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 كلمة شكر

 
في كل أنحاء العالم سوق العمل هي أداة تستخدمها الحكومات الهادفة إلى تحسين أداء سياسات ال 

والهدف من هذه .  لتحسين واقع التشغيل ومساعدة الناس على االرتقاء بمهاراتهم لمالءمة حاجات السوق
 هاسياسات، ومدى التكامل المحقق بين عناصرلتلك الالدراسة هو النظر في مدى استخدام الحكومات العربية 

وقد تم إعداد .  عية التي تحتاج إلى مساعدة في هذا المجالالمختلفة، وما إذا كانت تفيد مختلف الفئات االجتما
للجنة  التابعةشعبة التنمية االجتماعية هذا البحث في إطار الجهود التي يبذلها قسم السياسات االجتماعية في 

الخبرات في مجال سياسات  عزيزبهدف بناء قاعدة للمعارف وت ،(اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 .العمل والحماية االجتماعية في منطقة اإلسكوا

 
قسم السياسات  رئيسةة السيدة ديان زوفيغيان، بإشراف السيدة جيزيال نوك دراسأعّدت هذه ال 

وهي تستند إلى أبحاث موّسعة أجرتها السيدة .  االجتماعية والسيد فريديريكو نيتو مدير شعبة التنمية االجتماعية
وبالتعاون ( وهما مساعدتان في شؤون األبحاث)دة لينا نصار والسيدة كريستين روحانا زوفيغيان بمساعدة السي

من جهات االتصال في البلدان األعضاء في اإلسكوا الذين عملوا بجهد على جمع البيانات  مجموعةمع 
 .النتائج ومراجعة

 
قدم في منظمة العمل السيد زافيريس تزاناتوس، وهو مستشار أ دراسةفي إعداد هذه الأيضًا وساهم  

 من إضافات وتعليقات تقدم بها ما استفادت الدراسةك.  الدولية، بتقديم النصائح ومراجعة محتويات الدراسة
 العمل حولموظفون حكوميون ومتخصصون في شؤون العمل شاركوا في اجتماع فريق الخبراء وورشة 

 .ةدراسث استعرض المجتمعون مسوّدة هذه الحي( 2100مارس /بيروت، آذار)أسواق العمل في منطقة اإلسكوا 
 
 .وقدم الفنان اللبناني السيد عيسى حلوم مشكورًا الرسوم التي تزين الغالف 
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 تنفيذي ملخص
 
رتفاع الاالجتماعي والسياسي الثمن األخيرة العربية في الفترة  المنطقةالتي شهدتها كشفت المظاهرات  

إلى صوغ  ، والحاجةالشباب صفوفا في م، ال سيةالعمالة غير النظاميمعدالت البطالة والعمالة الناقصة و
 .سياسات قادرة على تحسين فرص العمل والفرص االجتماعية واالقتصادية للجميع نفيذوت
 
في تدخلها في أسواق  الحكوماتتقديم المعلومات التي يمكن أن تستند إليها إلى ة دراسهدف هذه الإذ تو 

في المنطقة العربية ق العمل اسوالهادفة إلى تحسين أداء أسياسات الجارب إعداد تتنظر في هي ف ،العمل
ما يعترض وعلى أسس الشمولية والكفاءة السياسات هذه عداد الخيارات والفرص المتاحة إل تعرضوتحللها، و

 .قيودذلك من 
 
ات الهادفة إلى السياسإعداد يناقش تجارب  ولاأل فصلال  .ينيرئيس فصلينة في دراسوتقع هذه ال 

.  العالم في أنحاء مختلفة منبمرحلة انتقالية  نامية وبلدان تمربلدان بلدان متقدمة وفي تحسين أداء أسواق العمل 
 ومنها، يةسياساتقضايا  ما تنطوي عليه منوفي مواطن قوتها وضعفها والسياسات نظر في كيفية اعتماد هذه يف

أن عملية  فصلهذا ال بينوي  .هاوتقييم آثار ،ات القطاعين العام والخاصومسؤولي ،منها ةيدتحديد الجهات المستف
 فتتأثر باألهداف االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،لظروف السائدةبا ترتبط سياساتهذه ال اختيار وتصميم

 .وببنية سوق العمل والقدرات اإلدارية والمالية للدولةلصانعي السياسات 
 
بعض في السياسات الهادفة إلى تحسين أداء أسواق العمل لمحة عامة عن  انيثالفصل ال يتضمنو 

إلى أبحاث  هذا الفصلستند يو(.  اإلسكوا)البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 سياساتمنطقي لهذه الس الانظر في األسيبرنامجًا في المنطقة، ف 25وبيانات عن أجريت خصيصًا للدراسة 

فئة من  خاصة بكلال ية الرئيسيةالسياساتالقضايا ها ونطاقها وتصميمها، وفي إلية وجهأهدافها والفئات المفي و
 سياساتهذه الباالتجاهات الرئيسية السائدة والدروس المكتسبة من تعريفًا  فصلهذا ال تضمنوي  .السياساتهذه 

 :يما يلهذه االتجاهات والدروس من و.  في البلدان العربية
 

 .بشكل متكّرر سوق العملتحسين أداء  التي تتوجه إليها سياساتفئة الفئة الشباب هي تبقى  
 
حكومات البلدان  كانت، 2100المظاهرات والثورات التي قادها الشباب في عام  قبل اندالع ىحتف 

ولكّن أحداث عام .  ديعلى الصعيدين االجتماعي واالقتصا ًاكبير يًاالعربية مدركًة أن بطالة الشباب تمثل تحد
لتسهيل انتقال خصوصًا  ،الموجهة إلى الشبابسوق العمل تحسين أداء  سياساتدعت إلى رفع مستوى  2100

 .الشباب من مرحلة التعليم إلى سوق العمل
 

ن الخيارات مهي  ةالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسط برامج التدريب وبرامج تطوير 
 .ياساتًا على صعيد السرواجاألكثر 

 
 عدم كفايةحتياجات سوق العمل والالمهارات  عدم مالءمة السياسات في المنطقة يرون أن وفواضع 

لكن السياسات التي وضعوها .  ة التي تعترض تحقيق العمالة الكاملةيالعوائق الرئيس من ،المولدةفرص العمل 
 .للعمالة ةمتكامل اتاستراتيجي اعتمادبداًل من  مجزأةبرامج  كانت تفتقد إلى الفعالية ألنها اقتصرت على

 
 .في معظم الحاالت محدودالسياسات الهادفة إلى تحسين أداء أسواق العمل نطاق  
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 في القضاء علىز تأثيرها يمنها وتعز ةداستفاال نطاق توسيعزيادة الموارد المستثمرة فيها لينبغي لذلك و 
 .البطالة

 
 .شغيليراتها في الحصول على خدمات التمع نظال تتساوى بعض شرائح القوى العاملة  

 
السياسات الهادفة في تصميم  ينالنساء وسكان األرياف والعاملين غير النظامي ال بد من تعزيز مراعاة 

 .إلى تحسين أداء سوق العمل
 

ها نفيذسوق العمل إلى البيانات الالزمة في مختلف مراحل إعدادها وتتحسين أداء  سياساتتفتقر  
 .وتقييمها

 
كافية حول سوق العمل  تستند إلى معلومات غيرسوق العمل تحسين أداء  سياسات عملية تصميم معظم 

كذلك ال تتوفر بيانات كافية حول تأثير هذه .  واقع السوقل ومالءمتها ة هذه السياساتفعاليمما يقوض 
عد بيانات شاملة وقابلة وهذا النقص في البيانات يحتاج إلى معالجة سريعة من خالل إعداد قوا.  السياسات

 .للمقارنة حول التحديات االجتماعية واالقتصادية وحول آثار السياسات العامة
 

 .السياسات المعتمدة إلى المستوى الالزم من التكاملتفتقر  
 
سوق العمل لكي تقدم للمستفيدين خدمات لتحسين أداء متكاملة  سياساتتصميم  تحتاج المنطقة إلى 

تنسيق بين ال ال بد منولتحقيق ذلك .  مطابقة المهارات مع الوظائفتدريب والتوجيه المهني وة تتضمن اليتكميل
 .هانفيذوت سياساتهذه المختلف الوكاالت العامة المعنية بإعداد 

 
إلى ( من جهات مانحة ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص)تفتقر الجهات غير الحكومية  

 .المستوى الالزم من التنسيق والتنظيم
 
.  هانفيذسوق العمل وتمويلها وتتحسين أداء  سياساتتؤدي الجهات المانحة دورًا أساسيًا في إعداد  

الشمولية ب تتسم سياسات إعدادالدفع باتجاه تكرار واليسمح بتفادي  تلك الجهات بينفيما فتعزيز التنسيق 
على مستوى وآخذًا في النمو شطًا كذلك يؤدي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية دورًا نا.  والتكامل

معايير وضع بما في ذلك  ،الجهتين وأنشطة هاتين تأسيس تعزيز األنظمة التي تحكم ولكن ينبغيالمنطقة ككل، 
 .لجودةل
 

 .ما زالت الشراكات بين الحكومات والمؤسسات التجارية الخاصة دون المستوى المطلوب 
 
 ،ت التجارية الخاصة كمصدر للمعلومات والتمويل والخبراتالمؤسسا ال تقِدر قيمةالحكومات  ما زالت 

 وأال بد من بناء الشراكات بين الحكومات والمؤسسات التجارية الخاصة  ، وبالتاليتستفيد من مواردهاوال 
 .تعزيز الشراكات القائمة

 
أداء الحكومية الهادفة إلى تحسين  سياساتالهذه الدروس المستخلصة من استعراض تجارب إعداد  
تعزيز اإلرادة والقدرات الالزمة ( أ) :ما يلي البلدان إلىهذه تدّل على حاجة في البلدان العربية ق العمل اسوأ
هيكلية وعملية تدعيم ( ب)ومقّومات اإلنصاف؛  األدلة على مرتكزة أهداف اجتماعية واقتصادية وعمالية وضعل

 مختلف الوزارات والوكاالت العامة؛ بين  وتكاملهاسات إدارة الحكم بالمقّومات الالزمة لتسهيل تنسيق السيا
مع الجهات غير الحكومية كالجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية  زيادة الوعي بفوائد الشراكات( ج)

 .الشراكاتهذه وبأهمية وضع االستراتيجيات الالزمة لبناء وتنظيم  ،والقطاع الخاص



 ةــمدمق
 
االجتماعية والسياسية نتيجة التوترات  العربية البلدان في العمل قاسوأ هاتواجه التي التحديات برزت 

فبعد مرور أشهر قليلة  . ت اهتمام واضعي السياسات نحوهاهوجو 2100هّزت المنطقة العربية في عام التي 
طالة المرتبطة بالب والسياسية على المظاهرات والثورات والتغييرات السياسية، برزت المخاطر االجتماعية

 العمل واقعة واحتلت سياسات الشباب، كحقيقة صفوفا في م، ال سيةوالعمالة الناقصة والعمالة غير النظامي
 .المنطقة في السياسات واضعي أعمال جدول على األولويات قائمة

 
وأجرت نقاشات حولها وكانت معظم الحكومات والوكاالت المانحة مدركًة للتحديات في قطاع العمل  

خالل األعوام العشرين  تفالمنطقة شهد.  ها لم تكن تدرك أن معالجتها ملّحةنالق الربيع العربي، غير أقبل انط
تحديات  أتنشوفي الوقت نفسه، .  معدالت نمو القوى العاملة والبطالة مستويات مرتفعة جدًا فياألخيرة 

تنامي  لقد كشفوعلى سبيل المثال، .  رةوفرص جديدة لها عالقة بالظروف االقتصادية اإلقليمية والدولية المتغّي
دور القطاع الخاص في النمو االقتصادي وفي خلق فرص العمل، وتكامل االقتصاد اإلقليمي مع االقتصاد 

في المنطقة وتأثيره على قابلية تشغيل اليد العاملة والقدرة  ةملاالع وىقالإنتاجية  ىمستوانخفاض العالمي 
العمل "توفير دعم  ضرورةعلى  المتزايد الدولي ساهم اإلجماعسنوات األخيرة، وفي ال.  التنافسية لالقتصاد

التداعيات االجتماعية السلبية التي تنتج عن ارتفاع معدالت العمالة في رفع مستوى الوعي ب ، تدريجيًا،"الالئق
على  المتساويةو الجيدةفرص العمل إدراج مسألة توفير أهمية  مما أكد غير النظامية وتجزؤ أسواق العمل،

 .السياسات العامةأجندة 
 
هذا الواقع المتشابك على مستوى السياسات العامة كان حافزًا لتدخل مباشر من القطاع العام في أسواق  

ق العمل أحد أبرز مكّونات اسوتحسين أداء أ سياساتشكلت قد و . العمل في المنطقة خالل العقود األخيرة
خدمات التشغيل السياسات وتتضمن هذه .  ى معالجة التحديات في هذا المجالالسياسات الحكومية الهادفة إل

المؤسسات الصغرى  العامة، وإعانات التشغيل، وبرامج التدريب، وبرامج األشغال العامة، وبرامج تطوير
 .والصغيرة والمتوسطة

 
ولويات واضعي ة أمسياسات العمل في مقد فاألزمة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا وانتهت إلى وضع 

ق اسوتحسين أداء أ سياساتالمنطقة في مجال السابقة التي عرفتها تجارب الالسياسات، تستدعي النظر في 
ة مواطن الضعف والقوة دراسهذه اللذلك، تناقش و  .العمل لكي تسترشد بها الحكومات فيما تتخذه من قرارات

 ،العمل وما يرتبط بها من تحديات اجتماعيةق اسوأها واجهتلمعالجة التحديات التي  تمدعُتاالتي  سياساتالفي 
 .الهذا المجفي  (1)(اإلسكوا)تجارب البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وتعرض 

 
بلدان متقدمة ق العمل في اسوتحسين أداء أ تسياساتجارب  الدراسةالفصل األول من هذه ستعرض يو 
كيفية اعتماد هذه السياسات نظر في وي.  في أنحاء مختلفة من العالم ةن تمر بمرحلة انتقالينامية وبلدابلدان و

 منها، ةفيدالمست الجهات تحديد ومنها ،يةاتقضايا سياسوما تنطوي عليه من وفي مواطن قوتها وضعفها 
هذه ر وتصميم أن عملية اختيا ويبين هذا الفصل.  هاآثار وتقييم ،والخاص العام القطاعين ومسؤوليات

فتتأثر باألهداف االقتصادية والسياسية واالجتماعية لواضعي السياسات  ،الظروف المحيطةب ترتبط سياساتال
 .وببنية سوق العمل والقدرات اإلدارية والمالية للدولة

                                                

 والسودان، السورية، العربية والجمهورية والبحرين، المتحدة، العربية واإلمارات األردن،: هي اإلسكوا في األعضاء لبلدانا (0)

 .وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمنوالعراق، وُعمان، 
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بلدان منطقة بعض سوق العمل في تحسين أداء  سياساتالثاني لمحة عامة عن  الفصل يتضمنو 
وترد )برنامجًا في المنطقة  25 عنوبيانات أجريت خصيصًا للدراسة إلى أبحاث هذا الفصل تند سيو.  اإلسكوا

 سياساتهذه الاألساس المنطقي لنظر في في ،(لمحة عن المنهجية المعتمدة في تجميع البياناتالحقًا  0في اإلطار 
 الرئيسية الخاصة بكل فئة من اساتيةالسي القضاياها ونطاقها وتصميمها، وفي إلية وجهأهدافها والفئات المفي و

 سياساتالالمشاركة في بناء قاعدة إقليمية للمعرفة حول  من إجراء هذه اللمحةهدف الو.  سياساتهذه ال
فهي تتناول التحديات التي تعترض إعداد سياسات العمل في  . ق العملاسوالحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أ

يم م؛ وتعوانتشارهاسوق العمل تحسين أداء  سياساتتوسيع نطاق  :أن ما يليبشة يالمنطقة والتوصيات الرئيس
النساء والشباب والفئات األخرى الضعيفة؛ وتعزيز التنسيق والتكامل في تصميم ب مراعاة المسائل المتعلقة

إطار ة في فذالبرامج المنها؛ وتعزيز دور الدولة في تخطيط وتنسيق نفيذسوق العمل وتتحسين أداء  سياسات
العام والخاص، وتنظيم الخدمات التي تقدمها الجهات  ينسوق العمل التي تعود إلى القطاعتحسين أداء  سياسات

 .ووضع نظم للرصد والتقييم ؛الفاعلة في القطاع الخاص؛ وبناء الشراكات مع المؤسسات التجارية الخاصة
 
اعتماد نهج متكامل في ة، إلى أهمية التجارب الدولية واإلقليمي بعد استعراض، هذه الدراسةوتشير  

يجمع بين وظائفها ( أ) :يحقق ما يلي ، بحيثق العملاسوالحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أ سياساتالإعداد 
ويقّر بأهميتها كعنصر رئيسي ألّي سياسة ناجحة للتنمية ( ب)االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛ وقيمتها 

تتسم بالكفاءة أسواق العمل لتحسين أداء  وتنفيذ سياساتر الدولة األساسي في إعداد ويفّعل دو( ج)االجتماعية؛ 
تحقيق التوازن بين التنمية االجتماعية والتكامل في و ،ز على أسس اإلنصافارتكاالوجه نحو فئات محّددة ووالت

 .االجتماعي
 

 المنهجية المعتمدة  -1اإلطار 
 

ق العمل اسوالحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أ سياساتالة عن تجارب إعداد ستند اللمحة المقدمة في هذه الدراست 
 :موزعة على الشكل التالي برنامجًا 58في البلدان األعضاء في اإلسكوا، إلى عّينة شملت 

 
  22 واإلمارات العربية المتحدة ،األردن :هي التاليةبلدًا  12لخدمات التشغيل العامة من  برنامجًا، 

 ،ومصر ،ولبنان ،والكويت ،وقطر ،وفلسطين ،مانوُع ،والعراق ،والجمهورية العربية السورية ،نوالبحري
 ؛والمملكة العربية السعودية

  7  والبحرين، والمملكة  األردن، واإلمارات العربية المتحدة، :هي التاليةبلدان  4برامج إلعانات التشغيل من
 ؛العربية السعودية

  22 والبحرين، والجمهورية  األردن، واإلمارات العربية المتحدة، :هي التاليةبلدًا  12ب من برنامجًا للتدري
العربية السورية، والعراق، وُعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية 

 ؛السعودية، واليمن

  6  ؛العراق ومصر واليمن :هي التاليةبلدان  2برامج لألشغال العامة من 

  22  األردن، : هي التاليةبلدًا  12برنامجًا لتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من
والبحرين، والجمهورية العربية السورية، والعراق، وُعمان، وفلسطين، وقطر،  واإلمارات العربية المتحدة،

 .والكويت، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن
 
البرامج ليست شاملة واللمحة العامة المعروضة في هذه الدراسة ال تهدف إلى تقديم جردة كاملة للسياسات  إن قائمة 

تدل الحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أسواق العمل في منطقة اإلسكوا، ولكنها تتّضمن مجموعة واسعة من البرامج التي 
ن الجوانب الرئيسية لتدخالت القطاع العام في أسواق العمل واالتجاهات ، والعّينة تبّيعلى الممارسات الشائعة في هذا المجال

  .السائدة في سياسات العمل في المنطقة
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 (تابع) 1اإلطار 
 

 :أما البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرامج فقد تناولت حيثما توّفرت 
 
  أهداف البرنامج؛ 
  الفئة المستهدفة بالبرنامج؛ 
  نامج ومّدته؛ميزانية البر 
  الخدمات التي يقّدمها البرنامج؛ 
  اإلطار المؤسسي المعتمد في تقديم الخدمات؛ 
   ؛(موزعًا بحسب الفئة العمرية، ونوع الجنس، ومستوى المهارات كلما كان ذلك ممكنًا)عدد المستفيدين 
  يل والتنفيذدور الجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص في التمو. 
 
 :وقد شملت مصادر البيانات والمعلومات 
 
   ؛(جميع المصادر عامة ورسمية)تقارير البرامج ومواقعها على اإلنترنت أو الوكاالت والوزارات المنّفذة 
  االستبيانات المرسلة إلى حكومات البلدان األعضاء في اإلسكوا؛ 
  مقابالت مع مسؤولين في اإلسكوا. 
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 :ق العملاسوالحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أ سياساتال  -اًلأو
 والتجارب الدولية الخيارات المتاحة

 
سوق الحكومية الهادفة إلى تحسين أداء سياسات الفي إطار برامج الاختيار المجموعة المالئمة من  إن 

مام شامل بالقدرات التي تملكها حتاج إلى إلمن المسائل التي ت ،هانفيذالعمل وتحديد سبل تمويلها وتصميمها وت
، وإلى معطيات لها السياسات ونوافذ الفرص المتاحة وضع ها في مجالالحكومات والعوائق التي تعترض

 .في مختلف الظروف االقتصادية والمؤسسية السياساتهذه  يةمرتكزة على األدّلة حول فعال
 
التي  ةمختلفاألسس المنطقية ال فصلستعرض هذا اليولتحديد األسس المعتمدة في صنع السياسات،  
هذه قدم لمحة عامة عن مختلف يومن ثم .  اوكيفية تصميمهسوق العمل  تحسين أداءسياسات اختيار  وجهت

 ،نامية وبلدان تمر بمرحلة انتقاليةبلدان ة استخدامها ومواطن ضعفها وقوتها في بلدان متقدمة ويوكيفالسياسات 
 .هانفيذالسياسات وتهذه ى إعداد عرض أبرز التحديات على مستويو
 

 ق العملاسوالحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أ سياساتالس  المنطقية لتطوير األ  -ألف
 
عادًة على الوظائف واألهداف  تركيز ينصّبفال.  إلى أسس منطقية عدةسياسات العمل ستند صياغة ت 

قد تؤدي بحسب تصميمها مجموعة  لسياساتهذه ا سوق العمل، غير أنتحسين أداء  سياساتاالقتصادية ل
يعتمد على النهج  اوتصميمههذه السياسات فاختيار .  متنوعة من الوظائف واألهداف االجتماعية والسياسية

السياسات بشأن تدخالت القطاع العام في السوق وعلى ما يحددونه من أولويات اقتصادية صانعو ه بعالذي يت
 .ةيواجتماعية وسياس

 
ور اقتصادي، تسعى سياسات العمل إلى تصحيح مواطن اإلخفاق في سوق العمل ومنها فمن منظ 

المهارات التي تملكها  مالءمةالنقص في تدفق المعلومات بين الباحثين عن عمل والمؤسسات التجارية أو عدم 
التعويض عن كذلك يمكن أن تهدف سياسات العمل إلى .  لمهارات التي يحتاجها أرباب العمللالقوى العاملة 

تدني الطلب على اليد العاملة نتيجة النماذج اإلنمائية التي تعتمد على كثافة رأس المال أو نتيجة فترات الركود 
في مجال  لطلبلالعرض  مالءمةسوق العمل نحو تسهيل عملية تحسين أداء  سياساته جلذلك تت.  االقتصادي

 إلى هذه السياساتهدف تو.  م آليات خلق فرص العملوتدعي ،، وتحسين مهارات العمال واإلنتاجيةالعمالة
 .تيسير النمو االقتصاديلسوق العمل واالستفادة من الموارد البشرية كاملة  تفعيل أداء

 
صانعو  يقومأن ينبغي  ،ءة من منظور اقتصادياكفبالسوق العمل تحسين أداء  سياسات تسملكي تو 

التوفيق بين آليات في د العاملة من حيث العرض والطلب وتحديد مواطن القوة والضعف في اليبالسياسات 
بما في ذلك أسواق العمل في األرياف )في مختلف شرائح سوق العمل المهارات المتوفرة والمهارات المطلوبة 

المحدودة؛ والذكور واإلناث؛ وفئات المهارات ن النظامي وغير النظامي؛ والمهارات العالية واوالمدن؛ والقطاع
من فهم  د لصانعي السياساتفال ب(.  ة أو الدوريةمؤقتالهيكلية أو ال)وطبيعة البطالة  ،(رين والمحليينالمهاج

طبيعة التحديات التي معّمق ومرتكز على األدلة لتشخيص إجراء المعالم الخاصة بسوق العمل في بلد ما و
لطلب على اليد العاملة يمكن معالجته فتدني ا.  ، من أجل وضع السياسات المالئمة للمعالجةواجهها سوق العملت

 تطويرلبرامج إطالق إعانات التشغيل أو توفير عن طريق تعزيز فرص العمل عبر تطوير األشغال العامة أو 
ومن ناحية عرض اليد العاملة، يمكن تحسين قابلية تشغيل اليد العاملة عبر تطوير برامج .  المؤسسات الصغرى

سواء فق بين العرض والطلب على اليد العاملة االتو عدم أما.  للعاطلين عن العمل العمل أو أثناءالتدريب، إما 
 .تطوير خدمات التشغيلب فيمكن معالجتهالخاص، القطاع في القطاع العام أو



-8 -

 

 له مبرراته، العمل سوقتحسين أداء  لسياسات كأساس منطقياالقتصادي  الجانبالتركيز على  هذا 
فهي تسهل دمج .  مجموعة متنوعة من الوظائف االجتماعية والسياسية أيضًاتؤدي هذه السياسات غير أن 

تطوير األشغال  فإنوفي هذا اإلطار، .  بذلك تماسك النسيج االجتماعي زالفئات االجتماعية المستبعدة وتعز
م برامج دعتطوير و ،سهل إعادة دمج العاطلين عن العمل ذوي المهارات المحدودة في سوق العمليالعامة 

 لأن تسه سياساتللهذه اكذلك يمكن .  حول دون إقصائها عن سوق العمليلفئات الضعيفة ل الموجهةاألجور 
بتوسيع نطاق فرص العمل في المناطق  تقضيجتماعي عندما االتكامل المتوازنة والجتماعية االتنمية التحقيق 

 تفاديأن تساعد في  ذه السياساتلهكذلك يمكن .  لبطالةأعلى لمعدالت  لالريفية والمحرومة التي تسج
إلى سوق العمل في  ة من السكانفيالضع الفئاتنفاذ الشباب أو  تسهلإذا ما سياسية الجتماعية واالضطرابات اال

بالنسبة إلى السياسيين  بالغةسوق العمل أهمية تحسين أداء  وبالتالي، تكتسب سياسات.  أوقات األزمات
يصح و.  ة، ال سيما في أوقات األزماتياالجتماعي أو االضطرابات السياسلمواجهة اإلقصاء  أداةباعتبارها 

العمال يشكل ، حيث في منطقة اإلسكوا ةيفي البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال بوجه خاصهذا 
 ،(1)التحديات القائمة منالتنمية الريفية ال تزال ، و(2)نسبة كبيرة من اليد العاملةالفقراء العاملون و ينغير النظامي

 .(4)الشباب تشديد االهتمام بمعالجة بطالة الشباب يحّتم تزايد فئةو
 

 :ق العملاسوالحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أ سياساتال  -باء

 أنواع البرامج والتجارب الدولية
 
ق اسوين أداء أالحكومية الهادفة إلى تحس سياساتالالخيارات والتجارب المتاحة في مجال تحليل  نإ 

تقييم  وأ السياساتمسح إقليمي أو دولي لهذه  رولكن قّلما يتوف.  العمل يمكن أن يسهل تحديد الممارسات الفضلى
وأي لمحة عامة عنها على .  ما منها بلدان منطقة اإلسكواي، خاصة في البلدان النامية وال سلتأثيرهامقارن 

على ة تتعلق بشكل رئيسي بتأثير البرامج على معدالت البطالة وم سوى استنتاجات أوليدالصعيد الدولي ال تق
 .(5)الدخل

من تحديات في مجال  هعالجتناول ما تيعرضًا موجزًا عن مختلف أنواع البرامج  جزءال اهذ نتضميو 
ل المحتم قدم استنتاجات أولية حول التأثيريكما .  ات اعتمادها وأهدافهاغالعمل وما تحتاجه من موارد، ومسو

 حيثما كان ذلك ممكنًا،و.  لهذه البرامج على العمل والمجتمع باالستناد إلى الدراسات المتاحة في هذا المجال
ق العمل اسوتحسين أداء أ سياساتإطار ة في فذالبرامج المن واستعماالتهج الضوء على التباين في ُن اءلقسيتم إ

 .ي تمر بمرحلة انتقاليةالنامية والبلدان التالبلدان مة ودالبلدان المتق بين
 
لقاء الضوء على التباين بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة إإلى  وما يدفع 

 ،سبيل المثال ىفعل.  اههالتي تواج تحدياتالتها وهيكليإدراك شدة االختالف بين أسواقها من حيث  هو ةيانتقال
العاملة ومن األنشطة  قوىمن الأكبر ة شريحلنظامي والقطاع الزراعي يشكل العاملون في القطاع غير ا

فر الموارد المالية واإلدارية التي تؤثر على القرارات التي تتخذها اتو كما أن.  البلدان النامية في االقتصادية
دان النامية بين البل، يختلف كثيرًا سوق العمل ونطاقها وتصميمهاتحسين أداء  تحديد سياساتالحكومات بشأن 

من هذه  ةواحد صيغة اعتماد باليس من الصولذلك .  والبلدان المتقدمة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

                                                

(2) Tzannatos, 2009, pp. 14-16. 

