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 األسباب الوجھیة والمقاربة
تعد معدالت قلة الوظائف والتشغیل غیر الرسمي في منطقة الشرق األوسط 

 وشمال أفریقیا من بین األعلى في العالم 
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عاماً في منطقة الشرق  24-15تشكل حصة السكان ما بین : محنة الشباب
%  18مقارنة مع (من مجموع السكان % 25-20األوسط وشمال أفریقیا 

 )عالمیاً 



 األسباب الوجھیة والمقاربة
أدت أزمة الغذاء والوقود والمال األخیرة والتحول السیاسي إلى تقویض النمو 

 واالستثمار في المنطقة

Source: World Bank (2012a) 

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 (x
10

00
) 

% 

 تونس

 التشغیل

(%)التغیر في الناتج المحلي اإلجمالي   



 األسباب الوجھیة والمقاربة
 شیوع سوء مطابقة المھارات
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 األسباب الوجھیة والمقاربة
 ال تزال حریة الحركة في سوق العمل مقیدة نوعاً ما 
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)2011(االنتقال من مرحلة المدرسة إلى مرحلة العمل   



 األسباب الوجھیة والمقاربة
 تعتبر شبكات التشغیل الرسمي شحیحة

Source: Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 
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 األسباب الوجھیة والمقاربة
في ھذا السیاق، تستطیع برامج سوق العمل الفعال المساھمة في تصحیح إخفاقات 

 السوق المتعلقة بالطلب على العمالة، عرض العمالة، تباین المعلومات

Source: Angel-Urdinola, Semlali, and Brodmann (2010) 



تستطیع برامج سوق العمل الفعال : تقریر التنمیة العالمي
 المساعدة لكنھا ال تعد الدواء السحري

  (البیانات المتوفرة من الدول المتقدمة)

Impact on employment  
Approx. 12 months after program 

Source: Card, Kluve, and Weber (2011) 
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یعد التدریب أبرز برامج سوق العمل الفعال المقدمة من القطاع 
  الخاص، على الرغم من أن التوسط الخاص یزدھر

( األردن، تونس، لبنان، الیمن، سوریا، المغرب، مصر، الجزائر، الضفة الغربیة وقطاع غزة: الخدمات الخاصة(  

Source: Angel-Urdinola, Semlali, and Brodmann (2010) 

90.7

4.0

2.7
2.7

Training

Entrep. Training

Emp. Svs

Self-Emp. Prom



تمیل برامج سوق العمل الفعال المقدمة من القطاع الخاص إلى استھداف 
 الشباب أصحاب المھارات العالیة

  )األردن، تونس، لبنان، الیمن، سوریا، المغرب، مصر: الخدمات الخاصة( 

Source: Angel-Urdinola, Semlali, and Brodmann (2010) 
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یقومون المزودون من القطاع العام بشكل رئیسي بتقدیم خدمات 
 التدریب والوساطة

 ( األردن، تونس، لبنان، الیمن، سوریا، المغرب، مصر: الخدمات العامة )  

Source: Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 
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  تعد وكاالت التشغیل العامة مزود ھام لخدمات الوساطة للعمل
 ( األردن، تونس، لبنان، الیمن، سوریا، المغرب، مصر: الخدمات العامة )  

Source: Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 
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  تعد وكاالت التشغیل العامة مزود ھام لخدمات الوساطة للعمل
 ( األردن، تونس، لبنان، الیمن، سوریا، المغرب، مصر: الخدمات العامة ) 

Source: Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 

 الخدمات ألصحاب العمل
 اإلعالن عن  

 الوظائف الشاغرة
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البحث عن 
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على الرغم من أن برامج سوق العمل الفعال المقدم من القطاع العام تمیل 
إلى استھداف الشباب أصحاب المھارات العالیة، إال أنھا تستھدف أیضاً 

  الفئات السكانیة المستضعفة األخرى
)األردن، تونس، لبنان، الیمن، سوریا، المغرب، مصر: الخدمات العامة(    

Source: Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 
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 قلة القدرات اإلداریة
)تؤثر بشكل غیر تناسبي على خدمات الوساطة(   

 عدد الباحثین عن  
عمل المسجلین، 

1000 

 عدد الموظفین على مجموع الموظفین
اتصال بالباحثین عن 
 العمل وأصحاب العمل 

عدد الحاالت 
***للموظفین  

نسبة المستشارین 
األمامیین إلى مجموع 

(%)الموظفین   
 97 577 1550 1600 895.1 مصر

 47 444 63 133 28.0 األردن

 31 1222 10 32 *12.2 لبنان

 63 1507 343 547 517.0 المغرب

 30 14199 120 397 **1703.8 سوریا 

 71 124 850 1200 105.4 تونس

 - - 60 - - الیمن

Source:  Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 
 القطاع العام فقط، بما في ذلك األفراد الذین یبحثون عن عمل في القطاع العام ** بیروت فقط، * : مالحظات

