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 وضعية العمل                  

 تركيا

2011أكتوبر  2012أكتوبر    

 871 73 724 72   (000)المؤسسيين عدد السكان غير 

 001 55 928 53   (000)فوق فما  15عدد السكان بسن 

 051 28 939 26   (000)العمالة 

 509 25 486 24   (000)التشغيل 

 541 2 454 2 (000(البطالة 

 51,0 50,0   )%(العاملة معدل المشاركة في القوى 

 46,4 45,4   )%(التشغيل معدل 

 9,1 9,1   )%(البطالة معدل 

 11,4 11,6   )%(الزراعية معدل البطالة غير 

 18,1 17,4   )%(الشباب معدل البطالة لدى 

 950 26 989 26   (000)العاملة خارج القوى 

  وضع سوق العمل في تركيا



 ما الذي تقوم وكالة التشغيل التركية بتنفيذه؟
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 سياسات سوق العمل الفعال  •
 

 إدماج نظام المساعدات االجتماعية •
 

 المشاريع •
 



 
سياسات سوق العمل الفعال   

2 
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دورات التدريب 
 المهني

االستشارات 
 ظيفيةالمهنية

 والو

برامج التأهيل 
المهني للمعاقين 
 والمحكومين 

  

برامج العمل 
 للمنفعة العامة

التدريب أثناء 
التلمذة /الوظيفة

 المهنية

 ريادة األعمال



 برامج سوق العمل الفعال
   المهني للتدريب بدورات بدأت

  فقط المؤمنين العمل عن العاطلين على مقتصرة كانت•

   العمل عن العاطلين من قليل عدد استفاد•

 الثالثة األلفية من األول العقد في (الدولي البنك المتحدة، األمم األوروبي، االتحاد) دولي مشروع•

   البطالة تأمين صندوق من الدعم تلقي

   2008 منذ العمل عن العاطلين كافة شمول•

   المستفيدين عدد تضاعف•

   المهنية التلمذة الريادية، األعمال العامة، األشغال برامج إدخال تم
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 دورات التدريب المهني
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 :الغاية

   العمل عن للعاطلين التوظيف وقابلية المؤهالت تطوير•
 

   :المؤهل

  عاما   15 من أكبر•

   العمل عن كعاطل التسجيل•
 

   :التشغيل ضمان

  %20 الرسمية التعليمية للمؤسسات•
 % %50 العمل ألماكن•

 

 

 

 

7 

 دورات التدريب المهني



 
  االستشارات الوظيفية والمهنية

 االستشارات الوظيفية والمهنية ألفضل مطابقة وتوجيه 

 

 مستشار مهني في كافة أنحاء تركيا  2600يوجد 

 

   الطلبة

   العمل عن العاطلين

   الموظفين

 العمل أصحاب
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تستطيع الفئات التي تستهدفها 

الوكالة االستفادة من فرص 
 التدريب 



   :المستشاريقدم 

 التوجيه المهني 

 التوجيه حول التدريبات 

 التعيين في أماكن العمل 

 تعديل العمل 

 االستشارات ألصحاب العمل

 :  النتائج

 تقليل فترة البطالة 

 زيادة معدل التشغيل واإلنتاجية 

 التشغيل المستدام 

 ”حصول كل باحث عن عمل على وظيفية ومستشار مهني“
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 االستشارات الوظيفية والمهنية



 األشغال العامة

 :المناطق

 تنظيف وحماية البيئة •

 تطوير مجاري المياه، مكافحة انجراف التربة •

 البنية التحتية •

 حماية التراث التاريخي والثقافي •

 

   طويلة لمدة البطالة استهداف

   أسبوعيا   ساعة 45 أقصى، كحد أشهر 9

   لألجور األدنى الحد مع الراتب يتناسب
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التلمذة المهنية/التدريب أثناء الوظيفة  

 

 أسهل بشكل وتشغيلهم الوظيفة أثناء التدريب حول العمل عن العاطلين تثقيف

 
   أكثر أو عمل مكاني 

   أشهر 6 لمدة

   أسبوعيا   ساعة 45

   أمريكي دوالر 14 بقيمة مخصص
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 ريادة األعمال