(1) ESCWA, 2009. 

(4) ESCWA, 2006. 

(8) Dar and Tzannatos, 1999; Betcherman, Olivas and Dar, 2004; Estevão, 2003; Card, Cluve and Weber, 2009; 

Kluve, 2010.                                                                                                                                                                                                  
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بل ينبغي للسياسات المعتمدة للمعالجة أن تأخذ في االعتبار باعتبارها مالئمة لجميع الحاالت،  السياسات
يصّح في منطقة اإلسكوا ذات التباينات الشديدة في وهذا .  التحديات والحاجات والقدرات الخاصة بكل بلد

تضّم بلدانًا ذات دخل منخفض وأخرى ذات دخل مرتفع وكذلك  إذ ،مستويات التنمية االجتماعية والمؤسسية
مصّدرة لأليدي العاملة وبذلك تختلف من حيث احتياجاتها في مجال السياسات وقدراتها أخرى بلدانًا مستوردة و

بلدان المنطقة التي إن ف وهكذا،.  ق العملاسوتحسين أداء أ سياساتتخصيصها ل تي يمكنالموارد ال حجمو
سترشد بتجارب البلدان ذات األوضاع المماثلة لها من حيث الموارد ينبغي أن ت سياساتهذه التصميم ترغب في 

ع اليد العاملة بين مثل حجم القطاع غير النظامي، وتوّز)ة أسواق العمل هيكليالعامة والقدرات اإلدارية و
ومهارات القوى  ،نسب مشاركة الفئات العمرية واإلناث والذكور في القوى العاملةالقطاعين العام والخاص، و

فق اتو عدمو ،فرص العمل خلقوالنقص في  ،مثل بطالة الشباب)واجهها سوق العمل توالتحديات التي  ،(العاملة
 سياساتالتقييم تأثير دراسات المتاحة عن بحسب الف(.  ا السوقحتاجهتالمهارات التي مع المهارات المكتسبة 

بلدان مجلس التعاون الخليجي تسترشد أن من الُمستحسن  ،(6)ق العملاسوالحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أ

بلدان غير ال وأن تسترشد ،عن بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالتي أجريت الدراسات ب
الدراسات التي تتناول تجارب بلدان أمريكا الالتينية بفي منطقة اإلسكوا عضاء في مجلس التعاون الخليجي األ

 .أو أوروبا الشرقية في هذا المجال
 

 خدمات التشغيل العامة  -0
 
والبطالة الهيكلية في سوق  المؤقتةخدمات التشغيل هي من أبرز السياسات المعتمدة في معالجة البطالة  

فالهدف الرئيسي من هذه الخدمات هو تيسير تدفق المعلومات بين الباحثين عن عمل .  مل النظاميالع
وذلك لتفعيل نشاط سوق العمل  ،والمؤسسات التجارية، وتسهيل التوفيق بين العرض والطلب على اليد العاملة

بتقديم الدعم احثين عن عمل الب مساعدة ذه الخدمات بشكل عامه منالهدف و.  وتخفيف فترة بطالة المستفيدين
 .وتوجيههم لهم

 
ها أرباب العمل والباحثين عن عمل؛ تيحي التي العملفرص التوفيق بين  وتتضمن خدمات التشغيل 

مهني أو التوجيه الستشارية حول فرص العمل، أو االخدمات الك)وتقديم خدمات استشارية للباحثين عن عمل 
لتسهيل وصول ( مثل الحواسيب)ر خدمات البنى التحتية والمعدات ؛ وتوفي(نفسيالمصرفي أو الطبي أو ال

، وفي وهذه الخدمات يمكن أن تترافق مع دورات تدريبية . طلباتهم إعدادالباحثين عن عمل إلى أرباب العمل و
بعض البلدان، تملك  يوف.  ترتكز على تعاون وثيق بين مكاتب التشغيل ومعاهد التدريب هذه الحالة يجب أن

 ،الباحثون عن عملمة للعاطلين عن العمل في حال لم يشارك ة تجميد اإلعانات المقَديتب التشغيل إمكانمكا
 .ةيفي برامج الخدمات االستشارية أو الدورات التدريبالبطالة، ستفيدون من إعانات الذين ي

 
 ىتتولفلعامة خدمات التشغيل اأما .  لتشغيلل عامة وخاصةخدمات التشغيل من خالل مكاتب  روتتوف 

: مجزأة تشغيلخدمات ال كونت للتشغيل ةوخاص ةوكاالت عام اجدوعندما تتو.  وزارة العملتقديمها عادة 
 ون ذوولتشغيل، بينما العاملالعامة لخدمات الجه نحو تفالفئات المحرومة والعاطلة عن العمل منذ مدة طويلة ت

 .(4)لتشغيلالخاصة لخدمات اليتوجهون نحو  (اإلدارية ائفالعاملون في الوظ)ذوو الياقات البيضاء االمتيازات و
 

                                                

(6) Dar and Tzannatos, 1999; Betcherman, Olivas and Dar, 2004; International Labour Organization, 2010. 

(4) Kluve, 2010, p. 905. 
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فإلمام السلطات المحلية بقدرات : خدمات التشغيلوُتعتبر الالمركزية من العناصر األساسية في نجاح  
، حيث يمكن تقديم الخدمات على (2)المحلية سوق العمل المحلية ومعوقاتها يمكن أن يعزز فعالية مكاتب التشغيل

ات المحلية قدرات مؤسسية، داروألن تقديم هذه الخدمات يحتاج إلى امتالك اإل.  مناطق أو البلدياتمستوى ال
بمرحلة  في البلدان المتقدمة أكثر منه في البلدان التي تمر متاحة هذا المجال في الالمركزية اعتمادفإن إمكانية 

 .محدودةلمحلية ات دارانتقالية أو البلدان النامية حيث القدرات المؤسسية لإلا
 
تحسين أداء وخدمات التشغيل العامة ال تثقل كاهل ميزانية الدولة، فهي أقل كلفة من غيرها من برامج  

بمرحلة  روتأثيرها إيجابي بشكل عام على العمالة والدخل في البلدان المتقدمة والبلدان التي تم.  سوق العمل
تأثير خدمات التشغيل العامة في  لىمًا بأنه ما من أدلة كافية ع، علالمنافع أقل منة حيث تبقى التكاليف يانتقال

 .(1)البلدان النامية
 
فخدمات .  ةارتفاع معدالت العمالة غير النظاميالنامية ومن أبرز التحديات التي تواجهها البلدان  

طية هذه الخدمات تصبح تغ ةلة غير النظامياه نحو القطاع النظامي، وبوجود نسبة عالية من العمجتتو التشغيل
العاملين في القطاع غير النظامي يستخدمون طرقًا بديلة للبحث عن عمل  وقد أثبتت الدراسات أن.  محدودة
ساهم تجزئة سوق العمل في البلدان النامية تقابلها وتوبالتالي، يبدو أن .  (01)االجتماعيةو عائليةالالشبكات ومنها 

لذلك يواجه .  والخدمات المتوفرة في هذا المجال البحث عن فرص عمل وسائلالقائمة في تجزئة الها في تعزيز
يتمثل في  ًارئيسي يًاتحدالتي تحتل فيها العمالة غير النظامية حيزًا واسعًا واضعو السياسات في البلدان النامية 

 الوسائل وتسهيل حصولهم على خدمات العمالة واالستفادة من ينالوصول إلى العاملين غير النظاميمحاولة 
 .في البحث عن عمل ةالنظامي

 
 إعانات التشغيل  -2

 
إلى الحفاظ على اليد العاملة أو زيادة الطلب عليها عن طريق التخفيف من  تهدف إعانات التشغيل 

 إعانات التوظيف، وهي إعانات التشغيلهناك عّدة فئات من و. تكاليف اليد العاملة عن كاهل أرباب العمل
المقدمة في عانات اإل، و(أي التي ُتعطى لكل الوظائف وليس فقط لتلك المعرضة للخطر)اطية االحتيعانات اإلو

ويمكن االستفادة منها لتفادي خسارة الوظيفة في .  ، وإعانات التشغيل الدائمةالعملحاالت تقليص ساعات 
ز البطالة الهيكلية التي أو لتجاو ،أو لتيسير خلق فرص العمل في أوقات االنتعاش من األزمات ،أوقات األزمات

 .شةمتعاني منها المجموعات الضعيفة والمه
 
ويمكن .  التشغيل، بحسب تصميمها، إلى رب العمل أو إلى العامل أو إلى االثنين معًا إعاناتوُتدفع  

ات سلفأو تخفيضات في الضرائب المفروضة على جداول الرواتب أو  ةات ماليصتقديمها على شكل مخص
 .ات في الضمان االجتماعيعلى االشتراك

 
 إعانات التوظيف تكون مؤقتة وتهدف إلى تسهيل توظيف العاطلين عن العمل في جميع األوقات،  

نحو فئات ضعيفة معّينة للجميع أو ويمكن أن تكون موجهة .  نتعاش من األزماتوال سيما في أوقات اال
 وعندما تكون.  ت أو مواقع جغرافية محددةأو قطاعا ،(كالشباب أو النساء أو ذوي االحتياجات الخاصة)

                                                

(2) Lundin and Skedinger, 2006, pp. 775-798. 

(1) Betcherman, Olivas and Dar, 2004, pp. 21-24. 

(01) Ibid. p. 24. 
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التوازن في توزيع البطالة على  تحقيقمكن يصبح من المموجهة نحو فئات أو قطاعات معينة، إعانات التوظيف 
 .(00)ظهر اهتمام واضعي السياسات بقضايا اإلنصافُي ، ممامجموعات القوى العاملة

 
المقدمة عانات اإلو االحتياطيةعانات اإلتهدف  ،ملإعانات التوظيف نحو خلق فرص الع وفي حين تتجه 

 االحتياطيةعانات اإلو.  ال سيما في أوقات األزمات ،إلى الحفاظ على الوظيفةفي حاالت تقليص ساعات العمل 
 التي يتحّملها أرباب العمل التشغيلتخفيف كلفة ب وتقضيهي من إعانات التشغيل غير الموّجهة نحو فئات معّينة 

هي المقدمة في حاالت تقليص ساعات العمل عانات اإلو  .(02)الضمان االجتماعي مساهمتهم فيض يخفت عبر
.  السياسات التي تهدف إلى الحفاظ على الوظائف في أوقات األزماتالمستخدمة عادة في دوات األأيضًا من 

على اليد العاملة متدنيًا لفترة تقاسم األشغال بين العمال في الشركات التي يكون فيها الطلب  عوهذه البرامج تشج
، تّتجه االحتياطيةإلعانات لوخالفًا   .تعويضًا عن التخفيض في عدد ساعات عملهم تدعم دخلهممؤقتة، و

رة بفترات الركود ثنحو الوظائف في القطاعات المتأالمقدمة في حاالت تقليص ساعات العمل  عاناتاإل
 .(01)أقل فعالية من حيث الكلفة فهيأكثر سهولة في التطبيق  ياطيةاالحتعانات اإلوبينما ُتعتبر   .االقتصادي

 
ة التي تعاني منها األيدي العاملة يإعانات التشغيل الدائمة فهي تهدف إلى معالجة البطالة الهيكلأما  

على وتؤثر هذه اإلعانات .  حتياجات الخاصةالضعيفة، بما في ذلك ذوو المهارات أو األجور المتدنية، وذوو اال
ها أرباب العمل على هذه الفئات من العمال؛ كذلك لالطلب على اليد العاملة من خالل خفض الكلفة التي يتحم

هؤالء العمال  الفجوة بين األجور المدفوعة للحفاظ على يمكن أن تؤثر على عرض اليد العاملة عن طريق سد
رات أو األجور المتدنية أو المجموعات فتشجع بذلك مشاركة ذوي المها ،في سوق العمل ةواألجور الحقيقي

 .الضعيفة في سوق العمل
 
مباشرة  اجتماعية لها نتائج ،في الحماية من البطالة ، باإلضافة إلى دورهاوإعانات التشغيل الدائمة 
من خالل ف.  ةريالفق ةالعمال تحسين ظروفأو  ةالنظامي العمالة غيرن الحؤول دون انجراف العمال إلى متضت

إعانات التشغيل الدائمة على خفض  اعدست ،ةاركة الفئات الضعيفة من العمال في سوق العمل النظاميدعم مش
موارد مالية  وفراألجور، التي ت ويمكن إلعانات.  ةغير النظاميوتثني عن اللجوء إلى العمالة  ءقصاإلحاالت ا

.  ة الفقيرةهة نحو العمالجن الفقر الموأجور متدنية، أن تشكل جزءًا من استراتيجيات الحد مبإضافية للعاملين 
 .إعانات التشغيل الدائمة كأداة لإلدماج االجتماعي، يمكن أن تعمل يوبالتال

 
ثر إعانات التشغيل وفعاليتها، وبخاصة  في البلدان أل ًا دقيقًاقياسُتجري هي الدراسات التي  ةوقليل 

وصعوبات في قياس ( اًل بإيجاد مجموعة رصد مالئمةق مثلتتع)ة يمنهج عوائقوالسبب في ذلك وجود .  النامية
إحالل العاملين المدعومين باإلعانات محل مدى واإلعانات  انعدام الكفاءة في تخصيصالمترتبة على  ثاراآل

على التشغيل أو على إما غالبية الدراسات تركز على تأثير هذه اإلعانات كما أن .  (04)العاملين غير المدعومين
 .(05)من التركيز على الجانبين معًا الدخل بداًل

 

                                                

(00) Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, p. 9-10. 

(02) Ibid., pp. 3-11. 

(01) Ibid.. 

(04) Betcherman, Melten Daysal and Pagés, 2010, pp. 710-712. 

(05) Orszag and Snower, 2003, pp. 557-560. 
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فيما يتعلق االستنتاجات األولية  بعض استخالص، يمكن ندرة الدراسات في هذا المجالوبالرغم من  
على التشغيل تأثير طويل األمد إلعانات يكون ل ه من غير المرجح أنأنبشكل عام فقد تبّين .  ةمالبلدان المتقدب

تتسبب أنها أدنى من غيرها من إعانات التشغيل و جدوى تكلفتهاأظهرت أن تياطية االحعانات اإلف.  (06)والدخل
مدى وبالرغم من الشكوك حول المقدمة في حاالت تقليص ساعات العمل  أما اإلعانات.  (04)كبيرة بخسائر ثابتة

لحفاظ على الوظائف إيجابية في ا نتائج ها أسفرت عن، يبدو أنالخسائر الناتجة عن انعدام الفعالية في تخصيصها
وبالرغم من .  (02)في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي خالل األزمة األخيرة األمدقصيرة ال

إعانات  ال يمكن الجزم بأنفي تكاليف اليد العاملة، التي تحدث لتغييرات أن واقع التشغيل يستجيب عادة ل
فرصة للعمل من  ايجدو كان من الممكن أنفبعض المستفيدين : خلق فرص العمل تؤدي بالفعل إلىالتوظيف 

شركة إليها بصرف النظر عن الحاجة كان من الممكن توفيرها انطالقًا من وبعض فرص العمل  ،عاناتاإلدون 
الخسائر المترتبة على انعدام خفف من ي ذلك ألن توجيه اإلعاناتحسن وهنا تتبين أهمية .  اإلعانات الممنوحة

المترتبة على انعدام الكفاءة في تخصيص اإلعانات ثار اآلفاألدبيات التي تتناول .  (01)ة في تخصيصهاالكفاء

إعانات توظيف  سواء أكانت)إحالل العاملين المدعومين باإلعانات محل العاملين غير المدعومين مدى و
مت لواضعي دق ،ن االقتصاديفي البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدا( وإعانات دائمةأ

في المائة في  61فالتقديرات حول هذه اآلثار تصل إلى .  اإلعانات تقديمالسياسات أرقامًا تبعثهم على الحذر في 
إعانات  بصورة عامة، يقتضي تقديمو.  (21)أستراليا وآيرلندا وبلجيكا وهولنداكل من في المائة في  11السويد و
إذا كان اإليفاء بهذه و.  بدقة ةقصودوتحديد الفئات الم (20)ت كاملة حول الشركاتمعلوماالحصول على  التشغيل

، محدودة البلدان النامية حيث القدرات اإلدارية للدولة علىصعب أ وفه ،البلدان المتقدمة المتطلبات صعبًا على
 .مالئملتوجيه اإلعانات على نحو استراتيجيات  وضعقدرتها على تجميع المعلومات و كذلك هيو
 

 والتدريب أثناء العملتدريب للعاطلين عن العمل البرامج   -1
 
تدريب أو  :نوعانزيادة إنتاجيتهم، وهي  وأتهدف برامج التدريب إلى تحسين قابلية العمال للتشغيل  

 .العمل أثناءتدريب الو ؛إعادة تدريب العاطلين عن العمل
 
 تهدفو.  حاجات أرباب العمل معفق مهارات العمال اووتعود أبرز أسباب البطالة الهيكلية إلى عدم ت 

منح المستفيدين منها المهارات التي  إلى معالجة هذا النقص من خاللبرامج تدريب العاطلين عن العمل 
وتحول دون وقوعهم في في القوى العاملة فتسهل بذلك إعادة إدماج العاطلين عن العمل  ،حتاجها سوق العملت

يؤدي هدف إلى تطوير مهارات العاملين وزيادة إنتاجيتهم ويالعمل ف أثناءتدريب الا مأ  .مدبطالة طويلة األ
 .القتصادالتنافسية لقدرة الز يعزت إلىبالتالي 

 

                                                

(06) Dar and Tzannatos, 1999, pp. 28-31. 

(04) OECD, 2010, pp. 4-5. 

(02) Ibid., pp. 5-9. 

(01) Betcherman, Melten Daysal and Pagés, 2010, pp. 710-722. 

(21) Bucher, 2009, p. 553. 

(20) Girma et al., 2008, pp. 1179-1181. 
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كالعاطلين عن )ها إلي تي تتوجهال والفئات المستهدفة بها، وفقًا لطبيعتها موتستطيع برامج التدريب أن تقد 
مجموعة واسعة من المهارات ( ذوي المهارات العاليةالعاطلين عن العمل و العمل ذوي المهارات المحدودة أ

 .ةيووصواًل إلى المهارات المهن ،بدءًا بالمهارات األساسية كاإللمام بالقراءة والكتابة أو تشغيل الحواسيب
 
ئيسية التحديات الر منلبي االحتياجات الفعلية لسوق العمل ي على نحوتصميم برامج التدريب  ُيعتبرو 

ة والتدريبية أي فهم المهارات التي يفهو يتطلب تحليل االحتياجات التعليم.  التي يواجهها واضعو السياسات
ونفاذ  ،االستثمار األجنبي المباشركل من ها البلد في مسيرة التنمية االقتصادية، بما في ذلك دور إلي يحتاج

.  (22)تغيير التكنولوجي الذي يرتكز على المهاراتوالسياسات الصناعية في تحفيز ال ،التبادالت التجارية
 توضحما من حيث مستوى المهارات التي تملكها، يفمقارنة هذه المعلومات بهيكلية القوى العاملة، ال س

 .إلى التدريب االحتياجات الفعلية
 
سوق  ا بينممن تجزئة القوى العاملة لواضعي السياسات أن يعيروا االهتمام الالزم لما يشوب  ال بدو 

نحو  هالعمل تتوج أثناءلعاملين العاطلين عن العمل وافبرامج تدريب .  غير نظاميعمل نظامي وسوق عمل 
حيزًا غير النظامية  التي تحتل فيها العمالةوفي البلدان النامية .  تلبية احتياجات القطاع النظامي بشكل رئيسي

و التعليم المدرسي النظامي، أنوات غير التدريب الرسمي مهارات عبر قالالعاملون اكتساب  اول، قد يحًاكبير
وباستعراض مختلف النظم ودراسة .  (21)"أو التقليدية ةميرسغير الفي نظم التدريب ب المهني التدُر" ومنها

 .إدراج احتياجات العمال غير النظاميين في سياسات العملتحقيق مزيد من الفعالية في قدراتها يمكن 
 
 على السواءبرامج التدريب في البلدان المتقدمة والبلدان النامية تمويل تصاميم و تطرح خططو 

 .مجموعة من األسئلة بشأن السياسات
 
الحكومية الهادفة إلى  سياساتللالمخصصة  ياتنازيبحصة األسد من المتستأثر فبرامج التدريب عمومًا  

التمويل خطط ّولة من ميزانيات الوزارات، غير أن البرامج دائمًا ممكانت هذه و.  (24)سوق العملتحسين أداء 
مخزون أو "وهذه الصناديق هي .  الصناديق الوطنية المخصصة للتدريب ومنها ،الجديدة تحظى باهتمام متزايد

ستخدم ُيو ،"نتجةم مهنيةمخصص لتطوير مهارات  ،التمويل من خارج الميزانيات الحكومية العاديةمن تدفق 
 البرامج؛هذه زيادة حجم موارد ( ب)توحيد مختلف مصادر تمويل برامج التدريب؛ ( أ)" :التاليةلغايات ل
 مركزيةبتعزيز هذه الصناديق وتسمح .  (25)"تخصيص الموارد وفقًا للسياسات واألولويات الوطنية( ج)

 ةالخاص مصادر القطاع العام والمؤسسات التجاريةال ومن هذه ها،بينفيما التنسيق زيادة ومصادر التمويل 
 .(26)والجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف

 
.  غير التابعة لها تلكوترتبط مسألة التمويل مباشرًة بتوزيع األدوار بين الجهات الفاعلة التابعة للدولة و 

 . مختلفة ًاأنماط تخذتدريب أن يالويمكن لتوزيع المسؤوليات بين القطاعين العام والخاص في إعداد برامج 
 ولكن(.  ةما من خالل مؤسسات التدريب العاميال س)ها نفيذالبرامج وتهذه فقد يتوّلى القطاع العام إعداد 

                                                

(22) Fasih, 2008, p. 9. 

(21) Ibid., p.14. 

(24) Betchermann, Olivas and Dar, 2004, p. 10. 

(25) Johanson, 2009, pp. 3-4. 

