING FOR UNIVERSITY GRADUATES IN TUNISIA”. (BOX 4.3), pp. 37  

ACTIVE LABOUR MARKET POLICIES WITH A FOCUS ON YOUTH-Prepared for the European Training 

Foundation by  Professor Jochen Kluve, 2014. (ETF) 
52

 Premand, P. et al., ‘Entrepreneurship training and self-employment among university graduates: evidence from a   

randomized trial in Tunisia’, Policy Research Working Paper No 6285, Impact Evaluation Series No 77, World   

Bank, Washington DC, 2011. 
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، بدال من اتباع المنهج  فرصة التخر  مع خطة عمل ريادية ’licence appliquée‘ة األخيرالسنة 

. وتقد استخدمت  التقليدي. وكان القصد أن يتم ترجمة خطة العمل بعد ذلك إلى عمل حقيقي بعد التخر 

، لتحديد ومعرفة التأثيرات على مخرجات  عمالاألعشوائية ضمن مسار المشاريع وريادة  عي نة دراسةال

مسار المشاريع  إلى أن. حيث خل ص التحليل التجريبي  ، بعد سنة واحدة من التخر  ونواتج سوق العمل

التأثيرات كانت صغيرة ، رغم أن  ، كان فعاال  في زيادة العمل الحر )الذاتي( بين المتقدمين عمالاألوريادة 

 نسبيا .

ال) الت شغيل معد لأن  دراسة، فقد بينت ال إلى ذلك ضافةباإل  ة( بين المشاركين لم يتغير، مشيرا  إلى إجراء العم 

،  ةالت جاريالبرنامج عزز المهارات  إلى أن. وتشير األدلة  ، إلى العمل الذاتي تبديل جزئي من العمل بأجر

. كذلك فقد تبين بأن  ، كما أنه أث ر على مجموعة من المهارات السلوكية وتعزيز التشبيكوعمل على توسيع 

، وخاصة بعد  تقد عززت وزادت التفاؤل لدى الخريجين حول المستقبل  الريادي ةالمشاركة في مسار المشاريع 

 .التونسي ة الث ورةفترة وجيزة من 

 -الذي ربما لعبته تقيود االئتمان ، يتعلق بالدور  دراسةهذه الوالسؤال المفتوح الذي برز، ولم يجد إجابة ضمن 

ا أو  .عمالاألعلى مهارات ريادة  الت دريبفي العالتقة مع  - تمثله هذه القيود عموم 

 

 شاءإلى أن التّعليممن  نتقالودعم اإل عمالاألوالتوجيه المهني في تعزيز ريادة  اإلرشاددور منظومة  .8

 : العمل الخاص وما بعده

 :عام .1.8

، وينظر إلى  )والكبار( الش بابالمهني الذي يساعد  الت طويرإن التوجيه المهني بمفهومه الحديث ي عنى ب

وال يتنبأ بما سينخرط به الفرد إلى  ، العمل والحياة. بمعنى أنه ال يفصل بين  الشخص ككل )ذكرا  أم أنثى(

 على بعضها. كذلك، فهو عملية ديناميكية مستمرة. ، بل يتعرف على جوانب الحياة التي لها تأثير نهاية حياته

، فإن مخرجات هذا الدور يجب أن تضمن أن يتلمس  والتوجيه هو تعزيز ما سبق اإلرشادوإذا كان دور 

، أن  عمالاأل، وحتى يستطيع الولو  إلى بيئة ريادة  . بمعنى على الشاب ا  إبداعو إنتاجي ة أكثرالشاب دورا  

 يتمكن من: 

  ودعم عملية التحسين في العمل. إدارةفهم دوره في 

  رتحدي الطرق التقليدية وتقديم بدائل تتعاطى مع  ات الحاصلة في سوق العمل.التطو 

 .بدء تطوير التعلم الشخصي في تقيادة العمل الخاص وتحسين إدارته 

 

 :عمالاألالمهني بموارد وأدوات تنفيذ ريادة  اإلرشادعلقة  .2.8

سن  المادي ةو البشري ة، أي مشروع، تتكون من الموارد  المشروعحيث أن موارد  ، فيجب أن يتم مالتقاة ح 

، إلى  عمالاألوالتوجيه ذات الصلة بريادة  اإلرشاد. لذلك تهدف عملية  هذين الموردين المهمين إدارةتدبير 

ية بالطريقة التي تضمن ح سن اختيار واستخدام الت دريبو ي ةالت عليموالوسائل  ساليبتطبيق مجموعة من األ
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للحصول  إنتاجي ة أعلىكلفة و أتقلالسوق ب إحتياجات، وعناصر العمل للوصول إلى تحقيق  الموارد المتاحة

 تنافسي ة، ب عمالاأل، فإن أي برنامج إرشاد وتوعية ذات ارتباط بتطوير ريادية  . وعليه عائد أعلىعلى 

 ، منها:هدافاأل، يتوجب أن يحقق جملة من  ية وكفاءةإعتمادو

  ؛كفاءة ممكنة أعلى، ب محددة أهدافتوجيه الموارد لتحقيق 

 ر، انسجاما  مع المتغيرات و الت نميةو الت طوير حداثالتغيير إل إدارة  التكنولوجي ةو ي ةتقتصاداإلات التطو 

 ؛المتسارعة

 .فن التفويض وتحمل المسؤوليات والتعامل مع اآلخرين 

 

 :وتعزيز مهارات االتصال الفعال اإلرشاد .3.8

 فراداأل، فإنه يتوجب تأهيل  متباينة إحتياجاتعملية االتصال رغبات مختلفة واتجاهات و طرافحيث أن أل

، يساعد إلى حد كبير  . إذ أن نظام االتصال الجيد عاليةفوتوعيتهم حول كيفية توصيل رسالتهم إلى الغير ب

. كما أن مهارات االتصال ضرورة إلجادة  الت نميةمعادلة  أطرافعلى اتخاذ تقرارات سليمة تعود بالنفع على 

 مكاناتلتعزيز القناعة بكفاءة الشاب وفهم الطاتقة الكافية لديه إل خرىاألفن التواصل والتشبيك مع الجهات 

، فإن عليه  ، ويستطيع الولو  إلى سوق العمل بفاعلية وكفاءة رياديا  . بمعنى حتى يكون الفرد  اإلفادة والنجاح

. ولن يتسنى ذلك إال  ية والتقنية  اإلنسان، والتكامل بين مهارات التواصل  التزود بمهارات االتصال الفعال

 المرنه. الشخصي ة، والصفات  بإظهار تقدراته ومهاراته لجهة كسب اآلخرين في المواتقف الخالفية والمتشابكة

 

 :الّشبابودعم تشغيل  عمالاأل( ودورها في تعزيز ريادة incubators) عمالاألحاضنات  .4.8

يمكن لها أن تعمل على تقديم جملة من  إذ . الش بابا  في دعم تشغيل يأساسدورا   عمالاألإن لحاضنات 

 الخدمات:

 دراسات إعداد، وستثمارفرص اإل دراسات، والذي يتضمن تسهيل الوصول إلى نتائج  الدعم الفني 

 الجدوى.

 لبداية المشروعات الصغيرة. مكاناتاإلتوفير المناخ المناسب و 

  العمل الخاص وتسويقه وتطويره نشاءاللزم إل التّدريبتقديم Start Your Own Business  

 سواقربط المشروعات الناشئة باأل . 

  الريادي ة األفكار أصحاباحتضان. 

. إذ تعمل على تأهيل وتدريب الفئات  في فرنسا عمالاألإلى حاضنات  اإلشارة،  السياقويمكن كمثال في هذا 

وتقوم بتقديم تقروض دوارة ومنح تسهيالت لمساعدتهم على البدء بمشاريعهم الخاصة واحتضانها   المستهدفة

فرص عمل  إيجاد، مما يساعد على  إلى السوق المحلي بسالسة لضمان نجاحها نتقالوتوجيهها وتأهيلها لإل

ة في تجنيد تمويل ساهم، والم يةالش باببالمبادرات  اإلهتمام. كما يتضمن دورها  جديدة والتخفيف من البطالة

 الذاتي. الت وظيفلبدء المشروع وعملية  الريادي ةالمشاريع 
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والجزائر  األردنفي مصر وتونس و عمالاأل، فقد بدأت تجربة حاضنات  عربي ةال الد ولوعلى مستوى 

  53. عربي ةال الد ول، ثم انتشرت في كثير من  واإلمارات

 

 عمالاألفي تعزيز ريادة  عربيّةالالعمل  منّظمةدور  .9

والبطالة في  الت شغيلب اإلهتماموالمسؤوليات الملقاة على عاتقها لجهة  عربي ةالالعمل  منظ مةانطالتقا  من إدراك 

، مثل العقد العربي  ذات الصلة بذلك اإلستراتيجي اتلصياغة  منظ مةتبذلها ال، والجهود التي  عربي ةال الد ول

 أو ،  ، وغير ذلك مما تبنته ، والتصنيف العربي المعياري للمهن للت شغيل عربي ةال اإلستراتيجي ةو للت شغيل

 الن هوضو اإلهتمام، فيمكن لها أن تلعب دورا  فاعال  وحيويا  لجهة تعزيز ثوابت  عربي ةالالعمل  منظ مةتتبناه 

، أم نقل التجارب ما بين  عربي ةال الد ولللتشبيك بين  عربي ة، سواء  من خالل تبني مظلة   عمالاألبواتقع ريادة 

. كما  عمالاألالمرتبطة بريادة  الت شغيل، لتطوير سياسات  ورشات العملو ءات ومؤتمرات أم عقد لقا الد ول

التي لها  يةالد ولة واألوروبي المؤس ساتاستحضار وتوزيع ونشر أدبيات هذا المحور الهام من  منظ مةيمكن لل

، وتطويع تلك التجارب لتناسب ظروف  إسهامات وتاريخ في هذا المجال لالستفادة من تجارب وخبرات دولها

 . البشري ةلمنظومات مواردها  تنافسي ةال، والبناء على ذلك لتعزيز القدرات  عربي ةال الد ولوثقافة وحاالت 

 

 :التوصيات .10

.  الت شغيلفرص العمل و إيجادلجهة  تنافسي ةال، دورا  مفصليا  في تعزيز القدرات  عمالاألإن لموضوع ريادة 

،  اهتماما   تقل، خاصة األ المختلفةويمكن االستناد في ذلك إلى حقيقة أن تطوير مهارات العمل في القطاعات 

. وتقد يكون من جملة  الريادي ةو اإلبتكارإلى هذه القطاعات ضمن ثقافة  الش بابيمكن أن يساعد ولو  

 عربي ةالالجمعية  إنشاءبين القطاعين العام والخاص ) الت عاون  أجلمؤسسي من إطار ، توفير  التوصيات

 والتشبيك ودعم الرياديين(. تعاونعربي للإطار : ك عمالاأللريادة 

ي والريادي في مكافحة البطالة وزيادة بداعوالعمل اإل عمالاأليما يلي جملة من التوصيات لتعزيز دور ريادة ف

 ، منها:عربي ةال الد ولفي  الت شغيل

، ينص على تشجيع العمل الريادي والمشاريع الصغيرة  اتقرار تشريع عربي خاص بالعمل الريادي .1

، بحيث  صندوق خاص لتمويل المشاريع الصغيرة إنشاء، وبضمنها  المختلفة ةالد ولمن تقِب ل أجهزة 

. كما ويعمل على تخفيف البيروتقراطية المعيقة  الريادي ةهيئة مستقلة لدعم مفهوم  إنشاءيتضمن ذلك 

وحدة خاصة  أو الهيئة المقترحة  أو ،  على ضرورة تقيام البلديات يدالتأكللعمل الريادي من خالل 

ذات العالتقة  اإلداري ة جراءاتاإل، بمتابعة كافة  ستثماربالمشاريع الصغيرة تنشأ في الهيئة العامة لإل

 .الريادي ةبتسجيل وترخيص المشاريع 

                                                 
53
، ص 2011مايو/ أيار  22-15آت الصغرى والصغيرة والمتوّسطة قاطرة النمو الداعمة لّتشغيل: تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي. القاهرة المنش 

50. 
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في  ستثمارتقوانين تشجيع اإلنصوص  للعمل الريادي وذلك من خالل تعديل تشريعي ةالمنح الحوافز  .2

. وكذلك  ية المعفاة من الضرائبستثمار، بحيث يخفَّض السقف األدنى للمشاريع اإل عربي ةال الد ول

يادةالمرتبطة ب عمالاألعلى  أتقلتعديل تقانون ضريبة الدخل بحيث يفرض ضريبة  ، خاصة في  الر 

 .األولىفترات التأسيس 

بحيث ي فتح المجال لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بمنح خصوصيات  مالي ةالتعديل القوانين  .3

على  مالي ةال الس ياسات صانعي، تشجيع البنوك و . كذلك محددة لممارسة عملها باالتقراض والتمويل

 صناديق ضمان االئتمان. إنشاءوالعمل على  الريادي ةتخصيص برامج لتمويل المشاريع 

. وحث الجامعات ومؤسسات  بما يتفق وتشجيع العمل الريادي الت عليم تطوير المناهج وتحديث وسائل .4

 .الريادي ةمراكز وأتقسام متخصصة ب إنشاءالمهني والتقني على  الت دريبو الت عليم

، وخصوصا  حماية الملكية الفكرية  بحماية الحقوق المعنوية تعزيز منظومة التشريعات ذات العالتقة .5

 وبراءات االختراع. صناعي ةوال

، وذلك بإجراء تعديل تشريعي على  موائمة التشريعات ذات العالتقة لفكرة تعزيز ودعم العمل الريادي .6

المتعلقة  األحكاملجهة  ، وتقانون التجارة النافذ الحرة صناعي ةكل من تقانون المدن والمناطق ال

 محاكم تجارية متخصصة. إنشاءباإلفالس وتقانون تشكيل المحاكم النظامية لجهة 

 .عربي ةالوموازنات الحكومات  الت نميةفي خطط  ي ةأهموالعمل الريادي  الريادي ةإيالء دعم  .7

المعنية وربط تلك البرامج  المؤس ساتالمهني من تقبل  اإلرشادوالتوجيه و الت دريبببرامج  اإلهتمام .8

 .الريادي ةبمفهوم 

، من خالل  وطني ةات التقتصادالنجاح لإل أداة، ليكون  وتطويره عربي ةال الد ولفي  الريادي ةتأطيرعمل  .9

 .الش بابة في حل مشكلة البطالة في صفوف ساهمالم

،  وخلق فرص العمل للت شغيل الد اعمةكقاطرة للنمو  المتوس طةالمنشآت الصغرى و إعتبار .10

 والتمويل الت نفيذبالعناية بها في مستويات التخطيط و وطني ةال المؤس ساتوضرورة تقيام الحكومات و

 بينها وتبادل الخبرات. الت عاونلتعزيز  عربي ةال الد ولبالتشبيك بين  اإلهتمامو

بها  األخذ، لتشجيع  عربي ةالوتعزيزها في مفهوم الثقافة  عمالاألالعمل على بلورة فكرة ريادة  .11

 العلمي ةوتوفير المرجعيات  إنشاء. كذلك العمل على  المختلفة الت عليموتطبيقها في مراحل ومستويات 

 المبدعين والمبادرين الش باب، لسهولة ولو   المشاريع الخاصة إنشاءو  عمالاألحول ريادة  عربي ةال

 ية.اإلبتكارية وبداعطاتقاتهم ومواهبهم اإل ستثمارتحفيزهم إل  أجلمن 
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 خاتمة

،  بينها يبدو محدودا  وطبيعيا   تفاوت، وبما أن ال تتشابه بشكل كبير عربي ةال الد ولالعمل في  أسواقحيث أن 

 الد ولفي  الت شغيلو الت دريبو الت عليم. كذلك تتشابه سياسات  مؤهلة لتكون سوتقا  واحدة سواقفإن هذه األ

االحتفاظ ببعض السمات ، مع  فيها فراد، وانعكست حصيلة هذا التشابه في تشابه السمات العامة لأل عربي ةال

، فإن التنسيق والتكامل في سياسات التوجيه  في ضوء هذا التشابه . المميزة في بعضها بشكل طبيعي

بريادة  اإلهتمامالمهني وبرامجه وأدواته أمر مرغوب فيه لتحقيق التنسيق والتكامل في سياسات  اإلرشادو

ز ضرورة ربط الشبكات ال،  عربي ةال الد ولوبرامجها وأدواتها في  عمالاأل المنخرطة في ريادة  وطني ةولذا ت بر 

 .، بشبكة موحدة على المستوى العربي للشباب عمالاأل

مال رأسال إعدادلقد بات من الضروري التعامل بجرأة وبمنتهى الجدية مع القضايا الملحة المرتبطة ب   

التخصصات  إعتماد، والرتقابة على  بجميع مستوياته الت عليم: نوعية  . وتشمل هذه القضايا البشري العربي

بما ال ي جحف بمساعي البعض  - الت وظيفو للت شغيلوالبرامج التي ت خر ِ  أفواجا  من غير المؤهلين الرياديين، 

 الت دريبو الت عليممن الموارد نحو تقطاع  أكبرإلى توجيه تقدر  ضافةباإل - بدافع ذاتي الت عليمللحصول على 

،  الت عليم، تخاطب جميع مستويات  وإتقرار سياسات تعليمية عامة الت عليم إصالح. كذلك  المهني والتقني

على الجودة  التأكيد، مع  والميول حتياجات، وتستجيب لجميع اإل وتتحدى األعراف التقليدية المتأصلة فيها

 ذي صلة بالحاجة.  الت عليموعلى إبقاء 

 

يادةو اإلبتكارو بداعمواضيع مثل اإل، يجدر النظر إلى  ولذلك  ي ةالت عليم المؤس سةلتعزيز تقوة  أساس، كالر 

: التعامل  ، مثل العمل آليات. وعليه يتوجب تقديم معلومات ونصح وإرشاد حول  وضمان جودة مخرجاتها

،  بعد التخر  الت عليم، والتواصل مع مؤسسة  العمل الخاص وإدارته وتطويره إنشاء،  في مواتقع العمل

ة واستشارية إداريو فن يةوتشبيك العالتقات والمشاركة في منتديات للحصول على إرشادات وإجابات لقضايا 

 .المهني ةتنشأ في مسار الحياة 

 

 اإلجتماعي ة الت نميةيعتبر أحد العوامل المهمة في  الريادي ة عمالاألبتشجيع روح  اإلهتماموخالصة القول أن 

، وخاصة تلك التي تعاني من  عربي ةالوخاصة في المجتمعات الفتية، كالمجتمعات  ي ةتقتصاداإل الت نميةو

في المستقبل  الش باب. وحيث أن رواد المشاريع والمبدعين  ةيإتقتصادة وإجتماعيمشكالت سياسية و

من وسائل  عمالاألفي مجتمعنا العربي، فيجب أن تكون ريادة  ي ةتقتصاداإلسيصبحون تقوة دافعة للتنمية 

 بمختلف جوانبها.  الش املة عربي ةالمكين واإلسناد الضروري للتنمية ستنارة والت  اإل
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 المحور الخامس

 
 التّشغيلو تنافسيّةالدور العمل العربي المشترك في دعم 

 

 : مقدمة

ة بعد الدمار الذي الث اني العالمي ةخاصة منذ نهاية الحرب  ي ةأهم يتقتصاداإلوالتكامل  الت عاون اكتسب موضوع

 أسلوبيعمل به ك يإتقتصاد تعاون تقامةرغبة جماعية إل حيث أبدت دول الحلفاء ، لحق بمعظم دول العالم

ة وتنشيط حركة التجارة الت جاري الس ياساتتخفيف حركة التنافس العدواني في على  لالد وهذه  يعاون يإتقتصاد

 دراسةين بيتقتصاداإلثم بدأ اهتمام  ومن ، في معظم دول العالم الت نميةومواجهة مشاكل البطالة ومشكلة  يةالد ول

 يتقتصاداإلإلى التكامل  الد ولو سعت العديد من  ، منذ ذلك التاريخ يإتقتصادكمنهج  يتقتصاداإلالتكامل 

والدليل على ذلك ما شهدته  ، اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإله وسيلة لمواجهه مشكالتها بإعتباربدرجاته المختلفة 

 . الن اميةالبلدان  أوسواء في البلدان المتقدمة  ، مختلفة للتكامل أشكالمن  يةالد ولوتشهده الساحة 

 

 تعاون، ومن ثم بذلت جهود للدخول في اتفاتقات لل وتقد فطن تقادة العالم العربي إلى ذلك منذ نصف تقرن تقريبا

.  فيما بين بعضهم البعض نتا اإلعناصر  إنتقالو الت جاري، ساعية إلى تشجيع التبادل  فيما بينهم يتقتصاداإل

، التي تمنح العالتقات  كثير من االتفاتقياتطار وفى خار  هذا اإل عربي ةالجامعة  إطاروفى سبيل ذلك عقد في 

 . معاملة تفضيلية عربي ةال ي ةتقتصاداإل

 

 من مجموعة بفعل تطوره مراحل من جديدة مرحلة اتيالسبعين مطلعمنذ  العربي يتقتصاداإل الت عاون وتقد دخل

 في العالمي ة النفط أسعار تعديل أبرزها من لعل ، الفترة تلك خالل حدثت التي ي ةتقتصاداإلو ةالس ياسي العوامل

 العديد المرحلة هذه شهدت . وتقد للنفط، المصدرة عربي ةال الد ول دخل عنه تضاعف ترتب والذي 1974 عام

 يتقتصاداإل العمل آليات تعزيز هاأهم من المشترك كان العربي يتقتصاداإل العمل مستوى على اتاإلنجازمن 

 المتخص صة عربي ةال المنظ مات  من العديد إنشاء تم كما ، عربي ةال مالي ةال المؤس سات إتقامةب العربي المشترك

 . عربي ةالالعمل  منظ مة المنظ مات ، ومن بين تلك  المشتركة يةالد ول عربي ةال والشركات المشتركة

 يتقتصاداإل العمل مسؤوليات ضمن ، اتيالثمانين عقد من بداية اإلجتماعي البعد إدما  تم آخر، صعيد وعلى

 يتقتصاداإل مفهوم العمل أصبحو ، المشترك العربي العمل أشكال كافة يشمل أصبح الذي العربي المشترك

 العلمي ةوالثقافية و  اإلجتماعي ة والعالتقات ، ي ةتقتصاداإل العالتقات كافة على يطلق المشترك العربي اإلجتماعيو

 يتقتصاداإلالتاريخ الكبير للعمل  ولكن رغم ، وأجهزتها عربي ةال الد ول جامعةإطار  في تتم التي التكنولوجي ةو

% عام 14ليتخطى حاجز  عربي ةال الد ولالبطالة ب معد لالواتقع يشير إلى ارتفاع  إال  أنالعربي المشترك 

يأتي في مراتب متأخرة باستثناء خمس  العالمي ة تنافسي ةالفي مؤشر  عربي ةال الد ول، كما أن ترتيب  2014
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ات تقتصاداإل تنافسي ةفي تدني  دراسة، ومن ثم تتمثل مشكلة ال األولهي التي تأتي في الخمسين  عربي ةدول 

من تقبل  عربي ةال الد ولرغم الجهود المشتركة التي بذلت من  عربي ةال الد ولالبطالة ب معد ل، وارتفاع  عربي ةال

 بهما. اإلرتقاءأجل 

 

 إلى أربع مباحث هي: دراسةفي ضوء ما سبق يقترح تقسيم ال

  تطور العمل العربي المشترك. : األولالمبحث 

  عربي ةال الد ولوالبطالة ب الت شغيلضاع أو تطور  : الثّانيالمبحث . 

  عربي ةال الد ولب تنافسي ةالواتقع  : الثّالثالمبحث. 

  عربي ةال الد ولب الت شغيلو تنافسي ةالب اإلرتقاءفي  عربي ةالالعمل  منظ مةدور  : الّرابعالمبحث. 

 

 األولالمبحث 

 تطور العمل العربي المشترك

 

 تأسيس منذ مسيرته عبر كبيرا   تطورا   الحيوية الموضوعات من المشترك العربي يتقتصاداإل العمل شهد

العالتقات  كافة المشترك العربي يتقتصاداإل للعمل العامطار اإل ويشمل. 1945عام  عربي ةال الد ول جامعة

 عربي ةال الجماعية والوثائق االتفاتقات مجموعة وفق عربي ةال الد ول بين تتم التي مالي ةالو ةالت جاريو ي ةتقتصاداإل

 المشترك. العربي يتقتصاداإل للعمل والقانوني المؤسسيطار تشكل اإل التي

 الد ول بين ثقأو  يإتقتصاد تعاون لتحقيق اتباعها تم والمسارات التي جهواأل من العديد هناك أن من وبالرغم

 فيما العربي يتقتصاداإل التكامل مسيرة في نجاحات بعضها حقق التي ي ةاإلتقليم التجمعات إلى إضافة ، عربي ةال

لى من مراحل أو الكبرى كمرحلة  عربي ةال. ومنطقة التجارة الحرة  عربي ةال الخليج لدول  الت عاون بينها مجلس

وصوال للحلم العربي وهو السوق  الجمركي العربي اإلت حادالعربي تليها مرحلة  يتقتصاداإلتحقيق التكامل 

 المشتركة. عربي ةال

 .أساسي ة مراحل أربع عبر عربي ةال الد ول جامعةإطار  في المشترك العربي يتقتصاداإل العمل تطور وعليه فقد

  الت عاون بدايات وشكلت ، الماضي القرن من اتيوالستين اتيالخمسين عقدي منها طيلة األولى المرحلة امتدت

 تقيام وشملت ، اتيوالثمانين اتيالسبعين عقدي خالل ةالث اني وامتدت المرحلة . المشترك العربي يتقتصاداإل

 أما . عربي ةالالعمل  منظ مة، من بينها  المتخص صةومنظماته  المشترك العربي يتقتصاداإل العمل مؤسسات

مع  التكيف مع الكبرى عربي ةال منطقة التجارة الحرة إتقامةب ، اتيالتسعين في بدأت فقد ةالث الث المرحلة

ر  نحو الد ول وتسارع ،1995 عام  العالمي ة التجارة منظ مة تقيام ضوء في ، العالمي ة التجارة في اتالتطو 

ابع، وتمثل المرحلة  العالمي تقتصاداإلفي  ندما اإل  يتقتصاداإلكمنهج للعمل  ي ةتقتصاداإلة مرحلة القمم الر 

 ي ةتقتصاداإل عربي ةال، والتي تمخض عنها عقد القمة  2007ا  من عام إعتبارالعربي المشترك والتي بدأت 
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تقمة الرياض و 2011، ثم تلتها تقمة شرم الشيخ عام  2009 بدولة الكويت مطلع عام  اإلجتماعي ةو الت نموي ةو

2013.  

 المشترك: العربي يقتصاداإل العمل تطور مراحل

 األولى المرحلة: 

 عربي ةال للدول الس ياسي واالستقالل عربي ةال الد ول جامعة تأسيس مع المشترك العربي يتقتصاداإل العمل انطلق

 ، عربي ةال الد ول بين التفضيلي التعامل مفهوم وفق يتقتصاداإل الت عاون أسس وضع على الت ركيزب وتقد بدا

 عدد أن بإعتبار سيادتها استقاللها وصيانة بتعزيز عربي ةال الد ول  أهداف إلى خدمة يتقتصاداإل الت عاونويرمي 

 ةالس ياسي هدافاأل كانت ثم ومن ، البداية في محدودا الس ياسي استقاللها على التي حصلت عربي ةال الد ول

 .عربي ةال الد ول بين العربي يتقتصاداإل الت عاون في العوامل الحاسمة من ستقراراإل وتعزيز

 

 تأسيس ميثاق منها ، التأسيسية الوثائق من العديد بإبرام المرحلة هذه في يتقتصاداإل الت عاون تميز ولقد

 للعمل دستورا أصبح والذي ، عربي ةال الد ول بين يتقتصاداإل تعاونلل وثيقة لأو 1945 مارس في  الجامعة

 الجامعة دول بين يتقتصاداإل الت عاونو المشترك الدفاع معاهدة إبرام ذلك وتال ، المشترك العربي يتقتصاداإل

 خالل يتقتصاداإل الت عاون واشتمل . يتقتصاداإل المجلس إنشاء على نصت ، والتي1950  أبريل في عربي ةال

 الدائمة واللجان المجالس الوزارية إتقامةو التفضيلية الجماعية االتفاتقيات من العديد إبرام على اتيالخمسين فترة

 بناء التكامل تحاوالوم الجامعة ميثاق عليها نص التي ي ةتقتصاداإل األغراض لتحقيق أنشئت والتي

 .يتقتصاداإل

  

 الترانزيت وتنظيم تجارة الت جاري التبادل تسهيل اتفاتقية ، المشترك يتقتصاداإل الت عاون اتفاتقيات أهم من ويعد 

 مجلس الوحدة إنشاء واتفاتقية ،1953 سبتمبر في الجامعة مجلس أتقرها التي ، عربي ةال الجامعة دول بين

والتي هدفت  ، الترانزيت تجارة وتنظيم الت جاري التبادل تسهيل . واتفاتقية1957عام  في عربي ةال ي ةتقتصاداإل

 الد ول بين المتبادلة وطني ةال للسلع الجمركية الرسوم من إعفاءات شكل في الجمركية التفضيالت منح إلى

 ي ةتقتصاداإل الوحدة مجلس إنشاء اتفاتقية واهتمت . عربي ةال الد ول بين الترانزيت لتجارة تسهيالت ومنح عربي ةال

يةو ، موالاأل ورؤوس األشخاص إنتقالو ، الد ول بين ةيإتقتصاد وحدة إتقامةب عربي ةال  البضائع تبادل حر 

يةوتسهيل  وطني ةال والمنتجات  الد ول تعمل أن على اإلتفاتقي ة  إذ نصت . التملك وحقوق والترانزيت النقل حر 

 ذلك تعزز وتقد . موحدة جمركية منطقة بالدها جعل على ، الوحدة الكاملة تحقيق إلى للوصول عضاءاأل

 ووفقا   ،1964 عام  المشتركة عربي ةال السوق إنشاءب تقراره الخاص عربي ةال ي ةتقتصاداإل الوحدة مجلس إصدارب

 .1969 عام  في نظريا   إنجازها تم تقد يكون المجلس دول بين حر تبادل منطقة إتقامة فإن القرار لهذا
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 الد ول بين فيما يتقتصاداإل تعاونلل أساسالتفضيلي ك الت جاري للتعامل مدخل لأو االتفاتقيات هذه وتمثل

 الت عاون أهداف تحقيق في فاعلة غير جعلها مما المستمر، للتعديل التفضيلية هاجداول وتقد خضعت عربي ةال

 .عضاء األ للدول الس ياسيو اإلجتماعيو يتقتصاداإل الواتقع أنها تجاهلت كما ، يتقتصاداإل

 

 الد ول تتمكن ولم اتيوالستين اتيالخمسين فترة خالل محدودة العربي يتقتصاداإل الت عاون إنجازات وتقد جاءت

 يشهد لم الت اليبو والتكاملية، الجماعية عربي ةال االتفاتقات تنفيذ من يتقتصاداإل الت عاون ومؤسسات عربي ةال

 القواعد إلى عربي ةال الد ول افتقار إلى ذلك ويعود . المجاالت كافة في آنذاك مهمة تطورات يتقتصاداإل الت عاون

 هدافأل عربي ةال الد ول تبني أن كما ، بينه فيما يإتقتصاد تعاون تقامةإل الالزمة ي ةتقتصاداإل والبنية نتاجي ةاإل

 الذي األمر،  الد ول بين متباينة ي ةتقتصاداإل النظم كانت وتقت صعبا  في أمرا   تحقيقها عملية جعل تقد طموحة

تقات كافة إزالة لعملية عائقا   شكل  .الت جاري التبادل وتحرير ة والجمركيةدارياإل المعو 

 

 ةالثّاني المرحلة: 

 من مجموعة بفعل تطوره مراحل من جديدة مرحلة اتيالسبعين مطلع العربي يتقتصاداإل الت عاون دخل

 في العالمي ة النفط أسعار تعديل أبرزها من لعل ،  الفترة تلك خالل حدثت التي ي ةتقتصاداإلو ةالس ياسي العوامل

 تراكم إلى أدى الذي األمر ، للنفط المصدرة عربي ةال الد ول دخل عنه تضاعف ترتب والذي 1974 عام

 وبنيتها نتاجي ةاإل تقواعدها بناء في التوسع من عربي ةال الد ولمن  العديد ، مما مكن لديه مالي ةال الفوائض

  .المالي العنصر ة وفر على معتمدة ، ساسي ةاأل

 

 المتبادلة المصالح ثنائية على تقوم المشترك العربي يتقتصاداإل للعمل استراتيجية التفكير بوضع وبدأ

 المتراكمة عربي ةال مالي ةال الفوائض وتوظيف ، عربي ةال الد ول بين ما التفضيلي والتعامل ،" مالي ةال ةالس ياسي"

 وتقد . عربي ةال ي ةتقتصاداإل الت نميةو المشترك العربي يتقتصاداإل العمل مشتركة تخدم عربي ةمشاريع  إتقامة في

 هاأهم من المشترك كان العربي يتقتصاداإل العمل مستوى على اتاإلنجازمن  العديد المرحلة هذه شهدت

 للتنمية العربي كالمصرف ، عربي ةال مالي ةال المؤس سات إتقامةب العربي المشترك يتقتصاداإل العمل آليات تعزيز

 العربي، النقد وصندوق ، اإلجتماعيو يتقتصاداإللإلنماء  العربي والصندوق ، أفريقيا في ي ةتقتصاداإل

 ي.الزراع واإلنماء ستثمارلإل عربي ةال والهيئة ستثماراإل لضمان عربي ةال المؤس سةو

 

 ي، وه عربي ةالالعمل  منظ مة، من بينها  المشتركة المتخص صة عربي ةال المنظ مات  من العديد إنشاء تم ماك 

متخصصة  عربي ة منظ مةل أو، وهى  عربي ةال الد ولالعاملة في نطاق جامعة  المتخص صة المنظ ماتإحدى 

الون العمل وؤتعنى بش  - المتخص صة عربي ةال المنظ ماتدون سائر -، وتنفرد  القومي على الصعيد العم 

ال أصحاباشتراك الحكومات و أساسالتمثيل الثالثي الذي يقوم على  نظام بتطبيق الو العم  في كل  العم 
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،  في الوطن العربي نتا اإل أطرافتكاتف  ي ةأهمب ، إيمانا وأجهزتها الدستورية والنظامية منظ مةنشاطات ال

 .عربي ةالللوحدة  أساسي ةكضرورة ودعامة 

 

، بعود أن تقودَّم 1965لوزراء العمل العرب المنعقد في بغداد عام  األولفي المؤتمر  منظ مةت هذه الأحيث أنش

، فقوود كووان الهوودف موون  عربي ووةال الوود وله بوو  تلتووزم  بميثوواق عموول عربووي للعموول عربي ووةالوفوود جمهوريووة مصوور 

، ووافق عليه مجلس  في مجاالت العمل عربي ةال الد ولبين   والتنسيق  الت عاونالمشروع وجود نواة تعمل على 

 .عربي ةالالعمل  منظ مةل األولع قد بالقاهرة المؤتمر  1971. وفي عام 21/3/1965في  عربي ةال الد ولجامعة 

 

ي لتحقيق التكامل ستثمار، كما تم استخدام المدخل اإل المشتركة يةالد ول عربي ةال الشركات إنشاءكما تم 

، النقل  )صناعة الدواء ةالمشتركة في مجاالت مختلف عربي ةالالشركات  إنشاءالعربي من خالل  يتقتصاداإل

 ، عربي ةال الد ولبين  عربي ةال موالرؤوس األ إنتقال، وإبرام اتفاتقية تسهيل  (ستثمار، شركات اإل البحري

 في ي ةتقتصاداإل الت نمية لتعزيز المشترك العربي يتقتصاداإل العمل في النفطية مالي ةال الفوائض لتوظيف آلياتك

األيدي العاملة  إنتقالمن خالل إبرام عدد من االتفاتقيات بهدف تسهيل  أيضا، ومدخل العمل   عربي ةال الد ول

 . عربي ةال الد ولبين 

 يتقتصاداإل العمل مسؤوليات ضمن ، اتيالثمانين عقد من بداية اإلجتماعي البعد إدما  تم ، آخر صعيد وعلى

 . واألمني الس ياسي النطاق خار  ، المشترك العربي العمل أشكال كافة يشمل أصبح الذي العربي المشترك

 ، ي ةتقتصاداإل العالتقات كافة على يطلق المشترك العربي اإلجتماعيو يتقتصاداإل مفهوم العمل أصبحو

 وأن ، وأجهزتها عربي ةال الد ول جامعةإطار  في تتم التي التكنولوجي ةو العلمي ةوالثقافية و اإلجتماعي ة والعالتقات

 يتقتصاداإل العمل حدود تجاوزت ، طرافاأل متعد دة أو  ثنائية ة،يإتقتصادعالتقات  إتقامة يمكنها عربي ةال الد ول

 .العربي المغرب واتحاد عربي ةال الخليج لدول الت عاونمجلس  إتقامة بالفعل وتم ، المشترك العربي

 

 الت نفيذ حيز ودخلت ،1981عام عربي ةال الد ول بين الت جاري التبادل وتنمية تيسير اتفاتقية إبرام أيضا تم كما

 جامعة إطار في أبرمت التي ةالت جاري االتفاتقيات من اإلتفاتقي ة هذه . وتعد 1982 عام اخرأو من  ا   إعتبار

 بالمرونة اإلتفاتقي ة  هذه وتتسم ، ةالت جاريهداف األوتحقيق  الت نموي ة هدافاألما بين  تربط والتي عربي ةال الد ول

 الت اليبو ، عربي ةال الد ول بين جمركي اتحاد إتقامة إلى تؤدي أن من الممكن حر تبادل منطقة تحقيق إمكاني ةو

اإلتفاتقي ة  هذه ووضعت . تدريجي نحو على يتقتصاداإل عملية التكامل لبناء تقانونية  تقاعدةاإلتفاتقي ة  هذه شكلت

 الجمركية غير والقيود الرسوم من عربي ةال الد ولبين  الت جاري التبادل تحرير ، هاأهم من هدافاأل من ددا  ع

 خاصة تيسيرات ومنح ، عنه المدفوعات الناشئة وتسوية عربي ةال الد ول بين الت جاري التبادل تمويل وتيسير

 البينية. بالتجارة المرتبطة للخدمات

 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6249&vid=33
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 عربي ةال مالي ةال المؤس سات من فاعلة وبمشاركةاإلتفاتقي ة  على تنفيذ اإلجتماعيو يتقتصاداإل المجلس ويشرف

 العقبات من العديد إال  أن،  عربي ةال الد ول الخاص في القطاع ومؤسسات المتخص صة عربي ةال المنظ ماتو

 إلى المستويات المشترك العربي يتقتصاداإل بالعمل اإلرتقاء دون حال اتيوالثمانين اتيالسبعين فترة خالل

االتفاتقات  بتطبيق عربي ةال الد ول من العديد التزام ضعف العقبات، هذه أبرز من كان وتقد ، المرجوة التكاملية

 العربي يتقتصاداإل العمل مؤسسات تقبل من المتخذة والقرارات عربي ةال الد ول جامعةإطار  في المعقودة

 .المشترك

 ةالثّالث المرحلة: 

 إتقتصاد نحو والتوجه هيكلي ةو ةيإتقتصاد اتإصالح بتطبيق اتيالثمانين اخرأو  منذ عربي ةال اتتقتصاداإل بدأت

 مع التكيف على يساعدها وبما الت نميةة في عملية ساهمالخاص للم للقطاع أكبر دور إعطاءو ، السوق

ر الجديد بعد االنتهاء من  يالد ول الت جاريظهور النظام  أيضا، و يةالد ول الساحة على ي ةتقتصاداإل اتالتطو 

 منظ مة إنشاء، و (1994)مراكش  يةالد ول، وإتقرار اتفاتقيات التجارة  ةالت جاري مفاوضاترجواي للأو جولة 

هذه االتفاتقيات واإلشراف على  إدارةتنفيذ والمؤسسي لتسهيل طار ، التي تشكل اإل العالمي ةالتجارة 

، بحيث تعتمد  يةالد ول سواق، حيث تؤدي هذه االتفاتقيات إلى فتح األ طرافاأل متعد دةة الت جاري مفاوضاتال

 . األسعارالسلع التي تنتجها من حيث الجودة و تنافسي ةعلى  العالمي ة سواقعلى الدخول إلى األ ةالد ولتقدرة 

 

، وهو ما  ي ةتقتصاداإلة تقيام العديد من التكتالت الت جاري مفاوضاترجواي للأو ولقد صاحب إنهاء جولة 

، منح  بالرعاية األولى ةالد ولباستثناء هذه التكتالت من تطبيق مبدأ  العالمي ةسمحت به اتفاتقيات التجارة 

التكتل دون تعميمها  أعضاء)حده األدنى منطقة تجارة حرة( للدول  يتقتصاداإلالتكتل إطار ميزات تجارية في 

فيما بين  الت جاري. وتسعى هذه التكتالت إلى تعزيز التبادل العالمي ةالتجارة  منظ مةب عضاءاأل الد ولعلى بقية 

إطار . أما االتفاتقيات الثنائية فال مجال لها في  تقتصاداإلالتوجه الجديد لعولمة  أمامأعضائها وحماية مصالحها 

 الجديد. يالد ول الت جاريالنظام 

 

تقرارها  عربي ةال الد ول، اتخذت  عربي ةال ي ةتقتصاداإل، ولحماية المصالح  وتمشيا  مع التوجه العالمي الجديد

، إذ صدر تكليف  العربي الس ياسيمستوى للقرار  أعلى، وذلك على  كبرى عربي ةمنطقة تجارة حرة  إتقامةب

باإلسراع في إنجاز  اإلجتماعيو يتقتصاداإل، للمجلس 1996المنعقدة في القاهرة في يونيو  عربي ةالمن القمة 

 بين الت جاري التبادل وتنمية تيسير اتفاتقية تفعيل ، حيث تم عربي ةمنطقة تجارة حرة  نشاءإل العملي ةالخطوات 

 من اإعتبارسنوات  عشر مدتها إنتقالي ة مرحلة خالل الكبرى عربي ةال الحرة التجارة منطقة تقامةإل عربي ةال الد ول

، فقد تم  الت دريجي، ونظرا للنجاح الذي حققته المنطقة في بداية تطبيقها  2007عام  في وتنتهي 1998 عام

 وتم ، 2005عام  إلى سبع سنوات ليتم استكمالها مع مطلع المنطقة إتقامةتقليص الفترة الزمنية الستكمال 

 مع المتبادلة عربي ةال السلع على الجمركية غير القيود وإلغاء المؤسسي البناء استكمال نتقالي ةاإل الفترة خالل
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 ضاعأو  مراعاة جانب إلى ، االنضمام في راغبة عربي ة دولة لكل ي ةتقتصاداإل األوضاعو الظروف مراعاة

 نموا . تقلاأل عربي ةال الد ول

  :تاليةال هدافاألوتقد عملت المنطقة على تحقيق 

 وبعضها البعض . عربي ةال الد ولة ما بين الت جاريو ي ةتقتصاداإلتنمية العالتقات  -1

 . عربي ةالالمشتركة للدول  ي ةتقتصاداإلتعزيز المكاسب  -2

 . عربي ةالللدول  ي ةتقتصاداإلالحفاظ على المصالح  -3

 .العالمي ةفي نظام التجارة  التغي راتمن  اإلستفادة -4

 ة مع العالم الخارجي .الت جاري ي ةتقتصاداإلتنمية العالتقات  -5

 . العالمي ة ي ةتقتصاداإلعربي تكون له مكانته على الساحة  يإتقتصادلقيام تكتل  ساسوضع األ -6

 

التوى  عربي وةال الود ولوبلو  عودد  . الت نفيوذن تجد طريقهوا إلوى أوتقد تقامت المنطقة على أسس واتقعية ساعدت في 

، وتم استكمال إزالة كافة الرسوم الجمركية والرسوم  عربي ةدولة  ةانضمت إلى المنطقة حتى اآلن ثمانية عشر

علوى كافوة السولع ذات المنشوأ  31/12/1997والضرائب ذات األثر المماثول عون تلوك التوى كانوت مطبقوة فوي 

وبالتالى توم التحريور الكامول لتبوادل السولع  ، المشتركة ةعربي  البالرزنامة الزراعية  العربي، كما تم وتقف العمل

 243البينية والتوي بلغوت نحوو مقابول  عربي ةالوهذا ما انعكس على حجم التجارة  ، المنطقةإطار الزراعية في 

نموو  معود ل البينية حققوت عربي ةال، بل ان التجارة 1998مليار دوالر عام  27مقابل  2014مليار دوالر عام 

، وهوذا موا  مرتفوع بكول المقواييس معود ل، وهوو  % في بعض السونوات30فاق  2004ا من عام إعتبارسنوي 

،  هذا ال يعني الرضوا التوام عون المنطقوة إال  أن،  عربي ةال سواقباأل عربي ةالانعكس في وجود واضح للمنتجات 

 في التغلب عليها. عضاءاأل الد ولمع  الت عاونفمازال هناك بعض المشاكل العالقة للمنطقة والتي نسعى ب

 

 الكبوورى عربي ووةالضوومن منطقووة التجووارة الحوورة  عربي ووةال الوود ولدمووج تحريوور تجووارة الخوودمات بووين إطووار وفووي 

 . عربي وةال الود ول% مون مجمول تجوارة 14موا يقوارب  عربي وةال الود ولحجم تجارة الخدمات بوين  خصوصا وأن  

 يتقتصوواداإللتحريوور التجووارة فووي الخوودمات موون تقبوول المجلووس  عربي ووةالالعامووة لالتفاتقيووة  األحكوواموفقوود تووم إتقوورار 

وعقودت  التفواوضجووالت  إطوالقتبذل حاليا جهوود كبيورة لتحريور تجوارة الخودمات مون خوالل  ، اإلجتماعيو

جوودول مقارنووة مفصوول  إعووداد، وتقوووم األمانووة العامووة ب لجنووة تحريوور التجووارة فووي الخوودمات عوودة اجتماعووات

والعروض المبدئيوة والمحسونة  ، العالمي ةالتجارة  منظ مةإطار في تقطاع الخدمات في  عربي ةال الد ولاللتزامات 

 . عربي ةال الد ولالخاصة بتحرير تجارة الخدمات بين 

 

  العربي المشترك: يقتصاداإلكمنهج للعمل  – يّةقتصاداإلة: القمم الّرابعالمرحلة 

 يتقتصاداإلالعربي من خالل الملف  يتقتصاداإلمتابعة العمل  عربي ةالالقمم  خالل ومن عربي ةال الد ول بدأت

 عربي ةال، وتقد استحدثت القمة  المشترك العربي يتقتصاداإل العملالتي يعرض على القمة لمتابعة وتطوير 
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 اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلتخصص للشؤون  عربي ةالمنعقدة في الرياض منهجا جديدا يهدف إلى عقد تقمم 

 .الش املة الت نموي ة اإلستراتيجي ات عملية لتعزيز وتفعيل آلياتبهدف بلورة برامج عمل و الت نموي ةو

العربي  اإلجتماعيو يتقتصاداإلبالعمل  اإلرتقاءبعدد من المميزات التي من شأنها  ي ةتقتصاداإلوتتميز القمة 

 ها مايلي:أهم المشترك ومن

 اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلللموضوعات  أكبر  ي ةأهمة بشكل منتظم إجتماعية ويإتقتصاديعطي عقد تقمة  .1

 ، بعد أن كانت تعرض في ملف مستقل على القمة العادية . المطروحة من تقبل القادة العرب

والمتفق  الش املة الت نموي ة اإلستراتيجي اتعملية لتعزيز وتفعيل  آلياتتركيز القمة على بلورة برامج و .2

 عليها.

 للعمل استراتيجيةإطار  في بينها فيما والتنسيق المشتركة البرامج إعتمادو القرار اتخاذ آلية تطوير .3

 إدما ب اإلجتماعيو يتقتصاداإل المجلس آلياتو عمل وتطوير ، المشترك العربي يتقتصاداإل

 التي القرارات بلورة في ومشاركته المشترك العربي يتقتصاداإلالعمل  في المدني المجتمع مؤسسات

 .العربي المشترك يتقتصاداإل العمل وأجهزة المجلس يتخذها

 مالي ةال مكاناتاإل وتوفير العربي يتقتصاداإل التكامل في تهساهمم وزيادة الخاص القطاع دور تفعيل  .4

 .عربي ةال التمويل مؤسسات لدى لنشاطه الد اعمةوالبرامج 

 تحقيق هي واضحة، رؤية ضمن لكن ، لتعظيمها المشتركة والمصالح مشتركةلا الجوانب عن البحث .5

 ألي وطني ةال ي ةتقتصاداإل المصلحة حساب على وليس المشاركة عربي ةال للدول ي ةتقتصاداإلالمصالح 

 وليس ي ةتقتصاداإل مصالحها لها تحقق التي البرامج في بفاعلية عربي ةال الد ولمشاركة  الت اليبو ، منها

 العمل مستوى على تبنيها يتم التي والمشاريع البرامج في عربي ةال الد ول كافة بالضرورة مشاركة

 . المشترك العربي يتقتصاداإل

 والتراكم للتطبيق تقابلة تكون لكنها بسيطة كانت وإن ، ةيإتقتصادو فن ية أسس على واتقعية برامج تبني .6

 بين ي ةتقتصاداإل المصالح في تشابك خلق إلى ، الطويل  جلاأل في ، وتؤدي كانت صغيرة مهما عليها

 دون حالت التي العوامل من لتنفيذها المحدودة مكاناتاإلو الطموحةهداف األ كانت عربي ةال الد ول

 والسوق ي ةتقتصاداإل للوحدة بالنسبة الشأن مثلما هو ، المشترك العربي يتقتصاداإل العمل تطور

 .المشترك العربي يتقتصاداإل العمل واستراتيجية المشتركة

تقاتو للمشاكل حلول عن البحث .7  مشاكل حل دون أعلى مراحل إلى نتقالاإل وعدم حينه في المعو 

 والمشاكل العقبات هذه تراكم هو المشترك العربي يتقتصاداإل العمل يعانيه ما ، ألن السابقة المرحلة

 لتكييفوا لها حلول عن والبحث معها التعامل وتجاهل المشترك العمل العربي من سنة خمسين عبر

 مستوى على يتم عمل لكل ومتابعة تنفيذ آلية وضع وهذا يتطلب . عليها القفز أو لتبريرها النظري

 المناسبة لياتاآل ووضع ، فيه المشاركة عربي ةال الد ول تقبل من المشترك العربي يتقتصاداإل العمل

 . معقولة زمنية تقاتأو  وفي بفاعلية المشاكل لمعالجة
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 وأن للتنفيذ، المشترك تقابلة يتقتصاداإل العمل مؤسسات تقبل من اتخاذها يتم التي القرارات أن تكون .8

 والتمويل والمتابعة الت نفيذ آلية ، واضح وبشكل ، تتضم ن ببرامج زمنية تنفيذية مصحوبة تكون

 مالي ةال والمكاسب ، التمويل ، ومصادر المشاركة الد ول على المترتبة مالي ةال وااللتزامات

 .فيها المشاركة عربي ةال للدول المحتملة ي ةتقتصاداإلو

 نتائجها على والتراكم الت نفيذو للتطبيق تقابلة محددة هدافأل مشتركة ةيإتقتصاد استراتيجيات وضع .9

 ويتطلب ، ةيإتقتصاد ومكاسب مصالح لها تحقق ابأن ه ترى التي اإلستراتيجي ات في الد ول ومشاركة

 وفق المشترك العربي يتقتصاداإل العمل أجهزة مشاركة اإلستراتيجي ات هذه بين ما التنسيق

 هذه تكن لم ما ، اإلستراتيجي ة في المشاركة عربي ةال للدول استشارية خبرة كبيوت اختصاصاتها

 إسار من والخرو   .ضمن اختصاصها تندر  التي اإلستراتيجي ة تمويل أو  تنفيذ في طرفا األجهزة

 هدافاألكافة  وتحقيق المشاكل كافة حل على تقادرة واحدة استراتيجية بوضع المتداول الفكر

تقات كل ومعالجة  المشترك العربي يتقتصاداإل للعمل ةالس ياسيو  اإلجتماعي ةو  ي ةتقتصاداإل ه أمام المعو 

 المصالح ذاته الوتقت في وتحقق محددة زمنية فترة خالل عربي ة ةيإتقتصاد وحدة إلى وتطويره

 . عربي ةال الد ول لكافة ي ةتقتصاداإل والمكاسب

التي تهم العمل  الت نموي ة األبعاد، إذ باتت تنظر إلى مختلف  ها القمةتناولشمولية الموضوعات التي ت .10

وبرنامج العمل  اإلعالنوهذا ما ظهر بوضوح في الوثائق الثالث ) اإلجتماعيو يتقتصاداإل

الكويت  التي عقدت في اإلجتماعي ةو الت نموي ةو ي ةتقتصاداإل عربي ةالوالقرارات التي انبثقت عن القمم 

 .وشرم الشيخ والرياض

 

 

 الثّانيالمبحث 

 عربيّةال الّدولب تنافسيّةالوضع الراهن لل

من كونها تعمل على توفير البيئة المالئمة لتحقيق كفاءة تخصيص الموارد  تنافسي ةالالميزة  ي ةأهمتنبع 

بمستوى نوعية  اإلرتقاءو نتاجي ةاإلبما يؤدي إلى تحسين وتعزيز  اإلبتكارو بداعواستخدامها وتشجيع اإل

 . األسعاروتحسين مستوى معيشة المستهلكين عن طريق تخفيض التكاليف و داءورفع مستوى األ نتا اإل

أال وهي مشكلة  ، نتاجي ةاإلالعقبات التي تواجه تحسين الكفاءة و أهمتساعد على القضاء على  تنافسي ةالكما أن 

تعتبر  تنافسي ةالمن وفورات الحجم الكبير وعليه فإن توفير البيئة  اإلستفادةوالتي تحول دون  ، السوق المحلي

 وتحسين مستويات المعيشة . يتقتصاداإل النمو  وتعزيز  ي ةتقتصاداإلوسيلة فعالة لضمان الكفاءة 

في " تقدرة  تنافسي ةالالعالمي تعريف القدرة  يتقتصاداإلالصادر عن المنتدى  العالمي ة تنافسي ةالولقد حدد تقرير 

 تنافسي ةال، حيث تعكس القدرة  الوطني على تحقيق مكاسب سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة تقتصاداإل

للدول  تنافسي ةالنموذجا لقياس القدرة  الت قريروطني "، وتقد اعتـمد هذا  إتقتصادلكل  ساسي ةاأل هيكلي ةالصفات ال
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النظرية  الد راساتإلى العديد من  تم تحديدها وبيان كيفية تقياسها استنادا   أساسي ة هيكلي ةعوامل  9يستند إلى 

  ين من المزايا:والتطبيقية وبناء على هذه العوامل يمكن التمييز بين نوع

  سهلة التقليد نسبيا  ، وهي  لقوة العمل والمواد الخام تقلتعتمد على التكلفة األ : منخفضة تنافسيّةمزايا

 من تقبل المنافسين.

  ةالت جاريالعالمة  أو ، السمعة الطيبة  الخدمة أو تستند إلى تميز المنتج  : مرتفعة تنافسيّةمزايا  ،

المستوى مثل تدريب  عالية، وتتطلب هذه المزايا توافر مهارات وتقدرات  العالتقات الوطيدة بالعمالء

ال  .العم 

المناسب ولم تهتم بتنمية تقدراته  اإلهتمامتولي المورد البشري  لم تكن المؤس ساتالعليا في معظم  دارةاإلو

 التي أدت إلى هذا القصور: سباباأل. ومن  لتحقيق التفوق التنافسي ساسي ةية وجعله الركيزة األبداعاإل

  دون مشكالت  المؤس ساتالمتواصل في الكثير من  النمو  النسبية و يتقتصاداإل ستقراراإلحاالت

 كبيرة.

 المؤس ساتلكثير من  تنافسي ةال، وتعادل المراكز والقدرات  المستويات المعتادة من المنافسة. 

  المطلوبة للتعامل مع التقنيات  البشري ةالتقني النسبية وتواضع المهارات والقدرات  ستقراراإلحاالت

 السائدة.

، كما  المطلوبة مشكلة البشري ةلم يمثل الحصول على الموارد  ستقراراإلا  بأساسففي تلك الظروف المتصفة  

 أو  البشري ةت البحث عن الموارد حاوالأن مستويات المهارة المطلوبة لم يكن يتطلب عناية خاصة في م

 التعامل معها.

التي تمتع بها  صناعي ةال الث ورةولقد سادت هذه الظروف في كثير من دول العالم لفترات طويلة خالل فترة 

المشكالت التي ت عني  أهم، ففي تلك الظروف كانت  العالم الغربي وانتقلت نسبيا إلى بعض دول العالم العربي

وتحقيق  نتا اإل أساليب، وتنميط الالزمة  مالي ةالهي تدبير الموارد  ي ةتقتصاداإل المؤس سةالعليا في  دارةاإلبها 

. ومع تنامي السوق لم تكن حتى  نتاجي ةاإلمن  أعلىمن الميكنة "آالت" تحقيقا  لمستويات  أعلىمستويات 

ويالحظ أن الكثير من  ، نتا اإلهو  األولالعليا التي كان همها  دارةاإلعمليات التسويق تثير اهتمام 

، وترى في العنصر  األولىمشكلتها  نتا اإلال تزال تسير وفق هذه الفلسفة التي ترى  عربي ةال المؤس سات

وال تترك له  ، المهام المسندة إليه داءأل إجراءاتيخضع لنظم ولوائح و نتا اإلالبشري عامل من عوامل 

ية أو  بداعاإل أوفرصة للتفكير   اتخاذ القرار. حر 

أثرت  والمتواصل، فقد أصاب العالم كله حاالت من التغير المستمر  لكن تلك الظروف لم تدم على هذا النحو

 البشري ةفي تغيير النظرة المعاصرة إلى الموارد  رئيسيا   ، كما كانت سببا   وتقدراتها البشري ةعلى هيكلة الموارد 

وخطورة في   ي ةأهماألصول  أكثرو تنافسي ةالللقدرات  يساسهم المصدر األإعتباروبداية التحول نحو 

تتناسب  البشري ةالموارد  دارةجديدة إل أساليبالمعاصرة تبحث عن مفاهيم و دارةاإلوبذلك بدأت  ، المؤس سة

 وحيوية الدور الذي تقوم به. يتهاأهممع 
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التي ترتقي بمستوى تنافسيتها ؟ هذا ما يمكن  سباباألوبمعنى أصح أخذت ب ، عربي ةال الد ولولكن هل عملت 

 ين.الت اليالتعرف علية من الجدول والشكل 

 

 
 تنافسيّةالفي مؤشر  عربيّةال الّدولترتيب 

 

 5.33 12 اإلمارات

 5.24 15 تقطر

 5.06 24 السعودية

 4.51 40 الكويت

 4.48 44 البحرين

 4.46 46 عمان

 4.25 64 األردن

 4.08 79 الجزائر

 3.96 87 تونس

 3.68 113 لبنان

 3.6 119 مصر

 3.48 126 ليبيا

 3 141 موريتانيا

   2.85 143 اليمن
 

 .2015 -2014العالمي،  تنافسيّةالالعالمي، تقرير  قتصاداإلالمصدر : منتدى 

 

 والشكل السابقين يلحظ ما يلي : من الجدول

  بقيم مؤشر  2015 -2014لعام  تنافسي ةالفي مؤشر  األولتأتي دول الخليج الخمس فقط في الخمسين

لديها منحتها الفرصة لإلنفاق بشكل  مالي ةالوهذا يرجع ألن الوفورات  5.33و  4.46بين  تراوحت

في  يأساسوالتي تعد عامل  البشري ةبتنمية الموارد  اإلرتقاءومن ثم  ، الت دريبو الت عليمكبير على 

 .تنافسي ةالبمستوى  اإلرتقاء

  دولة حيث احتلت المراكز  144والجزائر وتونس في منتصف الجدول الذي اشتمل على  األردنتأتي

تعد  اهإال  أنورغم انخفاضها  3.96و  4.08 ،4.25على التوالي بقيمة مؤشر  87، 79،  64

 مقبولة إلى حد ما.

 في الترتيب بقيمة مؤشر  األولى 110لـ موريتانيا واليمن فقد جاءت بعد او أما لبنان ومصر وليبيا

ها العنصر بإعتبار البشري ةبتنمية الموارد  أكبرتحتا  الهتمام  الد ولوهذه  3.68و 2.85بين  تتراوح

 .تنافسي ةالبالقدرة  اإلرتقاءفي  هماأل
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 البشري ةبالموارد  اإلهتمامدون  عربي ةالللدول  تنافسي ةالبالميزة  اإلرتقاءفال يمكن أن نتوتقع  األمروواتقع 

تقاتوهناك مجموعة  ، بجودتها اإلرتقاءو  عربي ةالللدول  تنافسي ةال على المزايا التي أثرت سلبا   المعو 

 ها:أهم

   الموارد  إدارةبمعنى أشمل وأعمق مما كانت تتعامل به  البشري ةالكافي بتدريب الموارد  اإلهتمامعدم

، بل  الذين يبدون تقصور في مستويات أدائهم فراداأل، أي عدم انحصارها على   التقليدية البشري ة

 المعرفي والوظيفي. أهم، ومهما كان مستو مهما كان سنهم فراداأليجب أن يشمل جميع 

  العلمي ةوإتاحتهم الفرص للمشاركة في المؤتمرات والندوات  فراداألعدم ترسيخ روح التعلم لدى 

ة من ساهمالم مع المتخص صةالعليا و الد راساتفضال  عن تيسير فرص استكمال  المختلفة، المهني ةو

جزء منها خاصة في التخصصات الهامة وغير المتاحة  أو ، كلها  في تحمل نفقات عنهم ةالد ولتقبل 

  .عربي ةال الد ولب

  العربي وتوفير ية للمواطن بداعالطاتقات الفكرية والقدرات اإل إستثماربتنمية و الكافي اإلهتمامعدم

 أو  اإلبتكار، والعمل بمبدأ  الفرص للنابهين "الممتازين" منهم لتجريب أفكارهم ومشروعاتهم الخالتقة

 الفناء.

 في  البشري ةالعمل الجماعي وتكريس روح الفريق للموارد  أساليبوعدم تنمية  فردي ةالنزعة ل إنتشار

والتواصل بين شرائح العاملين  اإليجابي ةوضرورة توفير المناخ المساند لتنمية االتصاالت  المؤس سة

 لهذا العنصر. كثيرا   عربي ةالالمختلفة حيث تفتقر المنطقة 

 والتقنية  المادي ةو البشري ةبجميع عناصره  اإلهتمامومن ثم  داءاأل إدارةلنظام  عدم التطبيق الكامل

الثقافية  األبعادمهمة جدا  أال وهي مراعاة  قضي ةب اإلهتماممتناسق ومتكامل وإطار والتصميمية في 

عند  عتبار، وأخذ هذه الفروق في اإل مستوياتهم الفكرية إختالفو البشري ةللموارد  اإلجتماعي ةو

 وتحديد معايير التقييم. داءخطط األ إعدادو عمالاألتصميم 

 المساندة والتنسيق والتقييم  الذي يختص في ممارسة وظائف التوجيه ، دارياالفتقار إلى القائد اإل ،

، والذي يلعب الدور الرائد في تهيئة الدخول إلى عصر المتغيرات واستكمال  وغيرها من الوظائف

 مقومات التميز.

 ، فيه عربي ةال الد وللنتعرف على واتقع   تنافسي ةسننتقل إلى مجال أخر لل تركيزا   أكثرولنقترب بالصورة لتكون 

، وكونه تقاطرة عربي ةال الد ولب األجنبيخاصة من كونه المصدر الرئيسي للنقد  ي ةأهموهو مجال يكتسب 

 في مختلف دول العالم وهو تقطاع الصادرات. ي ةتقتصاداإل الت نمية

 

 : عربيّةالالصادرات  تنافسيّة

 أماموتالشي الحواجز  ةالت جاريوجود نظام تجارة دولي حديث يقوم على تحرير التجارة من القيود  ساهم

 الد وللقدرة  ومدخال   ي ةتقتصاداإلللقوة  مؤشرا   تنافسي ةال تأصبحو ، التنافس العالمي التجارة على زيادة حدة

الشركات فرصة للخرو  من محدودية السوق الصغير إلى  تنافسي ةالوخارجيا حيث تعطي  على البقاء داخليا 
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تم استخدام ثالثة  على مستوى صادراتها عربي ةال الد ولهذه المقارنة في  وإلجراء . رحابة السوق العالمي

 النحو على وذلك عربي ةالالصادرات  تنافسي ةالمتاحة إلجراء المقارنة ل البياناتمختارة في ضوء  مؤش رات

 :التّالي

 

 صادراتها إجماليفي  عي نةوالذي يقيس انحراف حصة صادرات السلع الرئيسية لدولة م : مؤشر التنوع 

هذا المؤشر بين  يتراوح. و العالمي ةلتلك السلع الرئيسية في الصادرات  وطني ة، عن حصة الصادرات ال

وعندما يصل ،  أعلىبحيث كلما اتقترب المؤشر من صفر كلما كانت درجة تنوع الصادرات  0.1

 . العالمي ةمع هيكل الصادرات  وطني ةالمؤشر إلى صفر يتطابق هيكل الصادرات ال

 ة من الد ولهيرشمان ويقيس مستوى التركز السوتقي لحصة  -ويعرف بمؤشر هيرفندال  : مؤشر التركز

سلعة  من أكثرتنويعها بين  أو مجموعة سلعية محددة  أو في سلعة  العالمي ةالواردات / الصادرات 

وتشير القيم الدنيا للمؤشر إلى درجات تركز  1و  0تقيمة مؤشر التركز بين  تتراوحو ومجموعة سلعية

 .أكبرإلى درجات تركز  علىلكل من الصادرات والواردات فيما تشير القيم األ أتقل

 تنافسي ةالفرعية ل مؤش راتالوهو مؤشر مركب يرتكز احتسابه على عدد من :  مؤشر كفاءة التجارة 

،  ، الحصة السوتقية ، مثل متوسط نصيب الفرد للصادرات العالمي ة سواقفي األ وطني ةالصادرات ال

. ويؤدي احتساب مؤشر كفاءة التجارة إلى العالمي ةالتصدير  أسواقتنوع المنتجات المصدرة وتنوع 

حسب السلع  ، وكذلك ترتيب فرعي للدول دولة 184المصدرة ضمن  ةالد ولترتيب عام لموتقع 

 مجموعة سلعية رئيسية. عشرة ربعة، وذلك بالنسبة أل المصدرة

 

الزالت لم تصل بعد إلى  عربي ةال الد ولأن صادرات  2013لعام  تنافسي ةالالخاصة ب حصائياتت اإلأظهروتقد 

 .2005المقبولة و تتصف بتدني درجة التنوع في صادراتها مقارنة بعام  درجة التنوع

 

  حيث اليزال يبعد عن  عربي ةال الد ولفيشير الجدول إلى تدني مؤشر التنوع للصادرات في معظم

تحركا  والتي سجل مؤشر التنوع عربي ةال الد ولفي المائة( وذلك بإستثناء عدد من  50) المتوسط

( ثم 0.52تلتها مصر وبل  المؤشر ) 0.495)إيجابيا وكانت تونس أفضلها حيث بل  المؤشر )

وبالمقابل سجل مؤشر التنوع تحسنا بدرجات متباينة في  (.0.545اإلمارات حيث بل  المؤشر )

ويت ولبنان الصومال وعمان و فلسطين وتقطر والكائر وجيبوتي والسعودية وسورية والبحرين والجز

اليمن حيث أنخفض فيهما المؤشر مما يعني تحسن درجة تنوع صادرات تلك و ليبيا وموريتانيا و

 . ولالد  

  األردنفي كل من  كما حقق مؤشر التنوع تراجعا   (0.670)سجل مؤشر التنوع للمغرب عند 

نتيجة زيادة في تقيمة  الد ولوالعراق و فلسطين و القمر مما يعني تراجع درجة تنوع صادرات تلك 

 . 2005المؤشر مقارنة بعام 
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 ه مما يعني وجود تركز تفاوتوبنسب م عربي ةال الد وللمؤشر التركز فقد تزايد في عدد من  بالنسبة

وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق  األردن الد ولتلك  أهمسلعي في صادراتها وكان من 

( بينما سجلت عدد من 0.117و ) 0.978)بين ) تراوحوالكويت ولبنان حيث سجلت مستوى تركز 

اإلمارات والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسوريا وعمان و تقطر والقمر وليبيا  وهي الد ول

ويتضح  ، ا في ليبياأعالهها في تونس وأتقلومصر وموريتانيا بمستويات منخفضة من التركز كان 

 : الت اليذلك من الجدول 

 

 مؤشر التركز عربيّةالالصادرات  تنافسيّة جدول

 أخرىودول مختارة  عربيّةال الّدولوالتنوع السلعي لصادرات 
 2013 2005 الّدول

 مؤشر التنوع مؤشر التركز عدد السلع المصدرة مؤشر التنوع مؤشر التركز عدد السلع المصدرة

 0.669 0.153 219 0.594 0.135 220 األردن

 0.545 0.422 260 0.594 0.458 256 اإلمارات

 0.719 0.359 234 0.754 0.422 214 البحرين

 0.495 0.149 218 0.599 0.180 200 تونس

 0.733 0.541 95 0.810 0.588 108 الجزائر

 0.595 0.194 91 0.650 0.152 54 جيبوتي

 0.766 0.763 251 0.809 0.745 248 السعودية

 0.818 0.668 126 - - - السودان

 0.655 0.173 193 0.671 0.367 214 سورية

 0.750 0.616 33 0.777 0.567 41 الصومال

 0.874 0.978 132 0.825 0.952 86 العراق

 0.690 0.494 199 0.768 0.717 197 عمان

 0.666 0.164 154 0.591 0.167 127 فلسطين

 0.784 0.524 219 0.790 0.571 175 قطر

 0.771 0.530 5 0.679 0.543 12 القمر

 0.784 0.719 231 0.813 0.632 224 الكويت

 0.595 0.117 225 0.625 0.102 215 لبنان

 0.790 0.795 127 0.816 0.833 119 ليبيا

 0.521 0.161 245 0.606 0.237 239 مصر

 0.670 0.156 237 0.670 0.157 220 المغرب

 0.795 0.506 64 0.857 0.542 36 موريتانيا

 0.717 0.513 150 0.815 0.817 135 اليمن

 0.450 0.172 253 0.467 0.186 252 ماليزيا

 0.501 0.253 249 0.489 0.246 246 سنغافورة

 0.460 0.148 246 0.441 0.161 242 كوريا

 0.000 0.084 260 0.0 0.077 260 العالم

 
 (.أرقام 3)تصنيف  SITCيالّدول، حسب التصنيف 2014ات السنوية حصاءنشرة اإل نكتاد،والمصدر: األ
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رومن جانب آخر يمكن استعراض  للمجموعات السولعية  عربي ةالالصادرات  تنافسي ةات التي طرأت على التطو 

شومولية فوي  أكثور، الوذي يعتبور  (54، وذلك من خالل استخدام المؤشر المركب لكفاءة التجارة ) 2013 لعام

 عربي وةالويتضومن هوذا المؤشور ترتيبوا  للودول  . العالمي ة سواقإلى األ عربي ةال الد ولوكفاءة صادرات  أداءتقييم 

وهووي  العالمي ووةدولووة مصوودرة حسووب ترتيووب األصووناف السوولعية فووي الصووادرات  184المصوودرة وذلووك ضوومن 

 ، الكيماويوةوالمنتجوات  ، المنسووجات والغوزل ، المنتجوات الخشوبية ، األغذيوة المصونعة ، المنتجات الزراعية

،  صووناعات تكنولوجيووا المعلومووات ، غيوور االلكترونيووة المعوود ات ، ساسووي ةالصووناعات األ ، والمنتجووات الجلديووة

، وسووف نركوز  صوناعات متنوعوة ، ، المنتجوات المعدنيوة المالبس الجواهزة ، معدات نقل ، معدات الكترونية

 (.1ملحق ) ،األولىعلى األصناف الخمس 

 

عالميوا  فوي مؤشور  46وتحتول المرتبوة  عربي وةل دولوة أو ك ، توأتي مصور بالنسبة للمنتجات الزراعيوة -1

عالميوا  فوي هوذا  49وبالمرتبوة  عربي ة، ثم تأتي المغرب ثاني دولة  كفاءة التجارة لهذا الصنف السلعي

عالميوا  فوي حوين احتلوت الكويوت 76ة عربيوا  والمرتبوة الث الثوفقد أتوت فوي المرتبوة  األردنالمؤشر، أما 

 عالميا. 175ـ ة عربيا والاألخيرالمرتبة 

، ثوم توأتي مصور فوي  عالميوا   42عربيوا  و األولى، تحتل اإلمارات المرتبة  وبالنسبة لألغذية المصنعة -2

، وتوونس  عالميا   52ة عربيا والث الثأما المغرب فتأتي في المرتبة  ، عالميا   44ة عربيا  والث انيالمرتبة 

ابعفي المرتبة   عالميا. 157ـة عربيا والاألخيرعالميا  في حين احتلت القمر المرتبة  61ة عربيا  والر 

ثووم تووأتي  ، عالميووا 56عربيووا و األولووىالمرتبووة  أمووا بالنسووبة للمنتجووات الخشووبية فقوود حققووت السووعودية -3

 عالميوا70ة عربيوا والث الثكما أتت تونس في المرتبة  . عالميا 57ة عربيا والث انياإلمارات في المرتبة 

 عالميا. 127ـة عربيا والاألخيرفي حين احتلت سوريا المرتبة 

عالميووا تلتهووا  27عربيووا و  األولووىأمووا مووا يتعلووق بالمنسوووجات والغووزل فقوود تصوودرت مصوور المرتبووة  -4

، فوي حوين احتلوت  علوى التووالي 52و  48و  40اإلمارات وتونس والسعودية وحققتا مراكز عالمية 

 عالميا. 123ـ ة عربيا والاألخيرتقطر المرتبة 

علوى المسوتوى العوالمي 18عربيا و األولىحققت السعودية المرتبة  الكيماويةوعلى مستوى المنتجات  -5

، فوي حوين  عالميا 45ة عربيا و الث الثفقد حققت المرتبة  أما مصر عالميا . 42تلتها الكويت عربيا و 

 عالميا. 121ـة عربيا والاألخيراحتلت العراق المرتبة 

عالميا  في مؤشر 33عربيا و األولىوتحتل المرتبة  عربي ةال الد ولأما المنتجات الجلدية فتتصدر تونس  -6

ة عنود الث الثوة ومصور فوي المرتبوة الث انيو، تليها المغرب في المرتبة  كفاءة التجارة لهذا الصنف السلعي

 عالميا.  119ـ والة عربيا األخير، في حين احتلت الكويت المرتبة  على التوالي 61و 37

                                                 

(
1

رة العالميّية ومنّظمية ( مركز التجارة الدّول ي التابع لمنّظمة التجياTrade Performance Index – TPIيقوم باحتساب مؤشر كفاءة التجارة العالميّة )( 

 ال أونكتاد.
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، وتحتل المرتبة  المصدرة لها عربي ةال الد ولتتصدر اإلمارات تقائمة  ساسي ةوفيما يتعلق بالصناعات األ -7

عالميوا  ثوم  46بالمرتبوة  ، ثوم تليهوا مصور عالميا  في مؤشر كفاءة التجارة في هذا الصنف السلعي 31

ة األخيور، فوي حوين احتلوت العوراق المرتبوة  عالميوا 56عالميا  والبحرين بالمرتبوة  51عمان بالمرتبة 

 عالميا. 138ـ عربيا وال

وهوو موا  هيكلي وةتعوانى مون اخوتالالت  عربي وةال الود ولتقطاعات التصدير في  إلى أن اإلشارةا تقدم يمكن من مم  

وبوروز ظواهرة تركوز الصوادرات فوي الهيكول السولعي  عربي وةالللصوادرات  تنافسوي ةالخفاض القدرة إلى أنيؤدى 

 عربي وةال، كموا تواجوه الصوادرات  والجغرافي وعدم تنوعها انعكاس مباشر للخلل في الهيكل السولعي والخودمي

وعوباتالعديد من   أو  ةسوواء كانوت سوعري يوةالد ول سوواقفوي المنافسوة الشوديدة فوي األ المتمث لوة تحود ياتالو الص 

 عتموادعلى المواد الخام المستوردة مما يعنوي اإل عربي ةالتعتمد الكثير من الصناعات التصديرية  ، حيث نوعية

الصوناعي العربوي ذو محتووى  نتوا اإلكما أن  ، تنافسي ةعلى الميزة النسبية للدولة دون تطويرها لتصبح ميزة 

لخلووق التكنولوجيووا  الت طووويربالبحووث و اإلهتمووامموونخفض ويعتموود علووى التكنولوجيووا المسووتوردة دون  تكنولوووجي

 ي ةتقتصواداإلالعامة وتنفيذ الخطوط  الس ياساترسم  في تعزيز الصادرات عند ةالد ولداخليا  فضال عن تباين دور 

إلووى سوولبيات التخطوويط  ضووافةباإل . الكفوواءة والنزاهووة عاليووةعلووى درجووة  إداريموون خووالل جهوواز  اإلجتماعي ووةو

ضبط العالتقات النسبية بين مختلف القطاعوات  وعدم نشطةالصناعي المتعلقة بالتوزيع القطاعي والجغرافي لأل

 المؤس سواتمن خالل تعزيز فاعليوة  ي ةتقتصاداإل دارةاإلوتنظيم كافة الجوانب في نظام  ، ي ةتقتصاداإل نشطةواأل

 والتكنولوجيا. نتا اإلوتحسين مستويات  ي ةتقتصاداإل

 

 الثّالثالمبحث 

 عربيّةال الّدولب التّشغيلتطور 

 

،  المتعل م الش باببين  الد ولوتتركز البطالة في تلك  ، 2014% عام 14نحو  عربي ةالالبطالة للدول  معد لبل  

 عربي وةالسوم المنطقوة عواطلين عون العمول متحصول علوى شوهادة جامعيوة. كموا تت   أربعوةمون كول   واحد ا حيث أن  

، وهي ظاهرة تمس بشكل  خرىاألبضعف نسب المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع جميع مناطق العالم 

،  ا  يإتقتصوادالذين هوم فوي سون العمول غيور نشوطين  الس كانحيث يقدر أن حوالي نصف  الش بابخاص النساء و

 الد ولفي  الش بابمن نصف  أكثر، كما أن  نساء في سن العمل هن خار  تقوة العمل أربعةوثالثة من بين كل 

وهوو موا يودل علوى أن نسوبة البطالوة  ، ي وةالت عليمخوار  المنظوموة  أو ككل هم إما عاطلون عون العمول  عربي ةال

ا لقلوة  أعالهالمشار إليه  معد لكانت ستفوق بكثير ال لو تم احتسواب الوذين فضولوا البقواء خوار  تقووة العمول نظور 

 فرص التوظف. 