   100:1الرقم الموصى بھ من قبل منظمة العمل الدولیة ھو : عدد الحاالت للموظفین



Source:  Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 
 فقط بیروت * :مالحظة

 عدد الباحثین عن  
عمل المسجلین، 

1000 

عدد الوظائف 
الشاغرة المسجلة، 

1000  

نسبة الباحثین عن 
عمل لكل وظیفة 
 شاعرة مسجلة

متوسط التعیین 
  1000شھریاً، 

 40.1 4.0 222.9 895.1 مصر

 0.7 10.8 2.6 28.0 األردن

*لبنان  12.2 3.6 3.4 - 

 4.4 18.7 27.7 517.0 المغرب

 1.6 - - 105.4 تونس

 قلة القدرات اإلداریة
)تؤثر بشكل غیر تناسبي على خدمات الوساطة(   



 تشتت األنظمة
كما یوجد تنسیق قلیل بین شبكات  .التدریبیةیعد ذلك شائعاً بین البرامج (

)األمان االجتماعي وبرامج سوق العمل الفعال  

Source: Angel-Urdinola and Semlali (2011) 

 مصر



على الرغم من أن رصد البرامج یعد متطوراً نوعاً ما في منطقة الشرق األوسط 
  وشمال أفریقیا، یجب تحسین مستوى التقییم 

)األردن، تونس، لبنان، الیمن، سوریا، المغرب، مصر: الخدمات العامة(   

 

Source: Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 
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Source: Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 

 العیوب في تصمیم البرامج

 ضعف ممارسات االستھداف 
 ال تستخدم البرامج في السجل منھجیة استھداف متسقة•

 تشتت البرامج 
على سبیل (أحیاناً تفتقر برامج التشغیل والبرامج االجتماعیة إلى التناغم وھي تعاني من التشتت والتكراریة •

   )المثال، تونس

 االفتقار إلى إستراتیجیات اإلخراج
تفتقر العدید من برامج التشغیل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا إلستراتیجیة إخراج واضحة، مما •

 یؤدي إلى اعتماد المستفیدین على الدعم الحكومي 

 ال یؤدي تصمیم البرامج إلى تشجیع اإلدخال 

 معظم البرامج موجھة حسب العرض•
 )على الرغم من محدودیة الفرص(الرئیسي تشكل برامج إدخال األجر التركیز •
وتستھدف في الغالب األفراد أصحاب المھارات (والنطاق تعد برامج ریادة األعمال محدودة في التركیز •

  . )المتدنیة ونادراً ما تقدم التمویل لألعمال الجدیدة



ال یتم تصمیم البرامج التدریبیة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 أفریقیا بشكل عام حسب الممارسات الدولیة الفضلى 

)األردن، تونس، لبنان، الیمن، سوریا، المغرب، مصر، الجزائر، الضفة الغربیة وقطاع غزة(  

Source: Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 
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، على الرغم من األداء الجید للقطاع العام “اإلشارة الجیدة”آلثار تفتقر البرامج التدریبیة 
 في اعتماد التدریب 

)األردن، تونس، لبنان، الیمن، سوریا، المغرب، مصر: الخدمات العامة(  

Source: Angel-Urdinola, Kuddo, and Semlali (2012) 
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 إطار السیاسات

   التوجیھات على مستوى السیاسات   المعیقات المؤسسیة
  
  
  
 القدرات اإلداریة
    

-   Iعدم كفایة المستشارین للعاطلین عن العامل المسجلین 
  

  
  

   إعداد شراكات بین القطاعین العام والخاص
  

-   Iعدم كفایة التغطیة الوطنیة   
   عدم كفایة مستشاري المھارات   -
   قلة حوافز األداء   -
   ضعف قدرات الوساطة   -

  
 ضعف بیانات السجالت   -

  
  
  

  
 إقامة أنظمة متكاملة للحمایة 

 االجتماعیة والعمل 
  

  
 تشتت البرامج

  

 العدید من األطراف المعنیة   -
   بتوفیر برامج سوق العمل الفعال

قلة تكامل برامج سوق العمل الفعال وشبكات    -
   األمان

 - قلة التنسیق المؤسسي    -
  

  
قلة الحاكمیة 

 والمساءلة
  

  

أطر الرصد والتقییم الموجھة بالنتائج/قلة أنظمة   -  - 
  

  
  
  