(26) Ibid., pp. 4-5. 
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البرامج هذه في معظم البلدان بمراحل معّينة من إعداد  ةأو معاهد التدريب الخاصالتجارية ات المؤسسعنى ُت
 .هانفيذوت
 
يل برامج التدريب، ال سيما من خالل عائدات في تمو ةالمؤسسات التجارية الخاصويمكن أن تشارك  
ومشاركة   .بتطوير المناهج التعليمية التدريب كما يمكن ربط.  اأو تمويل برامج التدريب للعاملين فيه رسومال

 .حتياجات سوق العملال تستجيبهذه المؤسسات يمكن أن تضمن وضع برامج تدريب 
 
تكاليف بتغطية هي  كتفيبرامج التدريب وأن ت قديمصة تالتدريب الخايمكن للحكومة أن تكّلف معاهد و 

بشكل مستقل عن تعمل  ةبعض معاهد التدريب الخاص.  أو اإلثنين معًا اإلعانات للمتدّربينتقديم التدريب أو 
وفي .  د من تقديمات الجهات المانحةيستفتجمع الرسوم من المتدربين أو ت، حيث التابعة للدولةالجهات الفاعلة 

على نظيراتها في القطاع العام من حيث إدراكها الحتياجات  ةلبلدان، تتفوق معاهد التدريب الخاصبعض ا
ولكّن .  فتقدم للمتدربين الخدمات والمهارات التي تتالءم واحتياجات سوق العمل ةالمؤسسات التجارية الخاص

.  لنامية، يطرح تحديات حقيقية، ال سيما في البلدان افي حاالت عديدة وضمان الجودة تكليفغياب آليات ال
لذلك فإن لرقابة على الجودة، ولال تخضع  ةفالمناهج وبرامج التدريب التي تعّدها معاهد التدريب الخاص

ه هذمثل و.  خارجه والالتدريب  الذي ُقدم فيهالبلد ال في الشهادات والدرجات التي تمنحها غير معترف بها 
 .قدرتهم على إيجاد عمل بعد انتهاء التدريبال دربين وقابلية تسويق المت البرامج ال يحسن

 
في حالة سائر  إن العدد المحدود من دراسات التقييم ومن البيانات المتاحة عن برامج التدريب، كما 
سوق العمل، ال سيما في البلدان النامية، يدعو إلى التعامل بحذر ة في إطار سياسات تحسين أداء فذالمنبرامج ال

فالدراسات تشير إلى اختالف في آثار هذه .  تاجات حول آثار برامج التدريب على التشغيل والدخلمع االستن
في برامج تدريب الشباب ف.  انتقالية بمرحلة تمر التي والبلدان والبلدان النامية مةدالمتق البرامج بين البلدان

تأثيرها إيجابي على تشغيل بينما  الدخل،على سبيل المثال، لها تأثير سلبي على التشغيل والبلدان المتقدمة، 
وبرامج تدريب العاطلين عن .  الشباب في البلدان النامية حسبما أظهرت التجارب في بلدان أمريكا الالتينية

على متباين  ، لكن تأثيرهاةيانتقال بمرحلة تمر التي والبلدان مةدالمتق العمل تؤثر إيجابًا على التشغيل في البلدان
ال فالنامية،  في البلدانأما .  المتقدمة في البلدان معدومانتقالية و بمرحلة تمر التي في البلدان يإيجاب ، فهوالدخل

ة إلى أّي أثر إيجابي لبرامج تدريب العاطلين عن العمل على التشغيل أو على وفرتشير الدراسات المحدودة المت
 .(24)الدخل

 
تأثيرها على وتحديدًا ، بشكل أساسي قتصادية لبرامج التدريباال اآلثارالمتوفرة وتتناول دراسات التقييم  

تدريب العاطلين عن العمل، تؤدي مجموعة من المهام برامج برامج، ال سيما هذه ال لكن.  والدخل التشغيل
تجّنب العزلة االجتماعية والمشاكل "مفيدًا للمشاركين، حيث تساعدهم على  نشاطًا هي ُتعتبرف.  االجتماعية

على باالطالع لعاطلين عن العمل ل، كما تسمح (22)"ية التي قد تصيبهم خالل فترة توقفهم عن العملالنفس
 .تجّنب اإلقصاء االجتماعيتساعد على التطورات في سوق العمل و

                                                

(24) Betchermann, Olivas and Dar, 2004, pp. 25-29. 

(22) Raaum and Torp, 2002, p. 211. 
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 برامج األشغال العامة  -4
 
ات يمكن استخدام برامج األشغال العامة لخلق فرص عمل مؤقتة للعاملين المتضررين من الصدم 

ذه ه تنفيذكما يمكن .  في الفقر مكاألزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية، فتحول دون وقوعه ،الخارجية
المهارات  للعمال ذوي، وينلتوفير دخل مؤقت للفئات السكانية التي تعاني من الحرمان والفقر المزمن البرامج

إلى تحقيق هدفين هما التخفيف  ىالعامة تسع ألشغالا فبرامج.  من حّدة الفقر ًامؤقت فتخفف ،هايأو فاقدالضعيفة 
البلدان ذات الدخل المتوسط هذه البرامج عمومًا كمعالجة تستخدم و . ة الفقرداألزمات والتخفيف من حآثار من 

للتخفيف من حدة  إجراءآنية للصدمات الخارجية، بينما تستخدمها البلدان ذات الدخل المنخفض بشكل منتظم ك
ما في غياب نظم التأمين يال س)وفي الحالتين، تشكل برامج األشغال العامة شبكات أمان قصيرة األمد  . (21)الفقر

فهذه البرامج ترتبط ببرامج التدريب في عدد .  مستدامالتوفير العمل لاستراتيجيات من  ًاجزء ليسو( االجتماعي
هدف واضح هو إعادة إدماج بسوق العمل  تحسين أداء سياسات في إطار دمتعمن البلدان، وهي ال ُتجدًا قليل 

 .(11)العاليإلى  البلدان ذات الدخل المتوسط بعضإاّل في  ،العمال في سوق العمل
 
قد بل فرص عمل مؤقتة،  بكثافة، ال تولد فقطليد العاملة ا إذا كانت تستخدم ،وبرامج األشغال العامة 

فهي تفيد مثاًل في تطوير البنى التحتية .  ية واالجتماعيةتطال تأثيراتها اإليجابية المحتملة الجوانب االقتصاد
أو في تحسين الخدمات  ،ال سيما في المناطق ذات البنى التحتية الضعيفة ،(كالطرقات ونظم الري والمدارس)

 (.دور رعاية األطفال كإنشاء)االجتماعية 
 
وازي أو تقّل عن مستوى أما من حيث التصميم، فتقّدم برامج األشغال العامة فرص عمل بأجور ت 

هو عنصر مهم من تحديد الجهات المستفيدة و.  األجور المحددة لأليدي العاملة الفاقدة للمهارات في سوق العمل
ستهداف الذاتي السياسات أن يعززوا اال فيمكن لواضعي.  العامة األشغال العناصر التي تدخل في تصميم برامج

 .ة باالستناد إلى خريطة الفقرعينستهداف فئات اجتماعية أو مناطق جغرافية م، كما يمكنهم ا(نتقاء الذاتيأو اال)
 
بينما في مناطق أخرى  ،وفي مناطق جنوب وشرق آسيا، تتوّلى الحكومات إدارة برامج األشغال العامة 

جنوب الصحراء الكبرى، تؤدي الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والصناديق أفريقيا ومنها 
 .(10)هانفيذدورًا هامًا في تطوير هذه البرامج وت فرعيًاماعية للتنمية والجهات الخاصة المتعاقدة االجت

 
في البلدان المتقدمة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية برامج األشغال العامة ظهر دراسات تقييم آثار وُت 

، ولكّن تأثيرها على المؤقتة الجتماعيألمان ااشبكات  مثلالمدى القصير على  هذه البرامج توفر منافعأن 
 هموعلى ارتباط هذه البرامج على قابلية تشغيل العمال بعد استفادتهم منيكون سلبيًا المتوسط والطويل  يينالمد

، على نحو مكثف أما في البلدان النامية، وبالرغم من استخدام برامج التشغيل العامة.  (12) العاملة والدخل ةالقوب
.  (11)ضعف النظم التي تتولى الرقابة والتقييم أو غياب هذه النظم امنه ألسبابييم اآلثار قليلة وذلك فدراسات تق

هذه البرامج مصّممة لزيادة إنتاجية العامل ولكّنها قد تعمل، باعتبارها من مكّونات وبشكل عام، ليست 

                                                

(21) Del Ninno, Subbarao and Milazzo, 2009, 15-19. 

(11) Ibid., p. 8. 

(10) Ibid., pp. 33-35. 

(12) Betchermann, Olivas and Dar, 2004, pp. 43-44. 

(11) Del Ninno, Subbarao and Milazzo, 2009, pp. 44-59. 
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ر وتساهم في الحؤول دون وقوع استراتيجيات الحماية االجتماعية، كشبكات أمان فعالة على المدى القصي
 .العاطلين عن العمل والعمال الضعفاء في الفقر

 
 برامج تطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -5

 
عتبر دعم المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وسيلة لتيسير خلق الوظائف من خالل التشغيل ُي 

أو دعم ( كالحصول على القروض والسيولة النقدية)عم مالي ويمكن لهذا الدعم أن يكون على شكل د.  الذاتي
 (.األعمال أو اإلدارة ريادةكالتوجيه القانوني والضريبي، والتدريب على )استشاري 

 

 الصغرى المؤسسات ويمكن أن تتوّلى وزارات الشؤون االجتماعية والعمل واالقتصاد برامج تطوير 
لنامية، تؤدي الجهات المانحة األجنبية دورًا مهمًا في تمويل برامج وفي بعض البلدان ا.  والمتوسطة والصغيرة

البرامج المدعومة  نَفذالبلدان، ت بعضوفي (.  وترّكز عمومًا على المؤسسات الصغرى)تطوير هذه المؤسسات 
 .إدارة الحكوماتبلتنمية لجتماعية االصناديق ال من خاللمن الجهات المانحة 

 
حيث أساسها المنطقي وتصميمها باختالف السلطة التي تتولى إعدادها  وتختلف هذه البرامج من 

إدارة هذه البرامج، يجري وزارات الشؤون االجتماعية أو المنظمات غير الحكومية عندما تتولى ف.  هانفيذوت
مة إقاللمجموعات الضعيفة، ال سيما النساء، وذلك عبر من الدخل أدنى حد أجل توفير من على الفقر  يزتركال

وقد تكون هذه البرامج مفيدة كشبكات أمان مؤقتة .  مشاريع لألشغال الحرفية وغيرها من األعمال التجارية
.  استراتيجيات فعالة على المدى الطويل إلدماج المجموعات المستهدفة في سوق العمل  تشكلا الهولكن

األعمال التجارية ليس  دامةعلى است فالمهارات المكتسبة ال تلّبي بالضرورة احتياجات سوق العمل والتركيز
نحو األعمال  تعتمد نهجًا موجهًاهي إعداد هذه البرامج فوزارات العمل أو االقتصاد أما عندما تتولى .  كافيًا

 .المستفيدينالتجارية بشكل عام وتتبع مبادئ توجيهية صارمة في فرز 
 
المالية أثر إيجابي على برامج تطوير ويمكن أن يكون لمساهمة المصارف الخاصة في تقديم الخدمات  

فشبكاتها ونظمها المالية يمكن أن تفيد في توجيه القروض واألعمال التجارية للمؤسسات : المؤسسات الصغرى
فحص لتطوير أساليب الالزم فني الدعم ال رافق هذه المساهمةيوينبغي أن .  الصغرى والصغيرة والمتوسطة

 .(14)إقراض المؤسسات الصغرى والصغيرة القروض لنجاح سياسات ورصد طلبات
 
 الصغرى المؤسسات تطوير ودراسات التقييم المتوفرة ال تتضمن استنتاجات حاسمة حول تأثير برامج 

ثير أها تشير إلى أن تنولك.  البرامج أو على الدخل نفيذعلى التوقعات بشأن التشغيل بعد ت والمتوسطة والصغيرة
وذوي المستوى التعليمي الجيد، وكذلك عندما تقترن المعونة  ًاسن من هم أكبرعلى  ًاإيجابييكون هذه البرامج 

 .(15)ستشاريةالمالية بالخدمات الفنية واال
 

 البرامجالمشتركة بين السياسات ضايا ق  -جيم
 
ق اسوالحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أسياسات الالبرامج المنفذة في إطار هذه اللمحة الموجزة عن  
الفئات المستهدفة، واألدوار تحديد  وهي البرامجبين  المشتركةالسياسات قضايا عمل تشير إلى عدد من ال

                                                

(14) Tzannatos, 2000, p. 20. 

(15) Betchermann, Olivas and Dar, 2004, p. 51. 
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 وترتبط معالجة.  تقييمعمليات الوالمسؤوليات التي تضطلع بها الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، و
عمل وتحليلها، واقتناعهم باألهداف بقدرة واضعي السياسات على فهم تحديات سوق الهذه القضايا المشتركة 

كما ترتبط ، سوق العملالمنفذة في إطار سياسات تحسين  لبرامجلوالمهام االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
ق بشكل مباشر أو غير مباشر بالدور الذي لكلها تتعالمسائل هذه .  الموارد اإلدارية والمالية والقدرات المتاحةب

 .بشكل عام أن تؤديه في سياسات العمل والسياسات االجتماعيةقع منها أو ُيتولدولة يمكن ل
 

 سوق العملتحسين أداء  سياساتالفئات المستهدفة بتحديد   -0
 
فهو .  سوق العملتحسين أداء سياسات تحديد الفئات المستهدفة هو من التحديات التي تواجه تصميم  

 .كافيةواجهها وموارد مالية وإدارية تالتي  ب فهمًا واضحًا لبنية سوق العمل والتحدياتليتط
 
لى تحليل لبنى سوق العمل يرتكُز على إ سياساتهذه التحديد المجموعات المستهدفة بستند ويجب أن ي 

ويحتاج .  تحديات العملمن  لغيرهااألدلة وُيطلع واضعي السياسات على المجموعات األكثر عرضًة للبطالة أو 
  هذه الشرائح يتألف ممن فبعض.  إلى التمييز بين مختلف شرائح القوى العاملةتحديد الفئات المستهدفة 

وضع االجتماعي أو السن أو المهارات أو الالمقومات الالزمة للنفاذ إلى سوق العمل بسبب مستوى  ونال يملك
والبعض   .من اإلقصاء االجتماعي ونعانيالحاالت  معظم في مجنس، وهالصل اإلثني أو نوع األأو  ةعاقاإل

اقتصادية ولكنه يصبح عرضًة لها في أعقاب أزمة أو تغييرات  ويةبنيالحواجز هذه ال لمثاآلخر ال يواجه 
 .(16)مختلفة ولذلك ال بد من تحديد الفئات المستهدفة بدقةوهذه الفئات تحتاج إلى سياسات .  هيكلية

 
من أجل مستوى البلدية أو المحافظة على عالية إلى قدرات إدارية  ةستهدفتحديد الفئات المويحتاج  

وامتالك هذه القدرات هو أحد التحديات التي تواجهها .  لها الخدمات والمنافع وجيهتالجهات المستفيدة و معرفة
ا البلدان النامية، حيث المشاريع الهادفة إلى تطوير البنى المؤسسية وتحقيق الالمركزية تبقى مالبلدان، ال سي

 .محدودة
 
ها الشباب ومن)هذه الفئات  ضعفف.  المجموعات المستهدفة تداعيات اجتماعية وسياسية لتحديدو 

للتماسك االجتماعي  تهديد وما تمثله بطالتها من( الخاصة والنساء واألقليات وسكان الريف وذوو االحتياجات
الحكومية الهادفة إلى  اتسياسوتصميم وتنفيذ الساسية في اختيار األمتغيرات ُيعتبران من الواالستقرار السياسي 

الشباب  ةاستهداف فئالدوافع األساسية في االجتماعية والسياسية االعتبارات  تشكلو.  سوق العملتحسين أداء 
بتحقيق  مسألة تتعلق فقطلشباب لعمل وليس توفير ال.  دعم هذه الفئةللبرامج التي ت ةاألفضليإيالء تسِوغ  هيو
بطالة الشباب لها تداعيات اجتماعية ف ،دام المنتج لجميع الموارد البشريةسوق العمل واالستخفي فعالية ال

الشباب استبعاد وقد أظهرت التطورات التي حصلت مؤخرًا في منطقة الشرق األوسط أن .  رةخطيوسياسية 
لى االجتماعي ويهّدد أسس العقد االجتماعي وقد يؤدي إ التماسكعن التنمية االجتماعية واالقتصادية يقّوض 

الحكومات  إذا أرادتو.  اجتماعية وسياسية تدالالأيضًا واستهداف المرأة له .  اضطرابات اجتماعية وسياسية
 ينبغي أنمبادئ اإلنصاف االجتماعي ومشاركة جميع مكونات المجتمع في التنمية االجتماعية ل هادعمأن ُتظهر 

راعي احتياجات الجنسين لمعالجة حاالت سوق العمل على نحو يالهادفة إلى تحسين أداء سياسات ال تضع
ظهر عزم الحكومات على ُتسياسات الهذه إن فولذلك، .  التمييز والحرمان التي تواجهها المرأة في سوق العمل

التي يتم اختيارها في إطار هذه السياسات وطريقة البرامج  أما ،معالجة مواطن عدم الكفاءة في سوق العمل
 .االجتماعية والسياسية هذا البلد وعلى أولويات المعمول به في بلد ماقيم على نظام ال تصميمها فتدل

                                                

(16) Lehmann and Kluve, 2008, p. 6. 
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 تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وتنظيمها  -2
 
إلى حد كبير  هانفيذسوق العمل وتتحسين أداء سياسات في إعداد  ةي تضطلع به الدولذال يختلف الدور 

تبني شراكات مع القطاع  قد، وفي آن معًا قدم الخدماتملتمويل وامصدر الدولة هي تكون  فقد.  بين بلد وآخر
ها أو في نفيذتفي أو  تمويل السياساتالخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية للتنمية للتعاون في 

 .التمويل والتنفيذ
 
والنماذج الضريبية وإمكانيات في بلد ما صادية التنمية االقت ناجمة عن مستوىالقيود المالية التشكل  وقد 

وكاالت الدولة لبناء شراكات مع جهات فاعلة غير تابعة لالحصول على المصادر الريعية، حوافز للوزارات و
وذات الموارد  ةبمرحلة انتقالي البلدان النامية والبلدان التي تمرف. للدولة لتيسير التدخالت في أسواق العمل

المنظمات اإلنمائية الثنائية ومنها )خارجية تي توفرها جهات شديدة االعتماد على الموارد ال المحدودة تكون
سوق العمل تحسين أداء في إعداد سياسات ( والقطاع الخاص ،والمتعددة األطراف، والمنظمات غير الحكومية

 .وتنفيذها
 
الفئات  الموجهة إلىية في البرامج المنظمات اإلنمائية الدولية والمنظمات غير الحكوموعادة ما تتدخل  

، على سبيل المنظمات اإلنمائية الدوليةوتكون .  تساعد في التخفيف من حدة الفقرالتي السكانية الضعيفة أو 
في برامج األشغال العامة، وهي تشارك، إلى جانب المنظمات غير الحكومية، في تمويل أو جدًا ناشطة  المثال،

تطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العديد من البلدان النامية قسم كبير من برامج  نفيذت
 .بمرحلة انتقاليةر والبلدان التي تم

 
فقد يعمل .  في برامج التدريب وبرامج تطوير المؤسسات الصغرىمكثفة أما القطاع الخاص فمشاركته  

لصناديق الوطنية للتدريب أو من خالل ل االتي يقدمهكالمساهمات )القطاع كمصدر لتمويل برامج التدريب هذا 
(.  من خالل معاهد التدريب الخاصة)أو في تقديم برامج التدريب  ،(العمل أثناءبرامج التدريب لالتمويل المباشر 

الجهات األخرى في  لىأنه يتفوق عومن أبرز الحجج التي تدعم مشاركة القطاع الخاص في برامج التدريب 
ويمكن لهذا القطاع أن يشارك أيضًا في تمويل برامج تطوير .  اجها سوق العملحتتلمهارات التي افهم 

ة ولكّن مشارك.  قروض الصغرى والصغيرةالالمصارف الخاصة  مالمؤسسات الصغرى حيث يمكن أن تقد
الخاصة بالمؤسسات الصغرى  مع تعزيز الوعي باالحتياجات والصعوبات رافقينبغي أن تت القطاع الخاص

وبالتالي نجاح برامج  ،خدمات الدعم والقروض التي تقدمهاكفاءة واستدامة والمتوسطة بما يضمن والصغيرة 
 .تطوير المؤسسات الصغرى

 
ويمكن أن تكون للمعارف والقدرات المالية التي تملكها الجهات غير الحكومية منافع إيجابية في إعداد  

 ولكّن مشاركة الجهات غير الحكومية .  راكاتينبغي تشجيع الش ، ولذلكسوق العملتحسين أداء سياسات 
.  تعزيز دورها في تنسيق السياسات وتنظيم القطاع الخاص قتضيتبالعكس، ي تهميش الدولة، بل عنال ت

الهادفة إلى سياسات اللتنمية االجتماعية وتحديد أولويات العامة لهداف األوضع عن ة سؤولفالحكومات هي الم
التكامل بين سياسات سوق العمل والسياسات االجتماعية واالقتصادية  ان تحقيقضمسوق العمل وتحسين أداء 

 لضمانتقدم الخدمات عمل الجهات الخاصة التي تنظم وضع القوانين التي عن أيضًا وهي المسؤولة .  األخرى
ة من فرص استفادة الفئات الضعيف كافؤسوق العمل وتتحسين أداء سياسات ة في إطار فذالمنبرامج الجودة 

 .جميع البرامج
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 سوق العملتحسين أداء سياسات الدمج بين برامج   -1
 
سوق العمل يكون أكثر إيجابية تحسين أداء سياسات تأثير برامج  تشير دراسات التقييم المتاحة إلى أن 

إعادة  لتيسير تشغيلخدمات المع نصح مثاًل بدمج برامج التدريب فُي.  عندما تدمج أنواع مختلفة من البرامج
برامج دعم األجور يبدو أن تأثير كما .  (14)في سوق العمل والتخفيف من البطالة الهيكلية حينالمسَردمج العمال 

 .(12)ببرامج المساعدة في البحث عن فرص عمل وبرامج التدريب اأكثر إيجابية لدى دمجه
 
عوبات التي يواجهها العمال لذلك تحتاج الحكومات إلى اعتماد سياسات متكاملة لمعالجة مختلف الص 

بما في ذلك النقص في المهارات، والحصول على المعلومات حول فرص العمل، )العاطلون عن العمل 
 (.والحاجة إلى النصائح اإلرشادية

 
 دمج السياسات االجتماعية واالقتصادية وسياسات العمل  -4

 
ففرص .  (11)قتصادي في البلد المعنيسوق العمل بالواقع االتحسين أداء سياسات يرتبط نجاح برامج  

، أي ما لم تكن النماذج العمل ي مالئمًا لخلق فرصكلنجاح هذه البرامج تتراجع إذا لم يكن إطار االقتصاد ال
بما في )ينبغي تصميم سياسات العمل  ،لذلك.  المعتمدة لتحقيق النمو االقتصادي شديدة االعتماد على اليد العاملة

بما في ذلك سياسات االستثمار والسياسات )والسياسات االقتصادية ( سوق العملأداء  تحسينسياسات ذلك 
 .في عملية واحدة (الصناعية

 
فتنسيق السياسات التربوية .  غي تحقيق التكامل بين السياسات االجتماعية وسياسات العملبكذلك ين 

التدريب يتطّلب فهمًا إلى الحتياجات ، حيث إن تحديد اذو أهمية خاصة ، على سبيل المثال،وسياسات العمل
فرص تحقيق التكامل في لو( ةالدراسمن التسّرب  عدالتم والتي تشير إليها)عميقًا لقيود نظام التعليم المدرسي 

سياسات العمل وسياسات الحماية االجتماعية بما يضمن فعاليتها بين تنسيق الكذلك ينبغي .  المناهج الدراسية
 ،البطالة أو المساعدة النقدية إعاناتبرامج األشغال العامة أدنى من ت األجور المحددة في إذا كانف.  وتأثيرها

 .فعاليتها البرامجهذه  تفقد
 

 توسيع نطاق النهج المعتمد في تقييم اآلثار  -5
 
ة في فذالمنبرامج الالمؤشرات األساسية المعتمدة في تحديد تأثير  منالتشغيل ودخل المستفيدين ُيعتبر  
فدراسات تقييم اآلثار .  ويمكن استعمال تقنيات مختلفة في التقييم.  سوق العملتحسين أداء سياسات طار إ

في  ينشاركم تتألف من مجموعة خاضعة لالختبارباختيار  قضيالمرتكزة كليًا أو جزئيًا على االختبارات ت
تقارن النتائج من حيث التشغيل و ،في البرنامج ينشاركم تتألف من أشخاص غيرلرصد ل مجموعةو ،البرنامج
ودراسات التقييم هذه تستغرق وقتًا طوياًل وتحتاج .  البرنامج االنتهاء من تنفيذبعد لكل من المجموعتين والدخل 

ستخدم ال تمقارنة و جريال ُتفدراسات التقييم التي ال ترتكز على االختبارات أما .  وفيرة إلى موارد مالية
 .(41)نتائج البرامجعن بيانات إحصاءات وإلى  الرصد، بل تستند مجموعة

                                                

(14) Betchermann, Olivas and Dar, 2004, pp. 21-24. 

(12) Centeno, Centeno and Novo, 2009, p. 22. 

(11) De Koning and Peers, 2007, pp. 14-19. 