،  عربي وةال الود ولالمتزايودة مون تقووة العمول فوي  عودادالتلقائي في القطواع العوام لإل الت وظيفونظرا  لتراجع آفاق 

 ي وةالت عليموتكوريس المنظوموة  تقتصواداإلفوي  ةالد ولوالذي كان يقوم على هيمنوة دور  الت نميةوتآكل فوائد نموذ  

العمل  أسواق إحتياجاتب الت عليمضعف ارتباط مخرجات مؤسسات  أمام، و لتوفير اليد العاملة في القطاع العام
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وا التفكيور فوي  ، خاصوة فوي القطواع الخوواص المتغيورة جديودة وناجعوة لتحسوين ذلوك االرتبوواط  آليووات، بوات لزام 

 الود ولالموال البشوري فوي  رأسالمتعلموين وتحسوين كفواءة اسوتخدام  الش وبابلمواجهة تفاتقم البطالوة خاصوة بوين 

 .عربي ةال

 :تاليةالالعناصر  تناولمن خلل  عربيّةال الّدولالبطالة ب معّدلتطور  تناولوسوف ن

 

  :البطالة معّدلتطور  -1

ت معود الت نمو القوى العاملة نحو االرتفاع خالل العقد الحالي ويمكن تفسوير االرتفواع النسوبي فوي معد التتجه 

العمول رغوم  أسوواقة المورأة فوي سواهم، وزيوادة م العمري للسكان: الهرم  بعاملين عربي ةالللقوى العاملة  النمو  

،  مليوون نسومة 126.4بحووالي  ، 2013  ، ويقدر عدد القوى العاملة عوام وجود فجوة كبيرة لصالح الرجال

 في نفس السنة.  عربي ةال الد ولفي  الس كانعدد  إجماليفي المائة فقط من  33.2وهو ما يمثل حوالي 

،  2013، فووي عووام  اللووذين بلغووا الن اميووة الوود ولهووذه النسووبة بالمقارنووة مووع متوسووطي العووالم وويالحووظ انخفوواض 

، وضعف  سنة 15دون  الس كان، ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد  (55% على التوالي)70.5% و  65حوالي 

عودد العواطلين عون  إلوى أنة للزيادة، وتشوير لتقوديرات ساهمة المرأة في سوق العمل رغم اتجاه هذه المساهمم

 %.14نحو  يبل  عربي ةال الد ولالبطالة ب معد لمليون وهو ما يعني أن  18بل  نحو  عربي ةال الد ولالعمل ب

، حيوث  عربي ةال الد ولفي معظم  2014و 2000البطالة شهد ارتفاع بين عامي  معد ل إلى أن البياناتوتشير 

البطالوة فوي فلسوطين  معود ل إال  أن ، عربي وةفي حين انخفض في أربع دول  ، عربي ةارتفع في إثنى عشر دول 

، وهوذا موا يمكون  2014% عوام 27حيث بل  نحوو  ، التي توفر عنها بيانات الد ولارتفاعا بين  كثرمازال األ

 ين. الت اليوالشكل  التعرف عليه من الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) 

.2015قاعدة معّومات البنك الدّول ي 
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  .2013، 2000عامي  عربي ةال الد ولالبطالة ب معد ل

  2000 2014 

 11.9 13.7 األردن

 3.8 2.3 االمارات

 7.4 3.1 البحرين

 15.3 14.3 تونس

 10.6 27.3 الجزائر 

 5.7 5.2 السعودية

 19.4 17 السودان

 10.8 11.7 سوريا

 11 28.1 العراق

 7.9   عمان

 26.9 25.6 فلسطين

 0.3 3.9 تقطر

 22   القمر

 4.7 1.1 الكويت

 10 8.4 لبنان

 19.5 11.7 ليبيا

 13.4 11 مصر

 9.1 1.9 المغرب

 17.4 11.5 اليمن

 

 
 مختلفة. إعدادوآخرون،  عربيّةال الّدولالمصدر: جامعة 

 

 ول والشكل السابقين يالحظ مايلي:من الجد

 2000عام % 26البطالة حيث بل  نحو  معد لمن حيث  عربي ةال الد ولفي مقدمة  تأتي فلسطين  

وهذا يرجع للظروف المأسوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،  2014% عام 27ارتفع ليبل  نحو 

 األبي تحت االحتالل اإلسرائيلي.

   وهذا يرجع   التضخم لديها بين عامي المقارنة معد لمن حيث خفض  ، عربي ةل دولة أوالعراق  تعد

 التي كانت تواجه العراق  ةالس ياسي األوضاعلتخفيف حدة 

  بالعراق ومن  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلومن ثم التأثير االيجابي عل كافة جنبات الحياة ،  2000عام

 البطالة . معد لبينها 

 البطالة في  معد ل، ومن ثم ارتفع  التي مرت به واليمن بالثورات الشعبية تأثرت تونس ومصر وليبيا

التي تمر  غير المواتية ةالس ياسي األوضاعالبطالة في سوريا رغم  معد لانخفاض  إال  أن ، الد ولتلك 

جد نقص في بعض التخصصات سمحت أوبها فليس له مبرر إال نزوح السورين لدول الجوار، مما 

 بالعمل.  لتحاقلعدد من المتعطلين اإل

  في حين أنها  ، البطالة لكل من اإلمارات والسعودية وتقطر تشمل مواطنون وغير مواطنون معد ل

على  الد وللتلك  %3.1%، 12.1%، 14ترتفع إذا اتقتصرت على المواطنين فقط لترتفع إلى 

 التوالي .
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 :البطالة حسب النوع .2

 الد ولالنساء من القوى العاملة في  حصة تجاوز، إذ ال ت العمل منخفضة أسواقفي  عربي ةالتعد مشاركة المرأة 

 خرىاألاألدنى بين األتقاليم الرئيسية  . وتعتبر هذه النسبة 2013في المائة سنة  22.2مجتمعة حوالي  عربي ةال

مشاركة المرأة  دراسةللصعوبات التي يواجهها الباحثون في  محل نظر نظرا   هذه النسبة توإن كان . في العالم

ا التجاه نسبة كبيرة منهن للعمل في  عربي ةال الد ولالوطني في  تقتصاداإلفي  غير المنظم وفي  تقتصاداإلنظر 

مما يجعل مردودها  األحيان، وخاصة الزراعية منها دون أجر في غالب  األسرةالتي تمتلكها  المؤس سات

هذه المشاركة  إال  أن . القومي ةضمن الحسابات  األحيانالمادي غير منظور وال يتم أخذه في كثير من 

البطالة بين  معد ل إلى أن البياناتالبطالة بين النساء ليقترب منه عند الذكور، فتشير  معد لالمنخفضة لم تشفع ل

البطالة بين  معد لأربع أمثال  عربي ةال الد ولحيث بل  في بعض  البطالة بين الذكور، معد لمن  أعلى اإلناث

البطالة بين  معد لارتفاع  إال  أنمن ذلك فبالرغم من انخفاض نسبة النساء في تقوة العمل  أكثربل  ،الذكور

بل إنها مثلت ثلثي  ؛ العالمي ةعن المستويات  عربي ةال الد ولنسبة لإلناث بين العاطلين مرتفعة ب يجعل اإلناث

البطالة حسب النوع في  معد لان يوضحان الت الي، والجدول والشكل  عربي ةال الد ولعدد المتعطلين في بعض 

 .2014عام  عربي ةال الد ول

 
 2014عام  عربيّةال الّدولالبطالة حسب النوع ب معّدل

  

  
 اإلناث الذكور

نسبة 
بين  اإلناث

 العاطلين

 28.3 20.5 11.1 األردن

 49.1 10.8 2.4 االمارات

 67 4.1 1.1 البحرين

 39.4 24.2 13.9 تونس

 31.6 16.3 8.3 الجزائر

 57.8 20.7 2.8 السعودية

 41.9 37.1 10.4 سوريا

 24 13 7 العراق

 64.3 39 19 عمان

 73 2.8 0.1 تقطر

 40.5 10.4 5 لبنان

 غ.م 18 21 ليبيا

 43.1 24.7 9.6 مصر

 29.1 9.8 8.3 المغرب

 25.3 40.9 11.5 اليمن

 
 .2014 يةالّدولالعمل  منّظمةالمصدر: قاعدة بيانات 

 

 يلي: ول والشكل السابقين يلحظ مامن الجد

   بالسعودية؛ حيث يبل   يتضح بصورة جلية ، البطالة معد لمن حيث  ، بين الجنسينالمساواة عدم

%ِ في حين 2.8البطالة بين الذكور، فقد بل  بين الذكور  معد لسبع أمثال  اإلناثالبطالة بين  معد ل

 %.20.7نحو  اإلناثبلغت بين 
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   هي اإلمارات والبحرين عربي ةلثالث دول  أربع أمثاله بين الذكور اإلناثالبطالة بين  معد لبل 

،  1.1،  %2.4% مقابل نحو 40.9%، 4.1،  %10.8 اإلناثحيث كانت بين  واليمن

 % على التوالي .11.5

   تونس،  ، األردنهي  عربي ةه بين الذكور لنحو ثمان دول معد لضعف  اإلناثالبطالة بين  معد لبل

بلغت ثالث أمثاله في سوريا وكانت  ، مصر، في حين تقطر، لبنان ، ، عمان الجزائر، العراق

  في المغرب. ة لكال الجنسينتساويتقريبا م

  ارتفاع  إال  أن عربي ة،ال الد ولفي القوى العاملة في جميع  اإلناثبالرغم من انخفاض نسبة مشاركة

ت ال معد الترتفع بين المتعطلين ل اإلناثمقارنة بالذكور جعل نسبة  اإلناثالبطالة بين  معد ل

 ، تقطر، البحرين هي عربي ة% في أربع دول 50من  أكثرحيث بلغت  ، المتشائمين أكثريتوتقعها 

 % 40بين  تراوحت، في حين  عمان والسعودية

  مصر، سوريا ولبنان. ، ، السودان هي االمارات عربي ةفي خمس دول %  50و 

 

 بين العاطلين الّشبابنسبة  -1

التي تواجه العديد من دول العالم المتقدم والنامي على حد  ي ةتقتصاداإل تحد ياتال أهممن  الش بابتعتبر بطالة 

مليون شاب عاطل عن العمل على  75تشير إلى وجود  يةالد ولالعمل  منظ مة. فالتقديرات الصادرة عن  سواء

ت البطالة بين الشرائح العمرية معد اللتشكل ثالثة أضعاف  الش بابت بطالة معد ال، وإلى ارتفاع  مستوى العالم

التي أدت إلى تفاتقم  العالمي ة مالي ةال األزمةت البطالة ارتفاعا  واضحا  في أعقاب معد ال. وتقد شهدت  خرىاأل

الباحثين عن عمل من كافة الشرائح  إعداد، نتج عنها ارتفاع كبير في  هذه الظاهرة في عدد من دول العالم

 .2014بنهاية عام  مليون شخص على مستوى العالم 211العمرية، ليصل إلى نحو 

 

وتقد تبنت الد ول العربي ة سياسات وتدابير عدة خالل السنوات الماضية استهدفت توفير المزيد من فرص العمل 

نمو مستويات الت شغيل في الد ول العربي ة بشكل ، بما ساعد على رفع معد الت  لمواطنيها خاصة من الش باب

 ملحوظ خالل العقد الماضي لتفوق مثيالتها المسجلة في عدد من األتقاليم الجغرافية األخرى.

 

نقطة  0.8نتج عن تلك اإلصالحات تمكن الد ول العربي ة كمجموعة من خفض معد الت بطالة الش باب بنحو 

(. إال  أن تطورات البيئة اإلتقتصادي ة الد ولية 2009 - 2003الل الفترة )مئوية تقريبا  في المتوسط سنويا  خ

غير المواتية ممثلة  في تأثير األزمة المالي ة العالمي ة واألوضاع الداخلية التي مرت بها بعض دول المنطقة 

لش باب لتسجل حالت دون مواصلة المضي تقدما  في هذا االتجاه اإليجابي، ونتج عنها ارتفاع معد الت بطالة ا

، ويوضح الشكل الت الي معد ل البطالة بين  %( وفق البيانات الد ولية 28أعلى المستويات عالميا  )

 .2014سنة( بالد ول العربي ة عام  24 -15)الش باب
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 .2014 يةالّدولالعمل  منّظمة: قاعدة بيانات  المصدر

 

 من الشكل السابق يالحظ:

  ت تفوق مثيالتها في مختلف المناطق معد اللتبل   عربي ةال الد ولبين العاطلين ب الش بابترتفع نسبة

من نصف العاطلين من  أكثرأي أن  ، عربي ةفي خمس دول  %50الـ فقد تخطت حاجز  ، الجغرافية

% في 73بال أنها ارتفعت لتبل  نحو  ، ، البحرين ولبنان ، اليمن عمان ، في كل من سوريا الش باب

 . الد ولبتلك  اإلجتماعي ستقراراإلسوريا وهذا مؤشر خطير لعدم 

 في حين سجلت  ، عربي ة% في عشر دول 50و 30بين العاطلين بين  الش بابنسبة  تراوحت

ارتفع  معد ل، كما يالحظ أن هذا ال من ذلك في دولتان عربيتان هما المغرب والعراق أتقلت معد ال

 الد ولنسبة بين  أتقلعن المتوسط العربي ماعدا في العراق التي سجلت  عربي ةال الد ولفي كافة 

 %(.18) عربي ةال

 

 البطالة بين الجامعيين -2

 أسواقحيث يعزز رفد  ، بدورا  محوريا  في بناء مجتمع المعرفة الت عليمالعالي ضمن منظومة  الت عليميستأثر 

ةالعمل ب ،  عربي ةال الد ولالجامعي في  الت عليم، وال شك أن طفرة كبيرة حدثت في كم  التأهيل عاليةالعاملة  القو 

ويمثل مؤشر القيد في مرحلة  ، عدد الطالب المقيدين بها أو سواء من حيث عدد الجامعات والمعاهد العليا 

 معد ل  ؛ وتقد بل إرساء مجتمع المعرفة في مجال الد ولالمستخدمة لقياس تقدم  لياتالعالي إحدى اآل الت عليم

وهو مايزيد  ، %25حوالى  2014مجتمعة عام  عربي ةال الد ولالعالي في  الت عليمفي مرحلة  جماليالقيد اإل

 يقل   هإال  أن ، وأسيا الوسطى ودول أمريكا الالتينية أوروبا فيما عدا دول  ، الن امية الد ولعن مثيله في باتقي 

 .% 28.7عن مثيله العالمي البال  حوالي 
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، وعلى  ي للفرد ينبغي أن يكون له تأثير  واضح في الظفر بفرص العملالت عليموبالرغم من أن التحصيل 

ا صاحب  فرصة أتقوى في الحصول على  على؛ بحيث يكون الفرد األ مستوى األجر الذي يتلقاه الفرد تعليم 

ت البطالة بين معد الف ، العرب تبعث لالستغراب الد ولواتقع بطالة الجامعيين ب إال  أن،  عمل ذي أجر أفضل

المتوسط  الت عليمت لذوي معد ال، ومن المؤسف أن ترتفع هذه ال عربي ةالاألميين هي األدنى في غالبية البلدان 

 عام عربي ةال الد وليوضح نسبة الجامعيين بين المتعطلين ب الت الي، والجدول  الجامعي الت عليموالثانوي و

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يلي: من الشكل السابق يلحظ ما. 

 وهوي نسوبة غيور  ، فوي السوعودية 59لتبلو  نحوو  ، عربي وةال الود ولترتفع نسبة البطالة بوين الجوامعيين ب

المواطنين عن العمل فوي  ع الجامعيينأتقاليمكن تفسيرها ب إال  أن ، وغير مقبولة بكل المقاييس متوتقعة

 ال تليق بهم من وجهة نظرهم. أعمال

  ى % وهوي مصور، لبنوان40،  30بوين  عربي وةبلغت نسبة الجوامعيين بوين العواطلين فوي خموس دول ،

ومؤشر علوى عودم المواءموة بوين سووق العمول  ، ، وهي مازالت نسب مرتفعة األردن، و تقطر، تونس

موون شووأنه زيووادة خريجووي الجامعووات غيوور  عربي ووةال الوود ولالجووامعي ب الت علوويمفالتوسووع فووي  ، والجامعوات

فوي ارتفواع نسوبة  سواهممموا  ، كوان علوى الكوم ولويس الكيوف الت ركيوزنظرا  ألن  ، المؤهلين بشكل جيد

 البطالة بينهم.

  نتيجووة لعوودم  عاليووةالالمهووارات  أصووحابفوورص عموول كافيووة للمتعلمووين و عربي ووةالات تقتصوواداإلال توووفر

، وفووي السوولع ذات القيموة المضووافة المتدنيووة.  يوةاألولالمووواد  إنتوا تنوعهوا وتخصووص العديود منهووا فووي 

فووي سوولم التخصووص العووالمي موون  اإلرتقوواءو النمووو  ات وتسووريع وتيوورة تقتصوواداإلوعليووه، يبقووى تنويووع 
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والحوووافز، وتوودن ي  الس ياسوواتالتشوووهات فووي  إصووالحالتووي يتوجووب مواجهتهووا بووالموازاة مووع  تحوود ياتال

 . ي ةالت عليممستوى المخرجات 

  التي أدت  سباباأل؛ من كونها أحد  ومدى إكساب المتخرجين لمهارات الت عليمال يمكن إعفاء مستوى

 ، انخفاض جودته عربي ةال الد ولالعالي في  الت عليمحيث يؤخذ على  ، إلى ارتفع البطالة بين الجامعيين

ية )على سبيل المثال ترتيب شنغهاي( يعد الد ولفي المقاربات  عربي ةالحيث أن ترتيب الجامعات 

 متواضعا .

 

 .يّةقتصاداإلتوزيع العاملين على القطاعات  -3

ودعم فرص الوصول  يتقتصاداإل ستقراراإلجهودا  حثيثة  خالل العقدين الماضيين لتعزيز  عربي ةال الد ولبذلت 

 ستقراراإلبرامج لتحقيق  عربي ةال الد ولات انتهجت معظم ي؛ فمنذ بداية التسعين للنمو الشامل والمستدام

، وتقد  والخارجية  الداخلية ي ةتقتصاداإلالكلي واحتواء اإلختالالت  تقتصاداإل أداءدعم  أجلمن  يتقتصاداإل

الهادفة إلى  هيكلي ةات الاإلصالحات باتجاه يعقد التسعينة من األخيري في السنوات اإلصالحتحول الزخم 

، ومكنت هذه  المال رأسالسلع والخدمات و أسواقتحسين كفاءة استخدام الموارد من خالل تحرير 

في المائة في المتوسط خالل الفترة  5الحقيقي لتصل إلى  النمو  ت معد المن رفع  عربي ةال الد ولات اإلصالح

(2000 - 2014.) 

 

السلعي ومن ثم  نتا اإلبقطاعات  اإلهتماممزيد من  إعطاءت آتت ثمارها من حيث حاوالولكن هل هذه الم

التوزيع  إعادة  ؟ الت شغيلبما يضمن استدامة  ي ةتقتصاداإلة بين القطاعات العم 

في  ي ةتقتصاداإلالنسبية للقطاعات  ي ةهماألوالذي يوضح  الت اليهذا ما يمكن التعرف عليه من خالل الشكل 

 . 2014، 2003عامي  عربي ةال الد ولب الت شغيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلفة إعدادالعربي الموحد،  يقتصاداإل التّقريروآخرون،  عربيّةال الّدولالمصدر: جامعة 

 الزراعة
29% 

 الصناعة
18% 

 الخدمات
53% 

القوة العاملة موزعة على القطاعات 
 الزراعة   2003االقتصادية عام 

21% 

 الصناعة
17% 

 الخدمات
62% 

القوة العاملة موزعة على القطاعات 
 2013االقتصادية عام 
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ة% من 52استحوذ تقطاع الخدمات على نحو  : من الشكل السابق يلحظ العاملة في حين استحوذ تقطاع  القو 

الهيكلي  اإلصالحكان من المتوتقع في ظل برامج  ، %18% وتقطاع الصناعة على نحو 29الزراعة على 

وكذا ما يستحوذ عليه تقطاع الصناعة وخاصة الصناعة اإلستخراجية من  ، عربي ةال الد ولالتي تبنته معظم 

 إال  أن ، ته في خلق فرص العملساهمأن يزيد م ، جنبي ةاأل أو  المحلي ةسواء  اإلستثماراتمن  كبرالنصيب األ

ةتقطاع الخدمات ارتفع نصيبه من  إلى أنتشير  2013بيانات   % 62.0 ليبل  نحو عربي ةال الد ولب العاملة القو 

 في هذا القطاع األجوروهذا مقبول في ظل تدني  % 21حوالي  ة تقطاع الزراعة لتبل ساهمفحين انخفضت م

بينما ال يستوعب  ، عربي ةال الد ولوكذا من القروض المصرفية ب القومي ة اإلستثماراتوانخفاض نصيبه من 

في المائة من القوى العاملة. ويدل تدن ي حصة القطاع الصناعي من القوى  17.4 حوالي القطاع الصناعي إال

ية والسلع ذات القيمة المضافة األولالمواد  إنتا على تخصص العديد منها في  عربي ةال الد ولالعاملة في 

 أصحابعلى خلق فرص عمل كافية ومجزية للمتعلمين و عربي ةال الد ول، وهو ما يحد من تقدرة  المتدنية

 .عاليةالالمهارات 

 

، وتقصور  بصفة عامة في استيعاب تقوة العمل عربي ةال الت نميةبرامج ومشاريع  وتعكس هذه الحقائق عدم تقدرة

، كما أنها تدل  الهائلة المتوفرة البشري ةالكاملة من الموارد  اإلستفادةفي  العمل بصفة خاصة أسواقوسياسات 

تمنع من تخريج الطلبة القابلين للتوظف وتقديم  ي ةالت عليم المؤس ساتعلى وجود عوائق لدى المنظومة و أيضا

 .النمو  و نتاجي ةاإلة في رفع ساهمللتنمية والم الالزمةالمهارات والمعارف 

 

بالمقارنوة   ، خاصة مون حيوث ارتفواع أجوور القطواع العوام واإلشارات الخاطئة المتبعة  الس ياسات أسهمتوتقد 

ت العواطلين معود ال، فوي زيوادة  والثبات الووظيفي خرىاألمع أجور القطاع الخاص فضال  عن الميزات العينية 

إلوى تركوز  أيضوا. وأد ى ذلوك  في القطاع العام على العمل في القطاع الخاص الت وظيفالذين يفضلون انتظار 

 األجوورالذي ال تتماشى فيه في الغالب  ، المتخرجين للعمل في القطاع العام إعدادفي  ي ةالت عليمدور المنظومة 

 يساسوواأل ت الشووهادات هووي المعيووارأصووبح . وفووي ظوول هووذا النظووام والكفوواءة والمهووارات داءوالميووزات مووع األ

ا أد ى إلى ظاهرة السعي المفرط للحصول على شهادات  وليس  الت وظيف حتياجاتاستجابة إل أعلىللتوظيف مم 

في  تنافسي ةالالوظائف غير المنتجة التي ال تؤدي إلى تحسين القدرات  تشارإلى أن، و سبيال  الكتساب المهارات

 المال البشري. رأسإلى سوء استخدام وهدر  الت اليبو،  تقتصاداإل
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 الّرابعالمبحث 

 التّشغيلو تنافسيّةالب اإلرتقاءفي  عربيّةالالعمل  منّظمةدور 

 

ورصد وتحليل البيئة الخارجية واإلشراف  اإلستراتيجي ةهداف األفي صنع  دورا  رئيسا   البشري ةتلعب الموارد 

ها هي المعنية إلى أن إضافة ، الد ولعلى مستوى  أو سواء للمؤسسات   وتقياس الكفاءة  على العمليات الداخلية

 ، تنافسي ةاللكسب الميزة  البشري ة، ويقع عليها كذلك االستخدام المنظم للموارد  نتاجي ةاإلبزيادة   في المساعدة

بكونها تهتم  عربي ةالالعمل  منظ مةوتتميز  ، للدول تنافسي ةالبالقدرة  اإلرتقاءفي  ا  يأساس أي أنها عنصرا  

في نفس  بمستوى العامل والبيئة التي يعمل بها اإلرتقاءمن خالل  عربي ةال الد ولفي  الت شغيلبمستوى  اإلرتقاءب

 الوتقت.

 

 المتخص صة المنظ مات ها إحدى بإعتبار ، عربي ةالالعمل  منظ مةلذا سوف نتطرق في هذا المبحث لدور 

المتخصصة تعنى بشئون العمل و عربي ة منظ مةل أو ، وكونها  عربي ةال الد ولالعاملة في نطاق جامعة   العم 

التمثيل الثالثي الذي  نظام بتطبيق - المتخص صة عربي ةال المنظ ماتردون سائ -، وتنفرد  القومي على الصعيد

الو عمالاأل أصحاباشتراك الحكومات و أساسيقوم على  وأجهزتها الدستورية  منظ مةفي كل نشاطات ال العم 

للوحدة  أساسي ة، كضرورة ودعامة  فى الوطن العربي نتا اإل أطرافتكاتف   ي ةأهمب ، إيمانا والنظامية

حرة  العربي في حياة  اإلنسانفي ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق  الت عاونبأن  واعترافا   ، عربي ةال

 .كريمة

 هاأهداف: 

البمستوى العمل و الن هوضترمي جميعها إلى هداف األإلى تحقيق عدد من  عربي ةالالعمل  منظ مةتهدف و  العم 

في ميدان العمل وتطويرها بما يتالءم  عربي ةال، فمن بين ما تهدف إليه هو تنسيق الجهود  الت شغيلومستوى 

رو ، وتقد  المهني للت دريب، ووضع خطة  في مجال العمل فن ية، تقديم المعونة ال اإلجتماعيو يتقتصاداإل التطو 

وأعدت في سبيل ذلك العديد من االتفاتقات  عربي ةال الد ولب الت شغيللدعم  عربي ةالالعمل  منظ مةسعت 

 اإلرتقاءو الت شغيلة في دعم ساهمالتي من شأنها الم الت قاريرالعديد من المؤتمرات و ونظمت اإلستراتيجي اتو

البمستوى  فسوف يتم  منظ مةرصد لنشاطات ال أو ، ألننا لسنا بصدد تقييم ونظرا   ، عربي ةال الد ولة بالعم 

 تنافسي ةالوب اإلرتقاءخاصة في مجال   ي ةأهماستراتيجيات يرى الباحث أنها ذات  أو على ثالث وثائق  الت ركيز

 الت شغيلها ستحدث نقلة نوعية في مستوى أهدافوفي حال توفر الظروف لتحقيق  عربي ةال الد ولب الت شغيلو

 وهي : عربي ةال الد ولب تنافسي ةالو

 

 (2010) الرياض والمهني التقنيوالتعليم  لتّدريبل عربيّةال اإلستراتيجيّة -1

وتقوود تضوومنت  -2010مووارس  – 37ـفووي مووؤتمر العموول العربووي فووي دورتووه الوو اإلسووتراتيجي ةتووم إتقوورار هووذه 

، أموا  عربي وةالالمهني والتقني في األتقطار  الت دريبو الت عليممنظومة  األولالجزء  تناولجزأين ؛  اإلستراتيجي ة
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ناتو اإلسووتراتيجي ةعناصوور  تنوواولف الث ووانيالجووزء  المرتبطووة بكوول عنصوور هووداف األهووا المختلفووة مووع تحديوود مكو 

 ، نفسووها عربي ووةال الوود وللدعمووه علووى المسووتوى القطووري الووذي تتووواله  الالزمووةالعامووة  جووراءاتاإلو الس ياسوواتو

 عربي ةال المنظ ماتو المؤس ساتو الد ولمع   نالت عاوب عربي ةالالعمل  منظ مة وعلى المستوى العربي الذي تتواله

 ية.الد ولو

 

خاصوة فوي ظول المرحلوة التوي نعويش  ، كبيورة ي وةأهم للت دريبمن كونها أعطت  اإلستراتيجي ةتلك  ي ةأهموتنبع 

ر؛ ف فيها ؛ ليس  التكنولوجي والعلمي بات سريعا  بحيث أننا باستمرار بحاجة لتعلم مهارات وعلوم جديدة التطو 

مون الحاسوب اآللوي وتطوراتوه السوريعة بحيوث أننوا نحتوا  لنوتعلم الجديود فوي هوذا ضوح أو أوهناك مثوال أشوهر 

ر ، كمووا أن المجووال ربمووا كوول أسووبوع ، ونفووس  دارةاإلة وتووأثير العولمووة علووى مفوواهيم داريووفووي العلوووم اإل التطووو 

ر، حيث نجد أن  الشيء في الصناعة  الت واليبوالتكنولوجي يجعلنا مضطرين السوتخدام معودات متطوورة  التطو 

 نتدرب عليها . إلى أننحتا  

 سباباألالعديد من  للت دريبولكن  ، ليس مرتبطا فقط بالعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة الت دريبولكن 

 أصبح الت دريبلدرجة أن  ، الت دريبدون الحديث عن  البشري ة، فال يمكن الحديث عن تنمية للموارد  خرىاأل

 اإلهتمامفلم يعطى  للت دريبالكبيرة  يةهماأل، ومع هذه  يته في بناء العنصر البشريأهممن حيث  الت عليميزاحم 

؛ والذي يوضح مدى توافر  الت اليوهذا ما يمكننا التعرف عليه من خالل الشكل  ، عربي ةال الد ولالكافي من 

 مقارنة بباتقي دول العالم. عربي ةال الد ولب الت دريبللبحوث و إمكانات
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؛ مما جعل تلك  عربي ةفي ثمانية دول  7من  4يقل عن  عربي ةالح الشكل السابق أن تقيم المؤشر للدول يوض  

تتسم بانخفاض  الد ول. أي أن تلك الت قريرشملهم  144من بين  143و  89تحتل ترتيب يقع بين  الد ول

التي يرتفع فيها تقيمة  الد ول، أما باتقي 2013المتخصص عام  الت دريبالمتوفرة للبحوث و المحلي ة مكاناتاإل

 مكاناتاإلوالتي تتسم بمستوى مقبول من حيث توافر  األولى ، فتنقسم بدورها إلى مجموعتين 4المؤشر عن 

، لبنان  ، المغرب السعودية ، وهي تشمل 2013المتخصص عام  الت دريبالمتوفرة للبحوث و المحلي ة

وهي التي يرتفع  ةالثّاني المجموعة أما ، 4.5و 4.1بين  الد ولتقيمة المؤشر لتلك  يتراوححيث  ،والبحرين

وهي التي يتوافر لديها  ، األردنهي اإلمارات وتقطر و عربي ةوهي ثالث دول  4.5فيها تقيمة المؤشر عن 

هي التي يتوافر لديها  الد ولوهذه  ، بشكل جيد 2013المتخصص عام  الت دريبللبحوث و المحلي ة مكاناتاإل

 .عربي ةال الد ولبشكل أفضل من باتقي  البشري ةلالرتقاء بمستوى الموارد  إمكانات

التعرف على مدى  حاوللذا سن ، ليس كاف هإال  أنوإن كان شرط ضروري  مكاناتاإلولكن إن توافر هذه 

 : الت الي، وهذا ما يوضحه الشكل  2013عام  عربي ةال الد ولتدريب الموظفين ب
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بتدريب الموظفين وهذا ما  اإلهتمامتعاني من انخفاض  عربي ةال الد وليالحظ من الجدول السابق أن معظم 

وهذا يرجع  ، تحتل مراكز متأخرة في الترتيب العالمي من حيث تدريب الموظفين عربي ةال الد ولجعل معظم 

 تلك العقبات: أهمو ، يعاني من عدة عقبات جعلتها تحتل تلك المكانة عربي ةال الد ولب الت دريبلكون 

 

 من تقبل الكثير من اإلدارات العليا وهذا يحتا  للكثير من الجهود  الت دريب ي ةأهمضعف االتقتناع ب

 .الت دريبإلتقناع هذه اإلدارات لتغيير موتقفها من 

  أخرىمن جهة  البشري ةالموارد  أنشطةوالتأهيل والتمكين من جهة و الت دريبضعف االرتباط بين 

 .وتداخل المهام وعدم تحديد المسؤوليات بشكل مباشر

 فائدة كورش  كثراأل خرىاأل ساليبالتقليدية ) المحاضرة ( وعدم تبني األ ساليبعلى األعتماد اإل

 الحديثة. ساليبالعملي وغيرها من األ الت دريبالعمل والحاالت التطبيقية و

  ية الكبيرة وخاصة التأهيل في مجال نظم الت دريب حتياجاتية مقارنة باإلالت دريب مكاني اتاإلضعف

 المعلومات والحكومة االلكترونية والحكومة الذكية.

  على دورات تدريبية عامة ال تحقق  عتمادية بشكل دتقيق واإلالت دريب حتياجاتبتحديد اإل اإلهتمامعدم

 المرجوة منها.هداف األ

 المؤسسية  هدافاألعن  الت دريببعد  الت اليبونشاط هامشي مؤتقت وغير مخطط  الت دريب إعتبار

 عدم تحقيق الفائدة منه. الت اليبو اإلستراتيجي ةهداف األو

  الت دريبوتغيير العاملين لسلوكياتهم بعد  الت دريبوخاصة األثر من  للت دريبغياب التقييم العلمي 

 . الت دريبواكتسابهم للمهارات واستخدامها بشكل فعلي في 

  بحيث ال يتم تنفيذ  الت دريبكثرة عدد المتدربين في البرنامج الواحد بشكل كبير مما يقلل من الفائدة من

 ية بالشكل الفني الصحيح.الت دريب نشطةاأل

 

 اإلستراتيجي ةفهذه  ، لم تعتمدها حتى اآلنالتي  الد ولمن  اإلستراتيجي ة عتمادأن تسعى إل منظ مةلذا على ال

 عربي ةال اإلستراتيجي ةومالءمتها مع  وطني ة؛ من حيث تطوير استراتيجياتها ال عربي ةالمهمة بالنسبة للدول 

الالمشتركة مثل تسهيل تنقل  خرىاأل الت شغيلومجاالت  ، العربي هذا المجال تعاونتسهيال لل .كما عربي ةالة العم 

ر في ظل أخرى ي ةأهم اإلستراتيجي ةيكتسب تفعيل هذه  ؛ فمع  عربي ةال الد ولالتي تمر بها  التغي راتات والتطو 

 الت دريبباتت الحاجة ملحة لتطوير منظومة  الد ولوخسارة فرص عمل تقائمة في تلك  اإلستثماراتتراجع 

 .الت نموي ةسوق العمل  إحتياجاتلتأهيل تقوى عمل ماهرة تتالءم مع  المهني والتقني الت عليمو

 

 :للتّشغيلالعقد العربي  -2

 ، للت شغيل( العقد العربي 2009التي عقدت بالكويت ) اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلالتنموي :  عربي ةالأتقرت القمة 

لتحقيها  الت عاوننوعية وكمية يتم التخطيط لها و ا  أهداف ، في توجهاته العامة للت شغيلولقد تضمن العقد العربي 
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العامل  منظ مةمع  الت عاونب عربي ةالتعمل الحكومات  تضامنيا   عربيا   ت تعهدا  أصبحوالتي ،  2020تقبل عام 

 :هدافاألعلى تحقيقه ومن تلك 

 

 البطالة إلى النصف. معد للخفض  عقدا   2020 – 2010الفترة  إعتماد 

  المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف.تخفيض نسبة 

  عربي ةال%خالل هذه الفترة في كل البالد 10بنسبة  نتاجي ةاإلفي  النمو   معد لرفع. 

فإن  األمر، وفي واتقع  هذا العقد أهدافلتحقيق  للت شغيلللعقد العربي  تنفيذيا   كما تضمنت الوثيقة برنامجا  

  د ولــالب غيلــالت شو ي ةــتنافسالب اإلرتقاءهذا العقد تصب مباشرة في  أهدافتحقيق 

كما  ، وكذا الحد من البطالة عربي ةال الد ول تنافسي ةبمستوى  اإلرتقاء هدافاأل؛ فمن شأن تحقيق تلك  عربي ةال

يتوتقف  هدافاأل؛ فمن وجهة نظر الباحث أن تحقيق تلك  هدافاألإلى االرتباط الكبير بين تلك  اإلشارةيجب 

 . نتاجي ةاإلب اإلرتقاءوالخاص ب الث الثعلى تحقيق الهدف  أساسي ةبصفة 

 

ت البطالة تنطلق من مقاربات تفترض أن البطالة ترتبط ارتباطا مباشرا  معد الالموجهة لتخفيض  الس ياساتف

 يإتقتصاد، وهو تحليل  ال بد أن تتوافق مع انخفاض في نسب البطالة النمو  ت معد الفكل زيادة في  ، النمو  مع 

للنمو وبالنسبة لطبيعة البطالة نفسها. و مما يدعم هذا  ويستلزم وجود شروط بالنسبة عي نةصحيح في حاالت م

وحجم البطالة ومدى تأثير  يتقتصاداإل النمو  القياسية التي تبين طبيعة العالتقة بين  الد راسات، هو  التحليل

ت مرتفعة للبطالة على معد ال، وكذلك مدى تأثير وجود  على انخفاض نسب البطالة النمو  ت معد الارتفاع 

 .يتقتصاداإل النمو  

 

 للت شغيلالطموحة ) حتى األن( للعقد العربي  هدافاألواتقع الحال يشير إلى عدم القدرة على تحقيق  إال  أن

ر، هو  هاأهم أسبابوهذا يرجع لعدة   ، 2010اخر عام أو من  ا  إعتبار عربي ةال الد ولب ةالس ياسيات التطو 

 عربي ةال الد ولب النمو  إلى عدم استدامة  ضافة، باإل الد ولات تلك إتقتصادوالتي أثرت بالسلب على كافة جوانب 

وهو تقطاع  ، األحوال على تقطاع النفطه في اغلب إعتماد ، و جمالينظرا للتركز القطاعي للناتج المحلي اإل

 . عربي ةال الد ولومن بينها  ، المنتجة له الد وليتقلب عوائده في أغلب األحوال لعوامل ال تتحكم فيها 

 

 ستثمارالخليجية، إلى اإل الد ول، خصوصا   النفطية عربي ةال الد ول، لجأت  ةاألخيروفي أعقاب الطفرة النفطية 

. وتشمل صناديق عديدة حيازات  بشكل الفت في صناديق الثروة السيادية كوسيلة لتنويع مصادر الدخل

عبر الصناديق السيادية ساعد في الحد  من وطأة  ستثمار. ومع أن اإل ضخمة من األصول العابرة للحدود

لم تتمكن من التنويع  اهإال  أن،  ، وتقلبات أسعار النفط على البلدان المعنية العالمي ة ي ةتقتصاداإل األزمة

ومن ثم خلق فرص عمل حقيقية فالبد أن  النمو   من استدامة  عربي ةال الد ولومن ثم إذا أرادت  يتقتصاداإل

 :هاأهمالحقيقي لما لذلك من مزايا  تقتصاداإلتعمل على تنوع 
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ع على النمو  إلى تقليل تقل بات  يتقتصاداإليؤد ي التنويع  :الأو  الخاص في القطاعات  ستثماراإل ، مما يشج 

. ويمث ل تقل ب  منه في بقية مناطق العالم أعلى عربي ةالفي البلدان  النمو  . وتقلب  المختلفة ي ةتقتصاداإل

 عربي ةالنظيره في البلدان  معد لالخليجي ضعفي  الت عاونفي مجلس  عضاءالست  األ الد ولفي  النمو  

 .غير المصد رة للنفط عربي ةالأضعاف نظيره في البلدان  أربعة، و الغنية بالموارد خرىاأل

ا:  عداد، خصوصا  في ظل االرتفاع المتنامي إل فرص العمل يجادا  إليأساس تقتصاداإلي ع د  تنويع  ثانيا

مشغ ل  أكبر، الذي ي ع د   على القطاع العام عتماد. وال يمكن االستمرار في اإل الوافدين إلى سوق العمل

 .ت البطالة المرتفعةمعد ال، في التخفيف من  عربي ةال الد ولفي كثير من 

ا:  أماميفتح التنويع في تقطاع ي التصنيع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة كثيرا  من الفرص  ثالثا

، تحتا   كثافة. وفي المقابل أكثرتصدير منتجات جديدة بدال  من تصدير المنتجات ذاتها في صورة 

العالمي يراعي إستراتيجية البلد  تقتصاداإلمتبص ر في  إندما عملية تنويع الصادرات إلى جني فوائد 

 .في المدى الطويل النمو  ويهدف إلى تعزيز 

المال البشري وتعزيز  رأسفي  ستثماراإل ي ةأهمالعالم على  أنحاءوتدل  تجربة البلدان المتقدمة في مختلف 

ا  كبيرا  على إعتمادوالخدمات المتطورة   إذ تعتمد تقطاعات التصنيع يتقتصاداإللتحقيق التنويع  المؤس سات

هذه  همس، وت عماللأل منظ مة، وشفافية التشريعات واللوائح ال ، وسيادة القانون تنفيذ العقود بين المتعاملين

، وتضعف النزعة الريعية التي ال تزال تهيمن على  بين المستثمرين  العوامل مجتمعة  في إذكاء روح المنافسة

 .عربي ةال الد ولفي  عمالاألبيئة 

 

 التّشغيللتنمية القوى العاملة و عربيّةال اإلستراتيجيّة -3

وتقد تضمنت تلك  ، (2003ة بتونس )الث الثفي دورته  عربي ةالفي مؤتمر العمل  اإلستراتيجي ةأ تقرت هذه 

 هدافاألورغم أن جل هذه  ، تسمح بتحقيقه أنشطةهدفا وتفرع كل هدف لمجاالت و 18نحو  اإلستراتيجي ة

تعد   أهدافعلى ثالثة  الت ركيزسيتم  هإال  أن ، عربي ةال الد ولب الت شغيلو تنافسي ةالب اإلرتقاءتصب في مجال 

 هم: الت شغيلو تنافسي ةالبموضوعي  ارتباطا   أكثر

  المستديمة والتكامل العربي. البشري ة الت نميةإطار في  عربي ةالتنمية القوى العاملة 

  بصورة مستديمة. نتاجي ةاإلالعمل بكل الوسائل لزيادة 

  الكامل. الت شغيلالسعي الجاد المتواصل لتحقيق 

 

نقلة نوعية في مجال تنمية  إحداثيتطلب  اإلستراتيجي ة أهدافالثالث السابقة وغيرها من هداف األ وتحقيق

على مدى العقدين الماضيين من أسرع  البشري ةت تنمية الموارد أصبحفقد  ، عربي ةالبالمنطقة  البشري ةالموارد 

 المنظ مات ت العديد من أصبح؛  ، ومن ناحية الدور المهني في هذا المجال تطورا   اإلداري ة الت نميةمجاالت 

إدارات متخصصة  إنشاءالكبرى ب المنظ مات، كما تقامت  في هذا المجال أساسي ةاالستشارية تتخصص بصفة 

 .المختلفة في هذا المجال المهني ةوتدريب العاملين بها على المناهج والجوانب  البشري ةلتنمية الموارد 
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عن طريق تسويق حزم من  البشري ةمن طفرة تنمية الموارد  اإلستفادةعلى  المنظ مات كما عملت عدد من 

، وذلك عن طريق  للعمالء الذين يسعون إلى عمل بصمة ملموسة في هذا المجال البشري ة الت نميةبرامج 

 .من خالل بناء فرق العمل نتاجي ةاإلزيادة  أو تحسين االتصاالت  تناولتدريب العاملين في برامج مكثفة ت

 

ورفع فعاليتها( عملية شاتقة جدا  تتطلب العديد من  البشري ةالعربي ) تنمية الموارد اإلنسان وتظل عملية بناء 

عن اإلنسان في الوطن العربي إال من خالل بناء  البشري ةالقصوى من الطاتقات  اإلستفادة، وال يمكن  الجهود

 اإلنسانإلى ذلك يحتا  بناء  إضافة،  ، وهذا يتضمن محاربة األمية والقضاء عليها الت دريبو الت عليمطريق 

. أي  توفير الغذاء الكامل ، اضاألمر، وتأمين الوتقاية والعال  من  العربي إلى رفع مستوى الرعاية الصحية

 . اإلنسانالتي تحفظ كرامة  الضروري ةية اإلنسانتأمين الحاجيات  مالي ةإجبصورة 

 

ية ستثماراإلهداف األومن خالل  الش املة اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلالخطط إطار على أن يتم ذلك كله في 

 الد ولب البشري ةعلى وضع إستراتيجية لتنمية الموارد  عربي ةالالعمل  منظ مة، وعليه يجب أن تعمل  نتاجي ةاإلو

 اآلتي: تتضّمنعلى أن  الت شغيللتنمية القوى العاملة و عربي ةاللإلستراتيجية  بكونها استكماال   عربي ةال

   رتحقيق ورفع  البشري ةالنوعي للقوى العاملة ورفع كفاءاتها ومهاراتها ) تنمية الموارد  التطو 

،  الش املة الت نمية، بما ينسجم مع مستلزمات تحقيق  يتقتصاداإل الن شاطفعاليتها ( في شتى تقطاعات 

 المهن أصنافتها بحيث تشمل مختلف وتوسع تقاعد الت دريبالتأهيل و إمكاني اتوهذا يتطلب رفع 

 ومستويات المهارة واالختصاص.

 وجعلها في  الش املة الت نميةفي عملية  العلمي ة الث ورةتأهيل القوى العاملة الستخدام التقدم التقني و

 مستوى يمكنها من اإلسهام في تطوير التكنولوجيا وتوطينها وابتكارها.

 تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها  تحقيق التوازن في سوق القوى العاملة ،

 لقوة العمل. األمثلبهدف التوصل إلى االستخدام 

  وتنميتها. البشري ةبمستوى الموارد  الن هوضبهدف  مالي ةالعمكافحة األمية ونشر الثقافة 

 

، وتحديد االتجاهات المستقبلية للتنمية  والمعلومات البياناتيتطلب توفير  اإلستراتيجي ةووضع مثل هذه 

، ووضع الحلول للحد من هجرة العقول خار   تقوة العمل نتقال، ووضع صيغة علمية وعملية إل الش املة

، السيما  البشري ةعلى دور العمل العربي المشترك في مجال تنمية الموارد  التأكيد، والبد من  الوطن العربي

القومي وإستراتيجية  يتقتصاداإلوثيقة العمل  عربي ةال، فقد أتقرت القمة  صت بذلكأوتقد  عربي ةالوأن المؤتمرات 

بالموارد  اإلهتمام، ضرورة  والبرامج هدافاألوبخاصة في تقسم  2000المشترك في عام  يتقتصاداإلالعمل 

 لتها اهتماما  كبيرا .أو والقوى العاملة وتنميتها و البشري ة
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 الخاتمة والتوصيات

 

رغم نجاحه  هإال  أن ، العربي المشترك يتقتصاداإلنه رغم التاريخ الطويل للعمل أالعرض السابق يالحظ  من

 ، المتخص صة عربي ةال المنظ مات و عربي ةال مالي ةال المؤس سات إنشاءخاصة المتعلقة ب ؛ في بعض الجوانب

لم يحقق  هإال  أن ، عربي ةالالعمل  منظ مةومن بينها  ، والتي نجحت إلى حد كبير في المجاالت التي وكلت إليها

بشأن  ي ةتقتصاداإلفرغم تقرارات القمم  ، العربي يتقتصاداإلفي مجال التكامل  عربي ةالما تصبو إليه الشعوب 

من عام  ا  إعتبارالمشتركة  عربي ةالالسوق  إتقامةو ، 2015من عام  ا  إعتبارالجمركي العربي  اإلت حاد إتقامة

تبحث في كيفية حل  عربي ةال الد ول، مازالت  2015ونحن في نهاية عام  ، حتى اآلن هإال  أن ، 2020

ولم ننتقل بعد لمرحلة ،  2005والتي أتقيمت منذ عام  ،  الكبرى عربي ةالالمشاكل العالقة لمنطقة التجارة الحرة 

 الجمركي . اإلت حاد

 عربي ةالي للدول نتاجاإلوعدم تنوع الهيكل  ، عربي ةالات تقتصادإلى الطبيعة الريعية لإل ضافةهذا اإلخفاق باإل

 ، عربي ةالبالمنطقة  النمو  أدى إلى عدم استدامة  ، على النفط أساسي ةها بصفة إعتماد و ، خاصة النفطية منها

الطموحة التي وضعت في هداف األفرغم  ، لذا إلى عدم تقدرة تقطاع الصناعة على خلق فرص عمل ضافةباإل

مثيله مختلف  من أعلى%( وهو 14مرتفع ) مازال عربي ةال الد ولالبطالة ب معد ل إال  أن للت شغيلالعقد العربي 

مقارنة بباتقي المناطق  عربي ةالات تقتصادلإل  تنافسي ةالفي انخفاض القدرة  أيضاهذا  أسهم. وتقد  المناطق بالعالم

 بما يلي: دراسةي ضوء ذلك توصي الف ، عربي ةالللصادرات  تنافسي ةالالجغرافية ومن ثم القدرة 

 

 اإلت حادالى  نتقالالكبرى واإل عربي ةالالعمل على االنتهاء من المشاكل العالقة لمنطقة التجارة الحرة  -1

 .الشأنفي هذا  عربي ةالالجمركي العربي تنفيذا لقرارات القمم 

في المنطقة  النمو  بما يحد من عدم استدامة  ، عربي ةالللدول  ي ةتقتصاداإلالعمل على تنوع الهياكل  -2

 . عربي ةالفي الحد من البطالة بالمنطقة  همسومن تقدرتها خلق فرص عمل مما ي ، عربي ةال

رتحقيق  -3 ورفع فعاليتها(  البشري ةالنوعي للقوى العاملة ورفع كفاءاتها ومهاراتها ) تنمية الموارد  التطو 

، وهذا يتطلب  الش املة الت نمية، بما ينسجم مع مستلزمات تحقيق  يتقتصاداإل الن شاطفي شتى تقطاعات 

وتوسع تقاعدتها بحيث تشمل مختلف أصناف المهن ومستويات  الت دريبالتأهيل و إمكاني اترفع 

 المهارة واالختصاص.

وجعلها في  الش املة الت نميةفي عملية  العلمي ة الث ورةتأهيل القوى العاملة الستخدام التقدم التقني و -4

 .عربي ةالات تقتصاداإل تنافسي ةب اإلرتقاءمستوى يمكنها من اإلسهام في 

، تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها  تحقيق التوازن في سوق القوى العاملة  -5

 لقوة العمل. األمثلبهدف التوصل إلى االستخدام 
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 وتنميتها. البشري ةبمستوى الموارد  الن هوضبهدف  مالي ةالعمكافحة األمية ونشر الثقافة   -6

حتى يمكنها تنفيذ  ، عربي ةالالعمل  منظ مة، ومن بينها  المتخص صة عربي ةال المنظ مات زيادة موازنات -7

 .عربي ةالبالمنطقة  تنافسي ةالو الت شغيلب اإلرتقاءمن شأنها  أنشطةبرامج و
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 الّسادسالمحور 

 
 السعودية : الحالةالتّشغيلو تنافسيّةال

 

 مقدمة:

التي تواجه كل دول العالم بما فيها  تحد ياتال رأسعلى  ا ونوع اموضوع توفير اليد العاملة المؤهلة كم   عد  ي  

التا. فيإتقتصادالمتقدمة  الد ول السريعة والمستمرة في القطاعات المختلفة لسوق العمل تفرض على اليد  الت حو 

م بسهولة مع التغيير المطرد. من هذا المنظور أتقلوأن تت المهني ةالعاملة أن تكون على تقدر كبير من المهارات 

المهني سعيا للحصول على مخرجات والتقني  الت دريبإلى  - ي ةتقتصاداإلعلى مختلف مستوياتها  الد ولاتجهت 

 الس لوكي اتإلى تميزها بالقدرات و ضافةللدخول الى سوق العمل باإل الضروري ةتملك المهارات والمعرفة 

 تحصيل مهارات جديدة.لمواكبة التغيير و الالزمة

 

 للت دريبمنة  السعودية عملية تأسيس شاملة لنظام تعليمي يخصص حيزا   عربي ةالبدأت المملكة  ،منذ عدة عقود

ومواءمتها  المهني ة. يهدف هذا النظام إلى تطوير برامج تدريبية تجمع بين اكتساب المهارات  التقني و المهني

 للمهارات المطلوبة في سوق العمل.

. فعملت  والخدمية صناعي ةالمؤهلة في القطاعات ال وطني ةالسعودية على اليد العاملة ال عربي ةالراهنت المملكة 

على زيادة عدد الخريجين المدربين و ذلك بتنويع البرامج و بناء المزيد من الكليات والمعاهد التقنية في جميع 

. وسيتم  ية المتطورةالت دريبوتوفير األجهزة  الت دريبفي  ستثمار. وتم تخصيص ميزانية هامة لإل البلد أنحاء

التقني  الت دريبفي مجال  عربي ةالالتجارب  أكبرو أهمفي هذه الورتقة استعراض التجربة السعودية كأحد 

ح منظومة أيضاوسوق العمل السعودي على أن يتم  يتقتصاداإل. وستبدأ الورتقة بخلفية عن الوضع  والمهني

 عوامل نجاح هذه التجربة. أهمية وعالتقتها المختلفة وتنتهي باستعراض الت دريبو ي ةالت عليم

 

  قتصاداإلو الّسكان،  السعودية الجغرافيا عربيّةالالمملكة: 

 

% من شبه جزيرة العرب، وتبل  80دول الخليج حيث تحتل حوالي  أكبرالسعودية  عربي ةالالمملكة  تعد  

كيلومتر، أما الساحل الشرتقي  1.800. ويمتد ساحلها الغربي حوالي  مربع كيلومتر 2.000.000مساحتها 

في منطقة  عاليةالسعودية بين مناطق جبلية  عربي ةالسطح أرض المملكة  يتراوحكيلومتر و 500فيمتد 

 دية واسعة في نجد.أو الجنوب الغربي و
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، ويوجد  ة كل منطقة منها تضم عددا  من المحافظاتإداريمنطقة  13السعودية من  عربي ةالتتألف المملكة 

مليون نسمة حسب  28محافظة فئة )ب( . ويبل  عدد سكان المملكة  61محافظة فئة )أ( و 43بالمملكة عدد 

%(. كما تبل  نسبة الوافدين 2.4على مستوى العالم ) علىاأل الس كان النمو   معد ل، ويعد  م2010 إحصائيات

% من 55)غير المواطنين( ثلث سكان المملكة تقريبا . كما يعد المجتمع السعودي مجتمعا شابا  حيث أن 

 المكرمة. في منطقتي الرياض ومكة الس كان% من 50. بينما يتركز  سنة 19من  أتقلهم  الس كان

  

 وسوق العمل السعودي :  قتصاداإل 

ا  في إتقتصاد 20 أكبرعلى مستوى المنطقة حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من  كبرالسعودي األ تقتصاداإليعد 

الجارية( .  األسعارمليار دوالر )ب 764 حوالي م 2014في عام  جماليالعالم حيث يبل  الناتج المحلي اإل

% في 61القطاع النفطي بحوالي  ساهموي دوالر. 21000 جماليويبل  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل

 إجماليعالمي في  إتقتصاد أكبرك الث الثالسعودي المركز  تقتصاد. وتقد حقق إل جماليالناتج المحلي اإل

لتصل  2014السعودي بنهاية  األجنبيحيث ارتفعت احتياطيات النقد  ، م 2014األصول االحتياطية للعام 

 مليار دوالر . 724إلى 

 

لمملكة حققت المركز ا ة أنالس ادسلميزان المدفوعات حسب تعريف الطبعة  يالد ولوتؤكد بيانات صندوق النقد 

حيث بل  فائض  ، 2014من عام  األولاأللماني في فائض الحساب الجاري خالل الربع  تقتصاداإلبعد  الث اني

 .مليار دوالر 30.7الحساب الجاري للمملكة 

 

في  G20ضمن دول مجموعة العشرين  أداءة بعد الصين والهند كأفضل الث الثجاءت المملكة في المرتبة 

% سنويا  خالل الفترة من 6.0الناتج المحلي الحقيقي  إجمالينمو  معد ل، حيث بل  وسط  ةاألخيرالسنوات 

 % خالل نفس الفترة.7.3نمو أسرع بل   معد ل. بينما سجل القطاع غير النفطي متوسط  2013إلى  2008

 

ا  في إتقتصاد 20 أكبر" التي تضم G20م إلى مجموعة العشرين "1999وتقد انضمت المملكة في ديسمبر 

 المالي ستقراراإلالمالي الذي حل محل منتدى  إستقرارالعالم. وتقد تزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس 

وصياغة  إعدادفي  ساهمت المملكة عضوا في لجنة بازل المصرفية. وهو ما يعني أن المملكة تأصبحثم 

 ". International Standard Setters"بـما يعرف  أو  العالمي ة المنظ مات المعايير التي تضعها 

 

،  يالد ولصندوق النقد  إدارةالوحيدة العضو في مجلس  عربي ةالالدولة  السعودية هي عربي ةالالمملكة  كما تعدُّ 

" التي يصدرها SDRة عالميا من حيث حجم االحتياطي في حقوق السحب الخاصة "الس ابعوتحتل المرتبة 

مليارات  7.0احتياطيات المملكة من وحدات حقوق السحب الخاصة  إجمالي، حيث بل   يالد ولصندوق النقد 

مليارات دوالر(. وبل  نصيب  10.48) لايرمليار  3.39م، أي ما يعادل2014سبتمبر  20 وحدة في
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ة %، وبلغت تقوتها التصويتي  2.93 يالد ولفي صندوق النقد  عضاءاأل الد ولحصص  إجماليالمملكة من 

2.8.% 

 

بين  من والعشرين ةالمصدرين للسلع في العالم والمرتبة الحادي أكبركما تحتل المملكة المرتبة العاشرة بين 

بين  من ( والمرتبة العشريناألوروبي اإلت حادالمستوردين للسلع في العالم )باستثناء التجارة البينية لدول  أكبر

. وتحتل المملكة  العالمي ةة في مؤشر تنمية تجارة التجزئة الس ابعالمستوردين للخدمات في العالم والمرتبة  أكبر

ابعه وتصديره والمرتبة إنتاجعالميا في احتياطي البترول و األولىالمرتبة  ة عالميا من حيث احتياطي الر 

بين  ت المركز الحادي عشر عالميا  . واحتل   يات في العالم العربيوامنتج للبتروكيم أكبرالغاز. كما تعد المملكة 

 ستقراراإل حيث عالميا  من الت اسع المركز . كما احتلت المملكة عمالاأل أداءالتي تتمتع بسهولة  الد ول

 . يتقتصاداإل

 

،  األولىالدورة  2014ات العامة بالمملكة للعام حصاءوحسب بحث القوى العاملة الصادر عن مصلحة اإل

. ويبل  اسعودي   امواطن   5.260.161، منهم  عامل وعاملة 11.286.744يبل  عدد القوى العاملة بالمملكة 

عامل وعاملة حيث يبلع عدد المتعطلين عن  10.634.733عدد القوى العاملة  إجماليعدد المشتغلين من 

الوعاملة. ويتركز غالبية  عامال   652.011العمل  ة غير السعودية بالقطاع الخاص حيث تبل  نسبة العم 

عدد العاملين بهذا القطاع والبال  عددهم  إجمالي% من 86من أكثر العاملين بالقطاع الخاص  األجانب

 وعاملة. عامال   8.486.533

 

 في المملكة التّدريبو التّعليم: 

، وتقبل ذلك كانت محدودة على ما يسمى الكتاتيب.  ميالدية 1932في السعودية رسميا للعام  الت عليمتعود بداية 

الثانوي وهي متاحة  الت عليمحتى  المتوس طةب االبتدائي مرورا   الت عليمالعام في السعودية من  الت عليميبدأ  حاليا ،

 ، في المملكة ي ةتقتصاداإلو اإلجتماعي ة. ومع ازدهار الحياة  السعودية عربي ةاللجميع المقيمين في المملكة 

 اجباريا للمراحل االبتدائية. الت عليم أصبح

 

هي وزارة الت عليم )تشرف على الت عليم العام والعالي(  ويشرف على الت عليم والت دريب بالمملكة جهتان رئيستان

 - والمؤس سة العامة للت دريب التقني والمهني )تشرف على منظومة الت دريب التقني والمهني الحكومية

 ( مسئوليات كل جهة من الجهتين.1المشتركة والخاصة( حيث يوضح الشكل رتقم )
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 العام: التّعليم 

 إلى أن   م 2012الوزارة لعام  إحصائياتحيث تشير  هالعام بجميع مراحل الت عليمعلى  الت عليمتشرف وزارة 

معلم  460.610كما بل  عدد المعلمين والمعلمات  ، طالبا  وطالبة 4.918.577عدد الطالب والطالبات بل  

 مدرسة. 26.934، وبل  عدد المدارس  ومعلمة

 

. حيث  العام في ضوء الخطط الخمسية للدولة للت عليمبوضع خطة خمسية  تقتصاداإلوتقوم وزارة التخطيط و 

 الت عليمولإلشراف على جودة  . م 2014 م وتنتهي في عام  2004 بدأت من  للت عليمتم تقديم خطة عشرية 

ية مستقلة تتمتع باالستقالل المالي إعتبارالعام ذات شخصية  الت عليمهيئة تقويم  إنشاءم  2012العام تم في عام 

يشكل من محافظ الهيئة )رئيسا ( وممثل عن كل من  إدارة. وتقد نص تقرار انشائها أن للهيئة مجلس داري واإل

العامة  المؤس سةاألكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم و عتمادللتقويم واإل وطني ةوالهيئة ال الت عليموزارة 

نشاط  من الخبراء في مجال أربعةة والن فسيو التربوي ةالتقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم  للت دريب

 الت عليمتجويد  ىالعمل عل  أجلالعام من  الت عليمهيئة تقويم  إنشاءويهدف  . الهيئة وممثل عن القطاع الخاص

العام في المملكة والرتقي به إلى مستويات عالمية منافسة من خالل التشخيص والتقويم ومن خالل تنفيذ 

ة، حيث ستعمل على تحديد نقاط  الالزمةالمبادرات  وتقياس  ، ي ةالت عليم المؤس ساتونقاط الضعف في  القو 

 :  ومن بينها ما يليمن المهمات واالختصاصات  . وتتولى الهيئة عددا   ي ةالت عليموتطبيق معايير الجودة  داءاأل
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،  ساسي ةاأل مؤش راتال، يتضمن المعايير و العام الت عليمبناء نظام للتقويم ولضمان جودة  -1

 ونماذ .  إجراءاتالعام وجميع ما يتعلق بذلك من  الت عليملمؤهالت  وطني ا وإطارا  

،  بشكل دوري بناء على معايير الهيئةها إعتماد المدارس الحكومية واألهلية و أداءتقويم  -2

مع المنشآت المختصة في مجال التقويم   الت عاون أوبالتعاتقد  أو سواء تم ذلك من تقبل الهيئة 

 . عتماد واإل

 . دراسي ةالمقننة لكل مرحلة  وطني ةبناء االختبارات ال -3

 

 العالي: التّعليم 

جامعة  25العالي بالمملكة حيث يصل عدد الجامعات السعودية الى  الت عليمعلى  أيضا   الت عليمتشرف وزارة 

وطالبة. كما تشرف على  ا" طالب   1.058.155م "  2012 اتـــإحصائيب ـل  عدد طالبها حسـحكومية يب

أة شهرية تقدر ـ. ويصرف للطالب مكاف وطالبة ا" طالب  58.628جامعة وكلية أهلية يبل  عدد طالبها "  33

 .رياال 1000بـ 

 

األكاديمي لتعمل على التحسين المستدام للجودة في كل تقطاعات  عتمادللتقويم واإل وطني ةالهيئة ال إنشاءوتقد تم 

فوق  الت عليم. وتعمل الهيئة على تقويم جودة مؤسسات  السعودية عربي ةالفوق الثانوي في المملكة  الت عليم

في  العالمي ةالمعايير  علىضمان تحقيقه األ  أجلوذلك من  ، المؤس سات، والبرامج التي تقدمها هذه  الثانوي

 : تاليةالالجوانب 

 .جودة حصيلة تعلم الطلبة 

  ي ةالت عليم المؤس ساتوالخدمات المساندة المتوفرة داخل  دارةاإلجودة . 

  فوق الثانوي في البحث العلمي وفي ما تقدمه للمجتمع الذي تعمل به. الت عليمإسهامات مؤسسات 
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 هـ1434 -1433توزيع الطلب المقيدين بالجامعات السعودية للعام 
 

 عليا دراسات بكالوريوس دبلوم متوسط المجموع الجنس دراسةمجال ال

 
355،442 46،645 1،205،458 55،378 

 البرامج الرئيسية

 0 57،145 2،812 30،247 ذكر

 0 63،464 1،379 36،581 أنثى

 0 120،609 4،191 66،828 جملة

 اإلسالمية الد راسات

 5،440 86،005 396 20،033 ذكر

 2،726 81،475 497 17،193 أنثى

 8،166 167،480 893 37،226 جملة

 تدريب المعلمين

 1،391 17،791 728 3،214 ذكر

 1،333 49،975 751 7،334 أنثى

 2،724 67،766 1،479 10،548 جملة

 الت ربيةعلوم 

 9،384 6،444 1،438 9،000 ذكر

 9،843 4،973 1،465 9،128 أنثى

 19،227 11،417 2،903 18،128 جملة

 الفنون

 89 1،626 8 595 ذكر

 239 6،131 0 881 أنثى

 328 7،757 8 1،476 جملة

 يةاإلنسان الد راسات

 2،382 69،459 2،047 39،073 ذكر

 3،087 128،708 1،641 46،770 أنثى

 5،469 198،167 3،688 85،843 جملة

 والسلوكية اإلجتماعي ةالعلوم 

 1،746 45،607 463 11،927 ذكر

 2،380 55،916 226 9،787 أنثى

 4،126 101،523 689 21،714 جملة

 عالماإلالصحافة و

 425 17،083 33 1،763 ذكر

 325 5،172 264 1،360 أنثى

 750 22،255 297 3،123 جملة

 دارةاإلة والت جاري عمالاأل

 2،082 139،640 7،302 32،690 ذكر

 1،268 79،564 13،031 21،032 أنثى

 3،350 219،204 20،333 53،722 جملة

 القانون

 1،053 8،680 176 2،606 ذكر

 58 5،469 0 730 أنثى
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 1،111 14،149 176 3،336 جملة

 علوم الحياة

 386 7،221 0 691 ذكر

 850 17،601 0 1،448 أنثى

 1،236 24،822 0 2،139 جملة

 العلوم الفيزيائية

 567 17،358 0 4،831 ذكر

 773 32،489 0 6،525 أنثى

 1،340 49،847 0 11،356 جملة

 حصاءالرياضيات واإل

 218 10،909 0 1،488 ذكر

 532 18،051 0 2،231 أنثى

 750 28،960 0 3،719 جملة

 المعلوماتية

 750 19،982 5،222 6،254 ذكر

 879 25،343 5،390 5،702 أنثى

 1،629 45،325 10،612 11،956 جملة

 الهندسة والصناعات الهندسية

 1،127 25،124 109 2،927 ذكر

 11 697 0 198 أنثى

 1،138 25،821 109 3،125 جملة

 التحويلي ةو نتاجي ةاإلالصناعات 

 4 0 0 0 ذكر

 57 1،451 0 303 أنثى

 61 1،451 0 303 جملة

 الهندسة المعمارية والبناء

 698 9،151 285 642 ذكر

 20 672 0 197 أنثى

 718 9،823 285 839 جملة

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 403 3،780 0 1،093 ذكر

 0 1،274 0 598 أنثى

 403 5،054 0 1،691 جملة

 الطب البيطري

 84 345 0 330 ذكر

 0 0 0 0 أنثى

 84 345 0 330 جملة

 الصحة

 834 33،492 392 7،637 ذكر

 959 37،970 479 8،074 أنثى

 1،793 71،462 871 15،711 جملة

 329 2،864 0 673 ذكر اإلجتماعي ةالخدمات 
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 387 4،355 0 549 أنثى

 716 7،219 0 1،222 جملة

 الشخصي ةالخدمات 

 0 1،161 111 153 ذكر

 67 3،559 0 824 أنثى

 67 4،720 111 977 جملة

 خدمات النقل

 0 47 0 0 ذكر

 0 0 0 0 أنثى

 0 47 0 0 جملة

 حماية البيئة

 192 222 0 130 ذكر

 0 13 0 0 أنثى

 192 235 0 130 جملة

 أخرى

 0 0 0 0 ذكر

 0 0 0 0 أنثى

 0 0 0 0 جملة

 الجامعات الحكومية إجمالي

 29،584 581،136 21،522 177،997 ذكر

 25،794 624،322 25،123 177،445 أنثى

 55،378 1،205،458 46،645 355،442 جملة

 

 التقني والمهني التّدريبمنظومة سوق العمل وعلقته ب: 

 إحتياجاتو الت دريبو الت عليمولتحقيق المواءمة المنشودة بين مخرجات  عربي ةاللتنظيم سوق العمل بالمملكة 

ة بجهود مضنية لتنظيم سوق العمل وخلق األخيرسوق العمل تقامت وزارة العمل السعودية في السنوات 

منظومة سوق عمل مترابطة تجمع جميع الشركاء المسئولين عن تحقق التوازن المطلوب بين جانبي الطلب 

الرئيسة التي ظلت تعانيها سوق العمل  هيكلي ة، أسهمت في الحد من التشوهات ال البشري ةالقوى  والعرض من

ال إعداد تجاوزفي  المتمث لة،  فترة طويلة من الوتقت في سوق العمل النسب المعقولة والمقبولة  جنبي ةاألة العم 

في القطاع الخاص خالل العامين من نصف مليون شاب وشابة  أكثر، وأثمرت عن تدريب وتوظيف  ا  يإتقتصاد

 .الماضيين

 

 :مخطط منظومة سوق العمل 

التقني والمهني ينبغي أن يكون ضمن منظومة متكاملة تحقق التوازن بين جانبي العرض  الت دريبتطوير  إن  

.  وسوق العمل الت دريبالربط بين العناصر المعنية ب  أجلهدف إلى العمل من يو البشري ةوالطلب على القوى 

 ية.الت دريب حتياجاتوواتقع اإل الت شغيلويتحدد دوره في تنظيم ومتابعة سياسة 
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 العلقة بين الشركاء في منظومة سوق العمل السعودي ( يوضح2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نات منظومة سوق العمل التي تقامت وزارة العمل بإنشاء  2ويبين المخطط رتقم ) ( الت رابط بين كل مكو 

ناتها وتحديد مهامها. ومن خالل النظرة األولية لهذا المخطط يالحظ أن جل  عناصر منظومة سوق العمل  مكو 

، مما يعني أن جميع الشركاء لهم ارتباط فيما بينهم. ولفهم المهام المشتركة  تصب في بوابة المعلومات

 والعالتقة بين عناصر المخطط، سنستعرض مهام كل شريك لهذا المخطط.