   :بحسب العمل عن العاطلين بين من المتدربين اختيار يتم

   الرغبة •

   التعليمية الخلفية •

   الخبرة •

   المالية القدرة •
   تدريب ساعة 60 عقب 

 المالي الدعم على للحصول   طلب تقديم على تساعدهم شهادة على المتدربون يحصل

   .أعمالهم إقامة أجل من الحجم والمتوسطة الصغيرة المشاريع تنمية مؤسسة من
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 جدول برامج سوق العمل الفعال

  السنة

 المجموع برامج التدريب أثناء الوظيفة األشغال العامة الدورات المهنية

(ألف ليرة تركية)النفقات  الحضور (ألف ليرة تركية)النفقات  الحضور  (ألف ليرة تركية)النفقات  الحضور   الحضور 
ألف ليرة )النفقات 

(تركية  

2003 3.251 11.796 281 699 -  - 3.532 12.496 

2004 8.215 56.313 370 921 -        - 8.585 57.234 

2005 11.473 9.515 - - - - 11.473 9.515 

2006 17.106 27.974 - - - - 17.106 27.974 

2007 22.834 29.672 - - - - 22.834 29.672 

2008 31.788 35.000 139 511 -         - 31.927 35.511 

2009 166.713 192.907 45.467 111.359 1.285 2.100 213.852 306.366 

2010 162.340 245.704  42.066 138.255  4.671 8.684  211.627 392.644 

2011 184.599 263.917 59.906 134.129 5.511 10.551 250.016 408.597 

2012* 196.706 248.574 157.785 513.380 22.590 12.334 377.081 774.288 

   (أكتوبر-يناير)تجميعية بيانات * 



 سياسات سوق العمل السلبية
 كتمويل لبرامج سوق العمل الفعال

 

لتمويل التركية التشغيل وكالة إلى السنوية البطالة تأمين أقساط من %30 تحويل يتم 

  الفعال العمل سوق برامج

2 

5 

(مليون ليرة تركية)الموارد  -1 السنوات مليون ليرة )مستخدمة  -2 

(تركية  

2010 509 392 

2011 1.411,5 409 

2012* 1.556,8 774,3 

   2012أغسطس  31يناير إلى  1من   *



 اإلدماج مع نظام الحماية االجتماعية
 

توقيع بروتوكوالت مع المديرية العامة للمساعدات •

 االجتماعية 

اإلدماج بين نظام معلومات المساعدات االجتماعية ونظام •
 تكنولوجيا المعلومات لدى وكالة التشغيل التركية 
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 المشاريع

   الفعالة العمل سوق لبرامج المالية الموارد ودوليا   وطنيا   الممولة المشاريع تشكل
 

   :التركية التشغيل وكالة لمشاريع هامة أمثلة

  تركيا في الفعال االشتمال تشجيع

   العامة التشغيل خدمات تحسين مشروع

  الشباب تشغيل تشجيع مشروع 

   النساء تشغيل تشجيع مشروع 

   مهارات 10 /المتخصصة المهني التدريب مراكز مشروع
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 تشجيع االشتثمال الفعال في تركيا 
 .  للعملية في تشجيع وجود سوق عمل شامل لألشخاص األقل حظا  الهدف العام • 

في تعزيز الفعالية والتنسيق بين المؤسسات واآلليات في مجال سوق العمل والحماية تتمثل الغاية من العملية •

 .  االجتماعية من أجل تسهيل إدماج األشخاص األقل حظا  في سوق العمل

    :الفئات المستهدفة
 المعاقين •

 األشخاص الذين يواجهون خطر الفقر•

 المحكومين والسجناء السابقين •

 األشخاص النازحين في الداخل •

 األشخاص المستضعفين، •

 العاطلين عن العمل لمدة طويلة •

 األشخاص المحبطين •

 الرحل •

 األشخاص اآلخرين األقل حظا  •

Supporting Entrepreneurs and Self-employed in Turkey 17 



 شكرا  على اهتمامكم 
     

 جميز دينيز كاياتاش 
   

 خبير تشغيل 

 وكالة التشغيل التركية 
   

gizem.kayatas@iskur.gov.tr  
www.iskur.gov.tr  

 
 