(41) International Labour Organization, 2010, pp. 76-77. 
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على المدى القصير والمتوسط والطويل برامج هذه التأثير  معرفة ، من الناحية المثلى،وينبغي 
 فتأثير هذه البرامج على الدخل والتشغيل غالبًا .  (40)آثارها دامةواست تهاصورة واضحة عن فعالي ستخالصال

هذه  عن تأثير صنيف اإلحصاءاتفترض توُي.  القصير والمتوسط والطويلبين  اباختالف أمدهما يختلف 
العالية، مقابل ذوي المهارات ذوي المهارات المحدودة  أي)مختلف أسواق العمل والفئات  بحسبالبرامج 

نبغي كذلك ي(.  ةغير النظامي عمالةمقابل ال ةالنظامي عمالةوالشباب مقابل البالغين، وال ،والرجال مقابل النساء
تدريب العاطلين عن  تأثيرمثل )بدقة يم تأثيرها يتقمن أجل التمكن من برامج هذه ال نتائج المتوقعة منال وضيحت

إحالل من حيث  إعانات األجورالمترتبة على ثار اآلأو من التدريب، عمالة غير المستفيدين على العمل 
 (.العاملين المدعومين باإلعانات محل العاملين غير المدعومين

 
 إجراءوسوق العمل  تحسين أداء سياساتة في إطار فذالمنلبرامج لويتطلب اإليفاء بالنتائج المتوقعة  

 من المهم ،لذلك.  تعزيز قواعد البيانات المتعلقة بالبرامج والمستفيدين منهاإنشاء أو  ها،تأثيرلدقيق وشامل  تقييم
.  برامج وتأثيرهاالت عن اتجاهات التشغيل وكلفة بيانالجمع الوضع نظام وطني للمعلومات حول سوق العمل 

ة وموثوق بها للمعلومات يحتاج عملين إعداد نظم إحيث  ًاأساسي عاماًلوفي هذا اإلطار، تشكل قدرات الدولة 
البلدان النامية تعاني من صعوبات في لكن .  إلى قدرات إدارية ومالية عالية تسمح بتجميع البيانات ومعالجتها

 .ل مقارنًة بغيرها من البلدانهذا المجا
 
 هاآثارعن المعلومات توفير لى عبرامج هذه التقييم  ال يقتصرينبغي أن من الناحية المثلى، و 

حيث تشكل العوامل االجتماعية والسياسية  ،ثارها االجتماعية والسياسيةآل بل أن يشمل تقييمًااالقتصادية، 
آثار  عنمعلومات بعض الالمتاحة التقييم دراسات وتقدم .  العمل حوافز تشجع على تدّخل القطاع العام في سوق

نوعية فرص العمل  عن كافيةال تقدم معلومات  هالكن ،برامج على التشغيل وبدرجة أقل بكثير على الدخلهذه ال
د من ال ب تلك العوامل،فهم ول.  اآلثار االجتماعية والسياسية األوسع نطاقًا لهذه البرامجال عن المستحدثة و

والسالمة في  يالوظيفمن األبما في ذلك )الدخل وخصائص التشغيل بطريقة أكثر انتظامًا عن تجميع البيانات 
أما اآلثار االجتماعية (.  عملالعمل، وساعات العمل الشهرية، وإمكانات حصول الفئات الضعيفة على ال

البرامج على هذه الكمية والنوعية آلثار مجموعة من التحليالت من خالل إجراء والسياسية فيمكن استعراضها 
لدراسات التي تتناول اإلقصاء االجتماعي ا وفي هذا السياق، تساعد.  التماسك االجتماعي واالستقرار السياسي

 .برامجهذه الفهم آثار  علىالفئات المستهدفة  بعضت السياسية لياأو السلوك
 
ة في إطار فذالمنبرامج اليمكن تطبيقه لتقييم نوعية  ويقدم النهج المرتكز على الحقوق إطارًا تحليليًا 

 :وفي اعتماد هذا النهج ينبغي التحقق.  سوق العمل ونتائجها االجتماعيةتحسين أداء سياسات 
 

متاحة ( والتدريب تشغيلمثل خدمات ال)ها البرامج ممما إذا كانت الخدمات والمنافع التي تقد 
، ومما إذا كان جميع األفراد يستفيدون من خدمات لفئاتبالتساوي لجميع ا ويمكن الحصول عليها

 الجودة؛ متساوية
 

 .مما إذا كانت نتائج البرامج بالنسبة إلى المستفيدين متساوية ومستدامة ومنصفة 
 
 :، يمكن استخدام المعايير التاليةفر البرامج وإمكانية االستفادة منها وجودتهااولتقييم مدى تو 
 

                                                

(40) Card, Kluve and Weber, 2009, pp. 25-26. 
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ذوو المهارات  ن فيهم، بماالستفادة من البرامج على قدم المساواة لين عن العملجميع العاط طيعيست- 0
 .المحدودة والنساء والعمال في المناطق الريفية

 .برامجالير النظامي في تصميم غيجري دمج حاجات العاملين في القطاع - 2

 .العاطلين عن العمل الخدمات الفئاُت المدرجة ضمن العمالة الناقصة وليس فقط فئاتتستفيد من - 1

 .االحتياجات الخاصة بكل فئة من الفئات الفرعية من المستفيدين يتصّمم البرامج بطريقة تلب- 4
 
مستويات إلى  ادراسات تقييم مرحلة ما بعد البرامج وآثارهينبغي أن تنظر  ،ولتقييم نتائج البرامج 

 :م المعايير التاليةاستخدالتشغيل والدخل، وذلك با
 
 .آمنة تلتزم بمعايير وقوانين العمل الدولية وظائفانيات الحصول على إمك- 0

انتهاء إمكانيات متساوية في حصول الفئات الضعيفة على فرص العمل والدخل في مرحلة ما بعد - 2
 .البرنامج

 .ساعات عمل مالئمة وشروط مناسبة لكفاءاتهمبعمل الحصول المستفيدين على - 1

بما في ذلك التقاعد والتأمين الصحي )أجور الئقة ومنافع الحماية االجتماعية حصول المستفيدين على - 4
 (.األساسي

 
عّبر عن المبادئ التي حددتها منظمة العمل الدولية في يوتجدر اإلشارة إلى أن بعض هذه المعايير  

سياسات تأثير  حددتتسمح لواضعي السياسات بتصميم طرق للتقييم  ذه المعاييروه.  برنامج توفير العمل الالئق
وتشمل عمليات التقييم .  سوق العمل على ضعف العمال وإمكان حصولهم على عمل الئق ومستقرتحسين أداء 

ولكّن .  على اإلدماج االجتماعي واالستقرار السياسيسياسات الالمرتكزة على تلك المعايير جزءًا من آثار 
وتتناول السياسات تقّيم النتائج السياسية واالجتماعية لهذه دراسات نوعية  إجراءيحتاج إلى تحديد مجمل اآلثار 

 .ينودرجة التماسك واالستقرار االجتماعي السياساتمثاًل السلوك السياسي للمستفيدين أو الترابط بين وضع 
 
البرامج  صميمفعال وعادل، ينبغي تعلى نحو سوق العمل تحسين أداء سياسات  عمالوإلباختصار،  

توقعات التشغيل والدخل  معايير أخرى غيرمعايير تقييم اآلثار  تشملعلى الحقوق وأن مرتكز وفق نهج 
 .البرنامجانتهاء لمرحلة ما بعد 

 
ق اسوالحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أ سياساتالوضع استعراض التجارب الدولية في يتبّين من و 

في هذا فعالة وسليمة ومنصفة  نفيذ برامجتوتصميم  ناألول من هذه الدراسة، أ فصلها في النفيذالعمل وت
هذه المسائل في المنطقة  وتحتاج معالجة.  على صعيد السياسات المعقدةيطرح مجموعة من المسائل اإلطار 

حول تجارب بلدان المنطقة لكي يسترشد بها واضعو السياسات في خياراتهم  ةلمعرفقاعدة لالعربية إلى بناء 
عن هذه التجارب واستنتاجات وفريدة الثاني من هذه الدراسة لمحة عامة  فصلال يتضمنو.  وقراراتهم

 .وتوصيات أولية
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 السياسات الحكومية الهادفةإطار ة في فذالمنبرامج ال  -ثانيًا
 ق العمل في منطقة اإلسكوااسوإلى تحسين أداء أ       

 
خدمات ( أ): التاليةجاالت مالاإلسكوا في األعضاء في بلدان العدد من تجربة  هذا الفصليعرض  

برامج التدريب للعاطلين عن العمل وبرامج التدريب أثناء العمل؛ ( ج)إعانات التشغيل؛ ( ب)التشغيل العامة؛ 
ويتناول أهداف .  ات الصغرى والصغيرة والمتوسطةمؤسسوبرامج تطوير ال( ه) ؛برامج األشغال العامة( د)

مسائل ، ويبحث في تصميمها وخصائصها، ويناقش أبرز ها المنطقيسبلدان وأساتلك الالبرامج التي وضعتها 
 . المتعلقة ببرامج محددةتلك وبين البرامج  السياسة العامة المشتركة

 
محاولة لتحديد وفي البلدان األعضاء  اتالسياس بين الُنهج المعتمدة في وضع ةقارنفي هذا الفصل مو 

في منطقة اإلسكوا يظهر في نواح عدة منها االختالف في  السائدع والتنو.  األنماط المتبعة في تصميم البرامج
ويظهر االختالف .  وفي القدرات اإلدارية لمواجهة تحديات العمل ،الموارد المتوفرة، وفي اإلرادة السياسية

وتصاميم البرامج بين بلدان مجلس التعاون الخليجي  اتالسياسالمعتمدة في وضع هج ُنالبوضوح عند مقارنة 
 .في المنطقة بلدان األخرىالو
 
في بلدان مجلس التعاون  اتوال بد من تسليط الضوء في هذا اإلطار على السياق الخاص بالسياس 

 قد شكل الوعي القومي الذي برز في هذه البلدان في العقد المنصرم الدافع إلنشاء صناديق وبرامجف.  الخليجي
الحكومية سياسات الوينفذ نتيجًة لذلك قسم كبير من .  اصالمواطنين في القطاع الخ تشغيللتسهيل  مخصصة

ق العمل من خالل هذه البرامج والصناديق التي تتلقى موارد كبيرة، والتي تشمل اسوأ تحسين أداءالهادفة إلى 
؛ وصندوق تنمية (42)على سبيل المثال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الكويت

المعروفة )وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية  ؛(41)موارد البشرية في المملكة العربية السعوديةال
 .(45)في البحرين"( تمكين"اسم المعروف ب)وصندوق العمل  ؛(44)في اإلمارات العربية المتحدة( "تنمية"باسم 

 
 خدمات التشغيل العامة  -ألف

 
 األهداف والنهج  -0

 
احتياجات عدد ضئيل من العاطلين عن حتى اآلن بتلبية  اتب التشغيل العامة في منطقة اإلسكوامك قامت 

بعض بلدان  غير أن . مستويات متدنية من العمليات ةسجلم، ر عدد محدود من خدمات التشغيليالعمل، وتوف
يل العامة وإلى تنويعها في السنوات األخيرة إلى توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها مكاتب التشغسعى  المنطقة

تبادل في  ًاروحصي كان دورها متالمكاتب التشغيل ف :في هذا المجالالمنطقة تحواًل  وتشهد.  وتحسين نوعيتها
التي  كثر تعقيدًااألمهام الب قومالمعلومات ولعب دور الوسيط بين الباحثين عن عمل والشركات الخاصة، بدأت ت

تيسير إدماج العاطلين عن العمل أو إعادة إدماجهم في  تعمل علىوبشرية مراكز تنمية الموارد التضطلع بها 
الوضع في ال يزال  جري بالتزامن في كل البلدان ولذلكغير أن هذا التحول تدريجي وال ي.  سوق العمل

 في خدمات التشغيل العامة ورغبًة في إصالح هذا أكبر أبدى اهتماماًً فبعض البلدان.  المنطقة شديد التنوع
                                                

 .http://www.mgrp.org.kw/UIEN/MGRPVIEW.aspx?P=About_Usلمزيد من المعلومات،  (42)

(41) Saudi Arabia, Human Resources Development Fund: The Guide Book, p. 1. 

 .http://www.tanmia.ae/tanmia/general/aboutus.aspxلمزيد من المعلومات،  (44)

 .nhttp://www.lf.bh/en/about/?p=Visioلمزيد من المعلومات،  (45)

http://www.mgrp.org.kw/UIEN/MGRPVIEW.aspx?P=About_Us
http://www.lf.bh/en/about/?p=Vision
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حيث تشكل خدمات التشغيل إحدى أدوات إشراك المواطنين  ،القطاع، على غرار بلدان مجلس التعاون الخليجي
 .  في القوى العاملة، وال سيما في القطاع الخاص

 
 تصميم خدمات التشغيل العامة وخصائصها  -2

 
 المجموعات المستهدفة بخدمات التشغيل العامة 
 
لتحديد الفئات الضعيفة وال غير األعضاء تعتمد آليات لتعاون الخليجي بلدان األعضاء في مجلس اال ال 
بخدمات  هافاستهداو( اتعاقاإل من ذوين عن العمل ون عن العمل منذ مدة طويلة أو العاطلوبما فيها العاطل)
 أن يضمن الفئات الضعيفة يمكناستهداف  علمًا بأن ،الحتياجاتها فقًاو أو لتصميم هذه الخدماتعامة التشغيل ال

 (.  كالتوجيه المهني والمشورة بشكل يتناسب مع احتياجاتها الخاصة) وخدماتدعم ما يالئمها من توفير 
 .  هذه الفئاتاحتياجات عن المتوفرة بيانات ال ضآلةلدول ولضعف القدرات اإلدارية إلى  السبب فيعود أما

 
ل العامة، وهي من أبرز أدوات سياسات ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي، ال تستهدف خدمات التشغي 

عمل في الإشراك المواطنين في القوى العاملة، سوى المواطنين وخاصًة الشباب لتسهيل وصولهم إلى فرص 
 .هذا القطاعالقطاع الخاص وزيادة عددهم في 

 
 الخدمات التي تقدمها مكاتب التشغيل 
 
توفير العمل لألشخاص بناًء  ، منهاالخدمات مختلفة من فئاتتؤمن مكاتب التشغيل في منطقة اإلسكوا  

  ،ويوفر عدد محدود من بلدان اإلسكوا.  برامج التدريب وإعادة التدريبوالتوجيه المهني، وعلى مؤهالتهم، 
 . خدمات تشغيل متكاملة ،وال سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي

 
.  ي مالءمة فرص العمل مع المؤهالتالمهمة األولى واألبرز لمكاتب التشغيل في منطقة اإلسكوا هو 
لتبادل المعلومات عن القوة العاملة المتوفرة والشواغر بين أرباب العمل المحتملين  ركزمتعمل كهذه المكاتب ف

، فبعضها يعمل بشكل استباقي أكثر من أداء هذه المهمةفي مكاتب التشغيل  تختلفو.  والباحثين عن عمل
 . غيره

 
مع الشركات الخاصة لتشجيعها على  قد تقيم صالت أو شراكات بشكل استباقيالمكاتب التي تعمل ف 

والمهارات في القطاع الطلب على العمالة دراسات للسوق لتحديد اتجاهات  يجرت ، أواإلعالن عن الشواغر
دعم الشركات الخاصة في عمليات اختيار العاملين من خالل إعداد أيضًا ب وقد تقوم هذه المكاتب.  الخاص

 قاعدة بيانات محدثة عن الباحثين عن عمل ومؤهالتهم، أو حتى إتمام المرحلة األولية من اختيار المرشحين، 
 .  أو إجراء مقابالت لحساب الشركات الخاصة

 
فقدرة بعض البلدان  . وتتفاوت مستويات العمل االستباقي في هذا اإلطار كثيرًا فيما بين بلدان المنطقة 

، بينما احتياجات القطاع الخاص ومؤهالت الباحثين عن عمل محدودة جمع المعلومات عن كالعراق ولبنان على
الشركات  ةساعدومتنشط بلدان أخرى في تسهيل دفق المعلومات بين الباحثين عن عمل والشركات الخاصة، 

 2ار ويتضمن اإلط.  عهايأو تسرمالءمة فرص العمل مع المؤهالت ل عملية يوتسه ،في بحثها عن عاملين
 .  اإلسكوااألعضاء في بلدان المكاتب التشغيل العامة في عدد من التي تقدمها  الخدماتأمثلة على 
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 خدمات التشغيل العامة في بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا  -2اإلطار 
 

عمل إلى توفير برنامج متكامل يسمح للباحثين عن عمل وألرباب ال (أ)يهدف مركز التشغيل الوطني: األردن 
ومن مقومات هذا البرنامج إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الباحثين عن عمل وأرباب .  بالتواصل مع بعضهم البعض

 . مالءمة فرص العمل مع المؤهالتالعمل لتسهيل 
 

صة إشراك الشركات الخا (ب)من استراتيجيات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة: الكويت 
 . في تنظيم معرض سنوي لفرص العمل تعلن خالله عن فرص العمل المتاحة

 
وتشغيل مالءمة فرص العمل مع المؤهالت تعمل مكاتب التشغيل في وزارة القوى العاملة على تسهيل : ُعمان 

علنت عن فرص المواطنين في الشركات الخاصة من خالل تأمين االتصال بين الباحثين عن عمل والشركات الخاصة التي أ
عمل تتالءم مع مؤهالتهم، وتسهل على أرباب العمل إجراء المقابالت مع المرشحين للوظائف، وُتِعّد عقود العمل للمرشحين 

 .(ج)الناجحين
 

وحدة لشؤون أصحاب العمل ( د)"تنمية"لدى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية : اإلمارات العربية المتحدة 
.  من المهام الهادفة إلى توطيد عالقة الهيئة بالقطاع الخاص وتسهيل عمليات مالءمة فرص العمل مع المؤهالت تتولى عدداًً

ومن هذه المهام تحديد فرص العمل للمواطنين اإلماراتيين، والتواصل مع أرباب العمل الرئيسيين والتفاوض معهم فيما 
 . اعدة بيانات لفرص العمل في مختلف قطاعات االقتصاديتعلق بفرص تدريب المواطنين، والمساهمة في إعداد ق

_______________ 

 .http://www.mol.gov.jo/tabid/223/default.aspxلمزيد من المعلومات،  (أ) :مالحظات
 .http://www.mgrp.org.kw/UIEN/MGRPVIEW.aspx?P=About_Usلمزيد من المعلومات،  (ب) 
 .http://www.manpower.gov.om/en/dg_employment.aspلمزيد من المعلومات،  (ج) 

 .http://www.tanmia.ae/tanmia/general/structuredetail3.aspxلمزيد من المعلومات،  (د) 

 
انتشاره في منطقة اإلسكوا، ال يزال  رغموهو .  من خدمات التشغيل أخرىويشكل التوجيه المهني فئة  

لخليجي ويبدو أن مكاتب التشغيل العامة في بلدان مجلس التعاون ا.  هذه الخدماتليشكل أحد المكونات الضعيفة 
 . واألردن هي وحدها التي توفر خدمات التوجيه المهني

 
، إلى جانب المالءمة بين فرص العمل والمؤهالت توفر في منطقة اإلسكواالتشغيل بعض مكاتب  

في الغالبية و.  والتوجيه المهني، دورات دراسية قصيرة أو دورات تدريب أو إعادة تدريب للباحثين عن عمل
ذي هو ال الذي يتبع عادة وزارة العمل أو وزارة التربية، ،يكون مركز التدريب المهني، العظمى من الحاالت

، كما هو الحال في ةسند مهمة تنفيذ هذه البرامج إلى معاهد ومؤسسات خاصُت قدو.  هذه الدورات توفير يتولى
كما في )في المقابالت  األداءدورات قصيرة في مهارات العمل والبحث عن عمل و البرامجهذه  شملوت . لبنان

كما في )والتدريب المهني ( (44)كما في الكويت)الكمبيوتر مهارات تعلم اللغات أو  وفي( والبحرين (46)األردن
 (. مان وقطر والكويت والمملكة العربية السعوديةاألردن وُع

 
 ملكونهاالتي يتشمل المهارات )وال بد في هذا اإلطار من جمع بيانات موثوقة عن الباحثين عن عمل  

لضمان المالءمة بين الوظائف والمؤهالت وتوفير  ، وذلكواتجاهات السوق( والفئة المهنية التي ينتمون إليها
إال أن .  احتياجات السوق تالءم معالتوجيه المهني المناسب وتصميم الدورات الدراسية أو التدريبية بشكل ي

معلومات حول أسواق العمل توفر لل ًات نظمأنشألبلدان التي فا.  في المنطقة أنظمة البيانات ضعيفة نسبياًً
األردن واإلمارات العربية  :ومنهاالالزمة، قليلة تصميم خدمات التشغيل  هل عمليةمكاتب التشغيل وتسلالبيانات 

 .المتحدة والبحرين
                                                

 .http://www.mol.gov.jo/tabid/223/default.aspxلمزيد من المعلومات،  (46)

 ./116e1d1fefdd-b009-47ee-efce-.aspx?p=41bfcbc4UIEN/MGRPVIEWhttp://www.mgrp.org.kwمزيد من المعلومات، ل (44)

http://www.mol.gov.jo/tabid/223/default.aspx
http://www.mgrp.org.kw/UIEN/MGRPVIEW.aspx?P=About_Us
http://www.tanmia.ae/tanmia/general/structuredetail3.aspx
http://www.mgrp.org.kw/UIEN/MGRPVIEW.aspx?p=41bfcbc4-efce-47ee-b009-116e1d1fefdd
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في إطار غيل تقدم خدمات التشفي حاالت قليلة ومكاتب التشغيل العامة، التشغيل توفرها خدمات معظم  
ففي الجمهورية العربية السورية على .  برامج خاصة تكون موجهة عادًة إلى شرائح معينة من القوة العاملة

هذه  . جامعة دمشقلع باتالبتمويل مركز المهارات والمهن نمائي برنامج األمم المتحدة اإل قامسبيل المثال، 
 هتوجيالو المشورةو المالءمة بين الوظائف والمؤهالتات قدم خدمت ،المتخرجين الجددالمبادرة، الموجهة إلى 

البرامج أن خدمات التشغيل ال تحظى بمستوى كاف من االهتمام النوع من  اهذالقليل لعدد الويبين .  (42)مهنيال
 (. والجهات المانحة)لدى صانعي السياسات 

 
 تكلفة خدمات التشغيل العامة 
 
المبالغ  لكن . التشغيل وتمويلها في معظم بلدان منطقة اإلسكوا معلومات عن تكلفة خدماتالتوفر ت ال 

أن خدمات تبين  يةدولالتجارب الدروس المستخلصة من الاألردن و ةميزانيالمخصصة لهذه الخدمات في 
تظل خيارًا معقواًل في البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط، وأنها  حتىفعالة من حيث التكلفة ُتعتبر التشغيل 

 . (41)بما فيها البلدان التي تفتقر إلى الموارد ،اإلسكوااألعضاء في بلدان الفي  اتالسياس ى وضعلد
 
 نطاق خدمات التشغيل العامة والجهات المستفيدة منها 
 
من أبرز المشاكل التي تعاني منها مكاتب التشغيل العامة في منطقة اإلسكوا نطاقها المحدود والعدد  

في .  فنسبة الذين حصلوا على عمل من خالل مكاتب التشغيل متدنية في المنطقة.  منها الضئيل من المستفيدين
 2115البحرين على سبيل المثال، نجح مكتب خدمات التوظيف التابع لوزارة العمل في الفترة الممتدة من عام 

في  21مصر، تمكن وفي  . (51)في المائة من األشخاص المسجلين لديه 02في إيجاد وظائف لـ  2114إلى عام 
المائة من الباحثين عن عمل المسجلين لدى مكاتب التشغيل التابعة لإلدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق 

2101يونيو /أبريل إلى حزيران/العمل من إيجاد عمل خالل الفترة الممتدة من نيسان
 تمكن وفي األردن، . (50)

في الفترة  الحصول على عمل منركز التشغيل الوطني م في المائة من أصحاب الطلبات المسجلة لدى 1
2101إلى عام  2114الممتدة من عام 

طلب عمل  0141 في لبنان، تلقت المؤسسة الوطنية لالستخدامو . (52)
 ، ونجحت في توفير العمل 2115إلى عام  0112في السنة في الفترة الممتدة من عام عرض عمل  451و
من  شخصاًً 24 أن تؤمن العمل لـ 2112في عام العمل  ةاستطاعت مديري ين،فلسطوفي  . (51)صاشخأ 201 لـ

البلدان بعض أداء يكون و.  (54)شخص 111 111 أكثر من أصحاب الطلبات المسجلين لديها والبالغ عددهم
ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، نجحت مكاتب التشغيل  مجال،هذا ال أفضل من غيرها في

                                                

 .SYR/06/008حدة اإلنمائي، المشروع امج األمم المتبرن (42)

 .http://www.mol.gov.jo/default.aspx?tabid=175لمزيد من المعلومات،  (41)

 2115يونيو /نحزيرا)وزارة العمل في البحرين، تقرير عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى مكتب خدمات التوظيف  (51)

 .(2114يونيو /حزيران -

 .10، العدد (2101يونيو /حزيران-أبريل/نيسان)وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، التقرير السنوي عن سوق العمل  (50)

.  2102-2111وزارة العمل في األردن، تقرير عن المشاريع والمبادرات والبرامج المنفذة في الفترة  (52)

2010.pdf-www.mol.gov.jo/Portals/0/projects2009. 

(51) J. 2006Bardak, U., Huitfeldt, H. and Wahba,   .لمزيد من المعلومات، وnt/Employment.aspxhttp://www.neo.gov.lb/Conte. 