 

  

:متدراألفراد

 بينوموظفين

الغرف 

 ةالتّجاري

برنامج 

التنسيق 

اللتوجيه 

مركز 

 العلومات

المرصد 

الوطني 

المؤسسات 

 يةالتّدريب

 

المجلس 

القطاعي 

للمهارا

منظومة سوق العمل 

مركز 

عتماد اإل
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 (: مخطط منظومة سوق العمل2جدول رقم )
 

 مهام الشريك الشركاء

مراكز التوجيه 
 الت وظيفو

 )طاتقات(

في  عمالالمبلغة من تقطاع األ المتوفرة في سوق العمل الت وظيفعن فرص  اإلعالن-1
 الجهات الحكومية.أو القطاع العام والخاص 

الراغبين في الحصول على وظيفة وذلك من خالل  فراداستقبال اإلعالنات من تقبل األ-2
 (.CVتقديم مجمل خدماتهم )

 ية.الت طويرعن الدورات  اإلعالن-3
سوق العمل من المهارات  إحتياجاتإلطالعها على  الت دريبالتواصل مع مؤسسات -4

 تطوير البرامج لالستجابة لمتطلبات سوق العمل.  من أجلأو والكفاءات 
 للشباب بالتخصصات المطلوبة بسوق العمل. اإلرشادتقديم -5

ة الت جاريالغرف 
 صناعي ةوال

 عن الفرص المتاحة للتوظيف. اإلعالن-1
 عن الكفاءات المطلوبة للوظائف المتاحة. اإلعالن-2
ية التخصصية لتطوير كفاءات العاملين للحفاظ على الت دريبعن الدورات  اإلعالن-3

 لمسايرة التقنيات الحديثة. أو وظائفهم 
 المشاركة في المجالس القطاعية للمهارات.. -4

يشمل الباحثين عن فرص وظيفية مالئمة لتخصصاتهم وكفاءاتهم والموظفين الراغبين -1 فراداأل
في تحسين مهاراتهم ومستوياتهم كما يشمل الموظفين ذوي المهارات الضعيفة 

ية الت دريب المؤس ساتالمتدربين والطالب ب إلى إضافةوالمهددين بالفصل عن العمل. 
 . ي ةالت عليمو

المجالس 
 القطاعية
 للمهارات

 بتنفيذ ما يلي: البشري ةالمهمة الرئيسية للمجالس تتمثل في تطوير الموارد 
 لتلك المهن.  المهني ةتحديد المهن داخل القطاع والمعايير  -1
كفاءة ومهارات المعلمين  تحديد الممارسات األنسب ومبادئ التوجيه للرفع من -2

 والموظفين.  والمدربين
زمةوالمسوحات  الد راساتعمل  -3 لتحديد الطلب الحالي والمستقبلي من القوى  الال 

 العاملة بالمهن داخل القطاع.
 ي ةالت عليم المؤس ساتمن أو  الت وظيفجلب خبراء مختصين سواء من تقطاعات  -4

ملتقيات علمية وتقنية وتقديم الجديد في التقنيات الحديثة وتحليل  تقامةية إلالت دريبو
 ية المطلوبة في سوق العمل.الت دريب حتياجاتاإل

هم من إحتياجاتفي القطاعات الخاصة والعامة لمعرفة  عمالالتواصل مع تقطاع األ -5
 والمستقبلية. حاليةالالمهارات والكفاءات 

 والمواصفات( عداداإلية )المهن والت دريب حتياجاتة باإلالت دريب المؤس ساتتزويد  -6
 .البشري ةلتطوير الموارد 

مصلحة 
اإلحصاءات 

 العامة

 رتقاميعتبر مركز اإلحصاء بمثابة العصب الرئيسي إذ يعتبر الجهاز الذي يستند على األ
 الصحيحة للتخطيط السليم.ويمكن تلخيص مهامه فيما يلي :

 وتوزيعها حسب المهن والمناطق الجغرافيةتقدير حجم القوى العاملة  .1
غير مؤهلين ومتابعة أو إحصاء شامل للعاطلين عن العمل سواء كانوا مؤهلين  .2

 بشكل دتقيق على مدار الفصل الواحد. الت وظيفالمدخالت والمخرجات لطالبي 
 فرز الباحثين عن العمل وفق المؤهالت والتخصصات واألعمار والجنس. .3
 التي تطرأ على الباحثين عن العمل. التغي راتمتابعة  .4
 .الت وظيفالتواصل مع مركز التوجيه و .5
 الدتقيقة البياناتالتواصل مع الجهات الخاصة والعامة لتوفير  .6

مؤسسات 
التقني  الت دريب
 والمهني

 الت دريبالعمود الرئيس للمنظومة، حيث هي التي تتحمل مهمة  الت دريبتعتبر مؤسسة 
مل على االستجابة لمتطلبات سوق العمل، كما تعمل على إصالح بأنواعة المختلفة، وتع

ية التي يحتاجها سوق الت دريبها وتبتي البرامج أشكالية بشتى أنواعها والت دريبالمنظومة 
وكذلك  الت وظيفالعمل وذلك من خالل التغذية الراجعة من مرصد سوق العمل ومركز 

المستمر ومتابعة المخرجات عن طريق إعطائها دورات تطويرية  الت طويرالقيام بعملية
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عبارة  الت دريب. كما أن مؤسسة الت وظيفرفع الكفاءات للباحثين عن   تخصصية من أجل
وتطويرها  الت دريب إحتياجاتتقييم   من أجل عمالعن أذن صاغية للشركات وتقطاع األ

 ة وفق تطورات التقنيات الحديثة.برامج جديد لتتماشى مع حاجيات سوق العمل وإعتماد

 مركز اإلعتماد 
 والتقويم المهني

تحديد مدى   مهني يتم تقييمالخريجين والممارسين من أجل للحصول على شهادة إعتماد
وهوبذلك يساعد على ما  المهني ةتحقيقهم لمتطلبات ومعايير المهن ضمن نظام المؤهالت 

 يلي.
للحصول على عمل مجزي  الت عليمو الت دريبيفتح فرص جديدة للمتسربين من  -

 بالمهارات المكتسبة. اإلعترافمن خالل 
يمنح الفرصة للموظفين الذين لديهم خبرة مهارية بدون شهادة للحصول على  -

 لخبراتهم. وثيقة إعتماد
يمنح أرضية مشتركة للمتدربين في القطاع العام والخاص للحصول على نفس  -

 معايير التأهيل والجودة.

المرصد 
 الوطني
 للعمل

كما   البشري ةسوق العمل لتحديد مقدار الطلب والعرض من الموارد  دراسةيقوم ب .1
 ونوعا  في الوتقت المناسب

 يقوم بمتابعة الخريجين. .2
 حتياجاتوالمسوحات لسوق العمل لتحديد اإل الد راساتمسئول على عمل  .3

 المستقبلية حتياجاتباإل ية على المستوى الوطني والمحلي حاليا  والتنبؤالت دريب
والمجتمع في اتخاد تقراراتهم  الت دريبيتحمل عملية تثقيف مسئولي تقطاع  .4

ية المناسبة الت دريبالتي يتخذونها لتبني واختيار الرامج  العملي ةوالخطوات 
 سوق العمل حتياجاتإل

والتشريعات المناسبة للجهات المدنية لمعالجة الطلب على القوى  الس ياساتيقترح  .5
 البشري ة

 

 تطاقا مكاتب التنسيق الوظيفي والتوجيه المهني: 

تدار من تقبل صندوق تنمية الموارد  البشري ةوهي عبارة عن مراكز حديثه متخصصة في مجال تنمية الموارد 

. وتقوم هذه المراكز  ةع شركات توظيف عالميم الت عاونالتقني والمهني ب للت دريبالعامة  المؤس سةو البشري ة

 . فرص وظيفية إيجادية والت دريبمن العديد من البرامج  اإلستفادةبمساعدة طالبي العمل من السعوديين على 

وتقدم لهم  ، حيث تتولى مراكز طاتقات استقبال جميع الباحثين عن العمل المسجلين ببرنامج "حافز" )العرض(

واإلحالل بشكل احترافي ومتطور من خالل استخدام أدوات التقييم والقياس للمؤهالت  الت وظيفخدمات 

الفرصة الوظيفية  إحتياجاتالموجه للمواءمة بين  الت دريبالمهني و اإلرشادثم  ، والمهارات والقدرات

يتوفر لدى مراكز طاتقات احتيا   ، . وفي جانب )الطلب( ومواصفات شغلها المتوفرة لدى طالبي العمل

منشآت القطاع الخاص من الفرص الوظيفية المتاحة وفقا لمقدرته على شغل الفرص الوظيفية بما يالئمها من 

. حيث تتولى تلك المراكز التنسيق مع منشآت القطاع الخاص بتحديد مواصفات شغل تلك  وطني ةكفاءات 

 لتلك المتطلبات. وطني ةلشغلها ومن ثم السعي لتوفير الكفاءات ال الفرص الوظيفية ومتطلباتها والزمن المحدد

 

ةوتقوم مراكز طاتقات للتوظيف بمساعدة الباحثين عن عمل من خالل تقييم تقدراتهم وتحديد نقاط  المتوفرة  القو 

. وتتولى هذه المراكز تقديم الخدمات وفقا الحتيا  طالبي  لديهم وذلك لتحديد مجاالت العمل المناسبة لهم

ية من خالل خدمة االنترنت وعبر موتقع صندوق تنمية األولالعمل حيث انها تقدم خدمات التقييم والقياس 

 االلكتروني.  الت دريب)هدف( بما فيها  البشري ةالموارد 
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 التقني والمهني التّدريب: 

مؤسسة عامة ذات شخصية  إنشاء، فقد تم  التقني والمهني الت دريب ي ةهمإدراكا من الحكومة السعودية أل

تقادرة على التعامل مع  المهني ةوتأهيل كوادر تقنية في المجاالت التقنية و إعدادية مستقلة تتولى إعتبار

ر التي كانت  فن يةحيث تم دمج المعاهد ال . العصر مستجد اتات المستمرة في مختلف المجاالت ومواكبة التطو 

 اإلجتماعي ةوالشؤون  المهني التي كانت تتبع وزارة العمل الت دريبعليها وزارة المعارف مع مراكز  تشرف

 المهني ". الت دريبالفني و للت عليمالعامة  المؤس سةفي مؤسسة واحدة أطلق عليها " 

 

المهني بما في ذلك تعديل اسمها من  الت دريبالفني و للت عليم العامة المؤس سة تنظيم إعادةب ـه1428كما تم في 

 المؤس سةالجديد أن  الت نظيمة الث انيونصت المادة  التقني والمهني(. للت دريبالعامة  المؤس سةليصبح ) المؤس سة

 ا. إداريو ية عامة مستقلة ماليا  إعتبارتتمتع بشخصية 

 

  التقني والمهني للتّدريبالعامة  المؤّسسة إنشاءأهداف 

في جميع مجاالته  اإلناثالتقني والمهني الموجه للذكور و الت دريبب المت صلة بتنفيذ البرامج المؤس سةتقوم 

ه ومستوياته أشكالالتقني والمهني بمختلف  الت دريبب يت صلوكل ما  ، المختلفة كالصناعة والزراعة والتجارة

 المهني ة الد راساتإلى إجراء البحوث و إضافة العمل وغيره رأسعلى  الت دريبالتقني والمهنين و الت دريبمثل 

 للقوى العاملة الوطني. نتاجي ةاإل والكفايةداء األ لتطوير

تهدف  المؤس سةالتقني والمهني الجديد في مادتها لثالثة على أن  للت دريبالعامة  المؤس سةواشتمل مرسوم تنظيم 

سوق العمل من القوى  إحتياجاتبما يسهم في سد  الت دريبمن خالل  وطني ةال البشري ةإلى تنمية الموارد 

 : بما يليولها في سبيل تحقيق ذلك دون حصر القيام  ، المؤهلة البشري ة

 

 الت نميةومراجعتها وتطويرها وفق ا لما تقتضيه خطط  للت دريبوالخطط العامة  الس ياسات إعداد 

 .وطني ةال

  والمهنيين وتطويرهم.تأهيل المدربين التقنيين 

  وتنفيذها. الت دريبتصميم برامج 

 فن يةوتحديد معاييره ال ، واإلشراف عليه الت دريبالترخيص للقطاع الخاص ب. 

  وحدات  دارةفي القطاعين العام والخاص إل الت دريبعقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات

 المختلفة وتشغيلها.  الت دريب

  المهني ةالتقنية و البشري ة؛ لتوفير الموارد  الت دريبمشاركة القطاعين العام والخاص في 

 .المتخص صة

 للقطاعين العام والخاص. الت دريبفي مجال  اإلداري ةوالمشورة  فن يةتقديم المشورة ال 

 للت دريبحاضنات تقنية ومهنية  إنشاء. 
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 الت دريبفي مجال  الد راساتإجراء البحوث و. 

  و تطويرها. وتقنياته الت دريبوسائل  إنتا 

 بعد استكمال ـ  ـ داخل المملكة وخارجها ة فيهاعقد المؤتمرات والندوات والحلقات والمشارك

 الالزمة.النظامية  جراءاتاإل

  بعد  الت دريبالمهتمة ب يةالد ولو ي ةاإلتقليم المؤس ساتوالهيئات و المنظ مات االشتراك في عضوية

 .الالزمةالنظامية  جراءاتاإلاستكمال 

 

 التقني والمهني بالمملكة للتّدريب وطنيّةالخطة ال: 

 

-2008التقني والمهني )من  للت دريب وطني ةالتقني والمهني وفقا للخطة ال للت دريبالعامة  المؤس سةتعمل 

 : تاليةال اإلستراتيجي ةهداف األ( والتي تضمنت الرسالة و2030

 

 المستدامة. الت نميةالتقني والمهني لإلسهام في تحقيق  الت دريبمن الراغبين في  أكبراستيعاب عدد  .1

وفق ا لطلب سوق العمل الكمي  المهني ةفي المجاالت التقنية و وطني ةال البشري ةتأهيل وتطوير الكوادر  .2

 والنوعي.

مناسب في سوق  ية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على عملالت دريبتقديم البرامج  .3

 العمل الحر.

 الد راساتاستنادا  على األبحاث و التغي راتو تحد ياتالالقدرة على التكيف والتعامل بنجاح مع  .4

 التطبيقية.

 بناء شراكات إستراتيجية مع تقطاعات العمل لتنفيذ برامج تقنية مهنية. .5

المجتمع وتوفير البيئة المناسبة ساط أوفي  المهني ةالعمل في المجاالت التقنية و ي ةأهمنشر الوعي ب .6

 للتدرب مدى الحياة.

 التقني والمهني. للت دريبالعامة  المؤس سةفي  الت دريببيئة آمنة ومحف ِزة للعمل و إيجاد .7

 التقني والمهني األهلي. الت دريبفي  ستثمارتشجيع اإل .8

 .وطني ةية الالت دريبو ي ةالت عليمتوثيق العالتقة والتكامل مع الجهات  .9

والمشاركة في برامج نقل التقنية  وطني ةللخطط ال الد اعمةية المتقدمة الت دريبالتوسع في المجاالت  .10

 وتطويرها.

 

بما يحقق مواءمة العامة للت دريب التقني والمهني بتطوير برامجها وخططها الت دريبية  المؤس سةاهتمت 

ا أساسيا  مخرجات وحداتها الت دريبية مع إحتياجات سوق العمل بإعتبار    .لمتطلبات الت نمية ذلك عنصر 

ولضمان مسايرة برامجها للتقدم الملموس في تقطاع األعمال ولضمان إكساب المتدرب المهارات التقنية 
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نه من التعامل مع سوق العمل عملت  على إعداد معايير المهارات المهني ة والوطني ة  المؤس سةوالمهني ة التي تمك ِ

من خالل اتفاتقيات الت عاون الفن ية مع عدد من الد ول  المؤس سةوالبرامج والحقائب الت دريبية حيث توصلت 

المتقدمة واستطالع آراء أرباب العمل في القطاع الخاص إلى تحديد نوعية المهارات والتخصصات التي 

 ل.يحتا  إليها سوق العم

 

 التقني والمهني للتّدريبمخطط التخطيط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (6) وطنيّةال المهنيّةالمعايير: 

تطوير البرام  و تصميم المقررات -
من خالل التواصل مع الشركات 

العالقة  أصحابوالقطاه الخاص و
  والمجالس القطاعية

االعتراف بالمؤهالت و المهارات -
تنقل فيما بين المكتسبة و سهولة ال
من خالل نظام  مستويات التّعّيم 

 موحد مؤهالت

تطوير وحدات ندريبية متنوعة  إنشاء-
المهني: دورات و  التّدريبمهارات 

ندوات تطويرية لّمهارات و تكوين 
نظرة استباقية عن المهارات 

 المؤسساتمع  شراكة معرفةبناء -
و  العمل سوقوالشركات و يةالتّدريب

 مراكز األبحاث و االبتكار

ع من الوعي نظام توجيه و إرشاد لّرف-
 أهميّةلياء األمور بأو عند الطالب و 

 التقني و المهني.  التّدريبو إمكانات 

الدعم من الحكومة و القطاع الخاص -
لصياغة السياسات وتوفير البنية 
 التحتية من مباني و تجهيزات 

تطبيقات و ممارسات لتكييف  أنشطة-
روح ع بيئة العمل و خّق المتدربين م

 بتكار و االالريادة 

 وطني لمعّومات لسوق العملمرصد -
لرصد تغيرات نسب المّتحقين 

والمنسحبين و الخريجين و  التّدريبب
 نسب التوظيف و العاطّين

المهارات الجوهرية المطلوبة من -

 المتدربين 

ية للموظفين في التّدريباالحتياجات -

 الشركات

لنظام  اإلستراتيجية األهداف   -

 التّدريب

لتحقيق  اإلستراتيجيةالخطوات -

 األهداف   

نظام تدريب تقني و 

مهني يستجيب 

 سوق العملالحتياجات 

التخطيط 

للتدريب 

المهني و 

 التقني

تحليل سوق 

 العمل

 التّدريب إعادةتغذية راجعة عن نظام 

  اإلستراتيجيةتقييم للخطة 

التقني و  التّدريبمخطط تطوير 

 TVTDالمهني
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. وتقد تم االنتهاء من  بإعداد المعايير المهني ة الوطني ة لجميع المهن التي تندر  ضمن مهامها المؤس سةوتقامت 

 المؤس سةحقيبة تدريبية لمختلف برامج  791 معيارا  مهنيا  وتأليف وتعديل ومراجعة 270 بناء أكثر من

 الت دريبية.

 

العمل  أساليبالمستجدة في  حتياجاتية لمواكبة اإلالت دريبوالمراجعة المستمرة للخطط  الت طويرإطار وفي 

ية لبرامج الكليات الت دريبحاليا مع الجهات االسنشارية تقييما  شامال  لجميع الخطط  المؤس سةتجري  نتا اإلو

ية سيتم تأليف وتعديل الت دريبوبناء على هذا التقييم والمراجعة للخطط  صناعي ةال المهني ةالتقنية والمعاهد 

 ية بما يتالءم وتلك الخطط الجديدة التي تم تطبيقها.الت دريبومراجعة الحقائب 

 

 
 

  التقني والمهني للتّدريبالعامة  المؤّسسةب التّدريبانماط: 

التقني والمهني تدريبا للقطاعين الحكومي والخاص وفق أنماط عدة تتمثل فيما  للت دريبالعامة  المؤس سةتقدم 

 يلي:

 : : وينفَّذ من خالل خمسة برامج التقني والمهني الحكومي الت دريب -1

 التقني للبنين )الكليات التقنية (. الت دريب 1/1

 (.صناعي ةال الثانوي ةالمهني للبنين )المعاهد  الت دريب 1/2

 التقني والمهني للبنات ) الكليات التقنية(. الت دريب 1/3

 العسكري المهني(. الت دريبالعسكري المهني الصناعي )معاهد  الت دريب 1/4

 المهني بالسجون(.  الت دريبفي السجون )معاهد  المهني الصناعي الت دريب 1/5
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 ( برامج فرعية:6التقني والمهني المشترك مع القطاع الخاص ويضم ) الت دريب -2

 التقني والمهني األهلي )المعاهد والمراكز األهلية الربحية(. الت دريب 2/1

 ية المشتركة.الت دريبالمعاهد والبرامج  2/2

 المشترك. للت دريبالوطني  الت نظيم 2/3

 العمل. رأسعلى  الت دريب 2/4

 . المهني ةوالحاضنات  المتوس طةالصغيرة والمنشآت  2/5

 / كليات التميز2/6

 :األنماطوفيما يلي استعراض لتلك 

 التقني والمهني الحكومي: التّدريب: الأو 

 التقني للبنين )الكليات التقنية(: التّدريب -1/1

ما يعادلها بقسميها العلمي واألدبي  أو الثانوي ةالكليات التقنية تقدم برامج تدريبية تطبيقية لحملة الشهادة 

، حيث يحصل  والتقنية المهني ةالستيعاب شريحة من هؤالء الخريجين بهدف تأهيلهم في التخصصات 

في أحد  إداريالمتخر  على شهادة دبلوم متوسط )مساعد مهندس في أحد التخصصات التقنية، مساعد 

برنامج البكالوريوس التطبيقي  أيضاكما تقدم الكليات التقنية .  (عمالاألو مالي ةالو اإلداري ةالتخصصات 

( كلية تقنية ويبل  عدد 36هـ ) 1435/  1434. ويبل  عدد الكليات التقنية حتى عام  )سنتين بعد الدبلوم(

  ( متدربا.113.784المتدربين فيها )

 

ثالثة فصول مدة كل فصل ثالثة عشر  ي إلىالت دريبوالكليات التقنية تأخذ بالنظام الثلثي حيث ينقسم العام 

وحدة تدريبية )يعتمد ذلك على  75إلى  64أسبوع ا ويتطلب تخر  المتدرب في مرحلة الدبلوم اجتياز ما بين 

( 75. وفي مرحلة البكالوريوس التطبيقي يتطلب اجتياز ) يالت عاون للت دريبإلى فصل  ضافةالتخصص( باإل

ة تدريبية تأهيلية في اللغة اإلنجليزية يشترط اجتيازها خالل فصل تدريبي ( وحد12إلى ) إضافةوحدة تدريبية 

 ية التي يقرها مجلس الكليات التقنية.الت دريب%، وذلك وفق ا للخطط 70بمتوسط ال يقل عن 

التقنية الكهربائية التقنية  : تاليةالويشمل برنامج الدبلوم والبكالوريوس في الكليات التقنية التخصصات 

 ــ تقنية الحاسب ــ التقنية اإللكترونية ــ تقنية الفندتقة والسياحة اإلداري ةــ التقنية  ــ التقنية الكيميائية الميكانيكية

 ــ تقنية تصنيع غذائي. ــ تقنية صحة البيئة تقنية االتصاالت

 (:الثانويّة صناعيّةالمهني للبنين )المعاهد ال التّدريب: 1/2

في تخصصات مهنية  صناعي ةال الثانوي ةمتوسط وتقدم شهادة  الث الثهي معاهد تدريبية لمتاحة لخريجي 

)العلمي  الثانوي ةالثانوي في المرحلة  الث انيو األول. كما تقدم مسارات تدريبية لطالب الصف  متنوعة

 الثانوي ةمع احتساب ما اجتازوه في  الثانوي ةمعاهد العمارة والتشييد  أو  الثانوي ة صناعي ةواألدبي( في المعاهد ال

والحصول على شهادة  المتوس طةوالعمارة والتشييد بعد المرحلة  صناعي ةال الثانوي ةعلى مسار  الت ركيزالعامة و
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شهادة "دبلوم معهد العمارة والتشييد الثانوي المطور". ويبل   أو "دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور" 

 170من  أكثرمعهدين ليصل عددها إلى  معد لمعهدا  تزداد شهريا  ب 72حاليا  صناعي ةال الثانوي ةعدد المعاهد 

 معهدا خالل الست سنوات القادمة.

،  المتوس طةوتقدم تلك المعاهد برامج تدريبية مدتها سبعة فصول تدريبية ثلثية للحاصلين على شهادة الكفاءة 

، أحدها يخصص للتطبيق  الثانوي الث اني أو  األولوخمسة فصول تدريبية ثلثية للحاصلين على شهادة الصف 

 25من  أكثرالسعودية )في  المهني ةظام المؤهالت ؛ وفقا  لن والتأهيل الت دريبالميداني بما يتوافق مع مستويات 

، واللحام،  ، والسيارات ، والحاسب ، واإللكترونيات ، والميكانيك : الكهرباء قنيا  مثلتخصصا  مهنيا  وت

شهادة دبلوم معهد العمارة أوم المعهد الصناعي الثانوي المطوروالتبريد والتكييف..( وتمنح شهادة دبلو

% من 10( ألف طالب سنويا  )20والتشييد الثانوي المطور. ويمكن لهذه المعاهد استقبال وتقبول حوالي )

( سنوات 8ألف طالب سنويا  خالل ) (50لترتفع إلى حوالي ) حاليةال( في المرحلة الثانوي ةطالب المرحلة 

لخريجي هذا المسار الجديد  األولوي ة إعطاءهذا التوجه ب (. وسيتم دعمالثانوي ة% من طالب المرحلة 30)

 صناعي ةال الثانوي ةهـ في المعاهد 1434/1435. وبل  عدد المتدربين خالل العام  بالكليات التقنية لتحاقلإل

 ( متدربا .19779من ) أكثر( معهدا  72)

 

 
 

 والعمارة والتشييد صناعيّة( المسار العام للمتدربين ببرامج المعاهد ال6شكل رقم )
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 : الكليات التقنية للبنات:1/3

التقني ما فوق  الت دريبتقدم  صناعي ةال الثانوي ةهي كليات مناظرة للكليات التقنية الخاصة بالبنين والمعاهد 

( كلية تقنية للبنات يتم 18حاليا بتشغيل ) المؤس سةالمهني ما دون الثانوي للبنات. وتقوم  الت دريبالثانوي و

ما  1435/ 1434( مهنة ويبلع عدد المتدربات حسب العام 23في ثمانية أتقسام تقنية تشمل ) الت دريب

المهني للبنات ما دون الثانوي عند انتهاء تنفيذ  الت دريبتقديم  المؤس سةمتدربة. وستبدأ  14189مجموعة 

 ذجية.النمو  مباني ومنشئات المعاهد 

 
 .التقني للبنات التّدريبمجاالت وتخصصات 

 م القسم التخصص

 تقنية دعم فني
 حاسب آلي

1 

 2 شبكات

 3 برمجة

 4 تطبيقات مكتبية

 5 تصميم رسوميات

 6 تصميم صفحات انترنت

 7 ةإداري تقنية  مكتبية إدارة

 8 محاسبة

 9 المنشآت الصغيرة إدارة

 10 تقنية غذائية فرادالتصنيع الغذائي لأل

 11 تقنية إلكترونية أجهزة و آالت مكتبيةصيانة 

 12 تقنية تصوير تصوير فوتوغرافي

 تقنية قص و تسريح شعر
 تزيين نسائي

13 

 14 صبغ الشعر

 15 العناية باألظافر و طلئها

 16 العناية بالبشرة

 17 تقنية خياطة تفصيل

 18 خياطة

 19 شك و تطريز

 20 تريكو

 تقنية صياغة الذهب
 ذهب و مجوهرات

21 

 22 صناعة المجوهرات

 23 تصميم الحلي

 
 التقني للبنات التّدريب( مجاالت وتخصصات 5جدول رقم )

 

 العسكري المهني( التّدريبالعسكري المهني )معاهد  التّدريب :1/4

 الت عاونالعسكري المهني الذي يقوم على  الت دريبالمهني المنضوية تحت مظلة برنامج  الت دريبتهدف معاهد 

 المهني والتأهيل العسكري الت دريبمتخصص يمز  بين  والقطاعات العسكرية إلى تقديم تدريب المؤس سةبين 

؛ فهوو  التطبيوق آليوةيوة المحدثوة مون حيوث الفكورة والت دريب األنماطالعسكري المهني أحد  الت دريبويعد برنامج 

مقوماتهووا.  أهوومالتقنووي للشووباب فووي بيئووة عسووكرية ي عتبوور االنضووباط والدتقووة وااللتووزام  الت وودريبفووي تقووديم  يتمث وول
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 الش ووبابالمتزايوودة موون  عووداداإلبوورامج تدريبيووة جديوودة ت سووهم فووي اسووتيعاب  إعوودادويهوودف البرنووامج الووى تهيئووة و

 والمعنوية للفرد والمجتمع. المادي ةالعمل المهني وفائدته  ي ةأهم، وتنمية الوعي لديهم ب السعودي

 

 العسكري المهني: الت دريبالمشاركة في برنامج  طرافاأل 

 رئاسة الحرس الوطني. .1

 وزارة الداخلية. .2

 وزارة الدفاع والطيران. .3

 التقني والمهني.  للت دريبالعامة  المؤس سة .4

     

 ( شهرا  أي11بالبرنامج لمدة ) الت دريبويتم  ، ( متدرب10.000ية القصوى للبرنامج )اإلستيعابوتبل  الطاتقة 

العسكري  الت دريبوتبدأ ب ،( أسبوعا  تدريبيا  خالف فترتي التسجيل واالختبارات النهائية45ما يعادل )

، وبعد  ومن ثم ي جرى اختبار تقدرات لتحديد المهنة المناسبة لكل متدرب ،( أسبوعا  15العام لمدة ) عداداإلو

( أسبوعا  مقسمة فصلين 30المهني على مختلف التخصصات المتوفرة بواتقع ) الت دريبذلك تأتي فترة 

،  ( أسبوعا15تدريبيين مدة كل منهما ) .  ساعتين يوميا معد لب يساسالعسكري األ الت دريبإلى  إضافةً 

بسوق  خرىاألاحد الوظائف  أو ويؤهل البرنامج على دبلوم تقني )سنة واحدة( تؤهله للعمل بالقطاع العسكري

 العمل.

 

 المهني بالسجون(: التّدريبالمهني لنزالء السجون )معاهد  التّدريب: 1/5

وزارة الداخلية  الت عاونالمهني في السجون ب الت دريبالتقني والمهني على  للت دريبالعامة  المؤس سةتشرف 

؛ لتدريب النزالء في دورات مهنية متخصصة مماثلة  داخل السجون المهني ةعدد من المعاهد  إنشاءحيث تم 

المهني في السجون إلى إكساب النزيل المتدرب  الت دريب. يهدف برنامج  المهني الت دريبلبرامج معاهد 

ه وتأهيله للعودة إلى المجتمع ــ بعد انتهاء محكوميته ــ عنصرا  فاعال  عدادالتخصصية إل العملي ةالمهارات 

في  المتمث لةية والت دريب العملي ةية الفاعلة المستوفية لعناصر الت دريبقيق ذلك يلزم توفير البيئة ، ولتح ومنتجا  

بالسجون عدد من المهن والتخصصات   الت دريبالمبنى والتجهيز والمدرب والمنهج، ويدرب في مراكز 

، إليكترونيات،  ودهان ، سمكرة ، نجارة ، حالتقة ، خياطة ، حاسب آلي ، التمديدات الصحية الكهرباء)

 بين وتقت وآخر. مكاني اتاإلتدر  حسب  أخرىإلى مهن  ضافة، لحام ( باإل ، تبريد وتكييف سيارات

 

 التقني والمهني  التّدريبثانيا: الشراكة مع القطاع الخاص ب

 في تنفيذها واإلشراف عليها مع القطاع الخاص، وتتمثل فيما يلي: المؤس سةهي البرامج التي تشترك 

 

 االهلية(: التّدريبالتقني والمهني األهلي )مراكز ومعاهد  التّدريب: 1/ 2
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التي ينشئها القطاع الخاص بغرض تقديم برامج تدريبية تقنية  -غير الحكومية  -الخاصة  الت دريبهي معاهد 

. تقدم معاهد  الترخيص لها واإلشراف عليها ودعمها مادي ا ومعنوي ا إصدارب المؤس سةوتقوم  ، ومهنية ربحية

 المؤس سةوتتولى  ية.اإلستيعابوزيادة طاتقته  الت دريبعية أو األهلية دورا  رئيسا  في توسيع  الت دريبومراكز 

يم عن طريق اختبارات اإلشراف على هذه المعاهد وتدعمها وتوفر لها سبل النجاح وتخضع مخرجاتها للتقي

بالمصادتقة  المؤس سةي وتقوم الت دريبتقياسية توضح مستوى القدرة المهارية عند المتخر  في نهاية البرنامج 

( 648منها ) ( معهدا  1040هـ )1433/1434ها. وبل  عدد المعاهد األهلية خالل العام إعتمادعلى الشهادة و

 .( متدربا ومتدربة70.000بها ) ( معهدا للبنات التحق 392)للبنين و معهدا  

  

مع القطاع الخاص)معاهد تدريب تقني المتخصص غير  اإلستراتيجيّةالتقني المتقدم بالشراكة  التّدريب: 2/2

 ربحية(:

ها وتشغيلها بشراكة استراتيجية مع إنشاء المؤس سةهي معاهد تدريب تقني متخصص غير ربحية تتبنى 

 ساسي ةالمعاهـد، وتجهيزهـــا بالتجهيزات األ إنشاءبموجــب تلك الشراكات  المؤس سةالقطاع الخاص.. وتتـولى 

كما يوفر القطاع الخاص  ، يالت دريبوتوفير المدربين المتميزين،والبرنامج  ، الت شغيلويشارك القطاع الخاص 

على  الت دريب. ويحصل المتدرب أثناء فترة  البشري ة، ويستفيد من دعم صندوق الموارد  تجهيزات تخصصية

ل يوم توظيف وشهادة دبلوم عالي في التخصص، أو ية من الت دريبعدد من المزايا منها انها ت حس ب خدمته 

ما يوازيه من  أو  ، Level 4النظام الياباني  أو ( NVQ Level 3الى شهادة عالمية )مثل ضافةباإل

 بتلك المعاهد.  الت دريب. كما يحصل المتدرب على مرتب شهري طوال فترة  العالمي ة األنظمة

 

 ما يلي: اإلستراتيجي ةمعاهد الشركات  أهمومن 

 المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات:  -1

واتحاد مصنعي السيارات في اليابان وموزعي  المؤس سةبين  هـ بشراكة1422هذا المعهد في عام  إنشاءتم 

ا للشباب السعودي الحاصل على  السيارات اليابانية في المملكة. ويوفر المعهد مستوى تدريبي ا تقني ا متقدم 

( شاب سنوي ا 200العامة في مجال تقنية وصيانة السيارات اليابانية ويقوم المعهد بتخريج ) الثانوي ةالشهادة 

ا وتدريب )18من )أكثر روع إيفاد وتم خالل المش ا من منسوبي المعهد في اليابان.20( خبير   ( مختص 

 

  المعهد العالي للصناعات البلستيكية: -2

شركة إس بي  وشريكها الياباني ــ كيماوياتوالشركة الشرتقية للبترو المؤس سةهذا المعهد بشراكة بين  إنشاءتم 

في مجال البالستيك منى خالل توفير األيدي  المحلي ةهذا المعهد الى دعم المصانع  إنشاء. ويهدف  دي سي

المؤهلة والمدربة على أحدث أجهزة التصنيع البالستيكي وتوطين وظائف مشغلي مكائن  وطني ةالعاملة ال

( متدرب 350) ، بواتقع ( متدربا  700ية للمعهد بــ )اإلستيعاب. وتقدر الطاتقة  تصنيع البالستيك في المملكة

هادة الدبلوم في ، وي من ح خريجو المعهد ش دراسي ةفصول  أربعةعامين مقسمين  الت دريبسنوي ا وتبل  مدة 
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 .تصنيع البالستيك

 

 المعهد السعودي التقني لخدمات البترول في الدمام: -3

يكية حيث تم العمل األمرالتقني والمهني وشركة شيفرون  للت دريبالعامة  المؤس سةهذا المعهد بشراكة بين  إنشاءتم 

في خدمات البترول  العالمي ة( والتي لديها الخبرة TQالبريطانية ) العالمي ةعلى تشغيل المعهد من تقبل الشركة 

والتي تمنح شهادة  يةالد ولوسوف توفر الشركة البريطانية المدربين األكفاء والمناهج الخاصة وفق المعايير 

(NVQ Level 3 على النظام البريطاني وكذلك توفر األجهزة )وتقدر  ، تشغيلي ةالللعملية  الالزمة المتخص صة

 (. 800) ية بـاإلستيعابالطاتقة 

 

 معهد االلكترونيات واألجهزة المنزلية في الدرعية: -4

والشركات الموزعة لألجهزة اإللكترونية واألجهزة المنزلية اليابانية في  المؤس سةالمعهد بشراكة بين  إنشاءتم 

بالشراكة مع  الت شغيلالسوق السعودي وكذلك الشركات المصنعة في اليابان إذ إن الشركات اليابانية تقوم ب

لى تزويد . ويهدف المعهد ا في االلكترونيات واألجهزة المنزلية في اليابان المتخص صةالجامعات والكليات 

 المدربة لصيانة تلك االجهزة. وطني ةموزعي االجهزة االلكترونية اليابانية باأليدي ال

 المعهد السعودي التقني للتعدين في مدينة عرعر: -5

المهرة في  وطني ةمعهد متخصص بالتعدين لتوفير الكوادر ال إنشاءمع شركة معادن ب الت عاونب المؤس سةتقامت 

الزور على الخليج العربي متخصص  رأسمجاالت التعدين في شمال المملكة. كما سيتم بناء معهد آخر في 

( متدرب سنويا المعهد 800) ية للمعهد بعرعر بـاإلستيعابفي تدريب صناعة المعادن الخفيفة وتقدر الطاتقة 

 ( متدرب.1000) الزور بـ رأسفي 

 

 رابغ:معهد المياه والكهرباء في  -6

لمشاريع الطاتقة والمياه بهدف تزويد السوق السعودي  عربي ةالوالشركة  المؤس سةبين  الت عاونالمعهد ب إنشاءتم 

توليد الطاتقة الكهربائية وتحليه المياه المالحة العمالتقة ويتسوع  في مجال تشغيل وصيانة محطات وطني ةبكوادر 

 ( متدرب سنويا.800) لـ

 

 األلمانية بجدة:معهد التقنيات  -7

متخصصة في صيانة  وطني ةوشركة الجفالي لتزويد السوق بكوادر  المؤس سةبين  الت عاونالمعهد ب إنشاءتم 

( 800) ية للمعهد بـاإلستيعابالتقنيات االلمانية )سيارات ومنتجات كهربائية والكترونية( وتقدر الطاتقة 

 متدرب.

 أكاديمية تقنيات الطيران بجدة: -8
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والهيئة العامة للطيران المدني حيث يهدف المعهد الى تأهيل كوادر  المؤس سةبين  الت عاونالمعهد ب إنشاءتم 

 متدرب.. (800بـ ) ية للمعهداإلستيعابمتخصصة في تقنية الطيران وتقدر الطاتقة  وطني ة

 

 المشترك )الثنائي( للتّدريبالوطني  التّنظيم: 2/3

توودريبا   الش ووباب( إلووى توودريب الت وظيفالمنتهووي بوو الت وودريبالمشووترك ) للت وودريبالوووطني  الت نظوويميهوودف برنووامج 

 إضوافةالفعلية لمتطلبات سوق العمل  حتياجاتتدريبية تلبي اإل على مهن محددة ووفق برامج الت وظيفينتهي ب

 الت نظويم. و.يحققهوا مون المزايوا التوي اإلسوتفادةو وطني وةالكووادر ال إسوتثمارإلى تفعيل دور القطواع الخواص فوي 

 ويشارك في تنفيذ برامجه كل من: همسالمشترك مشروع وطني ي للت دريب الوطني

 .وزارة العمل ممثلة بمكاتب العمل 

 التقني والمهني. للت دريب العامة المؤس سة 

  البشري ةصندوق تنمية الموارد. 

  السعودية. صناعي ةة الالت جاريالغرف 

 منشآت القطاع الخاص. 

داخول ورش  الث الوثو عموالاألداخول منشوئات تقطواع  الت ودريبووفقا  لهذا البرنامج يقضي المتودرب ثلثوي وتقوت 

 ل يوم تدريب.أولمتدرب موظفا  من . كما يعد االمؤس سةب الت دريب

 العمل: رأسعلى  التّدريب: 2/4

والخواص مون ممارسوي المهون وتهدف هذه البرامج الوى تنميوة وتطووير مهوارات العواملين فوي القطواعين العوام 

لعقود بورامج تودريب  شراكات حقيقيوة موع بعوض تقطاعوات سووق العمول إيجادب المؤس سة. تقامت المهني ةالتقنية و

ية التي تحتاجها الجهات المستفيدة الت دريب حتياجاتمشتركة تهدف إلى توطين التقنية وتدريب المتدربين وفقا  لإل

 المؤس سووةعلووى ر أس العموول حيووث يتلقووى المتوودرب الجانووب النظووري فووي وحوودات  الت وودريبوذلووك موون خووالل 

خالل  الوظيفة ويتقن الجانب التخصصي من إحتياجاتوالجانب العملي التطبيقي في بيئة العمل ليكون لصيقا  ب

 على التجهيزات المتوفرة في تلك المرافق. الت دريب

 

 المتوّسطةالمنشآت الصغيرة و إدارةوتشغيل و إنشاءعلى  التّدريب: برنامج 2/5

وبنك التسليف واالدخار  البشري ةع صندوق تنمية الموارد م الت عاونب المؤس سةهو برنامج تنظيمي تنفذه  

منشآت  إتقامةالسعودي يتضمن دورات تدريبية إرشادية تهدف إلى توجيه التقنيين والمهنيين إلى العمل الحر و

  صغيرة ومتوسطة.

 

 تدريب نوعي بخبرات دولية( - مع جهات تدريب عالمية )كليات التميز اإلستراتيجيّة: الشراكة 2/6

العامة  المؤس سةو البشري ةكليات التمي ز هي جهة تعليمية وتدريبية متقدمة أنشأها صندوق تنمية الموارد 

. وتقوم فلسفة كليات التمي ز  المملكة التقني والمهني بهدف تقديم تدريب تقني تطبيقي بمعايير دولية في للت دريب
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 للت شغيلعالميا   الت دريبالتقني من خالل اختيار أفضل مقدمي  للت دريب العالمي ةعلى تقديم أرتقى المعايير 

المستقل لعدد من الكليات التقنية في عدد من مناطق المملكة والتي تركز برامجها المقدمة بشكل مباشر على 

. ويتيح اإلنخراط في هذه الكليات الحصول على مستوى تدريب عالي  سوق العمل المحلي إحتياجاتتلبية 

المرموتقة التي تمكنهم من المنافسة في  العالمي ة، ومن عدد من الجامعات والكليات والمعاهد التقنية  الجودة

واالغتراب، سوق العمل وتتيح لهم فرصة الحصول على مؤهل عالمي من أرض الوطن دون الحاجة للسفر 

. ووضعت هذه  الد ولاألم في تلك  المؤس ساتفي  أعلىلمراحل  دراسةمواصلة ال إمكاني ة أيضاكما تتيح لهم 

من خالل تقديم الدعم الالزم  المهني ة، بتمكين المتدربين من الوصول إلى أفضل المسارات  الكليات رسالتها

، وبرؤية الربط بين المتدربين وأفضل معاهد  عمالاأل أصحابالشراكات مع  إتقامةية والد ولو المحلي ةللمعاهد 

 المستقبل الواعد. أماموفتح الباب  العالمي ة الت دريب

، حيث تهتم  بالكليات تستمر ثالث سنوات يخضع فيها المتدرب لبرامج تدريبية تطبيقية متخصصة دراسةوال

 ساسي ةاللغة اإلنجليزية وتقنية المعلومات والعلوم األالطالبة بمهارات أو ، بتزويد الطالب  في السنة التحضيرية

، يتم فيها  ة على شهادة إكمال برنامج تطبيقيالث اني، بينما يحصل المتدرب في المرحلة  ومهارات االتصال

 أساسي ةإلى مهارات متقدمة  ضافة، باإل تطبيقية في مجال التخصص أساسي ةالطالبة بمهارات أوتزويد الطالب 

الطالبة  أو، وفيها يتم تزويد الطالب  الطالبة شهادات الدبلومأوة فيحصل فيها الطالب الث الثرحلة أما الم

 ، ويخصص جزء من البرنامج للتطبيق الميداني. بمهارات متقدمة تطبيقية في مجال التخصص

 

 : الت الي، وست كليات للبنين هي على النحو  بدأت كليات التمي ز بتشغيل أربع كليات للبنات حاليةالوالفترة 

  إدارةكليووووة لوريووووات )موووون أمريكووووا( للبنووووات بمكووووة المكرمووووة والخوووور  حيووووث تقوووودم تخصصووووات 

 الت علوووويمشووووركات  أكبوووورموووون  والسووووياحة والفندتقووووة والموضووووة والتجميوووول . وتعوووود لوريووووات عمووووالاأل

. ويعمووول بهوووا  ألوووف طالوووب 760، حيوووث يبلووو  عووودد طالبهوووا حووووالي  الخاصوووة فوووي العوووالم الت وودريبو

: وتقوووف  ويسوووتثمر فوووي لورييوووات جهوووات رائووودة مثووول . ألوووف موظوووف حوووول العوووالم 67مووون  أكثووور

 نك. ، وسيتي ب ، حكومة كيبيك جامعة هارفارد

  وتقنيووووة معلومووووات  عمووووالاأل إدارةكليووووة نيسووووكوت )بريطانيووووا( للبنووووات بجوووودة وتقوووودم تخصصووووات

مووون ثوووالث كليوووات متميوووزة مووون المملكوووة وكليوووة نيسوووكون عبوووارة عووون اتحووواد  . وموضوووة وتجميووول

. وتقوود حصوولت كليووة نسووكوت وهووايبري وبريتووون علووى تصوونيف بتقوودير ممتوواز فووي القيووادة  المتحوودة

 الت علوووويموالقوووودرة علووووى التحسووووين ورعايووووة ودعووووم الطلبووووة موووون تقبوووول مكتووووب المعووووايير فووووي  دارةاإلو

. ويقوووودم  والصووووناعة عمووووالاألوتوووورتبط الكليووووة بعالتقووووات متينووووة وواسووووعة مووووع تقطوووواع  . البريطوووواني

العمووول بموووا فوووي  أربوووابمووون  3000مووون  كثوووروبشوووكل جمووواعي حلووووال  تدريبيوووة أل اإلت حووواد أعضووواء

،  ةاألوروبيوووووشوووووركة الفضووووواء والووووودفاع الجووووووي  ،BAEsystems،ذلوووووك شوووووركات مثووووول رولوووووز

 تويوتا، فنادق هيلتون، نستله.
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 وتقنية المعلومات  عمالاأل إدارةبالمدينة المنورة وتقدم تخصصات  للبنات )بريطانيا( كلية تي كيو

« شركة بيرسون»شركة تدريبية في العالم  كبر. وكلية تي كيوتنتمي أل وأزياء وتجميل وتقنية الغذاء

.  شركة بريطانية في بورصة لندن 100 أكبرالتي تندر  ضمن مؤشر األسهم فوتسي الذي يضم 

بلدا   60من  أكثرمليون شخص في  100من  كثروتقدم شركة بيرسون خدمات تعليمية وتدريبية أل

التطبيقي والمهني  الت دريب. كما تركز الشركة على  أخرىمن أية مؤسسة تدريبية  أكثر،  حول العالم

ية في الت دريب المؤس ساتألف طالب في  30ألف يوم تدريبي تستهدف  430من  أكثرمن خالل تنظيم 

 العالم. أنحاءجميع 

 ( إسبانياكلية موندراغون) وتقنية محركات. وتعد  عمالاأل إدارةبمحايل عسير وتقدم تخصصات و

،  م1956ية في العالم تم تأسيسها عام الت عاون الت دريبو الت عليمشركات  أكبركلية موندراغون من 

% من خالل 95للخريجين حوالي  الت وظيف. وتبل  نسبة  ألف طالب 170لحوالي  الت عليموتقدم 

. كما يحصل تسعة من أصل عشرة طالب على عمل في مجال  االرتباط المباشر مع الشركات

 تخصصهم.

  سويسرا( بكلية السياحة والفندتقة بالرياض وتقدم  الفنادق دارةإل يةالد ولكلية لي روش وكلية غليون(

مستوى  عال من الجودة في برامج فنون الطبخ تقدم  . والسياحة والفندتقة عمالاأل إدارةتخصصات في 

الفنادق من الكليات  دارةإل يةالد ولالسويسرية  . وتعد كلية لي روش وكلية غليون الضيافة إدارةو

 في مجالي الفندتقة والضيافة. الت دريبو الت عليموتقدير عالميين في  إحترامالالمعة التي تحظى ب

 )وتقنية ميكانيكية وكهربائية وتقنية  عمالاأل إدارةبجازان وتقدم تخصصات  كلية الجونكوين )كندا

ألف  42من  أكثر. وتضم الكلية 1967تأسست كلية الجونكوين عام  . محركات وتقنية البناء والتشييد

برنامجا تدريبيا  معتمدا  في كندا في  270. وتقدم الكلية حوالي  الكليات الكندية أكبرطالب وهي من 

% من خريجي الكلية على وظائف  85. ويحصل  نتاريوأوبـ   والكليات والجامعات  الت دريبوزارة 

 في غضون ستة أشهر من التخر .

  والسياحة والفندتقة  عمالاأل إدارةكلية تي كيو)بريطانيا( بمكة المكرمة وتقدم دبلومات في تخصصات

 وتقنية معلومات.

  وتقنية كهربائية وتقنية معلومات.  عمالاأل إدارةكلية لوريات )أمريكا( بجدة وتقدم تخصصات في 

  والتقنية الميكانيكية والتقنية  عمالاألو دارةاإلكلية تي كيو)بريطانيا( ببريدة وتقدم التخصصات في

 وتقنية المعلومات. الكهربائية وتقنية محركات وتقنية البناء

 ل مؤسسة تدريبية من نوعها في أو كلية المدربين التقنيين بالرياض هي  : كلية المدربين التقنيين

 وتقد حصلت الكلية مؤخرا   . المهني ةالمدربين بالمجاالت التقنية و إعدادالعالم العربي متخصصة في 

. بدأت الكلية  هـ2013البريطانية العريقة لعام على جائزة أفضل كلية دولية من تقبل جامعة اكسفورد 

التقني والمهني  الت دريب. وتسعى الكلية إلى تزويد منظومة  م2009في استقبال المتدربين في عام 

بالمملكة بالمدربين التقنيين المتخصصين من خالل استقطاب خريجي الكليات التقنية المتميزين من 
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والمساندة؛  المتخص صة، وإكسابهم المعارف والمهارات  )الدبلوم( المتوس طةحملة الشهادة الجامعية 

إلى شهادة مدرب تقني مهني معتمد؛  ضافةللحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة التقنية باإل

التقني  الت دريبفي  المتخص صة العالمي ة المنظ مات أهممع  الت عاونمن خالل  العالمي ةوفق المعايير 

 (.GIZاأللمانية  منظ مةوالمهني )ال

 رأسوالتطبيق على  الت دريبالجودة في  عاليةفي الكلية ثالث سنوات ت طبَّق خاللها أنظمة   الت دريبوتمتد فترة 

الرئيسة في عدد من التخصصات التقنية مثل  الت دريب، وت عتب ر اللغة اإلنجليزية لغة  العمل في القطاعين العام

، واالتصاالت  الكهربائية المعد ات، واإللكترونيات، واآلالت و ، والتبريد والتكييف الميكانيكي نتا اإل

( برامج البكالوريوس ZEvAة )األوروبي عتماد، وتقد اعتمدت الوكالة المركزية للتقويم واإل والمعلومات

بجائزة أفضل كلية دولية من تقبل جامعة كما فازت الكلية  . الهندسية التي تقدمها كلية المدربين التقنيين

 أكسفورد العريقة كما تم اختيار عميدها )مدير العام( لدورة البارز في تقديم تدريب نوعي متميز.

 

 التقني والمهني: التّدريبالعام و التّعليممبادرات التكامل بين 

 : تاليةال محاورال تناوليالتقني والمهني  الت دريبالعام و الت عليمإن مشروع التكامل بين تقطاعي 

 

ويتضمن هذا المحور  . التقني والمهني الت دريبالعام و الت عليممرونة وتكامل المسارات بين  : األولالمحور 

 : رات منها ما يليعدة مباد

  صناعي ةمرنة تحقق التكامل بين مسارات الثانويات العامة والمعاهد ال دراسي ةتقديم مسارات 

 والمقاييس السعودية للمهارات.  الت عليمبالتنسيق مع هيئة تقويم 

 العامة.  الثانوي ةبمسارات  ي ةالت عليممقررات مهنية اختيارية )شهادة مهنية( ضمن الخطة  إضافة 

  مع الشركات الرائدة لتزويد الطالب بالمهارات  الت عاونالعمل ب رأستقديم برامج تدريب على

 المؤهلة لسوق العمل. المهني ة

 المحور عدة مبادرات منها ما يلي:ويتضمن هذا 

 ومتطلبات سوق العمل من خالل مشروع  حتياجاتتقديم برامج تدريبية الكترونية مواكبة إل

 دروب.

  ومدى جاهزيته للعمل. العملي ةوالمعتمدة التي تثبت تقدرات المستفيد  المهني ةتقديم الشهادات 

  ومنسوبي والمجتمع المدرسي. التربوي ةتقديم برامج تدريبية الكترونية للمعلمين والقيادات 

 

 وسوق العمل. العملي ةالعام حول الحياة  الت عليمتهيئة وتثقيف طالب  :الثّالثالمحور 

 ويتضمن هذا المحور عدة مبادرات منها ما يلي:

  زمةتصميم وادرا  مفاهيم تساعد في تهيئة الطالب للعمل وتزويدهم بالمهارات الحياتية  الال 

 .الثانوي ةو المتوس طة الت عليمللنجاح بالعمل في مراحل 
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 المهني. اإلرشادتصميم وتنفيذ منصة مشتركة للتثقيف والتوجيه و 

  ية متكاملة لتحسين الصورة الذهنية عن العمل المهني والتواصل مع كافة إعالمبناء استراتيجية

 الخ(. –المجتمع  –األسر  –تقيادات  –معلمين  –العالتقة بالمجتمع المدرسي )طالب  أطراف

  لتقديم االستشارات  الثانوي ةو المتوس طةتطوير مهارات المرشدين في المدارس ومعلمي المرحلة

 .المهني ة

  بما يعزز دورهم في اكساب الطالب المهارات  التربوي ةتطوير مهارات المعلمين والقيادات

زمةوالقيم   لتهيئتهم لسوق العمل.  الال 

  وجماعية للطالب تساعدهم على اختيار التخصصات التي  فردي ةتصميم وتنفيذ برامج توجيه

 وسوق العمل. يةالت نم إحتياجاتتتناسب مع ميولهم وتقدراتهم وبما يتوافق مع 

  العمل المهني.  ي ةأهمتصميم وادرا  مفاهيم ومهارات واتجاهات تعزز 

 

 التقني والمهني بالمملكة: التّدريبمقومات نجاح 

التقني والمهني على مستوى  الت دريب أداءالسعودية على مركز متقدم في جودة  عربي ةالحصول المملكة  ن  إ

التقني والمهني الصادر عن مجموعة بوسطن االستشارية للعام  الت دريبو للت عليم داءالعالم طبقا  لمؤشر األ

 ا ما يلي:هأهمكثيرة من  سبابيرجع أل م 2014

، يجعلهووا  المهنوي والتقنوي الت ودريبوجوود جهوة واحودة فقوط علوى المسوتوى الووطني تتوولى مهوام وبورامج  -1

 ويمنع بعثرة الجهود وازدواجية العمل. دارةاإلمنظومة موحدة من حيث الحاكمية و

 2030 - 2008التقني والمهنوي بالمملكوة مون  الت دريبواضحة توجه منظومة  وطني ةوجود استراتيجية  -2

ومحودد فيهوا  وطني وةلحجم ونوعية الطلب على االيدي العاملوة ال إستشرافي ة دراسةها على إعداداعتمد في 

 .داء األ مؤش راتللتنفيذ و الالزمةوالبرامج  الس ياساتو اإلستراتيجي ة هدافاألبشكل دتقيق 

التقنوي والمهنوي وفوي تنفيوذ البورامج  الت ودريبمنظوموة  إدارةشراكة حقيقية مع سوق العمول فوي حاكميوة و -3

 : ية من خالل ما يليالت دريب

i. المؤس سوة إدارةمجلس  أعضاءواالشراف حيث يمثل القطاع الخاص نصف   المشاركة في التخطيط 

 التقني والمهني . للت دريبالعامة 

ii.  المشوترك  الت ودريبمن خالل تقديم أنماط تدريبية مرنة مالئمة لسوق العمل مثل  الت نفيذالمشاركة في

 العمل.  رأسعلى  الت دريبو اإلستراتيجي ةالثنائي والشراكات 

iii.  وطني ةال المهني ةية وبناء المعايير الت دريبالمشاركة في بناء الخطط والمناهج. 

iv. تقاته لعمل القطواع أو بيئة تدريبية مشابهة لبيئة سوق العمل من خالل نظام تدريبي مشابهة في  إيجاد

 ي التطبيقي.الت عاون الت دريبأو ،  االلتزام بزي العملأو ،  الخاص

التقنووي والمهنووي موون حيووث عوودد التخصصووات،  الت وودريبتوووفر البنيووة التحتيووة المتميووزة وشوومولية منظومووة  -4

 ها الجغرافي.إنتشاروكذلك من حيث 
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القائم علوى الكفايوات  الت دريبية استنادا  على احتيا  سوق العمل وبناءا  على الت دريببناء الخطط والمناهج  -5

 .وطني ةال المهني ةمن خالل المعايير 

من خالل استقطاب أفضول  اإلستراتيجي ةلتشغيل الكليات ومعاهد الشراكات  يةالد ولمن الخبرات  اإلستفادة -6

 عالميا  لتشغيل كليات تركز برامجها المقدمة على تلبية سوق العمل المحلي. الت دريبمقدمي خدمات 

ية وللتحقق من الت دريبالمؤسسي على جميع الوحدات  عتمادالمهني لتطبيق اإل عتمادوجود جهة مستقلة لإل -7

 جودة المخرجات.

بوورامج تدريبيووة مصووممة ومقدمووة ومعتموودة موون جهووات وشووركات دوليووة تنتهووي بحصووول  المؤس سووة تبنووي -8

 :  سبيل المثالعلى  المتدرب على شهادة مهنية احترافية معترف بها دوليا  

i.  ( كلية للبنين والبنات.12راكل للبرمجة في )أو تأسيس أكاديمية 

ii. ( 35تأسيس أكاديمية سيسكوفي ).كلية للبنين والبنات 

iii. ( كلية للبنين والبنات.12تأسيس أكاديمية مايكروسوفت في ) 

أقةدم مؤسسةة تعليميةة وتدريبيةة تقةدم هةذا الةنمط  المؤّسسةية حيث تعد التّدريبتقديم تدريب إلكتروني مساعد للعملية  -9

ذج النمةوّ في التدرب اإللكتروني وهةذا  Blended Learningنموذج التدرب المدمج  إعتمادحيث تم  التّدريبمن 

كما يوجود  . المعملأو وجها  لوجه مع المدرب في القاعة  الت دريبإلى  ضافةيقوم على إستخدام التقنية باإل

وتقود  .عربي ةالالتقني والمهني باللغة  الت دريبمكتبة رتقمية على مستوى العالم في مجال  أكبر المؤس سةب

علوى مسوتوى المملكوة كموا حصولت علوى جوائزة  وطني وةبجائزة سيسكوألفضل مبوادرة  المؤس سةفازت 

علوى مسوتوى العوالم العربوي،  2011لعوام  الت عليمسموالشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في مجال 

، وجائزة أفضل  اإللكتروني من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات الت عليمفي مجال  األولوالمركز 

 .2006لعام  محتوى الكتروني عربي على مستوى العالم العربي

الكترونيووا  لجميووع  المؤس سووةوجووود بنيووة الكترونيووة متميووزة تسوومح بتقووديم جميووع الخوودمات التووي تقوودمها  -10

 : حزمة من المبادرات االلكترونية منها ما يلي المؤس سةالمستفيدين حيث أطلقت 

i.   خدماتها االلكترونية لجميع شرائح المستفيدين من منسوبي  ةالمؤس سالبوابة االلكترونية حيث تقدم

 تدريبيا . أو بها من وظيفيا   لتحاقوطالبي اإل المؤس سة

ii.  ،بوابة "مهنة" لتقوم بعملية الربط بين بيانات الخريجين والوظائف التي يوفرها سوق العمل 

iii.  ت وسويله مهموة للتواصول وتقوديم الخدموة وتقيواس الصوورة أصوبححيوث  اإلجتمواعيشبكة التواصول

علووى تووويتر وألفوويس بوووك  اإلجتماعي ووةشووبكتها  المؤس سووةالذهنيووة ونووبض الشووارع حيووث أطلقووت 

 للتعوامالت االلكترونيوة الحكوميوة اإلنجوازعلوى جوائزة  المؤس سوة. وتقد حصولت  واليوتوب وغيرها

 - كترونيووة، وجووائزة درع الحكومووة االلكترونيووةللتحووول للتعووامالت االل أداء)يسوور( وجووائزة أفضوول 

، وجوووائزة الجوووودة فوووي أمووون المعلوموووات  الحكوميوووة المؤس سووواتالبنيووووي للهيئوووات و بوووداعفووورع اإل

(ISO27001 .وجائزة التمي ز الرتقمي من وزارة االتصاالت والمعلومات ) 
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 الّسابعالمحور 
 

 "التونسيّة: "التجربة  التّشغيلو تنافسيّةالحول  دراسة
 

 :ــةمقدمــــ

مكانة جديدة  تنافسي ةالالتنافس على أشده وأخذ مفهوم القدرة  أصبح الد ولة بين الت جاريمنذ تحرير المبادالت 

 الن سيجللحفاظ على  يأساسوبات هاجس  وطني ةال الس ياساتعلى مستوى  أو  ي ةتقتصاداإل المؤس ساتسواء لدى 

 .الش غلوعلى مواطن  يتقتصاداإل

 

، وهو ما كان لزاما على  اإلتقتصادي اتوتحسين الجودة وتقليص الكلفة معركة كل  تنافسي ةالت القدرة أصبحو

يتها وتحسن من جودة سلعها وخدماتها معتمدة في ذلك إنتاجها وترفع من إنتاجأن ترتقى بطرق  المؤس سات

فعوخصوصا  نتا اإلعلى تأهيل كافة عناصر  من مهارات العاملين بها وتحسين تأطيرهم وتأهيل مواردها  الر 

ا تقتصادللمؤسسة ولإل تنافسي ةالالتي تشكل أحد مقومات دعم القدرة  البشري ة  .عموم 

ا تغيرت منذ تطور أهمالمال والعمل دون سو رأسالكالسيكية التي كانت تعتمد عنصري  نتا اإلفأنظمة 

واستغالل نتائج البحث  نتا اإلالجديدة في تنظيم عملية  العلمي ةالطرق  إعتمادمناهج التصرف والتسيير و

فعالعلمي والتكنولوجيات الحديثة في مجاالت المعلوماتية واالتصاالت واإللكترونيك وهو ما حتم ضرورة   الر 

 .ي ةتقتصاداإل المؤس ساتبالعنصر البشري داخل  الن هوضمن نسبة التأطير و

 

ات الن شاطإلى وتقوع  العالمي ة، المتمثل بتحرير تقيود التجارة  العالمي الجديد يتقتصاداإلوأدى النظام 

. وبدأت تتالشى الحواجز التقليدية النسياب السلع  تحت هاجس التنافس على الصعيد العالمي ي ةتقتصاداإل

على الحواجز التقنية المتعلقة بمعايير  الت ركيز، مع زيادة  والخدمات من ضرائب جمركية وحصص كمية

ةمن المهارة و عالية، مما أدى إلى بروز منافسين جدد على درجة  الجودة والبيئة ، وهو يمثل تحديا  كبيرا   القو 

 الن امية. ويشكل هذا النظام في الوتقت ذاته فرصة للبلدان  الن امية الد ول، وبخاصة  وخطرا  محتمال  لدول العالم

ما أمكن من المميزات التي  اإلستفادةتكمن في تعظيم  تنافسي ةال  ي ةأهم. ف منه اإلستفادة، إن أمكن  كذلك

المتقدمة  اإلتقتصادي ات، حيث تعتبر وسيلة رئيسية لتطوير تقدرة  العالمي والتقليل من سلبياته تقتصاداإليوفرها 

وشعارها  سواقوتحرير األ اإلتقتصادي اتعلى التعايش في ظل بيئة دولية منسجمة مع العولمة وانفتاح  الن اميةو

 البقاء لألفضل.

ه أي بتفوتقه على إتقتصاد. فقوة أي بلد من تقوة  ومدخل الستمراريتها ي ةتقتصاداإلمؤشر للقوة  تنافسي ةالوتعتبر 

بموضوع  اإلهتماموتقدرته على منافستها داخليا وخارجيا مما يحتم على الحكومات  خرىاأل اإلتقتصادي ات

رمن مفهومها حتى تتمكن من تحقيق  اإلستفادةو تنافسي ةال إذ تعتبر هذه  الن امية الد ولوبالذات  النمو  و التطو 
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 تنافسي ةالحيث تعطي  تنافسي ةالمن مفهوم  اإلستفادةتقدرة على  أكثرالعالمي  تنافسي ةالكما أشار تقرير  الد ول

 فرصة للخرو  من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي. الن امية الد ولالشركات في 

 

التحسينات المستمرة في  إدخالب نتاجي ةاإلت نمو متزايدة في معد الالمتقدمة على استمرارية  الد ولوتتسابق 

، مما حقق تقدم صناعي كبير مكنها من السيطرة والتحكم في  البشري ةو اإلداري ةو التكنولوجي ةالجوانب 

 العالمي. تقتصاداإل

التة عديد األخيرالعالمي خالل السنوات  تقتصاداإلوتقد عرف  الناتجة عن العديد من األزمات والتي  الت حو 

وأزمة الديون السيادية في  ساسي ةوارتفاع أسعار المحروتقات والمواد األ 2007سنة  مالي ةال األزمةانطلقت مع 

التإلى  ضافةرو هذا باإلومنطقة اال وشمال إفريقيا فيما  األوسط التي عرفتها منطقة الشرق  ةالس ياسي الت حو 

 .عربي ةالعرف بالثورات 

والتي لم تساعد على  الث ورةتونس بظهورهذه العوامل وبصفة خاصة خالل السنوات بعد  إتقتصادوتقد تأثر 

 بالقدر الكافي.  نتاجي ةاإلتطوير 

 البشري ةعلى مستوى تأهيل الموارد  الت شغيلو تنافسي ةالفي مجال  التونسي ةتحليال للتجربة  الت قريرهذا  تناولوي

 الت شغيلعن طريق برامج  تشغيلي ةالوتعزيز  التكنولوجي ةاألتقطاب  إحداثوالبحث العلمي والتكنولوجي و

  .نتاجي ةاإلوالقطاعات المشغلة وتطور 

 

I البشريّة. منظومة تكوين وتأهيل الموارد : 

 بهدف المجاالت في مختلف بكفاءاتها اإلرتقاءو البشري ة مواردها تقدرات تطوير إلى دوما تونس سعت

 المنطلق هذا ومن . فيها والتحكم والتكنولوجيا مجاالت المعرفة في المتسارعة للتحوالت المتواصلة المواكبة

 ورصدتالمتعاتقبة  اإلستراتيجي اتفي  دائمة عناية محل العالي الت عليمو والتكوين المهني الت ربية أنظمة كانت

فعب الكفيلة البشري ةو المادي ة مكاني اتاإل لها  .وجه أحسن على وظائفها أداء من وتمكينها نجاعتها من الر 

 تنافسي ةال وتعزيز القدرة الش املة الت نمية ديناميكية لدفع هماأل الثروة هي البشري ة الموارد أن إعتبار وعلى

 مع محيطها اإليجابي تفاعلها وتأمين تكامل هذه المنظومات ضمان على العمل يتم ، ي ةتقتصاداإل للمؤسسات

 ستثمارواإل النمو   واستحثاث نسق الثروة خلق وفي الت نموي ة هدافاأل تحقيق في واسهامها والخارجي الداخلي

 .والفئات الجهات بين الفوارق من والحد   اإلجتماعي الن هوضو

 النمو   ومتطل بات نتا اإل وتقطاع ، جهة من ، المهني والتكوين العالي الت عليمو الت ربية أنظمة بين التفاعل أن كما

 موارد منظومة لبناء شاملة مقاربة إرساءأجل من  التونسي ةة الد ول اهتمامات أبرز من يعد ، ثانية جهة من

 لطاتقة أنجع استغالل ومن للت شغيل المتزايدة االستجابة للطلبات من يمكن بما ومتناسقة متكاملة بشرية

 على الوتقت نفس في الحرص مع والتكوين الت ربية نظامي بين تعزيز المعابر خالل من المتوفرة اإلستيعاب

 الكافية. واعطائها المرونة المسالك تنويع
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الوطني من  تقتصاداإلتها في تلبية حاجيات ساهمومدى م األنظمةهذه  دراسةولذلك يتعرض هذا الجزء إلى 

 .أخرىمن جهة  المؤس سات تنافسي ةجهة ودعم 

 

 :التّربية. 1

الدور الحيوي الذي  بإعتبارالمتعاتقبة  اإلستراتيجي اتالمدرسي مكانة متميزة في  الت عليمو الت ربيةتبوأ نظام 

، وتقد تجسم ذلك من خالل إنجاز  األجيال المستقبل وتكريس مجتمع المعرفة والحداثة والتقدم إعداديلعبه في 

الجودة والنجاعة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بالتوازي مع  مؤش راتفي تحسن  أسهمتعدة مشاريع وبرامج 

الهادفة إلى بناء مجتمع المعرفة  اإلستراتيجي ةالخيارات إطار التدريس وإثراء مضامينها في تطوير مناهج 

 .األمثلالناشئة على النحو  إعدادو

وتقد شهد هدا القطاع جملة من المكاسب تجسمت بالخصوص في التصدي للفشل المدرسي ودعم الربط 

وتكريس مبدأ  دراسةوالتكوين وتعزيز دعائم الجودة وتحسين ظروف ال الت ربيةوالتكامل بين منظومتي 

وإرساء مجتمع  دراسةوالجهات وتحسين ظروف ال المؤس ساتاإلنصاف وتكافؤ الفرص بين التالميذ و

. وتقد تم العمل على دعم  الخاص الت عليمب الن هوضو المدرسي ةالمعلومات ونشر الثقافة الرتقمية وتطوير الحياة 

وتحقيق توظيف أمثل  التكنولوجي ةوالتقنية و العلمي ةالتوجيه إلى المسلك التقني والتكنولوجي وإلى الشعب 

ودعم دور الجهة لتصبح تقطبا  المدرسي ةوإثراء الحياة  التربوي ةلتكنولوجيات المعلومات واالتصال في المناهج 

 تربويا فاعال.

 

 التوّجهات: 

فقد تم الشروع في مراجعة ،  2011لما شهدته تونس من تغيير على مختلف المستويات منذ مطلع سنة  نظرا  

هاتلوياته بما يتماشى وأو ضبط  إعادةو الت ربيةتقطاع  أهداف . وفي هذا اإلطار، نظمت  العامة للبالد التوج 

". ومثلت هذه الندوة التربوي ةالمنظومة  إصالح"منهجية  وطني ةندوة حول  2011خالل سنة  الت ربيةوزارة 

في تونس  الت عليم صالحخارطة طريق إل إعدادالتي تسعى إلى  وطني ةالتشاورعملية الإطار في  األولىالخطوة 

التشخيصية  الد راسات. وتم الشروع في إنجاز بعض  يات والمعاهدعداداإلبعد استكمال االستشارة في 

 .اإلجتماعيو يتقتصاداإلمن تقبل خبراء وباحثين في المجال التربوي و التربوي ةوالتقييمية لبعض المجاالت 

هات أهموتتمحور    : حولالمرحلية للتربية بالخصوص  التوج 

 .تحسين مكتسبات التالميذ 

  التربوي ةتوظيف أمثل لتكنولوجيات المعلومات واالتصال في المناهج. 

  التكنولوجي ةو العلمي ةدعم التوجيه إلى المسلك التقني وإلى الشعب. 

 التثقيفية والترفيهية والرياضية للتلميذ وتدعيمها وتوسيع مجاالتها. نشطةتنويع األ 

  التربوي ة المؤس ساتتأهيل. 