     - r إعداد أطر للرصد والتقییم موجھة بالنتائج
  

 قلة أنظمة التغذیة الراجعة من المستخدمین    -
  

  قلة اعتماد مزودي الخدمات من القطاع الخاص   -
  

 قلة المعلومات حول نوعیة مزودي الخدمات من القطاع الخاص   -
  

  
  
  
  
العیوب في تصمیم 

 البرامج
  

  

   تدني معدالت اإلدخال   -
   ضعف االستھداف   -
 تشتت وضعف الترابط بین البرامج   -

  

  
 إقامة أنظمة متكاملة للحمایة 

 االجتماعیة والعمل 
  

     قلة استراتیجیات اإلخراج   -
 عدم إشراك القطاع الخاص في تصمیم البرامج   -

  
 تركز معظم البرامج على إدخال األجور   -

    
 محدودیة نطاق برامج ریادة األعمال    -

  

  
  

 تشجیع األعمال الریادیة لدى الباحثین عن عمل 
  

  



 التوجیھات على مستوى السیاسات
إعداد شراكات بین القطاعین 

العام والخاص موجھة 
 بالنتائج 

التعاقد مع مزودي من •
القطاع الخاص باستخدام 

على أساس (األداء عقود 
لتوفیر ) معدالت التعیین

 التدریب وخدمات الوساطة 
 

استخدام تكنولوجیا •
المعلومات واالتصاالت 

 لتعزیز الوساطة 
 

توفیر برامج التدریب •
بالتنسیق الوثیق مع القطاع 

مع التركیز على (الخاص 
   )المھارات اإلداریة

 
تحریر وتخفیف العوائق •

التنظیمیة لتوفیر خدمات 
الوساطة من قبل القطاع 

على سبیل المثال، (الخاص 
 )تونس

إعداد أطر للرصد والتقییم 
 موجھة بالنتائج

اعتماد أنظمة مناسبة للرصد •
والتقییم موجھة بالنتائج 

وضمان التمویل المناسب 
 للتقییم المنتظم للبرنامج

 
تجربة وتقییم البرامج قبل •

 تعمیمھا وطنیاً 
 

إعداد تدقیق اجتماعي •
رضا  ومسوحاتدوري 

 المستخدمین 
 

إعداد أنظمة مناسبة ودوریة •
 العتماد مزودي الخدمات 

تشجیع األعمال الریادیة لدى 
 الباحثین عن عمل 

إعداد تدریب حول الوعي  •
 باألعمال الریادیة 

 
 تسھیل الوصول للتمویل  •

 
إعداد برامج لتعزیز  •

إنتاجیة العاملین لحسابھم 
توفیر المعلومات (الخاص 

   .)الخ...السوق،حول 
 

إقامة نظام متكامل للحمایة 
 االجتماعیة والعمل 

تشجیع محطات التسوق  •
الواحدة لبرامج سوق العمل 
الفعال، سجل موحد، توحید 

 البرامج 
استخدام برامج سوق العمل •

الفعال كإستراتیجیات إخراج 
لبرامج شبكات األمان 

 االجتماعي الحالیة 
 

مجموعات عمل /إنشاء لجان•
التشغیل وزاریة حول برامج 

وإشراك ) مركزیاً وإقلیمیاً (
 القطاع الخاص 

 
 إعداد أطر وطنیة للمؤھالت •

Source: Angel-Urdinola and Leon-Solano (2012) 



...باختصار  

بالنظر إلى السیاقات االقتصادیة الحالیة، یمكن أن تشكل برامج سوق العمل الفعال في منطقة الشرق •
خصوصاً (األوسط وشمال أفریقیا محفز سیاسي ھامي للتطرق إلى قضایا البطالة والعمل غیر الرسمي 

 )  على المدى القصیر
 

على نطاق واسع في منطقة الشرق األوسط وشمال ) الخاصة والعامة(تستخدم برامج سوق العمل الفعال •
 أفریقیا لكنھا تحتوي على عیوب في التصمیم وتتسم بعدم الفعالیة بشكل كبیر  

 
تواجھ المؤسسات العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا معیقات للقدرات المؤسسیة أمام تقدیم •

 برامج سوق العمل الفعال بشكل ملموس  
 
یمكن تعزیز تشكل برامج سوق العمل الفعال الحكومیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا من خالل •

 :  إطار سیاسات من أربع مرتكزات
 إعداد شراكات بین القطاعین العام والخاص موجھة بالنتائج 1.
 إقامة نظام متكامل للحمایة االجتماعیة والعمل 2.
 إعداد أطر للرصد والتقییم موجھة بالنتائج3.
 تشجیع األعمال الریادیة 4.
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