 .www.mol.pna.ps/pdf/r2008.pdf. 11، ص 2112وزارة العمل في فلسطين، التقرير السنوي لعام  (54)

http://www.mol.gov.jo/Portals/0/projects2009-2010.pdf
http://www.neo.gov.lb/Content/Employment.aspx
http://www.mol.pna.ps/pdf/r2008.pdf
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في المائة من العاطلين عن العمل المسجلين  54 في تأمين العمل لـ 2112ابعة لوزارة العمل في عام الت
 . (55)لديها

 توفير خدمات التشغيل العامةب المتعلقة التحديات والمسائل السياساتية  -1
 في منطقة اإلسكوا

 
من هذه .  منطقة اإلسكوا تتعدد العوامل التي تحد نطاق الخدمات التي تقدمها مكاتب التشغيل في 

مية من نظاية على نطاق واسع والنسبة المرتفعة التي تشكلها األعمال غير النظامالعوامل انتشار العمالة غير ال
ل في مكاتب مجموع األعمال المتوفرة، مما أدى إلى انخفاض الحوافز التي تدفع الباحثين عن عمل إلى التسُج

مية للبحث عن عمل، سواء في القطاع نظالمذكورة أيضًا انتشار الشبكات غير الومن العوامل ا.  العامة التشغيل
وليس غريبًا في منطقة تقوى فيها الشبكات الخاصة والعالقات الشخصية .  مينظامي أو غير النظاال

 .  الرسميعن عمل أفضل من نتائج البحث غير الرسمي والمحسوبيات أن تكون نتائج البحث 
 
تي تفسر ظاهرة عدم إقبال العاطلين عن العمل بكثافة على مكاتب التشغيل أن بعض ومن األسباب ال 
( سواء من خالل مكاتب التشغيل أو مؤسسات عامة أخرى)البطالة اإلسكوا يمنح إعانات األعضاء في بلدان ال

إلطار ومن الممكن في هذا ا.  وأن التسجل في المكاتب المذكورة ليس شرطًا للحصول على هذه اإلعانات
تحفيز الباحثين عن عمل على التسجل في مكاتب التشغيل واالستفادة من الخدمات المتوفرة من خالل جعل 

 كما هو الحال في عدد كبير من بلدان منظمة التعاون) التسجل شرطًا إلزاميًا للحصول على إعانات البطالة
في رط يتطلب تعزيز التنسيق والتكامل هذا الش فرضوجدير بالذكر أن .  (والتنمية في الميدان االقتصادي

 .  بين مكاتب التشغيل ومكاتب الضمان االجتماعيوضع السياسات 
 
اإلدارية  هاضعف قدرات ،في تنفيذ مهامها مكاتب التشغيلالصعوبات التي تواجهها ومما يزيد من  

 .فيهاعدد الموظفين ، قلة ومن أبرز مكامن الضعف في مكاتب التشغيل في منطقة اإلسكوا.  والمالية والبشرية
 
 خدمات التشغيل العامة اإلصالحات الجارية في 
 
 شهدت منطقة اإلسكوا خالل السنوات األخيرة موجة إصالح طالت قطاع خدمات التشغيل العامة  

بلدان مجلس  تفضرورة إشراك المواطنين في القوى العاملة دفع.  وال سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي
الباحثين المواطنين ن الخليجي إلى وضع خدمات تشغيل متكاملة وإنشاء مكاتب جديدة لتلبية احتياجات التعاو

، (56)في اإلمارات العربية المتحدة "تنمية"والهدف من الهيئات المنشأة في هذا اإلطار على غرار .  عن عمل
وصندوق تنمية الموارد البشرية في  ،(54)يتوبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الكو

، تلبية احتياجات (51)مانومكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة في ُع ،(52)المملكة العربية السعودية

دراسية أو فهي تؤمن لهم التوجيه المهني لتحديد إمكانياتهم ونقاط ضعفهم، ودورات .  الباحثين عن عمل
الشركات الخاصة  معهذه الهيئات  سقوتن.  حتياجاتهم وعلى مستلزمات الشركات الخاصةتدريبية بناًء على ا

 . لتحديد فرص العمل وتسهيل عمليات التشغيل
                                                

 .24، ص (2112)وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة العمل  (55)

 .http://www.tanmia.ae/tanmia/general/structuredetail3.aspx#esdcلمزيد من المعلومات،  (56)

 .http://www.mgrp.org.kw/UIEN/MGRPVIEW.aspx?P=About_Usلمزيد من المعلومات،  (54)

 .ticle&id=http://www.hrdf.org.sa/index.php?option=com_content&view=ar52&Itemid=58لمزيد من المعلومات،  (52)

 .http://www.manpower.gov.om/en/dg_employment.aspلمزيد من المعلومات،  (51)

http://www.tanmia.ae/tanmia/general/structuredetail3.aspx#esdc
http://www.mgrp.org.kw/UIEN/MGRPVIEW.aspx?P=About_Us
http://www.hrdf.org.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
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أما في بلدان منطقة اإلسكوا غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فغالبًا ما تكون الخدمات  

كاألردن وإلى حد  ما لبنان  ،إال أن عددًا من البلدان . بطةارتالمقدمة إلى الباحثين عن عمل مجزأة وغير م
 دعم الجهات المانحة األجنبية تشجيع ووضع في السنوات األخيرة برامج إصالحيًة حصلت على  ،ومصر

زيادة ت إصالحات مركز التشغيل الوطني في األردن نحو توجهو.  وال سيما الوكالة الكندية للتنمية الدولية
 . (61)ل وتكاملهاتنوع خدمات التشغي

 
نحو في السنوات األخيرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي اإلصالحات التي جرت كذلك توجهت  

واإلمارات العربية المتحدة إلى  (62)هدفت اإلصالحات في األردنو  .(60)تنوع خدمات التشغيل وتكاملها زيادة
لبنان في أما   .حتياجات الشركات الخاصةبيانات عن الباحثين عن عمل وعن ا وفروضع نظم للمعلومات ت

 .  تعزيز القدرات المؤسسية لمكاتب التشغيل ومصر، فهدفت اإلصالحات إلى
 
المنفذة في إطار برامج الومن أبرز المشاكل التي تواجه عملية تنويع خدمات التشغيل وتكاملها مع  

.  اتب التشغيل ومراكز التدريب المهنيسوق العمل األخرى، النقص في التعاون بين مكتحسين أداء سياسات 
تؤدي  وفي منطقة اإلسكوا،.  التعاون بين الوزارات أو ضمن الوزارة الواحدة وال بد لحل هذه المشكلة من

خدمات في تكامل ال وتحقيقالتعاون  ى إعاقةإل التجزئة البيروقراطية واالتجاه السائد نحو اإلدارة العمودية،
 .  التشغيل

 
 يل الخاصةمكاتب التشغ 
 
لمكاتب التشغيل الخاصة دور كبير في المنطقة، إال أن مدى مساهمتها في التشغيل غير موثق بسبب  

هذا ينما يجري تنظيم معاهد التدريب الخاصة، لم يطل وب.  النقص في البيانات، وتفتقرأنشطتها إلى التنظيم
 ،منطقة اإلسكوا العمل في اتبرنامج سياس جزالت هذه المسألة خار التنظيم بعد مكاتب التشغيل الخاصة، وال

 (. 1اإلطار )باستثناء األردن 
 

 موذج األردنينال: تنظيم مكاتب التشغيل الخاصة  -3اإلطار 
 
عمليات إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل " نظام المكاتب الخاصة للتشغيل"المسمى  1222لسنة ( 21)يحدد النظام رقم  

 : من النظام، ما يلي 8ومما تنص عليه المادة  . في األردن وترخيصها وأنشطتها
 
يحق للمكتب القيام باألعمال الالزمة لتشغيل األردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة، وفي القطاعين العام " 

 : والخاص خارجها، بما في ذلك ما يلي

 . أعمال الوساطة لهذا التشغيل ومتابعة اإلجراءات الالزمة لذلك -1

 . حتياجات أصحاب العمل من الباحثين عن عمل من األردنيينتلبية ا -2

االتصال مع الجهات الخارجية لتأمين احتياجاتها من القوى العاملة األردنية وتنظيم تشغيلها لدى تلك الجهات  -2
 .بموجب عقود تبرم معها لهذه الغاية

 ".باتهم لالستفادة من خدماتهتنفيذ حمالت إعالمية لدعوة األردنيين الباحثين عن عمل لتقديم طل -4

                                                

 .http://www.mol.gov.jo/tabid/215/default.aspx.  2100-2111وزارة العمل في األردن، الخطة االستراتيجية  (61)

 .المرجع نفسه (60)

 .jo.lanlmla.wwwلمزيد من المعلومات،  (62)

http://www.almanar.jo/
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_____________ 

 .www.mol.gov.jo/Portals/1/regulation21e.pdfوزارة العمل في األردن، : المصدر

 تصميم خدمات التوظيف العامة على أساس المساواة 
 
اإلسكوا إلى بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والمنطقة عن مدى في األعضاء بلدان التفتقر معظم  

البيانات المتوفرة أن تصميم خدمات بعض ويتبين من  . فر خدمات التوظيف وكيفية الوصول إليها ونتائجهااتو
فاألرقام المصنفة .  توزيع الجغرافيوال ينالجنسالمساواة بين التشغيل وإجراءات توفيرها ال تراعي قضيتي 

والتي تتناول خدمات التشغيل في عدد من بلدان اإلسكوا تشير إلى عدم  ، على سبيل المثال،حسب نوع الجنسب
ففي مصر على سبيل المثال، لم تستفد اإلناث إال من .  توفرةاستفادة الجنسين بشكل متساو من فرص العمل الم

 . (61)(2101يونيو /حزيران - ريلأب/نيسان)في المائة من فرص العمل التي وفرتها مكاتب التشغيل  01
 
ويتبين من المعلومات المتوفرة عن التوزيع الجغرافي لخدمات التشغيل أن مكاتب التشغيل متوفرة في  

غير أنها تتركز في بعض الحاالت في .  اإلسكوااألعضاء في بلدان المختلف المناطق والمحافظات في معظم 
وفي المملكة العربية  ؛العراق، يقع ثلث مكاتب التشغيل في بغداد ففي . المدن الكبرى أو المناطق الحضرية

أما في لبنان، فال تتوفر مكاتب التشغيل إال في المدن الثالث  ؛في الرياض مكاتب التشغيل يقع ربع ،السعودية
، يمكن تفسيرها بمستويات مكاتب التشغيل في المدن الرئيسية والمناطق الحضريةانتشار  ظاهرة.  الكبرى

 .  بلوغ هذه المكاتب المناطق الريفية ضرورةتدل في الوقت نفسه على  لكنها التحضر المرتفعة،
 
ة لهذه الخدمات بوضوح، ومعرفة ما إذا خصصويصعب في الوقت نفسه تحديد توزيع الميزانية الم 

على خدمات  ع الميزانيةيتوزفالمعلومات عن .  وبالجودة نفسها كانت جميع المكاتب توفر الخدمات نفسها
الخدمات  ليست متوفرة، وقد تتفاوت جودةالمحافظات أو المناطق  بحسبالتشغيل التي يؤمنها القطاع العام 

نسبة فرص العمل التي تمكنت مكاتب  (64)تتفاوت بين المحافظات ،ففي مصر على سبيل المثال.  المقدمة
اختالف كبير بين المناطق في عدد الوظائف  السعودية فيظهر المملكة العربية ، أما فيوفيرهاالتشغيل من ت

فهي يمكن أن تدل من  ،وينبغي النظر في هذه االتجاهات بتأٍن.  (65)الشاغرة التي تعلن عنها مكاتب التوظيف
جهة على اختالف في مستويات فعالية مكاتب التشغيل، ويمكن أن تنتج من جهة أخرى عن ظروف خاصة في 

 .من البلد الواحدسوق العمل في مناطق مختلفة 
 
 تقييم أثر خدمات التشغيل العامة 
 
سوق العمل إلى بيانات حول الوصول إلى التي تنفذ في إطار سياسات تحسين أداء برامج التفتقر  

توفر معظم مكاتب التشغيل بالرغم من أن  . خدمات التشغيل وحول النتائج التي أفضت إليها هذه البرامج
من خدماتها، قليلة جدًا هي المكاتب التي توفر بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس  معلومات عن عدد المستفيدين

 .  والمنطقة، وال يوفر أي منها بيانات عن أوجه محددة في نتائج التشغيل، كمجال العمل أو مدة البقاء فيه
 

 التشغيل إعانات  -باء
 

 األهداف والنهج  -0
 

                                                

 .05، ص (2101يونيو /حزيران-أبريل/نيسان)وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، نشرة سوق العمل الشهرية  (61)

 .المرجع نفسه (64)

 .26، ص (2112)وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة العمل  (65)

http://www.mol.gov.jo/Portals/1/regulation21e.pdf


-26 -

 

هو التشغيل إعانات من  الهدففي هذه الدراسة أن  عِينةة كيتبين من برامج إعانات التشغيل المعروض 
هذه البرامج  قترن جميعوت.  استخدام فئات مجتمعية محددة في القطاع الخاص، وال سيما الشباب تسهيل

في بلدان المتخذة كعِينة ت البرامج فذُنوقد .  عمل وفيرتتندرج في إطار التدريب بهدف ودورات تدريبية ب
 .لخليجي وفي األردنمجلس التعاون ا

 
باعتبارها أو االستخدام وتلجأ بلدان منطقة اإلسكوا بعكس معظم البلدان األخرى إلى إعانات التشغيل  

 .لقضاء على البطالة الهيكلية وليس البطالة الدوريةلة لمساعدة فئات محددة أدا
 

 تصميم إعانات التشغيل وخصائصها  -2
 
 الفئات المستهدفة بإعانات التشغيل 
 
فمشروع التدريب والتشغيل الوطني في .  الشباب هم الفئة الرئيسية المستهدفة ببرامج إعانات التشغيل 

ويستهدف برنامج تشغيل  سنة، 16و 02موجه للباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين  (66)األردن
بعض البرامج  أما.  ابالمتخرجين من الشب (64)في البحرين 0102مشروع توظيف الجامعيين المتخرجين و

يتبين من مواصفات المستفيدين منها أنها تلبي احتياجات الشباب بشكل فالشباب بشكل صريح التي ال تستهدف 
في المائة من مجموع الذين  40يشكلون  سنة 21و 05رهم بين اعمأتراوح تفالباحثون عن عمل الذين .  أساسي

2101مارس /وآذار 2114أكتوبر /ين تشرين األولالقطري ب التشغيلهم من خالل برنامج تم تشغيل
ويتبين .  (62)

 .من خالل التركيز على الشباب أن الحكومات عازمة على معالجة هذه القضية الملحة
 
فبعض . ضعفًااألكثر التي ُتعتبر  اتالفئب ويرتبطمستوى المهارات، قائمًا على االستهداف أحيانًا  كونوي 

الباحثين عن عمل من ذوي المهارات العالية أو من حملة الشهادات الجامعية  البرامج موجهة بشكل خاص إلى
تدريب ذوي تشغيل ووبرامج  ،في البحرين 0102ومشروع توظيف الجامعيين برنامج تشغيل المتخرجين ك)

برامج ك)في حين تستهدف برامج أخرى ذوي المهارات المحدودة  ،(المهارات في المملكة العربية السعودية
ال يحدد مشروع ففي األردن، أما (.  تدريب ذوي المهارات المحدودة في المملكة العربية السعوديةيل وتشغ

ين منه أنه يخدم ذوي د، لكن يتبين من مواصفات المستفيةستهدفمال ةالتدريب والتشغيل الوطني المجموع
 .رات المحدودة بشكل أساسيمهاال
 
تشجيع ذلك لو ،عانات التشغيل بشكل حصري إلى المواطنينوفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توجه إ 

إعانات التشغيل حوافز مالية  شكلوت.  المواطنين بداًل من األجانب تشغيلأرباب العمل في القطاع الخاص على 
أقل من عند تشغيل المواطن تكلفة التي يتحملها صاحب العمل تجعل ال إذالمواطنين  لتشغيللقطاع الخاص ل

برامج تدريب تهدف إلى تحسين مهارات المواطنين بهذه اإلعانات  قترنكذلك ت.  ل العامل األجنبيتكلفة تشغي
 .وزيادة إمكانية تشغيلهم

 
 إعانات التشغيلتوفير الخدمات المرتبطة ب 
 

                                                

 .http://www.mol.gov.jo/default.aspx?tabid=175، د من المعلوماتلمزي (66)

 .http://www.tamkeen.bh/en/?p=details&id=284لمزيد من المعلومات،  (64)

 .qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=7041-http://www.mohamoonلمزيد من المعلومات،  (62)

http://www.mohamoon-qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=7041
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المتخذة إعانات التشغيل  قترنتو . تندرج إعانات التشغيل غالبًا في إطار مجموعة متكاملة من الخدمات 
ويختلف نوع الخدمات .  خدمات التوجيه المهنيفي بعض الحاالت ببرامج التدريب وفي هذه الدراسة بكعِينة 

يخضع المستفيدون  ففي بعض الحاالت: لبرامج إعانات التشغي وتسلسلها الزمني من برنامج إلى آخر من
 .العمل أثناءُيعطى التدريب  في حاالت أخرىو المدعوم باإلعانات، للتدريب قبل بدء العمل

 
 مدة اإلعانات ومقدارها 
 
في المائة من راتب المستفيد في إطار برنامج تشغيل المتخرجين  51إلى إعانات التشغيل أحيانًا  تصل 

، وبرامج التشغيل والتدريب في إطار (41)، ومشروع التدريب والتشغيل الوطني في األردن(61)في البحرين
دعم اشتراكات يتم وفي بعض الحاالت .  (40)العربية السعودية صندوق تطوير الموارد البشرية في المملكة

 الجامعيين توظيف مشروعو ،(42)كما في مشروع التدريب والتشغيل الوطني في األردن ،الضمان االجتماعي
 .في البحرين 0102

 
 بين ستة أشهر وسنتين، وتتضمن فترة منكعِينات وتتراوح مدة البرامج التي استخدمتها الدراسة  

المعقودة الشراكة  باختالفوتختلف مدة التدريب ومدة العمالة المدعومة .  التدريب وفترة من العمالة المدعومة
 . والشركات الخاصة ةبين الحكوم

 
 ميزانيات برامج اإلعانات 
 
 (41)تقريبًا في األردنأمريكي ماليين دوالر  4تتراوح ميزانيات البرامج المذكورة في هذه الدراسة بين  
تغطي ميزانيات هذه البرامج تكلفة التدريب وتكلفة و.  (44)مليون دوالر في المملكة العربية السعودية 221و

 .الحصة األكبر منها مخصصة لإلعانات علمًا بأناإلعانات، 
 
 عدد المستفيدين من برامج اإلعانات 
 
كل من  دد المستفيدين منيبلغ عففي حين  . يختلف عدد المستفيدين من البرامج كثيرًا بين البلدان 

مستفيد  0 111وبرنامج تشغيل المتخرجين في البحرين التشغيل الوطني في األردن مشروع التدريب و
باحث عن عمل من برامج التشغيل والتدريب في المملكة العربية  51 111، استفاد أكثر من (45)تقريبًا

                                                

 ./http://www.tamkeen.bh/enلمزيد من المعلومات،  (61)

(41) Ghazal, 2008. 

 .4، الجدول 2111صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، التقرير السنوي  (40)

(42) Hazaimeh, 2010. 

 . 0، ص 2102-2111وزارة العمل في األردن، تقرير عن المشاريع والمبادرات والبرامج المنفذة في الفترة  (41)

2010.pdf-www.mol.gov.jo/Portals/0/projects2009. 

 .2111ارد البشرية في المملكة العربية السعودية، التقرير السنوي صندوق تنمية المو (44)

 .qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=7041-http://www.mohamoonلمزيد من المعلومات،  (45)

http://www.tamkeen.bh/en/
http://www.mol.gov.jo/Portals/0/projects2009-2010.pdf
http://www.mohamoon-qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=7041
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 04 111 القطري شغيلتالمن برنامج  لمستفيديناالباحثين عن عمل أما في قطر، فبلغ عدد .  (46)السعودية
2101مارس /وآذار 2114أكتوبر /شخص بين تشرين األول

(44). 
 إعانات التشغيل في منطقة اإلسكواالمتعلقة ب التحديات والمسائل السياساتية  -1

 
 تصميم إعانات التشغيل على أساس المساواة 
 
الذكور منها استفادة التشغيل في منطقة اإلسكوا أن يتبين من المعلومات المتوفرة عن برامج إعانات  

نسبة ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، بلغت .  في بعض الحاالت تفوق بكثير استفادة اإلناث
فقط في المائة  01اإلناث المستفيدات من برامج التشغيل والتدريب الممولة من صندوق تنمية الموارد البشرية 

ية لإلناث تساوفي حاالت أخرى، كانت إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات مو.  (42)المستفيدينمن مجموع 
في المائة من مجموع المسجلين في برنامج التشغيل القطري بين تشرين  51فقد شكلت اإلناث : والذكور

2101مارس /وآذار 2114أكتوبر /األول
تتوفر عنها بيانات وتجدر اإلشارة إلى أن معظم هذه البرامج ال   .(41)

 .مصنفة بحسب نوع الجنس
 
 تقييم أثر برامج إعانات التشغيل 
 
عدد  مثل) تتضمن التقارير والدراسات المتوفرة معلومات عن النتائج المحققة على المدى القصير 

لى التشغيل مباشرًة، وال ألثرها ع انتهاء البرامجألثرها على التشغيل بعد  ًاتقييم تتضمن، لكنها ال (المستفيدين
 .الطويل األمد أو على الدخل

 
 العمل أثناء التدريب وبرامج العمل عن للعاطلين التدريب برامج  -جيم

 
 األهداف والنهج  -0

 
عمل وبرامج التدريب أثناء التندرج برامج تدريب العاطلين عن  في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 

وتستثمر الحكومات موارد .  عدد المواطنين في القوة العاملةستراتيجيات الهادفة إلى زيادة العمل ضمن اال
حتاج إليها السوق، ولتسهيل تشغيلها في تمالية كبيرة في تدريب القوى العاملة الوطنية لتزويدها بالمهارات التي 

 .القطاع الخاص
برامج اإلسكوا غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي فالهدف من األعضاء في بلدان الأما في  

وال سيما في صفوف الشباب، من خالل تحسين مهارات العاطلين عن  ،التدريب هو أواًل القضاء على البطالة
 ويركز صانعو السياسات وأصحاب األعمال على برامج التدريب التي تستهدف العاطلين عن العمل .  العمل

 .من االهتمام القدر نفسهون برامج التدريب أثناء العمل بوال يخّص
 

 تصميم برامج التدريب وخصائصها  -2
 
 الفئات المستهدفة ببرامج التدريب 
 

                                                

 .2111وارد البشرية في المملكة العربية السعودية، التقرير السنوي صندوق تنمية الم (46)

 .qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=7041-http://www.mohamoonلمزيد من المعلومات،  (44)

 .موارد البشرية في المملكة العربية السعودية، مرجع سبق ذكرهصندوق تنمية ال (42)

 .qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=7041-http://www.mohamoonلمزيد من المعلومات،  (41)

http://www.mohamoon-qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=7041
http://www.mohamoon-qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=7041
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تتجه برامج التدريب التي تستهدف العاطلين عن العمل في مختلف بلدان منطقة اإلسكوا إلى التركيز  
إلى  والفترة الطويلة التي يقضيها المتخرجون الجدد قبل الدخوللنظم التعليم الضعيفة فالنتائج .  على الشباب

ومنها األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين  ،البلدان من العوامل التي دفعت معظمسوق العمل 
برامج برنامج أو أكثر من إلى وضع  والجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين وقطر والكويت ومصر،

حملة الشهادات الجامعية من  وتستهدف هذه البرامج في بلدان مجلس التعاون الخليجي.  تدريب للشباب
اإلسكوا فالفئات المستهدفة هي بشكل أساسي الشباب األخرى األعضاء في بلدان الأما في .  (21)المواطنين

يوفرها معظم برامج تدريب العاطلين عن العمل التي في مصر، ف.  العاطل عن العمل ذو المهارات المحدودة
وكذلك برامج التدريب .  ين أو لذوي المستويات المتدنية من التعليممركز التدريب المهني موجهة لغير المتعلم

التي توفرها وزارة العمل في العراق ومشروع التدريب والتشغيل الوطني في األردن تركز على العاطلين عن 
 .العمل ذوي المهارات المحدودة

 
 المهاراتتحسين أنواع برامج التدريب و 
 
األخرى بلدان البرامج التدريب بين بلدان مجلس التعاون الخليجي و روفيتختلف األنماط المتبعة في ت 

ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي، تركزت الجهود الرامية إلى زيادة عدد المواطنين .  اإلسكوااألعضاء في 
العاملين في القطاع الخاص على توفير التدريب على فرص عمل محددة للعاطلين عن العمل، باإلضافة إلى 

يتم و.  تحسين مهارات العاملين وتنويعهالة أو سنتين من العمالة المدعومة وبرامج التدريب أثناء العمل سن
أما في معظم .  القطاع الخاص لتوفير المهارات المطلوبة في سوق العمل وضع هذه البرامج بالشراكة مع

هي  لعاطلين عن العملل الموجهةفبرامج التدريب غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي بلدان األخرى ال
مشروع التدريب  السائدة، علمًا بأن عددًا قلياًل منها يوفر برامج التدريب على فرص عمل محددة، على غرار

 .(20)والتشغيل الوطني في األردن
 
وبالرغم من هذه االختالفات، ثمة أوجه شبه عديدة بين برامج التدريب في المنطقة، كالتركيز على  

التركيز على  وهذا.  الشخصيةالسلوكية على حساب المهارات  ،المهنية وأاألساسية الجوهرية، سواء ت المهارا
التجاهات السائدة في النظم التعليمية العربية بشكل عام، والتي تغفل تعليم المهارات يعكس ا الجوهريةالمهارات 

إحدى نقاط  الجوهريةلتركيز على المهارات اويشكل .  ف والتفكير النقدياالجتماعية والتواصلية وطرق التكّي
غير أن بعض البلدان بدأ بإدراج المهارات .  كتسب بسهولةن هذه المهارات ال ُتألالضعف في برامج التدريب، 

على سبيل المثال في  قد أدرجت المهارات السلوكية الشخصيةف.  بشكل تدريجي في مناهجه السلوكية الشخصية
 في إطار برامج وفي برنامج التدريب أثناء العمل (22)للتعليم والتدريب المهني والتقنيستراتيجية األردنية اال
 . (21)في البحرين "تمكين"
 
ومن العوامل المشتركة بين العديد من برامج التدريب في منطقة اإلسكوا عدم تكاملها مع خدمات  

لبنان ومصر واليمن، كالعراق وفلسطين و طقةالمنففي العديد من بلدان .  التشغيل، بما في ذلك التوجيه المهني
، التدريب الجهات التي تقدمخدمات التشغيل و الجهات التي تقدمال تتوفر آليات مؤسسية لتسهيل التنسيق بين 

وبدأت قضية تكامل خدمات التشغيل والتدريب تستحوذ على اهتمام صانعي .  وفي حال توفرت تكون ضعيفة
 . ن مجلس التعاون الخليجي واألردنالسياسات، وال سيما في بلدا

                                                

 .http://www.tamkeen.bh/en/?p=details&id=284 لمزيد من المعلومات، (21)

 .http://www.mol.gov.jo/Default.aspx?tabid=222لمزيد من المعلومات،  (20)

 .http://www.mol.gov.jo/Default.aspx?tabid=283 لمزيد من المعلومات، (22)