  والتسيير. دارةاإل آلياتتطوير 
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  والتنسيق. عالماإلالتواصل و آلياتدعم وتطوير 

 .دعم دور الجهة 

  وتنمية ثقافة التخطيط االستراتيجي واالستشراف. الد راساتدعم 

 

  الجودة :تعزيز دعائم 

 المؤس ساتنظام الجودة في عدد من  إعتمادالجودة والنجاعة حيث تم  مؤش راتتواصلت الجهود لتحسين 

الجمهورية لتكون نواة لشبكة تميز تستفيد بما تتيحه تكنولوجيات المعلومات  أنحاءمن مختلف  التربوي ة

 ويهدف إلى :والتعل م.  الت عليمواالتصال في مجال 

  التربوي ة المؤس ساتب الش املةإرساء تمشي الجودة. 

 وعالمية. وطني ةانطالتقا من معايير  التربوي ةمرجعية الجودة للمؤسسات  إعداد 

 مراكز إشعاع داخل الجهات إحداث.  

  والتعلم بنجاعة الت عليموتوظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال في  إدما. 

  ناتترسيخ  التربوي. اإلصالح مكو 

 

 التكنولوجيّةو والتقنية العلميّة الشعب وإلى التقني المسلك إلى التوجيه دعم: 

، تم ضبط  التكنولوجي ةوالتقنية و العلمي ةدعم التوجيه إلى المسلك التقني والتكنولوجي وإلى الشعب إطار في 

ة الس ابعالمدرسي والجامعي من خالل الترفيع نسبة تالميذ السنة  عالماإلاستراتيجية لتطوير منظومة التوجيه و

باكالوريا  إحداثو 2014في سنة  %50ي التقني والتكنولوجي لتبل  عداداإلالموجهين إلى مسلك  يأساس

لمجابهة تزايد عدد  الالزمة اإلستيعابوطاتقة  البشري ة. وتم بالتوازي العمل على توفير الموارد  تكنولوجية

 التقني والتكنولوجي. الت عليمتالميذ 

 

  التربويّة المناهج في واالتصال المعلومات لتكنولوجيات أمثلتحقيق توظيف : 

، تم العمل على صياغة منظومة  التربوي ة المناهج في واالتصال المعلومات لتكنولوجيات لتحقيق توظيف أمثل

اإللكترونية لكل  التربوي ةمتكاملة لتأهيل المدرسين والمكونين في هذا المجال وضمان فرص النفاذ إلى الشبكة 

الثانوي  الت عليمومرحلة  يساساأل الت عليمة من الث انيموارد رتقمية تغطي برامج المرحلة  إنتا تلميذ إلى جانب 

 .التربوي ة المؤس ساتوإرساء شبكة مكتبات رتقمية تغطي جميع 

ية والمعاهد عداداإل، تم العمل على تعميم الربط بالتدفق العالي على جميع المدارس  إلى ذلك ضافةوباإل

 المؤس ساتوتجديد أسطول الحواسيب الموجودة ب ي ةالت عليموالزيادة في عدد الحواسيب بجميع المراحل 

دوريا إلى جانب تجهيز تقاعات التدريس بالسبورات التفاعلية والموارد الرتقمية بالنسبة للعلوم  التربوي ة

 والفيزياء والتكنولوجيا.
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على كافة مستوياتها  التربوي ةدعم مكانة تكنولوجيات المعلومات واالتصال في المنظومة إطار وفي 

مدرسة خالل سنة  4425ية إعالمفقد بل  عدد المدارس المجهزة بقاعات  اإلداري ةية والت نظيمالبيداغوجية و

مدرسة  1798في حين شملت عملية الربط بشبكة األنترنت  % 97.8بـ  أي بنسبة تغطي 2013/  2012

  .%39.7أي بنسبة ربط 

 دراسةلل ساسيّةتطور التلميذ حسب المراحل األ: 

ها في اآلن بإعتبار الت نموي ة اإلستراتيجي ةضمن  البشري ةعلى العناية بالموارد  التونسي ةراهنت الجمهورية 

ناتمدمج ومندمج في مختلف  إنمائينفسه الوسيلة المثلى لكل عمل  . وتقد رصدت  ه وأبعاده ومراحلهمكو 

. وتعكس  لهذا المجال لالرتقاء بالعنصر البشري إلى درجات أرفع الالزمة مكاني اتاإلات وعتماداإل

 0.712تطور من  البشري ة الت نمية، ذلك أن مؤشر  االبتدائي والثانوي هذا التوجه الت عليمالمتعلقة ب مؤش راتال

 .2014سنة  0.723وإلى  2013سنة  0.716إلى  2012سنة 

 ةالدراسيألف تلميذ خالل السنة  1050االبتدائي، فقد بل  عدد التالميذ تقرابة  الت عليمفعلى مستوى 

. ويرجع هذا االرتفاع الطفيف  2010/2011 ةالدراسيألف تلميذ خالل السنة  1003مقابل  2013/2014

في عدد التالميذ إلى عدة عوامل نذكر منها خاصة ارتفاع نسب الرسوب وتقلص االنقطاع المدرسي واستعادة 

ر . وتقد تطور عدد المدرسين من  الديموغرافي لنسقه من خالل الزيادة في عدد المسجلين الجدد التطو 

تطور مؤشر عدد التالميذ  الت اليبو 2013/2014مدرس سنة  62484إلى  2010/2011سنة  57359

 (. 2013/2014سنة  16.8إلى  2010/2011سنة  17.5)من  األفضللكل مدرس نحو 

الثانوي، فقد تراجع عدد التالميذ بنسق بطيء وهو  الت عليمو يساساأل الت عليمة من الث انيوعلى مستوى المرحلة 

تلميذا خالل سنة  910500نتيجة لتقلص عدد تالميذ المرحلة االبتدائية خالل السنوات الفارطة ليصل إلى 

 25.7مقابل  2012/2013خالل سنة  25.4. وتقد تحسن متوسط كثافة الفصل ليصل إلى  2013/2014

ات حداثنتيجة التوسيعات واإل اإلستيعابويعود ذلك إلى تطور طاتقة  2011/2012 ةالدراسيخالل السنة 

 الجديدة. 

 
 التّربيةالمصدر : وزارة 
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سنة  %99إلى  2001/2002سنة  %97.3سنة من  11-6تطورت نسبة التمدرس للفئة العمرية و

2013/2014. 

 
 التّربيةالمصدر : وزارة 

 
الثانوي  الت عليمو يساساأل الت عليمة من الث انيسنة بالمرحلة  18-12وتقد شهدت نسبة التمدرس للفئة العمرية 

 .2010/2011خالل سنة  %78.8مقابل  2012/2013سنة  %80.1تطورا حيث بلغت خالل 

 
  التّربيةالمصدر : وزارة 

 

 :. التكوين المهني2

ه بوابة إعتبارعن  فضال   وطني ةال البشري ةالموارد  إعداديعتبر التكوين المهني ركيزة من ركائز منظومة 

هاتالنظر في  إعادةعلى  2014و 2013، مما استدعى العمل خالل سنتي  للت شغيل العامة للمنظومة  التوج 

إلى إضفاء النجاعة على جهاز التكوين المهني  ا  أساسللتكوين المهني لرسم استراتيجية جديدة ترمي  وطني ةال

فعوتحسين مردوديته من خالل  من  نتا اإلمن جودة التكوين المهني ومالءمته مع الحاجيات الفعلية لجهاز  الر 

99.2% 

97.4% 97.4% 

98.9% 

97.3% 97.2% 

99.0% 

97.4% 97.3% 

2012/2013 2007/2008 2001/2002

 سنة 11-6تطور نسبة التمدرس للفئة العمرية 

 المجموع ذكور إناث

84.5% 

82.3% 81.7% 

75.8% 75.4% 

77.9% 

80.1% 
78.8% 

79.8% 

2012/2013 2010/2011 2007/2008

 سنة 18-12تطور نسبة التمدرس للفئة العمرية 

 المجموع ذكور إناث



 
 

 239   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

من خريجي المنظومة  الش بابوتحسين تقابلية تشغيل  ي ةتقتصاداإلللمؤسسات  تنافسي ةالالكفاءات ودعم القدرة 

 التكوينية. 

للتكوين المهني  التونسي ةمركزا عموميا تابعة للوكالة  137ويحتوي نظام التكوين المهني في تونس على 

مراكز تكوين مهني تابعة  8مركزا تابعة لوكالة تكوين فالحي و 41موزعين على كامل تراب الجمهورية و

 .التونسي ةللديوان الوطني للسياحة 

اختصاصا وفي مستويات  259من  أكثركفاءات مختلفة في  إعدادى وتساعد هذه المنظومة الت كويني ة عل 

 : تاليةالالت أهيل 

ال -  يساساأل الت عليمسنوات من  9المؤه لون : سنة واحدة تكوين بعد  العم 

  مستوى الباكالوريا -الفن يون : سنتان تكوين  -

 .الفن يون الس امون : سنتان بعد البكالوريا -

إطار من المهارات وضبط البرامج الت كويني ة المالئمة يتم  التكوين في  المؤس ساتتحديد حاجيات أجل ومن  

 .المعني ة المهني ةالوثيق والدائم مع الجامعات تشاورال

 

  من التكوين الّشغلمواكبة حاجيات سوق: 

على تطوير  الت شغيل، تعمل وزارة التكوين المهني و من المهارات ي ةتقتصاداإل المؤس ساتتفاعال مع حاجيات 

تقي القطاعات  الت دريبجيل جديد من مراكز التكوين و إحداثالتكوين المهني في القطاعات الجديدة من خالل 

ويات القطاعية وإنجاز برنامج وطني لتحديث مراكز األولهيكلة مراكز التكوين المهني حسب  إعادةالواعدة و

 المهني في القطاعين العام والخاص. الت دريبالتكوين و

 

 يساساأل المهني التكوين جودة تحسين: 

شهدت السنوات الفارطة الشروع في تركيز تمشي الجودة في مختلف مستويات منظومة التكوين المهني 

 شملت جودة البرامج والجودة في التصرف والتسيير وجودة التأطير والتقييم.

وتجسمت الجودة في البرامج عبر مواصلة تعميم المقاربة بالكفايات وإدرا  كفايات المبادرة في برامج 

مرونة على جهاز التكوين المهني وتمكينه من االستجابة بصفة أفضل إلى حاجيات  أكثرالتكوين بهدف إضفاء 

 .ي ةتقتصاداإل المؤس سات

والمتابعة حسب النتائج حيث تم اختيار هداف األوتقد تم الشروع في إرساء وظيفة التخطيط والبرمجة حسب 

إلى جانب مشروع  هدافاألذجية إلرساء التصرف في الميزانية حسب النمو  التكوين المهني من بين القطاعات 

 نفقات متوسط المدى.إطار 

 

للتكوين المهني على تطوير التصرف في مراكز التكوين المهني ودعم تقدراتها على  التونسي ةوعملت الوكالة 

. وتقد تركيز مجلس  الش غلبما يمكنها من االستجابة السريعة لطلبات سوق  يتقتصاداإلالتفاعل مع محيطها 
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 ي ةتقتصاداإل المؤس ساتها ممثلو المهنة وتعمل على االستجابة لحاجيات رأسمؤسسة بكل مركز تكوين مهني يت

 من المهارات. 

 بالمراكز الخاصة. 663بالمراكز العمومية و 269شهادة تكوين مهني منها  932وتقد تم تنظير 

للتكوين المهني بمراجعة السلم الوطني للوظائف والذي  وطني ةوتقد تم العمل على إرساء نظام للمواصفات ال

مستويات  7مخرجات التكوين ويتضمن  مستويات وتعويضه بسلم وطني للمهارات يعتمد على 6يتضمن 

المواصفات ومرجعيات  إعداده في تصنيف شهادات التكوين المهني وإعتمادصفة ويتم أو 6للمهارات و

 التقييم.

 

 المؤّسسةتطوير نمط التكوين ب: 

المتدربين في  أمامعلى مزيد فتح فضاءاتها  ي ةتقتصاداإل المؤس ساتعملت مصالح التكوين المهني على حث 

النمط السائد في التكوين المهني وتشريك المهنيين في مختلف  المؤس سةتمش يهدف إلى جعل التكوين بإطار 

 المؤس سةوتركيز مجلس  المهني ة المنظ مات. وتقد تم إبرام اتفاتقيات شراكة مع الجامعات و مراحل التكوين

. كما  بالشراكة مع أهل المهنة  برامج التكوين المهني إعدادو  ها المهنيونرأسي  بأغلب مراكز التكوين المهني

المنجزة على مستوى  اإلستثماراتلدوره في ترشيد استغالل  ا  إعتبار اولتم دعم نمط التكوين المهني بالتد

فعو ساسي ةالبنية األ الوطني من  تقتصاداإلللمتدربين وضمان االستجابة لحاجيات  تشغيلي ةالمن القابلية  الر 

  من جملة المتكونين بمراكز التكوين المهني. %70 المؤس سة. وتمثل نسبة التكوين المهني مع  المهارات

 

 التوسع في إدراج كفاءة المبادرة: 

 المهنيتعمل مصالح التكوين المهني على إدرا  كفاءة المبادرة ضمن البرامج التكوينية بمراكز التكوين 

تمويل  آلياتو إجراءاتوالتعريف ب لدى المتدربين المؤس ساتوثقافة بعث   والعمل على تجذير روح المبادرة

. كما يقوم المكونون في هذا المجال بمرافقة المتدربين في مجال بلورة أفكار المشاريع  المشاريع الصغرى

 للمشاريع.  عمالاألومخططات  مالي ةالو فن يةال الد راسات إعدادو

 

 دعم التكوين المستمر: 

وتقد خصصت المركز الوطني للتكوين المستمر والترتقية  ةالد وليحظى التكوين المستمر بعناية من طرف 

لمنظومة تمويل  ا  إصالح 2009بالتكوين المستمر وتقد شهدت سنة  الن هوض آلياتللتصرف في  المهني ة

 حتياجاتالتكوين المستمر من حوافز وتشجيعات مع اإل آلياتالتكوين المستمر يهدف إلى موائمة ما توفره 

رو نتا اإلالمتجددة للقطاعات المنتجة ومواكبة المتغيرات الحاصلة على مستوى تقنيات   التكنولوجي ةات التطو 

 التكوين المستمر بأنجع السبل وأيسرها. آلياتومقتضيات المنافسة وتمكين الفئات المستهدفة من االنتفاع ب

 ي ةتقتصاداإل المؤس ساتحقوق السحب والتي تسمح بتمكين  آلية إحداث، تم  الجديد اإلصالحوبمقتضى هذا 

تها في التكوين ساهمتكوينية لفائدة أعوانها مقابل م أنشطةللقيام ب ةالد ولالخاصة من االنتفاع بتمويل مباشر من 
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 المؤس ساتعلى التكوين المهني التي تهدف إلى تمكين  داءالتسبقة على األ آلية إحداث. وتقد تم كذلك  يساساأل

ترصد لتغطية مصاريف التكوين المهني المنجز  داءمن الحصول على تسبقة من هدا األ داءالخاضعة لهذا األ

 .المؤس سةمن تقبل 

 

  أرقامالتكوين المهني في: 

ألف متكون والذين  100حوالي   2014/2015بل  عدد المتكونين بالجهاز الوطني المقيس خالل سنة 

 يتلقون تدريبا في مختلف االختصاصات والمستويات. 

 ة.األخيروفيما يلي الرسم البياني الذي يعكس تطور التكوين المهني المقيس خالل السنوات 

 
 للتكوين المهني التونسيّةالمصدر : الوكالة 

 

 العالي : التّعليم. 3

 العالي التّعليمجودة  دعم: 

التفي ظل   رو ي ةتقتصاداإل الت حو  العلمي والتكنولوجي الس ريع الذي يشهده العالم اليوم تتأك د خيارات  التطو 

. وطني ةال الت نميةفي استراتيجية  األولوي ةعلى تكوين العنصر البشري وإعطائه  الت ركيزتونس في مجال 

ا بمقتضيات اإلسهام في أساسالمتعلقة  تحد ياتالجملة من  حاليةالالعالي في مرحلته الحيوية  الت عليمويواجه 

،  والتكوين لمهن الغد المهني ةللحياة  األفضل عداداإل، وضرورات  معولم إتقتصادبناء مجتمع المعرفة في 

 .العلمي ةو التكنولوجي ةواستباق النسق المتسارع للتطورات 

القانون التوجيهي  إصدارالعالي إطاره التشريعي ب الت عليمي العميق الذي يشهده اإلصالحوتقد اكتسب الجهد 

العامة للقطاع بهدف تعزيز الثقة المتنامية  اإلستراتيجي ةالذي يرسم الخطوط  2008 خالل سنةالعالي  للت عليم

 ، وتأكيد مصداتقية ، وتلبية إنتظارات المشغلين والمجتمع ليائهمأوالعالي لدى الطلبة و الت عليمفي منظومة 

 .جنبي ةاألودعمها تجاه الجهات  وطني ةالشهادات ال
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هاتالعالي خاصة على  للت عليموتقد أكد القانون التوجيهي   : تاليةالوالمبادئ العامة  اإلستراتيجي ة التوج 

  العالي وله الحق في تلقي الدروس ومتابعتها بانتظام والتأطير من  الت عليمالطالب هو محور منظومة

حول مسالك التكوين ومساراته وبرامجه واآلفاق  عالماإلتقبل المدرسين واإلسهام في نحت مساره و

 التي يؤهل لممارستها. المهني ة

  العالي والبحث وهي تشمل مجاالت التكوين والبحث  الت عليمفي منظومة  يأساسالجودة عنصر

والتقييم اإلجباري الذي  عتماداإل آلياتوالمالي. وأرسى للغرض  داريوالتصرف البيداغوجي واإل

العلمي والبيداغوجي للمدرسين وعقود  داءالجامعية ومسالك التكوين والبرامج واأل المؤس ساتيشمل 

 التكوين.

  العالي والبحث لتضطلع بدورها الحيوي في مجال دفع  الت عليمتطوير مهام الجامعات ومؤسسات

 المؤس سات إحداثو تشغيلي ةالت أصبح. وتقد  التكنولوجي الت طويرة في ساهمالخريجين والم تشغيلي ة

التي يتعين على الجامعات تأمينها  ساسي ةالمجددة وبعث المشاريع من تقبل الخريجين من المهام األ

 لها. عداداإلو

  وتجذير دورها كشريك في  اإلجتماعيو يتقتصاداإلتمكين الجامعات من توسيع تفتحها على المحيط ،

 إنتشارالعمل التنموي بتأكيد الالمركزية الجامعية ودعمها وتوجيه الخارطة الجامعية نحو تحقيق 

 العالي في كافة أرجاء البالد. الت عليممؤسسات 

  نظام اإلجازة  إعتمادوما تعبر عنه من كفاءات ب التونسي ةللشهادات  العلمي ةالمحافظة على القيمة

 والماجستير والدكتوراه )نظام أمد(.

  ل أو منها بالخصوص التكوين التطبيقي والتكوين بالتد تشغيلي ةالتطوير صي  مبتكرة للتكوين تدعم

والمهارات  العلمي ةتؤمن للطلبة فرص اكتساب الكفاءات  آليات. وهي  الميداني للطلبة الت دريبو

 المؤس سةالمقررة ضمن برامج التكوين باالحتكاك المباشر مع أهل المهنة ومعايشة واتقع  التكنولوجي ة

 .ي ةتقتصاداإل

 الجامعات وضمان  ليةمتطور لتعزيز استقآل أسلوبك ةالد ولمبدأ التعاتقد بين الجامعات و إعتماد

. وتحدد هذه العقود  وتحقيق معايير الجودة وطني ةال الت نميةتها الفعلية في تنفيذ مخططات ساهمم

وتضبط التزامات الطرفين في مجال التمويل وتعبئة الموارد الذاتية وتوفير األسس هداف األ

 الموضوعية للتقييم والمساءلة الالحقة.

  إمكاني ةالعالي والبحث من المزيد من المرونة في التصرف بفتح  الت عليمتمكين الجامعات ومؤسسات 

لتخضع إلى التشريع  التكنولوجي ةو العلمي ةإلى الصبغة  اإلداري ةتطوير شكلها القانوني من الصبغة 

 .الت جاري

  عقود إطار العالي العمومي والترخيص للجامعات لتقديم خدمات بمقابل في  الت عليمتأكيد مبدأ مجانية

 .نتا اإلشراكة مع محيط 
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  تشغيليّةالالحرص على مبدأ :  

. وعملت الحكومة  لهذا القطاع اإلستراتيجي ةويات األول لويةأو العالي  الت عليمخريجي  تشغيلي ةيمثل دعم 

وتوظيف جملة من   على االختصاصات الواعدة وعلى الشعب القصيرة الممهننة الت ركيزعلى  التونسي ة

مشاريع للحساب  إحداث أو المتنوعة لتحسين فرص حاملي الشهادات العليا للحصول على شغل  لياتاآل

في هذا المجال  ةالد ولنظام أمد سياسة  إعتمادالهيكلي والبيداغوجي المتعلق ب اإلصالح. ويدعم  الخاص

 : تاليةال جراءاتاإلوباتخاذ 

 المهني للخريجين وهي اإلجازة والماجستير والدكتوراه. ندما إرساء ثالثة مستويات لإل 

 والبحثية. ساسي ةاستيعاب ثلثي الطلبة في الشهادات التطبيقية والثلث اآلخر في الشهادات األ 

  ية عالماإلو جنبي ةاألوالمتعلقة خاصة باللغات  تدعيم التكوين الخاص بالتعلمات األفقية المشتركة

 .المؤس ساتوثقافة 

  المؤس ساتب الت دريبإطار خاصة في  العلمي ةدعم التكوين التطبيقي وفرص اكتساب المهارات 

 .دارةاإلو ي ةتقتصاداإل

 الكلفة بإرساء نظام أمد. وطني ةتشريك المهنيين في عضوية اللجان ال 

 

 المعرفة إقتصادة في بناء ساهمالم: 

 التونسي ة العلمي ةتم خالل السنوات السابقة تحقيق إنجازات هامة تتمثل بالخصوص في استقطاب الكفاءات 

 مستجد اتالعالي مواكبة لل الت عليمإلشراكها في المجهود التكويني وتعميم شبكة األنترنت على جميع مؤسسات 

الرتقمي وانطالق عمل الجامعة االفتراضية التي عززت منظومة التكوين  تقتصاداإلومتطلبات  التكنولوجي ة

 الجامعي غير الحضوري.

العالي والبحث وخاصة فيما يتعلق بتكوين المكونين  الت عليمبمختلف مؤسسات  البشري ةكما تم دعم الموارد 

 إتقتصادالتدريس في الجامعات هو إحدى دعائم بناء إطار أن  بإعتبار للقطاع   المركزيةهداف األوهو يعد من 

  .المعرفة

العالي بصورة موازية لتطور عدد الطلبة لتأمين الظروف المالئمة  الت عليمويتواصل تطور عدد المدرسين ب

في   2005 -2004العالي سنة  الت عليمللتدريس والتأطير. فقد كان عدد المدرسين بمختلف مؤسسات 

األطباء االستشفائيين الجامعيين. وتقد ارتفع عدد  بإعتبارمن جميع الرتب واألصناف ومدرسا  6671حدود

مدرسا. وهو عدد في تطـور مواز  22561حوالي  2015 - 2014المدرسين في مفتتح السنة الجامعية 

 .2015 -2014س خالل السنة الجامعية طالبا لكل مدر   13لتطور عدد الطلبة. وتقد بلغت نسبة التأطير 

 

 تعزيز النواتات الجامعية بالجهات والتفتح على المحيط: 

ال إطار في  التونسي ةالعالي على كل واليات الجمهورية  الت عليمشهدت السنوات الفارطة تعميم مؤسسات 

الدور الذي يؤديه في  بإعتباروضرورة إشعاع األتقطاب الجامعية على مختلف الجهات   العالي الت عليممركزية 
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العالي على كل مناطق  الت عليم. وتقد تم دعم الخارطة الجامعية بتعميم مؤسسات  الجهوية الت نميةدفع مسيرة 

 %30ألف طالب أي تقرابة  100الجمهورية وتركيز جامعات جديدة وتقد استقطبت هذه الجامعات ما يناهز 

 من مجموع الطلبة.

كما عمل تقطاع  . سعأو وبيداغوجية  مالي ةة وإداري الجامعات بتمكينها من صالحيات  ليةوتقد تم دعم استقآل

فعانعكاس هذا اإلجراء على تحسين مردوديته و بإعتبارالعالي على دعم تفتحه على المحيط  الت عليم من  الر 

شهادات  إحداثو جنبي ةاألونظيراتها  التونسي ة. كما تم إبرام اتفاتقيات بين الجامعات  أدائه وإثراء برامجه

 مزدوجة في التخصصات الواعدة.

 

 استهداف القطاعات والمسالك الواعدة: 

وذلك  : ومضاعفة عدد الطلبة فيها عاليةال تشغيلي ةالتطوير مسالك التكوين في القطاعات الواعدة وذات  .1

 الد راسات، و ، واإللكترونيك بتطوير مسالك التكوين في تقطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 .، والفنون والحرف يات التطبيقيةاإلنسان، و التكنولوجي ة

 

ة األخيرخالل السنوات  هاما   تعزيز المسار التكويني للمهندسين وتنويعه : شهد تكوين المهندسين تطورا   .2

مهندسا. وانطالتقا مما تم رصده من تطور  5500تخر  ما يناهز  2015 -2014وتقد سجلت سنة 

 ا  إعتماد ، و التكنولوجي ةحول االختصاصات الهندسية و ا  أساسوالذي تمحور  يتقتصاداإلنوعي في الطلب 

، وعمال على دعم نسب  على ما تم استشرافه من حاجيات مستقبلية على مستوى المهن واإلطارات

، تم العمل على تعزيز المسار التكويني  تنافسي ةاللتحسين مقدرتها  ي ةتقتصاداإل المؤس ساتالتأطير في 

 : وذلك من خالل التكنولوجي ة الد راساتللمهندسين وتنويعه وتطوير 

 الهندسية ودعم المسالك المؤدية إلى  دراساتتوسيع طاتقة التكوين بالمعاهد العليا التحضيرية لل

 .لمهندس وطني ةالحصول على الشهادة ال

 من دخول مدارس المهندسين حسب شروط ومقاييس  التكنولوجي ةو العلمي ةيات ستاذتمكين حاملي األ

 .محددة

 وهندسة  حصاءية واالتصال واإلعالماإلعلى تنويع التخصصات ودعم المجاالت الواعدة ك الت ركيز

 .البرمجيات

 فعتطوير مؤشر عدد الطلبة في شعب تكوين المهندسين )هندسة وتقنيات مماثلة( و من عدد  الر 

 .تقدما كثراأل الد ولت المعتمدة في معد الالخريجين لمقاربة ال

 

شهادات الماجستير المهني في "أمد" وتوظيفه في  إصالحتعزيز التكوين بالماجستير المهني وتنويعه، ب .3

التي تمكن الطالب من اكتساب تقنيات  لياتاستهداف المجاالت الواعدة ووضع المناهج البيداغوجية واآل
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كما تم العمل على بعث ماجستير مهني  .العالي الت عليملخريجي  المهني ةجديدة تساعد على تطوير القدرات 

 ." بكل جامعةالمؤس سات إحداثفي " تقلواحد على األ

تفعيل مدارس الدكتوراه : تشكل مدارس الدكتوراه هياكل علمية وتكنولوجية تهدف إلى تكوين طلبة  .4

وتنمية روح المبادرة وثقافة  يتقتصاداإلالدكتوراه عن طريق البحث وبالشراكة مع المحيط  دراسات

 العلمي ةلدى الباحثين. وتقد أحدثت مدارس الدكتوراه وتم تنظيمها وضبط تركيبة الهيئات  المؤس سة

 .والبيداغوجية التابعة لها وكذلك طرق سيرها

التدريس والتأطير: بتكثيف التعاتقد مع خبراء غير جامعيين وخبراء  أنشطةفي  المهني ةتشريك الكفاءات  .5

بالمهنيين عبر تشريكهم في مختلف أطوار  ستعانة، واإل في التكنولوجيات الحديثة وحرفيين ومدربين

وخاصة على مستوى تدتقيق المحتوى والنظر في البرامج وتنظيم وتأطير التربصات  ي ةالت عليم العملي ة

المتخرجين ودعمهم في تصور المشاريع وبعث  تشغيلي ةوإلقاء المحاضرات والمساعدة على دعم 

 .المؤس سات

 

 أرقامالعالي في  التّعليم : 

 

طالب  292291القطاع العمومي إذ بل  تراجعا في عدد الطلبة في  2015 - 2014شهدت السنة الجامعية  

طالب  305000، مقابل  اإلناثمن جنس  %63.5موزعين على مختلف االختصاصات والجامعات منهم 

 . ويتوتقع أن يتواصل هذا االنخفاض خالل السنوات القادمة. خالل السنة الجامعية السابقة

مقابل  2015-2014السنة الجامعية  طالب خالل 30334وتقد تطور عدد الطلبة في القطاع الخاص ليبل  

 .2014-2013طالب خالل السنة الجامعية  26019

 

، حيث حافظ 2014-2013في موفى السنة الجامعية  61287العالي العمومي  الت عليموتقد بل  عدد خريجي 

. وتقد تطور عدد 61089على نسق تطوره مقارنة بالسنة الجامعية التي سبقتها حيث بل  عدد المتخرجين 

 4045مقابل  2014 -2013متخرجا في موفى السنة الجامعية  5780العالي الخاص ليبل   الت عليمخريجي 

 . 2013 -2012ل سنة متخرجا خال

 ة.األخيرتطور الطلبة خالل السنوات  الت اليويترجم الرسم البياني 
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  العالي التّعليمالمصدر : وزارة 

 

 IIالتكنولوجي التّطوير. البحث العلمي و: 

 ظل   في للبالد المجهود التنموي مساندة في لدوره نظرا   حيويا   تقطاعا والتكنولوجيا العلمي البحث تقطاع يعتبر

الت  خالل متميزة بمكانة القطاع حظي وتقد . العالمي تقتصاداإل يشهدها التي والسريعة العميقة الت حو 

 العلمي للبحث ومتناسقة متكاملة منظومة إرساء إلى شاملة ترمي استراتيجية ظل   في الت نموي ة المخططات

 ي ةتقتصاداإل وفق الحاجيات العلمي للبحث والقطاعية وطني ةال وياتاألولومراجعة  التكنولوجي الت طويرو

األتقطاب  في للتصرف شركات وبعث نتا اإلو البحث تقطاعي بين وسيطة هياكل إحداثو اإلجتماعي ةو

اميةهداف لأل تجسيما  للقطاع المرصودة اتعتماد لإل المتواصل الدعم جانب إلى  التكنولوجي ة  الترفيع إلى الر 

 .جماليالمحلي اإل الناتج من الت طويرو البحث نسبة في الت دريجي

 

 تطوير منظومة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي : 

المنظومة  أداءعلى تحسين  الت ركيز، حيث تم  ةاألخيرحظي تقطاع البحث العلمي بعناية فائقة خالل العشرية 

 وطني ةال للبحث من خالل العمل على إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين فيها بتفعيل دور اللجنة وطني ةال

والتنسيق ونشر ثقافة البحث  المتابعة والتقييم آلياترفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا وتنشيط مختلف 

  والتجديد.

البحث العلمي وإبرام عقود شراكة بين  نتائج وخطة في كل تقطاع لتثمين وطني ةكما تم وضع استراتيجية 

أطروحات الدكتوراه  إعدادوتحفيز  ي ةتقتصاداإل المؤس ساتو فن يةهياكل البحث ومدارس المهندسين والمراكز ال

ودعم تنقل  ي ةتقتصاداإل المؤس ساتشراكة بين هياكل البحث وإطار وذلك في  المؤس سةالصلة بحاجيات  ذات

للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي  إتقليمي ةأتقطاب  ثالثة إحداثإلى جانب  ي ةتقتصاداإل المؤس ساتالباحثين لدى 
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االختصاصات تنخرط فيها  متعد دةالجامعات تعنى بإنجاز برامج بحث وتجديد  ومكاتب لتحويل التكنولوجيا في

 .البحث التابعة للجامعات ومراكز البحث هياكل

 

في تقطاع التجديد التكنولوجي وتثمين  ستثماراإل خالل مراجعة حوافزوتقد تم دعم التجديد التكنولوجي من 

ات المرصودة لبرامج البحث العلمي لفائدة عتماد نسبة الثلث من اإل نتائج البحث والعمل على تخصيص

 أنشطةلتمويل  % من رتقم معامالتها1على تخصيص  وطني ةال المؤس ساتالتجديد التكنولوجي مع تشجيع 

االختصاصات ذات الطابع االستراتيجي مثل  البحث إلى جانب بعث شبكات تقطاعية للتجديد في عدد من

. كما تمت مواصلة إنجاز األتقطاب  واإللكترونيك وتكنولوجيات االتصال الطاتقة والمياه والبيوتكنولوجيا

 التكنولوجي ةوتعميمها على مدارس المهندسين والمعاهد  المؤس ساتشبكة محاضن  وتوسيع التكنولوجي ة

 المشاريع المجددة.  يخصص حصرا لتمويل الت نميةمال  رأسصندوق مشترك للتوظيف في  إحداثو

 

ي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وذلك الت نظيمطار وضع اإل 2009 -2007وتقد تم خالل الفترة 

 مالي ةالو البشري ةبإكسابها صبغة علمية وتكنولوجية وتمكينها من المزيد من المرونة في التصرف في مواردها 

ها إحداثمراجعة تنظيم مخابر ووحدات البحث وطرق تسييرها ومراجعة مقاييس طار . كما تم في نفس اإل

فعب العلمي  نتا اإلجودة  أساسمن الباحثين وتعديل مقاييس تمويلها على  الالزمةمن التركيبة الدنيا  الر 

 البشري ةوالتأطير وسحب عملية التقييم على كافة وحدات البحث وإتقرار مجمعات البحث تقصد تجميع القدرات 

فعو مالي ةالو  من مردوديتها. الر 

 

 -2015 اإلصالح مشروع بانطالق 2015 سنة خالل التكنولوجي والتجديد العلمي البحث تقطاع تميز وتقد

 والجودة الحوكمة منظومة تطوير خالل من ومتطورة متناسقة وطني ة منظومة إرساء إلى والرامي 2025

 يةاإلنسان المجاالت في وخاصة محددة بحثية وميادين لوياتأو  وفق البحث هيكلة مؤسسات إعادةو

 .للبحث التحتية البنية وتطوير التمويل ودعم البيداغوجيوالبحث  اإلجتماعي ةو

 

 وطنيّةال ياتألولل االستجابة نحو البحث برامج توجيه: 

والقطاعية للبحث العلمي صلب مختلف مراكز البحث  وطني ةويات الاألولعلى مراجعة  التونسي ةة الد ولعملت 

منهجية تعاتقدية لتحديد هذه البرامج تقصد تفادي االزدواجية وإحكام التنسيق والتكامل بين الهياكل  إعتمادوذلك ب

. مالي ةالو البشري ةللموارد  األمثل الت وظيفوضمان  العلمي ةالمجاالت  أو البحثية الناشطة في نفس القطاعات 

وتقد تم تنظيم البحث وهيكلته داخل مراكز البحث خاصة في ميادين الطاتقة والمياه والبيوتكنولوجيا النباتية 

 جراءاتاإلوالبيوتكنولوجيا وعلوم المواد والتحاليل الفيزيوكيميائية. وتأتي هذه  اإلجتماعي ةية واإلنسانوالعلوم 

رو مستجد اتمواكبة نشاط هياكل البحث للإطار في  وللحاجيات الجديدة  التكنولوجي ةو العلمي ةات التطو 

 والمجتمع. تقتصادلإل



 
 

 248   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

  البحث العلمي مؤّشراتتطور: 

مخابر و"مجمعات البحث"، تقصد إحكام توظيف القدرات البحثية التي  تم العمل على تجميع الباحثين صلب

ومواصلة  العالمي ةفي مراكز البحث حسب المواصفات  مخبرا إلى جانب إرساء نظام الجودة 300 تبل  تقرابة

 بقية مراكز البحث. منهجية التعاتقد معإعتماد 

مكن من بلوغ مؤشر عدد الباحثين لكل ألف ناشط  مما الضروري ة البشري ة مكاني اتاإلوتم تعزيز هذه الهياكل ب

 معد ل. وتقد بل  ال3000 العلمي ةت العدد السنوي للمنشورات تجاوزكما  2014باأللف في موفى سنة  6

 براءة اختراع. 27ة األخيرسنوات  4السنوي خالل 

فعت هذه البرامج والمشاريع في ساهموتقد  بحصة البحث العلمي والتجديد  اإلرتقاءالقطاع و أداءمن  الر 

 .% في السنة 1.5إلى  جماليالتكنولوجي من الناتج المحلي اإل

 
 2014 2013 2012 2011 المؤشر

 120 150 174 324 عدد الوحدات

 300 270 241 210 عدد المخابر

 25 20 26 38 وطنيّةعدد براءات االختراع ال

 3000 3000 3500 4000 العلميّةعدد المنشورات 

 60.6 64.8 51.2 74.2 النفقات العمومية )مليون دينار(

 
 . 2014لسنة  يقتصاداإلالمصدر : الميزان 

 

III التكنولوجيّة. األقطاب : 

. وتتمثل صناعي ةتم تركيز عدد من األتقطاب تكنولوجية تجمع مراكز بحوث ومؤس سات جامعية ومنشآت 

 فيما يلي : التكنولوجي ةاألتقطاب أهداف 

 

  والحرص على تثمين نتائج البحوث وتسخيرها لخدمة  وطني ةويات الاألولدفع البحث العلمي ضمن

 .ي ةتقتصاداإل الت نمية

 بالتجديد التكنولوجي الن هوض. 

  للتجديد التكنولوجي الضروري ة عاليةالذات الكفاءات  البشري ةتنمية الموارد. 

 عاليةالالمجددة ذات القيمة المضافة  نشطةباأل الن هوض. 

  والتجديد التكنولوجي الت طويرة تعتمد في أنشطتها على البحث ويإتقتصاداستقطاب مؤسسات. 

  من خالل تثمين نتائج البحثبعث مؤسسات مجددة. 

 الخارجي المباشر ستثماراستقطاب اإل. 

  العالي الت عليمخلق مواطن شغل خاصة لحاملي شهادات. 

 .تفعيل الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص 
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الخط ة العشري ة الخاصة ببعث تقطب تكنولوجي إطار في  التونسي ةبالبالد  التكنولوجي ةاألتقطاب  إحداثويندر  

. ويهدف  نتا اإلجديد كل  سنة. وهي عبارة عن فضاءات تالق بين البحث الجامعي والت كوين ومؤس سات 

ناعي  إحداث هذه األتقطاب إلى توثيق الت كامل بين الباحثين والباعثين المجد دين بما يكفل تعزيز الت أهيل الص 

المجد دة والواعدة ذات  نشطةوخاصة في األ نتا اإلو ستثمارفرص لإل أكثرالال مادي وخلق  تقتصاداإلوتطوير 

 .عاليةالالقيمة المضافة 

 

 المركب التّكنولوجي للمواصلت بتونس :  

 ساسي ةالمركبات في القارة اإلفريقية. وتستجيب بنيته األ أهميعتبر المركب التكنولوجي للمواصالت بتونس من 

 كنولوجيا المعلومات. ت العاملة في مجال عاليةالذات التكنولوجيا  العصرية للشركات

 بهدف تلبية حاجيات الشركات المتزايدة. تاليةوتقد شهد هذا المركب عمليات توسعة مت

 

 المرّكب التّكنولوجي ببرج سدريّة :  

. وهو  يخص  المركب التكنولوجي ببر  السدرية الط اتقة المتجد دة والمياه والبيئة والبيوتكنولوجيات الن باتي ة

( وثالث مراكز للبحوث التكنولوجي ة الد راساتي ة وعالماإل،  يحتوي على عد ة معاهد عليا )علوم وتقنيات البيئة

 .القطاعاتفي هذه 

 

 المرّكب التّكنولوجي بسيدي ثابت :  

ناعة الصيدالني ة ويضم  عد ة معاهد عليا ومدرسة  يخص المركب التكنولوجي بسيدي ثابت البيوتكنولوجيا والص 

 .النووي ة الطب  البيطري بتونس إلى جانب المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات

 

 المرّكب التّكنولوجي بسوسة :  

. ويضم  محضنة مؤس سات  ي ةعالماإليخص المركب التكنولوجي بسوسة تقطاعات الميكانيك واإللكترونيك و

 .التكنولوجي ةإلى جانب مركز للموارد 

 

 المرّكب التّكنولوجي بصفاقس :  

. ويتوف ر فيه الت كوين والبحث العلمي  متعد دةي ة والوسائط العالمتم  تخصيص المركب التكنولوجي بصفاتقس لإل

  .متعد دةوالوسائل الي ة عالماإلعبر المعاهد العديدة الموجودة بداخله إلى جانب مركز للبحث في 

 

 المرّكب التّكنولوجي بالمنستير :  

 المؤس سات أهم. ومن بين  والمالبس الن سيجخص ص المركب التكنولوجي بالمنستير حصريا لقطاعات 

 .والموضة إلى جانب البحوث الفيزيوكيميائي ة للن سيج للمهن علىالموجودة به نجد المعهد األ

http://www.elgazalacom.nat.tn/
http://www.ecopark.rnrt.tn/
http://www.biotechpole.rnu.tn/
http://www.mes.tn/tech_sousse/index_ar.htm
http://www.mes.tn/tech_sfax/index.htm
http://www.texpark.rnrt.tn/
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 المرّكب التّكنولوجي ببنزرت :  

ناعات الغذائي ة إلى جانب مركز البحوث في علوم وتقنيات  وتقع تخصيص المرك ب التكنولوجي ببنزرت للص 

ناعات الغذائي ة والمدرسة ال  .للمهندسين ببنزرت وطني ةالص 

 

IV . للتّشغيلوتعزيز القابلية  التّشغيلبرامج التّشجيع على 

من الحصول على شغل عبر متابعة  الش غل، طالبي  تشغيلي ةالوتحسين  الت شغيلتمك ن برامج التشجيع على 

هم في سوق إندماجتدريب ميداني ومتابعة حلقات تكوين تكميلي تهدف إلى تحسين وتعزيز تشغيليتهم وتيسير 

   .الش غل

 : المهنيّةللحياة  عداداإلبرنامج تدريب  -1

إكساب  إلى وهو برنامج يخص المحرزين على شهادة تعليم عال منذ مد ة ال تقل  عن ستة أشهر ويهدف

المهن  أصحابهم في الحياة النشيطة لدى مؤسسات القطاع الخاص و إدماجالمنتفعين مهارات مهنية تيسر 

 الحرة. 

 : المهني ةللحياة  عداداإلوتتمثل صي  االنتفاع ببرنامج تدريب 

 األولىأشهر  6بعد مرور  الت دريب، ويتم تقييم هذا  إبرام عقد تدريب لمدة سنة. 

  أشهر،  12إجراء تدريب ثان وذلك حسب الحاالت لمدة إضافية أتقصاها  أو الت دريبيمكن تمديد فترة

 شهرا. 24 للت دريب مالي ةجالمدة اإل تجاوزشريطة أن ال ت

  دينار ومصاريف تكوين  150 تساويبإسناد منحة شهرية للمنتفع  الت دريبطيلة فترة  ةالد ولتتكفل

دينار للمتدرب  900 تجاوزساعة تكوين وبكلفة ال ت 200 في حدود المؤس ساتإضافي بطلب من 

 .الت دريبطيلة فترة  اإلجتماعي ةالواحد وبالتغطية 

  الت دريبطيلة فترة  شهريا   دينارا   150بإسناد منحة تكميلية للمنتفع ال تقل عن  المؤس سةتلتزم. 

  سنوات من االنتفاع بالبرامج( من  3 لـ معد ل)ك %50انتداب نسبة ال تقل على  المؤس سةيتعين على

 االنتفاع مجددا  الشبان الذين أنهوا تدريبهم، وفي صورة اإلخالل بهذا الشرط فانه ال يمكن للمؤسسة 

 من تاريخ نهاية انتفاعها بآخر عقد تدريب. شهرا   24بهذه العقود إال بعد مرور 

 

 العالي التّعليمحاملي شهادات  إدماجد وعق -2

ت فترة بطالتهم الثالث تجاوزالمحرزون على شهادة تعليم عال والذين  الش غلوهو برنامج يخص طالبي 

وهو يمكن المنتفع به من اكتساب  اإلجتماعي ةسنة وللحاالت  30سنهم  تجاوزلمن  األولوي ة إعطاءسنوات مع 

الخاصة  أو الخاصة وهياكل التكوين العمومية  المؤس ساتب بالتداولمؤهالت وتقدرات إضافية وذلك بتأهيلهم 

 .بانتدابهم فيها المؤس سةطبقا لمتطلبات مواطن عمل تتعهد 

 يلي :وتتمثل صي  االنتفاع بهذا البرنامج فيما 
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  مخطط للتأهيل طبقا   أساسلمدة أتقصاها سنة على  الش غلوطالب  المؤس سةمع  إدما إبرام عقد 

 لموطن العمل الذي سيشغله المنتفع.

  وبإسناد منحة  دينارا 150 تساويبــإسناد منحة شهرية للمنتفع  الت دريبة طيلة فترة الد ولتتكفل

دينارا بالنسبة للمتدربين الذين يقيمون خار  والية تواجد  50 مقدارها تجاوزشهرية إضافية ال ت

ساعة تكوين وبكلفة ال  400في حدود  المؤس ساتوبمصاريف تكوين إضافي بطلب من  المؤس سة

 . اإلجتماعي ةدينارا للمتدرب الواحد وبالتغطية  1800 تجاوزت

 الت دريبدينارا شهريا طيلة فترة  150 بإسناد منحة تكميلية للمنتفع ال تقل عن المؤس سات تلتزم. 

  عن كل متدرب يتم انتدابه.  المؤس سةدينار لفائدة  1000بإسناد منحة تقدرها  ةالد ولتتكفل 

  بهذا ، وال يمكن للمؤسسات التي تخل  الت دريببانتداب كافة المنتفعين الذين أنهوا فترة  المؤس سةتتعهد

شهرا من تاريخ نهاية انتفاعها بآخر عقد  24الشرط االنتفاع مجددا بمثل هذه العقود إال بعد مرور 

 تدريب.

 

 المهني دماجعقود التأهيل واإل -3

العالي )بمختلف مستوياتهم التعلمية  الت عليممن غير حاملي شهادات  الش غلوهو برنامج يخص طالبي 

وهو يمكن  المؤس سات( الذين ال تستجيب مؤهالتهم لمتطلبات موتقع العمل داخل المهني ةوالتكوينية وخبرتهم 

من اكتساب مؤهالت مهنية موافقة لمتطلبات عرض شغل تقدمت به مؤسسة خاصة وتعذ رت  الش غلطالب 

 .الش غلاالستجابة له لعدم توف ر اليد العاملة المطلوبة في سوق 

 ي : وتتمثل صي  االنتفاع بالبرنامج فيما يل

  مخطط  أساسعلى  المؤس سةشهرا غير تقابلة للتجديد مع  12وتأهيل لمدة أتقصاها  إدما إبرام عقد

 .لموطن العمل الذي سيشغله المنتفع للتأهيل طبقا  

  دينارا وبمصاريف  100 تساويبــإسناد منحة شهرية لفائدة المنتفع  الت دريبة طيلة فترة الد ولتتكفل

دينارا  700 تجاوزساعة تكوين وبكلفة ال ت 400 في حدود المؤس ساتتكوين إضافي بطلب من 

 .الت دريبطيلة فترة  اإلجتماعي ةللمتدرب الواحد وبالتغطية 

  الت دريبدينارا شهريا طيلة فترة  50 بإسناد منحة تكميلية للمنتفع ال تقل عن المؤس ساتتلتزم. 

  وال يمكن للمؤسسات التي تخل بهذا  الت دريببانتداب كافة المنتفعين الذين انهوا فترة  المؤس سةتتعهد ،

شهرا من تاريخ نهاية انتفاعها بآخر عقد  24الشرط االنتفاع مجددا بمثل هذه العقود إال بعد مرور 

 تدريب.

 

 في الحياة النشيطة دماجاإل إعادةعقود  -4

بمؤس سات القطاع  هم بمواطن عمل مشخصةإدماج إعادةو الش غلتأهيل فاتقدي  إعادة يهدف هذا البرنامج إلى

الالمهن الحرة وهو يخص  أصحابالخاص و  ة يإتقتصاد سبابالقارين وغير القارين الذين فقدوا شغلهم أل العم 
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إثر الغلق الن هائي والفجئي وغير القانوني للمؤس سات التي كانت تشغلهم والذين اشتغلوا لفترة ال  أو  فن ية أو

 .التي تولت تسريحهم المؤس سةتقل  عن ثالث سنوات بنفس 

 : وتتمثل صي  االنتقاع بالبرنامج فيما يلي

 

  لمدة أتقصاها سنة الش غلوفاتقد  المؤس سةفي الحياة النشيطة بين  دما اإل إعادةإبرام عقد. 

  دينارا وبمصاريف تكوين  200 تساويبــإسناد منحة شهرية للمنتفع  الت دريبة طيلة فترة الد ولتتكفل

دينارا للمتدرب  900 تجاوزساعة تكوين وبكلفة ال ت 200 في حدود المؤس ساتإضافي بطلب من 

 طيلة فترة العقد. اإلجتماعي ةالواحد وبالتغطية 

  الت دريبدينارا شهريا طيلة فترة  50 بإسناد منحة تكميلية للمنتفع ال تقل عن المؤس ساتتلتزم. 

  وال يمكن للمؤسسات التي تخل بهذا  الت دريببانتداب كافة المنتفعين الذين انهوا فترة  المؤس سةتتعهد ،

 بآخر عقد.شهرا من تاريخ نهاية انتفاعها  24الشرط االنتفاع مجددا بمثل هذه العقود إال بعد مرور 

 

 الصغرى المؤّسساتبرنامج مرافقة باعثي  -5

 إعدادبعث مؤسسة صغرى على تشخيص فكرة المشروع و الراغبين في يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة

ف في  عمالاألالمشروع ومخطط  دراسة  فن يةوفي المجاالت ال المؤس ساتالخاص به والتأهيل في التصر 

 .الصغرى المؤس ساتلبعث المشروع وفي مرافقة باعثي  الضروري ة

 : وتتمثل صي  االنتقاع بالبرنامج فيما يلي

  مائتي ساعة وبمصاريف التكوين  لمدة أتقصاها المؤس ساتة بمصاريف التكوين في بعث الد ولتكف ل

 فن يةوبمصاريف المساعدة ال ةساع 400 تجاوزلمد ة ال ت فن يةالتكميلي في التصرف وفي المجاالت ال

 .لفائدة باعثي المشاريع

 المهني ةالخاصة وذلك إلكساب المنتفعين القدرات  أوالعمومية  المؤس ساتتقضاء فترة تدريب ب إمكاني ة 

  لبعث مشاريعهم. الضروري ةوالتطبيقية 

 لبقية المستويات  دينارا 80دينارا لحاملي الشهادات العليا و150  إسناد منحة شهرية للمنتفعين بـ

 .الفعلي للمشروع الت ركيزمن  األولىواألشهر  الضروري ةطيلة سنة تغطي فترة التكوين  ي ةالت عليم

 

 برنامج التشجيع عن العمل -6

يهدف "برنامج التشجيع عن العمل" إلى مساعدة حاملي الشهادات العليا على تحديد وإنجاز مشروع مهني 

حاملي الشهادات العليا من  تشغيلي ةالعمل المستقل من جهة وإلى تحسين  أوالعمل المؤجر إطار مشخص في 

 .أخرىجهة 

 أومن بين حاملي الشهادات العليا بما في ذلك الشهادات المعادلة  الش غلويستهدف هذا البرنامج طالبي 

المنظرة لها في جميع االختصاصات باستثناء شهادات الطب والطب البيطري وطب األسنان والصيدلة 
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والهندسة المعمارية والهندسة غير االختصاصات الفالحية وخريجي مراكز التكوين المهني المتحصلين على 

 مؤهل التقني السامي منظر في جميع االختصاصات.

ناتويتضمن البرنامج ال   :اليةتال مكو 

 .تربصات بالوسط المهني 

  أوة يإتقتصادالمشاركة في إنجاز مشاريع تنموية ذات صبغة  أو ي جمعي اتاالنخراط في نشاط 

 ة وذات مصلحة عامة.إجتماعي

 .االنخراط ببرنامج المرافقة تقصد بعث مشروع للحساب الخاص 

 تحويلي. أو تأهيلي أو المشاركة في حلقات تكوين تكميلي 

 .مرافقة مشخصة 

 :تاليةالوعلى المترشح أن تتوفر فيه الشروط 

  يوم تقديم ترشحه. تقلسنة على األ 26بال  من العمر 

 بصدد مواصلة  أو، وليس مسجال  ل شهادة جامعية نهائيةأوالسنتين منذ تاريخ حصوله على  تجاوز

 العالي. الت عليمبإحدى مراحل  دراسةال

  والعمل المستقل. الت شغيلمرسم بمكتب 

 اإلجتماعيالسنة منذ نهاية آخر ثالثية من انخراطه بإحدى أنظمة الضمان  تجاوز. 

 ثالث مرات الدخل األدنى المضمون. تجاوزينتمي إلى عائلة ذات دخل سنوي ال ي 

 بصدد تسديد تقرض لتمويل مشروع )في حالة حصوله على تقرض لبعث مشروع(. أن ال يكون 

  الصندوق  أحد برنامجإطار تفوق ستة أشهر في  أو تساويمن سنة بفترة تدريب  أتقلعدم االنتفاع منذ

 .للت شغيلالوطني 

 

والعمل المستقل لمدة  الت شغيلبرنامج التشجيع على العمل بين المنتفع ومكتب إطار ويبرم عقد االنخراط في 

 شهرا غير تقابلة للتجديد. 12

 

 :فيما يلي  متيازاتوتتمثل اإل

  دينارا. 200و  100بين  تتراوحمنحة شهرية 

  التكلفة  تجاوزساعة على أن ال ت 400ة بمصاريف دورات التكوين وذلك في حدود الد ولتتكفل

 دينارا. 1800الجملية للفرد الواحد 

  اإلجتماعي ةالتغطية. 

 دينارا للمنتفع الذي تحصل على عقد  600والعمل المستقل منحة بقيمة  للت شغيل وطني ةتسند الوكالة ال

 من انخراطه بالبرنامج. األولىشغل في القطاع الخاص خالل السداسية 
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 برنامج الخدمة التطوعية -7

، والذين لم  مرة من حاملي الشهادات ألول الش غليهدف برنامج الخدمة المدنية التطوعية إلى تمكين طالبي 

، من تقضاء فترة تدريب بصفة تطوعية ولنصف الوتقت في  المهني ةللحياة  إعدادينتفعوا سابقا ببرنامج تدريب 

، وإلى تمكينهم من مرافقة  نطاق خدمات ذات مصلحة عامة تقصد اكتساب تقدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية

 مل مستقل.ع أو هم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر إندماجمشخصة تيسر 

 برنامج الخدمة المدنية التطوعية باثني عشر شهرا.إطار في  للت دريبوحددت المدة القصوى 

إلى منظمات مهنية وذلك بناء على اتفاتقيات تبرم للغرض  أو جمعي اتويعهد باإلشراف على هذا البرنامج إلى 

والعمل  للت شغيل وطني ةبينما يعهد التصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة ال الت شغيلمع وزارة التكوين المهني و

 المستقل.

، ضبط المحتوى المفصل  ومع المنتفع الت شغيلمع مصالح  الت عاون، ب المهني ة منظ مةال أو وتتولى الجمعية 

 .الت دريب. كما تتولى متابعة المنتفع خالل كامل فترة للت دريب

 االنتفاع بهذا البرنامج فيما يلي :وتتمثل صي  

  دينار. 200ة للمتدرب منة شهرية مقدارها الد ولتسند 

  طيلة فترة العقد. اإلجتماعي ةيتمتع المتدرب بالتغطية 

  من االشتراكات السنوية للنقل العمومي. %60بنسبة  ةالد ولتتكفل 

  واستظهارها بنسخة ضمن ملف  اإلجتماعيوجوب انخراط الجمعية في الصندوق الوطني للضمان

 المتدرب.

 

 التّعليمالمدفوعة بعنوان التشجيع على انتداب حاملي شهادات  األجور% من 50برنامج التكفل بنسبة  -8

 العالي: 

فعالعالي و الت عليميهدف هذا البرنامج إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على انتداب حاملي شهادات  من  الر 

العالي والمرسمين بمكاتب  الت عليممن حاملي شهادات  مرة ألول الش غل. وهو يخص طالبي  نسبة التأطير بها

 والعمل المستقل. الت شغيل

ذات  أنشطةالعاملة في  المؤس ساتالجهوية و الت نميةالمنتصبة بمناطق تشجيع  المؤس ساتويخص هذا البرنامج 

 الجهوية. الت نميةبمناطق تشجيع  ومستوى معرفي رفيع وغير المنتصبة عالية مضافة تقيمة

بعنوان اإلنتدابات الجديدة لحاملي  المدفوعة األجورمن  %50بنسبة  للت شغيلويتكفل الصندوق الوطني 

 لمدة سنة . دينار شهريا 250وفي حدود  مرة ألول الش غلالعالي من طالبي  الت عليمشهادات 

اغبة في االنتفاع بهذا البرنامج إيداع طلب في الغرض لدى مكتب  المؤس سةويتعي ن على  والعمل  الت شغيلالر 

 :تاليةال، على أن يرفق بالوثائق  المستقل  المختص  ترابيا

 .عقد شغل لكل  شاب منتدب 

 لكل  شاب. وطني ةنسخة من بطاتقة الت عريف ال 
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  ر المعادلة للش هادة  أولكل  شاب  العلمي ةنسخة من الش هادة  عند االتقتضاء. العلمي ةنسخة من مقر 

  ندوق الوطني للض مان  المؤس ساتشهادة انخراط  .اإلجتماعيبالص 

  نتا اإلشهادة في دخول طور. 

ة األعراف في النظام القانوني للضمان ساهمبنسبة من م للتّشغيلبرنامج تكفل الصندوق الوطني  -9

    .اإلجتماعي

العالي وذلك  الت عليميهدف هذا البرنامج إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على انتداب حاملي شهادات 

 .المؤس سةلتحسن نسبة التأطير داخل 

،  التونسي ةالعالي من ذوي الجنسية  الت عليممرة من حاملي شهادات  ألول الش غلويستهدف هذا البرنامج طالبو 

ومستوى معرفي رفيع وغير  عالية مضافة ذات تقيمة أنشطةالعاملة في  اتالمؤس سب الش غلعلى أن يكون 

ووزارة التكوين المهني  المؤس سةاتفاتقية تبرم بين إطار الجهوية، وفي  الت نميةبمناطق تشجيع  المتواجدة

 .المؤس سةبرنامج انتداب سنوي مقترح من طرف  أساسعلى  الت شغيلو

 :تاليةالويستوجب للمؤسسات التي تريد االنتفاع بهذا البرنامج أن تتوفر فيه الشروط 

  سنوات. 3لم يمض على تاريخ نشاطها الفعلي 

  مرة وحاملي شهادات تعليم عالي. ألول الش غللها برنامج انتداب طالبي 

بالنسبة  اإلجتماعية األعراف في النظام القانوني للضمان ساهمبنسبة من م للت شغيلويتكفل الصندوق الوطني 

 للت شغيلسبع سنوات. وتضبط نسبة تكفل الصندوق الوطني  المدفوعة بعنوان االنتدابيات الجديدة لمدة لألجور

 : الت اليحسب الجدول 

 

 للتّشغيلنسبة تكفل الصندوق الوطني  للتّشغيلالسنوات المعنية بتكفل الصندوق الوطني 

 % 100 ةالثّانيوالسنة  األولىالسنة 

 % 85 ةالثّالثالسنة 

 % 70 ةالّرابعالسنة 

 % 55 السنة الخامسة

 % 40 ةالّسادسالسنة 

 % 25 ةالّسابعالسنة 

اغبة في االنتفاع بهذا البرنامج إيداع طلب في الغرض لدى مكتب  المؤس سةويتعي ن على  والعمل  الت شغيلالر 

 :تاليةالالمستقل  المختص  ترابيا، على أن يرفق بالوثائق 

  ندوق الوطني للض مان  المؤس ساتشهادة انخراط  .اإلجتماعيبالص 

  نتا اإلشهادة في دخول طور. 

  المؤس سةبرنامج سنوي لالنتداب مقترح من طرف. 
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  التّشغيلتطور عدد المنتفعين حسب برامج : 

تستهدف حاملي  التونسي ةالتي رسمتها الحكومة  الت شغيلوبرامج  الت شغيلالمطلقة لسياسات  األولوي ةإن 

ها في إدماجوالعمل على  الش غللهذه الشريحة من طالبي  تشغيلي ةال، وذلك لتعزيز القابلية  الشهادات العليا

 .الش غلسوق 

حاملي الشهادات العليا  إدما وعقود  المهني ةللحياة  عداداإلوتتمثل هذه البرامج خاصة في برنامج تدريب 

 إحداثإلى برامج دعم  ضافة، باإلاألجورمن  %50بنسبة  ةالد ولوبرنامج الخدمة التطوعية وتكفل 

ما يناهز  الت شغيل. وتقد بلغت نسبة حاملي الشهادات العليا من جملة المنتفعين ببرامج  الصغرى المؤس سات

70%. 

للحياة  عداداإلأن برنامج تدريب  الت شغيلالخاصة بتوزيع عدد المنتفعين حسب برنامج  حصائياتوتبين اإل

بما  2014والموجه لحاملي الشهادات العليا يأتي في المقدمة وتقد بلغت ذروة عدد المنتفعين في سنة  المهني ة

. كما  %30التي فاتقت  الش غل. ويفسر هذا التوجه بنسبة بطالة هذه الشريحة من طالبي  ألف منتفعا 65يفوق 

حاملي الشهادات  تشغيلي ةبشكل كبير في تعزيز  ساهمالموجهة لحاملي الشهادات العليا ت خرىاألأن البرامج 

 2014وبل  أتقصاه في سنة  2012العليا نذكر خاصة منها برنامج التشجيع على العمل الذي انطلق في سنة 

ألف  23بما يناهز  2013ألف منتفع وبرنامج الخدمة التطوعية الذي بل  ذروة المنتفعين به في سنة  39بـ

 منتفع من حاملي الشهادات العليا.

برنامج، حيث يفوق  أهمالمهني  دما دون حاملي الشهادات العليا، فتمثل عقود التأهيل واإل الش غلأما طالبي 

 ألف منتفع. 37السنوي  معد لال

 
 والعمل المستقل  للتّشغيل وطنيّةالمصدر: الوكالة ال
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V .: القطاعات المشغلة ونسب الـتأطير القطاعية 

 النّشاطفي سن  الّسكان: 

ألف في سنة  8038.2مقابل  2014ألف سنة  8409.5سنة فما فوق(  15) الن شاطفي سن  الس كانبل  عدد 

سنة(  59 -15من الفئة العمرية ) ساس. وتتأتى هذه الزيادة باأل % سنويا 1.01زيادة  معد ل، أي ب 2010

زيادهم الالتي بلغت نسبة  اإلناثومن  2014سنة   %64.50لتبل   الس كانالتي ارتفعت حصتها من مجمل 

 % بالنسبة للذكور. 0.94% مقابل  1.09

 

 )باأللف(سنة فما فوق  15:  النّشاطفي سن  الّسكانتطور عدد 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 معّدل
سنوي 
لنسبة 
 التطّور

 %0,94 4131.1 4086.4 4056.4 4019.1 3969.1 ذكور

 %1,09 4278.4 4229.3 4155.3 4127.5 4069.1 إناث

 %1,01 8409.5 8315.7 8211.7 8146.6 8038.2 المجموع

 
 حصاءالمصدر: المعهد الوطني لإل

 

 النشيطون الّسكان:  

 %72، منهم  ماليين 4حوالي  2014سنة فما فوق في سنة  15النشيطين من الفئة العمرية  الس كانبل  عدد 

وعدد الذكور  %2.04 معد لالناشطات عرفت تطور سنويا ب اإلناث. والمالحظ أن عدد  إناث %28ذكور و

 .%0.87سنوي  معد لالنشيطون تطور ب

من  52.7%ألف ما يمثل 4476.6 يساوي الن شاطعدد التونسيين ممن هم خار   إلى أنوتشير المعطيات 

بمختلف مستوياته والتكوين المهني  للت عليملين وا، وهؤالء يشملون المز الن شاطفي سن  الس كان إجمالي

 . أخرىوالمتقاعدين وفئات 

 

 )باأللف(النشيطون  الّسكانتطور عدد  - جدول

 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
سنوي لنسبة  معّدل

 التطّور

 %0.87 2879.9 2862.0 2852.3 2817.9 2758.2 ذكور

 %2.04 1118.4 1081.7 1070.9 1026.7 1011.0 إناث

 %1.19 3998.3 3943.7 3923.2 3844.6 3769.2 المجموع

 حصاءالمصدر: المعهد الوطني لإل



 
 

 258   2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

 

  النّشاطنسبة : 

 2014خالل سنة  %47.5، حيث بلغت  2010مقارنة بسنة  2014ارتفاعا خالل سنة  الن شاطعرفت نسبة 

 .2010خالل سنة  %46.9مقابل 

في سنة  %24.8مقابل  2015في سنة  %26.1حيث بلغت ،  ارتفاعا اإلناثلدى  الن شاطوتقد حققت نسبة 

نتيجة  الش غلفي سوق  39 -25. ويعزى هذا االرتفاع إلى تحسن مشاركة المرأة من الفئة العمرية  2010

 تجاوزا، حيث تتفاوت، إذ يبرز توزيع النشطين خصوصا بالنسبة للمرأة  ي لهذه الفئةالت عليمتحسن المستوى 

نسبة  تجاوزسنة ال ت 19 -15سنة في حين أن الفئة العمرية  39 -25للفئة العمرية  %45 الن شاطنسبة 

  .%10نشاطها 

.  2014سنة  %69.7إلى  2010سنة  %69.5ارتفاعا طفيفا من  الن شاطوبخصوص الذكور، شهدت نسبة 

 .اإلناثمن  %27مقابل  %73النشيطين هم من الذكور بنسبة تقدر بـ الس كانأغلب  إلى أن اإلشارةوتجدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حصاءالمصدر: المعهد الوطني لإل

 

 الّشغلات مواطن إحداثالمشتغلون و الّسكان: 

مسجال  2010ألف خالل سنة  3277.4مقابل  2014ألف خالل سنة  3399.2المشتغلين بــ إجمالييقد ر 

 . %30.7ارتفاع سنوي يناهز  معد لبذلك 
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أن تقطاع الخدمات يحتل المرتبة  2014وتبين المعطيات الخاصة بتوزيع المشتغلين حسب القطاع خالل سنة 

والصحة والخدمات  الت ربيةبقطاع  %19.7منهم  %51.6من حيث تشغيل األيدي العاملة بنسبة  األولى

ما  إحداثبقطاع النقل واالتصاالت. وتقد مكن هذا القطاع من  %5.8بقطاع التجارة  %13.2و اإلداري ة

ات بالخصوص تقطاعي حداث. وشملت هذه اإل2014 - 2010ألف شغل إضافي خالل الفترة  155يقارب 

والصحة والخدمات  الت ربيةها في تقطاع إحداثألف تم  79ألف موطن شغل جديد و 62التجارة بما يقارب 

 ة. دارياإل

والمالبس  الن سيجها بقطاع أهمموطن شغل  %19.5ة بتوفير الث انيويحتل تقطاع الصناعات المعملية المرتبة 

وتقطاع الصناعات الغذائية  %4.6وتقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة  %7.7واألحذية بنسبة 

من أبرز القطاعات المشغلة  اعموم  . ويبقى تقطاع الصناعات المعملية  من مجموع المشتغلين %2.7بنسبة 

وبالخصوص تقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي شهد تطور في عدد المشتغلين، حيث بلغت 

ألف بقطاع الصناعات الغذائية  19و 2014 -2010ألف موطن شغل جديد خالل الفترة  39 الش غلات إحداث

التي يشهدها الوضع  الص عوباتوالمالبس واألحذية بالرغم من  الن سيجأالف موطن شغل بقطاع  10و

 . يتقتصاداإل

وبقطاع الصناعات غير المعملية بنسبة  %14.3ويشتغل البقية بقطاع الزراعة والصيد البحري بنسبة 

ة تقرابة األخير، حيث فقد خالل الخمس السنوات  . وتقد شهد تقطاع الفالحة تراجعا في عدد المشتغلين14.4%

 ألف موطن شغل. 91

 
 2014 – 2011خلل الفترة  الّشغلات حداثالتوزيع القطاعي إل
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.  2014في سنة  %25.9إلى  2010في سنة  %25وارتفعت حصة المرأة من مجمل المشتغلين من 

المسجلة خالل الخمس سنوات  الش غلات إحداثويعزى هذا االرتفاع إلى استفادة المرأة من تقرابة نصف 

ت هذه االنتدابات في مزيد دفع ساهممن االنتدابات في الوظيفة العمومية. وتقد  ساسة والمتأتية باألاألخير

االمرأة   اإلشارة. وتجدر  الش غلالعالي خصوصا للمشاركة في سوق  الت عليموالمرأة من حاملي شهادات  عموم 

 %74.1إلى  2010سنة  %75حصة الرجال من مجمل المشتغلين تظل مرتفعة رغم تراجعها من  إلى أن

 .2014خالل سنة 

 

 %21.9إلى  2010خالل سنة  %16.2وارتفعت حصة ذوي مستوى تعليم عالي من مجمل المشتغلين من 

رإلى  ساس. ويعود هذا االرتفاع باأل 2014خالل سنة  الملحوظ لالنتدابات في القطاع العام خالل  التطو 

 العالي. الت عليموالموجهة لفائدة خريجي  الث ورةبعد  األولىالخماسية 

 

  حصاءالمصدر: المعهد الوطني لإل

    

 نسب التأطير حسب القطاع:  

مكانة جديدة  تنافسي ةالالتنافس على أشده وأخذ مفهوم القدرة  أصبح الد ولة بين الت جاريمنذ تحرير المبادالت 

 الن سيجللحفاظ على  يأساسوبات هاجس  وطني ةال الس ياساتعلى مستوى  أو  ي ةتقتصاداإل المؤس ساتسواء لدى 

 .الش غلوعلى مواطن  يتقتصاداإل

 

، وهو ما كان لزاما على  اإلتقتصادي اتوتحسين الجودة وتقليص الكلفة معركة كل  تنافسي ةالت القدرة أصبحو

يتها وتحسن من جودة سلعها وخدماتها معتمدة في ذلك إنتاجها وترفع من إنتاجأن ترتقى بطرق  المؤس سات

فعوخصوصا  نتا اإلعلى تأهيل كافة عناصر  من مهارات العاملين بها وتحسين تأطيرهم وتأهيل مواردها  الر 

ا ادتقتصللمؤسسة ولإل تنافسي ةالالتي تشكل أحد مقومات دعم القدرة  البشري ة  .عموم 
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ا تغيرت منذ تطور هماالمال والعمل دون سو رأسالكالسيكية التي كانت تعتمد عنصري  نتا اإلإن أنظمة 

واستغالل نتائج البحث  نتا اإلالجديدة في تنظيم عملية  العلمي ةالطرق  إعتمادمناهج التصرف والتسيير و

فعالعلمي والتكنولوجيات الحديثة في مجاالت المعلوماتية واالتصاالت واإللكترونيك وهو ما حتم ضرورة   الر 

 .ي ةتقتصاداإل المؤس ساتبالعنصر البشري داخل  الن هوضمن نسبة التأطير و

، بحيث  2012إلى سنة  2002نقاط من سنة  6 الوطني بـ تقتصاداإلتطورت نسبة التأطير على مستوى 

 . % 17إلى  %11.1ارتفعت من 

 : ي ةتقتصاداإلالمالحظات التي تتعلق بنسبة التأطير للقطاعات  أهموفيما يلي 

تختص بها تقطاع البنوك والتأمين  2012الوطني خالل سنة  معد لإن نسبة التأطير المرتفعة والتي تفوق ال -

غيوور )الخوودمات  اإلجتماعي ووةوالصووحة والخدمووة  الت ربيووةو دارةاإلوتقطوواع  %65.2بنسووبة تووأطير تقوودر بووـ

وتوزيع الكهرباء  إنتا وتقطاعات الصناعات غير المعملية كقطاع  % 47.5بـ المسوتقة( بنسبة تأطير تقدر 

وتقطوواع  %31.5 وتقطوواع المنوواجم والطاتقووة بنسووبة تووأطير تقوودر بووـ % 35.2والغوواز بنسووبة تووأطير تقوودر بووـ

 . % 24.9بـ توزيع المياه بنسبة تأطير تقدر استغالل و

( تعتبر دون المأمول بالرغم مون %10.1) 2012إن نسبة التأطير بقطاع الصناعات المعملية خالل سنة  -

والمالبوس واألحذيوة  الن سويجفهوذه النسوبة مازالوت ضوعيفة بقطواع  .(%4.5) 2002تطورها مقارنة بسونة 

(. %11( وبقطاع الصناعات الغذائيوة )%10.5خزف والبلور )وبقطاع صناعة مواد البناء وال (5.5%)

( ومقبولووة بقطوواع الصووناعات الميكانيكيووة %24وتعتبور نسووبة التووأطير جيوودة بقطوواع الصوناعات الكيميائيووة )

 (.%16.3والكهربائية )

 %2.1، فقد بلغوت  خرىاألإن نسبة التأطير بقطاع الزراعة والصيد البحري منخفضة مقارنة بالقطاعات  -

النظور فوي توزيوع األراضوي الزراعيوة علوى الفنيوين المختصوين فوي  إعوادة، وهو ما يسوتدعي  2012سنة 

فوي تحقيوق  سواهمهيكلوة هوذا القطواع حتوى يقووم بودوره علوى مسوتوى االنتودابات للكووادر وي إعوادةالمجال و

 االكتفاء الذاتي.

 ي ةتقتصوواداإلى مختلووف القطاعووات علووى مسووتو معوود لإن نسووبة التووأطير بقطوواع الخوودمات المسوووتقة تقووارب ال -

 2012. وسجل القطواع البنكوي والتوأمين فوي سونة 2002تم تحقيقها خالل سنة  %9.5( مقابل 16.8%)

وتقطوواع التجووارة بنسووبة  %17، يليووه تقطوواع النقوول واالتصوواالت بنسووبة % 65.2نسووبة تووأطير بـووـ  أعلووى

 .%8وتقطاع النزل والمقاهي بنسبة  11.5%
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 الكمية الّدراساتو تنافسيّةالتونسي للالمصدر : المعهد 

 

VI تنافسيّةال. القدرة : 

 عمالاأل ومناخ تنافسي ةال القدرة مجال في عليها تونس تحصلت التي النتائج همأل هذا الجزء تحليال تناولسي

  بعض أو الكمية  الد راساتو تنافسي ةال للقدرة التونسي المعهد بها يقوم التي الد راساتعلى  عتمادباإل سواء

  .المختصة العالمي ة المنظ مات

 

  العامة تنافسيّةالالعالمي بدافوس حول القدرة  يقتصاداإلتقرير المنتدى:  

ادر عن المنتدى  2005 - 2004العامة لسنتي  تنافسي ةالحول القدرة  الت قريرحسب  العالمي  يتقتصاداإلالص 

دولة متقدمة وصاعدة  102تحتل تونس المرتبة الثالثين من مجموع  - يكيةاألمربدافوس وجامعة هارفرد 

 تنافسي ةالة والثالثين فيما يخص القدرة الث اني، والمرتبة يتقتصاداإل النمو  العامة و تنافسي ةالفيما يتعلق بالقدرة 

 ، متقدمة بذلك على العديد من البلدان المصن عة. عمالاألومناخ  ي ةتقتصاداإلللمؤسسات 

ثم عرف هذا المؤشر  40، فإن تونس احتلت المركز  2011لسنة  تنافسي ةالحول القدرة  الت قريروحسب 

 تنافسي ةالحسب تقرير المنتدى العالمي دافوس حول القدرة  83تراجعا حادا بعد ذلك لتحتل تونس المركز 

 .2013/2014لسنة 
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  يالّدولتقرير البنك:  

 أنشطةالسنوي حول تسهيل ممارسة  الت قرير يةالد ولباالشتراك مع مؤسسة التمويل  يالد ولأصدر البنك 

ترتيب  الت قريروتولى هذا  المتوس طةالصغرى و المؤس ساتالمتعلقة ب األنظمةحول "فهم  2014لسنة  عمالاأل

 المستثمر المحلي. أمام عمالاألات التي تمت في مجال تحسين مناخ اإلصالحعلى  عتمادبلدا باإل 189

بلدا.  185من بين  49بعدما كانت المرتبة  189من بين  51وتبرز النتائج أن تونس تحصلت على المرتبة 

السعودية والبحرين وعمان  عربي ةالة بعد اإلمارات والس ادس، تأتي تونس في المرتبة  على المستوى العربي

ابع، تحتل تونس المرتبة  وتقطر وعلى المستوى اإلفريقي  ة بعد جزر الموريس وروندا وجنوب إفريقيا. الر 

 

  القطاعية : تنافسيّةالالقدرة 

زت القدرة  المتزايدة للقطاعات والسيما تقطاعات الكهرباء  تنافسي ةالالعامة من خالل القدرة  تنافسي ةالتعز 

ناتواإللكترونيك و والجلود والصناعات  الن سيجالسيارات والمركبات البالستيكية والتغليف والتعليب و مكو 

 الغذائية وصناعة األدوية والسياحة والتقنيات الحديثة للمعلومات واالتصال.

، حيث بي نت هذه  عالمية دراساتالتي تقامت بإنجازها مكاتب  الد راساتعديد  تنافسي ةالهذه القدرة  أك دتوتقد  

 تنافسي ة، كما توفر تكاليف استغالل ذات تقدرة  بأن تونس تمنح أفضل مردودي ة شاملة بالمنطقة الد راسات

 .عالية

في  األول( في جنوب البحر األبيض المتوس ط والمصد ر الث ورة)تقبل  األولىفتونس مثلت الوجهة السياحي ة 

في العالم  الث انيفي العالم للحامض الفسفوري و ثالثي الفسفاط الرفيع والمصد ر  الث انيالعالم للتمور والمصد ر 

 الث انيو األوروبي اإلت حادوتونس هي البلد الخامس ضمن مزودي  . األوروبي اإلت حادلزيت الزيتون بعد 

 ضمن مزودي فرنسا بمنتجات اللباس.

زت القدرة  ة من خالل القدرة  تنافسي ةالوتعز  للقطاعات والسيما تقطاعات الكهرباء واإللكترونيك  تنافسي ةالالعام 

والجلود  الن سيجومرك بات الس يارات ومركبات الطائرات والمرك بات البالستيكية والتغليف والتعليب و

 .والصناعات الدوائي ة والسياحة والتقنيات الحديثة للمعلومات واالتصال

 

ناعات الغذائي ة بـالخاصيات يتميز  .1  : تاليةالتقطاع الص 

 ي ة.األولالمواد  نتا نسق نمو متصاعد إل 

يتون والت مور والقوارص )مالطي تونس( ومنتوجات البحر.   منتوجات ذات إشعاع كزيت الز 

 متزايد. إنتشارسوق تونسي ة في  

 .يةالد ولكامل المواصفات  إحترامو نتا اإلأنظمة رتقابة على  
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 عاليةالتقطاع الت قنيات الحديثة للمعلومات بتوفر المهندسين والفن يين من ذوي الكفاءة والمستويات يتميز  .2

إلى ذلك فإن  تونس تمتاز بقرب الموتقع الجغرافي والث قافي من دول شمال البحر األبيض  ضافةوباإل

 .جنبي ةاألالمتوس ط وهو ما يعكس إتقان أبناءها لعديد الل غات 

 

ناعات اإللكتروني ة  .3  ا بـ:أساسيتميز تقطاع الص 

  التونسي ةالمنتجين في تقطاع الس يارات بالس وق  أهمروبا وتواجد أو القرب من. 

 .نجاح هذا القطاع من حيث الت صدير وخصوصا على مستوى تجميع أحزمة الكوابل اإللكتروني ة 

  الس ريع. الت دريبتوف ر يد عاملة ذات تجربة تتمي ز بالقدرة على 

 

ناتيتميز تقطاع  .4  حداثالس يارات بمجموعة هامة من العوامل ال تي تجعل منها مركزا هاما إل مكو 

 :المؤس سات

 وعالتقات  الن جاحات الكبرى ال تي تضاف إلى رصيدها في هذا الميدان ونمو ديناميكي ة نحو الت صدير

ناتمتينة مع تقطاع ال  اإللكتروني ة والكهربائي ة. مكو 

  م وبسعر نسبيا غير مرتفع.أتقلعاملة ذات تجربة وتقدرة كبيرة على سهولة الت  يد 

 ي والبحري من سواقيمك ن القرب من األ رة من الن قل الجو  الوسق  والخدمات المنتظمة والمتطو 

 والت وزيع الس ريع.

 

 : تاليةالتقطاع صناعة البالستيك الت قني بالخاصيات يتميز  .5

  المختص ة المتمك نة من أغلب تقنيات القطاع وذات القدرة الس ريعة علىتوف ر اليد العاملة  

 .الت دريب

 ئيسي ين في ميدان تحويل البالستيك بالن سبة إلىأو القرب من دين الر    روبا ووجود المزو 

 الس يارات والكهرباء.

 

على  إمتيازاتمن االنتفاع بعدة  جنبي ةاأل المؤس ساتتقانوني يمكن إطار والمالبس ب الن سيجيتميز تقطاع  .6

. وتقد حققت تونس نجاحات هامة من حيث الت صدير في  مستوى التصدير وبكلفة منخفضة لليد العاملة

القطاع وتوف ر يد عاملة ذات تجربة إلى جانب توفيرها للدعم الحكومي ووسائل االت صال الفع الة 

 والس ريعة.

 

 : القدرة التنافسيّة القطاعية 

 طراف، حظي باهتمام األ مهما   عنصرا   ي ةتقتصاداإل المؤس سةالعمل وتحسين مردودية  إنتاجي ة مسألةتعتبر 

من تقبل  2013جانفي  14الذي تم إبرامه بتاريخ  اإلجتماعيوتقد برز ذلك من خالل محتوى العقد  اإلجتماعي ة
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الذي تم  نتاجي ةاإلو نتا اإلوالحكومة ومن خالل االتفاق اإلطاري حول موضوع  اإلجتماعي ة طرافاأل

 . 2014 مايو 17بتاريخ  طرافإمضاءه من تقبل نفس األ

 

تقصوى لضرورة توفير مناخ   ي ةأهم اإلجتماعيالجهوية بالعقد  الت نميةو يتقتصاداإل النمو  وتقد أسند محور 

فعسليم يمكن من  أعمال . وتطرق محور النمو  وتحسين نسب  عمالاألويحفز رجال  المؤس سةمن مردودية  الر 

 منظ مةوالعمل الالئق إلى مواضيع توفير ظروف عمل الئقة تحترم فيها القواعد القانونية ال المهني ةالعالتقات 

فعو نتاجي ةاإلفي تحسين  ساهمية والتي من شأنها أن تالش غلللعالتقات  للمؤسسة من  تنافسي ةالمن القدرة  الر 

فعخالل   من القيمة المضافة للمنتو . الر 

والحكومة هي  اإلجتماعي ة طرافالتي وفرها االتفاق اإلطاري الذي وتقعت عليه األ العملي ة جراءاتاإلومن 

ويهدف هذا اإلجراء إلى تفعيل محتوى العقد  نتاجي ةاإلو نتا اإلللنظر في موضوع  وطني ةلجنة  إحداث

 أكبر تنافسي ةالجهوية وتحقيق العمل الالئق وضمان تقدرة  الت نميةو اإلجتماعي النمو  من حيث دفع  اإلجتماعي

  للمؤسسات.

 

 رأس" )األيدي العاملة وFactor Inputs" نتا اإل سع معانيها بالجمع بين مدخالتأوفي  نتاجي ةاإلوت عنى 

  من السلع والخدمات المختلفة. "Outputs" مخرجات نتا إل الالزمة( دارةاإلالمال واألرض و

ف و لكل وحدة عمل ويمكن تعريف  (GDP) جماليمقاسا بالناتج المحلي اإل نتا اإلا بأن ه العمل  إنتاجي ةتعر 

لنشاط معين  جمالي. وهي ناتج تقسمة الناتج المحلي اإل العمل على أنها الناتج من ساعة عمل العامل إنتاجي ة

، ويؤخذ عادة  الثابتة األسعارنفسه في سنة مقاسا ب الن شاطعدد ساعات العمل لجميع العاملين في  إجماليعلى 

ليس بالضرورة مؤشرا عن  نتاجي ةاإل، فإن تقياس  معقدة نتا اإل. وألن عملية  يإتقتصادعلى مستوى كل نشاط 

 يإتقتصادعلى مستوى نشاط  أو تقتصاداإلالعامل على مستوى  إنتاجي ة. ويقيس هذا المؤشر  فاعلية العمل

 معين.

 : هاأهم من،  بمجموعة من العوامل نتاجي ةاإلوتتأثر 

 ،نتا اإلات البحث العلمي وتطوير أدوات إنتاجفي  المتمث لة التكنولوجي ةالعوامل  .1

 ،نتا اإلمثل الظروف الطبيعية والمناخية ومواد  المادي ةالعوامل الطبيعية و .2

 والصحة والتغذية. الت دريبو الت عليممثل  البشري ةالعوامل  .3

، وتعد نتا اإللتحقيق  للت شغيلمن المواد القابلة  أكثر أوواحد  إنتا هي النسبة من حيث الحجم بين  نتاجي ةاإلف

رمؤشر هام حول تقياس  كمعيار  نتاجي ةاإلوالطويل، ويستخدم تطور على المدى المتوسط  يتقتصاداإل التطو 

. ويمثل  المال رأسسوق العمل وتراكم  أداءمن خالل تأثيرها على الطلب النهائي و النمو  لتوزيع عائدات 

من خالل الموائمة بين تكلفة  ي ةتقتصاداإل المؤس سة إنتا المؤشر الرئيسي لقياس نمو جهاز  نتاجي ةاإلتطور 

 األسعاروالتكنولوجيا المستخدمة. وهي تمثل معيارا للتنمية المستديمة ولتوزيع األرباح ولتطور  نتا اإل

 والتجارة.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/2950/posts
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 نتاجي ةاإلفي أي مجتمع فعند زيادة  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل الت نميةالمحور الرئيسي للنهوض ب نتاجي ةاإلوتعد 

توليد المنتجات التي يمكن من خاللها  الت اليبوزيادة فعلية في الدخل الفردي  إحداثوتحسين مستواها يتم 

وتوفر فرص عمل جديدة وتحقق مزيدا  من التقدم والرفاهية  يتقتصاداإلات إضافية تدعم النظام إستثمار إيجاد

والرفاهية  يتقتصاداإلون يعتبرونها المصدر الحقيقي للنمو يتقتصاداإلتلك المجتمعات وهو ما جعل  فرادأل

 فيه.  يتقتصاداإل الن شاط، مهما كان نوع  وتحسين مستوى المعيشة في أي بلد اإلجتماعي ة

 

 الث ورةة أي منذ سنة األخيرمن خالل األربع سنوات  التونسي ةوما يمكن استخالصه بالنسبة للجمهورية 

نذكر منها خاصة  نتاجي ةاإل( أن هنالك ظهور عدة عوامل لم تساعد على تساعد على تطوير 2011) التونسي ة

األمني. ولذلك، عرف الناتج  ستقراراإلوظهور اإلضرابات بشكل مكثف وعدم  المؤس ساتغلق عدد كبير من 

سجلت  2012أن سنة . غير % 1.6ـ يقدر ب 2011بتكلفة العوامل نموا سلبيا خالل سنة  جماليالمحلي اإل

 . 2011وهو ما مكن من استرجاع التراجع الذي سجلته سنة  %4 يقدر بـ جمالينموا للناتج المحلي اإل

. ويالحظ أن بوادر االنخفاض %2.5و %2.3 نموا يقدر على التوالي بـ 2014و 2013وتقد شهدت سنتي 

 2009. ولذلك سجلت سنتي 2008لسنة  العالمي ة ي ةتقتصاداإل األزمةتقد ظهر إثر  النمو  الذي شهده نسق 

 .%3.4و %3.1نموا يقدر على التوالي بـ 2010و

 

أن  نتاجي ةاإلحول تطور  الت قريرالكمية ب الد راساتوتبرز المعطيات التي يوفرها المعهد التونسي للمنافسة و

. لكن ما يالحظ 2014 -1983الجزئية للعمل بتونس شهدت بصفة عامة ارتفاعا على امتداد الفترة  نتاجي ةاإل

التي شهدها تطور  التغي راتظهورا من  أكثرهي  جماليالتي شهدها نمو الناتج المحلي اإل التغي راتهو أن 

 الش غلات إحداث
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 ITCEQالكمية  الّدراساتالمعهد التونسي للمنافسة و المصدر:

 

 ما يلي : الت قريرن هذا ويبي  

 .2002و 1986بين سنتي  المتراوحةالعمل خالل الفترة  إنتاجي ةتراجعت  -

، حيث  2014و 1983بين سنتي  المتراوحةخالل الفترة  %1.8 العمل نتاجي ةإل السنوي النمو   معد لبل   -

 %2.4وبل   1995 -1993ا خالل الفترة إستقراروشهد  1992 - 1983خالل الفترة  %2.1بل  

 .2014 -2010ة األخيرخالل الفترة 

 الخاصة بالتوزيع القطاعي ما يلي :وتبرز المعطيات 

تراجعا على مستوى  2014 -1983شهد تقطاع المحروتقات وتقطاع الصناعات الكيميائية خالل الفترة  -

. ويعود هاذ التراجع إلى ارتباط منتوجات %0.4و %3.1العمل حيث بلغت على التوالي  إنتاجي ةتطور 

 .العالمي ة سواقهذين القطاعين بتغيرات األ

 نتاجي ةاإلوالمالبس واألحذية بتطور  الن سيجتميزت تقطاع الصناعات الغذائية وتقطاع السياحة وتقطاع  -

 .ي ةتقتصاداإلمن النسق المسجل على مستوى مجموع النشطة  أتقلالجزئية للعمل بنسق تطور 

 % 5.4العمل تقدر بـ نتاجي ةتطور سنوي إل معد ل 2014 -1983سجل تقطاع االتصاالت خالل الفترة  -

 .%2.1كما شهد تقطاع النقل تطورا يقدر بـ

 معد لنسب نمو مرتفعة ب دارةاإلتقطاعات الفالحة والصيد البحري والمياه المعدنية والمناجم وسجلت  -

 .%2.8و %2.8و %3.7و 3.7%
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 2014-1983( : 2005دينار لسنة  1000 العمل حسب القطاع ) إنتاجيّة
 

 

 الفلحة والصيد البحري

 الفلحية والغذائيةالصناعات 

 مواد البناء والخزف والبلور

 والكهربائيةالميكانيكيةالصناعات

 الصناعات الكيميائية

 والملبس والجلد النّسيج

 الصناعات المعملية المختلفة

 المناجم

 المحروقات

 الكهرباء

 المياه

 البناء والهندسة المدنية

 التجارة

 النقل

 االتصاالت

 النزل والمقاهي والمطاعم

 البنوك والتأمين

 خرىاألالخدمات 

 دارةاإل

 1983سنة 

2970 

13747 

10093 

17362 

16736 

4095 

9013 

8434 

446670 

20589 

6032 

2994 

6221 

13100 

24976 

16154 

57319 

21000 

6828 

 2014سنة 

9134 

19609 

19732 

19428 

14736 

7006 

10836 

19841 

169377 

38078 

18490 

5701 

10848 

24736 

126156 

19663 

81104 

22530 

16028 

رنسبة    % السنوي التطو 

3.7 

1.2 

2.2 

0.4 

-0.4 

1.7 

0.6 

2.8 

-3.1 

2 

3.7 

2.1 

1.8 

2.1 

5.4 

0.6 

1.1 

0.2 

2.8 

  1.8 15107 8601  قتصاداإلمجموع 

 
 الكمية  الّدراساتالمعهد التونسي للمنافسة و المصدر:
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  الكمية  الّدراساتالمصدر: المعهد التونسي للمنافسة و

 

عدد  تقلواأل مالي ةتعبئة  كثراأل ي ةتقتصاداإلفي المجاالت  أكثرالعمل بالنسبة للعامل الواحد  إنتاجي ةوترتفع 

هم على تكنولوجيات متطورة رفعت من عتماد إل عمال على غرار تقطاعي المحروتقات والكهرباء نظرا  

  النسبية للعمل. نتاجي ةاإل

المال  رأسمجتمعة )العمل و نتا اإلعوامل  إنتاجي ةارتفاع في  2014و 1983وتقد شهدت الفترة الممتدة بين 

، كما أثرت الظروف المناخية والبنية  ما عدى تقطاع المحروتقات ي ةتقتصاداإلوالبنية التحتية( في كل المجاالت 

والخياطة  الن سيجتقطاعات الفالحة والصيد البحري والصناعات المعملية المختلفة و إنتاجي ةالتحتية على 

 والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

في تحقيق نسبة  %43.5مال وبنية تحتية( بنسبة  رأس)عمل و نتا اإلالجملية لعوامل  نتاجي ةاإلت ساهموتقد 

 إنتاجي ةو % 28.9العمل بـــ إنتاجي ةت ساهمفي حين  2014و 1983خالل الفترة بين  %4.2نمو تقدر بــ

 .يتقتصاداإل النمو  لتحقيق نسبة هذا  %27.6 المال بــ رأس

نالحظ أن تطور نسبة الناتج المحلي الخام  2014و 1983بين سنة  المتراوحةومن خالل نتائج الفترة 

 أيضا. كما تفسر %1.8سنوي يقدر  معد لالعمل ب إنتاجي ةعن تطور نسبة  األولى( هو ناتج بالدرجة 4.2%)

  مشتركة. نتا اإلعوامل  إنتاجي ةبتطور 

المال  رأس إنتاجي ةالعامل و إنتاجي ةالجزئية ك مؤش راتال. فهنالك مؤش راتالويمكن التمييز بين نوعين من 

، يتم استغالل المتغيرات المتعلقة بالقيمة نتاجي ةاإل. ولقياس  الكلية للعوامل نتاجي ةاإلالكلية ك مؤش راتالوهنالك 

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

 معدل التطور السنوي لإلنتاجية الجزئية للعمل حسب القطاع
2014-1983  
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الالمضافة وعدد  المال وأجور ومداخيل اليد  رأسساعات العمل والتراكم الصافي ل أوأيام العمل  أو العم 

 العاملة.

 معد لموطن شغل و إحداثالمال وتكلفة  رأسنجد كثافة  نتاجي ةلإل المحد دة خرىاأل مؤش راتال أهمومن 

اليد العاملة بقسمة القيمة المضافة  إنتاجي ةوتحتسب  .تقادم التجهيزات معد للليد العاملة و دراسةسنوات ال

الالقارة على عدد  األسعارب  مؤش راتال. ومن بين  وهي تعبر عن القيمة المضافة الناجمة عن كل عامل العم 

لليد العاملة  دراسةسنوات ال معد لنذكر  نتاجي ةاإلوالمتعلقة مباشرة بالعوامل المؤثرة في  نتاجي ةلإل المحد دة

 تقادم التجهيزات.  معد لو

سنة  1.75 والذي ارتفع بــ 2012إلى سنة  1997من سنة  دراسةسنوات ال معد لتطور  الت اليويبين الرسم 

 .تقتصاداإلعلى مستوى مجموع  %30أي بنسبة 

 
 الكمية  الّدراساتالمعهد التونسي للمنافسة والمصدر: 

-2008خلل الفترة  5.01و 4.91بين  تراوحالسنوي لتقادم التجهيزات أنه قد  معّدلوتفيد المعطيات الخاصة بتطور ال
 4.66 معّدلوالذي بلغ خلل أحسن مستوياته ب 2002. ونستطيع القول أن هذا المؤشر في تصاعد مستمر منذ سنة  2012
 سنة.

 
 الكمية  الّدراساتالمصدر: المعهد التونسي للمنافسة و
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رويبين  المال( أنه هناك حفاظ على نفس النسق لكثافة  رأس)اليد العاملة و نتا اإلالمقارن بين عاملي  التطو 

وهو ما يدل على أن عاملي  2014و 2013و 2012الكلي خالل سنوات  تقتصاداإلالمال على مستوى  رأس

نقاط على مستوى  7تطورا بنفس الحجم. وتبرز المعطيات أن القطاع المسوق غير الفالحي خسر  نتا اإل

المال  رأسوهو ما أثر على كثافة  2014و 2010ات وذلك بين سنتي ستثمارالتوزيع القطاعي لإل

 وتراجعها.

 

 
 

 الكمية الّدراساتالمصدر: المعهد التونسي للمنافسة و

 

للنسق البطيء  ساسة ويعود باألاألخيرا خالل السنوات إستقرارالمال عرفت  رأس إنتاجي ةويمكن القول أن 

 خالل نفس الفترة. %1 معد لالمال. وتقد عرف القطاع المسوق غير الفالحي تطورا ب رأسلتطور 
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رإن   نتاجي ةاإل، إن  . لذلك خرىاألال تمكن من متابعة العوامل  نتا اإلأحد عوامل  نتاجي ةالجزئي إل التطو 

. النمو  وللعوامل غير المباشرة في  نتا اإلة الكيفية لعوامل ساهموالتي تدل على الم نتا اإلالكلية لعوامل 

غير الناجمة عن الزيادة في  نتا اإلحتسابها من خالل تقييم الزيادة في إيمكن  نتا اإلالكلية لعوامل  نتاجي ةاإلف

المال واليد  رأس) نتا اإلة عنصري ساهموم النمو  كمية العوامل المستعملة وهي تمثل الفارق بين نسق 

في عملية  الت نظيمعلى النجاعة و عالوةالمال  رأسالعاملة( وتعكس التحسن النوعي في مستوى اليد العاملة و

سنة  %0.3إلى  1997سنة  %2.5ا حيث مرت من للعوامل نسقا تنازلي  ة الكلي   نتاجي ةاإلوعرفت  . نتا اإل

2014. 
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  الّدولمقارنة مع بعض : 

العمل ونسب  إنتاجي ةالرئيسية للنمو وهي مستوى  محد داتيرتبط تحقيق مستوى عال من الدخل الفردي بال

ذات الدخل المرتفع  الد ولالفجوة الحاصلة بين  محد داتاستخدام العمل. ويفسر الفرق على مستوى هذه ال

ويحوصل الجدول  . نتاجي ةاإلعبر تحسين  النمو  المتطورة يجب التسريع في نسق  الد ولوالمنخفض. وللحاق ب

ونسبة استخدام العمل  جماليمن الدخل اإل في مجال متوسط نصيب الفرد الد ولاآلتي مقارنة بين بعض 

 .2014العمل لسنة  إنتاجي ةو
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 نصيب الفرد من الناتج الداخي الخام -جدول
 

 2005الثابت لسنة  بالد والر 100يكية = األمرالواليات 

نسبة  العمل إنتاجي ة
استخدام 
 العمل

متوسط نصيب 
الفرد من الدخل 

 جمالياإل

 إنتاجيّة
 العمل

 نسبة
استخدام 
 العمل

متوسط نصيب 
الفرد من الدخل 

 جمالياإل

 

 تقبرص 16670.7 0.33 50003.0 36.8 72.7 50.6

 فرنسا 34239.8 0.41 83449.2 75.5 89.4 84.5

 ألمانيا 38219.8 0.52 73876.7 84.3 112.8 74.8

 يونان 18892.0 0.37 51411.6 41.7 80.1 52.0

 إيطاليا 29012.7 0،41 70046.1 64.0 90.3 70.9

 البرتغال 17919.4 0.44 40471.7 39.5 96.5 41.0

 إسبانيا 24816.7 0،38 65275.0 54.7 82.9 66.1

 تركيا 8492.6 0.34 25318.4 18.7 73.1 25.6

 المملكة المتحدة 37608.9 0.46 81045،5 83.0 101.1 82.0

 الواليات المتحدة 45335.9 0.46 98807.1 100 100 100

 جمهورية الشيكات 14235.0 0.48 29469.2 31.4 105.3 29.8

 استونيا 11902.3 0.45 26260.1 26.3 98.8 26.6

 هنغاريا 11000.2 0.41 26646.0 24.3 90.0 27.0

 بولندا 10575.8 0.40 26320.0 23.3 87.6 26.6

 سلوفينيا 18630.0 0.46 40810.1 41.1 99.5 41.3

 كرانياأو  2094.1 0.45 4690.8 4.6 97.3 4.7

 الصين 3348.0 0.57 5915.5 7.4 123.3 6.0

 هون  كون  32741.8 0.51 64046.1 72.2 111.4 64.8

 الهند 1123.2 0،39 2915.7 2.5 84.0 3.0

 أندونيسيا 1731.7 0.45 3817.4 3.8 98.9 3.9

 اليابان 36942.2 0.50 73443.6 81.5 109.6 74.3

 ماليزيا 6786.2 0.44 15595.6 15.0 94.8 15،8

 سنغافورة 34517.5 0.62 55996.1 76.1 134.3 56.7

 كوريا الجنوبية 21562.3 0.49 43686.3 47.6 107.6 44.2

 البرازيل 5721.2 0.52 10937،8 12.6 114.0 11.1

 األردن 2838.6 0.22 12648،7 6.3 48.9 12.8

 مصر 1559.6 0.31 5039.9 3.4 67.4 5.1

 المغرب 2558.9 0.33 7640.2 5.6 73.0 7.7

 تونس 3783.3 0.32 11873.2 8.3 69.4 12.0

 
 الكمية. الّدراساتو تنافسيّةاحتساب المعهد التونسي لل – WDIالمصدر : 
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يكي األمر بالد والر 3783.3بتونس  2012خالل سنة  جماليبل  مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل

أي   0.32ـ ونسبة استخدام العمل ب 11873.2ل تعاد إنتاجي ة. وتقد تحقق هذا المستوى ب2005الثابت لسنة 

ا. فمثال في تركيا بل  نصيب يإتقتصاد. ويمكن مقارنة النتائج التي حققتها تونس بالبلدان الصاعدة الس كانثلث 

استخدام  معد لوب 25318.4عمل تقدر بـ إنتاجي ةالثابت ويرجع ذلك إلى تحقيق  بالد والر 8492.6الفرد 

عمل تقدر  إنتاجي ةالثابت مقابل  بالد والر 5721.2. ومقارنة مع البرازيل، فإن نصيب الفرد بل  0.34العمل 

من نصف سكان البرازيل يعملون،  أكثروهو ما يعني أن  0.52استخدام العمل يقدر بـ معد لو .10937بـ

 استخدام العمل بتونس.وهو ما يفسر وجود فجوة في 

 

استخدام العمل  معد ليكية ويمثل األمرفقط مثيلتها في الواليات المتحدة  %12العمل بتونس  إنتاجي ةوتمثل 

على مستوى نصيب الفرد بين  ختالفيكية وهو ما يبرز اإلاألمرمثيله في الواليات المتحدة  %69.4حوالي 

فعالبلدين. ولذلك فإن  فعو نتاجي ةاإلمن الدخل مرتبط بتحسين  الر   .الت شغيلمن نسب  الر 

 

 اإلستنتاجاتالخلصة و

 ". الت شغيلو تنافسي ةالفي مجال " التونسي ةالتي تميز التجربة  اإلستنتاجات أهمسيتم في هذا الجزء تلخيص 

لألجيال الصاعدة مرتبة الصدارة ضمن  المهني ةو العلمي ةوتنمية المهارات  البشري ةتحتل الموارد  .1

 اإلنسانفي  ستثمارتأسيسا على إيمانها منذ االستقالل بأن اإل التونسي ةللجمهورية  الت نموي ةويات األول

روكسب رهانات  الت نمية تحد ياتوتمكينه من حيازة العلوم والمعارف يمثل الطريق السالكة لرفع   التطو 

 كغاية   اإلنسانوتبعا للمراهنة على  . والتحديث في عالم متغير متقلب يحكمه منطق المزاحمة والمنافسة

ي للتنمية األممعن البرنامج  2010لسنة  البشري ة الت نميةلى ومقصدا أسمى للتنمية، صنف تقرير أو

 81وفي المرتبة   جلة طويلة األنمائياإلات اإلنجازبلدا في مجال  135ة من بين الس ابعفى المرتبة  تونس

ناتوالتكوين  الت عليمو الت ربية، التي تمثل تقطاعات  البشري ة الت نميةبلدا في مجال  169من بين  ها مكو 

  .األبرز

والتكوين التي تستأثر بقسط هام من موارد  الت عليمو الت ربيةبقطاعات  اإلرتقاءالثابتة في  رادةفي سياق اإل .2

اميةات اإلصالحالسنوية تتجه الجهود في هذه المرحلة لتعميق  ةالد ولميزانية  الى تطوير محتوى  الر 

 المحلي ة سواقفي األ التونسي ة المؤس سة تنافسي ةالخريجين بما يسهم في دعم  تشغيلي ةالتكوين وتحسين 

 .وتعزيز بناء مجتمع الذكاء والمعرفة يةالد ولو

بهدف  عتمادتركز العمل على مزيد تجويد محتوى التكوين الجامعي وتعميم تجربة إرساء نظام التقييم واإل .3

وشراكة  تعاونالعالي على نسج عالتقات  الت عليموتشجيع مؤسسات  العالمي ةبه الى معايير الجودة  اإلرتقاء

رساء نظام للشهادات المزدوجة وفى سياق متصل بادرت الوزارة بإ . علمية وأكاديمية مع جامعات دولية

تحسين  الت اليبو التونسي ة للشهادات العلمي ةعالمية بهدف تحسين المقروئية  أخرىو تونسية جامعاتبين 
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إلى جانب وضع برنامج إلجازات ذات بناء مشترك مع  يةالد ولالعمل  أسواقالخريجين في  تشغيلي ة

 .التونسي ة المؤس سةالمهنيين بهدف االستجابة لحاجيات 

التيشهد تقطاع البحث العلمي العديد من  .4 اميةات العميقة اإلصالحالهامة و الت حو  به  الن هوضالى مزيد  الر 

البحث في  أنشطةوتسعى تونس الى مزيد تطوير  . الكبرى الت نموي ة هدافاألوتثمين نتائجه لخدمة 

القطاعات الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وتعزيز المشاريع المجددة خاصة في مجاالت 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال والبيوتكنولوجيا واإللكترونيك والطاتقات المجددة والفالحة والصناعات 

فشهد نتيجة لذلك اإلنفاق المحلي  .ةالعلمي  واتقتناء التجهيزات  ساسي ةالغذائية وعملت على تعصير البنية األ

 2007، فاحتلت تونس عام  2000في تونس ارتفاعا  مطردا  منذ عام  الت طويرعلى البحث و جمالياإل

ت بقليل نسبة تجاوزالتي  الت طويرالبحث و أنشطةمن حيث كثافة  عربي ةال الد ولبين  األولىالمرتبة 

 .جمالي% من الناتج المحلي اإل1.0

أن تقطاع الخدمات يحتل  2014تبين المعطيات الخاصة بتوزيع المشتغلين حسب القطاع خالل سنة  .5

ما يقارب  إحداث. وتقد مكن هذا القطاع من %51.6من حيث تشغيل األيدي العاملة بنسبة  األولىالمرتبة 

ات بالخصوص تقطاعي حداث. وشملت هذه اإل2014 - 2010ألف شغل إضافي خالل الفترة  155

والصحة والخدمات  الت ربيةها في تقطاع إحداثألف تم  79ألف موطن شغل جديد و 62التجارة بما يقارب 

 ة.دارياإل

 الن سيجها بقطاع أهمموطن شغل  %19.5ة بتوفير الث انييحتل تقطاع الصناعات المعملية المرتبة  .6

وتقطاع  %4.6وتقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة  %7.7والمالبس واألحذية بنسبة 

امن مجموع المشتغلين. ويبقى تقطاع الصناعات المعملية  %2.7الصناعات الغذائية بنسبة  من  عموم 

أبرز القطاعات المشغلة وبالخصوص تقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي شهد تطور في عدد 

 19و 2014 -2010ألف موطن شغل جديد خالل الفترة  39 الش غلات إحداث، حيث بلغت  المشتغلين

والمالبس واألحذية بالرغم من  الن سيجأالف موطن شغل بقطاع  10ألف بقطاع الصناعات الغذائية و

 . يتقتصاداإلالتي يشهدها الوضع  الص عوبات

نقاط منذ سنة  6وتقد حققت ارتفاعا بـ 2012خالل سنة  %17بلغت نسبة التأطير على المستوى الوطني  .7

تختص بها تقطاع البنوك  2012الوطني خالل سنة  معد ل. فنسبة التأطير المرتفعة والتي تفوق ال2002

)الخدمات  اإلجتماعي ةوالصحة والخدمة  الت ربيةو دارةاإلوتقطاع  %65.2والتأمين بنسبة تأطير تقدر بـ

وتوزيع  إنتا وتقطاعات الصناعات غير المعملية كقطاع  %47.5 ر تقدر بـغير المسوتقة( بنسبة تأطي

 %31.5 وتقطاع المناجم والطاتقة بنسبة تأطير تقدر بـ %35.2الكهرباء والغاز بنسبة تأطير تقدر بـ

 .% 24.9بـ وتقطاع استغالل وتوزيع المياه بنسبة تأطير تقدر 

ادر عن المنتدى  2005 -2004العامة لسنتي  تنافسي ةالحول القدرة  الت قريرحسب  .8  يتقتصاداإلالص 

دولة متقدمة  102من مجموع  30، احتلت تونس المرتبة  يكيةاألمرالعالمي بدافوس وجامعة هارفرد 

ة والثالثين فيما يخص الث اني، والمرتبة يتقتصاداإل النمو  العامة و تنافسي ةالوصاعدة فيما يتعلق بالقدرة 
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إال  ،  ، متقدمة بذلك على العديد من البلدان المصن عةعمالاألومناخ  ي ةتقتصاداإلللمؤسسات  تنافسي ةالالقدرة 

إلى  ساس. ويعود ذلك باأل83باحتالل تونس المركز   2014/  2013هذا الترتيب تراجع خالل سنة  أن

واالنفالت األمني والتمويل  يتقتصاداإلو الس ياسي ستقراراإلعدة عوامل نذكر منها بالخصوص عدم 

 البنكي خالل هذه السنة. 

( أن هنالك 2011) التونسي ة الث ورةة أي منذ سنة األخيرما يمكن استخالصه من خالل األربع سنوات  .9

نذكر منها خاصة غلق عدد كبير من  نتاجي ةاإلعوامل لم تساعد على تساعد على تطوير  ظهور عدة

األمني. ولذلك، عرف الناتج المحلي  ستقراراإلوظهور اإلضرابات بشكل مكثف وعدم  المؤس سات

سجلت نموا  2012. غير أن سنة %1.6يقدر بـ 2011بتكلفة العوامل نموا سلبيا خالل سنة  جمالياإل

 .2011وهو ما مكن من استرجاع التراجع الذي سجلته سنة  % 4بـ يقدر  جماليللناتج المحلي اإل

،  2014و 1983بين سنتي  المتراوحةخالل الفترة  %1.8 العمل نتاجي ةإل السنوي النمو   معد لبل   .10

وبل   1995 -1993ا خالل الفترة إستقراروشهد  1992 - 1983خالل الفترة  %2.1حيث بل  

 .   2014 -2010ة األخيرخالل الفترة  2.4%

ر الد والب 3783.3بتونس  2012خالل سنة  جماليبل  مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل .11

ونسبة استخدام العمل  11873.2تعادل  إنتاجي ة. وتقد تحقق هذا المستوى ب 2005يكي الثابت لسنة األمر

فع. ولتحسين مستوى الدخل، يجب  الس كانأي ثلث  0.32بـ  .الت شغيلومن نسب  نتاجي ةاإلمن  الر 
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  الثّامنالمحور 
 
 عربيّةال الّدولفي  تنافسيّةالالهجرة الدائرية و دعم القدرات 

 

 مقدمة:

ى الدور الذي يمكن إلوالجهوية  يةالد ول المؤس ساتو الد ولا في نظرة ة تغيرا جذري  األخير ةشهدت العقود الثالث

ف من يها وسيلة للتخفن  أليها على إنظر . فبينما كان في السابق ي  ي ةاألصلالمغتربة في بلدانها  الجالياتن تلعبه أ

في التقليص من عجز ميزان  مالي ةالعن طريق التحويالت  ساهمة البطالة المتفشية في تلك البلدان و تأوط

التصور القديم ليجعل من دور  تجاوزفي كونه ي يتمث ل المغتربة الجالياتر جديد لدور ظهر تصو   ، المدفوعات

التطبيق تقامت  وضع هذا التصور محل  إطار . وفي  ي ةاألصلالمستدامة لبلدانها  الت نميةفي  شريكا   الجالياتهذه 

 المؤس ساتة ساهمبم آلياتين بوضع سياسات و األخيرفي العقدين  عربي ةالبما فيها  الن اميةالعديد من البلدان 

 المادي ةمن القدرات  اإلمكانتقدر  اإلستفادةبهدف تفعيل هذا التصور تقصد  المتخص صةوالجهوية  يةالد ول

 و عالميا. جهويا  و محليا   تنافسي ةالتقصد دعم تقدراتها  الجالياتالتي تتوفر عليها هذه  مالي ةالالفكرية وو

 

لم يكن صدفة بل جاء نتيجة  عربي ةالالمغتربة بما فيها  الجالياتل في التصور لدور هذا التحو   ن  أوالواتقع 

العلمي والتكنولوجي و يتقتصاداإلة على المستوى األخيرللتغيرات العميقة التي حدثت خالل العقود الثالث 

ا وم الت نميةها في جالياتكالصين والهند في مجال اشراك  الن اميةمحليا وعالميا من جهة وتجارب بعض البلدان 

جهويا  تنافسي ةالوالقدرة  ي ةتقتصاداإل النمو  ت معد العن ذلك من نجاحات حققتها هذه البلدان سواء من حيث  نتج

هذا  ن  أ. كما أخرىمن جهة  ي ةاألصلفي البلدان  التكنولوجي ةو العلمي ةمن حيث تطوير القدرات  أو وعالميا 

ي و المهارات الت عليمالمغتربة من حيث المستوى  الجالياتالتحول كان نتيجة للتغير الحاصل في هيكل 

 ة.دارياإلو مالي ةالالقدرات و

 

ودعم تقدراتها  الت نميةها في جالياتشراك إتقادرة على  آلياتوضع سياسات و عربي ةالحتى يتسنى للدول و

دت الى الهجرة و خاصة هجرة أالرئيسية التي  سباباأل على :الأو ف ن ذلك يتطلب التعر  إف عاليةفب تنافسي ةال

التعرف الى  : ثانياو  . ة في هذا التحول في التصور لدور المهاجرينساهمالم خرىاألدمغة وكذا العوامل ألا

التخفيف من  الت اليبلى كسب لها من جهة وإل من نزيف للعقول ن تتحو  أ الجالياتمدى يمكن بالفعل لهذه  ي  أ

في المجاالت  عربي ةالللدول  تنافسي ةالمن جهة و دعم القدرات  عربي ةالالكفاءات و لهجرة االدمغة  السلبي ةاالثار 

 .أخرىمن جهة  العلمي ةو  التكنولوجي ةو ي ةتقتصاداإل

 الجالياتوالجهوية لدور  العالمي ة المؤس ساتو عربي ةال الد ولر في نظرة الرئيسية للتغي   سباباألمن بين و

 :ي ةاألصلالمغتربة في بلدانها  عربي ةال
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 مالي ةالوالمهارات والقدرات  الت عليمالمغتربة من حيث مستوى  عربي ةال الجالياتالتغير في هيكل  :الأو 

العالي في البلدان  الت عليمع الكبير لقطاع ى التوس  د  أ. لقد  ها في البلدان المضيفةإندماجوكذا مستوى ،  ةداريواإل

 العلمي ةمنذ السبعينيات من القرن الماضي الى تضاعف عدد الخريجين في مختلف المجاالت  عربي ةال

الذي يسمح  التكنولوجي ةو العلمي ةو ي ةتقتصاداإلرا في البيئة يرافق هذا التوسع تغي   أندون  التكنولوجي ةو

مما جعلها تلجا الى الهجرة. و كما يقول زكي نجيب  ي ةاألصلبتوظيف هذه الكفاءات و المهارات في بلدانها 

 أسهمتالعقول كسائر الكائنات الحية تبحث لنفسها عن المكان الصالح لعقلها". وبالفعل فقد  ن  إ"ف : محمود

يكية األمرالمتقدمة وفي مقدمتها الواليات المتحدة  الد ولة التي تنتهجها العديد من نتقائيسياسات الهجرة اإل

معظم  أن   أيضاتكلفة تذكر. وما يالحظ  ي  أبعد نضجها دون   عربي ةالفي جذب هذه الكفاءات والعقول  أسهمت

 .سالفهمأهؤالء المهاجرين من ذوي الكفاءات عادة ما يندمجون بسرعة في المجتمعات المضيفة بالمقارنة مع 

ونتيجة  ،ي ةاألصلطان وضعف الشعور بالحنين الى األ الت اليبومون في بيئتهم الجديدة أتقلوهذا ما يجعلهم يت

. ويتطلب تحفيز هؤالء المهاجرين للمشاركة  ي ةاألصلفي مجتمعاتهم  المادي ةوغير  مالي ةالتهم ساهمم لذلك تقل  

لك المعمول بها في متجددة تختلف عن ت آلياتسياسات و تنافسي ةالوتقدراتها  ي ةاألصلالفعالة في تنمية بلدانهم 

  مصالح هؤالء. عتبارخذ بعين اإلأتوالتي  القرن الماضي 

 

بحيث فقدت  تنافسي ةالالت على مستوى المتقدمة وما نجم عنه من تحو   الد ولالمعرفة في  إتقتصادهيمنة  :ثانيا

ثر سلبا على القدرة أا مم   العالمي ةرئيسية للمنافسة  أداةك اإلبتكارها ليحل محل   يتهاأهمالتقليدية  تنافسي ةالالميزة 

تقدرتها على  الت اليبو التكنولوجي ةو  العلمي ةلضعف تقدراتها  ة نظرا  األخيرفي العقود  عربي ةالللبلدان  تنافسي ةال

 .اإلبتكار

 

في تقريب  ا  يأساس التي لعبت وال تزال تلعب دورا   اإلجتماعيدوات التواصل أ: تكنولوجيا المعلومات وثالثا

وا ساهمن يأوالكفاءات  عمالاألمن الممكن للمغتربين من رجال  أصبح. كما  نياآالمسافات وتوفير المعلومات 

 حتى التنقل اليها. دونو دون العودة ي ةاألصلبمعارفهم و مهاراتهم و خبراتهم في بلدانهم 

 

وخاصة  العالمي ة سواقفي األ عربي ةالبما فيها  الن امية الد ولو العراتقيل التي تواجه صادرات  الص عوبات :رابعا

ب من مهمة صع  حواجز غير جمركية ت  المتقدمة حيث تقوم هذه البلدان عادة بفرض  الد ول أسواقمنها 

. وتقد يكون بامكان المغتربين  غيرها أوبيئية  أوصحية  سبابفي تغير مستمر أل أن ها كما ، المصدرين لها

الصغيرة  المؤس ساتكما يمكن لهؤالء تمكين  .لتعايشهم في بيئتها نظرا   سواقة في فتح تلك األساهمالم

سيس فروع لها والحصول على المهارات المطلوبة لممارسة أوت سواقلى هذه األإمن الولو   المتوس طةو

 عبر الحدود. عمالاأل
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وتحسين  الت نميةها المغتربة لدعم جهود جالياتن تعبئ أ عربي ةال الد ولمكان إم يمكن القول انه ببناء على ما تقد  و

التي  مالي ةالو اإلداري ةو التكنولوجي ةو العملي ةتتوفر على معظم الكفاءات  الجالياتهذه  ن  أذلك  تنافسي ةالتقدراتها 

ية اإلبتكارالمغتربة عادة ما تتسم بالديناميكية والقدرات  الجاليات إلى أن الحاجة اليها . ونظرا   مس  أهي في 

 أني والبلد المضيف فان ذلك يمكنها من األصلعرفتها الجيدة للبلد من جهة وم ستثمارواإل  للتجارة اإلنفتاحو

عليها للوصول الى  عتماد. كما يمكن للمؤسسات الخاصة اإل تلعب دور الوسيط في توفير التكلفة لكال البلدين

 .أتقل  جديدة والحصول على معارف ومهارات وخبرات بتكاليف  أسواق

 

 من ثالثة اجزاء وهي : دراسةوتتكون ال

من  يتهاأهممن حيث التغير في الهيكل و عربي ةالالمغتربة و  الجالياتمنها سيخصص لتحليل  األولالجزء  

 الت ركيزمع  مالي ةال مكاني اتاإلي والمهارات المختلفة والت عليمخاصة في المستوى  المتمث لةالجوانب المختلفة و

 البشري ة مكاني اتاإلف على التعر   إلى. و يهدف هذا الجزء حصائياتعلى بعض البلدان التي تتوفر حولها اإل

تتالئم مع  آلياتالقرار وضع سياسات و  صانعيالمغتربة حتى يتسنى ل عربي ةال الجالياتالمتاحة لدى  المادي ةو

 نجاعة . أكثرتها ساهمتجعل م الت اليبو مكاني اتاإلتلك 

 

في  عربي ةال الجالياتالمتبعة الشراك  لياتواآل الس ياساتفسيخصص لتحليل وتقييم  دراسةمن ال الثّانيالجزء و

من هذا  األولسم قسيخصص الوبشكل خاص .  عربي ةالللبلدان  تنافسي ةالبشكل عام ودعم القدرات  الت نمية

ومدى نجاح تلك التجربة بغرض  الت نميةالصينية في  الجالياتالتجربة الصينية في دعم وتحفيز  دراسةالجزء ل

المختصة في مجال  المؤس ساتكما سيتم تحليل وتقييم بعض النماذ  التي تقدمها  ،من دروسها اإلستفادة

التي  عربي ةالو تحليل وتقييم تجارب بعض البلدان  دراسةمن هذا الجزء فسيخصص ل هماألما القسم أالهجرة . 

 .الت نميةهامة وتجربة طويلة نسبيا في مجال اشراك المهاجرين في  جالياتلها 

 

ا في تحفيز  ساهمن تأبديلة التي يمكنها  آلياتفسيخصص لتقديم سياسات و  دراسةمن ال األخيرالجزء  أم 

التي  اإلستراتيجي ةفي المجاالت  ي ةاألصلالمغتربة في تنمية بلدانها  عربي ةال جالياتالمشاركة الفعلية و الفعالة لل

 ا .وعالمي   إتقليمي ا  و لهذه البلدان محليا   تنافسي ةالتسمح بدعم القدرات 

 

  اتجاهاتها و تغيرات بنيتهاعربيّةالالهجرة  الأو :: 

 

ن الظاهرة أالمرسلة والمستقبلة للهجرة. وبالرغم من  العالمي ةا من بين المناطق بأن ه عربي ةالتتميز المنطقة 

المتزايدة عليها حول في بنيتها واتجاهاتها والقيود ن التوسع المستمر في حجمها والت  فإليست حديثة العهد 

 دراسةالتي تشهدها المنطقة تجعل من  حداثواإل التغي راتالمستقبلة و الد ولة التي تنتهجها نتقائياإل الس ياساتو

تقصوى. ونظرا لكون موضوع هذا   ي ةأهم اتذ عربي ةالموضوع الهجرة من مختلف جوانبها في المنطقة 
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في هذا القسم على  سينصب   الت ركيزن إفي المنطقة ف تنافسي ةالالفصل يتعلق بالعالتقة بين الهجرة الدائرية و

من العالم و التغير في بنيتها من حيث الجنس  خرىاألالمناطق  إلى عربي ةالر في حجم الهجرة في المنطقة التغي  

ناتوالفئات العمرية تقصد التعرف على مختلف  الت عليمومستوى  من هذه  اإلستفادة ها وتقدراتها تقصدمكو 

 ات بلدانها مستقبال.يتقتصادإل تنافسي ةالوتحسين القدرة  الت نميةفي دفع  عربي ةال الجاليات

 

باحث حول موضوع  أي  التى تقد تواجه  تحد ياتالالى  اإلشارةمن  الموضوع البد   دراسةوتقبل الولو  في 

والفروق الكبيرة  56االحصائية البياناتفي عدم توفر  تحد ياتالخطر هذه ى وأأول لتمثتو .  ثارهاآالهجرة و 

عدم االتفاق على المفاهيم  إلى أّوال. ويعود ذلك  المحلي ةو ي ةاإلتقليمو يةالد ولره بعض المصادر فيما توف  

تقلة إلى  وثانيا. أخرىحساسية الموضوع من جهة و  ، المعنية من جهة طرافوالطرق االحصائية بين األ

إلى  وثالثا.  بموضوع الهجرة الداخلية و الخارجية وآثارها ي ةاإلتقليمومنظماتها  عربي ةالاهتمام دول المنطقة 

حول موضوع الهجرة في  التفاوضلتمكينها من  عربي ةالوالجامعة  عربي ةالعدم وجود سياسة استباتقية للدول 

 أخيراو،  ضوالما يقترح من مشاريع للتف اإليجابي ةو السلبي ةدراية لالثار  عن ي ةاإلتقليمو يةالد ولالمنتديات 

 المستقبلة. الد ولمالءات من ي تنسيق بين دول المنطقة مما جعلها تخضع فرادى لإلأوليس آخرا عدم وجود 

حول موضوع الهجرة  البياناتة لتوفير األخيرفي السنوات  عربي ةالبالرغم من الجهود التي بذلتها الجامعة و

ذا إالباحثين وصناع القرار خاصة  إحتياجاتب ال تفي البياناتتلك  إال  أن الد راساتفي المنطقة والقيام ببعض 

رسم سياسات في هذين  أن  ذلك  تنافسي ةالو ي ةتقتصاداإل الت نميةمن الهجرة في  اإلستفادةيتعلق بكيفية  األمركان 

ن نة حول المهاجرين من حيث الجنس والس  محي  لة ومعلومات مفص  بيانات وين بهدف تفعيلهما يتطلب المجال

 البياناتسف فان مثل هذه . ولأل وتقدراتهم ومجاالت عملهم وغيرها  واهتماماتهم  الت عليمومستوى 

ا يعيق المبادرات الهادفة الى مم   تنافسي ةالو الت نميةموارد  أهمب  والمعلومات ال تتوفر لعدم اهتمام دول المنطقة

التابعة لها خاصة  ي ةاإلتقليم المنظ ماتالمستقبلة و الد وللكون  نظرا  . و عربي ةالتعبئة هذه الموارد في المنطقة 

 عليها عتماداإل تم  سيلذا  .في حجمها وبنيتها التغي راتالهجرة و إحصائياتالغربية منها هي التي تتوفر على 

 اهإال  أنن كانت تقديمة العهد نسبيا إحتى و الت نميةو يتقتصاداإل الت عاون منظ مةخاصة تلك التي توفرها و

من جهة ولكون معظم المهاجرين والراغبين في الهجرة من ذوي الكفاءات  دراسةتستجيب الهتمامات ال

  الحقا.الغربية كما سنرى  الد وليتمركزون في  عربي ةالوالمواهب من المنطقة 

من خار   حجم ما تستقبله حاليا   إال  أنرسال للمهاجرين إمنطقة استقبال و عربي ةالبالرغم من كون المنطقة و

د هجرة داخلية هامة في المنطقة . كما تتميز بوجو المنطقة يفوق بكثير عدد المهاجرين منها الى الخار 

عدد المهاجرين من خارجها يفوق الهجرة  إال  أن . األردنالخليجي و ليبيا و  الت عاونخاصة نحو دول مجلس و

ن تكون مكتفية ذاتيا لو كانت هناك أالمنطقة يمكنها نظريا ومن حيث الكم  ن  أالبينية في المنطقة مما يعني 

ية .  روبيواأل اإلت حادكما هو الحال بالنسبة لمنطقة ، كاملة لحركة اليد العاملة داخل المنطقة  حر 

 ، لى خارجهاإتقريبا نسبة الهجرة  تعادل  نسبة تدفقات الهجرة داخل المنطقة  ن  أن المتوفرة تبي   حصائياتفاإل

                                                 
56

 :التقريراإلقّيمي لّهجرة الدّول ية العربيّة, القاهرة  2014جامعة الدّول العربّية 
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 إال  عون مستوى تعليمي منخفض جدا وال يتمت   منمعظم المهاجرين من خار  المنطقة  أن   أيضاكما تبين 

 اإلت حادالى منطقة  عربي ةالبمهارات بسيطة وهي نفس الخصائص التي تتميز بها الهجرة من المنطقة 

وبالرغم من هذا  57. هناك توافقا بين العرض والطلب في سوق العمل في المنطقة ن  أ، مما يعني  األوروبي

الدول الخليج العربي تفضل  ن  إف السيوية على ة اآلالعم   ة ال يسمح المجال هنا للخوض فيها.عد   سبابأل عربي ةالة العم 

ة تزايد نسبة ذوي المستوى األخير ةخاصة في العقود الثلثولى خارج المنطقة إ عربيّةالز الهجرة ما يميّ  أهمّ ن إ

سنة  50 -25 في الهجرة و ارتفاع نسبة ذوي الفئة العمرية  عربيّةالي العالى و تزايد مشاركة المرأة التّعليم

الهجرة التي كانت في الخمسينات والستينات من  . كما أنّ  المهاجرين إجماليسنة في  39 -25بشكل خاص فئة و

منها ريفية. وبهدف تقديم صورة  أكثرقد تحولت لتصبح حضرية  القرن الماضي ظاهرة تخص المناطق الريفية

تمثل في ندرة مالتحدي الكبير ال عتبارفي الخارج آخذين بعين اإل عربيّةال جالياتوعية للالنّ  يةهماأللة نسبيا عن مفصّ 

في هذا القسم  التّركيز. لذا سيتم  أخرىمن جهة  دراسةوعدم تجانسها وقدمها نسبيا من جهة وهدف هذه ال البيانات

ركائز  أهماختيارها لكونها تشكل الهجرة البينية والخارجية فيها  تمّ  عربيّةالمن البلدان  عيّنةعلى  دراسةمن ال

تتعرض منذ عقود  كما أنها ماليّةالوالتحويلت  التّشغيلمن جوانب عدة وخاصة من حيث  يقتصاداإل النّشاط

 ناثا بوتيرة متزايدة . إالستنزاف األدمغة ذكورا و

سنة فما  15)  عربيّةالمن البلدان  عيّنةفي  يّةقتصاداإل التّنميةو التّعاون منّظمةالمهاجرون الى  -جدول

 2011-2010 خلل فوق المولودون خارج بلدان المهجر(

 

 البلد

 اإلناثفئة  جماليالعدد اإل

 إجمالي
المهاجرين 
 باالالف

فئة ذوي 
 التّعليم
العالي 
 باالالف

 معّدل
الهجرة 
% 

هجرة  معّدل
ذوي 
التكوين 
 العالي %

العدد 
 جمالياإل

 باالالف

فئة ذوي 
التكوين 
العالي 
 باالالف

 معّدل
الهجرة 
% 

هجرة  معّدل
ذوي التكوين 
 العالي %

 15.9 9.1 161 1244 14.6 9.9 392 2690 المغرب

 8.0 5.4 140 734 9.2 5.5 306 1504 الجزائر

 2.7 0.5 71 149 3.2 0.7 193 395 مصر

 7.1 5.0 38 215 8.9 5.8 94 507 تونس

 7.1 2.4 65 247 6.1 2.7 151 555 العراق

 2.1 0.3 12 41 3.0 0.4 31 47 السودان

 
Source: OECD & UNDESA، World Migration in Figures، Oct، 2013    
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  الت عاونيتمركزون في بلدان منظ مة  لمهاجرين من بلدان المغرب العربيمعظم ا ن  أ أعالهيبين الجدول 

 معد ل أو  مالي ةجالهجرة اإل معد لولى سواء بالنسبة لحيث تحتل هذه البلدان المراتب األ ي ةتقتصاداإلوالت نمية 

تقارب ضعف  ت هجرةمعد الفي المنطقة ب األولىهجرة ذوي التكوين العالي وتأتي المغرب في المرتبة 

تختلف كثيرا  ال اإلناثت هجرة معد ال أن  ومن الجدول  أيضاكما يالحظ  . ةالث انيالجزائر التي تحتل المرتبة 

ا . لمجتمعات العربي ةت هجرة الذكور مما يعكس تغيرات سلوكية ثقافية عميقة في امعد العن  لمصر  بالنسبة أم 

ي تحدث أكون الهجرة منهما في معظمها بينية  إلىن انخفاض عدد ونسب مهاجري البلدين يعود إوالسودان ف

 داخل المنطقة العربي ة نفسها و خاصة نحو بلدان الخليج العربي. 
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أن نسبة هجرة ذوي التكوين العالي  أعالهالجدول والشكلين  أرتقام دراسةعليه من خالل  التأكيدما يجب و

ة للهجرة نتقائيوللجنسين مما يعكس أثر السياسة اإل عي نةفي كل بلدان ال مالي ةجالهجرة اإل معد لبكثير من  ىأعل

هذه  فيالبطالة  معد لالعالي الي الهجرة نتيجة الرتفاع  الت عليمفي البلدان المستقبلة من جهة وكذا ميل خريجي 

في  الت عليممع مستوي  دا  ينسبة الهجرة تتناسب طر أن   الد راساتمعظم  أك دتوتقد  . عي نةالفئة في كل بلدان ال

تقد تغيرت جذريا  اإلناثهجرة  أن   أيضامنها بشكل خاص . كما يالحظ  نموا   تقلبشكل عام واأل الن اميةالبلدان 

ت حاليا تتم أصبح اهإال  أنا أساسلم شمل العائلة إطار في العقود الثالث الماضية حيث كانت تقبل ذلك تتم في 

   ساط الفئات ذات التكوبن العالي.أو في معظمها دون عالتقة بذلك وخاصة في 

 

سوق  إحتياجات عتباربعين اإل األخذدون  تم   عربي ةالالعالي في معظم البلدان  الت عليمع المفرط في التوس   إن  

على حاله بالرغم من  العالي الذي استمر الت عليمر سلبا على نوعية المخرجات من نظام ث  ، الشيء الذي أالعمل

الت القطاع العام إلي على  عتمادو العميقة التي حدثت وتحدث في محيطه . إن التحول من اإل متعد دةال الت حو 

منح على  المعتمد الت عليمعدم مالئمة  األحيانن في كثير من بي   فرص العملالقطاع الخاص في توفير 

 أا جعل الكثير منهم يلجالعمل مم   أربابمع المهارات المطلوبة من  بمرض الشهادات ىما يسم أو  الشهادات

ال إلى التي  عربي ةال الد ولالميدانية في العديد من  الد راساتن ة الوافدة الماهرة في بعض البلدان . وتبي  العم 

العمل  أربابه في نفس الوتقت يجد ن  أجدا من بطالة الخريجين كالجزائر ومصر مثال  عاليةتشكو نسبا 

المؤسساتهم من  إحتياجاتتأمين صعوبات كبيرة في   .يؤكد ذلك الت اليالشكل ة الماهرة. والعم 

 
 التي تعتبر ندرة الكفاءات كعائق رئيسي ألنشطتها:نسبة الشركات  الشكل

 

 
1. Source :Kosaraju and Zaafrane 2011. Chapter 1: Higher Education، productivity، and labor market insertion ... 

siteresources.worldbank.org/.../Financing_Higher_Ed 
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المعنية ببطالة الخريجين  عربي ةالالبلدان  أكثرعتبران من تان ت  الجزائر ومصر الل   أن   أعالهكل يالحظ من الش  و

على  ا يدل  وشمال افريقيا مم  األوسط ومنطقة الشرق  عربي ةالالنسب في المنطقة  أعلىفي نفس الوتقت  تشهد

نسب البطالة بين الخريجين  أدناهن الشكل بي  . و ي   في سوق العملللمهارات العرض وافق الطلب وعدم ت

نه باستثناء أا يالحظ . ومم   2010 -2000و تطورها خالل الفترة  عربي ةالمن البلدان  عي نةالجامعيين في 

ن لم نقل تضاعفت المرات العديدة إتقد ارتفعت  خرىاأل عربي ةالبطالة الخريجين في البلدان  معد لن إالمغرب ف

كون كل ل . ونظرا   خالل عشرية واحدة مما جعل الكثير من الخريجين يبحث عن فرص العمل في المهجر

ن وجود إوالكفاءات فيواجهون ندرة نسبية في العرض من ذوي المواهب  الت نميةو الت عاون منظ مة أعضاء

الختيار ذوي الكفاءات حسب  تمنح تلك البلدان فرصا   عربي ةالفي المنطقة  العاطليناآلالف من الخريجين 

 السوق. إحتياجات

ي . كما يبين الت عليممع المستوى  البطالة فيها يتناسب طرديا   معد لكون  عربي ةالز معظم بلدان المنطقة وما يمي  

ضعافا مضاعفة ما كانت عليه في أتبل   عربي ةالمن البلدان  عي نةنسبة بطالة الخريجين في  أن   أيضاالشكل 

 مما جعل هؤالء الخريجين يبحثون عن فرص العمل في المهجر. األوروبي اإلت حادنفس السنتين في 

 
 2010و  2000: نسبة البطالة بين الخريجين سنتي  الشكل

 
1. Source :Kosaraju and Zaafrane 2011. Chapter 1: Higher Education، productivity، and labor market insertion ... 

siteresources.worldbank.org/.../Financing_Higher_Ed 

 

ها وبنيتها تقد عرفت تغيرا جذريا أسباب فإنحديثة العهد  بالرغم من كونها ليست فإن هأما بالنسبة للهجرة النسوية 

الشمل العائلي في  لم  إطار في  . فبينما كانت في الماضي تتم   وخاصة منذ التسعينات من القرن الماضي

ن تدفقات الهجرة النسوية منذ إبمستوى تعليمي منخفض ف أو المهجر وتتكون في جلها من ربات بيت أميات

 أعمالربات  أوالعمل كأجيرات  أو دراسةالتسعينات تتكون في معظمها من مهاجرات مستقالت بهدف ال

. وتعد فرنسا بالنسبة  من خارجها أو ي ةاألصلالعالي من داخل بلدانها  الت عليموغالبيتهن متعلمات بل خريجات 

  الد ولا الهجرة النسائية من أم   . وحتى كندا إيطالياو إسبانيالى جانب إللهجرة  األولىللمغاربيات الوجهة 

. وال تزال الهجرة  حجما بالمقارنة مع المغاربيات أتقلحداثة و أكثرباستثناء لبنان فتبدو  خرىاأل عربي ةال
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ن كانت في إخار  المغرب العربي محدودة جدا و عربي ةالللنساء المنفردات من المنطقة  المهني ةو ي ةتقتصاداإل

 .ع مستمر  توس  

والرغبة المتزايدة في تحسين المستوى  الت عليموتعميم  عربي ةالويبدو أن سياسات ترتقية المرأة في معظم البلدان 

على سوق العمل في الداخل والخار   عربي ةالالمرأة  إتقبالبشكل كبير في تزايد  أسهمتالمعيشي لألسرة تقد 

ل لم هذا التحو   إن  .  لى الخار إجل في كل مجاالت العمل بل وحتى في الهجرة ت تنافس الر  أصبح الت اليبو

مشاركة   ي ةأهمالكبيرة التي حدثت في العادات والتقاليد والثقافة سواء عن تقناعة ب التغي راتيكن ليحدث لوال 

نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية بكل  أولألسرة والمجتمع  المادي ةالمرأة الرجل في تحسين الوضعية 

وا يوافقون بل وحتى أصبح عربي ةالنسبة معتبرة من الرجال في المنطقة  ن  إ. ومهما يكن من أمر ف هاأشكال

يةيشجعون  وخاصة  اإلناثالبطالة بين  م هذا الموتقف تفاتقم  دع   تقد. و تنقل المرأة بل وحتى هجرتها حر 

 معد ل إال  أننظريا  تقلالعالي حيث أنه وبالرغم من تكافؤ الفرص بين الجنسين على األ الت عليمخريجات 

 يفوق بكثير مثيله للذكور. عربي ةالفي كل البلدان  اإلناثالبطالة بين 

ما يالحظ هو كون معظم العاطالت عن العمل  فإن  ي بالنسبة لإلناث الت عليمأما بالنسبة للبطالة حسب المستوى 

تقارب ضعف  عربي ةالساط الخريجات في المنطقة أو البطالة في  معد ليحملن شهادات جامعية حيث متوسط 

البطالة يتناسب طردا مع  معد ل. وخالصة القول فإن  ين من الذكورساط الخريجأو البطالة في  معد لمتوسط 

ن أكلما كان االحتمال  عربي ةالما استثمر الفرد الوتقت والمال على التكوين في المنطقة ه كل  أي أن   الت عليممستوى 

 عربي ةال في الد ول تقتصاداإل أن  . ومن المحتمل إن يكون السبب الرئيسي لذلك أعلىيكون عاطال عن العمل 

إذا اعتمدنا مؤشر نسبة الصادرات من  أن هوالواتقع  . عاليةالالتي ال تحتا  إلى المهارات  نشطةتهيمن عليه األ

نسبة القيمة المضافة من تلك المنتجات إلى  أو  عربي ةالالصادرات  إجماليالتكنولوجيا إلى  عاليةالمنتجات 

 .تؤكد ذلك UNCTAD إحصائياتفان  جماليالناتج المحلي اإل

 

يلى تقديم تحليل مختصر للتغيرات التي حدثت في بنية واتجاهات الهجرة  سنحاول في ماالثراء ما سبق و

 عربيّةالمن البلدان  عيّنةفي 

 

 الت عليمة تحوالت عميقة من حيث مستوى األخير ةخالل العقود الثالث عربي ةالشهدت الهجرة من المنطقة 

الداخلية منها في تفاتقم البطالة األسباب تتمثل و.  عدة داخلية وخارجية سبابوالجنس واتجاهاتها وذلك أل

 اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلناثا من جهة والظروف إو العالي ذكورا   الت عليموخريجي  الش بابساط أووخاصة في 

الخارجية فتتمثل خاصة في القيود المفروضة األسباب . أما  أخرىمنية السائدة في دول المنطقة من جهة ألوا

بشكل خاص . بالرغم من تزايد حدة تلك  عربي ةالالمستقبلة على الهجرة بشكل عام ومن المنطقة  الد ولمن 

اليه أن  اإلشارةة. وما يجب األخير ي ةتقتصاداإل األزمةالهجرة من المنطقة مستمرة حتى أثناء فترة  فإن  القيود 

.  من المهاجرين األولال الجيل إحقة ال تشمل الال   جداولوال(  1 ) الهجرة الواردة في الجدول إحصائيات

من األجيال الالحقة وخاصة في بلدان غرب  كبيرة عربي ة جالياتوالواتقع أن كل البلدان الغربية تتواجد بها 
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لكون الغالبية  . ونظرا   وخاصة من منطقة المغرب العربي عربي ةالروبا حيث استقر الماليين من العائالت أو

.  عربي ةالنهم يعتبرون مهاجرين بالنسبة للسلطات في البلدان إالعظمى من هؤالء يتمتعون بالجنسية المزدوجة ف

مليون نسمة بدال  4ي يفوق األصلحسب البلد  2013المغربية مثال يبل  تعدادها في  الجاليةونتيجة لذلك فان 

 مليون. 3.2 من

 

 :المغرب 

وخاصة  ي ةتقتصاداإل الت نميةو الت عاون منظ مةالمغربية من حيث المخزون والتدفقات في بلدان  الجاليةتتمركز 

 تمث ل الوجهة. وبالرغم من كون فرنسا إيطالياو إسبانيا: فرنسا و  ة على المتوسطالمطل   ةفي البلدان الثالث

حيث  ملحوظا   ين شهد تغيرا  األخيرالتدفق في العقدين  إتجاه إال  أنللمهاجرين المغاربة بشكل عام  ةالتقليدي

لة للمغربيين بدال من فرنسا التي ال تزال تحتل المرتبة الوجهات المفض  من وكندا  إيطالياو إسبانيات أصبح

 الس كان إجماليالمغربية في الخار  بكبر حجمها بالمقارنة مع  الجالية. كما تتميز  من حيث المخزون األولى

هجرة ذوي  معد لا . أم  2000% سنة 9بعد أن كان  2006 -2005% في 9.6الهجرة  معد ل تجاوزحيث 

ويعد  .2000% سنة 14.3بعد أن كان حوالي  2006 - 2005% في  16.4 العالي فقد بل  الت عليممستوى 

البلدان المستقبلة التي  أدناهكما يوضح الجدول  .اذا استثنينا الصومال عربي ةالتقياسيا في المنطقة  معد لهذا ال

المغرب . فبينما تمثل هذه الفئة  فيذوي التكوين العالي  من تستحوذ على نصييب األسد من تدفقات المهاجرين

كندا وبريطانيا والواليات المتحدة تنخفض على  إلىمن المهاجرين  % 45و  54و %  %63 ما يقارب

 . سبانيا% إل5ودون  يطاليا% إل 8من  أتقلبالنسبة لفرنسا و %20التوالي هذه النسبة الى 

 

 ا يدل  التدفقات مم   أو أما من حيث الجنس فيالحظ وجود فرق بسيط بين الجنسين سواء من حيث المخزون 

 أدناهوالشكالن مل العائلي. ويلخص الجدوالن الش   لم  إطار الهجرة خار  المرأة المغربية على  إتقبالعلى تزايد 

 بنية الهجرة المغربية وتطورها واتجاهاتها الجغرافية.
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المستوي د قبل الهجرة حسب السن و الجنس و: المهاجرون المغربيون المولودون داخل البل 2 جدول

 التكويني 

 
2005/2006 2000 

 جماليالعدد اإل
للمهاجرين فوق 

 15سن 

 التّنميةو      التّعاون منّظمة
 يّةقتصاداإل

 التّنميةو      التّعاون منّظمة
 يّةقتصاداإل

 كل بلدان العالم

 ذكور اناث إجمالي ذكور اناث إجمالي ذكور اناث إجمالي

2262.6 
455.3 

1021.0 
214.7 

1241.5 
240.6 

1674.8 
242.3 

751.3 
102.2 

923.5 
140.2 

1680.1 
 

 جماليالعدد اإل 926.8 753.3
باالالف حديثي 
 العهد باالالف

11.5 
79.1 
9.3 

13.2 
76.9 
9.9 

10.2 
81.0 
8.8 

12.2 
79.3 
8.5 

12.6 
77.7 
9.6 

11.9 
80.6 
7.5 

12.3 
79.3 
8.5 

12.7 
77.7 
9.6 

11.9 
80.6 
7.5 

سنة  15-24
% 
سنة  25-64
% 
 فما تقوق% 65

59.5 
 

63.3 
 

56.5 
 

61.1 63.3 
 

59.2 
 

60.9 
 

63.2 
 

59.1 
 

ذوي المستوى 
ي الت عليم

 المنخفض %

ذوي المستوى  15.3 12.9 14.2 15.3 12.9 14.2 16.7 13.6 15.3
ي العالي الت عليم

% 

9.6 
 

16.4 

8.5 
 

18.1 

10.7 
 

15.5 

8.1 
 

14.3 

7.1 
 

16.7 

9.0 
 

13.0 

8.1 
 

14.3 

7.1 
 

16.7 

9.0 
 

13.1 

 جمالياإل معد لال
 للهجرة %

الهجرة  معد ل
لذوي التكوين 

 العالي %
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 2005/2006المستقبلة للمهاجرين المغربيين  الّدول أهم: 3جدول 
                     

-15فئة 
24 

التكوين  ذوي
 العالي

مهاجرين  اناث
 حديثي العهد

  الّدول جمالياإل

 العدد % % % % %

 فرنسا 820.0 36.2 11.3 48.2 20.0 9.9

 إسبانيا 539.0 23.8 50.1 40.5 7.8 17.5

 إيطاليا 204.2 9.0 28.3 40.6 4.5 17.7

 اسرائيل 156.2 6.9 0.9 52.5 18.0 0.2

 هولندا 155.9 6.9 11.9 54.2 9.7 9.8

 بلجيكا 152.6 6.7 .21 47.3 10.6 8.7

 المانيا 91.4 4.0 14.2 38.9 6.7 9.8

 امريكا 61.0 2.7 26.3 43.0 44.9 7.1

 كندا 37.4 1.7 35.2 45.7 62.7 9.0

المملكةالمت 12.3 0.5 - - 54.6 -
 حدة

 
Source: OECD، 2012: Connecting with Migrants: A Global Profile of Diasporas،OECD Publishing 

 
 

 :لبنان 

ها ديناميكية وتكوينا حيث أكثرا من الناحية الجغرافية وإنتشار عربي ةال الجاليات أكثراللبنانية من  الجاليةعتبر ت  

من ثالثة أضعاف  أكثرأي   2006 - 2005في  %39.3من  أكثرهجرة ذوى التكوين العالي  معد ليبل  

خالل خمس  معد لارتفاع هذا ال 4الجدول  أرتقام. وما يالحظ من  للهجرة في نفس السنة جمالياإل معد لال
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ة المرأة اللبناني   إتقبالي الجنسين لنفس الفئة مما يعني تزايد معد لسنوات بأزيد من تسع نقاط مئوية وتقارب 

 المتعلمة على الهجرة بحثا عن بيئة مالئمة للعمل والعيش.