 .en/pnd/?p=strategyhttp://www.tamkeen.bh/.  01، ص 2104-2101في البحرين، استراتيجية تمكين " تمكين"صندوق العمل  (21)

http://www.tamkeen.bh/en/?p=details&id=284
http://www.mol.gov.jo/Default.aspx?tabid=222
http://www.mol.gov.jo/Default.aspx?tabid=283
http://www.tamkeen.bh/en/pnd/?p=strategy
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 ميزانية برامج التدريب وتكلفتها 
 
عن الميزانيات المخصصة لبرامج التدريب العامة وتكلفتها في جميع الالزمة معلومات الال تتوفر  

يب أن استثمار الحكومات في برامج التدرتبين المعلومات القليلة المتوفرة  غير أن ،البلدان األعضاء في اإلسكوا
 .متدن نسبيًا

 عدد المستفيدين من برامج التدريب 
 
فهي أوسع نطاقًا في .  تختلف برامج التدريب من حيث القدرة والنطاق كثيرًا فيما بين بلدان المنطقة 

ويتراوح عدد المستفيدين .  باقي البلدان األعضاء في اإلسكوا ما هي عليه فيبلدان مجلس التعاون الخليجي م
مما يعطي صورة  ،(25)عشرات اآلالف في المملكة العربية السعوديةو (24)مستفيد في اليمن 2111منها بين 

 . واضحة عن تفاوت مستويات القدرات اإلدارية والمالية
 
 برامج التدريبتمويل خطط مصادر و 
 
في وتنفيذها ُرصد عدد من المصادر وأعدت مجموعة من الخطط لتمويل برامج التدريب العامة  

مصادر التمويل الميزانية العادية للحكومات، والمنح التي تقدمها الجهات  شملوت.  حاء المنطقةمختلف أن
وتجرى إدارة (.  التي تدفعهاوالرسوم ب ائبما في ذلك الضر)المانحة األجنبية، ومساهمات الشركات الخاصة 

ه، أو الصناديق االجتماعية ، أو صناديق التدريب أو مراكز(ة العملركوزا)الموارد عبر الهيئات الوزارية 
 .تساهم أكثر من مؤسسة واحدة في تمويل البرامج وتقديمهاوفي معظم البلدان، .  للتنمية

 
الحكومات تشمل البحرين واليمن صناديق للتدريب تمولها مصادر متعددة  ومنهاوأنشأ بعض البلدان  

من الضرائب التي تدفعها  "تمكين"العمل  ففي البحرين، يمَول صندوق.  والجهات المانحة والشركات الخاصة
وفي اليمن، يمَول صندوق التدريب من الميزانية العامة، .  الشركات الخاصة لتشغيل العاملين األجانب

من  تأتيغير أن الموارد التي .  ةشركات الخاصالومساعدات الجهات المانحة، والرسوم المفروضة على 
 .(26)بييفي النظام الضرالقائم الخلل  ببوذلك بس الشركات الخاصة ضئيلة جدًا

 
أتي وتمول بعض الهيئات الوزارية برامجها التدريبية من الميزانية العادية والتمويل الخارجي الذي ي 

ففي البحرين على سبيل المثال، يفرض المجلس األعلى للتدريب .  الشركات الخاصة والجهات المانحة من
من الميزانية  موارد المخصصةبها ال كملبية على الشركات الخاصة ييمًا ضررسوالتابع لوزارة العمل المهني 

، فتحّول إما بشكل مباشر لبرامج التدريب والتشغيل الجهات المانحة األموال التي توفرهاأما .  العادية للوزارة
 .نميةالمنفذة، أو بشكل غير مباشر من خالل الصناديق االجتماعية للتأو الوزارة من خالل الهيئة 

 
 تدريب في منطقة اإلسكواالبرامج ب المتعلقة التحديات والمسائل السياساتية  -1

 
 دور الشركات الخاصة في برامج التدريب: التنسيق مع الجهات الفاعلة غير الرسمية 

                                                

 /http://www.mtevt.info/site_en.  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن، تنظيم أنشطة مؤسسات التدريب الخاصة (24)

                                                                              .                                                                                             index.asp?x_Code=11108 

 .2111صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، التقرير السنوي  (25)

 .info/site_en/index.asphttp://www.mtevt.لمزيد من المعلومات،  (26)

http://www.mtevt.info/site_en/index.asp
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.  ال تشارك الشركات الخاصة بوجه كاف في تصميم برامج التدريب وتطويرها في منطقة اإلسكوا 

عقد شراكات مع القطاع الخاص بهدف وضع سياسات ت بدأتبلدان مجلس التعاون الخليجي  غير أن حكومات
قدت هذه الشراكات في أطر مختلفة، وُع.  حتياجاته، وتسهيل تشغيل المواطنين فيهعلى نحو أفضل التستجيب 

تدريب مع في وضع سياسة التدريب لضمان انسجام برامج ال األعمالأصحاب إشراك منها على سبيل المثال 
، أعمالأصحاب من ففي البحرين، يتألف مجلس إدارة المجلس األعلى للتدريب المهني .  احتياجات السوق

تعاونت وزارة القوى العاملة مع القطاع الخاص في وضع  وفي ُعمان، ة؛ونقابات عمالية، وممثلين عن الحكوم
 داخليالتدريب الأن تسهل توفير برامج اصة الشركات الخ للشراكات المعقودة معويمكن   .(24)مناهج التدريب

وقد تم عقد  . أو برامج التدريب المرتبطة بعمل محدد الموجهة إلى العاطلين عن العمل وتحديدًا الشباب منهم
مثل هذه الشراكات في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، حيث 

 . وفرص العمل للمستفيدين ير برامج التدريب الداخليأتاحت الشراكات توف
 
 معاهد التدريب الخاصة: التنسيق مع الجهات الفاعلة غير الرسمية 
 
تنتشر معاهد التدريب التابعة للقطاع الخاص على نطاق واسع في المنطقة، ولها أهمية كبيرة تضاهي  

هذه المعاهد  وفرت ،ففي مصر على سبيل المثال.  (22)أهمية برامج التدريب التي يمولها أو ينفذها القطاع العام
 وتثير مشاركة معاهد التدريب الخاصة في تقديم برامج .  (21)في المائة من برامج التدريب 41حوالى 

التدريب عددًا من القضايا ذات الصلة بتنظيم أنشطتها، وبتعاون القطاعين الخاص والعام في تقديم التدريب، 
وتتفاوت بين بلدان المنطقة مستويات تنظيم هذه المعاهد والتعاون معها والدعم الذي .  ام لهاوبدعم القطاع الع

 . يقدم لها
 
إلى التنظيم، غير أن بعض البلدان نجح  منطقةوتفتقر أنشطة معاهد التدريب الخاصة في معظم بلدان ال 

المتعلق في البحرين  0112لعام  25شتراعي رقم على غرار المرسوم اال ،في وضع قواعد تنظيمية شاملة لها
المتعلق بتنظيم معاهد التدريب  في ُعمان 121/12، والقرار الوزاري (11)بالمؤسسات التعليمية والتدريبية

 .تنفيذ هذه القواعد التنظيمية ما زال غير كاف لكن .  (10)الخاصة
 
لتنفيذ برامجها  ةيب الخاصشراكات بين الوكاالت الحكومية ومعاهد التدرعدد قليل من القد أنشئ و 

 .المملكة العربية السعوديةو ، ومنها في البحرينالتدريبية
 
وال توفر الحكومات لمعاهد التدريب الخاصة الدعم الفني لتحسين قدراتها إال في عدد محدود من  

أحد برامجه  صندوق تنمية الموارد البشرية في إطارومنها في المملكة العربية السعودية حيث يقدم  ،الحاالت
 . استشارات فنية وإدارية لمعاهد التدريب الخاصة

                                                

 .http://www.manpower.gov.om/en/vt_curricula_development.aspلمزيد من المعلومات،  (24)

ة عن التدريب الذي توفره معاهد التدريب معلومات مفصل Angel-Urdinola, Semlali and Brodmann, 2010 يقدم المرجع (22)

 .الخاصة في المنطقة

(21) Amer, 2007, p. 13. 

 .pdf-decree-legislative-www.britishcouncil.org/ar/tvetarabia.1998متاح عبر الرابط  (11)

 .http://www.manpower.gov.om/en/vt_bylaws.aspمتاح عبر الرابط  (01)

http://www.manpower.gov.om/en/vt_curricula_development.asp
http://www.britishcouncil.org/ar/tvetarabia-legislative-decree-1998.pdf
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 دور الجهات المانحة في برامج التدريب 
 
.  تنشط الجهات المانحة كشريكة في وضع برامج التدريب وتنفيذها في البلدان األعضاء في اإلسكوا 

في البلدان المنخفضة والمتوسطة وال سيما  ،ويتخذ نشاطها هذا أشكااًل عدة، كتمويل برامج التدريب وتصميمها
عند التمويل، بل تشارك أيضًا  الجهات المانحة وال يتوقف دور.  مصر واليمنو وفلسطين العراق منهاالدخل، و

ستراتيجيات اإلصالح التي استهدفت التعليم والتدريب المهني والتقني في اهي وراء وعلى مستوى السياسات 
 . طة الدخل كما في األردن وفلسطين ومصر واليمنعدد من البلدان المنخفضة والمتوس

 
 برامج التدريبو اإلصالحات الجارية في أنظمة 
 
في المنطقة إجراءات إلصالح أنظمة التدريب المهني ومعالجة أوجه القصور التي بعض البلدان  اتخذ 

وافتقارها إلى التنظيم ، وال سيما فيما يتعلق بضعف الوصول إليها برامجها ومراكزها التدريبية تعاني منها
ستراتيجيات إصالحية شاملة في ابتصميم كاألردن وفلسطين واليمن ومصر، وبدأ بعضها .  ونوعيتها الرديئة

مجال التعليم والتدريب المهني والتقني في حين يعمل البعض اآلخر على إصالح أوجه معينة في نظمه 
 .4اإلطار  وُتعرض تجربة األردن في هذا المجال في.  التدريبية

 

 :إصالحات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني  -4اإلطار 
 النموذج األردني

 
اعتمد األردن استراتيجية إصالحية شاملة للتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، تشمل مجموعة كبيرة من  

 :المواضيع وتشدد على النقاط التالية
 
 . لتقني في تعزيز تشغيل النساء والعاملين في القطاع غير النظاميدور التعليم والتدريب المهني وا- 0
 
ترشيد تخطيط التعليم والتدريب المهني والتقني من خالل تحسين وتيسير التنسيق بين الهيئات المسؤولة عن التشغيل - 2

 .والتعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص
 

 .مهني والتقني من خالل تنويع موارد التمويل وتطويرهاتحسين آليات تمويل التعليم والتدريب ال -1

 
 .توفير نظم معلومات فعالة واستخدامها في صنع السياسات- 4
 
 .إنشاء نظام للتصنيفات والمعايير المهنية- 5
 
 .تحسين وضع التعليم والتدريب المهني والتقني بما يلبي احتياجات سوق العمل- 6
 
لمهني والتقني في القطاع غير النظامي من خالل دمجها في النظام الوطني لتنمية دعم نظم التعليم والتدريب ا- 4

 . الموارد البشرية وتعزيز الربط بين نظم التعليم والتدريب المهني والتقني في القطاعين النظامي وغير النظامي
 
المهني والتقني، وتعزيز تفعيل وتوسيع دور القطاعين الخاص وغير الحكومي في التشغيل والتعليم والتدريب - 2

 .مساهمتهما في تمويل الخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة
 
تكامل البعدين اإلقليمي والدولي في سياسة التعليم والتدريب المهني والتقني من خالل تحسين التعاون مع المنظمات - 1
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 .اإلقليمية كمنظمة العمل العربية
_____________ 

 .5-1األردن، استراتيجية التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، ص  وزارة العمل في: المصدر

 
ن العمل على تطوير السياسات اإلصالحية يدل على عزم الحكومات على تحسين أومما ال شك فيه  

 .نوعية برامج التدريب وتوفرها، غير أن مستوى التنفيذ الفعلي لإلصالحات ال يزال غير واضح
 
 : صالح الرئيسية في منطقة اإلسكوا فتشملأما محاور اإل 
 

  تطوير البنى األساسية للتدريب وال سيما في البلدان ذات البنى األساسية الضعيفة والخدمات
 . المحدودة

 
مركزًا  21، حددت 2110التي ُوضعت في اليمن في عام  نيتقالوالتدريب المهني وستراتيجية التعليم فا 

كذلك أنشأ العراق   .(12)مركزًا إضافيًا في كل أنحاء البلد 01يز ودعت إلى بناء ترميم وإعادة تجه بحاجة إلى
 .(11)مراكز تدريب جديدة 01

 
 حتياجات البرامج التدريب  استجابةدلة لضمان األة على مرتكزتعزيز عملية وضع السياسات ال

 .العمل سوق
 
البحريني على سبيل  "تمكين"رنامج فب.  بعض الهيئات العامة دراسات لتحديد هذه االحتياجات ىأجر 

اليمن  ىوأجر.  المثال نشر مجموعة من الدراسات عن المهارات التي تحتاج إليها سوق العمل في البحرين
 .  في مجال التدريبحتياجات واالتجاهات االد يحدلتدراسًة أيضًا 

.  ت العمل والتدريبمعلومات عن احتياجاكل ال تجمعوتعمل هيئات أخرى على تطوير قواعد بيانات  
توفير قاعدة بيانات مسؤولية الوزارة في ستراتيجية التي وضعتها وزارة العمل على اال ؤكدففي البحرين، ت

صانعو سياسات التدريب، وتطوير الموارد البشرية،  لكي يسترشد بهااتجاهات سوق العمل عن شاملة 
.  ة تتناول األوجه المتعددة للمشاركة في القوى العاملةوتنشر الوزارة تقارير فصلي.  القوى العاملة "نةحَرَب"و

أما في مصر، فمن أبرز مهام المرصد المصري للتعليم والتدريب والتشغيل التابع لمركز المعلومات ودعم 
ها صانعو السياسات والمستثمرون بد رشاتخاذ القرار إصدار بيانات عن التعليم والتدريب والتشغيل يست

 . في اتخاذ قراراتهم والباحثون عن عمل
 
 تنظيم برامج التدريب في القطاعين العام والخاص وتحسين نوعيتها  -4
 
 الجهات التي توفربعض الحكومات آليات ومؤسسات لمراقبة نوعية البرامج وتنظيم أنشطة  أنشأ 

.  بية السعوديةمان ومصر والمملكة العرُعالتي وضعتها البحرين والتدريب، على غرار أطر المؤهالت المهنية 
أو شارفت  واليمنمان والمملكة العربية السعودية ُعوالبحرين و األردن واإلمارات العربية المتحدةكذلك أنشأت 

                                                

.  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن، الخطة االستراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (12)

outlines/yemen/strategy.pdf-ammeorganizations/docs/niche/progr-http://www.nuffic.nl/international. 

 .www.molsa.gov.iq.  وزارة العمل والشؤون االجتماعية في العراق، دائرة العمل والتدريب المهني (11)
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هذا التدريب،  الجهات التي توفرعلى إنشاء سلطات لمراقبة نوعية برامج التدريب الخاصة وضمان تنظيم عمل 
 .مثاًل على ذلك 5اإلطار ويعرض .  اإلدارات التابعة لوزارة العمل ضمن

 
 
 

 مانالتدريب الخاصة ومراقبة النوعية في ُع معاهد  -5اإلطار 
 
ومن أبرز مهام دائرة ضبط المعايير المهنية  . الخاصة معاهدمان على مراقبة نوعية التدريب الذي توفره التشدد ُع 

 :مانيةالتابعة للمديرية العامة للتدريب المهني في وزارة القوى العاملة الُع
 

 .العالية الجودةالتدريب الخاصة لضمان ومراكز التأكد من فعالية النظام اإلداري في معاهد " •

 
 .ضمان فعالية الموارد البشرية في هذه المعاهد والمراكز •

 
 .الجودة مراقبةألنظمة وإجراءات التحقق من األساليب المعتمدة في تقييم أنشطة المتدربين وفقًا  •

 
 .قارير دورية حول عملية التدريب في هذه المراكز، والتأكد من استيفائها للمعايير الفنية المعتمدة في التدريبإعداد ت •

 
خرى في المعنية األدارات اإلمراكز تدريب خاصة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع معاهد ووضع خطط عمل إلنشاء  •

 .الوزارة
 

 .المراكز ونتائج عمليات التدريبالمعاهد وة حول هذه إعداد قاعدة بالبيانات والمعلومات المحدث •
 

 ."المراكزالمعاهد والمشاركة في توفير االستشارات الفنية لهذه  •
________________ 

 .http://www.manpower.gov.om/en/vt_quality_control_dept.asp: مانوزارة العمل في ُع: المصدر

 
 اةتصميم برامج التدريب على أساس المساو 
 
أن اإلناث ال يستفدن من التدريب بشكل متساو مع الذكور، إذ تخصص لهن المتوفرة إلى بيانات تشير ال 

تشير البيانات المتعلقة ببرامج التدريب على سبيل المثال، ف.  أنشطة أو قطاعات لطالما اعتبرها المجتمع نسائية
أن الذكور أكثر استفادة من اإلناث إلى ية السعودية الممولة من صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العرب

من فرص التدريب والعمل، ما عدا فيما يتعلق بالتدريب في المجاالت التقليدية المخصصة للمرأة كالرعاية 
 . (14)الصحية والتمريض

 
ع كذلك تشير البيانات النادرة حول التوزيع الجغرافي للتدريب إلى حصة كبيرة للمدن بالمقارنة م 

 البلدانإال أن بعض .  األرياف، وإلى تقديم برامج التدريب بشكل أساسي في المراكز الرئيسية لمعاهد التدريب
على ضرورة وصول التدريب بوضوح ستراتيجية العمل اتشدد  ،األردنفي ف.  عمل على تصحيح هذا الخللي

الخاصة بالتشغيل إلى ضرورة  ةستراتيجياال تدعوالمملكة العربية السعودية  وفي ،إلى المناطق الريفية والنائية
 .البرامج، وال سيما برامج التدريب، حدود المدن ىتخطأن ت

                                                

 .2111صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، التقرير السنوي  (14)
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غالبًا ما تخفق هذه ، في تقديم برامج التدريب عدم المساواة بين الجنسين وبين المناطقباإلضافة إلى و 

وألن هؤالء .  الصغيرةالصغرى وت العاملين في القطاع غير النظامي أو في الشركا البرامج في الوصول إلى
 لكن ُتعتبر من التحديات الملحة، هماحتياجات يشكلون جزءًا كبيرًا من االقتصاد في منطقة اإلسكوا، فتلبية

 ه الفجوةهذ لمعالجةو.  موتأهيله تدريب العاملين في القطاع غير النظامياستراتيجيات التدريب والعمل ال تلحظ 
وتزويد في النقاشات حول السياسات العاملين في القطاع غير النظامي وتأهيل ريب تد مسألة تناول ال بد من

ستراتيجية إصالح التشغيل والتعليم ا تاألردن، أقر فيو.  التدريب بالدعم المالي والفني الجهات التي توفر هذا
ضرورة إدراجه في على  تشددووالتدريب المهني والتقني بأهمية تدريب العاملين في القطاع غير النظامي، 

 .الخطة الوطنية لتطوير الموارد البشرية
 
 تقييم برامج التدريب وأثرها 
 
برامج التدريب وال بد أن تخضع سياساتهم،  في الجودةعنصر مراقبة  دراجبدأ صانعو السياسات بإ 

المهارات المكتسبة  مالءمةالتدريب، أو مدى جودة  تي تصدر حاليًا ال تتناولالتقارير ال لكن.  للتقييم المالئم
العامة التدريب أو برامج معظم مراكز ف  .حتياجات سوق العمل، أو مدى وصول البرامج إلى جميع الفئاتال

التدريب من حيث تفتقر إلى معلومات عن نتائج وعن عدد المتدربين أو المستفيدين، فقط معلومات توفر 
 . أو البعيد المتوسط وأالقصير المدى على سواء التشغيل والدخل المحقق منه 

 
  تكامل سياسات التعليم والتدريب 
 
وتنفيذها لضمان تلبية االحتياجات سياسات التعليم والتدريب تكاملي في تصميم  نهجال بد من اعتماد  

مؤسسات وبرامج تعاني و.  التعليمية والتدريبية للباحثين عن عمل، وال سيما الشباب والمتسربين من المدارس
، وبعدم توفرهامضمون البرامج والمهارات التي ب نواقص تتعلقلتدريب في منطقة اإلسكوا من التعليم وا

التعليم والتدريب وعدم تنظيم الجهات الخاصة التي توفر ، وضعف التنسيق بين الخدمات المساواة في توزيع
.  نظرًا لتداخلها وتكاملها ليامكتعلى نحو أفضل، يجب اعتماد نهج  سياسات التعليم والتدريب لمعالجةو.  اعمله

وتطوير سياسات التعليم والتدريب في تكامل ال يعمل على تحقيقبعض البلدان األعضاء في اإلسكوا وقد بدأ 
ستراتيجية تلحظ افي األردن على سبيل المثال، ف.  لتنسيق الكافي بين مختلف الهيئات المؤسسيةل آليات مالئمة

تنسيق بين نظم التعليم األكاديمي والتعليم والتدريب ال ضرورة (15)والتقنيالتشغيل والتعليم والتدريب المهني 
إلى إنشاء مجلس  (16)خطة إصالح التعليم والتدريب المهني والتقني تدعو وفي فلسطين، . المهني والتقني

ليس ق وهكذا، فإن المطلوب استحداث مزيد من آليات التنسي.  وزارتي التعليم والعمل يضم ممثلين عنمشترك 
المنفذة في إطار سياسات تحسين برامج فيما يتعلق بسائر ال، بل أيضًا التعليم والتدريبفيما يتعلق ببرامج فقط 
 .سوق العملأداء 

 
 برامج األشغال العامة  -دال

 
 األهداف والنهج  -0

                                                

 ?http://www.mol.gov.jo/LinkClick.aspx. يل والتعليم والتدريب المهني والتقنيوزارة العمل في األردن، استراتيجية التشغ (15)

                    .                                                                                                                            fileticket=9L7xgiWvcOw%3D&tabid=274 

 .pal.org-http://www.tvetلمزيد من المعلومات،  (16)
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وطأة  لتخفيف تلجأ بلدان منطقة اإلسكوا إلى برامج األشغال العامة كأدوات لتخفيف حدة الفقر وأحيانًا 

توفير دخل إضافي مؤقت للفقراء أو السكان المنكوبين باألزمات  على لذلك تركز هذه البرامج . النزاعات
وال سيما في البلدان التي ال تغطي فيها نظم التأمين االجتماعي سوى شريحة مؤقتة تؤدي دور شبكات أمان ف

لم  أيًا من البرامج أن دراسةال ههذ اهتي تناولتال العامة البرامج األشغ عِينةويتبين من .  محدودة من المواطنين
ال يمكن اعتبارها من ولذلك هدف تحسين مهارات المستفيدين أو تسهيل إعادة إدخالهم إلى سوق العمل، م بصَمي
ما وسع نطاقًا كاألعمل المن سياسة سوق  سوق العمل وال جزءًاالتي تنفذ في إطار سياسات تحسين أداء برامج ال

 . في مناطق العالم األخرى
 
، إلى جانب تخفيف حدة الفقر ووطأة ومن األهداف األخرى لبرامج األشغال العامة في منطقة اإلسكوا 

وهي تطبق في بعض البلدان كمصر واليمن لتحسين هذه البنى .  إنشاء بنى أساسية واجتماعية النزاعات،
 .  هاوتطويرها، وفي بلدان أخرى كالعراق إلعادة بنائ

 
اليمن، أو تستهدف المجموعات ذات كالعراق والبلدان المنخفضة الدخل في عادة ُتعتمد هذه البرامج  

وال ترد هذه البرامج ضمن خيارات السياسة العامة في بلدان مجلس التعاون (.  مصرفي ا مك)الدخل المنخفض 
 .  الخليجي

 
 تصميم برامج األشغال العامة وخصائصها  -2

 
 ت المستهدفة ببرامج األشغال العامةالمجموعا 
 
مستوى الدخل هو المقياس المعتمد في تحديد المستفيدين المحتملين من برامج األشغال العامة في منطقة  

غير أن بعض صانعي السياسات في .  اإلسكوا، مما يبرر توجيهها بشكل رئيسي إلى الفئات الفقيرة والضعيفة
وذلك بسبب  ة،الريفيالمناطق ، فيوجهون البرامج إلى ةالجغرافي للمناطق ة وفقًايحددون الجهات المستفيدالمنطقة 

والبنى الخدمات األساسية  حاجة هذه المناطق إلىفي المناطق الريفية والزراعية، و المرتفعةالفقر معدالت 
 . التحتية

 
 هاوفرنطاق برامج األشغال العامة والخدمات التي ت 
 
خاصة إذا ما  ،تهدف إلى تلبية احتياجات عدد كبير من الناسوعة النطاق برامج األشغال العامة واس 

التي جرى تناولها في هذه التي تنفذ في إطار سياسات تحسين أداء سوق العمل برامج األخرى الب قورنت
معظم فرص العمل التي وغير أن الفوائد التي يجنيها المستفيدون من هذه البرامج قصيرة األجل .  الدراسة

أوجد برنامج األشغال العامة الممول من الصندوق االجتماعي مصر على سبيل المثال، ففي .  جدها مؤقتةتو
إلى  0111في الفترة الممتدة من عام  فرصة عمل دائم 0 521فرصة عمل مؤقت في مقابل  50 520للتنمية 

2116عام 
(14)  . 