المستوي د قبل الهجرة حسب السن و الجنس و: المهاجرون اللبنانيون المولودون داخل البل 4جدول 

 التكويني 
 جماليالعدد اإل 2000 2005/2006

للمهاجرين فوق سن 
15 

 كل بلدان العالم يّةقتصاداإل التّنميةو  التّعاون منّظمة يّةقتصاداإل التّنميةو  التّعاون منّظمة

 ذكور اناث إجمالي ذكور اناث إجمالي ذكور اناث إجمالي

383.9 
44.1 

176.3 
21.5 

207.6 
22.6 

339.6 
35.5 

152.6 
17.0 

187.1 
18.5 

 جماليالعدد اإل 211.8 168.0 379.8
باالالف حديثي العهد 

 باالالف

9.1 
79.6 
11.3 

9.7 
77.4 
12.9 

8.7 
81.4 
9.9 

11.6 
79 
9.4 

12.4 
76.4 
11.2 

10.9 
81.1 
8.0 

11.4 
77.7 
10.9 

12.2 
75.2 
12.6 

10.9 
79.6 
9.5 

 سنة % 15-24
 سنة % 25-64
 فما تقوق% 65

26.7 29.5 24.3 35.2 40.2 31.2 36.3 41.3 32.3 
 

ذوي المستوى 
 ي المنخفض %الت عليم

ذوي المستوى  34.4 25.0 30.2 36.1 26.4 31.8 42.6 35.3 39.3
 ي العالي %الت عليم

11.8 
 

------ 

10.6 
 

------ 

13.1 
 

------ 

11.5 
 

------ 

10.1 
 

------ 

12.9 
 

------ 

12.7 
 

------ 

11.0 
 

------- 

14.4 
 

------- 

 جمالياإل معد لال
 للهجرة %

الهجرة لذوي  معد ل
 التكوين العالي %

Source : OECD، 2012 :op.cited.                                                         
 المستوي التكوينيد قبل الهجرة حسب السن و الجنس والمهاجرون اللبنانيون المولودون داخل البل الشكل :

 

المستقبلة للمهاجرين البنانيين بشكل عام وذوى التكوين العالي بشكل  الد ول أهم 5الجدول  إحصائياتكما تبين 

اللبنانية حيث تحتل الواليات المتحدة  الجاليةخاص. وما يالحظ من خالل الجدول استحواذ العالم الجديد على 

من  أتقلبعة ب% لكل منهما لتأتي فرنسا را19% تليها كندا واستراليا بحوالي 31بما يقارب  األولىالمرتبة 

ن الهجرة إبالنسة للمغرب ف الشأن. وكما هو  % وهذا بالرغم من كون لبنان من مستعمراتها سابقا 11

تكون نسبة ذوي  إلى أنة التي تنتهجها الواليات المتحدة وكندا وبريطانيا منذ سنوات عديدة أدت نتقائياإل
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أنه على عكس  أيضاكما يالحظ  . اذا ما تقورنت بالمتوسط عاليةجمالي المهاجرين إالتكوين العالي من 

 ة.نتقائيكبير باإل لى حد  إروبا تتسم أو غرب ن الهجرة اللبنانية نحوإالمغرب ف

 
 2005/2006المستقبلة للمهاجرين اللبنانيين  الّدول أهم:  5جدول 

  الّدول جمالياإل مهاجرين حديثي العهد اناث ذويالتكوين العالي 24-15فئة 

 العدد % % % % %

الواليات المتحدة  118.6 30.9 11.1 45.8 46.4 5.8
 كيةاألمر

       كندا 74.0 19.3 12.8 46.8 45.1 11.7

      استراليا 72.9 19.0 6.4 48.2 15.1 7.0

      فرنسا 40.7 10.6 16.1 42.8 54.7 11.3

      السويد 22.1 5.7 16.2 44.8 14.0 16.5

      دنمارك 12.0 3.1 3.7 45.6 16.3 18.6

      بريطانيا 10.7 2.8 ------- 63.1 56.3 ------

      سويسرا 5.9 1.5 26.4 39.5 48.9 ------

      إيطاليا 4.5 1.2 ------- 32.5 33.8 ------

      اسرائيل 3.9 1.0 39.4 51.9 14.9 11.3

 
Source : OECD، 2012 : op.cited. 

 
 
 

 
 2005/2006المستقبلة للمهاجرين اللبنانيين  الّدول أهم:الشكل 

 
 

 الجزائر: 

تختلف عنها  اهإال  أنتشهد الجزائر كجارتها المغرب تحوال كبيرا في هجرة مواطنيها من حيث البنية والمقصد 

 جمالياإل معد لبأن ال أدناهيالحظ من الجدول و.  الهجرة ووتيرة تدفقاتها معد لفي درجة تمركزها الجغرافي و
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ل وبالنسبة لأل %5.9الى  2000%سنة  6.2هجرة ذوي التكوين العالي تقد انخفضا من  معد لوكذا   للهجرة

في اتجاه التدفق بل ناجما عن كون  ذلك اليعني تغيرا   إال  أنبالنسبة للثاني  % 12.9الى  %14.8ومن 

الهجرة  معد لمن  أعلىنمو الخريجين  معد لو مالي ةجتدفق الهجرة اإل معد لمن  أعلىالديموغرافي  النمو   معد ل

تبين وجود فروق هامشية جدا بين الجنسين لصالح  حصائياتلهذه الفئة. أما بالنسبة للتوزيع حسب الجنس فاإل

 الت نميةو الت عاون منظ مةالمتواجدة في بلدان  آليةبالنسبة للج اإلناثولصالح  الهجرة جماليالذكور بالنسبة إل

 اإلناثاتساع الفارق بين الجنسين لصالح  أيضا. كما يالحظ 2006 - 2005و  2002سنة  ي ةتقتصاداإل

كما تبين  من الذكور. أكبرحديثات العهد  وذلك بسبب كون عدد المهاجرات 2006 - 2000خالل الفترة 

% 16.5من  أن نسبة ذوي التكوين العالي تقد ارتفع خالل الفترة نفسها بشكل محسوس: أدناهالجدول  أرتقام

 يبينان ذلك. أدناهوالجدول والشكل %  19.3الى 

 
 

المستوي و:المهاجرون الجزائريون المولودون داخل البلد قبل الهجرة حسب السن و الجنس  6جدول 
 التكويني 

 جماليالعدد اإل 2000 2005/2006
للمهاجرين فوق 

 باالالف 15سن 
 كل بلدان العالم ّيةقتصاداإل التّنميةو  التّعاون منّظمة ّيةقتصاداإل التّنميةو  التّعاون منّظمة

 ذكور اناث إجمالي ذكور اناث إجمالي ذكور اناث إجمالي

1461.4 
135.7 

704.4 
66.6 

757.0 
69.1 

1324.4 
65.3 

632.2 
28.6 

692.2 
36.7 

 جماليالعدد اإل 696.0 634.4 1330.4
باالالف 

للمهاجرين حديثي 
 العهد

5.0 
70.3 
24.7 

5.2 
69.6 
25.2 

4.9 
70.9 
24.2 

4.2 
73.3 
22.5 

4.2 
71.9 
23.9 

4.1 
74.6 
21.2 

4.3 
73.3 
22.4 

4.3 
71.8 
23.9 

4.2 
74.6 
21.2 

 سنة % 15-24
 سنة % 25-64
 فما تقوق% 65

ذوي المستوى  53.4 57.7 55.5 53.5 57.8 55.5 48.8 54.7 51.7
ي الت عليم

 المنخفض %

ذوي المستوى  17.7 15.2 16.5 17.6 15.2 16.5 20.6 18 19.3
ي العالي الت عليم

% 

5.9 
 

12.9 

5.8 
 

12.5 

6.1 
 

13.2 

6.2 
 

14.7 

5.9 
 

15.6 

6.4 
 

14.1 

6.2 
 

14.8 

5.6 
 

15.7 

6.5 
 

14.2 

 جمالياإل معد لال
 للهجرة %

الهجرة  معد ل
لذوي التكوين 

 العالي %

 
Source : OECD، 2012 :op.cited 

 
 

 الشكل :المهاجرون الجزائريون المولودون داخل البلد قبل الهجرة حسب السن و الجنس و المستوي التكويني
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الجزائرية ال تزال متمركزة في فرنسا التي  الجالية فإن  ين األخيروع اتجاهاتها في العقدين بالرغم من تن  

الجزائرية في  الجاليةما يقارب نصف  أن   أدناهول دمنها. وما يال حظ من الج 90تستحوذ على ما يقارب %

فرنسا  % في8 تجاوزالواليات المتحدة بينما التووبلجيكا  منها في كندا%  40يزيد  اوم حديثة العهد إسبانيا

 الجاليةن وضعية إالمهاجرين ف إجماليلنفس السنة. أما بالنسبة للوزن النسبي لفئة ذوي الكفاءات في 

لى كندا وبريطانيا وأمريكا تتكون من ذوي التكوين إمعظم الهجرة  أن  الجزائرية ال تختلف عن المغربية حيث 

 لبلدان.ة التي تنتهجها هذه انتقائيما يعكس السياسة اإل. وهو العالي

 
 2005/2006 الجزائريين المستقبلة للمهاجرين الّدول أهم: 7جدول 

مهاجرين حديثي  اناث ذويالتكوين العالي 24-15فئة 
 العهد

  الّدول جمالياإل

 العدد % % % % %

 فرنسا 1305.9 89.4 8.9 49.5 17.3 4.9

 إسبانيا 36.6 2.5 49.4 29.8 22.0 5.7

 كندا 28.9 2.0 47.1 43.7 69.9 10.8

 بلجيكا 18.5 1.3 - 45.0 - -

 إيطاليا 14.9 1.0 35.1 36.4 10.0 -

 امريكا 14.4 1.0 24.4 41.8 51.8 8.8

 المملكةالمتحدة 12.1 0.8 - - 57.8 -

 اسرائيل 11.2 0.8 16.7 49.4 28.0 0.4

 سويسرا 6.5 0.4 25.5 38.4 47.3 -

 هولندا 4.3 0.3 - - - -

Source :OECD،2012 :op.cited.  

 
 2005/2006 الجزائريين المستقبلة للمهاجرين الّدول أهمالشكل :
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 مصر: 

 

نها تتمركز في المنطقة أالمصرية في الخار  عن مثيالتها من المغرب العربي و لبنان في  الجاليةتختلف 

،  األول:  المصرية في تقسمين الجاليةفي تذبذب مستمر ويمكن تصنيف  جماليفي كون حجمها اإلو عربي ةال

 األولى الجالية تتميزو.  اإلتقتصادية الت نميةو الت عاونفي دول منطقة  ، الثّانيوالغربية  الد ولمتواجد في 

ن دول المنطقة ال تسمح أالمؤتقتة ذلك  تقامةاإلتتميز ب . كما أنها هاعضاءبتذبذب في عددها و تجدد مستمر أل

نا سنركز على الصنف ن  إ. ونظرا لذلك ف الدائمة والتجنس وال تخضع لجوهر فكرة الهجرة الدائرية تقامةاإلب

 تنا.رأسلموضوع د ي ةأهمأكثر لكونه  الث اني

 

بشكل مستمر  ي ةتقتصاداإل الت نميةو الت عاونتزايد عدد المهاجرين الى دول منطقة  أدناهالشكل يبين الجدول وو

-2000خالل الفترة  الد ولفي هذه  الجالية إجماليوارتفاع مستمر في نسبة فئة ذوي التكوين العالي من 

ة التي تنتهجها العديد من البلدان المستقبلة. كما توضح نتقائيالسياسة اإل عاليةفوهو ما يعكس  .2006

المتزايد لالناث على الهجرة حيث فاق عددهن الذكور فيما يتعلق بالتدفقات  تقبالالجدول والشكل اإل إحصائيات

 .2006 - 2000 التي حدثت خالل الفترة
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 : 8جدول 
 المهاجرون المصريون المولودون داخل البلد قبل الهجرة حسب السن و الجنس و المستوي التكويني

 
2005/2006 2000 

للمهاجرين فوق  جماليالعدد اإل
 15سن 

 التّنميةو      التّعاون منّظمة
 يّةقتصاداإل

 يّةقتصاداإل التّنميةو      التّعاون منّظمة

 ذكور اناث إجمالي ذكور اناث إجمالي

832.9 
122.2 

387.0 
62.5 

445.8 
59.7 

657.8 
8.2 

295.8 
42.5 

361.9 
39.5 

باالالف حديثي  جماليالعدد اإل
 العهد باالالف

10.6 
76.4 
13.0 

10.5 
75.2 
14.3 

10.6 
77.5 
11.9 

10.4 
79.5 
10.2 

11.1 
77.5 
11.3 

9.7 
81.1 
9.2 

 سنة % 15-24
 سنة % 25-64
 فما تقوق% 65

ي المنخفض الت عليمذوي المستوى  17.0 23.5 19.9 15.7 20.6 18.0
% 

 ي العالي %الت عليمذوي المستوى  49.2 39.1 44.7 50.5 42.5 46.8

1.7 
 
6.9 

1.6 
 

6.6 

1.8 
 

7.2 

1.5 
 

8.4 

1.4 
 

7.6 

1.6 
 

8.9 

 للهجرة % جمالياإل معد لال
 

الهجرة لذوي التكوين العالي  معد ل
% 

Source :OECD،2012 :op.cited.   
 الشكل :المهاجرون المصريون المولودون داخل البلد قبل الهجرة حسب السن و الجنس و المستوي التكويني

 
Source :OECD،2012 :op.cited 

ا ناتجا عن انخفاض في  ، فإن  ذلك ليس لتكوين العالي خالل الفترة نفسهاالهجرة لذوي ا معد لانخفاض  أم 

الهجرة خالل  معد لنسبة تزايد هذه الفئة في مصر تفوق  إلى أنللمهاجرين لهذه الفئة بل يعود  جماليالعدد اإل

 نفس الفترة.

تليها ألمانيا وكندا،  جمالي% من اإل40فستستحوذ الواليات المتحدة على ما يقارب أما بالنسبة التجاه الهجرة 

ا بالنسبة للوزن النسبي لذوي التكوين العالي من . أم   جماليمن اإل 50أي استحواذ شمال أمريكا على 
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، دراستهااألربع التي سبق  عربي ةال الد ولتماما لحاالت  إنه مشابه  المتواجدة في البلدان المستقبلة ف الجاليات

ة نتقائي، وهو ما يعكس السياسة اإل بريطانيا% في الواليات المتحدة و كندا و50النسبة تفوق أن  حيث 

في جاليتها في فرنسا التي تغلب عليها هجرة  يتمث لبالنسبة لمصر ف اإلستثناء، أما  المنتهجة في هذه البلدان

 ة آنذاك.نتقائيذوي التكوين العالي بالرغم من كونها لم تكن تطبق السياسة اإل

 
 2005/2006 المستقبلة للمهاجرين المصريين الّدول أهم: 9الجدول 

 
مهاجرين حديثي  اناث ذويالتكوين العالي 24-15فئة 

 العهد
  الّدول جمالياإل

 العدد % % % % %

الواليات المتحدة  326.7 39.2 12.4 48.2 57.4 6.7
 كيةاألمر

       المانيا 120.0 14.4 9.1 41.8 29.6 12.3

       كندا 89.7 10.8 27.6 47.3 61.4 17.5

      السويد 54.6 6.6 14.8 46.9 34.1 14.6

     بريطانيا 52.0 6.2 30.0 43.2 50.8 17.3

      اسرائيل     50.0 6.0 5.0 53.9 17.6 1.7

      هولندا 28.9 3.5 5.9 43.1 26.4 18.0

      استراليا 20.8 2.5 22.2 47.6 45.3 15.4

      فرنسا 20.3 2.4 12.4 47.0 63.6 6.2

Source :OECD،2012 :op.cited.                                                        

                        2005/2006 المستقبلة للمهاجرين المصريين الّدول أهمالشكل:

 
Source :OECD،2012 :op.cited.                                                        

العنصرية المتزايدة وحدة القيود المفروضة في معظم و ي ةتقتصاداإلوبالرغم من تفشي البطالة نتيجة لألزمة 

لدى نسبة كبيرة من المواطنين العرب  ال تزال هناك رغبة جامحة هإال  أنالمستقبلة للمهاجرين العرب  الد ول

 تقامةاإلالوجهة المفضلة لهم لكونهم يبحثون عن  ي ةتقتصاداإل الت نميةو الت عاون منظ مة. وتعتبر دول  للهجرة

نسب الراغبين في  تاليةال شكالواأل جداولن الالدائمة واعتقادهم أنها تتوفر على شروط العيش الكريم. وتبي  

تواجه ظاهرة الرغبة  عي نةمن ال خرىاألدان لكل الب فإن   . فباسثناء السعوديةعربي ةالمن البلدان  عي نةالهجرة ل
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المغاربية والسودان  الد ول  حدتها في أو في الهجرة الدائمة تفوق متوسط المنطقة. غير أن الظاهرة في 

الهجرة. أما تونس فتنفرد بالمرتبة  في من ذوي التكوين العالي%  40من  أكثرواليمن التي يرغب فيها 

%. وما يمكن استنتاجه من هذه  45 الراغبين في الهجرة الدائمة بما يقارب الش بابمن حيت فئة  األولى

  ي ةاألصلفائلين بمستقبلهم في بلدانهم أن نسبة كبيرة من المواطنين العرب غير مت حصائياتاإل

المخاطرة بحياتهم تقصد تحقيق أحالمهم عن طريق  يشعرون باليأس واالحباط مما دفع البعض منهم الى حد  و

 غير شرعية.  أوالهجرية بطريقة شرعية 

 

 
Source : OECD، 2012 :op.cited.                 

 

  عربيّةالفي البلدان  تنافسيّةالثرها على أثانيا الهجرة الدائرية و : 

 ،و خاصة منذ السبعينات من القرن الماضي ، بعادها موضوع جدل متواصلأها وأشكالتعتبر الهجرة بمختلف 

ا يإتقتصادبالحاجة اليها  اإلعترافتقد نتج عن هذا الجدل سياسات مترددة في البلدان المستقبلة يمتد مجالها بين و

 ةالس ياسيمنها وتنظيمها حسب متطلباتها  والرغبة في نفس الوتقت في الحد   و ضرورة اللجوء اليها من جهة

 الس ياساتلقد كانت الهجرة في معظمها تقبل تطبيق و  أخرىمن جهة  ي ةتقتصاداإلو اإلجتماعي ةوالثقافية و

 ي ةاألصلالمستقبلة للهجرة الدائرية حيث كان معظم المهاجرين يعودون الى بلدانهم  الد ولالتقييدية من طرف 

ييد الهجرة حدث ومع بداية تطبيق سياسات تشجيع العودة وسياسات تق هإال  أنمؤتقت طوعيا .  أو بشكل دائم 

المقيمون في هذه الغربية يتوتقعون: فبدال من العودة فضل المهاجرون  الد ولالقرار في  عكس ما كان صانعو

 . بنائهمأزواجهم ومن مؤتقتة الى دائمة لهم وأل تقامةاإللين بذلك البلدان جلب عائالتهم الى البلد المستقبل محو  

ت تقوانين بلدانهم أصبحتقدم الكثير منهم على طلب الحصول على الجنسية المزدوجة بعدما أ الى ذلك إضافة

تسمح بذلك . كما نتج عن القيود المتزايدة على الهجرة الى هذه البلدان تزايد الهجرة غير النظامية  ي ةاألصل

 يكية واستراليا وغيرها .األمرالواليات المتحدة  أوروبا الغربية أوب األمر( سواء تعلق  الشرعي ة)غير 
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نتيجة لتزايد فئة المسنين وتناتقص الذين هم في سن العمل  جنبي ةاألالمستقبلة لليد العاملة  الد وللحاجة  و نظرا  

 البشري ةتفوق تقدراتها  مالي ةاللكون تقدراتها  أوالغربية  الد ولسكانها كما هو الحال في عدد بل وحتى تناتقص 

والتزايد الديموغرافي السريع  الت نموي ة الس ياساتو فشل  ، كما هو الحال بالنسبة لبلدان الخليج العربي من جهة

فان حركة اليد  أخرىمن جهة  ي ةاألصلوكثرة األزمات والفروق الكبيرة في مستويات المعيشة في البلدان 

 مستمرة لكونها تخدم مصلحة الطرفين. األولىة نحو الث انيالعاملة من المجموعة 

 

سياسات توافقية  إيجاد إال  أنوبالرغم من وجود المصلحة المشتركة بين البلدان المستقبلة و البلدان المرسلة 

 إال  وتقد ال يحدث ذلك  ليها بعد.إوصل الت   لم يتم   أيضافي الحسبان مصالح و ظروف المهاجر  تأخذمشتركة 

 استثناء وجزئيا في المستقبل و ذلك نتيجة لعدم توازن عالتقات القوى بين الطرفين.

 

 اإلرسالدول  تحاولالمستقبلة تنظر الى الهجرة من منظور براغماتي بحت ولها خيارات كثيرة بينما  الد ولف

تواجه خيارات محدودة جدا . فالبلدان الغربية ترى  اهإال  أن ، النظر الى الهجرة من منظور انساني و تنموي

ت غير مرغوب فيها سياسيا وثقافيا أصبحفي الهجرة الدائرية والمؤتقتة بديال للهجرة االستيطانية التي 

يدي العاملة خاصة الكفؤة منها من جهة حاجياتها من األ من جهة وسد   الشرعي ةوالهجرة غير  ، إجتماعي او

ما بالنسبة للبلدان المرسلة فانها و بالرغم من بعض التحفظات على الهجرة الدائرية المفروضة عليها أ . أخرى

وخريجي  الش بابساط أو من البلدان الغربية فانها تنظر اليها كوسيلة لتخفيف من حدة البطالة وخاصة في 

الموتقوتة التي تقد تنفجر  بالقنبلة عربي ةالالعالي التي عادة ما يصفها الباحثون والمتخصصون في المنطقة  الت عليم

ليها حكام بلدان إ في المنطقة وخارجها. كما ينظر الس ياسيو اإلجتماعي ستقراراإلفي اية لحظة مهددة بذلك 

 بالنسبة اليهم.  هماألالتي هي  مالي ةالوسيلة ضرورية للحفاظ على التحويالت  أن هاالمنطقة على 

 

اك فروق في المستويات المعيشية دامت هن الفقيرة نحو البلدان الغنية ستستمر ما الد ولالهجرة من  أن  لواتقع وا

مادامت هناك حاجة الى اليد و ، لعثمةهشة و مت الحوكمةنحو الديمقراطية و  نتقالدامت عمليات اإل ماو

على توفير مناصب شغل الئقة لمواطنيها من جهة  ي ةاألصلالعاملة في المستقبل من جهة وعدم تقدرة البلدان 

 طرافمصالح األ عتبارخذ باإلأتوسياسات مشتركة تنظم الهجرة  إيجادفي  يتمث ل. والسؤال المطروح  أخرى

ن الهجرة أالمفكرين يرى العديد من صناع القرار وو.  اإلرسالو دول  اإلستقبالدول  ،المهاجر : الثالث

لت اليها اللجنة حسب ما توص   ى زمانهاالهجرة التقليدية تقد ول   أن  ذلك  طرافاأل نسب لكلالدائرية هي األ

 .2003للهجرة لالمم المتحدة في احدى توصياتها سنة  العالمي ة

ة بشان الهجرة الدائرية األخيرو القرارات و التوصيات في العشرية  الس ياساتالعديد من  وضعبالرغم من و

 الد ولو األوروبي اإلت حادة من طرف خاص  شرعية والتقديمها كبديل لحل معضلة الهجرة الدائمة و غير و

تقد يكون ذلك مقصودا من طرف دتقيق لمفهوم الهجرة الدائرية. و ال تتفق على تعريف اهإال  أنفيه  عضاءاأل

 أو الثنائية  مفاوضاتالهجرة و كذا في التنظيم و إدارةو ذلك بهدف المرونة في  الد ولالقرار في هذه  صانعي
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 ة خير دليل على ذلك حيث تعرفها األوروبيالتعريف الذي تستخدمه اللجنة  . ولعل  اإلرسالمع دول  متعد دةال

لألشخاص بالتنقل بين دولتين". فالتعريف  عي نةدار بطرق تسمح بدرجات مالهجرة ي   أشكالا "شكل من بأن ه

 تقامةاإلمما يعني نهاية التلقائية والطوعية و دارةتخضع لإل األشخاصل تنق   أنواعكل  أن  يركز خاصة على 

ينص بصراحة على "ضمان العودة الفعلية" للمهاجرين الى بلدانهم  األوروبيالدائمة اال ما ندر. فالمقترح 

تماشيا مع القوانين التي  األمرن لزم إا يعني العودة القسرية مم   ،بعد انقضاء مدة اتقامتهم في المهجر ي ةاألصل

 .األوروبي اإلت حادسنتها مؤسسات 

 

شمال وتخص مواطني البلدان المقيمين في احدى  -جنوب -شمال األولىوتشمل الهجرة الدائرية صيغتين: 

مع  وضمان التواصل معها ي ةاألصلفي دولهم  أنشطةبهدف تحفيزهم على القيام ب األوروبي اإلت حاددول 

الراغبين في  األشخاص جنوب وتخص   -شمال -ة جنوبالث انيباتقامتهم الدائمة في البلد الستقبل واألحتفاظ 

 .اإلت حادحدى دول إالهجرة المؤتقتة الى 

 

تقامتهم إضمان عودة المهاجرين عند انتهاء مدة  تهدف إلىروبية أويتضمن المفهوم مشروطية  ، و بشكل عام

من ذلك وضع معايير  هماألو ، ي ةاألصل الد ولمن طرف  الشرعي ةومحاربة الهجرة غير  ي ةاألصلالى بلدانهم 

والمواهب والمستثمرين  عاليةالالمستقبلة بهدف امتصاص ذوي الكفاءات  الد ولة للهجرة من طرف إنتقائي

 .عمالاألرجال و

 

الت ن  أغم من و بالر   التكنولوجيات الحديثة لالتصال تقد لعبت دورا  إنتشارالتي نتجت عن العولمة و  الت حو 

التهذه  إال  أن ، المستقبلة للمهاجرين للهجرة الدائرية الد ولهاما في تبني   أن   ذلكال تكفي لتفسير ذلك.  الت حو 

نظرا لشيخوخة سكانها و تناتقصهم المستمر  جنبي ةاألالبلدان الغربية بالرغم من حاجتها الملحة الى اليد العاملة 

 أعباءة ال ترغب في الهجرة الدائمة حتى تتفادى تحمل إجتماعيثقافية سياسية و سبابفي نفس الوتقت أل اهإال  أن

وترتبط ولم تستطع تنفيذها.  حاولت وضعهاالتي  دما المهاجرين وابنائهم من جهة والدخول في سياسات اإل

التهذه   الن شاطمستويات  إستقرارتتميز العولمة المتزايدة بعدم اإلتقتصادي ة حيث  مستجد اتبال الت حو 

العلى  أكثرتعتمد  العمل أسواقا جعل و المنافسة الحادة مم   يتقتصاداإل والطرفية  الموسمي ةة المؤتقتة والعم 

الوحتى االفتراضية بدال من  الالعمل في البلدان المستقبلة يفضلون  أربابة الدئمة مما جعل العم  ة التي العم 

الهجرة  إي اهموظروف العمل بشكل عام وهو ما تمنحه  األجور معد لتعمل بالمرونة من حيث مدة العقد و

لى ذلك إ ضافةباإلو.  ا لعروض العملأساسالمستقبلة هم المحددون  الد ولالعمل في  أرباب أن  ذلك  . الدائرية

 المهاجرين في مجتمعاتهم. إدما تواجه حكومات البلدان الغربية صعوبات كبيرة في 

 

بل وحتى  دما كما تواجه تلك الحكومات ضغوطات متزايدة من بعض مواطنيها الذين يرفضون فكرة اإل

ئل وجود عدد كبير من المهاجرين و خاصة منهم العرب و المسلمين مما جعل تلك الحكومات تبحث عن بدا
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 أد ىاليها من حيث المدة والنوع والكم وهذا ما  ي ةتقتصاداإلذلك حسب الحاجة تمكنها من التحكم في الهجرة و

 تلك الهجرة. إدارةتبنيها للهجرة الدائرية كسياسة لتنظيم و  إلى

 

 اإلت حادالمواضيع التي شغلت صناع القرار في مؤسسات  أكثر األوروبي اإلت حادلقد كانت الهجرة الى 

. وبعد سلسلة من االجتماعات والمنتديات  فيه خالل فترة طويلة من الزمن عضاءاأل الد ولو األوروبي

 سياسة الهجرة الدائرية كبديل للهجرة الدائمة من جهة وكحل   2007في  األوروبي اإلت حادتقتراحات تبني واإل

مع البلدان  اوضاء بسرعة التحرك للتفضعالبلدان األ صتأوو . أخرىشرعية من جهة ال غيرمحتمل للهجرة 

في ما يلي  حاول  ن. وس المجاورةبدءا بالبلدان  . لتطبيق السياسة الجديدة للهجرة اإلت حادفي  عضاءاألغير 

 اإلت حادالثنائية بين  الفرنسية واتفاتقيات االطار التونسي ةاإلتفاتقي ة تحليل هذه االتفاتقيات الثنائية من خالل 

 .وكل من المغرب وتونس األوروبي

 

 .2008 التضامنية الموتقعة في أفريل الت نميةالتوافقية للهجرة و  دارةاإلالفرنسية حول  التونسي ةاإلتفاتقي ة  -1

نالتي و  وتقعة من طرف دولة جنوب المتوسطالم األولىاإلتفاتقي ة كانت هذه   إعتمادبشكل صريح  تتضم 

الالهجرة الدائرية لحركة   ي منها على األولفي المادة اإلتفاتقي ة ة بين البلدين تؤكد العم 

 : ما يلي

 

تين والقبول الد ولبين  األشخاصتعزيز مجهوداتهما لتسهيل حركة ، و التوافقية للهجرة دارةاإل"يتعهد الطرفان ب

كيفية تطبيق اتفاتقية  ان. ويحدد الرعايا الذين هم في وضعية غير تقانونية إعادةيمهما وتقبول تقلإعلى  تقامةاإلو

انه مقابل حصول تونس على  أعالهومما نستنتج من المادة  البروتوكول المتعلق بها الموتقع بين الطرفين".

شيرات العمل المؤتقتة تلتزم تونس بقبول عودة مواطنيها المقيمين في فرنسا الذين هم في وضعية أحصتها من ت

 روبا.أوالعابرين لترابها تقصد الهجرة الى  األجانبغير تقانونية و كذا الرعايا 

 

،  المتضمنة فيه جراءاتاإلوالفئات المعنية ب تقامةاإلفيحدد بدتقة مدة اإلتفاتقي ة ا البروتوكول المرفق لهذه م  أ

تتعهد فرنسا  الد ولبين  األشخاصدعم دوران   أجل"من  : الت اليمن البروتوكول تنص على  األولىفالمادة 

دخول معدد تحت القصيرة و تقامةاإلشيرة أسفله تأصناف بتسهيل حصول الرعايا التونسيين المحددين في األ

 تجاوزلمدة ال ت تقامةالدوران" صالحة لمدة خمسة سنوات من تاريخ وضع الملف و تسمح لإلشيرة أاسم "ت

 ا الفئات المعنية بذلك فهي:م  أ 58ثالثة اشهر لكل سداسي..."

 

                                                 
58

 Journal Officiel de la République Française, Décret N0.2009-905 DU 24 JUILLET 2008. Edition No.171, 26 Juillet 

2009. 



 
 

 300  [2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

الفنانون وطباء والجامعيون والباحثون والمحامون والمفكرون واأل عمالاألالتجار ورجال  . أ

 ي ةتقتصاداإلات المرتبطة لالتفاتقيات الن شاطوالرياضيون ذوي المستوى العالي والمشاركون في 

 تين.الد ولوالجامعية والرياضية والثقافية بين  العلمي ةة والت جاريو

 .الخاصة "ذوي الموهبة و الكفاءة" تقامةاإلالمستفيدون من بطاتقة  األشخاص . ب

 .الذين لديهم ضمان مالي كاف األشخاص . ت

 .للرعايا التونسيين المقيمين في فرنسا األولىسر من الدرجة األ أفراد . ث

 .المطلقون التونسيون الزوا  فرنسيين الذين لهم الحق في زيادة ابنائهم المقيمين في فرنسا .  

 ون و الشخصيات العامة. الت جاريالوكالء  . ح

 

لوياته على الجانب أو الجانب الفرنسي استطاع فرض  أن   أعالهما يمكن مالحظته من تقائمة الفئات المذكورة و

 :الأوالتونسي حيث 

 

فرنسا حسب متطلبات  إلىفرض التمييز في المعاملة بين مختلف فئات الراغبين في الهجرة من تونس  – 1

 الفرنسي . تقتصاداإل

ة للهجرة التي تبناها نتقائيذلك تطبيقا للسياسة اإلالقصوى لذوي الكفاءة والموهبة و األولوي ة إعطاء – 2

ة من الث الثغيرهما . وهذا ما تؤكده الفقرة سوة بالواليات المتحدة واستراليا وأ 2003منذ  األوروبي اإلت حاد

 ما يلي :ة من البروتوكول وبشكل صريح على ذلك حيث نصت تلك الفقرة على الث انيالمادة 

   ≤الموهبة الكفاءة و≥  إتقامةكذلك يتعهد الطرفان ببذل جهد لتسهيل استصدار بطاتقة ›› ... 

 .59‹‹في فرنسا كل سنة تقامةاإلرعية تونسية تريد  1500لـ 

 تقتصاداإلذلك لكون هؤالء يخدمون مصالح والتجار التونسيين و عمالاألمنح تسهيالت مماثلة لرجال  – 3

 مستثمرين . أو الفرنسي كمستوردين 

كافية تسمح لهم  مالي ةفي فرنسا و ذلك لكونهم يملكون موارد  تقامةاإلتحفيز االثرياء التونسيين على  – 4

 في فرنسا دون الحاجة الى اللجوء الى طلب التصريح للعمل . تقامةاإلب

 تقامةاإلاستفادتهم من  إمكاني ةست سنوات مما يعني  إلىتقد تصل  إتقامةاستفادة كل هذه الفئات من مدة  – 5

 الدائمة في حالة حصولهم على الجنسية الفرنسية .

هذا ما يمنح الجانب الفرنسي يع تقدوم الباحثين و االكادميين والطلبة التونسيين الى فرنسا وتشجتحفيز و – 6

العمل ومراكز البحث الحكومية منها والخاصة  ربابمنهم عن طريق منح الفرصة أل اإلستفادة إمكاني ة

ما  2013ة في أحد تقاريرها في األوروبيالمواهب منهم. ولم تخف اللجنة ذوي الكفاءات و نتقاءالفرصة إل

ن الجهد الى بذل المزيد م عضاءاأل الد ولداعية  60"لفئتي الطلبة والباحثين اإلستراتيجي ة يةهماأل"ـوصفته ب

                                                 
59

Ibid. 

 
60

 European Commission, 2015: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council 



 
 

 301  [2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

 إجراءات أن  الواتقع  . جاذبية أكثر األوروبي اإلت حادمن هاتين الفئتين وجعل  ينالمهاجرلجذب المزيد من 

إطار بل تدخل في  ، المتقدمة ليست بالجديدة في العديد منها الد ولالى  األجانبالباحثين الطلبة وتحفيز تقدوم 

كية سباتقة الى األمرالتي كانت الواليات المتحدة الغربية و الد ولة للهجرة التي تنتهجها كل نتقائيالسياسة اإل

 ذلك .

 

دخول  الت اليبالمواهب والكفاءات وزيد من هذه العمل على جذب الم 2003منذ  األوروبي اإلت حاد يحاولو

المواهب ذلك ان نصيبه منها ضعيف جدا اذا ما تقورن بالواليات المتحدة والصين مثال سوق عمل الكفاءات و

تونس  ة% من تدفقات الهجرة نحو كندا من البلدان المغاربية الثالث70ن أالمتوفرة تؤكد  حصائياتاإل إن   حيث

 61.إسبانياو يطاليا% بالنسبة إل8% لفرنسا و20 تجاوزالجزائر تتمثل في ذوي الكفاءات بينما ال توالمغرب و

في جذب العدد الكافي من ذوي  اإلت حادبفشل سياسة  2015ة في أحد تقاريرها سنة األوروبيوتعترف اللجنة 

 جراءاتاإلمما يستدعي تقييم  خرىاألوتقد يكون ذلك في نظرها نتيجة للمنافسة الحادة من البلدان  . الكفاءات

ن أن دول الرسمية تبي   حصائيات. فاإل اإلت حادالنظر في البعض منها تقصد تحسين جاذبية  عادةالمتخذة إل

من ذوي مهاجر  13000إال  من جذب يتين من تفعيل "البطاتقة الزرتقاء" األوللم تتمكن خالل السنتين  اإلت حاد

 62جنته الواليات المتحدة خالل نفس الفترة. % مما5الكفاءات وهو عدد ال يمثل حتى 

 

عندما صدر منشور  وزاري   2009في جويلية  الت نفيذفرنسا حيز الثنائية بين تونس واإلتفاتقي ة دخلت وتقد 

 ما جاء في المنشور: أهممن و بروتوكوللالتفاتقية و ومكمل   معد ل  

  ذوي المواهب لثالث سنوات تقابلة للتجديد مرة واحدةالكفاءات و إتقامةتحديد.  

  في فرنسا لمدة  تقامةاإلمن الهجرة و اإلستفادةالمهنيين التونسيين الذين بامكانهم  الش بابتحديد عدد

 .شابا سنويا  1500و  100شهرا لما بين  24و  18تتراح بين 

  عامل موسمي تونسي صالحة لمدة سنة واحدة 2500 ـل إتقامةالتعهد باستصدار شهادة. 

 

ذوي المواهب لم في الكفاءات و المتمث لةو األولىن الفئة أما يالحظ من خالل ما جاء في المنشور الوزاري و

، بينما تم تحديد عدد الفئتين  سنوات 6تقد تصل الى  تقامةاإلن مدة أكما  ، عددها بل بقي مفتوحايتم تحديد 

 .األولىتقصر بكثير مما منح للفئة تقامة التي كانت أاإلكذا مدة خريتين من جهة واأل

 

التونسيين الراغبين في  العاطلينالهائلة من  عداداإلفالعدد المتفق عليه من الفئتين ال يمثل شيئا بالمقارنة مع 

"استفادة المترشح من مشروع مهني  ـالمهنيين ل الش بابتشترط على فئة اإلتفاتقي ة  أن  ضف الى ذلك أ.  الهجرة

                                                                                                                                                                

 …, A European Agenda ON Migration Com (2015) 240 final, p.14. 
61Recent Migration Trends in and From the MENA Region, P.3. OECO , 2014; 

62
European Commission, 2015:op.cited, p.15. 
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" اي تونس، وهو ما يصعب من مهمة األصلمن طرف الهيئة العامة المختصة في دولة  عند العودة معد  

 معا تحقيقه.  التونسي ةالحكومة المترشحين و

 

ة في ساهمتشجيع التونسيين المقيمين في فرنسا بالمبتسهيل واإلتفاتقي ة خرا يتعهد الطرفان حسب آوليس  أخيرا  و

كذا تقديم المعلومات حول الفرص المتاحة في يابا وإعن طريق تسهيل حركتهم ذهابا و األصلفي البلد  الت نمية

 . تونس

 

  المغرب وو كل من تونس  األوروبي اإلتّحاداالتفاقيات الثنائية حول الهجرة بين :  

عادة ما تتركها اللجنة  العملي ة جراءاتاإل أنذلك إطار اتفاتقيتي  2013في  عتانن الموتقااالتفاتقيت انهات ت عتبر

 األخذحسب متطلباته مع  خرىاأل طرافمع األ التفاوضحتى يتسنى لكل منهما  اإلت حاد ة ألعضاءاألوروبي

نويات التي األولللمبادئ و عتباربعين اإل سراع في بدء إلى اإلن ان االتفاتقيتاتهدف هاتها اتفاتقية االطار، وتتضم 

لالتحاد خاصة منها تلك التي تتسرب منها الهجرة غير  المجاورة الد ولو اإلت حاد أعضاءبين  مفاوضات

لها عدد كبير من الرعايا في وضعية غير  أو  ، لها مجاورة أخرىمن بلدان  أوشرعية سواء من مواطنيها ال

 .اإلت حادشرعية في دول 

 

، فقد  العابرين لها وللهجرة نحو الشمال من مواطنيها  نظرا لكون معظم دول الجنوب المتوسط مصادرو

اق البقية في المستقبل حتلإ ركزت اللجنة على البعض منها نظرا للعالتقات المتميزة بينها و ذلك في انتظار

من الهجرة  الحد   إلىيهدف  األوروبي اإلت حاد أن  اجه من هاتين االتفاتقيتين تما يمكن استن أهم  من . و القريب

ثقافية عن طريق تكثيف الضغوط على بلدان الجنوب المتوسط سياسية ووة يإتقتصادمنية وأ سبابأل الشرعي ة

لتسهيل  مالي ةال األحيانفي بعض و اإلداري ةو  فن يةمساعدة الالتقصد تقيامها بالمهمة كاملة مع التعهد على تقديم 

للمهاجرين  مالي ةالن تخفيض تكاليف التحويالت أبتقديم كل التسهيالت بش كذا التعهدعملية رتقابة الحدود و

 ، كما تضم   ي ةاألصلماجهم في مجتمعاتهم دلهم تقصد تسهيل عملية ان الت دريبفرص للتكوين و إعطاءو

 .تينالد ولا غير محدد بعدد من مناصب العمل المؤتقتة للمواطنين من عام   ااالتفاتقيتين تعهد

 

 : المغاربي بما يليابل ذلك يلتزم الطرفان التونسي وفي مقو

 الكامل لتحديد  الت عاونو اإلت حادالمتواجدين بطريقة غير شرعية بدول  مواطنيهم إعادةااللتزام الفعلي ب

  ،هويتهم

 من البلدين، الشرعي ةللهجرة غير  د  وضع ح 

 محاربة الغش و التزوير للوثائق،  

 األشخاص إنتقالتبادل المعلومات لتخفيض المخاطر االمنية المتعلقة ب، 
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  يتقتصاداإلتحسين المناخ مناصب العمل الالئقة و إنشاءبالعمل على  المجاورة الد ولالتزام 

 ، من حدة الرغبة في الهجرةذلك للتقليل و اإلجتماعيو

   هم في إدماج إمكاني ةوجية تقصد تسهيل عودة المهاجرين وتكنولو مالي ةد بتقديم مساعدات التعه

  ، ي ةاألصلمجتمعاتهم 

 العمل على تخفيض يرات وشأ، وتسهيل منح الت التعهد بتحسين فرص الهجرة القانونية الدائرية

بحيث تتحول من استنزاف لالدمغة  نجاح الهجرة الدائرية لهاإالهجرة االدمغة و السلبي ةثار مخاطر اآل

 الى تدوير لها.

 

 الثلث ؟ طرافالهجرة الدائرية: هل تخدم فعل مصالح األ

Circular Migration: A Triple Win? 

 المنظ مات كذا بعض و األوروبي اإلت حادمستشاريهم في لهجرة الدائرية من صناع القرار والمؤيدون ل حاولي  

 حتياجاتنها الوسيلة المثلي التي تستجيب إلأعلى  الباحثين في هذا المجال تقديمهابعض والجهوية و يةالد ول

وهذا بالرغم من كون هذه السياسة  ، المستقبلة ةالد ولالمهاجر وو المرسلة ةالد ول : ةالثثال طرافمتطلبات األو

 الد ولمالؤها من طرف إ تم  بل  ةالثالث طرافبين األ التفاوضالجديدة للهجرة لم يتم التوصل اليها عن طريق 

المتزايدة لليد العاملة التي ال يمكن و الكبيرة حتياجاته و بالرغم من اإلن  أخرين ذلك رفين اآلالط   ىالمستقبلة عل

الضرورة لجوئها الي  الت اليبوتوفيرها محليا  ذلك العجز حسب متطلباتها كما و نوعا دون  ة المهاجرة لسد  العم 

يةالدائمة و تقامةاإلاستفادة هؤالء المهاجرين من  إمكاني ة التنقل وما تقد ينجم عنها من اثار سلبية في نظرها  حر 

 ة وثقافية وسياسية . إجتماعية و يإتقتصادمن جوانب عدة :

 

نها تمنح الراغبين في المرسلة أل الد ولجون لهذه السياسة كونها تخدم مصلحة المهاجر و ر هؤالء المرو  و يبر  

 ،نظامية وشرعية وتعطي المهاجر نفس الحقوق التي يتمتع بها العامل المحلي اهإال  أنتقصيرة  إتقامةالهجرة 

كما تخدم  المهاجر نفسه.على  غير النظامية وما ينجم عنها من اثار سلبية مادية ومعنوية تقامةاإلبدال من 

من التحويالت  اإلستفادةلكونها تسمح بتخفيف حدة البطالة من جهة و اإلرسالالهجرة الدائرية مصالح دول 

 .ىللعمال المهاجرين من جهة اخر مالي ةال

 

 الت نميةعلى  متعد دةثارا ايجابية آجمع على أن للهجرة ت   الت نميةحول عالتقة الهجرة ب الد راساتكل  أن  الواتقع و

ا . في البلدان المستقبلة النمو  و ن النتائج التي توصلت اليها معظم إف اإلرسالفي بلدان  الت نميةعالتقة الهجرة ب أم 

المتزايد بعالتقة الهجرة  اإلهتمام أن  والواتقع  . المستوي الكليعلى  جزئية وغير مؤكدة خاصة الد راسات

الكبير بهذا الموضوع منذ تسعينات القرن  اإلهتماموبالرغم من  حديث العهد نسبيا. اإلرسالفي بلدان  الت نميةب

ومستوى الفقر بالنسبة  ميزان المدفوعاتعلى  و آثارها مالي ةالتمركزه حول حجم التحويالت  إال  أنالماضي 
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ها ال يكفي للحكم على أفرادسرة المهاجر وسلوكات أللمستوي الكلي و حول عالتقة الهجرة بمستوي معيشة 

 .اإلرسالومداها في دول  الت نميةالهجرة واحتمال وجود عالتقة بين 

 

في  هاأهم يتمث للعدة عوامل  اإلرسالا تخدم مصلحة دولة بأن ه المؤيدون للهجرة الدائرية تقديمها يحاولو 

ف من حدة التكاليف التي تنجم عن ا يخف  الى "تدوير" لها مم   الد ولدمغة" من هذه تحويل"هجرة األ إمكاني ة

 أربابكون  الأو ة :د هذه الحج  الواتقع تقد يفن   أن  . غير  اإلرسالالهجرة الدائمة لهذه الفئة و التي يتحملها بلد 

الالعمل ال يتخلون عن  يشكو من عجز  األوروبي اإلت حادوثانيا لكون  .ثناء األزمات الحادةأ ىة الماهرة حتالعم 

هذه الفئة خالل العشرية القادمة بما على  متزايد من فئة ذوي الكفاءات حاليا و من المتوتقع ان يزداد الطلب

الدائمة في المهجر لتوفر المناخ  تقامةاإل. و ثالثا لكون هذه الفئة من المهاجرين ترغب في 63%25يقارب 

 المستقبلة. الد ولها في ندماجية إلالمالئم و نمط المعيشة المناسب لها والسهولة النسب

  

من سيئات الهجرة الدائمة  وسيلة للحد   أن هه على إعتبارحول الهجرة الدائرية يمكن  األوروبيالمقترح  إن  

"بتحديد  األوليهتم في المقام  األوروبي اإلت حادحيث جاء في نص المقترح ان  تقامةاإلوالدمج في بلدان 

المستعدة  خرىاأل الد ولو  األوروبي اإلت حادتحسين التنقل النظامي لالشخاص بين   أجلمقاربات جديدة من 

لبذل جهود ملحوظة لمكافحة الهجرة غير القانونية" و ثانيا "النظر في الطرق الممكنة لتسهيل الهجرة الدائرية 

 اإليجابي ة، مع استغالل اآلثار  على تلبية حاجياتها من اليد العاملة اإلت حادفي  عضاءاأل الد ولالتى تساعد 

على صعيد نقل المهارات والتخفيف من نزوح  اإلرسالدول  إحتياجاتتلبية ، و الت نميةالمحتملة للهجرة على 

 .االدمغة"

 

ة التى تقدمها العديد من دل  يتعارض تماما مع األ األوروبي اإلت حادنمط الهجرة الدائرية المقترح من  أن  والواتقع 

هم  وطني ةتقدرة على التنقل عبر الحدود ال كثراأل األشخاصأن  الد راسات، حيث تظهر هذه  الميدانية الد راسات

، حيث يصبح بامكانهم السفر بين البلدين  المقصدفي كل من دولتي المنشأ و تقامةاإلنوا مركز الذين أم   أولئك

ل هي الضمان االبرز الذي يخو  لعل الجنسية المزدوجة من فقدان مركزهم في أي منهما . ودونما خشية 

القانونية والدائمة يمكن  تقامةاإلمن  أخرى أشكاال  هناك  إلى أن اإلشارة، مع  السفر دون تردد األشخاصهؤالء 

الذين يتنقلون من  األشخاصفي حالة  لى حد كبيرإ، لكن الوضع يختلف  أيضاان تؤمن هذه المرونة في التنقل 

يةدون  تكرار  إمكاني ة، مع  تمليه عليهم العودة الى بلد المنشأ بعد انقضاء مدة محددة، وفقا لما  كاملة حر 

 اتقامتهم الحقا. 
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في الزيادة  ساهما ستبأن ه من المهاجرين فيري المؤيدون لسياسة الهجرة الدائرية  خرىاألاما بالنسبة للفئات 

 إلى ؤونلكون اتقامتهم مؤتقتة مما يجعل هؤالء المهاجرين يلج ي ةاألصلالى بلدانهم  مالي ةالمن التحويالت 

بلد المنشأ دون الحاجة  إلىدخار و نقله تقدر ممكن من اإل أكبربهدف تحقيق  تخفيض انفاتقهم في البلد المستقبل

في السابق عندما كانوا يقيمون في بلد المهجر لمدة طويلة . وتقد تمكن  القيام بالتحويالت التي تكلفهم الكثير إلى

جزء منها في مشروع منتج يضمن له والسرته  إستثماري باألصلهذه المدخرات المهاجر عند عودته الي البلد 

 واحد.  آنفي  ي بالفائدةاألصلالمهاجر و البلد على  العيش الكريم وهو ما يعود

 

صلة ببلده وأسرته على  الهجرة المؤتقتة تسمح للمهاجر بالبقاء أن  هؤالء المؤيدون  ىخرا يرآوليس  أخيراو

ذويه و خاصة اذا لم يستطع عايش المهاجر نتيجة لفراق بلده وة التي عادة ما تالن فسيوهو ما يقلل من المتاعب 

في البلد  تقامةاإلنه كلما طالت مدة أذلك حسب زعمهم  إلىفي المجتمع البلد المستقبل . يضاف  ندما اإل

 ي .األصلت الرغبة في العودة الي البلد ما تقل  المستقبل كل  

 

لكون معظم مناصب العمل التي  الأو . عنها عكس ما يدعيه المروجون لها الواتقع ان الهجرة المؤتقتة تقد ينتج

الفي القطاعات التي ال يرغب  توفرها البلدان المستقبلة للمهاجرين موسمية و تتركز خاصة المحليون  العم 

 الش غلمنخفضة وظروف  األجورت معد العاية المسنين حيث ورالعمل بها و خاصة في القطاع الزراعي 

للدفاع عن حقوتقهم غير  مالي ةالعانضمامهم الي النقابات  إمكاني ةن فإولكون هؤالء المهاجرين مؤتقتون  صعبة.

دخار اإلعلى  وهذا ما سيجعل تقدرة المهاجرين ، مالء شروط عقد العملإالعمل  ربابممكن مما يسمح أل

عدم  إال  أني وأسرته فقد يكون ذلك مهما األصلصلة ببلده على  ا من حيث بقاء المهاجرأم   . صعب المنال

في  ستثماردخار ما يسمح له باإلإلم يستطع  االستتقرار في العمل يجعل المهاجر في وضعية هشة باستمرار ما

واالمن . و تقد يصاب المهاجر باالحباط و اليأس كونه تقد فشل في تحقيق  ستقراراإلمشروع يوفر له ولعائلته 

اما بالنسبة الكتساب المهاجر للخبرات والمهارات والسلوكات الجديدة التي يراها  توتقعاته من الهجرة .

لكونها تزيد من فرص توظيف  اإلرسالاستراتجية للمهاجر وبلد   ي ةأهما ذات بأن ه المؤيدون للهجرة الدائرية 

الممنوحة  الش غلي عند العودة فان هذه الحجة ليست اال افتراضية ذلك ان معظم مناصب األصلفي بلده  األول

اكتساب  إن  ثم  . ةإداري أو  فن يةتتركز في تقطاعات ال تتطلب مهارات  الموسمي ة أو الهجرة المؤتقتة إطار في 

تقصيرة  تقامةاإلفي المهجر وعليه فكلما كانت مدة  تقامةاإلالسلوكات يتناسب طردا مع مدة وتغيير  المهارات 

يتماشى ومصالج المهاجر والبلد  ال كلما كان احتمال اكتساب المهارات والتغير في السلوكات ضعيف وهو ما

 ي.األصل

مصالح البلدان المستقبلة للهجرة ما دام سوق العمل يعمل  كيدأالهجرة الدائرية تخدم  أن  ص القول وملخ  

توفير مناصب شغل على  سياسات تنموية تقادرة إيجادعلى  غير تقادرة ي ةاألصللصالحها و ما دامت البلدان 

على  الئق لمواطنيها و كون تلك البلدان في وضعية حرجة نتيجة تفاتقم البطالة فيها مما يجعلها غير تقادرة

ي األصلالهجرة الدائرية تمنح المهاجر والبلد  أن  غير  مع البلدان المستقبلة. ىالتوازن في عالتقات القو إحداث
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استغالل تلك الفرصة في  تم   إن حسنلأل أملنافذة  الت اليبحباط مؤتقتا وس و اإلأالتخفيف من حدة الي إمكاني ة

االحصائية حول نسب عودة المهاجرين  البياناتوالواتقع ان  ي ذلكاألصلالبحث عن بدائل لها داخل البلد 

حيث تبين  أعالهتؤكد صحة ما جاء في الفقرة  2008 - 2004خالل الفترة  إسبانياالموسميين المغاربة الى 

مما يعني  2006.64في  %95% وان كانت تقد تقاربت 100أن تلك النسبة لم تصل في أي من تلك السنوات 

عدم استجابة الهجرة الدائرية لرغبات نسبة معتبرة من المهاجرين سواء لكونهم يطمحون الى الهجرة الدائمة 

من الهجرة الحقا في حال العودة الى البلد  اإلستفادةنهم ال يثقون في التعهدات المقدمة لهم بضمان أل أو

 الت نميةك البعض في مدى العالتقة بين الهجرة الدائرية و لذلك يشك   المؤتقتة. تقامةاإلي بعد انقضاء فترة األصل

 المسقبلة لتعهداتها. الد ول إحترامالمحتملة من عدم  خرىاأل السلبي ةفي بلد المنشأ ناهيك عن اآلثار 

 

 ها في الخارججالياتالتجربة الصينية في تعبئة 

سنويا % 10اتقت في المتوسط ف ت نمومعد الة األخير ةالصين الشعبية خالل العقود الثالث يةحققت جمهور

ة عالميا بعد الواليات المتحدة بالنسبة لحجم الناتج المحلي الث انيتمكنت من خالل ذلك احتالل المرتبة و

اهتمام الباحثين تقصد التعرف على  . و لقد كانت هذه التجربة الفريدة من نوعها تاريخيا محل   جمالياإل

 الجاليةة ساهمم أنجماعا على إهناك  أن  ت في تحقيق هذه المعجزة. ويبدو ساهمالتي  ساسي ةالعوامل األ

عن  األولىحاسما في تحقيق تلك المعجزة في المرحلة  الصينية في المهجر تقد لعبت و ال تزال تلعب دورا  

الصين ة عن طريق تحويل التكنولوجيا والمهارات الى الث انيالمباشر و في المرحلة  األجنبي ستثمارطريق اإل

 التوسع الخارجي للمؤسسات الصينية.و  ستثمارو تسهيل عمليات اإل

 

 اهإال  أنفي العالم موزعة عبر مختلف مناطق العالم  الجاليات أكبرالصينية في الخار  من  الجاليةتعتبر و

الا من أساس. و لقد كانت في بداية تشكلها تتكون  سياآ% في جنوب شرق 70تتمركز بما ال يقل عن  ة العم 

شركات البعض منها  أصحابومع مرور الزمن تحول الكثير من هؤالء المهاجرين الى  اهإال  أنغير الماهرة 

غنياء العالم. أ أكبرالبعض من هؤالء المهاجرين من  أصبحكما 65. الجنسيات متعد دةنما ليتحول الى شركات 

تايلندا و سنغفورة واندونيسيا تؤكد هيمنة ذوي ثرياء في كل من ماليزيا و المتوفرة حول األ حصائياتفاإل

 66. ربعةفي البلدان األ األولىصول الصينية على المراتب العشرة األ

 الن شاطتهيمن على  اهإال  أنية فيها أتقلتمثل  أعالهالصينية في البلدان المذكورة  الجالياتو بالرغم من كون 

و لعل ذلك ما جعل صناع القرار في الصين يولون منذ بداية التحول نحو  67ى في هذه البلدان.تقتصاداإل
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 الكبيرة اإلداري ةو فن يةوال مالي ةالها مكاني اتالصينية في هذه البلدان نظرا إل جالياتالسوق اهتماما كبيرا لل إتقتصاد

 أسهمتالمباشر. وبالفعل فقد  األجنبي ستثمارعن طريق اإل الت نموي ةة في تمويل وانجاز البرامج ساهمتقصد الم

المباشرة في الصين  جنبي ةاأل اإلستثمارات% من 60حسب العديد من الباحثين بما ال يقل عن  الجالياتهذه 

 غير مباشر عن طريق تايوان  أو ين من القرن الماضي سواء كان ذلك بشكل مباشراألخيرخالل العقدين 

 العالمي ةالصينية الى تحفيز الشركات  الجاليةتقدام هؤالء المستثمرين من إ ساهم. كما  هون  كون  وسنغفورهو

الغربية مؤديا  الد ولت السوق الصينية محل تنافس شديد بين الشركات وأصبح إلى أنفي الصين  ستثمارلإل

 اوالتكنولوجي ستثمار)مصادر اإل بذلك الى تحولها في وتقت تقصير الى "مصنع العالم" من كل الجوانب

تجد   ف المهاجرين الصينيين عادة ماظ  التي تو جنبي ةاألن الشركات أعديدة  دراسات أك دتالتصدير(. ولقد و

 68عملية التوطن و العمل في الصين اسهل من غيرها.

 

 تقتصاداإليات ذلك ان األولتغيير في  إحداث الت نميةضحى من الضروري الستمرار عملية أومع مرور الزمن 

ية والطاتقوية األولبحاجة الى العمل على ضمان المواد  أصبحت نمو متسارعة معد الالصيني نتيجة لتحقيقه 

وتزايد حدة المنافسة  األجورت معد الالمعرفة نظرا الرتفاع  إتقتصادلى التحول نحو إمن الخار  من جهة و

في  في الصين بدؤوا صناع القرار أن  الواتقع . وأخرىمن البلدان الناشئة في جنوب شرق اسيا من جهة 

الى  جنبي ةاأل اإلستثماراتمن جلب  الت ركيزمع نهاية القرن الماضي حيث تحول  التغي راتالتحضير لهذه 

. كما  في الخار  خاصة في مجالي التعدين و البنية التحتية ستثمارالصينية لإل المؤس ساتالصين الى تحفيز 

الصينية  الجالياتوضعت استراتجية تتبعها برامج محددة تهدف الى تشجيع ذوي الكفاءات والمواهب من 

اليها  دارةاإلالمهارات في و اللصين عن طريق تحويل التكنولوجي التكنولوجي ةو العلمي ة الت نميةة في ساهمللم

بشكل مباشر عن طريق تشجيع العودة في البداية ثم بشكل غيرمباشر عن طريق استغالل المواهب الصينية 

 69العالم. أنحاءالمتواجدة في 

ظرفيا  أو في الصين لم يكن وليد الصدفة  الت نموي ةلويات السياسة أو هذا التحول في  أنعليه  التأكيدما يجب و

 إرسالالسوق اتقدمت الحكومة الصينية على  إتقتصاد. فمع بداية التحول نحو  بل كان مخططا له منذ البداية

الى معظم البلدان المتقدمة وخاصة الواليات المتحدة  دراسةوال الت دريباالالف من الباحثين والطلبة تقصد 

سنة مما  55 - 30 بكون المستفيدين منها من الفئات العمومية األولىبريطانيا. و لقد تميزت معظم البعثات و

من اتقامتهم في الخار   أكثر اإلستفادة، و هذا تقصد  هم يتمتعون بالتجربة في العمل لفترة من الزمنن  أيعني 

وبالرغم كم ذلك فقد فضل الكثير منهم البقاء في الخار  وخاصة  هإال  أن ضمان عودة معظمهم الى الصين.و

ات ان عدد العلماء والباحثين ذوي الصول الصينية بل  حصاءرسلوا الي الواليات المتحدة حيث تبين اإلأالذين 

 الذين تحصلوا األجانبللطلبة  جمالي% من العدد اإل 22.5يمثل  وهو ما 23000ازيد من  2007سنة 
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ة استراتيجية في الجامعات ومخابر إداري. البعض من هؤالء يشغلون مناصب علمية و الدكتوراه شهادةعلى 

 70البحث في الواليات المتحدة.

 

في  عاليةفب ساهمالكثير منهم ي إال  أنمعظم هؤالء تقد ال يعودون الي الصين بشكل نهائي  أن  و بالرغم من 

حتي تنازل البعض منهم و ي بلاألصل"تدوير االدمغة" عن طريق تحويل المعلومات و التكنولوجيا الي بلدهم 

كما يقدم هؤالء خدمات هامة لبلدهم  71عن براءات االختراع المملوكة من طرفهم الي شركائهم في الصين.

والمخابر التي يعملون بها وتوفير الصينيين في الجامعات  ي عن طريق استقبال الطلبة والباحثيناألصل

وما بالحظ منذ بداية القرن الحالي هو تزايد عدد الطلبة الصينيين العائدين  االستشارات في ميدان تخصصهم .

الى ما  1996في  6000الصيينية أن العدد ارتفع من  الت عليموزارة  إحصائياتي حيث تبين األصلالي بلدهم 

 المادي ةوتقد يكون هذا استجابة للتحفيزات  2004.72في  25000ثم الى  2000سنة  8500 يقارب

موهبة"  1000برنامج "إطار في الصين في  ي ةاإلتقليموالمعنوية التي وفرتها الحكومة المركزية والسلطات 

 الصينية. آليةالموجهة خصيصا للج خرىاألكذا العديد من البرامج و

  

موهبة" يهدف الي جذب العلماء و الباحثين الصينيين للعودة فان نوعا ثانيا  1000" األولواذا كان البرنامج 

 ستثمارعلى جذب المبتكرين و المبدعين الي الصين تقصد اإل أكثرموهبة" ركز  1000 من برنامج"

جدت بدائل لذلك لتحفيز أو  اهإال  أن. فبالرغم من ان الصين ال تعمل بازدواجية الجنسية  استغالل مبتكراتهمو

ي ومن بين هذه الحوافز منح مرتبات األصلذوي الكفاءات والمواهب من جاليتها في الخار  للعودة الي بلدهم 

كذا تقديم تسهيالت مختلفة تخص السكن وتعليم ذويهم الممنوحة لزمالئهم المحليين و بكثير من تلك أعلى

 العلمي ةحث والجامعات واالكاديميات بفي شغل المناصب العليا في مراكز ال األولوي ةالى اعطائهم  ضافةباإل

 وغيرها. التكنولوجي ةو

 الضروري ةعدة تخص استغالل البنية التحتية  إمتيازات ي ةاإلتقليمالسلطات وكما منحت الحكومة المركزية 

الجديدة الي منتجات تقابلة للتسويق في  األفكاروتحويل  اإلبتكارو ستثمارلهؤالء المبتكرين والمبدعين لإل

الصين . ويعتقد بعض  أنحاءالعديدة والمنتشرة في كل  التكنولوجي ةالمناطق الحرة والحضائر والحاضنات 

 األجنبي ستثمارتقد لعب دورا استراتيجيا في جذب اإل اإلبتكارو ستثمارالبنبة التحتية لإل الباحثين ان توفر

 73.ياألصلالمبتكرين الصينيين العائدين الي بلدهم و
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ها في جالياتنجاح التجربة الصينية المتعلقة بتعبئة إالبعض من الباحثين ان للثقافة الصينية دورا هاما في  يرىو

مما  أكثربين المتعاملين  الشخصي ةالعالتقات  على عمالاألحيث تعتمد ،  ىاألولخاصة في المراحل و الخار  

  ي ةأهمالطرق الغربية وهو ما جعل السلطات الصينية في كلتا المرحلتين المذكورتين آنفا تمنح على  تعتمد

. تقد يكون هذا  كبيرة لمنطقة جنوب شرق اسيا وخاصة في بداية كل مرحلة لتعمم الحقا الي بقية مناطق العالم

ة تقد األخيرفي السنوات و البدايةفي آسيا منطقة جنوب شرق على  تركيز الصين إال  أنصحيحا و لو جزئيا 

التي تعانيها هذه  ي ةتقتصاداإل األزمةها الخارجية في البلدان الغربية تقد انحصرت بفعل أسواتقيعود الي كون 

 أن  كما  . العالمي ككل تقتصاداإلسيا المحرك الرئيسي لنمو آمماجعل من جنوب شرق  2008البلدان منذ 

التوجه نحو استغالل تلك و ءات من اصل صيني عن طريق العودة التخلي عن سياسة جذب خدمات ذوي الكفا

المال  رأسالي تحول الصين الى بلد مصدر ل ساستقد يعود في األ الكفاءات حيثما هي موجودة في الخار 

الصينية بحاجة الي من يوفر لها المعلومات حول الفرص المتاحة في تلك البلدان  المؤس ساتت أصبح الت اليبو

 عملياتها في الخار . تقامةإل داريو تقديم المساعدة في المجالين الفني واإل

 

نجاز مشروعها ح الصين في مجال تعبئة جاليتها إلوليس آخرا يتفق معظم الباحثين عل أن نجا أخيرا  و

" التي تتميز بكونها تحمل مشروعا تنمويا الت نموي ة ةالد ولتوفر ما يسمونه " الى ساسالتنموي يعود في األ

       سياسية لتحقيق ذالك المشروع. على إرادة و تتوفر وطني ا

 

 :يّةاألصلفي البلدان  تنافسيّةالاآلثار المحتملة للهجرة الدائرية على 

لعدم توفر  ثارها على بلد المنشأ. ونظرا  آالعائدة وهناك نظريات ومنطلقات عدة لتفسير ظاهرة الهجرة 

 الد ولفي  تنافسي ةالناهيك عن العالتقة بين الهجرة و الت نميةميدانية حول العالتقة بين الهجرة الدائرية و  دراسات

في بلد  تنافسي ةالعلى االثار المتوتقعة من الهجرة الدائرية على  دراسةفي هذه ال الت ركيزه سيتم ن  إ، ف الن امية

التي تنطلق من فرضية ان الهجرة  هيكلي ةها المقاربة الأهم 74المنشأ معتمدين في ذلك على بعض المقاربات

ة الن فسيو  اإلجتماعي ةفقط على تجربة المهاجر بل يجب توسيعها لتشمل العوامل  تقتصر الدائرية يجب ان ال

 مالي ةالالموارد   ي ةأهموبالرغم من  أن هتباع هذه المقاربة أوالثقافي في دول المنشأ. و يرى  يتقتصاداإلوالمناخ 

ن ذلك عادة ما يكون غير كاف في تقرار العودة إثير على تقراره بالعودة فأالمدخرة من طرف المهاجر في الت

 ي.األصلفشل المهاجر العئد في بلده  أو كذا نجاح و

 

                                                 
74

 لّمزيد عن هذه المقاربات المختّفة أنظرمثال:

Cassarino,J.P , 2004 :Theorizing Return Migration :A Revisited Conceptual Approach to Return Migrants, European 

University Institute; Dustmann, Ch.2001:Why Go Back? Return Motives of Migrant Workers. 

Jennissen, R.P.W, 2004: Macroeconomic Determinants of International Migration in Europe (chapter3), Amsterdam, 

Dutch University Press.  



 
 

 310  [2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

ي في تشجيع األصلوالثقافية والمناخ العام في البلد  اإلجتماعي ةالعالتقات  ي ةأهموعليه يؤكد هؤالء على 

. ويرى  ياألصلهم و خيراتهم في البلد أموال إستثمارالمؤتقتة( و تقدرتهم على  أو المهاجر على العودة )الدئمة 

يعتمد على تلك الفترة مكانة العودة في بلد  اإلرسالفي بلد  الت نميةتاثير الهجرة الدائرية على  بأن  هؤالء 

وعلى  ندما سرته على اإلألين في نظرهم يؤثران على تقدرة المهاجر ومهذين العا أن ه، ذلك  اإلرسال

 توتقعاتهم.

 

للهجرة.  اإلستقبالو اإلرسالوالقتصادية بين بلدي  اإلجتماعي ةالروابط   ي ةأهمة فتركز على الث انياما المقاربة 

 اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلال جزء من نظام دائري للعالتقات إو طبقا لهذه المقاربة فان الهجرة الدائرية ما هو 

في نقل  همسي وياألصلالمهاجرين في البلد  إندما وتبادل المعلومات والمهارات مما يساعد في تسهيل عملية 

ى حيث األصلالروابط بين المهاجر ومجتمعه   ي ةأهم. و يؤكد اتباع هذه المقاربة على التكنولوجي ةالمعارف و

، و هو ما يزيد  ياألصلانه كلما تعددت الزيارات المتبادلة كلما كلما حافظ المهاجر على صلته باسرته وبلده 

ي سواء األصللبلده  الت نميةة في ساهمو يقوي تقدراته على الم ندما من احتمال العودة و يسهل من عملية اإل

نحو البلد  اإلرسالتشجيع الصادرات في بلد  أو التكنولوجي ةتحويل المهارات و أو ستثمارعن طريق اإل

 المستقبل.

 

نظرية الشبكات تفسير ظاهرة الهجرة بشكل عام والدائرية منها خاصة حيث تؤكد  تحاولخرا آوليس  أخيرا  و

التي يكتسبها بمحافظة المهاجرين العائدين على الصالت والعالتقات التى كونوها اثناء اتقامتهم في  يةهماألعلى 

ى من خالل طرق شتى. ويرى اتباع هذه النظرية األصلالخار  على تفسير مبادراتهم عند العودة الى بلدهم 

ل في توفير الموارد و المعلومات بشكل كبير وفعا ساهمالواتقعية منها واالفتراضية ت اإلجتماعي ةبان الشبكات 

 ي.األصلى داخل بلده إتقتصادالتى تقد يحتا  اليها المهاجر العائد في كال البلدين و حتى خارجهما للقيام بنشاط 

 

المبادرات التي تقد ر العالتقة بين الهجرة الدائرية وو لو جزئيا في تفسي ساهمكل هذه المقاربات ت أنو الواتقع 

الشبكات  أو المدخرات والتحويالت  ي ةأهمال يمكن التقليل من  أن هيقوم بها المهاجر العائد في بلدة ذلك 

ي على تقرار العودة وسلوك المهاجر العائد ومدى األصلالمناخ العام في البلد  أو تقامةاإلمدة  أو اإلجتماعي ة

ي هي العامل المحدد األصلة مناسبة في البلد إجتماعيسياسية وة ويإتقتصادنجاح مبادراته غير ان وجود بنية 

تحيل المهارات  أو ستثمارى سواء عن طريق اإلاألصلفي تقرار العودة والقيام بنشاط مريح له ولمجتمعه 

يق احدى القنوات ري عن طاألصلللبلد  تنافسي ةالفي تحسين القدرة  سهمان ي يمكن للمهاجرو .التكنولوجي ة

 .التكنولوجي ةو نقل المهارات و  ستثمار، اإل هي التجارة األولىالثالث 
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 :التجارة  - 1

البلدان المستقبلة عن طريق  أسواقفي  تنافسي ة أكثر المحلي ةة في جعل المنتجات ساهميمكن للمهاجرين الم

المالبس وديكور المنزل والموسيقى و ع كالمواد الغذائية بثقافة المجتم  المرتبطة المحلي ة  الترويج للمنتجات

الى تمركز  . و نظرا   ييناألصل الس كانالمتواجدة في البلد المستقبل ومع  الجاليات أفرادلما له عالتقات مع 

كز يوفر تقدرة رفان هذا التم اإلستقبالفي بلد  عي نةاحياء م أحياناو عي نةعادة في مناطق م جنبي ةاأل الجاليات

 الجالياتشرائية معتبرة يمكن استغاللها عن طريق استراد المنتجات المرتبطة بعادات وتقاليد وثقافات تلك 

توفير تلك السلع  ساهمفي حنين الى الوطن، و تقد ي الجالياتها نظرا لكونها عادة ما تكون تلك إحتياجاتلتلبية 

 الجاليةخرين خار  كما يمكن التعريف بتلك المنتجات لآل . الخدمات لها في التخفيف من حدة ذلك الحنينو

في توسيع سوق  همس، وهو ما ي وطني ةمأدبات أثناء المناسبات كاالعياد الدينية والق تنظيم معارض وعن طري

 تلك المنتجات.