 
للمستفيدين فرصًا لتحسين عادة وا ال توفر برامج األشغال العامة في منطقة اإلسكالجدير بالذكر أن و 

التي تسهل إعادة دمجهم ( كالتوجيه المهني أو المشورة)الدعم قدراتهم وتنمية مهاراتهم أو للوصول إلى خدمات 

                                                

(14) World Bank, 2006, p.22. 
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العمالة  بمفردها فوائد تتمثل في توفيرهذه البرامج يكون لن من المشكوك فيه ألذا، ف.  في سوق العمل الرسمي
شبكات أمان وأدوات لتخفيف في المنطقة برامج األشغال العامة تشكل  وبالتالي وزيادة الدخل،الطويلة األمد 

 . حدة الفقر وحسب، وال تستخدم لمعالجة البطالة الهيكيلية التي تعاني منها الفئات الضعيفة
 
 
 التي تشغلهااليد العاملة  حجمتكلفة برامج األشغال العامة و 
 
التي تنفذ في إطار برامج المن سائر المستفيدين  رامج األشغال العامة عددب يفوق عدد المستفيدين من 

 فقد بلغت ميزانية هذه البرامج في مصر.  أكبرميزانيات لها ص تخَص ، ولذلكسياسات تحسين أداء سوق العمل
2116-0111في الفترة أمريكي مليون دوالر  11

-2114في الفترة مليون دوالر في العراق  41، و(12)
2112

2101-2116في الفترة مليون دوالر في السنة في اليمن  25، و(11)
(011) . 

 
برامج األشغال العامة في منطقة تشغيلهم من خالل  تمعدد الذين ارتفاع عن المتوفرة المعلومات تفيد و 

من مجموع  في المائة 20 ففي اليمن على سبيل المثال، بلغ مجموع الرواتب المدفوعة في هذا اإلطار.  اإلسكوا
 . (010)تكاليف مشاريع األشغال الكثيفة العمالة

 
  برامج األشغال العامة الناتجة عنأنواع المنافع العامة 
 
  .شبكات الطرق والمياه والكهرباءمثل برامج األشغال العامة على تحسين البنى األساسية جميع  تركز 

على إصالح قنوات الري والصرف،  0111في عام  تي أطلقتبرامج األشغال العامة ال ففي مصر، ركزت
أما برامج  . (012)وشبكات اإلمداد بالمياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل طرقات الريف والمباني الحكومية

جتماعية كالمستوصفات األساسية االبنى ال، فتشجع أيضًا إنشاء في العراق األكثر حداثةاألشغال العامة 
البنى األساسية لتلبية  في تعزيز أنواع مختلفة منهذه البرامج ومساهمة  . (011)والمدارس ومراكز التدريب

 .  آخذة في االزدياد االحتياجات االجتماعية
 

 برامج األشغال العامة في منطقة اإلسكواب المتعلقة التحديات والمسائل السياساتية  -1
 
 دور الجهات المانحة في برامج األشغال العامة 
 

                                                

(12) Ibid., p. 4. 

(11)  Freedman et al., 2009, p. 52 

 yemen.org/SFD_SITE/admin/PDF/-http://www.sfd. 2112الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن، التقرير السنوي  (011)

                                      .                                                                                                                            AR_En.pdfupload_DOC/2008_ 

 yemen.org/ar/uploads/-ttp://sfd.sfdh.  41، العدد 2101الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن، النشرة الربعية األولى   (010)

 .                                                                                                                            123758.pdf-20120618-issues/Arabic_Newsletter_49_2 

(012) World Bank, 2006, p. 6. 

(011) Freedman et al., 2009, op. cit.. 
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أما .  األبرز لبرامج األشغال العامة في بعض مناطق العالم كشرق آسيا وجنوبها الحكومات هي الممول 
ففي مصر واليمن، .  الدراسة تمولها جهات مانحةهذه في  تخذة كعِينةفي منطقة اإلسكوا فجميع المشاريع الم

دولية والصندوق كوكالة الواليات المتحدة للتنمية ال)قدم البنك الدولي بشكل أساسي وبعض الجهات المانحة 
صندوق األمم  يشكل وفي العراق،.  (014)مبالغ كبيرة للصناديق االجتماعية للتنمية( الدولي للتنمية الزراعية

ماني مصدرًا رئيسيًا لتمويل برامج األشغال العامة إذ تتوفر األموال للحكومة العراقية من خالل ئتسالمتحدة اال
ة، ومن جهات مانحة ثنائية ومتعددة األطراف كاالتحاد األوروبي مجموعة متنوعة من وكاالت األمم المتحد

غير أن هذا الدعم الكبير الذي توفره الجهات المانحة تعترضه بعض القيود .  والوكالة السويدية للتنمية الدولية
 .  كضعف التنسيق بين الوكاالت للتوفيق بين تدخالتها، وعدم تبادل المعلومات

 
  العامة على أساس المساواةتصميم برامج األشغال 
 
 حيث برامج األشغال العامة في منطقة اإلسكوا ُيعتبر عدم المساواة بين الذكور واإلناث فجوة كبيرة في 

نسبة المستفيدات من برنامج إعادة في العراق، بلغت ف . يقل عدد اإلناث المستفيدات كثيرًا عن عدد الذكور
في  11في إطار برنامج التنمية المحلية نسبة المستفيدات و ،(015)ئةواحد في الماأقل من اإلعمار والتشغيل 

في  24 في إطار برنامج التصدي ألزمة الغذاء العالمية ، أما في اليمن، فبلغت نسبة المستفيدات(016)المائة
  .(014)المائة

 
 تقييم أثر برامج األشغال العامة 
 
في منطقة اإلسكوا عادًة بناًء على عدد المستفيدين  حسب النتائج التي تحققها برامج األشغال العامةُت 

معلومات عن وفر يبعض البرامج .  المباشرين منها، وفي حاالت قليلة بناًء على عدد المستفيدين غير المباشرين
وبرنامج األشغال العامة التابع  ،(012)برنامج شروقومنها  ،عدد الذين حصلوا على عمل، أكان مؤقتًا أم دائمًا

في العراق، فيتم أما  . دوق االجتماعي للتنمية في مصر، وبرنامج التصدي ألزمة الغذاء العالمية في اليمنللصن
كبرنامج )المشروع  وفرهااألجور التي  قيمةأيام العمل و من مشروع ما بحساب عددالفوائد المحققة قياس 

وال تبين األرقام المتوفرة (.  ل الكثيفة العمالةامج األشغانإعادة اإلعمار والتشغيل، وبرنامج التنمية المحلية، وبر
جور مجموع األجور االختالفات بين المشاريع الفرعية أو بين أعن عن عدد فرص العمل وأيام العمل و

 .المستفيدين وعدد أيام عملهم
 
 فتشوبه مجموعة من العوائق أبرزها عدم وجودالمعلومات عن المستفيدين غير المباشرين أما توفير  

على  العامة أثر برامج األشغالمجمل تقييم  وليس من الممكن".  المستفيدين غير المباشرين"معنى تحديد ل
 .  غير المباشرين لمستفيدينل تتضمن تعريفًان التقارير التي تتناول هذه البرامج ال ألالمستفيدين 

 

                                                

(014) World Bank, 2006, p. 6. 

(015) Freedman et al., 2009, op. cit. 

(016) United Nations Development Programme, 2010, pp. 46-47. 

 .9yemen.org/ar/content/17-http://sfd.sfd/.  2112الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن، التقرير السنوي  (014)

(012) World Bank, 2007. 
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العامة قليلة جدًا، ألن معظم واألرقام المتوفرة عن البنى التحتية المنشأة في إطار برامج األشغال  
المعلومات المتوفرة عن نتائج هذه البرامج تركز على عدد فرص العمل التي أوجدت، أو أيام العمل، أو 

 حولونادرًا ما تتوفر معلومات عن أعمال الصيانة التي تستهدف البنى التحتية، وال تتوفر الدراسات .  األجور
 األشغالاستدامة النتائج التي تحققها برامج  النظر في مدىا يدعو إلى متابعة هذه األعمال لعامة الناس، مم

 .العامة
 
، فهي توفر معلومات مفيدة عن أثرها على قليلة نتائج هذه البرامج المتوفرة عناألرقام  أنوبالرغم من  

ة البطالة والحد ومن الواضح أن المنطقة تفتقر إلى تقييم أثر البرامج المذكورة على خفض نسب.  المدى القصير
قياس هذه النتائج من شأنه توفير معلومات قيمة عن فإن  غيرها من النتائج، ولذلكمن الفقر والتنمية البشرية و

 . قدرة برامج األشغال العامة على تمهيد الطريق أمام الفئات الفقيرة والضعيفة إلدماجها في سوق العمل النظامي
 
الذي يتقاضاه المستفيدون الدخل صرف  كيفية ة، إذا ما توفرت، عنقليلبيانات الباإلضافة إلى ذلك، و 

في االستهالك القصير األمد أو على  صرفُيوُتعتبر معرفة ما إذا كان هذا الدخل .  األشغال العامةبرامج  من
في هم تسابرامج األشغال العامة  ما إذا كانتبمعرفة لهم سمح ت هاألنمفيدة لصانعي السياسات،  الصحة والتعليم

 .  وفي أي ظروف التنمية البشريةتحقيق 
 
التقرير الذي يتناول برنامج إعادة وحده هذه الدراسة، في ومن بين كل التقارير المستخدمة كعِينة  

معلومات التقرير الوفر يو.  محاولة واضحة لتقييم نتائج البرنامجقد تضمن اإلعمار والتشغيل في العراق 
شخصًا استخدموا الدخل الناتج عن مشاركتهم في  45البالغ عددهم ( في المائة 41)بين المستجيغالبية : التالية

حصلوا  همفي المائة من 21و ؛في المائة منهم في شراء األدوية 01و ؛برامج األشغال العامة في شراء الغذاء
الوارد في والتقييم .  (011)تعلموا مهارات جديدةأفادوا بأنهم في المائة  52و ؛على عمل دائم عند انتهاء المشروع

الدراسة عن برامج األشغال العامة في منطقة  التي توصلت إليها هذهالستنتاجات األولية ذلك التقرير يشبه ا
بالدرجة األولى تدابير طارئة لتخفيف حدة هذه البرامج تشكل بحسب ذلك التقرير وهذه الدراسة، ف: اإلسكوا

على عمالة المستفيدين على مستوى الفقر وعلى أثر لها  وك فيه أن يكون، ولكن من المشكالفقر وأثر النزاعات
 .   المدى الطويل

 
 ات الصغرى والصغيرة والمتوسطةمؤسسبرامج تطوير ال  -هاء

 
 األهداف والنهج  -0

 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المنطقة في إطار استجابة  المؤسساتبرامج تطوير  تنتشرا 

البطالة، والعمالة غير ومنها  ة،لاالعمبلى مجموعة من التحديات االقتصادية والمتعلقة العامة إ اتالسياس
خاص، أو تلك التي تواجه بلدان مجلس التعاون القطاع تطويرالو ،االقتصاد هيكلةإعادة والنظامية، والفقر، 

 .  الخليجي في سعيها إلى زيادة عدد مواطنيها العاملين في القطاع الخاص
 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة اإلسكوا  المؤسساتبرامج تطوير ل الرئيسين الهدف وإذا كا 

فالهدف من هذه البرامج في البلدان ذات الدخل .  هو إيجاد فرص عمل، فإن األسباب التي تدعو إلى ذلك متعددة
الفقراء والمهمشين ال العمالمنخفض والمنخفض إلى المتوسط هو تخفيف حدة الفقر من خالل تلبية احتياجات 

                                                

(011) Freedman et al., 2009, p. 54. 
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خاصًة بلدان )أما في البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع .  الصغرى المؤسساتغير النظاميين، وتطوير و
الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم نمو  للمؤسساتهذه البرامج الخدمات والدعم  وفر، فت(مجلس التعاون الخليجي

 المؤسساتاإلسكوا برامج لتطوير األعضاء في بلدان ال وقد وضعت جميع.  وخلق فرص العملالقطاع الخاص 
البرامج  تشكلو . أهداف هذه البرامج وخصائصها تختلف بين بلد وآخر ولكنالصغرى والصغيرة والمتوسطة 

ففي اليمن، يساعد الصندوق  . مثااًل لهذين النهجين المتناقضينفي اإلمارات العربية المتحدة والمعتمدة في اليمن 
وجه كل من  بينما ،صغرىال المؤسساتإنشاء  دعم خططعي للتنمية الفقراء على زيادة دخلهم من خالل االجتما

في اإلمارات العربية المتحدة برامجه إلى الشركات الصغيرة  (000)وصندوق خليفة (001)مؤسسة محمد بن راشد
 . في القطاع الخاص إدخالهمودعم رياديي األعمال من المواطنين اإلماراتيين ل وذلكوالمتوسطة، 

 
 الصغرى والصغيرة والمتوسطة المؤسساتخصائص برامج تطوير تصميم و  -2

 
  الصغرى والصغيرة والمتوسطة المؤسساتالمجموعات المستهدفة ببرامج تطوير 
 
األعضاء في مجلس غير البلدان  تتوجه برامج تطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في 

على  في بلدان مجلس التعاون الخليجيبرامج هذه ال تقتصرالفئات الفقيرة في حين لى إالتعاون الخليجي 
ففي الجمهورية العربية السورية، تركز الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات على المناطق .  نمواطنيال

للتنمية إلى  تهدف برامج تنمية المشروعات الصغرى الممولة من الصندوق االجتماعي ،الفقيرة؛ وفي مصر
بما فيها األسر التي تترأسها نساء وتلك التي تتضمن فقراء ناشطين  ،زيادة دخل األسر المعيشية الفقيرة

يركز و؛ (001)؛ ويستهدف صندوق التنمية والتشغيل في األردن الفقراء والعاطلين عن العمل(002)اقتصاديًا
 .  (004)دعم الفقراء بمن فيهم النساء برنامج تطوير المشروعات الصغيرة والصغرى في اليمن على

 
الصغيرة والمتوسطة أداة  المؤسساتحيث تشكل برامج تطوير  ،في بلدان مجلس التعاون الخليجيو 

.  لتسهيل إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص يتم االستهداف أواًل على أساس الجنسية
التدريب ت عدة برامج بتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية كبرنامج ففي المملكة العربية السعودية، أطلق

إلى جانب  ،شركات األعمال الصغيرةإنشاء تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج دعم على 
يلتزم في قطر، و.  الوظائف والحد من البطالة في صفوف السعوديين" دةعَوَس"مبادرات وبرامج أخرى لتسهيل 

بإنشاء قطاع مزدهر من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل  قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطةجهاز 
إيجاد وبالتالي تدعم  ،متوسطةالصغيرة وال المؤسساتلتنمية إنشاء الوطنية لستراتيجية اال تدعمو ،(005)الشراكات

 .عمل وتنويع االقتصاد القطريالفرص 
 
فما من بلد من البلدان .  ح  عدة، تجتمع على استهداف فئة الشبابوهذه البرامج وإن اختلفت في نوا 

الصغيرة والمتوسطة يركز الصغرى واألعضاء في اإلسكوا إال لديه برنامج واحد على األقل لتطوير الشركات 

                                                

 .http://www.sme.aeلمزيد من المعلومات،  (001)

 .http://khalifafund.sdg.aeلمزيد من المعلومات،  (000)

 .http://www.sfdegypt.orgلمزيد من المعلومات،  (002)

 .us/vission-def/about-http://www.defjo.net/site/en/aboutلمزيد من المعلومات،  (001)

 .yemen.org/smed/english/contents.php?id=1-dhttp://www.sfيد من المعلومات، لمز (004)

 .http://www.qsme.netلمزيد من المعلومات،  (005)

http://www.sfdegypt.org/
http://www.defjo.net/site/en/about-def/about-us/vission
http://www.sfd-yemen.org/smed/english/contents.php?id=1
http://www.qsme.net/
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المبادرات التي  6اإلطار ويعرض .  على الشباب أو يعتبرهم مجموعة أساسية من المجموعات التي يستهدفها
 .دف الشباب في منطقة اإلسكواتسته

 
 
 
 

 :سات الصغرى والصغيرة والمتوسطةتطوير المؤس  -6اإلطار 
 في منطقة اإلسكوا الشبابالمبادرات التي تستهدف             

 
لتمويل ودعم تطوير المؤسسات  1222يناير /استهل بنك البحرين للتنمية نشاطه في كانون الثاني: البحرين 

ويسعى البنك إلى تنويع القاعدة االقتصادية وبذلك إيجاد فرص عمل .  ة في قطاعي الصناعة والخدماتالصغيرة والمتوسط
 82وبلغ مجموع التسهيالت المالية التي قدمها للشركات .  جديدة والمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية في البلد

 . (أ)2222في عام ( مليون دوالر أمريكي 125ما يعادل )مليون دينار بحريني 
 
وقدم البنك خدماته المالية إلى عدد كبير من رواد األعمال الشباب في قطاعات اقتصادية فرعية متعددة كالصناعة،  

ت ءافاوالسياحة، والصحة، والتعليم، ومصائد األسماك، والزراعة، والخدمات ذات القيمة المضافة، وكذلك إلى ذوي الك
 . لتدريب والمشورة لمساعدتهم على التخطيط لمشاريعهم والدعم المالي إلنشاء شركاتهم وإدارتهاويوفر لهم البنك ا.  المهنية

 
يهدف البرنامج الرئاسي للصندوق االجتماعي للتنمية إلى خلق فرص عمل من خالل دعم االستثمار في : مصر 

.  الصناعة والصحة والتعليم والسياحةويشمل البرنامج جميع أنواع األنشطة كالزراعة و.  المشروعات الصغيرة والصغرى
مليون دوالر أمريكي، استخدمت  612أكثر من  2225إلى عام  2228وبلغت ميزانية البرنامج في الفترة الممتدة من عام 

 . (ب)فرصة عمل 222 222مشروع من المشروعات الصغيرة والصغرى، أدت إلى إيجاد  865 222في دعم 
 
لمساعدة السعوديين الشباب على تحقيق  2224أنشئ صندوق المئوية في عام : المملكة العربية السعودية 

ويوفر الصندوق التمويل والمعرفة والدعم لرواد .  االستقاللية من خالل االستثمار في المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي
جاح واستيفاء أعلى معايير الجودة سنة لتمكينهم من تحقيق أعلى معدالت الن 28إلى  28األعمال الذين تتراوح أعمارهم من 

بقيمة إجمالية بلغت  2227مشروعًا في عام  842وبلغ عدد المشاريع التي أنشئت في إطاره .  واألداء في مشاريعهم
 .  (ج)(مليون دوالر أمريكي 22.6أي ما يعادل )مليون ريال سعودي  55.6

 
شاء مشاريع صغيرة ومتوسطة مجدية من الناحية إلى إن" شراكة"يهدف صندوق تنمية مشروعات الشباب : ُعمان 

ويقدم الصندوق الدعم بشكل قروض .  االقتصادية من خالل تشجيع ودعم الشباب الراغبين في العمل في القطاع الخاص
طلباًً،  282أكثر من  2222وازداد نشاط الصندوق فلبى في عام .  مالية، وخدمات قانونية وإدارية وتسويقية وخبرات فنية

وإضافة إلى ذلك، استفاد العديد من رواد األعمال .  مواطنًا ُعمانيًا 24وفر الدعم المالي لسبعة مشاريع يعمل في كل منها و
 .  (د)فرصة عمل أخرى 22من الخدمات االستشارية التي يقدمها الصندوق، مما أدى إلى إيجاد 

 
وفي إطار هذه المبادرة، تم .  عمل جديدة للشباببهدف إيجاد فرص  2225في عام " ِصَلِتك"ُأطلقت مبادرة : قطر 

إطالق مجموعة من المشاريع المشتركة التي تساهم في توفير العمل للشباب، ومنها التعاون مع  2222يونيو /في حزيران
 في وضع برامج ابتكارية إلقامة الصالت بين الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وعقد شراكة مع Manpowerشركة 
 .(هـ)لتطوير المهارات في مجال تدريب المدِربين( وهي شركة دولية للتعليم والمعلومات) Bersonشركة 

 
 24إلى  18هو إعداد الشباب الذين تتراوح أعمارهم من " شباب"الهدف من برنامج : الجمهورية العربية السورية 

خالل زيادة وعيهم لفوائد العمل في القطاع الخاص سنة للعمل في القطاع الخاص أو إنشاء شركاتهم الخاصة، وذلك من 
ويوفر البرنامج الذي بدأ عمله في عام .  وتزويدهم بالمهارات األساسية الالزمة في مجال ريادة األعمال وحل المشاكل

قارب وقد استفاد من هذا البرنامج ما ي.  التدريب بالطرق السمعية البصرية على إطالق المشاريع والبحث عن عمل 2228
 .(و)2225و 2228شاب بين عامي  42 222

___________________ 

 .Bahrain Development Bank, Annual Report 2009, p. 12 (أ) :مالحظات
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 .2112الصندوق االجتماعي للتنمية في مصر، التقرير السنوي  (ب) 

 .2114صندوق المئوية في المملكة العربية السعودية، التقرير السنوي  (ج) 

 .2111ديسمبر /صندوق تنمية مشروعات الشباب في ُعمان، البيانات المالية للعام المنتهي في كانون األول (د) 

 .www.silatech.comUnited Nations Alliance of Civilizations,2009, p. 11 (هـ) 

 /http://www.shababinclusion.org/section/multimediaو ؛http://www.shabab.net.sy/enلمزيد من المعلومات،  (و) 
                                  .                                                                                                                          _shabab_awalan_shababsyria 

كالبرامج التي تمولها الصناديق االجتماعية )وتركز برامج تطوير الشركات الصغرى على اإلناث  
، إال أن نسبة اإلناث من المستفيدين من برامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة (للتنمية في اليمن ومصر

من المستفيدين من فقط في المائة  24، شكلت اإلناث 2112عام  ونهاية 2114فبين منتصف عام .  متدنية
وبلغ عدد المستفيدات من  . (006)لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن برامج التدريب "صندوق خليفة"

امرأة في  062البرنامج الممول من صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي لدعم إنشاء الشركات الصغيرة 
أنشطة غير مستدامة  على اختياراإلناث  تشجيعإلى  باإلضافة إلى ذلك، يسود اتجاهو.  (004)رجاًل 211مقابل 

 . رف اليدويةكالِح
 
في الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة اإلسكوا هم  المؤسساتن من برامج تطوير ووالمستفيد 

 تدعمالتي و في مصر واليمنتماعية للتنمية المستفيدون من البرامج الممولة من الصناديق االجغالبيتهم العظمى 
، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المالية 2112ففي عام  . الصغيرة المشاريعوبنسبة أقل المشاريع الصغرى 

 من أصحاب 042 111وغير المالية المقدمة عبر البرامج المدعومة من الصندوق االجتماعي للتنمية في مصر 
 111الصغرى  المشاريع أصحاب أوجدو.  صغيرةال المشاريع من أصحاب 04 111صغرى وال المشاريع

وفي اليمن، نجح .  (002)فرصة عمل 12 111الصغيرة  المشاريع أوجد أصحابفرصة عمل في حين  216
برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممول من الصندوق االجتماعي للتنمية في إيجاد أكثر من 

2112مل في عام فرصة ع 16 011
(001) . 

 
 البرامج غير الممولة من الصناديق االجتماعية للتنمية في منطقة اإلسكوا  الغالبية العظمى من لكنو 

ومن .  ألف مستفيد سنويًاوعشرات  ضعسوى احتياجات عدد ضئيل من المستفيدين، يتراوح بين بال تلبي 
 صندوق التنمية والتشغيل في األردن الذي وفر  ،ينمن المستفيد أكبرًا عدد تخدمالبرامج القليلة التي 

2111قرض في عام  5 611 ما يقارب
(021) . 