 

نحو البلدان المستقبلة عادة ما يصطدم بحواجز  ي ةاألصلتصدير مثل هذه المنتجات من البلدان  أن  و الواتقع 

الراغبين في التصدير، و تتمثل هذه الحواجز في المعايير مما يصعب من مهمة المنتجين لها وغير جمركية 

المصدرون ، و عادة ما يكون المنتجون و خاصةالصحية والبيئية والتقنية التي تفرضها البلدان المتقدمة 

تلك الحواجز  أن، غير  سواقالمعايير مما يجعلهم غير تقادرين على دخول تلك األالمحليون على جهل لتلك 

لظروف السوق في ذلك البلد و بالمعايير  لمعرفتهم ها باشراك المهاجرين في تلك البلدان نظرا  تجاوزيمكن 

القيام  أو هذا ما يسمح لهؤالء بتقديم المعلومات للمنتجين والمصدرين و الواجب توفرها في تلك المنتجات، 

 .سواقبدونها تقصد تحسين نوعية المعايير المطلوبة للدخول الى تلك األ أو بنفسه بشراكة  ستثمارباإل

 

 ونظرا  .  يتطلب ذلك األمران كان  نشطةاختيار مواتقع توطين األ أو كما يمكن للمهاجرين اتقتراح المتعاملين 

 األمركان  إذا نشطةتوطين األالالزم ل اإلهتماممعظم المنتجين المحليين في دول المنطقة ال يولون  إلى أن

التعبئة الالزم للتغليف و اإلهتمامالمنتجين المحليين في دول المنطقة ال يولون  أن   إلىونظرا  . طلب ذلكتي

معرفة بذوق  ىالمهاجرين نظرا لكونهم عل فإن  في ميدان التسويق  بالرغم من دورهما االستراتيجي

على  عبئة والتغليف لمختلف المنتجات وكذا المعلوماتتالمستقبلة و بالقوانين التي تحكم ال الد ولالمستهلكين في 

الراغبين في للمنتجين و الشأنحفظه يمكن للمهاجرين تقديم االستشارات بهدا ه وإستعمالكيفية و  والمنت

ا زيادة الحصة فيه أو  سواقكما يتطلب البقاء في تلك األ .سواقل من دخول األما تقد يسه   وهذا.  التصدير

تقديم منتجات جديدة مبتكرة لالستجابة الذواق المستهلكين التي هي في تغير متواصال لتحسين النوعية و جهدا  

انب المختلفة للمنتو  مستمر . وعادة ما يقدم المستوردون على توفير معلومات هامة لمورديهم حول الجو

 أمما يسمح للمنتجين في بلد المنش كذا منتوجات منافسيهمباذواق زبائنهم و أكثرمعرفة على  وهذا لكونهم

 أسواقالمناسبة لالستجابة الحتباجات  جراءاتاإلجديدة تسمح لهم باتخاذ وضافية إ اكتساب المعرفة ومعلومات
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تقدرات لم تكن لتتوفر لهم لوال تجيين المحليين باكتساب مهارات وللمنهذه "التغذية العكسية " تسمح  . منتجاتهم

 الخارجية. سواقاأل تلك دخول

 

ما يحدث من تطورات تكنولوجية وتقانونية في العديد من  ىالتعرف علفي كما يمكن اشراك المهاجرين 

الحديثة تسمح للمتعاملين  وسائل االتصال أنوبالرغم من  التنقل و تحمل التكاليف. إلىالميادين دون الحاجة 

التواصل المباشر بين  إال  أن تقانونيا  و وتسويقيا   تاجون اليه تكنولوجيا  الكثير مما يحعلى  ين التعرفيتقتصاداإل

 نهم و كذا مورديهم يبقي مهما جداهؤالء المتعاملين و زبائ

 

الثقافة والي البحث العلمي  عمالاألمن السياسة و ىلقد حقق بعض المهاجربن نجاحا ت باهرة في ميادين شتو

ة ساهميمكن لمثل هؤالء الماليلد المستقبل وحتي عالميا . و. مما جعل البعض منهم ذو تاثير كبير في  الفنونو

في  أيضالكن ليس فقط في مجاالت اهتمامهم و ي ةاألصلغير مباشر في مساعدة بلدانهم  أو بشكل مباشر 

التي تتواجد بها  الصينية في البلدان المختلفة الجالياتكما فعلت  غيرها.ووالهجرة  ستثماراإلمجاالت التجارة و

وهو  ، ذاك أوي والمستقبل وتقديم تنازالت لهذا األصلثير على القرار في البلدين أمكان هذه الشخصيات التإفب

 .في ظل العولمة  إمتيازاتلكونها بحاجة الى تفضيالت و ي ةاألصلما تحتا  اليه خاصة البلدان 

 

 ي :األصلفي البلد  ستثماراإل -2

ن معظم تلك أتؤكد ب الد راساتكل  إال  أن ، ي ةاألصلدورية الى بلدانهم  مالي ةيقوم معظم المهاجرين بتحويالت 

في تحسين مستوى  ساهموبالرغم من كونها ت أن هامما يعني  ستثمارالتحويالت تخصص لالستهالك بدال من اإل

معظم  أك دتلقد . و ي ةاألصلمناصب عمل في البلدان  أو معيشة اسر المهاجرين ال تضيف بشكل مباشر ثروة 

نفاق منها يتم توجيهه الى اإل ي العديد من البلدان أن جزء كبيرللمهاجرين ف مالي ةالحول التحويالت  الد راسات

بناء منزل  أو تعليم و صحة وكذا على تجديد من مأكل و مشرب و األسرةاالستهالكي اليومي لتلبية حتياجات 

هذا النوع من   ي ةأهمبالرغم من للبناء . و أو ثيثه . وتقد يخصص جزء اخر لشراء عقار الغراض فالحية أتو

ي األصلالمال البشري في البلد  رأسفي تنمية  همسوهو ما ي األسرة أفراداالنفاق في تحسين مستوى معيشة 

اذا ما تم  الت نميةو  يتقتصاداإل النمو  في  ساهمذلك يؤثر سلبا على المبال  المدخرة والتي يمكن ان ت أنإال  

 ، مستوى معيشة افضل من جهة الت اليبو أعلىفي المستقبل من تحقيق دخل  األسرةلتمكن  ، هاإستثمار

 خلق مناصب شغل للمجتمع ككل .و النمو  و الت نميةة في ساهمبالمو

 

المغربيين تتميز الجزائريين وهاجرين التونسيين وتحليالت الباحث محمد خنشاني فان تحويالت المفحسب 

ي لدى المهاجرين من األصلويتركز الميل الى تحويل المدخرات نحو البلد  ستقراراإلباالنتظام ونوع من 

المناطق التي الوثيق بالبلد وخار التقليدي وبساطة االستهالك واالرتباط اصول ريفية ربما بسبب سلوك االد

لئك أو خاصة من المهاجرين و خرىاألاالنخفاض لدى الفئات  إلى دخارينتمون اليها . بينما يميل الميل الى اإل
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من  ستثمارنفسها انخفاض نسبة ما يخصص لإل دراسةكما توضح ال ، الذين جلبوا عائالتهم الى البلد المستقبل

 .أدناهالشكل و. كما يوضحه الجدول  خرىاألت ستعماالبالمقارنة مع اإل ةالتحويالت في البلدان الثالث

 
 

 : مخصصات التحويلت في البلدان المغاربية10جدول 
 

 
       المغرب

      المخصصات       تونس       الجزائر

 األسرة إحتياجات / 45% 45%
 اليومية

 دراسةمصاريف ال 23% 13% 31%

 السكنمصاريف  34% 23% 16%

 ستثماراإل 18% 08% 5%

 أخرىمخصصات  25% 11% 2%
 

 2007في شمال افريقيا . مارس  التّنميةالمصدر : محمد خشاني : العلقة بين الهجرة و 

 
 الشكل: مخصصات التحويلت في البلدان المغاربية

 
 

 2007في شمال افريقيا . مارس  التّنميةالمصدر : محمد خشاني : العلقة بين الهجرة و 
 
 

العائدين  إتقامةمتوسط مدة  أن  ميدانية حول المهاجرين العائدين الى بلدان المغرب العربي  دراسةت ضحأوكما 

ما  دراسةكان من نتائج العاما و 49 - 41سنة و ينتمون في معظمهم الى الفئة العمرية  15بلغت حوالي 

 :يلي

تقرارهم بالهجرة يهدف الى تكوين  أن  تقبل الهجرة و  عاطلينغالبية المهاجرين العائدين لم يكونوا  .1

يةو اإلستقاللي ةولالسرة  اإلجتماعي ةمدخرات وعالتقات تسمح بتحسين الوضعية  التنقل بين البلدين.  حر 

في نظر هؤالء  أن هبالغة ذلك   ي ةأهمئدين اعند البعض من هؤالء الع اإلجتماعيالمال  رأسيمثل و

 .الشخصي ةلمشاريعهم  هاما   تمثل دعما  

 االتقدام على االسثمار.في المهجر و تقامةاإلوجود عالتقة طردية بين مدة  .2
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 فقط. 10ي %األصلبلغت نسبة العائدين الذين استفادوا من الدعم في البلد  .3

 بعد عودتهم. أعمال أصحابمن المهاجرين الذين كانوا اجراء في المهجر الى  كبيرةتحول نسبة  .4

 ي دور في اختيار العودة.األصلفي البلد  ي ةتقتصاداإلو ةالس ياسيات صالحلإل .5

 75ا من المجبرين على العودة.إندماجما وأتقلت أكثرالعائدون طوعا كانوا  .6

الذين كانوا موظفين في القطاع العمومي تقبل  أغلبي ة أن  حول المهاجرين العائدين  أخرى دراسةت ضحأو كما 

الخبرات   ي ةأهمالى  دراسةشارت الأعمل. كما  أربابالهجرة لم يعودوا الى وظائفهم مفضلين التحول الى 

التى  عمالاألو نشطةاختيار العائدين لألبشكل كبير في تحديد و أسهمتوالمهارات المكتسبة في المهجر حيث 

 أك دتكما  76ي. األصلاسسوها وانعكاسها االيجابي على دخولهم مقارنة بمتوسط الدخول السائدة في البلد 

المشروعات المنشأة من طرف العائدين تتفوق على غيرها من حيث  أنحول نفس الموضوع  أخرى دراسة

هو ما يدل على والمهارات المكتسبة في المهجر و الخبرات إلىذلك  دراسةوعزت ال .االستمرارية و البقاء

 .تنافسي ةالالتأثير االيجابي للمهارات المكتسبة في المهجر على القدرة 

سوق العمل بالنسبة للمهاجر و نشطةمن طرف العائدين في مختلف األ اإلستثمارات ي ةأهمو بالرغم من  هإال  أن  

التكنولوجيات القديمة كالعقار والتجارة يجعل من تتميز بانخفاض القيمة المضافة و فان تمركزها في نشاطات

في رفع القدرة  همسال ت الت اليبو اإلبتكارو تحسين النوعية و نتاجي ةاإلفي رفع  همسال ت اإلستثماراتهذه 

القيمة و التكنولوجي ةفي القطاعات ضعيفة  ستثمارالواتقع ان تمركز اإل. و ي ةاألصلات البلدان يتقتصادإل تنافسي ةال

كما تؤكد  أيضاالمضافة ال تنحصر عند العائدين من المهجر بل تمتد لتشمل المهاجرين المقيمين في الخار  

في القطاع العقاري بما يقارب  ستثمارتمركز اإل أدناهالجدول  أرتقامتبين ومسحية للمغتربين المغريين .  دراسة

 اإلستثماراتنصيبها من تلك  تجاوز% . اما الصناعة فال ي5تليه التجارة بما يزيد عن  جمالي% من اإل87

، تقد  % . كما يبين الجدول تشابها كبيرا في التوجه بالرغم من ان المهاجرين يقيمون في بلدان مختلفة0.9

 نتساءل لماذا هذا التوجه؟ 
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 11 جدول
 2005. سنة  قامةاإلروبا حسب دولة أو المقيمين بات المغربيين ستثمارالتوزيع القطاعي إل

 

قطاعات  المجموع
 أخرى

 أموال الصناعة التجارة السياحة الزراعة
 عقارية

دولة 
 قامةاإل

 إسبانيا 8.1 1.9 8.3 0.9 4.6 3.2 100%

 فرنسا 89.4 0.9 3.9 0.6 3.9 1.3 100%

 إيطاليا 86.7 1 3 1 4.4 3.9 100%

 بلجيكا 84.1 0.9 8.8 0.9 5.3 0 100%

 هولندا 88.5 0 6.7 1.9 1 1.9 100%

دول  83 0 5.7 0 7.5 3.8 100%
 أخرى

 المجموع 86.9 0.9 5.2 0.8 4.1 2.0 100%
 

 يقتصاداإلالمصدر : مسح حول المغاربة المقيمين بالخارج : مدخل سوسيو 
Data base of Carim 09/09/2008. 

 
 

قطاع و قامةاإلروبا الذين يستثمرون في المغرب حسب دولة أو توزيع المغاربة المقيمين ب: الشكل
 .2005.  ستثماراإل

 
 يقتصاداإلالمصدر : مسح حول المغاربة المقيمين بالخارج : مدخل سوسيو 

Data base of Carim 09/09/2008. 

 

 

ذلك بشراء للشخص ولالسرة و اإلجتماعيالرغبة في تحسين المركز  إلىفمن جانب المهاجرين تقد يعزى ذلك 

في السعر وال يتطلب  عقار تقصد المضاربة ذلك ان العقار يمتاز باالرتفاع المستمر أو  األولىمنزل بالدرجة 

 ي.األصلبقاء المهاجر في البلد 
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ا في سياستها  فإن  خاصة منها ذات الهجرة الكبيرة(  عربي ةالالمغربية )وغيرها من البلدان  ةالد ولمن جانب  أم 

الالهجرة تتركز على تصدير الفائض من  مجال ضمان تدفق التحويالت بهدف التقليل من العجز في ، و ةالعم 

نه ال أ. غير المتوالية، وهو بالفعل ما تقامت به الحكومات المغربية  ميزان المدفوعات وتوفير العملة الصعبة

التي  ي ةتقتصاداإلفي القطاعات  ستثمارلإل مالي ةالبرنامج عمل يهدف الى تعبئة التحويالت  أوتوجد سياسة 

الكبيرة لتلك التحويالت  يةهماأل، وهذا بالرغم من  المحلي تقتصادلإل تنافسي ةالتضمن حدوث تحسن في القدرة 

 .يةالد ولالمباشر والمساعدات  األجنبياذا ما تقورنت باالسثثمار  أومن حيث الحجم 

 

 الجالياتة ئو وجود استراتيجيات و سياسات هادفة الى تعب المحلي ةالبيئة  ي ةأهمالتجربة الصينية  أك دتلقد 

فعو الت نميةالمهاجرة في  االصيني .  تقتصادلإل تنافسي ةالمن القدرات  الر  فان الظروف  عربي ةالفي المنطقة  أم 

 أو  ي ةتقتصاداإلالتي دفعت بالكثير من مواطنيها الى الهجرة ال تزال في معظمها تقائمة سواء من حيث الهياكل 

ما تقديم التنازالت في شكل انماءات جمركية الستراد و ، بشكل عام ستثمارضاع اإلأو البنية التحتية 

تغير جذري في البيئة  إحداثفبدون  ، عينماد في األللر   ذر   غيرها اال   أو التجهيزات لغير المقيمين 

الى  نتقالتقصد اإل اإلستثماراتال القيام بالعودة طوعيا وام المهاجرين على ال يمكن اتقد ةالس ياسيو ي ةتقتصاداإل

الدليل على . و تقصد المضاربة عي نةفي تقطاعات م ستثماربدال من اإل تنافسي ةالتحسين القدرة المعرفة و إتقتصاد

 إجماليلبنان ال تزال هامشية جدا بالمقارنة مع لطوعية في بلدان المغرب العربي وذلك كون حجم العودة ا

 الراغبين في الهجرة.المقيمين في الخار  ومع المهاجرين الجدد و

 

إال   ، العائدين أوبحاجة ماسة الى مهاجريها المقيمين الدائمين في المهجر  عربي ةالالبلدان  أن  و خالصة القول 

رسم سياسات ، و ال  أو المحلي ةات في مختلف المجاالت تقصد تحسين البيئة إصالحتعبئتهم يتطلب القيام ب أن

مع تقديم  ثالثا   ستثماروتوفير بنية تحتية مالئمة للقيام باإل ، ثانيا   هدافاألويات واألولواستراتيجيات تحدد 

 . المحد دةويات األولحسب  متيازاتاإل

 

  :نقل التكنولوجيا و المهارات و الخبرات المكتسبة في المهجر -3

لبلدانهم  تنافسي ةالتحسين القدرة و الت نميةة من خاللها في ساهمالم نالقنوات التي يمكن للمهاجري أهمتعد من 

على تقطاعات منخفضة التكنولوجيا والقيمة المصدرة للعمالة تعتمد  عربي ةالات البلدان يإتقتصاد أن  ذلك  ي ةاألصل

تقادرة على اتها غير لكون منتوج العالمي ةو  المحلي ة سواقتواجه صعوبات كبيرة في األ الت اليبالمضافة و

 الد ولب لتحاقما رغبت في اإل إذاالمعرفة  إتقتصاد إلى نتقالنظرا للحاجة الماسة لهذه البلدان في اإلالمنافسة . و

و المقيمة في الخار   المحلي ةفان تعبئة كفاءاتها  ، العالمي تقتصاداإلتفادي التهميش المستمر في ة والناشئ

 اإلبتكارعلى  أكثرف أكثرت تعتمد أصبححاليا  تنافسي ةالالالزم ذلك ان القدرة من الضروري و أكثريصبح 

 تية.الواالمقو
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 ي ةاألصللبلدانهم  تنافسي ةالوتحسين القدرة  الت نميةة في ساهمالمواهب المذوي الكفاءات و من يمكن للمهاجرينو

انخفاض تكلفتها تسهل من عملية التواصل دون ان توفر وسائل االتصال الحديثة وبدونها ذلك  أوبالعودة 

ي ذلك انه األصلها ضياعا للبلد إعتبارالتنقل . وعليه فان عودة هذه الكفاءات المهاجرة ال يعني بالضرورة 

والمشاركة في مشاريع بحثية وتقديم  الت دريبمنها حيثما هي مقيمة في التكوين و اإلستفادة اإلمكانب

المهاجرين  عمالاأل صحابه يمكن ألن  أكما  الراغبين فيها. األشخاصلمؤسسات واالستشارات والمعلومات ل

 بدونها دون الحاجة الي العودة نهائيا.  أوي بالشراكة األصلت في بلدهم امشروع إنشاءالقيام ب

 

المعرفة وما  إتقتصادالي  نتقالالمواهب في عملية اإلالكفاءات والخبرات والمهارات و شراك ذويإ أن  غير 

والمناطق  التكنولوجي ةالمدن ها كالمراكز البحثية والحاضنات وعمل حتياجاتيتطلبه من بنية تحتية تستجيب إل

لجذبها كما فعلت الصين وهو ما ال يتوفر حاليا في كل  الالزمةالمعنوية و المادي ةالظروف المهيأة و صناعي ةال

استعداد الغالبية العظمي في هذه  أن  من ذوي الكفاءات في الخار  .غير  كبيرة جالياتالتي لها  عربي ةالالبلدان 

الذي نقرأه يوميا عبر هذا االستعداد  ، ي ةاألصللبلدانهم  تنافسي ةالتحسين القدرة و الت نميةة في ساهمالكفاءات للم

هذه المبادرات  أمام: من يقف عائقا  الت الييقودنا الي طرح السؤال  خرىاأل عالماإلوسائل االنترنت و

لتعبئة كفاءاتها  عربي ةالفي البلدان  ةالس ياسي رادةتوفر اإل إن   ؟المتنوعة من ذوي الكفاءات في المهجرو متعد دةال

ويات تقصد األولو هدافاأل.غير ان عدم وجود استراتيجية واضحة  العملي ةالزما النجاح شرطا ضروريا و

 فردي ةتعرتقل المبادرات ال ةالس ياسي رادةغياب اإلالمعرفة من جهة و إتقتصادالتقليدي الي  تقتصاداإلمن  نتقالاإل

خاصة في المزيد من االستنزاف و إحداثتعمل كقوى طاردة مؤدية بدورها الي والجماعية لذوي الكفاءات و

محيط العمل على مستوى  أيضاو لكن  ، المستوي الماديعلى  ليس فقط ، المغريةو ظل الظروف المشجعة 

 في البلدان المتقدمة . ، التأل قالمخاطرة والذي يشجع المبادرة و

 

الر التكنولوجيا يتطلب توف   عاليةفي القطاعات  ستثماراإل إلى أن   نظرا  و استمرار  فإن   عاليةالة ذات الكفاءة العم 

القطاعات  إعدادرربية سيؤثر ليس فقط على تطوير وعملية االستنزاف لذوي الكفاءات في المنطقة الع

 المباشرة في جنبي ةاأل اإلستثماراتعلى  الى التاثير سلبيا   أيضابل سيؤدي  ، يةالد ولللمنافسة  نتاجي ةاإل

توفر  اإلستثماراتالجاذبة لتلك  ساسي ةالمهارات ذلك انه من بين العوامل األالقطاعات التي تتطلب الكفاءات و

غيرها من تم اختيارها كموطن للميكروسوفت ولم ي مثال   نوعيته في البلد المضيف فالهند المال البشري و رأس

الف من ذوي الكفاءات في بل لكونها تتوفر على عشرات اآل ، إعتباطيللبرمجيات بشكل  العالمي ةالشركات 

سليكون فالي  أكبرهذا ما جعلها تمتلك حاليا ثاني و ، أخرىهذا المجال من جهة وبنية تحتية مالئمة من جهة 

مثل هذه البنى التحتية وتوفير  نشاءإل الالزمة مالي ةالعلى الموارد  عربي ةالوتتوفر العديد من البلدان  . في العالم

من  عربي ةالتمكن من خاللها المنطقة  جنبي ةاألوحتى  عربي ةالجاذبية للكفاءات  أكثروالمعنوية  المادي ةالظروف 

 رادةغياب اإل أن  . غير  تنافسي ةالالمعرفة من جهة وتحسن في نفس الوتقت تقدرتها  إتقتصادنحو  نتقالاإل

 لدى صناع القرار في المنطقة في الوتقت الراهن حال دون ذلك.  ةووضوح الرؤي ةالس ياسي
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ي يتطلب األصلتعبئة ذوي الكفاءات المهاجرة لنقل التكنولوجيا والخبرات و المهارات الى البلد  أن  والواتقع 

تجميع المعلومات في ى هذه الخطوات أول لوتتمث  برامج عملية لتنفيذ ذلك. مد ووضع استراتيجية طويلة األ

التي يمكن التدخل فيها وطرق الميادين و  ةساهمالمفصلة حول هذه الكفاءات والتعرف على مدى استعدادها للم

في تغيير الذهنيات لدى العاملين   الأو ويتطلب القيام بذلك جهودا كبيرة  .ترتيبهاو  القيام بذلك تقصد تصنيفها

كذا تلك التي ترغب في لتي تتعامل مع هؤالء المهاجرين وا خرىاأل المؤس ساتفي القنصليات والسفارات و

 ثالثاوللتواصل الدائم معها كالشبكات والمنتديات واالنترنت . إطار خلق  وثانيا . الحصول على خدماتها

توفير التحفيزات  ورابعا .اإلبتكارو الت طويرالبحث و أعمالمصادر للتمويل لتسهيل توفير البنية التحتية و

ذوي د تؤدي بدورها الى جذب المزيد من تقين تقصد توفير فرص النجاح التي ساهموالمعنوية للم المادي ة

الكفاءات والمهارات في المهجر كما فعلت الصين من خالل برامجها المختلفة الهادفة الى جذب الصينيين 

 .  عاليةالذوي الكفاءات  من المقيمين في الخار 

 

لكفاءاتها  حادا   ات من القرن الماضي نزيفا  يكوريا الجنوبية شهددت في فترة ما تقبل الثمانين أن  والجدير بالذكر 

الوضع  إال  أن ، تهمسارمن بعثاتها الطالبية الى الخار  بعد االنتهاء من د 90نتيجة لعدم عودة أزيد من %

من ثالث سنوات بعد  أتقلالى كوريا في  ونمن هؤالء الخريجين يعود 80تقرابة % أصبحتغير بعد ذلك و

ت ضحأو. كما  نفس التجربة الكورية . كما عاشت الصين77% بعد التخر  مباشرة40يزيد عن  التخر  وما

عادوا من الواليات  ألف طالب 140لصينية أن ما يقارب ا التكنولوجي ةو العلمي ةتقامت بها اللجنة  دراسة

أما تجارب  78ثالثة آالف مؤسسة. إنشاءهؤالء العائدين تمكنوا من  وأن   2000 -1996المتحدة خالل الفترة 

فقد كانت عكس ذلك تماما حتى بالنسبة للغنية منها حيث شهدت نسبة عودة للطالب الدارسين  عربي ةالالبلدان 

ليشمل الخريجين من  النزيف تدريجيا   متد  إفي الخار  اتجاها انحداريا خاصة منذ الثمانينات في معظمها بل 

 ات من القرن الماضي.يوخاصة منذ التسعين المحلي ة المؤس سات

 

ونقل التكنولوجيا  ستثمارمن الناحية النظرية يمكن للهجرة الدائرية عن طريق التجارة واإل نهأوخالصة القول 

 إتقتصاد ي ةأهمفي ظل حاليا و تنافسي ةال أن   ذلك عربي ةالللبلدان  تنافسي ةالفي تحسين القدرة  همسن تأوالخبرات 

حسن ن بدونهما ال يمكن حتى أليوالتجارة اللذ ستثمارالذي بدوره بحاجة الى اإل اإلبتكارالمعرفة يعتمد على 

 المجتمع . رد وتغير الف أنات اإلبتكار
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 الخاتمة و التوصيات 

البلدان المصدرة بشكل عام و عربي ةالللبلدان  تنافسي ةالن تلعب دورها في تحسين القدرة أيمكن للهجرة الدائرية 

 التفاوضفي  يتمث ل ، األول ين :يأساسذلك مشروط بعاملين  إال  أن   . المواهب بشكل خاصللكفاءات و

 .األوروبي اإلت حادخاصة المستقبلة لها و الد ولالمصدرة للعمالة مع  عربي ةالالجماعي للدول 

 

في محاربة  المتمث لة األوروبي اإلت حادكان فعال مجرد مقترح يركز على مصالح  إن األوروبيفالمقترح 

و كذا ضمان عودة المهاجرين العرب الى بلدانهم عند  ، غيرهاو عربي ةالالهجرة غير اللشرعية من المنطقة 

من خاصة منها  أجنبي ةبحاجة ماسة الى يد عاملة  األوروبي اإلت حادبالرغم من كون . و تقامةاإلانقضاء مدة 

نكماش المستمر للقوة العاملة من سكانه و تزايد نسبة المسنين والمتقاعدين لإل ذوي الكفاءات والمواهب نظرا  

للضغوط التي يمارسها اليمين  خضوعا  ين واألوروبيصناع القرار  إال  أن   .عجز صناديق التقاعدمن مما يزيد 

لهجرة عن ذلك يقترحون ا عوضا  للهجرة الدائمة الى المنطقة . و نه ال حاجةأيرون  ، اليمين المتطرفو

 ،المنخفض الت عليملذوي المهارات البسيطة و المحلي ةسوق العمل  إحتياجاتكوسيلة لتلبية  الموسمي ةالمؤتقتة و

 اإلت حاد إلىالخاصة لذوي الكفاءات و المواهب لتحفيزهم على الهجرة  تقامةاإلفي الوتقت الذي تمنح بطاتقات 

 .األوروبي

 

.  األوروبي اإلت حادمصالحها تتمثل في عكس ما يرغب فيه  فإن    المصدرة للعمالة عربي ةالا مصالح البلدان م  أ

خر في مرحلة بعضها اآلات ثنائية بهذا الصدد وبلدان جنوب المتوسط تقد وتقعت اتفاتقي أنبالرغم من و

 أو المعنية بالهجرة التنسيق فيما بينها  عربي ةالعلى وشك الدخول فيه فان من صالح البلدان  أو التفاوض

كانت الستغاللها عند  إذا أن هذلك  ، ثار عدم توازن القوى بين الطرفينآالجماعي للحد من  التفاوضاختيار 

ما  ن  إف ، لكن خاصة اكتساب المهارات و الخبراتو مالي ةالالعودة تنتظر من الهجرة ليس فقط التحويالت 

ها إستقرارسيؤثر سلبا على حجم التحويالت و حتىبل و ، ال يضمن ذلكال يسمح و األوروبييقترحه الطرف 

 اإلت حادشهرا التي يقترحها  24 -18الخبرات تفوق بكثير الكتساب المهارات و الالزمةفالمدة الزمنية 

الهجرة في ظل هذه الشروط المقترحة ال تسمح  أن  مما يعني  ، لغير ذوي الكفاءات العليا إتقامةكمدة  األوروبي

ات يتقتصادإل تنافسي ةالتحسين القدرات و الت نميةة في دفع عجلة ساهمالمالفرق و إحداثبللمهاجرين العائدين 

 . ي ةاألصلبلدانهم 

 

ا بكثير  أتقلمن صالح البلدان المصدرة للعمالة ان تكون فترة اتقامتهم  فإن هالمواهب بالنسبة لذوي الكفاءات و أم 

دعم حاجة هؤالء المهاجرين تقبل هذه و ، الى تلك الكفاءات األصلذلك لحاجة بلدان و ، من المدة المقترحة

 الخبرات.و المدة الكتساب المهارات
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 رادةاإلتوفر و عربي ةالللبلدان  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلو ةالس ياسيالبنية  إصالحفيمثل في  الث انيأما العامل 

القطيعة مع الماضي عن طريق توفر بيئة مالئمة للحد من الهجرة وتحفيز المهاجرين  حداثإل ةالس ياسي

 للعودة.

 

تجارب كل من كوريا الجنوبية  لعودة المهاجرين كما تؤكده يساسهذا العامل هو المحدد األ والواتقع أن  

الى دولة تنموية  حاليةال ةالد ولمثل هذه القطيعة ما لم تتحول  إحداث، و ال يمكن  الهندوالصين ويوان تاو

سياسية لتحقيق  إرادةفوق كل شيئ استراتيجية طويلة األمد وقرار وواضحة لدى صناع ال تتمتع برؤية

 .اإلستراتيجي ةالمسطرة في هداف األ

 

ات المعرفة يإتقتصادالي  نتقالاإلعلى  العملالراهنة و األوضاعسياسية لتغيير  إرادةوعليه لنفترض ان هناك 

فما الذي يمكن  ، لها تنافسي ةالالقدرة و تحسين مستوى المعيشة و نتاجي ةاإلتقصد رفع  عربي ةالفي المنطقة 

 ؟اتقتراحه لبلوغ ذلك

 

  التنسيق  تقلاألعلى  أو المصدرة للعمالة مع المستقبلة لها  عربي ةالالجماعي للبلدان  التفاوض :الأو

  ،فيما بينها

 كل  تتضم نخاصة ذوي الكفاءات و المواهب و عربي ةال الجالياتبنوك المعلومات حول  إنشاء :ثانيا

 اإلتقتصادي اتة في تنمية ساهماالستعداد للم ، اتاإلهتمام ، ميدان العمل ، المعلومات حول الوظيفة

يير جذري في عقليات وسلوكيات التمثيليات غت إحداثذلك يتطلب  إال  أن  ة .ساهمنوع الم ، المحلي ة

  ،الجالياتالمهتمة بشؤون  المحلي ة خرىاأل المؤس ساتو عربي ةالالدبلوماسية 

 :ذات  التكنولوجي ةو العلمي ةمنها و ي ةتقتصاداإلية ستثماربنوك المعلومات حول المشاريع اإل إنشاء ثالثا

 مة للراغبين في القيام بتنفيذها،التحفيزات المقدبالنسبة لكل بلد و األولوي ة

 : التحسين الدوري لهذه البنوك، رابعا 

 وحاضنات  ، صناعي ةالمستثمريين من مناطق لجذب الكفاءات و األزمةالبنية التحتية  إتقامة: خامسا

 غيرها،تكنولوجية ومخاير بحث و مدنو

 المعنوية لذوي الكفاءات،و المادي ة: توفير التحفيزات  ساساد 

 غيرها،عايير للتعيين والترتقية وكم نتاجي ةاإل أو المردودية االستحقاق و إعتماد:  سابعا 

 :تقصد االستجابة  الت دريبوالتكوين و الت عليمعلى النوع بدال من الكم في تقطاعت  الت ركيز ثامنا

 ،أخرىالموارد من جهة المعرفة من جهة وتفادي ضياع الجهود و إتقتصادلمتطلبات 

 :اإلداري ةالعمل السلطات  أربابالفاعلة كفاءات  طرافشبكات تواصل بين كل األ إنشاء تاسعا 

 ،ي ةتقتصاداإلوالتقنية و
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 :غير حكومية متخصصة تشمل ممثلين عن ذوي الكفاءات بما فيها المهاجرة  جمعي ات إنشاء عاشرا

 مالي ةالعوالنقابات  ي ةاإلتقليموالمصرفية، السلطات المركزية و مالي ةال المؤس سات،  العمل أرباب،  منها

ارتها . وتحفيز الشركات العامة دإالممثلة في تمويلها و طرافتشارك كل األ العلمي ة جمعي اتالو

 ،تنافسي ةالاستراتيجية لقدرتها   ي ةأهممن  الن شاطلما لهذا  الت نميةالخاصة للنهوض بالبحث وو

  المال المخاطر  رأسمؤسسات ل إنشاءوالمصرفية و مالي ةال المؤس سات إصالح:  أخيراا و 
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 التّاسعالمحور 
 

 تنافسيّةالودورها في تحسين  عمالبيئة األ
 

 مقدمة :

رواعدة في ممكنات  عربي ةال عمالاألتعتبر بيئة   إعتمادعلى الخار  و اإلنفتاحوالتجديد وممكنات  التطو 

ن تلعب دورا فعاال التي تدفع هذه البيئة أل تحد ياتالة بفعل متغيرات سياسية راهنة ناهيك عن إنمائيمقاربات 

الى ضرورات  إضافة ت البطالةمعد الوتوفير فرص عمل تخفف من  يتقتصاداإل النمو  و الت نميةفي مجاالت 

ا واتقع   أصبحن تكون مهيأة للتغيير الذي أوالحكومات في  الد ولوالشركات وخاصة ب المؤس ساتمحلية خاصة ب

 عمالاألفي مجال  اكمي   االواتقع العربي يشهد تطور   ن  أالجدير بالذكر و عنه. اإلنعزاليمكن  له حضوره وال

والتزال في  ودولي يميأتقلضمن حضور  تنافسي ةالتتوائم مع متطلبات السوق وال مع القدرة  المختلفة لكنها ال

 الس ياساتن يواكب المتغيرات في أالذي يجب   داريواإل يتقتصاداإلحاجة للتطوير في نمط التفكير 

كما هو في وعي رجال  يتقتصاداإلتغييرات في وعي الحكومة وخطابها  كوفلسفتها . ونعني بذل ي ةتقتصاداإل

هاتوطبيعة  دارةاإل أسلوبو عمالاأل  العامة . التوج 

 

 يتقتصاداإلفي المجال  متعد دةالمتغيرات العولمية وما رافقها من مظاهر وصور إطار ه ن  إيمكن القول و

 إندما ومع تزايد  في الدعاية ونشر المعلومات الجاذبة للمستهلك والمنتج عالمي وحضور مكثف لإلنتاجاإلو

بيئة  أظهركل ذلك  .المشرعن باتفاتقيات دولية اإلنفتاحوفق  العالمي ةالشركات مع بعضها وتوسع السوق 

في  بداعتزايد مسارات التجديد واإل أظهرو يالد ولشديدة االستقطاب على المستويين الوطني و تنافسي ة

السوق تقنن من  تقتصادها ناظمة إلبإعتبار ةالد ولوهنا ظهرت  نتاجي ةاإلوالعمليات  ي ةتقتصاداإلالمشروعات 

زمةومنح التسهيالت  حتكاراإلعدم أجل   للمستثمرين وللمشروعات التي يتم تأسيسها. الال 

 

تكون في مأزق كبير بين  المحلي ةوالشركات  المؤس سات ن  إودولي ف يميأتقلإطار ولما كانت المنافسة ذات 

ن ترتفع الشركات أوهنا البد و .العالمي ةودورها الوطني وبين متطلبات السوق  المحلي ةحاجة السوق 

دراك إوب نتاجي ةاإلية وبداعواإل اإلداري ة)الخاصة والحكومة والمختلطة( بمستوياتها  وطني ةال المؤس ساتو

نعزال مجال لإل متغيرات الإطار في  يالد وله على المستويين المحلي وآلياتووعي كاملين بمفهوم السوق و

حتى  نتاجي ةاإل المؤس ساتتأهيل الشركات و إعادةب اكبير   اتظهر اهتمام   المحلي ةوكثير من الشواهد  عنها.

تركز  المنافسة ال ن  أكر الجدير بالذ  و.  الجودة خصوصا إعتمادو تنافسي ةالالبيئة  مؤش راتالحكومية منها وفق 

المعلومة والمعرفة وال تركز و العنصر البشري فحسب بل تركز على الجوانب المعنوية المادي ةعلى الجوانب 

 ت تركز على عنصر الجودة.أصبحبل  األسعارعلى 
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( تتزايد تعقيداتها بفعل عربي ةفي ظروف محلية ) تنافسي ةالهو كيف يمكن الولو  الى البيئة  ولكن السؤال

 تنافسي ةالن البيئة االجابة تكون ممكنة أل ت الفقر والبطالة ؟معد الومظاهره وبفعل تزايد  الس ياسيالمشهد 

 يالد ول لالرتباط آلياتالمحلي وتشكل  يتقتصاداإلتشكل محفزات للتطور  -رىأكما  - والمتغيرات العولمية

ية الت نظيمبفعل ادواتها القانونية و تنافسي ةالالمهمة الرئيسية في خلق البيئة  ةالد ولوهنا تتولى  . ياإلتقليمو

يةوبفعل اتساع مناخات ال اإلداري ةو ضمن رؤى تنموية تنظر الى المستقبل وتضع  ستثمارواإل حر 

معناه  تنافسي ةالهنا يمكن القول إن التأسيس للبيئة وة تستوعب متغيرات الداخل والخار  . إنمائياستراتيجيات 

محفزا  هاودالالته وتجعل من تنافسي ةالتستوعب مفهوم  ة جديدةإدارية وإجتماعيظهور ذهنية جديدة وثقافة 

ها ومدركاتها هو الوسيلة الوحيدة مؤش راتواستيعاب  تنافسي ةالي . والوعي بالبيئة نتاجاإلي وبداعللعمل اإل

 دارةلإل كبراألوهو التحدي  تنافسي ة"ميزة"  المؤس ساتو فراداألكسب ا تألنه سواقلضمان البقاء في األ

 المعاصرة.

ية الت نظيمو اإلداري ةعربيا ومتطلباتها  تنافسي ةالالسؤال السابق وما يرتبط به من تساؤالت حول ممكنات البيئة 

 إعتماديدور حوله هذا البحث ب شراكة مع الخار  كل ذلك هو ما إعتمادو ستثمارية ناهيك عن اإلعالماإلو

والمقاربات لهذا الموضوع ليكون في خدمة  جراءاتاإل أهموتستنتج  مؤش راتالمنهجية تحليلية ترصد وتدعم ب

برمته دليال  الت قريرليكون  الت قريرنشره كجزء من  عربي ةالالعمل  منظ مةتتولى  عربي ةال ي ةتقتصاداإل الت نمية

 . اإلستنتاجاتوالمعلومات والتحليل و البياناتاسترشاديا من خالل 

 

 تنافسيّةال مفهوم: 

 

إذ ال يوجد لها تعريف واحد متفق  من المفاهيم التي التزال غير واضحة بشكل كامل تنافسي ةاليعتبر مفهوم 

 إزاءنه غير ممكن خاصة ونحن أومتفق عليه يبدو  مؤش راتووضع تعريف دتقيق ومكتمل في دالالته و عليه

 . التحظي باتفاق عام حولها التي مؤش راتالوااللتباس في الدالالت و مفهوم يكتنفه الكثير من الغموض

  الد ولضمن مؤسسات  يتقتصاداإلتجربة الممارسين في الميدان في وجهات نظر و ختالفإلى اإل ويرجع ذلك

 عاليةجودة  تقديم منتج ذي تنافسي ةال إعتبارالخاصة . ومع ذلك هناك اتفاق على  المؤس ساتالشركات و أو

 أداء تقياسعلى حصة السوق كتعبير عمالني عن  عتماديمكن تقياسها باإل تنافسي ةالوبسعر مقبول. وأن  

 وهي السعر والجودة والتكلفة. مؤش راتال أهموهنا يكون االتفاق على ثالث من  . والشركات المؤس سات

 

على الناتج  تنافسي ةالين يعتمدون لقياس القدرة يتقتصاداإلفبعض  . من داللة أكثرمن تعريف و أكثروالسائد 

 أو تكلفة وحدة العمل  أو تكلفة الوحدة المنتجة  أو وبعضهم على أسعار الصرف المعتمدة  جماليالمحلي اإل

مع  . تنافسي ةهامة لل أداةوبعضهم يجعل من الحوكمة  العمل . إنتاجي ة أو  نتا اإل إجماليحجم الصادرات إلى 

 نتاجي ةاإل المؤس ساتف  . على بعضها فقط عتمادواليمكن اإل تنافسي ةلل مؤش راتجميع هذه العناصر تعتبر  ن  أ

ه الكمية مؤش راتخر بآبمعنى  أو  متعد دةبدالالته ال تنافسي ةالمفهوم البيئة  عتبارن تأخذ في عين اإلأالبد و
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 ،)محليحجم السوق ومجال التنافس  هاأهم:  تنافسي ةالوالنوعية لتكون حاضرة في هذه البيئة ومظاهرها 

وعدد المنافسين في السوق  ي ةتقتصاداإلنمو السوق ومكانتها في دورة الحياة  معد لو عالمي( ، يميأتقل

التي سنرصدها جميعا  مؤش راتالوغير ذلك من  نتا اإلحجامهم النسبية " والتغير التكنولوجي في عملية أو

 (. 1في ثنايا هذا البحث.) 

 

، خاصة في طور التحول  ي ةتقتصاداإل عاليةفهي الحاضن الحقيقي لل تنافسي ةالالبيئة  ن  أذا القول صحيحا بإ

 ةالس ياسي تحد ياتال، وفي سياق مرحلة مليئة ب اإلجتماعي تقتصاداإلالمخطط إلى  تقتصاداإلمن  نتقالواإل

رية تعزز إبداعجرائية وإفهنا يكون التنافس صيغة  وعالميا إتقليمي اومخاطرها محليا و اإلجتماعي ةو  التطو 

ومدخل  ي ةتقتصاداإلتعتبر مؤشر للقوة  تنافسي ةالالمختلفة . ف المؤس ساتو األفكارو فرادلأل نتشارواإل والتجديد

 اإلستفادةو تنافسي ةالبموضوع  اإلهتمامم على الحكومات ا يحت  ه مم  إتقتصادة أي بلد من تقوة فقو   . الستمراريتها

رمن مفهومها حتى تتمكن من تحقيق   .الفعال النمو  و التطو 

 

مرتفعٍ ومستمر ٍ لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي  معد لتقدرة البلد على تحقيق  تنافسي ةالتعني  بشكل عامو

القطاعات إطار في  عربي ةالات تقتصادالنسبي الكامن لإل داءالنسبي الحالي واأل داء. وتعني األ جمالياإل

القدرات  تتضم نهنا  تنافسي ةال(. و2) جنبي ةاأل اإلتقتصادي اتالتي تتعرض للمزاحمة من تقبل  نشطةواأل

وتحقيق  النمو  ومن ثم استدامة  تنافسي ةالللمؤسسات والشركات والقطاعات والتي تضمن استدامة  العميقة

. هدافاأل، خاصة إذا ما اتقترنت بسياسات موجهة نحو تحقيق هذه  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإل الت نمية  أهداف

سلع وخدمات تنافس في  إنتا على  الد ولا تقدرة بأن ه  تنافسي ةاليكي للسياسة األمرف المجلس عر   جانبه ومن

 (. 3ها على المدى الطويل) فرادوفي نفس الوتقت تحقق مستويات معيشية أل العالمي ة سواقاأل

 الد ولمن  تنافسي ةالمن مفهوم  اإلستفادةتقدرة على  أكثرالصغيرة  الد ولفي هذا السياق يرى بعض الخبراء أن 

الصغيرة فرصة الخرو  من محدودية السوق الصغير إلى  الد ولشركات  تنافسي ةال، حيث تعطي  الكبيرة

 الد ولفإنه على  ، الد ولالمفتوحة وليس  سواقهي التي تتنافس في األ المؤس سات ن  أوحيث  العالمي ة سواقاأل

 أفرادوالقدرة على رفع مستوى معيشة  تنافسي ةمن تملك تقدرات  المؤس ساتالبيئة المناسبة التي تمكن  إيجاد

أن المستوى المعيشي لمواطني أي دولة مرتبط بشكل كبير بقدرة مؤسساتها على المنافسة في  بإعتبار،  دولها

 .المباشر األجنبي ستثماراإل أو سواء كان ذلك من خالل التصدير  العالمي ة سواقاأل

أد ى  العالمي ةالعالمي الجديد، المتمثل بتحرير تقيود التجارة  يتقتصاداإلالنظام  ن  يمكن القول أ في هذا السياق

فالحواجز  . هاجس التنافس على الصعيد العالميفي الوتقت الحاضر تحت  ي ةتقتصاداإلات الن شاطإلى وتقوع 

 الت ركيز، مع زيادة  بالتالشينسياب السلع والخدمات من ضرائب جمركية وحصص كمية آخذة التقليدية إل

من  عالية، مما أدى إلى بروز منافسين جدد على درجة  على الحواجز التقنية المتعلقة بمعايير الجودة والبيئة

ةالمهارة و هذا  إال  أن.  الن امية الد ول، وبخاصة  . وهذا يمثل تحديا  كبيرا  وخطرا  محتمال  لدول العالم القو 

تكمن في  تنافسي ةال  ي ةأهم. ف منه اإلستفادةكذلك، إن أمكن  الن امية، للبلدان  النظام في الوتقت ذاته يشكل فرصة
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حيث تعتبر وسيلة  العالمي والتقليل من سلبياته. تقتصاداإلما أمكن من المميزات التي يوفرها  اإلستفادةتعظيم 

على التعايش في ظل بيئة دولية منسجمة مع العولمة  الن اميةالمتقدمة و اإلتقتصادي اترئيسة لتطوير تقدرة 

 (.4وشعارها البقاء لألفضل ) سواقات وتحرير األتقتصاداإلوانفتاح 

 

رومما الشك فيه أن  التي استجدت خالل العقود الماضية  ي ةتقتصاداإل التغي راتوالتكنولوجيا و العلمي ةات التطو 

ومواردها  ةالد ولفي تقدرات  المتمث لةالمتعارف عليها في المفهوم القديم  تنافسي ةالأدت إلى تغيير عناصر 

، إلى  تنافسي ةبأسعار  نتا اإل، والموتقع الجغرافي الذي يسمح لها ب  الطبيعية وتوفر اليد العاملة الرخيصة

، نوعية  نتا اإلعلى التكنولوجيا والعنصر الفكري في  ةالد ول إعتمادالتي تتمثل في  تنافسي ةالمفهوم الميزة 

، مما جعل العناصر القديمة المكونة للميزة النسبية غير فاعلة  ورغبات المستهلك إحتياجاتوفهم  نتا اإل

 ي ةتقتصاداإلوالشركات والقطاعات  الد ول أمامكبيرة  تحد ياتوهذا يخلق  . تنافسي ةالفي تحديد  يةهماألومحدودة 

 . عربي ةال

 تنافسي ةالتعرف  العالمي يتقتصاداإلالذي يصدره المنتدى  ،1998 لعام  العالمي ة تنافسي ةالتعريف  وفي تقرير

 ،مع مراعاة الدخل ، مرتفع ومستديم لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الحقيقي معد لبقدرة البلد على تحقيق 

 تنافسي ةالنجد أن القدرة  الت اليبو،  (ي ةتقتصاداإلوغيرها من السمات  ، المؤس ساتو ، المناسبة الس ياساتو

 سواقيمكنها اختراق األ عي نةخدمة م أو سلعة  إنتا من  ةالد وللكي تتمكن  ، تتطلب توفير سوق حرة وعادلة

والخارجية وتحصل منه على عوائد تتمكن بموجبها من زيادة الدخل الحقيقي للفرد على المدى البعيد  المحلي ة

عنصرا  12لكل دولة استنادا إلى أدائها في ثالث ركائز رئيسية تضم  العالمي ة تنافسي ةالويتم احتساب مؤشر 

من المحفزات  ساسي ةوالمتطلبــــات األ الد ول تنافسي ةتشكل معا صورة شاملة عن طبيعة  تنافسي ةالمن الركائز 

رو اإلبتكاروعوامل   .التطو 

 

 تنافسيّةعمدة االثنا عشر للاأل : 

ألعمدة االثنا "اا أطلق عليها يإتقتصاداثني عشر محورا  تتضم نرئيسية  مؤش راتيعتمد القرير على ثالثة 

محورا  114الفرعية والتي يبل  عددها حوالي  محاورويتضمن كل محور عددا من ال "تنافسي ةعشر لل

 :فرعيا

  ساسي ةومحور البنية األ المؤس ساتوتضم محور  ساسي ةالمتطلبات األ :األولالمؤشر 

 . يساساأل الت عليمالكلي ومحور الصحة و تقتصاداإل إستقرارومحور 

  ومحور كفاءة  الت دريبالعالي و الت عليموتضم محور  النمو  عوامل تعزيز  : الثّانيالمؤشر

ومحور الجاهزية  مالي ةال سواقالعمل ومحور كفاءة األ أسواقالسلع ومحور كفاءة  أسواق

 ومحور حجم السوق.  التكنولوجي ة

  بداعومحور اإل عمالاألوتضم محور بيئة تقطاع  اإلبتكارعوامل تعزيز  : الثّالثالمؤشر 

 (.5)اإلبتكارو
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 تتضم نالتي  ي ةتقتصاداإلوالتي نقصد بها البيئة  عمالاألببيئة  ترتبط ارتباطا وثيقا تنافسي ةال أن  الجدير بالذكر و

الحوكمة والتشريعات الهادفة لتطور  آلياتوتعزز من  فردي ةوتحفيز المشاريع ال ستثمارعوامل جذب اإل

ناتبكل  ي ةتقتصاداإل العملي ة  ها ومجاالتها .مكو 

 تنافسيّةال يّةأهم: 

 تحديا  كبيرا  وخطرا  محتمال  لدول العالم العالمي ةالمتمثل بتحرير تقيود التجارة  العالمي يتقتصاداإليوفر النظام 

هذا النظام في  إال  أن . عربي ةال الد ولومنها  الن امية الد ولخاصة تلك الموجودة في  المؤس ساتوللشركات و

من المميزات التي  اإلستفادةتكمن في تعظيم  تنافسي ةال  ي ةأهمف . منه اإلستفادة الوتقت ذاته يشكل فرصة يمكن

الصغيرة  الد ول إلى أنالعالمي  تنافسي ةالهنا يشير تقرير و . والتقليل من سلبياته  العالمي تقتصاداإليوفرها 

 الد ولالشركات في  تنافسي ةال، حيث تعطي  الكبيرة الد ولمن  تنافسي ةالمن مفهوم  اإلستفادةتقدرة على  أكثر

نعزال مجال لإل وهنا ال . ةإلى رحاب السوق العالمي ةالصغيرة فرصة للخرو  من محدودية السوق الصغير

ختباء وراء سياسات وشعارات وليس الهروب واإل  التي تتطلب المواجهة والمشاركة العالمي ةعن المتغيرات 

 تقيمة لها في زمن القرية الكونية. ال

 

تمكنها  عالية تنافسي ةتقدرات  ن تمتلكأعليها  ه لزاما  فإن   ، الد ولمن  أكثر تتنافسالشركات هي التي  ذا كانتإو

فرفع مستوى معيشة دولة ما يرتبط بشكل كبير بنجاح الشركات العاملة .  ها الخاصة والعامةأهدافمن تحقيق 

 المباشر . األجنبي ستثماراإل أو من خالل التصدير  يةالد ول سواقفيها وتقدرتها على اتقتحام األ

 

 تنافسيّةال أسباب: 

 ة.ضخامة السوق وتعدد الفرص في السوق العالمي .1

 ا.وفرة المعلومات عن السوق ومتغيراته .2

 .سهولة االتصاالت وتبادل المعلومات .3

 .متخذي القرارات أمامتعـدد البدائل  .4

رتدفق نتائج البحوث و .5  .التكنولوجي ةات التطو 

 .والقيود التقليدية محد داتانخفاض تأثير ال .6

 

  تنافسيّةالتأثير: 

 .تحول السوق إلى سوق مشترين .1

 .سواقهي الوسيلة الوحيدة لضمان البقاء في األ تنافسي ةالت أصبح .2

 .المعاصرة دارةلإل كبرهو التحدي األ تنافسي ةاكتساب تقدرة "ميزة"  أصبح .3
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  تنافسيّةالعوامل القدرة : 

 .الجودة األعلى للمنتجات والخدمات .1

 .والتسليم للعميل نتا اإلفي  تقلالوتقت األ .2

 .العناية بخدمة وحل مشكالت العمالء .3

 .والتسويق وعالتقات العمالء نتا اإلالمرونة في  .4

  .العـالتقات األكفأ مع حلقات سلسلة التوزيع .5

 

  تنافسيّةالالعوامل المؤثرة في البيئة: 

 .عدد المنافسين القائمين .1

 .ضخامة عمل هؤالء المنافسين .2

 .التجارة لكل منافسحصة  .3

 ت.مقدار نجاح هذه الشركا .4

 .طريقة تسعيرهم لمنتجاتهم .5

 .هو تأسيس لذهنية وثقافة جديدة تنافسي ةالسيس للبيئة أالت .6

 ..الموسوعة الحرة . /https://ar.wikipedia.org*المصدر : 

 

  قياسها  مؤّشراتو تنافسيّةالالقدرة: 

 دارةاإلمجموعة المهارات والتقنيات والموارد والمزايا التي تستطيع ا بأن ه  تنافسي ةاليمكن تعريف القدرة 

  ي ةأهمتنبع و عن المنافسين. ختالفللعميل واإل أكبرتقيم ومنافع  إنتا  أمرين:ها لتحقيق إستثمارتنسيقها و

المالئمة لتحقيق كفاءة تخصيص الموارد  تنافسي ةالمن كونها تعمل على توفير البيئة  تنافسي ةالالقدرة 

بمستوى نوعية  اإلرتقاءو نتاجي ةاإلبما يؤدي إلى تحسين وتعزيز  اإلبتكارو بداعواستخدامها وتشجيع اإل

(. 6)األسعارعن طريق تخفيض التكاليف ووتحسن مستوى معيشة المستهلكين  داءورفع مستوى األ نتا اإل

أال وهي مشكلة  ، نتاجي ةاإلالعقبات التي تواجه تحسين الكفاءة و أهمالى كونها تساعد في القضاء على  إضافة

تعتبر  تنافسي ةالوعليه فإن توفير البيئة  .من وفورات الحجم الكبير اإلستفادةالتي تحول دون  المحلي ةالسوق 

 وتحسين مستويات المعيشة . يتقتصاداإل النمو  وتعزيز  ي ةتقتصاداإلوسيلة فعالة لضمان الكفاءة 

 

ي الد ول عمالدولية تضم كبار الممثلين عن مجتمع األ منظ مةي العالمي هو تقتصادالمنتدى اإلولإلشارة فإن  

 . تنافسي ةالي لمفهوم القدرة الد ول الت فاهمتعزيز   في الحكومات ويعمل من أجل الس ياسات صانعيوكبار 

والمال في العالم ويعتمد عليه بشكل كبير في كيفية تحديد  عماليا لرجال األإتقتصادمرجعا  الت قريرويعتبر هذا 

، ولقد زاد اهتمام دول العالم بهذا المؤشر في  التي ينبغي االبتعاد عنها الد ولو جنبي ةاأل اإلستثماراتاتجاهات 

نه يشكل مقياسا  لمستوى أ، حيث  ة لرفع مستوى تنافسيتها بين دول العالم وتحسين رتبهااألخيرالسنوات 

https://ar.wikipedia.org/
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 تقتصادولالستفادة من الميزات التي يوفرها اإل ، اإلصالحلويات أو يتلوها التحليل للتشخيص وتحديد  تنافسي ةال

المتاحة علنا ومن نتائج االستطالع  البياناتويتم احتساب تصنيفات المؤشر من  . العالمي والتقليل من سلبياته

ي العالمي مع شبكته من المعاهد الشريكة تقتصادمسح سنوي شامل يجريه المنتدى اإلي لآلراء وهو الت نفيذ

 . الد وليات مختلف تقتصادإل الت جاريللتعرف على نطاق واسع من العوامل التي تؤثر على المناخ 

 

في  يتمث ل ، تنافسي ةالالعالمي تعريف للقدرة  يتقتصاداإلالصادر عن المنتدى  العالمي ة تنافسي ةالولقد حدد تقرير 

حيث تعكس القدرة  ،الوطني على تحقيق مكاسب سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة تقتصاداإلتقدرة 

 تنافسي ةالنموذجا لقياس القدرة  الت قرير. وتقد اعتـمد هذا  وطني إتقتصادلكل  ساسي ةاأل هيكلي ةالصفات ال تنافسي ةال

 الد راساتتم تحديدها وبيان كيفية تقياسها استنادا إلى العديد من  أساسي ة هيكلي ةعوامل  9للدول يستند إلى 

 النظرية والتطبيقية القياسية .

 

المالئمة لتحقيق كفاءة تخصيص  تنافسي ةالتوفير البيئة  علىمن خالل عملها  تنافسي ةالالقدرة تبرز أهمية و

بمستوى  اإلرتقاءو نتاجي ةاإلبما يؤدي إلى تحسين وتعزيز  اإلبتكارو بداعالموارد واستخدامها وتشجيع اإل

. األسعاروتحسن مستوى معيشة المستهلكين عن طريق تخفيض التكاليف و داءورفع مستوى األ نتا اإلنوعية 

مثل :  ، نتاجي ةاإلالعقبات التي تواجه تحسين الكفاءة و أهمتساعد في القضاء على  تنافسي ةال إلى أن إضافة

 تنافسي ةالمن وفورات الحجم الكبير وعليه فإن توفير البيئة  اإلستفادةوالتي تحول دون  ، المحلي ةمشكلة السوق 

وتقد حدد  وتحسين مستويات المعيشة . يتقتصاداإل النمو  وتعزيز  ي ةتقتصاداإلتعتبر وسيلة فعالة لضمان الكفاءة 

في تقدرة  يتمث ل ، تنافسي ةالالعالمي تعريف للقدرة  يتقتصاداإلالصادر عن المنتدى  العالمي ة تنافسي ةالتقرير 

 تنافسي ةالحيث تعكس القدرة  ، الوطني على تحقيق مكاسب سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة تقتصاداإل

 وطني . إتقتصادلكل  ساسي ةاأل هيكلي ةالصفات ال

 

نا بأن ه على صعيد الشركة  تنافسي ةالالقدرة وي مكن تعريف   أكثر تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات تتضم 

، مما يعني نجاحا  مستمرا  لهذه الشركة على الصعيد  يةالد ولمن المنافسين اآلخرين في السوق  عاليةفكفاءة و

 نتا اإلالعالمي في ظل غياب الدعم والحماية من تقبل الحكومة، ويتم ذلك من خالل رفع فاعلية عوامل 

المورد  أو التقنية  أو . وهي المهارة  المال والتكنولوجيا( رأس)العمل و نتاجي ةاإل العملي ةالموظفة في 

، ويؤكد تميزها  المنافسون منافع للعمالء تزيد عما يقدمه إنتا   الشركة / المتميز الذي يتيح للمؤسسة

 والتميز، حيث يحقق لهم المزيد من المنافع ختالفها من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا اإلإختالفو

على صعيد القطاع تعني تقدرة شركات تقطاع  تنافسي ةال. و التي تتفوق على ما يقدمه المنافسون اآلخرون

على الدعم والحماية  عتماد، دون اإليةالد ول سواقصناعي معي ن في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في األ

 (.7الحكومية.)
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نفالبلد ككل  أو  ةالد ولعلى مستوى  تنافسي ةالا بالنسبة لتعريف أم   مرتفع  معد لتقدرة البلد على تحقيق  : تتضم 

الوطني لكي يطرح منتجاته  تقتصاداإلالقدرة التي يمتلكها  ، هاأفراددخل  أو ومستمر لمستوى معيشة 

 وخدماته بمستوى راق يتمكن من خاللها إن ينمو ويرفع مستوى المعيشة للمواطنين.

 

ن وطني ةال تنافسي ةالالقدرة  ن  إيمكن القول  بشكل عامو المستدام في ظل بيئة  النمو  على  تقتصاداإلتقدرة  تتضم 

 هيكلي ةو مالي ةة ويإتقتصاد، وتحقيق هذه القدرة يتطلب توظيف سياسات  الخارجية سواقمنفتحة على األ

والتحكم في  نتاجي ةاإلفي أغلب مناحيه خاصة تلك المؤثرة على  تقتصاداإلأداء ومؤسسية تهدف إلى تحسين 

السلع والخدمات  إنتا لينمو بسرعة وتقادر على  تقتصاداإلالتقانة والقدرة على إجراء تحول هيكلي في 

 أوجهه وعدم اختصاره على نشاط أو بتعدد  تنافسي ةال. ويمتاز مفهوم القدرة يةالد ول سواقوتعريفها في األ

مثل  تنافسي ةالجه أو  أن تعكس تحاولالجزئية التي  مؤش راتالتطوير العديد من  تقطاع معين وهنا تم

 مؤش رات. وتم بالمقابل تطوير  والنوعية والتكلفة والتقانة نتاجي ةاإل مؤش رات أو التجارة الخارجية  مؤش رات

 تنافسي ةفي بنية مترابطة ومتسقة لكي تعكس المستوى الفعلي ل مؤش راتالأن تجمع هذه  تحاولمركبة 

 .يةالد ول سواقفي األ وطني ةات التقتصاداإل

 

 : الد ولللشركات و اإلنجازوفي  تنافسي ةالالمتطلبات التي تحقق نجاحا في  أهم

  المباشر ووضعه ضمن المهام الرئيسية للحكومة. األجنبي ستثماررؤية واضحة لتشجيع اإل 

    من البيروتقراطية. ترسيخ بيئة تنظيمية واضحة لتشجيع التنافس والحد 

  العامة لخفض العجز في الميزانية والحد من التضخم وضمان  موالفرض رتقابة صارمة على األ

 .جمالياإل يتقتصاداإل ستقراراإل

   المناسبة وعلى البحث  فن يةالشديد على المهارات ال الت ركيزمع  الت عليمفي  عاليةتحقيق مستويات

 الفعال. الت طويرو

  (.8) يةالد ولة الت جاريااللتزام بتوسيع العالتقات 

 

  تنافسيّةال عمالاألالحوكمة وتحسين بيئة : 

وحتى مؤسسات المجتمع المدني.  ناظمة للمؤسسات الحكومية والخاصةال ساسي ةالحوكمة من المفاهيم األتعتبر  

 عيتشجو المساواة  ، لمسؤولية، ا المساءلة الشفافي ة :هاأهمهداف األتهدف الحوكمة إلى تحقيق عدد من و

وتقلل  . المستدام النمو  بهدف تحقيق  نتاجي ةاإللمواردها وتشجيع  األمثلوالشركات على االستخدام  المؤس سات

للشركات التي تطبق أنظمة الحوكمة  أتقلن البنوك تمنح نسب فائدة أل مال الشركات رأسالحوكمة كلفة 

أداء كما تسهل الحوكمة عملية الرتقابة واالشراف على  ،تقروضا مقارنة بالشركات غير الملتزمة بالحوكمة

 الشفافي ةوتطبيق  المتخص صةعبر تحديد أطر الرتقابة الداخلية وتشكيل اللجان  المؤس ساتالشركات و

ينجذبون إلى أسهم  األجانبالمستثمرين  الن الخارجية اإلستثماراتفي استقطاب  الحوكمة ساهموت .واالفصاح
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ومن ثم فإن  ، ها شركات ومؤسسات ملتزمة وشفافةبإعتبارالتي تطبق أنظمة الحوكمة  المؤس ساتالشركات و

وبهذه الصفات تعمل الحوكمة على  ، خرىاأل المؤس ساتمقارنة بالشركات و أتقلعنصر عدم التيقن يكون 

 . المال أسواق إستقرار

 

وغيرهما وضعت معايير  الد وليالبنك  أوالمتحدة  األمما من تقبل ء  االحوكمة سو تناولتدبيات التى وفق األ

، الس ياسي ستقراراإل ،محددة بغيابها ال يمكن القول بالحوكمة.. وهذه المعايير هى: )المحاسبية والمساءلة

 الت عاون منظ مةحكم القانون، التحكم بالفساد(. ومن جانبها ركزت  ،تقتصاد، نوعية تنظيم اإل الحكومة عاليةف

خفض  ، السيطرة على الفساد ،القطاع العام  إدارة،معايير هى )دولة القانون أربعةعلى  الت نميةى وتقتصاداإل

ا . النفقات العسكرية( فقد ركزت بدورها على تسعة اإلنمائي المتحدة  األممالصادرة عن برنامج  الد راسات أم 

خاصة فى تكافؤ  المساواة ،  ، التوافق ، حسن االستجابة الشفافي ة، حكم القانون  المشاركة) يهومعايير 

 (.9(.. )اإلستراتيجي ةالرؤية  ، المحاسبة ، عاليةف، ال الفرص

 

  ّتنافسيّةالو عمالاألعربيا لدعم بيئة  األفضل يقتصاداإلذج النمو : 

التي تشهد  ةيتقتصاداإلو اإلجتماعي ةو ةالس ياسييمكن القول وفقا لرؤيتنا للواتقع العربي الراهن ومتغيراته 

وما نجم عنها من ضغوط  2011خالل عام  مظاهر دراماتيكية في التحول والتجدد وفق االنتفاضات الشعبية

 الس ياساتبشكل مباشر في  أث رت كما . رت بشكل مباشر في معيشة مالبيين العربث  أة كبيرة يإتقتصاد

 النموذ نسهم بتحديد طبيعة  أن ودور القطاع الخاص ..هنا يكون من المفيد اإلستثماراتوطبيعة  ي ةتقتصاداإل

 إتقتصادن يكون أوعليه نقترح  وفق المتغيرات الراهنة محلية ودوليا . عربي ةالالذي يناسب بلداننا  يتقتصاداإل

في  بما عربي ةالوفقا لدالالته ومعناه الذي يستوعب ظروف البلدان  األفضل األنموذ هو  اإلجتماعيالسوق 

 ذلك البلدان النفطية .

 

يستهدف  ةالس ياسين هذا السوق وفق عملياته أ بإعتبار الأوله دالالت عدة  اإلجتماعيالسوق  إتقتصاد وتعبير

تضاف  اإلجتماعيوكلمة  ومجتمع وال يجعل منهما تابعين إليقاعاته الرتقمية في الحسابات واألرباح.. أفراد

 رتقاممعني باأل بأن ه ة وليس صفة مجرة من المجتمع وإجتماعيذو صفة  بأن ه  تقتصاداإلنحو  األولىمرتين في 

الى السوق انطالتقا  اإلجتماعيومرة تضاف  فيه .. تقتصاداإلوالحسابات دون السياق المجتمعي الذي يمارس 

ن تكون أهم وإحتياجاتتقادرا على تلبية  فرادمنه وهنا يكون دخل لأل اإلستفادةعلى  فراداألبقدرات  اإلهتماممن 

ةمقبولة في حدود  األسعار السوق  إتقتصاديكون  آخرالمجتمع .. من جانب  أفرادالشرائية للغالبية من  القو 

متغيرات سوق العمل وتطوراتها التقنية  ومنفتحا على جنبي ةاألو المحلي ة اإلستثماراتمفتوحا بجاذبية 

 (.10والمعرفية .)
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 فراداألومنفتح في فلسفته على متطلبات الشركات و متعد دةنه يلبي حاجات بالمرونة ألذ  يتصف النمو  وهذا 

. إتقصاء أو إحتكاردون  ايإتقتصادالمشاركة  طرافلأل األدوارة تتحدد فيها يإتقتصادوالحكومات وفق عملية 

ي وفق مجاالت نتاجاإلعملها في المجال  آليةوتطوير  ةالد ولتجديد دور  اإلجتماعيالسوق  إتقتصادومهمة 

 . نتاجي ةاإلويحفز على  تنافسي ةالعلي من القدرة ي    إداري أسلوبوضمن  محددة

  

ي نتاجاإلو يتقتصاداإل الشأنمن  ةالد ولالنسحاب  تكمن في دعوات عربي ةالالمخاطر في منطقتنا  أهمولعل 

 تقدرات القطاع الخاصذا ماعرفنا إمر له تبعات غير حميدة خاصة أوهو   تاركة حمله للقطاع الخاص

وتتشكل  إستقراروبه تنتظم عملية  هو مصدر شرعيتها صيالأ إجتماعي ا ان للدولة دورأذا ماعرفنا إو المحدودة

 ةالّدولن تدخل أعتقاد بالخروج من وهم اإل "ن إ. وعليه يمكن القول  يتقتصاداإلالمناخات المالئمة للنشاط 

ترك المجال للقطاع الخاص  نّ أخر بآقد ينتهي الى وهم  تنافسيّةالو التّنميةلى تحقيق إالواسع هو الطريق 

 (.11)ي"قتصاداإللى تحقيق التنمية وكبح الفساد واشاعة االزدهار إسيقود في حد ذاته 

 

مثل اليابان  السوق آلياتوفق  تقتصاداإلالتى حققت تطورا كبيرا فى  ةسيوياآل الد ولتجارب  ن  أالجدير بالذكر 

ارتبط بدور ا كبيرا يإتقتصادن جميع هذه البلدان حققت نموا أتؤكد ،  وسنغافوره وماليزيا وهونج كونجوكوريا 

ى وبتقديم خدمات تقتصاداإلالتى اهتمت بتنمية وتطوير البنيه التحتيه الالزمه للنمو ة ى للدولأساسفاعل و

النوعى للقوى العامله  الت دريبو الت عليمه متعدده وبالضمان االجتماعى للفقراء والعاطلين وبتطوير إجتماعي

   ى.تقتصاداإل النمو  و ستثماروتوفير مناخ مستقر ومساعد على اإل

 

للحصول على  يإتقتصادأفضل نظام  السوق إتقتصاد أن   النيوكالسيكية ترى ي ةتقتصاداإل النظرية واذ كانت

يةو( العرض والطلب( تقوى السوق ، وأن التدخل السافر لكبح عملمالي ةالو ي ةتقتصاداإلأفضل النتائج  تحديد  حر 

، الذي يمثل  يؤدي إلى تشوهات وسوء تخصيص للموارد النادرة في مستويات بعيدة عن التوازن األسعار

 النيوكالسيكي ال يأخذ بالحسبان أمرين هامين يتقتصاداإلالمنظور  الى هذا اإلشارةهنا وجب  . النقطة المثلى

ومنها  الن امية الد ولفي  المؤس سات، وضعف  ينتاجاإلالسوق وغياب القطاع الخاص  آليةإخفاق  إمكاني ة، هما 

ا وفق يإتقتصاد، خاصة الناجحة  تجارب دول جنوب شرق آسيا ي ةأهمإلى شرنا سابقا أ. وتقد  عربي ةالبلداننا 

من ذلك من خالل تقديم الدعم المتناغم مع  أكثر، بل  ، ليس فقط في مجال الوظائف التقليدية ةالد ولتدخل 

، وتقديم حماية مؤتقتة لكي تتمكن ستثمار، ومن خالل تحمل جزء من المخاطر المرتبطة باإل السوق إتقتصاد

  .الشركات من اكتساب القدرة على المنافسة الحقا  

 

  تنافسي ةالالبيئة  مفهوم تعبيراتهيتضمن في  اإلجتماعيالسوق  إتقتصاد إلى أن اإلشارةفي هذا السياق البد من 

والمالي  الت جاريومتغيراتها الكبيرة في السوق  العالمي ةلمواجهة استحقاتقات التجارة  أساسي ةحاجة  هبإعتبار

 وطني ةبل في تفعيل القدرات ال في مواجهة الخار  عربي ةال تنافسي ةالتكون  ال هنا. و وفي مختلف المجاالت
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للدول والشركات  يتقتصاداإل داءتجديد األ م  توهنا ي .كيد حضورها محليا وعالمياأفي تللمؤسسات والشركات 

كيف  ال  إدون توتقف . و ماماألعجلة متحركة دوما الى  ذي تنافسي يإتقتصادانقاذها من مسار  أحياناو عربي ةال

،  ، سعرا ونوعية منافسة شكال ومضمونا أجنبي ةفي الوجود مع حضور سلعة  وطني استستمر السلعة المنتجة 

ة إجتماعيعربيا هو تأسيس لذهنية جديدة ولثقافة  تنافسي ةالوهنا يمكن القول إن التأسيس للبيئة  .اتكلفة وأرباح

 جراءاتاإلالحرفية، وتنفيذ بعض  أو ة الت جاري أو  صناعي ةالالبيئة  ات عن واتقعإحصاءجديدة، وليس مجرد 

نبما  الشفافي ة، فالتنافس يتطلب  المقدور عليها مع المحافظة على ذهنية تقليدية  نتا اإلالمعرفة ب ه منتتضم 

المسؤولية  لىإ إضافة اإلبتكارو المبادرة واألبحاث المتجددة وتتطلب مزيدا من اهآلياتوطبيعة السوق و

 تجاه المجتمع والمستهلكين في آن واحد. اإلجتماعي ة

 

 األمثلفى التنميه ( يشكل الخيار الوطني  الث الث) الطريق  اإلجتماعيالسوق  إتقتصادن إ .. القولصفوة 

السوق والتدخل الحكومى المنظم والمحدد الذي  إتقتصاديعتمد على التوفيق بين  فهو ي ةتقتصاداإلللسياسات 

 : تاليةال محد داتيستند على الشراكه مع المجتمع المدنى الحديث وفقا لل

 

  . وسياسيا إجتماعي اودور فاعل  ايإتقتصاددور محدود للدوله  .1

وفق تقوانين تمنع   ةالد ولتنظمه  السوق إتقتصادالسوق )  آلياتدور فاعل للقطاع الخاص وفق  .2

 .وتنظم المنافسه وتحمى المصلحه العامه (  حتكاراإل

  . ةالد ول مع ه بالشراكهيتقتصاداإلو هاإلجتماعياته ساهمتتزايد م مدنى مستقل مجتمع .3

  . والمهمشه  التمكين واالنصاف للفئات االفقيره .4

 . ى للتنميه الشامله وشرط استدامتهاساسهى المركز األ ةالتنميه البشري .5

 ،محاربة الفساد ،ةالعامة ) الشفافي دارةاإل أسلوبالحوكمة كناظم رئيسي للمؤسسات والشركات و .6

 (. 12حكم القانون (..)  ،استقالل القضاء
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 مجموعة تقواعد سلوك صديقة للبيئة. وضع .7

 والبيئي. اإلجتماعيالسوق  إتقتصادمراتقبة وتمرير القواعد التي تحدد نظام  .8
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 ومؤسساتهم : عمالاألرجال  :ثانيا 
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ال إدارةبين  الت عاونتسهيل  .7  المعلومات. عن طريق توجيه تدفقات شفافة العم 

القابات مع ن التفاوضو اإلجتماعي ةالشراكة  .8  حول ظروف سوق العمل. العم 
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 تنافسيّةال عمالاألوتحسين بيئة  التّنمية : 

تحقيقها لتحقيق  األمم تحاولالمقاصد التي  أهم( ك13بمفهومها الواسع توسيع اختيارات البشر ) الت نميةت شكل 

 الت نميةبكل وسائلها رافدا  مهما  لتحقيق  ي ةتقتصاداإل الت نمية. وضمن هذه المنظومة تلعب  الرفاه البشري

يتطلب توظيف استراتيجيات تصنيع تهدف إلى تحقيق التحول  والمستدامة الش املة الت نمية. وتحقيق البشري ة

من الموارد الطبيعية  تقتصاداإلهنا تلعب خصائص البلد و متطور. إتقتصادإلى  اإلرتقاءالكبير و يتقتصاداإل

هاتو البشري ةو دورا كبيرا في بلورة سياسات تصنيع تقد تكون ذات توجه داخلي تعتمد على  الس ياسات التوج 

ا كانت.  التوجه الخارجي مثل ترويج الصادرات أو السوق المحلي مثل سياسات إحالل الواردات،   الت نمية ولم 

والشركات في نمط  فراداألتوسيع بيئة التنافس وتدمج  تتضم نالناس فهي  أمامتعني توسيع الخيارات 

 فاعل . يإتقتصاد

 

البشر في  إحتياجاتالتي ت لبي  الت نميةا بأن ه تعرف   Sustainable Development المستدامة  الت نميةو

 المتكامل يتقتصاداإل النمو  ، وتركز على  هاأهدافالوتقت الحالي دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تحقيق 

 1987في عام  الت نميةللبيئة و يةالد ولوتقد عرف تقرير اللجنة  .اإلجتماعي ةواإلشراف البيئي والمسؤولية 

الحاضر دون أن يعرض  إحتياجاتالتي تلبي  الت نمية‘ا بأن ه المستدامة  الت نمية” مستقبلنا المشترك“بعنوان 
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 تبنيه تم )الذي المستدامة التّنمية (او)الف والزراعة األغذية منّظمة في المستقبل. وتقدم الت نمية للخطر تقدرة

وحماية تقاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير  إدارةالمستدامة هي  الت نمية للتنمية تعريفا ( 1989 عام في

 والمستقبلية. حاليةاللألجيال  البشري ةالتقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات 

 

المستدامة )في الزراعة والغابات والمصادر السمكية( تحمي األرض والمياه والمصادر  الت نميةإن تلك 

ومناسبة من الناحية  فن يةا مالئمة من الناحية البأن ه الوراثية النباتية والحيوانية وال تضر بالبيئة وتتسم 

مفهوم شامل  “المستدامة في الواقع هي  التّنميةيتضح لنا أن .” اإلجتماعي ةومقبولة من الناحية  ي ةتقتصاداإل

 الت نميةحيث ت مك ن   ،”والمؤسسية والبيئية للمجتمع اإلجتماعيّة، و يّةقتصاداإليرتبط باستمرارية الجوانب 

هم والتعبير عن وجودهم الفعلي مع حفظ التنوع إحتياجاته ومؤسساته من تلبية أفرادالمستدامة المجتمع و

بين النظام  اإليجابي ةالحيوي والحفاظ على النظم اإليكولوجية والعمل على استمرارية واستدامة العالتقات 

، كما يحمل  البشري والنظام الحيوي حتى ال يتم الجور على حقوق األجيال القادمة في العيش بحياة كريمة

المستدامة ضرورة مواجهة العالم لمخاطر التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم  هذا المفهوم للتنمية

 (.14)اإلجتماعيوالعدل  المساواة وكذلك  ي ةتقتصاداإل الت نميةالتخلي عن حاجات 

 

ريو دي “قد في تم التصديق عليه رسميا  في مؤتمر تقمة األرض الذي ع” المستدامة الت نمية“ مفهوم ا كانولم  

كصفة  اإلستدامةفكرة   ي ةأهم -في هذا المؤتمر –ين الس ياسيحيث أدرك القادة  ، م1992عام ” جانيرو

هم أنه ما زال هناك جزء كبير من سكان العالم يعيشون تحت إعتبارالسيما أنهم تقد أخذوا في  ،جوهرية للتنمية

 إضافة،  الغنية وتلك الفقيرة الد ولتا  كبيرا  في أنماط الموارد التي تستخدمها كل من واظل الفقر، وأن هناك تف

 الن شاطتوجيه  إعادة، كل هذه األمور استدعت ضرورة  النظام البيئي العالمي يعانى من ضغوط حادة إلى أن

الماسة للفقراء ومنع حدوث أضرار سلبية من دورها أن تنعكس على  الت نموي ةبغية تلبية الحاجات  يتقتصاداإل

صياغة ما  الن امية، واتقترحت البلدان  صناعي ةال أو  الن اميةسواء  الد ول، وبالفعل استجابت  العالمي ةالبيئة 

فقرا ، وأما بالنسبة  تقلاأل الد وللمعالجة تقضايا الفقر والمشاكل التي تعانى منها  النمو  يسمى عهد جديد من 

زيادة الطاتقة والمواد الفعالة والكافية   أجل، فقد ارتأت ضرورة بذل الجهود المضنية من  صناعي ةللدول ال

 .لتخفيف حدة الثقل من على كاهل البيئة يتقتصاداإل الن شاطتحول في  إحداثإلى  إضافة

نات تمثل عدة مجاالت اإلستدامة تتضم ن عام وبشكل  االتي: في بعضها لىإ نشير ، تدامةالمس الت نمية مكو 

 

 دورها في  أداءية القادرة على الت نظيممن لهياكل  المؤس سات مدى ما تتصف به :المؤسسية اإلستدامة

 المستدامة، الت نميةوتحقيق دورها في  خدمة مجتمعاتها

 

 أداءبالمجتمع و ي ةتقتصاداإل نشطةالتي تكفل استمرار األ الس ياسات تتضم ن :يّةقتصاداإل اإلستدامة 

 سليمة من الناحية اإليكولوجية، ، وتكون في نفس الوتقت الدور المنتظر منها
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 والقدرة على تجديد التوازن  في التقليل إلى أدنى حد من التدهور البيئي يتمث ل :البيئية اإلستدامة ،

 رأساألضرار ب إلحاقات البيئية عند التخطيط للتنمية حتى ال يتم عتباروهنا يكون دمج اإل ، البيئي

 ،المال الطبيعي وذلك كحد أدنى

 

 و الموارد المتاحة بهدف ضمان حياة  الس كانتوازن بين  إيجاد تتضم ن :المستدامة البشريّة التّنمية

هم هدف بإعتبار فرادواكتساب المهارات لأل الت دريب تتضم نو ومستوى معيشة أفضل لألجيال القادمة

 ووسيلتها في آن واحد. الت نمية

 

  وطنيّةال تنافسيّةالالهادفة إلى تدعيم القدرة  تنافسيّةال الّسياساتمقومات: 

 ي كلي تقوي.إتقتصاد أداء 

  جذابة أعمالبيئة. 

 حاكمية فعالة وشفافة. 

  مساندة ومتطورة أساسي ةبنى تحتية. 

 تدخل حكومي عقالني. 

  اإلستثمار.تحفيز وجذب 

 أتقلونوعية أعلى وتكلفة  إنتاجي ة. 

 ديناميكية متخصصة وأكثر أسواق. 

 عمالوالقيام باأل نشطةتكاليف ضئيلة لممارسة األ. 

  وتوطين التقانة. اإلبتكاردعم 

 المال البشري. رأسب الن هوض 

 .تجسير الهوة الرتقمية 

 

 الكلي يقتصاداإل داءاأل: 

يمكن توفر  ، حيث ال إتقتصادألي  تنافسي ةالالكلي عامال  مهما  في تدعيم القدرة  يتقتصاداإل ستقراراإلي شكل 

يعاني من اختالالت  إتقتصادفي ظل  اإلستثماراتوجذب  يةالد ول سواقللتنافس في األ الضروري ةالشروط 

، بما يؤثر سلبا  على تقرارات  المتقلبة ي ةتقتصاداإل األوضاعيقين في ظل ويشوبه ارتفاع في درجات الال  

تراجع  الت اليبو،  ستثمار، مماتقد يؤدي إلى تراجع االدخار واإل عمالاألالمستهلكين والمستثمرين ورجال 

 (.16) يةالد ول سواقفي األ وطني ةللسلع والخدمات ال تنافسي ةالوتدني مستويات  النمو  

 

الكلي  يتقتصاداإل ستقراراإل، فإن  وتزايد الضغوطات التضخمية من جديد حاليةال العالمي ة األزمةومع بروز 

 دارةاإل، من خالل  األزمةعلى مواجهة  عربي ةال الد ول، تقد يتالشى إذ المتقدر  عربي ةال الد ولالذي حققته 
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من تدهور البيئة  عربي ةال الد ول. وللعلم تعاني العديد من  مالي ةالالجيدة واستخدام محكم للسياسة النقدية و

وتظهر ضعفا  جليا  في  ،  النمو  نقطة تقصور في مجال  الت جاري، حيث يشكل عجز الميزان  الكلية ي ةتقتصاداإل

ت منخفضة باستثناء بعض منها مما أثر سلبا  على معد السجلت  عربي ةالات تقتصاداإلحيث أن  ، توسع الدخل

 ، فهي ضغوطات الموازنةم أما . نظام سعر الصرف الثابتخاصة وأنها دولة تطبق  ، تنافسيتها السعرية

 الد ولالكلية في هذه  ي ةتقتصاداإل، مما يقلل من جودة البيئة  غير النفطية عربي ةال الد ولفي معظم  بارزة

.(17.) 

 

مقابل التحول ،  ةالد ولتحوال  جوهريا  في دور  عربي ةال الد ولالحكم في  دارةتتطلب المنظومة العامة الجيدة إل

ويحتا  هذا التحول إلى رؤية إستراتيجية   .الت نميةالمصلحة في  أصحاب طراففي دور الفاعلين واأل

في مختلف  ةالد ول  أهدافو أنشطةللتنمية، تساعد في وضع سياسات وبرامج تمكن من تحقيق التكامل بين 

الذي   داريتعاني من تفشي هذا الفساد اإل عربي ةال الد ولغالبية  إلى أنهذا السياق نشير . وفي  القطاعات

 األجنبي ستثماروتزيد من المخاطر، خاصة في مجال إستقطاب اإل عمالاأليضاف إلى تكاليف القيام ب

  .المباشر

 

والتي  ي ةتقتصاداإل نشطةاأل تنافسي ة)مدى توفر الب نى التحتية المعززة ل ساسي ةويعكس مؤشر الب نى التحتية األ

في  ندما واإل اإلنفتاح، و من ناحية المحلي ة الت نموي ةمن شأنها خلق روابط تفاعلية بين مختلف المناطق 

 (.أخرىالعالمي من ناحية  تقتصاداإل

 

وتوزيع إمدادات  إنتا ، فالنقل و نتا اإل ماليا  رئيسيا  ضمن عمليةرأسا  إستثمارتعد  ساسي ةفالب نى التحتية األ 

 ستثمارهذا اإل همسوي. والخدمات المادي ةوتوزيع ناتج السلع  إنتا الطاتقة واالتصاالت الغنى عنها في عملية 

  .نتا اإلعوامل  إنتاجي ةنمو كفاءة و معد لبصفة مباشرة وفعالة في رفع 

 

أن تقطاع الخدمات واإلسناد والبنية التحتية يشكل عامال  حاسما  في التكاليف  الد راساتت كثير من ضحأو وتقد

 تنافسي ةلل األول الت قريرالجدير بالذكر أن و . فإنها محدد رئيسي ألسعار الصادرات الت اليبو، األسعاروتكوين 

من  عربي ةال الد ول أداءتقد أشار إلى أثر أزمة التمويل التي تشهدها مشاريع تطوير الب نى التحتية على  عربي ةال

 (.18.حيث المرافق المرتبطة بتوزيع السلع والخدمات)

 

،  وباتقي دول العالم عربي ةال الد ولبين  يتقتصاداإلبضعف التكامل  المتمث لة خرىاألإلى العوائق  إضافة

ا يمنع من تحرير موارد مم   ، والنزاعات التي ترفع من مستوى اإلنفاق على الدفاع ةالس ياسيووجود التوترات 

 ساسي ةفي الب نى التحتية األ ستثمارعن طريق اإل ياإلتقليم يتقتصاداإليمكن توظيفها في دعم وتعزيز التكامل 

 المصممة له. المؤس سات، واستحداث صناديق تمويل  ي ةاإلتقليم
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 ستثماراإل جاذبية:  

 جنبي ةاأل اإلستثمارات، فجذب  عمالاألا  من بيئة يأساسالمباشر والمالي ركنا   األجنبي ستثمارتعتبر جاذبية اإل

 اإلداري ةو العلمي ةفي نقل التقانة والخبرات  ستثماروذلك لدور هذا اإل ، الن امية الد ولالتي تواجه  تحد ياتالأحد 

مما  .الن امية الد ولتترجم إلى ديون تثقل كاهل  ية التي الستثماراإل موالالخارجية وتوفير األ سواقوفتح األ

الذي يتطلب بيئة مؤسساتية مواتية وتقطاعا   األمر، ستثمارالنوع من اإل يجعل المنافسة تستند إلى جذب هذا

 .المال البشري رأس، ناهيك عن نوعية البنية التحتية وتوفر  ة تقابلة للتنبؤيإتقتصادماليا  متطورا  وسياسات 

من  أكثرالخارجية فرصا  مواتية  سواقيجد في األ أصبحالذي  ، المحلي ستثماراإل علىأيضاوينطبق ذلك 

 (.19).اإلستثمارات، نظرا  للتنافس على جذب هذا النوع من  األم ةالد ول

 

، خاصة مع  مالي ةال سواقاأل أداءنتيجة لتطور  عربي ةال الد ولبالنسبة لمعظم  ستثماراإلأداء تحسن  لقد استمر

إلى زيادة االئتمان للقطاع  ضافة، باإلسواقهذه األ أداءالتي شجعت على تطور  ، توفر الفوائض النفطية

.  متطورة أخرى، مما ضيق الفجوة بالمقارنة مع دول  المباشر األجنبي ستثمارلإل أكبرالخاص وجذب 

 ستثمارالفرعية حول مالمح جاذبية اإل مؤش راتالمن  ساسي ةويمكن استخالص بعض الخصائص األ

الخليجية(  الد ولت الضريبة )انعدام الضرائب على الدخل في معد التتصف بانخفاض  عربي ةال الد ولالعربي،،ف

وإلى حد ما في كل من  األردنوتونس وت بشكل كبير في كل من المغرب معد اللكن بالمقابل ترتفع هذه ال

 الت اليبومن ارتفاع م ستويات المخاطر االئتمانية  عربي ةال الد ولت عاني بعض  كما  . سوريا ومصر ولبنان

الخارجية ويقلل جاذبية  سواق، مما يرفع تكاليف القروض في األ إنخفاض م ستويات الجدارة االئتمانية

 (.20المباشر مثل اليمن .) األجنبي ستثماراإل

 

  (. 21 .) عربيّةالعالمي من وجهة نظر  تنافسيّةالقراءة تحليلية لتقرير 

على  الس ادسفي المؤشر للعام  األولىالعالمي ة فقد تصدرت سويسرا المرتبة  تنافسي ةالتقرير  مؤش راتوفقا ل

ابعة وفنلندا في المرتبة الث اني، فيما ال تزال سنغافورة في المرتبة  التوالي وألمانيا في المرتبة الخامسة بعد  ة الر 

، واستقرت هونج  ةالس ادس. فيما صعدت ثالث درجات لتحتل اليابان المرتبة  تراجع كليهما مرتبة واحدة

 ، على التوالي الث اني، بينما تمكنت الواليات المتحدة من تحسين وضعها التنافسي للعام  ةالس ابعكونج في 

التي حققتها في مجالي اإلطار المؤسسي على خلفية المكاسب  الث الثلتتقدم مرتبتين وتحتل المركز 

ة مرتفعة الت اسع، والمملكة المتحدة في المرتبة  ةالث امن، فاحتلت هولندا المرتبة  روباأو ا في . أم  اتاإلبتكارو

 .في العالم تنافسي ةات إتقتصاد 10. بينما حلت السويد في المرتبة العاشرة ضمن أعلى  مرتبة واحدة

 

ابعللسنة  أن تراجع سلطنة عمان الت قرير أظهرولقد  درجة إلى  13ة على التوالي حيث تراجع ترتيبها الر 

عالمي ا،  12أن اإلمارات حلت في المركز  أظهر، كما  في تقرير العام الماضي 32من المركز  46المركز 

م الت قرير. و في  بعدما تقدمت سبع درجات عن العام الماضي دولة حول العالم،  144في  تنافسي ةال، الذي تقو 
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 ، والبحرين في المرتبة  40، والكويت في المركز  24والسعودية في المركز  16حلت تقطر في المركز 

ابعة خليجيا بعد أن كانت في المرتبة خيراأل، والسلطنة في المرتبة 44  ة في العام الماضي.الر 

  

الست مراكز متقدمة في  الت عاون، واحتلت دول مجلس  دولة عربي ة 14العالمي ة  تنافسي ةاللقد ضم تقرير 

، حيث األوسطالعربي ة وكذلك دول الشرق  حيث احتلت دولة اإلمارات مركز الصدارة بين الد ول الت قرير

، وهو  عالميا في العام الماضي 19، متقدمة بسبعة مراكز عالميا من الترتيب  عالميا 12تبوأت المركز 

 تطور كبير.

 

ابعوالواتقع أن هذه هي السنة  ، كما أنها الد ولة الوحيدة التي  ة على التوالي التي يتقدم فيها مركز اإلماراتالر 

، وهو ما يعكس ما تقامت به  الت عاونترتيب باتقي دول مجلس  تحسن ترتيبها الد ولي لهذا العام بينما تراجع

، حيث تحتل  ات المؤسسيةاإلصالح، التي شملت  اإلمارات من إصالحات لتعزيز درجة تنافسيتها العالمي ة

 الث الثالمركز  ساسي ة، وتعزيز البنى األ ة على المستوى الد وليالس ابعفي اإلمارات المرتبة  المؤس ساتكفاءة 

، حيث تحتل المركز الخامس عالميا  ي تقوي على المستوى الكليإتقتصاد، يعززها في ذلك وضع  عالميا

العالي والت دريب فتحتل اإلمارات المركز  الت عليم. أما بالنسبة لكفاءة نظام  ها الكليإتقتصاد ستقراربالنسبة إل

عالميا بالنسبة  الث امن، والمركز  عالميا بالنسبة لكفاءة سوق السلع الث الث، كما تحتل المركز  عالميا الس ادس

  .لدول العالم تنافسي ةال، وهي عوامل جميعها تعد حيوية في حساب مؤشر  لكفاءة سوق العمل

 

، كما تراجع ترتيبها العالمي من المركز  الث انيوتراجع ترتيب تقطر هذا العام بين دول المجلس إلى المركز 

 الث اني، حيث تحتل المركز  ي الكليتقتصادها اإلإستقرار، على الرغم من ارتفاع درجة  16المركز  إلى 13

ابع، حيث تحتل المركز  ، وكفاءة مؤسساتها وسوق السلع فيها عالميا القطري  تقتصاد، غير أن اإل عالميا الر 

التي تواجهها في  تحد ياتال أهمي تقتصاد، وسيظل تنويع هيكلها اإل يواجه تحدي تركز مصادر الدخل فيه

ورفع درجة استعدادها  الت عليمات المؤسسية ورفع مستويات اإلصالح، وهو ما يتطلب المزيد من  المستقبل

، حيث تراجعت من المركز  مراكز هذا العام على المستوى الد ولي أربعةوتقد فقدت السعودية  . التكنولوجي

ابع، وهو العام  24إلى المركز  20 ، ومع ذلك  على التوالي الذي يتراجع فيه ترتيب المملكة عالميا الر 

 بين دول المجلس مقارنة بالعام الماضي،  الث الثاستمرت في احتالل المركز 

 

ية كلية عديدة، إتقتصاد تحد ياتدول المجلس فإنها تواجه  أكبروواتقع الحال أنه على الرغم من أن المملكة هي 

ابععلى الرغم من أنها تحتل الترتيب  من ناحية  . الكلية ي ةتقتصاداإلالبيئة  إستقرارعالميا بالنسبة لعوامل  الر 

، حيث يعد انخفاض كفاءة سوق العمل من أسوأ  سوق العمل في الوتقت الحالي للمملكة تحد ياتأخرى ترتفع 

 والصحة مقارنة بالد ول الت عليم، في الوتقت الذي تنخفض فيه كفاءة نظام  التنافسي للمملكة في األداء مؤش راتال

 ، كما ينخفض االستعداد التكنولوجي بشكل عام.  ذات مستويات الدخل المماثلة
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الضخمة حاليا في إرساء أسس تنويع هيكلها  مالي ةالومن الواضح أن المملكة تحتا  إلى استخدام احتياطياتها 

الكبيرة من  عدادلمواجهة اإل الالزمةالوظائف  إيجادالوطني على  تقتصادلرفع تقدرة اإل، وذلك  يتقتصاداإل

، الذي يعكس  من اإلنفاق العام إلى اإلنفاق الجاري كبر، بدال من توجيه الجانب األ الداخلين إلى سوق العمل

وصا بالنسبة لتقديم ، خص الوطني مقارنة بالقطاع الخاص تقتصادارتفاع الدور الذي تؤديه الد ولة في اإل

 .ساسي ةالخدمات العامة األ

 

، متأثرة  عالميا 40إلى المركز  36مراكز من المركز  أربعةعلى الجانب اآلخر تراجع ترتيب الكويت ب

وانخفاض  المؤس ساتبسبب ضعف كفاءة  تنافسي ةالالفرعية لمؤشر  مؤش راتالبانخفاض ترتيبها في معظم 

، وضعف كفاءة  تقتصادية لإلاإلبتكاروضعف درجة االستعداد التكنولوجي وانخفاض القدرة  الت عليمكفاءة نظام 

ابع، وتقد احتلت الكويت هذا العام المركز  ساسي ة، وانخفاض كفاءة البنى األ سوتقي العمل والسلع بين دول  الر 

ابع. وتراجع ترتيب البحرين الد ولي كذلك للعام  األخيرالمجلس وذلك محل عمان التي احتلت المركز  على  الر 

،  الت عاون، وتحتل المركز الخامس بين دول مجلس  هذا العام 44إلى المركز  37التوالي من المركز 

، وكذلك تطور تقطاعها  ، حيث ترتفع كفاءة سوتقي العمل والسلع في البحرين ومقارنة بباتقي دول المجلس

، وينخفض  عالميا 47، حيث تحتل المركز  ي الكلي للبحرينتقتصاداإل ستقراراإل المالي، ينخفض مستوى

والصحة  الت عليمبقطاعي  الن هوض، وتحتا  البحرين إلى  عالميا 99حجم السوق المحلي حيث تحتل المركز 

 .لرفع تنافسيتها على المستوى الد ولي ساسي ةوتعزيز البنى األ

 

، في الوتقت الذي تراجع فيه  الت عاونبين دول مجلس  األخيرفقد تزحزح ترتيب السلطنة إلى المركز  أخيراو

مركزا بتراجع ترتيبها على المستوى الد ولي من المركز  13ترتيبها الد ولي بصورة واضحة بعد أن فقدت 

، وعلى الرغم من ارتفاع  تراجعا لهذا العام الت عاوندول مجلس  ، وهي أكثر عالميا 46إلى المركز  33

على الجانب اآلخر تواجه  اهإال  أن،  عالميا الس ادس، حيث تحتل المركز  ي الكليتقتصادها اإلإستقراردرجة 

، فضال عن ضعف  األساسي والنظام الصحي الت عليمالعالي والت دريب وكفاءة نظم  الت عليمضعفا في كفاءة 

 .تقتصادية لإلاإلبتكاراالستعداد التكنولوجي وانخفاض القدرة 

 

مرتبطة بتلك التي تواجه  نتاجي ةاإل ي ةتقتصاداإلالعوائق التي تواجه القطاعات  إلى أن   اإلشارةالجدير ب

في تفاتقم  ساهمولقد  ، وال يمكن عال  مشاكلها بمعزل عن بعضها اآلخر خرىاأل نتاجي ةاإلالقطاعات غير 

 ياتشكالعال  لأل إيجادالوضع التداخل الكبير في اختصاصات الوحدات الحكومية وعدم حسم المواضيع و

 يتقتصاداإلبعض منظومة القوانين الناظمة للشأن  في تفاتقم الوضع وجموده تقانون ساهمولقد  ، تحد ياتالو

لتحسين  ساسي ةوتحريرها من البيروتقراطية غير المرنة وهنا يكون من المتطلبات األ دارةي ولإلإستثمارو

صياغته ليشتمل على تقواعد  إعادةالحكومة و هيكلي ةالنظر في  إعادةالحكومي  داءوتحسين األ تنافسي ةال

 الت عليمورفع كفاءة تقطاعات  المؤس ساتهيكل  إصالحالتنافسي يتطلب  داءرفع األ أن  جديدة كما  إجراءاتو
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العمل والسلع ورفع درجة االستعداد  أسواق إصالحو ساسي ةفي البنى األ اإلستثماراتوالصحة وتعزيز 

النظر في منظومة التخطيط  إعادةية للسلطنة وال يمكن تحقيق ذلك بدون اإلبتكارالتكنولوجي والقدرة 

ويكون تقادرا  على  داءاأل إدارةعلمي يعتمد على  أسلوبالتقليدي الحالي إلى  سلوباألمن  نتقالواإل يتقتصاداإل

التداخل بين اختصاصات الوحدات الحكومية المختلفة  ياتأشكالمحددة تقابلة للقياس ويعالج  أهدافتحقيق 

 (22 ).وكذلك نظام التقييم والمتابعةداء األ إدارةالتي تعتمد على  يتقتصاداإلوتطبيق نظم التخطيط 

 

فهو اليحتا  إلى  اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلها المختلفة أشكالهو الحامل الحقيقي للتنمية ب ستثماراإلوهنا يكون 

التي أعطتها  اإليجابي ة. وإذا كانت النتائج  ةإداري. وإنما يحتا  إلى بيئة وعقلية مشجعة ونظم  تقوانين فقط

بمزيد من  ستثمارالتزال محدودة فالمطلوب تطوير مناخ اإل التي تتخذها الحكومات جراءاتاإلالتشريعات و

جديد يعني فرص عمل جديدة ودخوال   إستثمارتنبع من حقيقة أن كل  ستثماراإل ي ةأهم. ولعل  التشريعات

السلع والخدمات ومنافذ لتصريف  سواقكما تعني توسيعا  أل ،جديدة وسلعا  ومدخرات تلبي الحاجات المتزايدة

على شكل  ةالد ولموارد إضافية لخزينة  أيضاو ، والخدمية صناعي ةالمختلفة الزراعية وال المحلي ةالمنتجات 

التي  جراءاتاإلو الس ياساتواتخاذ  ،وهذا يتطلب تشريعات جديدة ، إجتماعيرسوم وضرائب وضمان 

 في المجاالت كافة. ي ةتقتصاداإلي جيد يساعد في رفع كفاءاتنا إستثمارنحتاجها لتكوين مناخ 

 

 عتماد. فال يكفي اإل فنحن في عصر ال مكان فيه لضعيفي الكفاءة ، وهنا علينا أن نراهن على عنصر الزمن

ال عناصر أهممع  ،ومنحها للجميع دون تمييز اإلستثماراتعلى االعفاءات الضريبية كمحفز رئيسي لجذب 

والصناعات السريعة   المستثمرين نحوالمشاريع الصغيرةاتجاه  إلى التي ادت خرىاأل ستثمارمناخ اإل

 ،ية الحقيقية التي تتطلب توظيفات كبيرة وموجودات ثابتة كبيرةستثمارالمردود وعزوفهم عن المشاريع اإل

عام  هو ستثمارفمناخ اإل ، وهذه هي المشاريع الحقيقية المطلوب تشجيعها ، وتعطي مردودها في زمن أطول

 الت شغيلوتأمين الموافقات والتراخيص والتمويل الالزم و ي ةتقتصاداإلوشامل ومستمر يضمن نشاط المنشآت 

 (.23)اإلجتماعي ةو ي ةتقتصاداإلفي الداخل والخار  وحتى مجمل الجوانب  نتا اإلوتسويق 

 

، العالمي ة تنافسي ةال مؤش راتتقع ضمن هذا المنظور، وهي بالفعل متضمنة تحت  تنافسي ةالوعليه فإن سياسات 

، وذلك بتعديل حجمها بما يتناسب مع تقوى عمل  ي ةتقتصاداإلوتتمثل في تقليل تدخل الحكومات في الحياة 

ية، ودعم  متى ما تمكن القطاع الخاص من القيام بذلك يتقتصاداإل الن شاطالسوق، واالنسحاب من   حر 

، وتعزيز المنافسة  إلى تحقيق التوازن عبر العرض والطلبتنظيمات وتشريعات تهدف إعتماد ، و المبادرة

في حماية الممتلكات واألمن العام وتطبيق  المتمث لةعلى وظائفها التقليدية  الت ركيزو حتكاراإلوالقضاء على 

 الن شاطمن  ةالد ولفي انسحاب  يتمث لفي هذا السياق يمكن القول إن جزء من السياسة العامة   .القانون

، التي امتازت بتطبيق سياسات حمائية وامتالك واسع  الن امية الد ول، خاصة في ظل تجارب  يتقتصاداإل

 اإلستثماراتو ي وطنيإنتاجالهادفة إلحالل الواردات وبناء نظام  الت نميةفي ظل استراتيجية  نتا اإللوسائل 
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االمشتركة  عربي ةال والتشابك  الت رابطتقدر من  أكبرال تأخذ كل مداها التكاملي لذا فإنها تحتا  لتحقيق  عموم 

والعالم  عربي ةال، وأن تنطلق من رؤية مستقبلية للمنطقة عربي ةالات تقتصاداإلالمختلفة في  الن شاطبين فروع 

 .يتقتصاداإل الت رابطو وفق مفهوم التكامل

 

 :تنافسيّةالالعربيّة في  وضع غالبية الّدولت في انخفاض ترتيب ساهمستة عوامل 

 .تشريعات العمل المقيدة .1

 .الحكومية البيروتقراطية دارةعدم كفاءة اإل .2

 .ي للقوى العاملةالت عليمضعف المستوى  .3

 .تدني مستوى أخالتقيات العمل لدى القوى العاملة .4

 .اإلبتكارضعف القدرة على  .5

 (24الحكومية. ) الس ياسات إستقرارالفساد وعدم  .6

 

 : يةالّدولو يّةاإلقليم المنّظمات وفق  تنافسيّةالقياسية لل مؤّشراتال أهم

رئيسية وفرعية حيث أعتمد تقرير  مؤش راتككل فهناك  ةالد ولمستوى على  تنافسي ةال مؤش راتأما بالنسبة ل

 عمالاألبيئة  العالمي على مؤشر رئيسي يقيس يتقتصاداإلالصادر عن المنتدى  2005 عربي ةال تنافسي ةال

بحيث يعتمد في تحليله على ثالثة  ، نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل معد لعلى تحقيق  ةالد ولوتقدرة 

 (:25الكلي وهي ) تقتصاداإلفرعية متعلقة ب مؤش رات

 

وينعكس هذا المؤشر من خالل العوامل الفرعية  الكلي قتصاداإلمستوى  على عمالاألمؤشر بيئة  -1

العامل الخاص  ،الكلي ) هامش سعر الفائدة تقتصاداإلعلى مستوى  ستقراراإلمؤشر  -أ:  تاليةال

 ، مدى تحسن مقدرة القطاه الخاص في الحصول على القروض ، بتوتقعات الركود للسنة القادمة

العجز/ الفائض النقدي كنسبة  معد ل ، جماليالعجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإل معد ل

 معد ل ، جماليكنسبة من الناتج المحلي اإل القومي ةالمدخرات  معد ل ، جماليمن الناتج المحلي اإل

  ،التضخم (.

 ، جماليومؤشر التصنيف االئتماني للدولة ويقاس بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإل -ب

ين المسئولين عن الس ياسيومؤشر الهدر في اإلنفاق الحكومي وله عوامل فرعية مدى الثقة العامة ب -ج

إلى  إضافةومدى توفير اإلنفاق الحكومي للسلع والخدمات الغير متوفرة في السوق  ةالد ول أموال

 .خدمة للمصالح الخاصة فراداألالعامة للشركات و موالظاهرة تحويل األ إنتشارمدى 

 :تاليةالالعامة من خالل العوامل الفرعية  المؤس ساتالعامة ويعكس مدى تطور  المؤس ساتمؤشر  -2

مؤشر العقود والقانون وله عوامل فرعية منها مستوى حماية حقوق الملكية بما فيها األمالك  -أ -3

وعدم المحاباة والتدخل  عمالاألعلى تكلفة  منظ مةالقضاء وأثر الجريمة ال ليةومستوى استقآل مالي ةال



 
 

 343  [2016 -لتعزيز القابلية للتشغيل" التنافسيّة: "دعم القدرات الّدول العربيّةوالبطالة في  التّشغيل :حول الخامسالتقرير العربي 
 

مؤشر الفساد ومن  -ب ، من تقبل مسئولي الحكومة في القرارات المتخذة في العقود و العطاءات

الرشوة سواء فيما يتعلق بدفعها للحصول على تراخيص لالستيراد  إنتشارعوامله الفرعية مدى 

 .الضريبة السنوية معد لللحصول على الخدمات العامة والتأثير على  أو والتصدير 

مؤشر  -أ: تاليةالمؤشر التكنولوجيا ويعكس مدى تطور التكنولوجيا للدول من خالل العوامل الفرعية  -4

 الت طويرالشركات مع الجامعات في مجاالت البحث وتعاونوله عوامل فرعية منها مدى  اإلبتكار

ومدى توافر العلماء والمهندسين  الس كانبراءات االختراع المسجلة لكل مليون نسمة من  معد لو

العليا ومدى تقابلية الشركات على استيعاب تكنولوجيا جديدة ونوعية  الد راساتفي  لتحاقاإل معد لو

 ،مؤسسات البحث العلمي

مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وله عوامل فرعية منها وجود منافسة فاعلة بين مزودي  -ب

ومدى نجاح البرامج  عاليةنترنت بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة خدمات االتصال عبر األ

القوانين والتشريعات  الحكومية في ترويج استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومدى توافر

نسمة  10000المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعدد مستخدمي االنترنت لكل 

وجيا وله عوامل فرعية مؤشر نقل التكنول -ج ، نسمة100وعدد أجهزة الحاسوب لكل  الس كانمن 

 اإلستثماراتترخيص التكنولوجيا للحصول على تكنولوجيا حديثة ومدى تقدرة  إنتشارمنها مدى 

  .على نقل التكنولوجيا الحديثة جنبي ةاأل

  هما:م على مؤشرين رئيسيين 2006 - 2005العالمي  تنافسي ةالبينما أعتمد تقرير  -5

 عربي ةال تنافسي ةالوهو نفس المؤشر المستخدم في تقرير  النمو   تنافسي ةتقييم مؤشر  :األولالمؤشر  -

  العالمي . يتقتصاداإلم الصادر عن المنتدى 2005

إذ  ،الجزئي تقتصاداإلالمتعلقة ب مؤش راتالبدورة  تناولوي عمالاأل تنافسي ةمؤشر  : الثّانيالمؤشر  -

الراهن المقاس بدورة  يتقتصاداإلالمستوى  الت اليبو نتاجي ةاإليقيس العوامل المؤثرة في مستوى 

بحيث  :عمالاألنوعية بيئة  -1دخل الفرد وهذا المؤشر يعتمد بدورة على عاملين فرعيين :  معد لب

 األنظمةمن حيث نوعية البنية التحتية و عمالاأليهدف هذا العامل إلى اإللمام بمدى مالئمة بيئة 

ويندر  تحت هذا المؤشر نواحي عدة من أبرزها :  متعد دةوالقوانين التي تعمل في بوتقتها الشركات ال

ومدى  ، المتخص صة المحلي ة الت طويرونوعية مؤسسات البحث و ، إجماالمدى تطور البنية التحتية 

ومدى فاعلية  ، إلى مدى توافر العلماء والمهندسين إضافة ، هاإعتمادتوافر الشروط والمقاييس و

ويعكس بدورة مستوى  واستراتيجيات الشركات : أعمالمدى تطور سير  -2 حتكاراإلتقانون منع 

ويندر  تحت هذا  ، ة في الشركاتداريإلى المهارات اإل ضافةالمال باإل رأسالمعرفة والتكنولوجيا و

وموتقع  ،واستخدامها للتكنولوجيا الحديثة نتاجي ةاإل العملي ة: مدى تطور  اآلتيةالمؤشر األمور 

ومدى تطور عمليات  الت طويرالشركات في سلسلة القيمة المضافة ومدى إنفاتقها على عمليات البحث و

 .  تدريب العاملين في هذه الشركات ي ةأهمومدى  ،التسويق والتوزيع
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 تنافسي ةالعلى مؤشر رئيسي "مؤشر  عتمادم فسيتم اإل 2007-2006العالمي  تنافسي ةالأما في تقرير  -6

ناتالعالمي" والذي يحوي في  الكلي والجزئي معا ليصبح بديال  تقتصاداإلالمتعلقة ب مؤش راتاله مكو 

، ويهدف المؤشر إلى تقياس  خالل السنوات القادمة عمالاألو النمو   تنافسي ةعن المؤشرين الخاصين ب

التي تشكل  الش املة الس ياسات،  المؤس سات،  ساسي ةاألالمنظومة المترابطة والمتكاملة من" العوامل 

 على المدى القصير والمتوسط". يإتقتصاد، وازدهار  نمو، ورفاه حداثمعا تقاعدة مستدامة إل

 ، وهي:  وتنافسيتها الد ولات إتقتصادذ  الخاص بمراحل تطور النمو  حسب  الد ول،  وتصنف هذه المنهجية 

  البنية التحتية،  العامة والخاصة المؤس سات أداء) المعتمد على الموارد الطبيعية تقتصاداإلمرحلة ،

 المال البشري(،  رأسفي  يساساأل ستثمار، اإل الكلي تقتصاداإلعلى مستوى  ستقراراإلمستوى 

  المال البشري، كفاءة  رأسالمتقدم في  ستثمار)اإلعاليةفالمعتمد على الكفاءة وال تقتصاداإلمرحلة

)مدى تطور بيئة اإلبتكارالمعتمد على المعرفة و تقتصاداإل، ومرحلة  (التكنولوجي ة، الجاهزية  السوق

لكل دولة حسب المتطلبات  اإلنجاز(. بحيث يعتمد التقييم على تقياس مستوى اإلبتكار،  عمالاأل

رلكل مرحلة من مراحل  ساسي ةاأل فرعية  مؤش راتوينبني هذا المؤشر على تسعة  يتقتصاداإل التطو 

 هي :

، ويتضمن  ا للتنميةيأساسالعامة والخاصة: يبحث البيئة المؤسسية التي تعد تقالبا  المؤس ساتأداء  .1

  في القطاعين العام والخاص. الشفافي ةالناجحة و دارةاإلالحكم الراشد و أيضا

المتوازنة لكل المناطق  الت نميةالسهل و الت رابطالبنية التحتية: يقيس البنية التحتية المتوفرة التي تتيح  .2

 العالمي تقتصاداإلفي  ندما واإل اإلنفتاح، وةالد ولوالجهات داخل 

 تقتصاداإلعلى مستوى  ستقراراإلالكلي: يعكس مدى  تقتصاداإلعلى مستوى  ستقراراإلمستوى   .3

 .الت نميةالكلي ودوره في خلق نمو مستدام ودفع عجلة 

والخدمات  ساسي ةاأل الت عليمفي مراحل  ستثمارالمال البشري: إذ أن اإل رأسفي  يساساأل ستثماراإل  .4

عوامل  عتباريأخذ بعين اإلطار المنتج والفعال. وفي هذا اإل تقتصاداإل أساسي اتالصحية تعد من 

 الت عليمب لتحاق، واإل عند الوالدة  طفالاألوفيات  معد لالحياة عند الوالدة، و معد لعدة كتوتقعات 

  ونوعيته. يساساأل

العالي ودوره في رفع  الت عليمالمال البشري: الذي يعني كم ونوعية  رأسالمتقدم في  ستثماراإل .5

المتقدم والبحث  نتا اإل، حيث يصبح المجتمع تقادرا على الخوض في مجاالت  تقتصاداإل تنافسي ة

في مجال التكوين  ستثمار، وتنامي اإل دارةاإل، إلى جانب رفع كفاءة  المتخصص الت طويرو

  للقوى العاملة. الت دريبو

كفاءة السوق: ويعد السوق كفء إذا ما أحسن تخصيص موارده ألفضل استخدام متاح لها. ويقسم  .6

السلع  إنتا حيث يتم تقياس مدى كفاءة  والخدماتسوق السلع : أنواعالسوق إلى ثالثة  الت قرير

الوسوق والخدمات،  الوهل يتم توزيع  ةالعم  الذي  ثم السوق المالية إلى أفضل المواتقع لها. العم 

  المتاحة. اإلستثماراتنحو أفضل  مالي ةاليعيد توزيع الموارد 
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 النمو  و نتاجي ةاإلعلى تحقيق مستويات مرتفعة من  ةالد ول: مدى تقدرة التكنولوجي ةالجاهزية   .7

من  اإلستفادةللدولة ومدى تقدرتها على  التكنولوجي ةعلى الجاهزية  أكثريعتمد  أصبح يتقتصاداإل

ر   المستوردة. أو ات المحققة محليا التطو 

 عمالاألذاتها ومدى سير  عمالاأل: ويتضمن مدى نوعية بيئة عمالاألمدى تطور بيئة   .8

  المتطور. نتا اإللدى الشركات والتي لها دور في تحفيز  اإلستراتيجي اتو

كفؤة ال بد مستدامة و إنتاجي ةالتكنولوجي المعرفي المتميز ولخلق  تقتصاداإل: للوصول إلى اإلبتكار .9

، ويتطلب ذلك بيئة داعمة ومنظومة متكاملة تشمل الشركة العامة والخاصة اإلبتكارأن يعتمد على 

، وتوافر العلماء والمهندسين المتميزين والتشديد على الحماية الفعالة الت طويرالبحث وومراكز 

 لحقوق الملكية الفكرية.

 

  (( :26بسوق العمل العربي)) النّهوضفي  عربيّةال اإلستثماراتالتوصيات لدعم 

 ستثماروهو ما يتطلب توفير مناخ جاذب لإل عربي ةال الد ولفي  اإلستثماراتنمو  معد لرفع  ةأهم .1

التي تسهم  اإلستثماراتعلى أن يتم التخطيط لتنويع  عربي ةالللموارد  األمثليكفل تحقيق االستغالل 

المن  أعلىفي استيعاب نسب   ،ةالعم 

تبدو هناك مجاالت واعدة في تقطاعي الصناعة من خالل تنويع هيكل القطاع الصناعي وفقا  للمزايا  .2

التشجيع الصناعات كثيفة   ي ةأهممع  تنافسي ةال  نتا اإلمن فرص  اإلستفادة، وكذلك تعظيم  ةالعم 

 ،هذا القطاع إنتاجي ةالزراعي باستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تكفل رفع 

، ويسهم في تحقيق هذا  استخدام الفرص الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات ي ةأهمويضاف لذلك  .3

االتجاه تحقيق التوازن بين كل من سياستي تشجيع الصادرات وإحالل الواردات حيث تعكس 

 ،الموارد غير المستغلة في الوطن العربي فرصا  واعدة لتحقيق ذلك

البينية بما يكفل تحقيق  عربي ةال اإلستثماراتمن  اإلستفادةضرورة وضع إستراتيجية واضحة لتعظيم  .4

تها في تقطاعي الصناعة ساهم)انخفاض م البشري ةبما فيها الموارد  عربي ةالللموارد  األمثلاالستغالل 

  ،كالعقارات ةدوالزراعة( وتركزها في مجاالت محد  

ذلك يتطلب  إال  أن عربي ةال الد ولالنسبية للقطاع الخاص في  يةهماألهناك مجاالت واعده لزيادة  .5

وتحقيق التكامل بينها  المتوس طةزيادة تقاعدة المستثمرين من خالل تشجيع المشروعات الصغيرة و

، نتاجي ةاإلللقطاع الصناعي ويسهم في زيادة الطاتقات  الخلفي ةية وماماألبما يكفل دعم العالتقات 

 من ناحية عربي ةوالخاص داخل كل دولة   ويتطلب ذلك تحقيق التكامل والتنسيق بين القطاعين العام

 ةلكل دول تنافسي ةالتحقيق التنسيق على المستوى العربي بما يكفل استخدام الميزة  أخرىومن ناحية 

 ،عربي ةال نتاجي ةاإللمصلحة زيادة الناتج و
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تها ساهموالتي تمثل طاتقه هائلة غير مستغله بسبب انخفاض م عربي ةالبدور المرأة  اإلستفادة ي ةأهم .6

تحقيق التمكين   ي ةأهمت البطالة لها ويعكس ذلك معد الفي القوى العاملة وسوق العمل وكذلك ارتفاع 

 ،عربي ةالللمرأة  يتقتصاداإل

ها من القوى العاملة الكفؤ إحتياجاتوتنوعها وبين توفير  اإلستثماراتة تحقيق التنسيق بين توجه ي  أهم .7

 .وتوفير فرص نجاحه اإلستثماراتهذه  تنافسي ةوذلك لدعم  عاليةالذات المهارة 
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 االحصائية جداولمن ال الملحق
 

 
 
 
 
 

 
 

 2001 -العربية لضمان اإلستثمار "مناخ اإلستثمار في الدول العربية" المؤّسسةالمصدر: 
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 للتّقرير خاتمة عاّمة

 

 تشريعي ةإلى مراجعة القوانين ال –ه إمكاني اتاته وكل حسب خصوصي   – تسعى البلدان العربي ة جاهدة  

يادة من معد الت اإلستثمار والنمو  وإلى وضع الخطط والبرامج لتطوير منظومات البحث  واإلتقتصادي ة للز 

لإلتقتصاد وتعزيز  تنافسي ة بهدف تحسين القدرات الا وتأهيال  ا وتدريب  العلمي ومنظومات الموارد البشري ة تعليم  

 لعمل وتقليص معد الت البطالة والفقر.افعات اإلتقتصادي ة إلستحثاث نسق توليد فرص االر  

 

ولكن المتأم ل في المؤش رات الت نموي ة في الد ول العربي ة يالحظ من خالل المحاور المعروضة في هذا الت قرير 

والعوامل المتحكمة فيها ) وهي مركز إهتمام هذا الت قرير(  تنافسي ةأن مؤش رات الت شغيل والبطالة ومؤش رات ال

خرجات منظومة الموارد و صعوبات بيئة األعمال وضعف مؤش رات المواءمة بين م   تنافسي ةات التدن ي مستوي

 لب اإلتقتصادي وإرتفاع معد الت البطالة.البشري ة والط  

 

تقات فإن الوطن العربي بقدراته المادي ة و غم من هذه المعو  مات مغالبة إمكاني اتوبالر  ه البشري ة يختزن مقو 

في منظور الت حليل الرباعي )  –إذا أحسنَّا إستغاللها بحوكمة رشيدة  -اإلتقتصادي ة واإلجتماعي ة  الص عوبات

ةاإلستراتيجي ( المبني: على نقاط   الفرصو المخاطرو الض عفونقاط  القو 

 (SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunies, Threats) 

 

  القّوةنقاط : 

ةمن أبرز نقاط   :القو 

  اتها وتعزيز إنفتاحها على القطاع الخاص ة لدى الحكومات لتطوير إتقتصادي  الس ياسيتوف ر  اإلرادة

 وعلى اإلتقتصاد الد ولي،

   هاٍت وسياساٍت واستراتيجي اٍت ومرجعياٍت في العديد من البلدان العربي ة ت ساعد على تطوير توف ر  توج 

 للت شغيل، الد اعمةيب والبرامج الس ياسات الت نموي ة وسياسات الت عليم والت در

 ،إعتماد  تشريعات لتحسين تقوانين اإلستثمار وبيئة ممارسة األعمال 

   جيا وإتقتصاد المعرفة. ووجه نحو التكنولتوف ر  البنية الت حتي ة في أغلب البلدان العربي ة والت 

 

 :نقاط الّضعف 

  وهو ما  األبعاد واألهداف بشكٍل كافي ة على مستوى اإلصالحالتعث ر  في تطبيق اإلستراتيجي ات ،

 ي عيق الت نفيذ الفع ال لهذه اإلستراتيجي ات،
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  وتجديده بسبب ضعف القطاع الخاص في أغلب الد ول وصعوبة الشراكة  صعوبة  التوس ع اإلتقتصادي

يغلب  وفي مجاِل الت دريب حيث   تنافسي ةبين القطاع العام  والقطاع الخاص  في القطاعات اإلتقتصادي ة ال

بالت الي الت ركيز بشكل أساسي  على جانب عرِض ، و لى إدارة المنظومة الت دريبيةالطابع  المركزي  ع

ى العمل دون جانب الطلب،  تقو 

 

 جين من المنظومة الت دريبية ، وهو ما ي طرح  باستمراٍر معضلة   ضعف  اإلندما  اإلتقتصادي  للمتخر 

جات الت دريب  خر  . وهذا عامل  من العوامل التفسيري ة إلرتفاعِ  وإحتياجات سوق العملالمواءمِة بين م 

 للعمالة، نتاجي ةمعد الِت البطالة لدى الش باب وكذلك عامل  من عوامل ضعف الكفاءة اإل

  نظرة  األفراد واأل س ر والمجتمع الد وني ة للت دريب والت عليم التقني  واستمرار  تمث ل الت دريب على أن ه ال

 و أن يكون فرصة  أخيرة النتشاِل الفاشلين في الت عليم العام  وليس مسلك ا للنجاح،يعد  

  افتقار  شبه  تام ٍ لمؤش رات تقياس أداء المنظومة الت عليمي ة و الت دريبية حيث ال تتجاوز هذه المؤش رات

جين ية، مثل الط اتقة اإلستيعابي ة والقيد وعدد المتخر  ا المؤ الجوانب  الكم  ش رات النوعي ة بمفردات . أم 

ا.  العائد اإلجتماعي والعائد اإلتقتصادي  من الت عليم والت دريب فهي غائبة تمام 

 

 :المخاطر 

 وبطالِة المرأة بشكٍل  ، وبطالِة الش باب بشكٍل خاص االرتفاع  المتواصل لمعد الت البطالة بشكٍل عام ،

،  أخص 

   إرباكات  العولمة لإلتقتصاديات العربي ة وما ي مث له ذلك من ضرورة اإلنخراط في اإلتقتصاد المعرفي

ٍ لتحييد آثار العولمة  وإتقتناص الفرص التي ت تيحها لتسريع وتائر الت نمية  السلبي ةكمدخٍل أساسي 

 ،اإجتماعي  ا و إتقتصادي  

 الة الماهرة الذي ي ساهم في إعاتقة ال نمو  اإلتقتصادي  والتوس ع في اإلستثمارات لتوليد فرص نقص  العم 

 ،تنافسي ةوال نتاجي ةالعمل وتحسين مستويات اإل

  ُّوازدياد معد الت الفئات العمري ة في سن العمل التي  -عه تدريجي اجرغم ترا -الس كاني  المرتفع  النمو

 الت عليم الفني  والت دريب.والت عليم وية لمنظومة الت ربية تمث ل  عوامل  ضاغطة على القدرة اإلستيعاب

 

 :الفرص 

 وطنيّا:

   هات الليبرالي ة بمفردات دعم القطاع  اإلتقتصادي اتالنوعي ة التي شهدتها  النقلة العربي ة من حيث التوج 

ه نحو إتقتصاد المعرفة بما يدفع بالضرورة إلى تطوير منظومة  الخاص  واإلنفتاح اإلتقتصادي  والتوج 

 الموارد البشري ة بإت جاه مزيد من المواءمة بين مخرجات نظم الت عليم والت دريب وإحتياجات سوق العمل

الة المعرفية مواكبة لمتطلبات "اإلتقتصاد الجديد"،وكذلك مزيد   من العم 
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   غم  العام   % سنويَّا في المعد ل 5معد الِت نمٍو  محترمة طيلة الس نوات األخيرة في حدود  تسجيل )بالر 

 من كونها غير كافيٍة للض غط على البطالة(،

  ٍالهيكلي ة لإلتقتصادي ات  التغي راتوسيطة وعالية تحت مفعول  الحاجة  المتنامية موضوعيَّا إلى مهارات

 رات سوق العمل.العربي ة وتطو  

 

 :قوميّا

 

  دة ي مِكن البناء  عليها توف ر  العديد من المرجعي ات القياسي ة المعتمدة عربيَّا والتي تمث ل  لغة  فن ية موح 

الة البينية  لتطويرِ  ال من حيث الحوار اإلجتماعي والحماية اإلجتماعي ة والعم  إدارة تقضايا العمل والعم 

 ..وصيف المهني المعياري،ونظِم الت دريب والت عليم الفني  والت  

   اآلفاق المفتوحة لتعزيز الت عاون البيني العربي على أساس تقرارات القادة العرب في القمم توف ر

 ،2013و  2011 2009اإلتقتصادي ة و اإلجتماعي ة لألعوام الت نموي ة 

   الذي أتقر   2014الرياض" المنبثق عن "المنتدى العربي الث اني للتنمية والت شغيل" في العام  "إعالن

 مفهوم "الت حالف والتضامن العربي من أجل الت شغيل والحد  من البطالة". 

ةتلك هي أهم  نقاط   واآلفاق المفتوحة لتجاوزها. الص عوباتووالفرص  القو 

 

 وهللا من وراء القصد
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 المــراجع

 

 : منظ مة العمل العربي ة 

 ؛ 2009الكتاب اإلحصائي،  -

 .2013،  الكتاب الدوري إلحصائيات العمل في الد ول العربي ة -

 /األول، تشوورين  عووادل عبوود الوورحيم : مكانووة الش ووباب فووي سياسووات الت شووغيل فووي الوود ول العربي ووة، أكتوووبر

2012. 

 2009، السودان  علي خليل ابراهيم : رؤية مستقبلية لدور القطاع الخاص في مؤس سات الت دريب. 

  : البنك الد وليStatistiques mondiales, Mai 2012. 

  2014 –صندق النقد الد ولي. 

  : منظ مة العمل العربي ة 

 . 2003اإلستراتيجي ة العربي ة للت شغيل  -

 . 2009للت شغيل العقد العربي  -

 .2010اإلستراتيجي ة العربي ة للت دريب المهني والتقني  -

 .2011تكنولوجيا المعلومات وأثرها في تنمية الموارد البشري ة  -

دراسة حول سياسات وبرامج الت دريب والت عليم التقني والمهني لمواكبة إحتياجات أسواق العمل وفقا  -

 . 2014للمستجد ات العالمي ة 

 . 2014هيل المهني للنهوض بالت نمية البشري ة أت دريب والتتطوير ال -

 المتعلقة بمستويات العمل . 1اإلتفاتقي ة العربي ة رتقم  -

 ، مصر، ابراهيم الشافي .2015 الندوة القومي ة  –الربط بين منظومة الت دريب والت شغيل  -

  1975لتوجيه والت دريب المهني لعام بشأن ا 142منظ مة العمل الد ولية : م.ع.د. اإلتفاتقي ة الد ولية رتقم. 

 2005، الملتقى الد ولي حول الت نمية البشري ة  بن زاهي منصور، الشايب . 

 الطبعة األولى دار  ، دراسة شاملة لنظرية الترشيد ووسائله ، نحو الترشيد اإلتقتصادي عبد الغني سعيد ،

 . 1950النيل للطباعة 

  2013إصدار دار الساتقي / بيروت  –العالم العربي الفقر والفساد في  –سمير التنير . 

  من منظوور  2015االسكوا ، نحو خطة للتنمية ما بعد  –األمم المتحدة، المجلس اإلتقتصادي اإلجتماعي

 . 2014عربي، اهداف عالمية وغايات وطني ة وإتقليمي ة 

  معهود البحووث  لمبادرة النيباد/القواهرةرواية توفيق . الحكم الرشيد والت نمية في افريقيا : دراسة تحليلية ،

 . 2005والد راسات االفريقية 

  جامعة الكويت.  2012 – 2011تقرير الكويت للتنافسي ة / 
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  إشكالي ة الت نمية والحكم الراشد في الجزائر . –محمد خليفة 

  لموؤتمر الود ولي ا –المشروعات التنافسي ة في الجامعات المصرية بوين الواتقوع والموأمول  –محمد ابراهيم

 . 2009الث اني لتطوير الت عليم العالي / جامعة المنصورة 

  )مركز االمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجي ة )تنمية الموارد البشري ة في ظل اإلتقتصاد والمعرفة 

  ن / الش وباب وتووطي 2014مؤسسة آل مكتوم / برنامج األمم المتحدة اإلنموائي / تقريور المعرفوة العربيوة

 المعرفة. 

  تقريوور المعرفووة العربي ووة : نحووو تواصوول  2009مؤسسووة ال مكتوووم وبرنووامج األمووم المتحوودة اإلنمووائي /

 دبي.  –معالفي إنتاجي 

  الحلقووة المفقووودة بووين الجامعووات والبحوووث والمجتمووع فووي المنطقووة العربي ووة / مقترحووات للتغيير/االسووكوا

2013 . 

 1988منظ مة العمل الد ولية / جنيف  –لتنمية البشري ة عبد الرسول رجاء / المدخل التخطيطي ل 

  نهايووة لتجربووة إتقامووة  –عووودة الكفوواءات الجزائريووة الووى بلوودها األصوولي  – 2010العبوود الووالوي حسووين

 .2006/ دار النهار للنشر 97- 75ص  85بالمهجر.. المجلة العربي ة لعلم االجتماع بيروت العدد 

 نحو مجتمعات عربي ة منتجة وشاملة م.ع.د.  –دي نظرة جديدة الى النمو  اإلتقتصاUNDP 2013. 

  ( العلم والسيادة  2012زحالن انطوان )–  التوتقعات واإلمكانوات فوي البلودان العربي وة. مركوز دراسوات

 الوحدة العربي ة .

  ص  10" افتتاحية العدد " اضافات : المحلي ة العربي ة لعلم االجتماع بيروت العدد  2010الوحيشي خالد

 (7 – 12 . ) 

  معهوود  2008نهضووة تعليميووة تقوورن الجووودة بالكميووة / نوودوة علميووة حووول بوودائل الت نميووة  –محيووا زيتووون

 التخطيط العربي / القاهرة .

  هجورة العقوول البشوري ة مون الود ول العربي وة الوى الود ول المتقدموة / بحوث  –د. منى محمد الحسويني عموار

  www.Imami -edusaمنشور على االنترنت 

  دراسة ظاهر العقول أسبابها وعالمها،  –د. ابراهيم عبد الخالق رؤوى وم. كفاح يحيى صالح العسكري

 . 22مجلة كلية الت ربية العدد الث امن ص 

  دار  ، االسووكندرية ، االتجاهووات الحديثووة فووي إدارة الموووارد البشووري ة 2002صووالح الوودين عبوود البوواتقي ،

 الجامعة الجديد للنشر .

 كيف تصبح مدربا" فعاال"، مركز الخبرات المهني ة لإلدارة  2012ق عبد الرحمان توفي ، 

  الت ودريب وبنواء السولوك  الكويوت –المعهود العربوي للت ودريب  –جسر الت نميوة  – 2015د. فهد الفضالة ،

 . 13السنة  123المهني العدد 

  الت علوويم العووالي والبحووث العلمووي.  . وزارة 2008 - 2017اسووتراتيجية تطوووير الت علوويم العووالي والبحووث

2008. 
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 2012 –نشر في وات  . إصالح تقطاع البحث العلمي في تونس لتفعيل دوره التنموي واألكاديمي. 

  2014و 2013و 2012و 2011و 2010المسووووحات الوطني وووة حوووول الس وووكان والت شوووغيل لسووونوات .

 المعهد الوطني لإلحصاء.

  .وزارة الت نمية والت عاون الد ولي. الجمهورية التونسي ة.2011 - 2007المخطط الحادي عشر للتنمية . 

  .وزارة الت نمية والت عاون الد ولي. الجمهورية التونسي ة.2014 -2010المخطط الث اني عشر للتنمية . 

 وزارة الت نميووة واإلسووتثمار والت عوواون الوود ولي. 2016 - 2020الت نميووة  التوجيهيووة لمخطووط الوثيقووة .

 التونسي ة. الجمهورية

  وزارة الت نمية والت عاون الد ولي. الجمهورية التونسي ة.2014الميزان اإلتقتصادي لسنة . 

  وزارة الت نمية واإلستثمار والت عاون الد ولي. الجمهورية التونسي ة.2015الميزان اإلتقتصادي لسنة . 

 ربي ة. المركز العربوي إلدارة العمول تطوير البرامج واآلليات لتشغيل حاملي الشهادات العليا في الد ول الع

 .2008والت شغيل. تونس. نوفمبر 

  الكمية. والد راسات التنافسية للقدرة التونسي . المعهد2014القدرة التنافسي ة ومناخ األعمال 

  2010وتقائع وأرتقام من تقرير اليونسكو عن العلوم لعام. 

 2014والعمل المستقل.  مذكرة حول برامج الت شغيل. الوكالة الوطني ة للت شغيل. 

  2018 - 2014إصووالح المنظومووة الوطني ووة للتكوووين المهنووي. الوثيقووة التوجيهيووة والمخطووط الت نفيووذي .

 .2013وزارة التكوين المهني والت شغيل. تونس. 

  وزارة الت ربيووة. تووونس. 2015ميزانيووة وزارة الت ربيووة وفووق منهجيووة التصوورف حسووب األهووداف لسوونة .

2014. 

 موتقع واب الخاص بوزارة الت ربية. تونس.معطيات ومؤش رات القطاع بالنسبة للسنة الدراسية . 

  وزارة الت علويم العوالي والبحوث 2015 -2014الت عليم العالي والبحث العلموي باألرتقوام. السونة الجامعيوة .

 .2015العلمي. 

 (2003وديع، عدنان ) .، المعهد العربي للتخطيط، الكويت برنامج سياسات دعم القدرة التنافسي ة. 

 القوودرة التنافسووي ة وتقياسووها / المعهوود العربووي  / حووول مفهوووم  القوودرة التنافسووي ة انظوور :محموود عوودنان وديووع

الوزين / اإلبوداع  ،  بون نوذير نصور ، منصووري7-4ص  203ديسومبر  24العودد  / الكويوت / للتخطيط

 4-3كمدخل الكتساب ميزة تنافسي ة مستدامة  في منظمة األعمال / ص

 وديوع محمود 4-2ص  2012يوليوو  115العودد  / / سياسات التنافسي ة انظر : المعهد العربي للتخطيط ،

 5عدنان  / مصدر سابق /ص 

  وثيقة في الس ياسات اإلتقتصادية( تم انظر: المملكة األردنية / وزارة التخطيط/ التنافسي ة وتجربة األردن(

  1998اصدارها من خالل فريق تشكل للعمل في اطار مفهوم التنافسي ة  :

   التنافسي ة كمفهوم وكمنهج تعزز االستفادة مون اإلتقتصواد العوالمي فوي اطوار العولموة ومتغيورات المتعوددة

الت الهيكلي وة فوي بيئوة ا ألعموال  والتحوول نحوو إدارة جديودة خاصة في مجال تودفق اإلسوتثمارات والت حوو 

http://www.education.gov.tn/index.php?id=548&lan=1#?
http://www.education.gov.tn/index.php?id=548&lan=1#?
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دارة الشركات والمؤس سات وهو امر بال  االهمية يجب استيعابه من الودول العربيوة فوي اطوار للتنمية وإل

 تجديد الس ياسات اإلتقتصادية ودور الدولة . 

  وموا ورد    2015،  2014عن االعمدة االثناعشر للتنافسي ة انظر :  تقارير التنافسي ة العالميوة للعوامين

 بشأنها في تقرير التنافسي ة العربي  األخير وتقد تم تجميع هذه االعمدة بمعرفة الباحث 

  عبود الكوريم حموران ، مفهووم 7-4محمد عودنان وديوع / القودرة التنافسوي ة وتقياسوها / مصودر سوابق ص ،

 التنافسي ة ومؤش راتها ، 

 ة والشوركات الخاصوة بول حتوى علوى مسووتوى االشوارة هنوا إلوى أن التنافسوي ة التكوون علوى مسووتوى الدولو

فالقطاع الصناعي يبلور تنافسيته في اطار  القطاع داخل المؤس سات العامة وداخل  القطاعات اإلنتاجي ة .

تنافسي ة القطاعات االخرى  المكملة لإلتقتصاد الكلي وهنا تكون االشارة الى تقدرة شركة في تقطواع محودد 

د علوى الحكوموة  بالنسوبة للقطواع العوام او حتوى للقطواع الخواص الوذي على تحقيوق تنافسوي ة دون االعتموا

يسووتند الووى حمائيووة موون الدولووة  فوونحن اليوووم ام متغيوورات تجعوول الفاعليووة للشووركات وفووق تقوودرات اإلدارة 

 والتنافسي ة  وفق معايير السوق الليبرالي ة، 

 فسووي ة وتجربووة األردن )وثيقووة لفريووق حووول اهووم المتطلبووات التووي تحقووق نجاحووا فووي التنافسووي ة  انظوور : التنا

المملكووة األردنيووة .وديووع عوودنان ،القوودرة التنافسووي ة وتقياسووها ، ديسوومبر  ( وزارة التخطوويط / 99التنافسووي ة 

 الكويت ، المعهد العربي للتخطيط ، ، 2003

 افريقيوا  حول مفهوم الحوكمة انظر:  البنك الدولى / الحكم الجيد الجل التنمية فى الشرق االوسط وشمال

:  انظور 2003تقرير عن التنمية فى الشرق االوسوط وشومال افريقيوا /  )تحسين التضمينية والمساءلة( /

 أيضا: فؤاد الصالحي / مادة الحوكمة في الموسووعة العربيوة للمجتموع المودني )تحريور امواني تقنوديل ( /

لقضايا والس ياسات (/مجلة ، للباحث أيضا انظر: إتقتصاد السوق اإلجتماعي )المفهوم وا163 - 162ص

  197-194ص   2013سبتمبر  34مجلد  / صنعاء كلية االداب والعلوم االنسانية /

 169 - 167تصاد السوق اإلجتماعي /مصدر سبق ذكره تقفؤاد الصالحي / ا 

  المصدر السابق نفسه 

 المصدر السابق نفسه 

 ترجمة شووتقي جوالل /  سن /التنمية حرية / حول مفهوم التنمية باحدث معانيها ودالالتها  انظر / امارتيا

/  إضوافة الوى  االسوتفادة هنوا مون تقريور التنميوة البشورية العوالمي  2004الكويت موايوم  عالم المعرفة /

 الذي يحمل عنوان نهضة الجنوب في عالم يتغير   2013للعام 

 ن اهتماموا بالبيئووة والبعود اإلجتمواعي متموثال فووي  االشوارة  هنوا إلوى أن التنميوة المسووتدامة البود وان تتضوم 

المساواة والعدال واالنصاف  حتى تتسع خيارات التنمية لك أفراد المجتموع وفقوا للمفهووم السوابق للتنميوة  

فالتنمية بشكل عام والنمو  اإلتقتصاد بشكل خاص البد وان يتضمن بعدا إجتماعي ا  واال  فان التنمية تكون 

 تفات الى المجتمع.لاال انب يعزز الربحية دوناحادي الج ناتقصة والنمو  اإلتقتصادي
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 ، مصدر سابق ، بن نذير نصر الدين ، منصوري الزين ،  انظر : وديع  محمد عدنان ، القدرة التنافسي ة

  7-4 ص اإلبداع كمدخل الكتساب ميزة تنافسي ة مستدامة ، دون تحديد مكان النشر او تاريخه /

 دامة بيئتووه يوورتبط بوودور الوودور وحضووورها فووي تنظوويم المجووال الجوودير بالووذكر ان ميووزة التنووافس واسووت

اإلتقتصادي الكلوي وفقوا للسياسوات المالي وة والضوريبية ووفقوا لمحفوزات االسوتثمار وجذبوه ووفقوا ألسولوب 

اإلدارة الرشوويدة  ، وكلمووا كووان اإلتقتصوواد الكلووي متوووزان فووي تقطاعاتووه  محققووا لنمووو واتقعووي كووان داعمووا 

 للتنافسي ة .

 26 - 21ص 4العدد مجلة إتقتصاديات شمال افريقيا / / تحليل التنافسي ة في ظل العولمة /نوري منير  

  خالل السنتين األخيرتين ومع انخفاض مستمر في اسعار الونفط تعرضوت إتقتصوادات الودول العربيوة الوى

حجوم  تذبذب كبير وهزات غير عادية بمافي ذلك كبرى الدول المنتجة للونفط مثول السوعودية والتوي تزايود

ممووا يووؤثر سوولبا علووى االنفوواق الحكووومي الموجووه   2014/2015العجووز فووي الموازنووة بالتتووابع للعووامين 

خصوصا نحو األبعاد اإلجتماعي وة ونحوو موازنوة االسوتثمار المحلوي والخوارجي . انظور تقريور التنافسوي ة 

 ، 2012العربي للعام 

 يونيوو  جنبوي المباشور فوي البلودان العربيوة /حول جاذبية االسوتثمار  انظور : مودحت ايووب /االسوتثمار اال

وعون ضومان بيئوة مواتيوة لالسوتثمار  المحلوي والعوالمي  انظور : ليسوتر ثوارو ،  ، 22-16ص / 2005

  53، ص  1995،  204الصراع على القمة ، مستقبل المنافسة اإلتقتصادية ، عالم المعرفة ، العدد 

 تثمار يكوون الحوديث عون مسوتويات المخواطر أيضوا وفقوا في اطار البحث عن بيئة إتقتصادية مواتية لالس

للسياق العام الذي تعيشه بعض البلدان ومنها اليمن على سوبيل المثوال ليسوت مخواطر امنيوة وسياسوية بول 

 مخاطر في االئتمان والقروض التي يجب ان تكون متوفرة لألفراد من البنوك والمصارف .

 جهة نظر عربية بحثت كثيرا لم اجود سووى تقوراؤءة واحودة وهوي حول تقراءة نقدية لتقرير التنافسي ة من و

من خالل استيعاب مضمون الت قرير واالتقرار ببعض االخطاء   تعكس وعيا جيدا وفهما عميقا وموضوعيا

، الحودث )صوحيفة  2015انظر :  محمد بون عبود هللا محمود الحوارثي ، تقوراءة لتقريور التنافسوي ة العلميوة 

   2015كتوبر أ  6عمانية مستقلة (/ 

  المصدر نفسه 

  االشارة هنا الى الحديث عن ان مناخ االستثمار عام وشامل  في اطار محفزات ادارية ومالي ة ووفق بيئة

 سياسية مستقرة تعزز النمو  اإلتقتصادي وتخلق جذبا لالستثمارات  

 ، مصدر سبق ذكره تقراءة في تقرير التنافسي ة العالمية..../ محمد الحارثي 

  المعهود العربوي للتخطويط ، العودد  ، سياسوات التنافسوي ة / 2012في ذلك: تقرير التنافسي ة العربوي  انظر

موتقووع  ، عبوود الكووريم حمووران ، مفهوووم التنافسووي ة ومؤش ووراتها، الووركن االخضوور، 2012، يونيووو  115

، محموود عوودنان وديووع ، http://www.grenc.com/showالكترونووي يعنووي بالمسووائل اإلتقتصووادية  

  2003القدرة التنافسي ة وتقياسها ، ديسمبر 
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  هذه التوصيات تم تجميعها وفق تقراءة الباحث وتقديره الهميتها ثم وضعها في ترتيب  وتم االستفادة مون

، محمود الحوارثي تقوراءة فوي تقريور التنافسوي ة  2012مصادر متعددة لتنسيقها : تقريور التنافسوي ة العربوي 

الكويت ، مصدر سوابق  ، محمد عدنان ،القدرة التنافسي ة ، المعهد العربيوديع  العالمي )مصدر سابق (/

، طاهر 2011، دار المعرفة للنشر،  عصام مندور التنمية اإلتقتصادية والتغير الهيكلي في الدول العربية

الصووندوق العربووي لالنموواء  / حموودي كنعووان)تحرير(/ دور الدولووة فووي البيئووة اإلتقتصووادية العربيووة الجديوودة

 ، 99فبراير  تقتصادي واإلجتماعي/اإل
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