 
  الصغرى والصغيرة والمتوسطة المؤسساتالخدمات التي توفرها برامج تطوير 
 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة اإلسكوا إما خدمات  إلنشاء المؤسساتتوفر البرامج الداعمة  

 .  دمات غير مالية، أو حزمة من الخدمات المالية وغير الماليةمالية، أو خ
 

                                                

 .enterprises.html-youth-supporting-for-plans-its-presents-fund-http://www.adu.ac.ae/en/news/khalifaمتاح على الرابط  (006)

 .2111صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، التقرير السنوي  (004)

 .2112الصندوق االجتماعي للتنمية في مصر، التقرير السنوي  (002)

 .2112الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن، التقرير السنوي  (001)

 .، أنشطة القروض والتدريب2111صندوق التنمية والتشغيل في األردن،  (021)

http://www.silatech.com/
http://www.shabab.net.sy/en؛
http://www.adu.ac.ae/en/news/khalifa-fund-presents-its-plans-for-supporting-youth-enterprises.html
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قروض، أو ال وأ، (بتدائياالمال الأو رأس )ساسي األمال الرأس  توفيرتتضمن الخدمات المالية و 
يوفر  عدد قليل منهاقروض، والومعظم البرامج يوفر  . الشركةأسهم حصص في ال وشراءقروض الكفاالت 
وتحدد قيمة القرض وكفالته بناًء على .  (020)حصة من أسهم الشركةد قليل جدًا يشتري وعد ،قروضالكفاالت 

في إطار برنامج تنمية المشروعات الصغيرة أمريكيًا دوالرًا  211، فتتراوح قيمة القروض بين ةحجم الشرك
إطار برنامج دوالر كمعدل وسطي في  2 111و ،الممول من الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمنوالصغرى 

دوالر في إطار برنامج وزارة  211 111إلى  وصلتفي البحرين، وصواًل إلى كفاالت قروض  "تمكين"
 .  االقتصاد والتجارة اللبنانية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

، قانونيةالفنية والمشورة الو ،(على إدارة األعمال مثاًل)وتنطوي الخدمات غير المالية على التدريب  
هذه .  ودعم تطوير خطط األعمال، واألبحاث والتحليالت حول السوق، والمشورة حول تنفيذ المشاريع

والمنظمات غير الحكومية والوكاالت  ،مصارف التنميةالمتخصصة، والخدمات تقدمها مباشرًة المؤسسات 
 عض البرامج وأنشأت ب.  التي تنفذ برامج تطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الوزارية

البرنامج المتكامل  ومنهاالتي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات غير المالية، " حاضنات األعمال" عرف بـما ُي
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان الذي أنشأ ثالث حاضنات أعمال توفر مجموعة من 

المالية مركزًا لحاضنات األعمال يوفر الخدمات سس الذي أوبنك البحرين للتنمية  ،(022)الخدمات غير المالية
 . الماليةوغير 

 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة أن  تطوير المؤسساتويستخلص من التجربة الدولية في مجال برامج  

البرامج التي تقدم لكن .  استدامة المؤسسات ضمنتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية ي
وصحيح أن أكثر من نصف .  في هذه الدراسة التي اسُتخدمت كعِينةلية وحسب تشكل ثلث البرامج خدمات ما

والبرامج ، معظم المستفيدين منها ال يتلقون خدمات متكاملة، إال أن مالية وغير ماليةالبرامج تؤمن خدمات تلك 
 . مثااًل عن الخدمات المتكاملة 4اإلطار  ويعرض.  التي تقدم خدمات متكاملة للمستفيدين منها قليلة جدًا

 
فتوفير الخدمات غير المالية ذات النوعية الجيدة  . الخدمات المتكاملة تنسيق السياسات وفيرت تطلبوي 

في منطقة اإلسكوا بين ضعيف غير أن التنسيق .  مؤسسات التدريب المهنيكإشراك هيئات متخصصة يتطلب 
التنسيق  ، وال بد من تعزيزبتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات التدريب المهني والهيئات المعنية

 .  المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطةبرامج تطوير  بين السياسات لتحسين جودة 
 

 "صندوق خليفة"نموذج : الخدمات المتكاملة  -7اإلطار 
 
 عدة المواطنين اإلماراتيين، لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل مسا" صندوق خليفة"أنشئ  

 : ويوفر الصندوق خدمات مالية وغير مالية تشمل ما يلي.  وال سيما في أبو ظبي

 قروضًا معفية من الفوائد، وفي بعض الحاالت الخاصة رؤوس أموال ابتدائية؛ •
 خدمات استشارية في مجالي التسويق والتمويل؛ •
 برامج تدريب؛ •
 .حاضنات أعمال •

 

أي ما يعادل )مليون درهم إماراتي  292مشروعًا من خالل قروض بلغت قيمتها  671صندوق التمويل لـووفر ال 
 .2880حتى نهاية عام  2887، خالل الفترة الممتدة من منتصف عام (دوالر أمريكيمليون  08

                                                

 .http://www.kspdc.com/english/faq.htmlلمزيد من المعلومات،  (020)

 .http://www.economy.gov.lb/index.php/subCatInfo/2/95/27/7ن المعلومات، لمزيد م (022)

http://www.kspdc.com/english/faq.html
http://www.economy.gov.lb/index.php/subCatInfo/2/95/27/7


-44 -

 

_______________ 

 .enterprises.html-youth-supporting-for-plans-its-presents-fund-http://www.adu.ac.ae/en/news/khalifaجامعة أبو ظبي : المصدر

 
  الصغيرة والمتوسطةو المؤسسات الصغرىالقطاعات االقتصادية التي تدعمها برامج تطوير 
 
الصغيرة والمتوسطة على قطاعات الزراعة والحرف و المؤسسات الصغرىامج تطوير تركز بر 

التي تدعم البرامج  وبعض أكبر.  اليدوية والخدمات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمنخفض إلى المتوسط
 تقديممصر واليمن تركز على كل من الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية في تطوير األعمال الصغرى و

ويندرج هذا التوجه في إطار .  الصغرى في قطاعي الزراعة والحرف اليدوية المشاريع ألصحابالخدمات 
 .  العمل على الحد من الفقر، وال سيما في المناطق الريفية

 
وفي البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع وذات الدخل المرتفع، تدعم البرامج المذكورة مجموعة  

فبالرغم من أن مشاريع قطاعي الزراعة والحرف اليدوية تتلقى دعمًا  . االقتصادية المشاريعمن  أكثر تنوعًا
تشير األرقام  ،الحصة األكبر من الدعم المالي وغير المالي تحصل علىمشاريع قطاع الخدمات كبيرًا، و

لمشاريع لأيضًا  كبيرًاتقدم دعمًا الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات الصغرىالمتوفرة إلى أن برامج تطوير 
ففي لبنان على سبيل المثال، استفادت المشاريع الصناعية خالل السنوات .  والصناعات التحويلية الصناعية

في المائة من كفاالت القروض التي وفرها البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة  60القليلة الماضية من 
في المائة من  21ربية السعودية، حصلت المشاريع الصناعية على ؛ وفي المملكة الع(021)والمتوسطة الحجم

الممنوحة في إطار برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية  القروضكفاالت 
لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة  "صندوق خليفة"؛ وفي اإلمارات العربية المتحدة قدم (024)الصناعية السعودي

 .  (025)القروض المعفية من الفائدة لمشاريع في قطاع الصناعةفي المائة من مجموع  56المتوسطة و
 
 الصغرى والصغيرة والمتوسطة المؤسساتبرامج تطوير  الجهات التي توفر 
 
الصغرى والصغيرة  المؤسساتال تعتمد جميع البلدان التنظيم المؤسسي نفسه لبرامج تطوير  

الصغرى  المؤسساتدعم تطوير مختلفة في منطقة اإلسكوا تتولى كيانات ومؤسسات ن ، ولذلك فإوالمتوسطة
هذا الدعم  توفيرفالبلدان المنخفضة الدخل وبعض البلدان المتوسطة الدخل تعتمد في .  والصغيرة والمتوسطة

من المساعدات على الصناديق االجتماعية للتنمية أو على الوكاالت الوزارية التي تستفيد في معظم الحاالت 
عدد من فقد تم إنشاء أما في بلدان مجلس التعاون الخليجي، .  الفنية والمالية التي توفرها الجهات المانحة

بدور أساسي في  المصارف الخاصة كما تقوم، سسات الصغيرة والمتوسطةؤالمخصصة لتطوير المالصناديق 
 .  هذا المجال

 
رئيسي المصدر الالصندوق االجتماعي للتنمية  ُيعتبر مصر واليمن على سبيل المثال،كل من ففي  

ويصل التمويل إلى المستفيدين عبر مؤسسات التمويل .  الصغرى والصغيرة المؤسساتلتمويل برامج تطوير 
األصغر والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى األموال من الصناديق االجتماعية للتنمية والتي توكل إليها مهمة 

 . البلدكل أنحاء ت المالية وغير المالية للمستفيدين في تقديم الخدما
 

                                                

 .ov.lb/index.php/subSubcatInfo/2/97http://www.economy.gلمزيد من المعلومات،  (021)

 .26، ص 2111صندوق التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية، التقرير السنوي للسنة المالية  (024)

(025) enterprises.html-youth-supporting-for-plans-its-presents-fund-tp://www.adu.ac.ae/en/news/khalifaht. 

http://www.adu.ac.ae/en/news/khalifa-fund-presents-its-plans-for-supporting-youth-enterprises.html
http://www.economy.gov.lb/index.php/subSubcatInfo/2/97
http://www.adu.ac.ae/en/news/khalifa-fund-presents-its-plans-for-supporting-youth-enterprises.html
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وفي بلدان أخرى كالجمهورية العربية السورية والعراق ولبنان، تشرف الوكاالت الوزارية على برامج  
تتبع هذه الوكاالت عادًة وزارة العمل كما في الجمهورية و.  الصغرى والصغيرة والمتوسطة المؤسساتتطوير 

 .  رية والعراق أو وزارات أخرى كاالقتصاد والتجارة كما في لبنانالعربية السو
 
الصغرى  المؤسساتوأنشأت بلدان مجلس التعاون الخليجي واألردن صناديق مخصصة لتطوير  

وتعتمد بلدان مجلس التعاون الخليجي ولبنان على  . وذلك في العقد األول من األلفيةوالصغيرة والمتوسطة، 
كفاالت القروض والمصارف  وفر هذهفتبرامج تطوير هذه المؤسسات، في  ئيسيينكشركاء رالمصارف 

 .  القروض
 الصغرى المؤسساتبرامج تطوير ب المتعلقة التحديات والمسائل السياساتية  -1

 والصغيرة والمتوسطة في منطقة اإلسكوا
 
  الصغرى والصغيرة والمتوسطة المؤسساتدور الجهات المانحة في برامج تطوير 
 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة طوياًل في البلدان التي تعتمد على  المؤسساتال تدوم برامج تطوير  

 ضعفبسبب  تلك البلدان ويكون احتمال تنفيذ المشاريع نفسها أكثر من مرة كبيرًا في . تمويل الجهات المانحة
 . التنسيق فيما بين الجهات المانحة

 
  الصغيرة والمتوسطة على أساس المساواةرى والمؤسسات الصغتصميم برامج تطوير 
 
الخدمات  فرص أقل للحصول علىإلناث فل :تمت اإلشارة آنفًا إلى فجوة بين الجنسين ذات وجهين 

 ؛الصغيرة والمتوسطة المؤسساتالبرامج التي تدعم إطار وال سيما في في بعض الحاالت،  المالية وغير المالية
كما في إطار برامج تطوير  ية لتلك التي يحصل عليها الذكور،متساو صعلى فراإلناث تحصل وحتى عندما 

 . مستدامة كالحرف اليدوية ه اإلناث إلى نشاطات غيريتوجيتم ات الصغرى، مؤسسال
 
تصميم بعض  تظهر فيوتضاف إلى الفجوة بين الجنسين فجوة أخرى بين المناطق الريفية والحضرية  

المشروع المتكامل  معظم المستفيدين من قروض شركة كفاالت في إطارمثال، ففي لبنان على سبيل ال.  البرامج
في المملكة العربية و.  (026)لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يتركزون في منطقة المتن وفي بيروت

ما تتم  ونادرًا.  (024)معظم المستفيدين من صندوق التنمية الصناعية السعودي هم من الرياض ومكةالسعودية، 
إلى  يسعىبعض البلدان  علمًا بأنهذه البرامج المناطق الريفية والمدن غير الرئيسية، معالجة مسألة شمول 

 (. 2اإلطار )إيصال البرامج إلى جميع الفئات بشكل متساو 
 

 تحقيق الالمركزية في توفير برامج تطوير المؤسسات: الوصول إلى الجميع  -8اإلطار 
 المتوسطة في منطقة اإلسكواالصغرى والصغيرة و

 
 .  (أ)وّسع بنك البحرين للتنمية شبكته التي أصبحت تتضمن سبعة مراكز موزعة في جميع أنحاء البلد: البحرين 
 
 .  (ب)يركز صندوق التنمية والتشغيل على تحقيق الالمركزية من خالل توزيع فروعه في كافة أنحاء البلد: األردن 
 
إلى العمل على مستوى الواليات من خالل نشر مكاتبه في كافة المناطق " ندس"يسعى برنامج : ُعمان 

 .  (ج)والمحافظات
 
أنشأ الصندوق االجتماعي للتنمية شبكة من المكاتب اإلقليمية في المحافظات لتحديد االحتياجات المحلية : مصر 

                                                

 http://www.economy.gov.lb/index.php/subSubcatInfo/2/97المعلومات، لمزيد من  (026)

 .  2111ندوق التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية، التقرير السنوي للسنة المالية ص (024)

http://www.economy.gov.lb/index.php/subSubcatInfo/2/97
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 .  (د)وتسهيل تنفيذ المشاريع ومتابعتها ورصدها
 
في المائة تقريبًا من مشاريعه خارج العاصمة في عام  61نفذ صندوق المئوية : ديةالمملكة العربية السعو 

2114
 . (هـ)

________________ 

 .Bahrain Development Bank, Annual Report 2009, p. 12 (أ) :مالحظات
 .http://defjo.net/site/enلمزيد من المعلومات،  (ب) 
 .http://www.manpower.gov.om/en/sanad_mission.aspلمزيد من المعلومات،  (ج) 
 .http://www.sfdegypt.orgلمزيد من المعلومات،  (د) 
 .2114ة العربية السعودية، التقرير السنوي صندوق المئوية في المملك (هـ) 

  الصغرى والصغيرة والمتوسطة وأثرها المؤسساتتقييم برامج تطوير 
 
الصغيرة والمتوسطة بشكل منهجي، ونادرًا ما يقَيم أثرها و المؤسسات الصغرىال تقَيم برامج تطوير  

ة جودالمؤشرات ذات الصلة ب جمع وتحليل ال يتم وفي التقارير السنوية.  على المستويين المتوسط والطويل
لدراسات أو فا . وقلما تصدر دراسات لتقييم األثر في المنطقة.  البرامج كمؤشرات فعالية القروض أو السداد

عدد الشركات المنشأة وعلى عدد فرص التي تصدر بشأن البرامج تقتصر على بيانات عن التقارير السنوية 
بيانات عن أثر البرامج على المستويين المتوسط ال ، وتنقصهاة عمل البرنامجالعمل التي أوجدتها خالل فتر

 . ونوعية األجور التي نتجت عنها والطويل
 
 الصغرى والصغيرة والمتوسطة المؤسساتالمتعلقة بصالحات اإلوسياسات ال: الخطوات المقبلة 
 
الشركات في منطقة في المائة من مجموع  11الصغرى والصغيرة والمتوسطة  المؤسساتتشكل  

وتواجه هذه الشركات مشاكل عدة تعترض تطويرها كعدم الوصول إلى .  معظم فرص العمل وفراإلسكوا، وت
وأنشئ العديد من .  المرهقةغير الفعالة أو التمويل، والروتين اإلداري، واإلجراءات الضريبية واإلدارية 

الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وال سيما من  تالمؤسساالشركات الخاصة في المنطقة بفضل برامج تطوير 
سوى تلبي  ال غير أن هذه البرامج.  في مجال األعمال خالل تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين المهارات

ات الصغرى مؤسسفإنشاء قطاع حيوي وزاخر بفرص العمل من ال.  احتياجات عدد محدود من الشركات
عة واسعة وشاملة من اإلصالحات المالية واإلدارية والتنظيمية على مجمو إجراءوالصغيرة والمتوسطة يتطلب 

ضرورة القيام بإصالحات فوضعت السياسات المتعلقة قطر ومصر ولبنان أدركت قد و.  المستوى الوطني
الصغرى والصغيرة والمتوسطة في قمة أولوياتها وأطلقت مجموعة من اإلصالحات المالية  تطوير المؤسساتب

 .(022)التنظيميةواإلدارية و
 
 
 

                                                

 .http://www.sme.gov.egلمزيد من المعلومات،  (022)

http://defjo.net/site/en
http://www.manpower.gov.om/en/sanad_mission.asp
http://www.sfdegypt.org/
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 اتاالستنتاج  -ثالثًا
 
بعض هذه الدراسة  اي تناولتهتسوق العمل الالحكومية الهادفة إلى تحسين أداء سياسات ال عِينةوضح ت 
 لتقاء األساسية بين على سبيل المثال أن نقطة اإلتف . البلدان العربيةفي  السائدة في هذا المجالتوجهات ال

قبل حتى ستخلص من هذا التوجه أن الحكومات العربية كانت تدرك وُي.  يز على الشبابفيما بينها هي الترك
أن بطالة الشباب تشكل تحديًا اجتماعيًا  2100عام في الشباب التي قادها الثورات حركات االحتجاج و

ين أداء تحسسياسات  تعزيزاستدعت  2100عام  ت فيي بدأتال ةالشعبي لكن التحركات.  واقتصاديًا رئيسيًا
أيضًا أن برامج التدريب  العِينةوتبين .  سوق العمل الموجهة إلى الشباب لتسهيل انتقالهم من الدراسة إلى العمل

الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي األكثر شيوعًا من بين خيارات السياسة العامة  المؤسساتوبرامج تطوير 
المهارات  عدم مالءمةت في المنطقة يعتبرون أن أن صانعي السياسا يدل علىمما  ،في البلدان العربية
 .  وعدم توليد ما يكفي من فرص عمل هما العائقان األكثر أهمية في وجه العمالة الكاملةالحتياجات السوق 

للعمل  شاملة اتستراتيجيا منفردة بداًل منبرامج  نفذتتنقصها الفعالية ألنها  لكن السياسات التي يعتمدونها
ي الذكر أن اآلنَف العائقين تذليلويقتضي  (. بلدان غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجيوخاصًة في ال)

، وليس حلواًل األهداف للعمالة محددةوستراتيجية شاملة امن  سوق العمل جزءًاتحسين أداء تكون سياسات 
 .  سريعة قائمة بذاتها

 
برامج وتنفيذ التي تواجه عمليتي وضع  يةالتحديات السياساتية األساسالدراسة الضوء على  تسلطقد و 

في المنطقة محدودة النطاق وال تلبي  نفذةومن أبرز هذه التحديات أن البرامج الم.  قائمة على المساواةوفعالة 
 وهذا الواقع يطرح مسألة أثر البرامج الفعلي على البطالة .  إال احتياجات قلة قليلة من العاطلين عن العمل

  . والبرامجشرائح القوة العاملة ال تصل إلى الخدمات  بعضويتبين أيضًا أن .  وطنيعلى المستوى ال
سياسات المنفذة في إطار برامج الدل عدم وصولهن على نحو متكافئ إلى يإحدى هذه الشرائح، واإلناث وتشكل 

ل ويعزز استمرار تدني ب في القوة العاملة في البلدان العربية ة المرأةمشارك سوق العمل على تدنيتحسين أداء 
في األرياف أدنى منه برامج هذه الإلى أن مستوى الوصول إلى أيضًا وتشير البيانات المتوفرة .  هذه المشاركة

 الحظت هذه الدراسة أن السياسات المذكورة و.  في المناطق الحضرية تنَفذفي المدن ألن معظم البرامج 
أن صانعي السياسات  يدل علىمما تمثل في العمالة غير النظامية، ال تتطرق بشكل كاف إلى التحدي الكبير الم

وهكذا، فإن أبرز النواقص التي  . اواحتياجاته سوق العمل النظامي مواطن النقص فيعلى اهتمامهم يركزون 
تشوب سياسات العمل هي الفجوة بين الجنسين، والفجوة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، وعدم 

وال سيما في )، ال بد من توسيع نطاق البرامج هذه النواقصولمعالجة .  امج للعمالة غير النظاميةتخصيص بر
تحقيق تنمية ين، من أجل لفئات الضعيفة كاإلناث والعاملين غير النظاميلوتوفيرها ( المناطق النائية والريفية

 .  اجتماعية متوازنة
 
ق العمل في المنطقة العربية اسوتحسين أداء أسياسات ار المنفذة في إطبرامج الاستعراض عِينة ويبين  

فتحديد .  ضعف مستوى جمع البيانات وعدم استعمالها في مختلف مراحل وضع السياسات وتنفيذها وتقييمها
يجعل سوق العمل، مما  كافية حولبيانات  نطاق السياسات والجهات المستفيدة ومضمون البرامج ال يستند إلى

فالبيانات التي تجمعها نظم المعلومات الخاصة  . يضعف فعاليتهاير متصلة بواقع السوق وهذه السياسات غ
نادرًا ما تكون ذات جودة عالية، وهذا بسوق العمل في معظم البلدان العربية غير شاملة وغير قابلة للمقارنة و

تحسين أداء آثار سياسات  ي تقِيمالدراسات الت وقليلة هي.  لبياناتهذه ااستخدام صانعي السياسات لقلة  ما يفسر
على النتائج المحققة على المدى القصير وليس على المديين المتوسط  فهي تركز وإذا ما توفرتسوق العمل، 

، وال توفر معلومات عن أثر البرامج على العمالة طويلة األجل أو على الرواتب، وال عن نوعية والطويل
تحد أعم ويدل ذلك على .  سياساتتلك اليرها من األوجه االجتماعية لفرص العمل والمساواة بين الجنسين وغ
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قواعد بيانات شاملة وقابلة للمقارنة حول التحديات االجتماعية واالقتصادية إنشاء  يواجه المنطقة وهو ضرورة
ن الدفع وال بد م البياناتوقد باشر بعض البلدان بمعالجة مشكلة النقص في .  أو حول تأثير السياسات العامة

في المنطقة،  للتمكين صانعي السياسات من إدراك مواطن القوة والضعف في سياسات العمبهذه الجهود قدمًا 
سوق العمل، ولضمان استجابة السياسات المستقبلية بمزيد من الهادفة إلى تحسين أداء سياسات البما فيها 

 . العمالةالفعالية إلى تحديات التنمية االجتماعية، وال سيما تحديات 
 
بشكل  نفذق العمل في المنطقة غير متكاملة وال تاسوتحسين أداء أالدراسة أن سياسات  واستنتجت 

بشكل مجّزأ مع أن  يتمزال يال  ق العمل في المنطقةواستحسين أداء أسياسات في إطار برامج التوفير ف: منّسق
تحسين أداء فالحاجة واضحة إلى تصميم سياسات .  العمالة التجربة الدولية بينت أهمية التكامل في تقديم خدمات

سوق العمل بشكل متكامل لتوفير خدمات متكاملة للمستفيدين كالتدريب والتوجيه المهني ومواءمة المؤهالت مع 
التنسيق بين جميع الوكاالت العامة العاملة على وضع هذه السياسات تعزيز  يتطلب ذلكو.  متطلبات العمل

 (.  ذلك مكاتب التشغيل العامة، ومراكز التدريب المهني، وغيرهاها، بما في نفيذوت
 
 على نحوسوق العمل تحسين أداء سياسات  المطلوب أيضًا توسيع نطاق التكامل بحيث يتم تصميمو 

يمكن تكامل ال غياب هذاو.  متسق مع عناصر أخرى مكونة للسياسات االجتماعية كالتعليم والضمان االجتماعي
 على مستوى يتشجيع التنسيق المؤسس ، ولذلك ينبغيسوق العملتحسين أداء عالية سياسات يقلل من ف أن

ويمكن إنشاء لجان .  والهجرة ،والتربية ،الشؤون االجتماعيةو ،العمل اتالوزارات وتحديدًا بين وزار
 .  للسياسات العامة لتحسين البنى والعمليات اإلدارية

 
غير التابعة للدولة، سواء الجهات  الدور الذي تؤديهتنظيم وتنسيق لت الدراسة إلى ضرورة توصو 

فللجهات المانحة دور .  الخدمات من القطاع الخاص ومقدم وأ الحكوميةالمنظمات غير  وأالمانحة الجهات 
ها، وال سيما في البلدان غير األعضاء في نفيذسوق العمل وتمويلها وتتحسين أداء أساسي في وضع سياسات 

ال بد من وحيث إن الجهات المانحة توفر الدعم األساسي لعمليات التدخل العامة،  . الخليجيون مجلس التعا
البرنامج نفسه  تنفيذ والتنسيق يحول دون . بذلكالحكومات دور هذه الجهات ومن األفضل أن تقوم ق يتنس

لتحسين أداء  تكامليةعزز وضع سياسات شاملة ويظاهرة شائعة في البلدان العربية، ووهي مرتين أو أكثر، 
في المنطقة وال سيما في توفير  يزداد فعاليةوللقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية دور  . سوق العمل

البلدان لكن .  الصغرى والصغيرة والمتوسطة المؤسساتبرامج التدريب، وخدمات التشغيل، وبرامج تطوير 
أنشطة الجهات الخاصة  ينبغي تنظيم ًاتحديدصة، والعربية تواجه تحديات تتعلق بمشاركة المؤسسات الخا

خصوصًا فيما )والترخيص لها ( ب التشغيل الخاصة أو معاهد التدريب الخاصةومنها مكات)الموفرة للخدمات 
 . (يتعلق ببرامج التدريب

 
أما المالحظة األخيرة فهي أن الشراكات بين الحكومات وشركات القطاع الخاص لم تبلغ بعد المستوى  

المطلوب بالرغم من جهود بعض البلدان وال سيما األعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلشراك الشركات 
فالحكومات ال تزال .  هانفيذسوق العمل وتالهادفة إلى تحسين أداء سياسات الالخاصة في مختلف مراحل وضع 

وال تستفيد من هذا  ،خبراتات أو التمويل أو النغير مدركة ألهمية دور الشركات الخاصة كمصادر للمعو
ففي مرحلة التخطيط مثاًل، يمكن إشراك .  ضرورة إنشاء هذه الشراكات وتعزيزهاتأتي من هنا  . الدور

كما يمكن أن تساهم في .  المالئمة، ووضع المناهج التدريبية المطلوبةالمهارات  تحديدفي  ةالخاص الشركات
 المشاركة في برامج التدريب أثناء العمل الرسوم أو  من خاللسوق العمل تحسين أداء تمويل سياسات 

 في مجالي األعمال وسوق العمل ة الشركاتويمكن االستفادة من خبر.  أو التدريب المتصل بفرص عمل محددة
 . ألعمالاإلنشاء حاضنات وال سيما الصغرى والصغيرة والمتوسطة،  المؤسساتبرامج تطوير لتعزيز 
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رات في توجهات السياسة العامة لتسهيل وضع يتغيإحداث المطلوب لى أن إ االستنتاجاتهذه  شيرت 
ة في ستداموالمللجميع ها، سعيًا إلى تحقيق التنمية الشاملة نفيذسياسات عمل فعالة وقائمة على المساواة وت

أهداف  العزم والقدرة على تحديد( أ): الدول العربية ضرورة أن يتوفر لدى كما تشير إلى.  المنطقة العربية
تسهل التنسيق  وإجراءات معززةبنى إدارية  (ب)دلة ومنصفة؛ األعلى  مرتكزةاجتماعية واقتصادية وتشغيلية 

جهات مع ال اتشراكعقد الفوائد أعمق لك ادرإالوزارات والوكاالت العامة؛ السياسات في كل بين والتكامل 
، ومية أو مؤسسات القطاع الخاصنحة أو المنظمات غير الحكارسمية كالجهات المالفاعلة غير ال

بناء  ُيعتبر، ة العربيةالشعبي اتحركتوفي هذه المرحلة من ال.  واالستراتيجيات التي تنظم إشراك هذه الجهات
والتحول إلعادة صياغة العقد االجتماعي العربية  الدول إعدادأمرًا حاسمًا في قدرات في المجاالت المذكورة ال

 . وتخدم مصالح الفقراء وتتمتع بالشفافية تشمل جميع الفئات إلى دول
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