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  :توظيف الشباب

ات في بلدان التحديات واستجابات السياس

 حوض المتوسط العربية
 

 

 مقدمة
 

منذ األزمة االقتصادية العالمية، تراجعت آفاق توظيف الشباب بشكل مستمر في سائر أنحاء 

هذا تلك التي تمر في مرحلة انتقالية. ويتخذ  وأالنامية،  وأفي البلدان المتقدمة، سواء العالم، 

الوضع شكالً حاداً بصورة خاصة في بلدان حوض المتوسط العربية
1
نتيجة عوامل محددة  

رات سياسية استثنائية بعض البلدان تغي  شهدت األزمة االقتصادية العالمية،  إلى إضافةف. إضافية

. وكان "التوظيف، والحرية، والكرامة" شعار ثورة "الربيع العربي"ما يسمى اآلن اتخذت شكل 

، والتي كان لها أثر الدومينو في 1122الياسمين التي انطلقت في تونس في كانون الثاني/يناير 

سائر أنحاء المنطقة. كان األثر االقتصادي األولي للربيع العربي سلبياً بشكل خاص بسبب القالقل 

 واإلنتاجعلى قطاعات السياحة،  خصوصاً ت رالسياسية واالضطرابات االجتماعية، التي أث  

 والتصدير وعلى االستثمارات األجنبية المباشرة.

 

إضافة إلى هذا السياق السياسي واالقتصادي، ثمة عامل اجتماعي أكثر أهمية يتمثل في ارتفاع 

نسبة الشباب بين السكان والضغوط الديموغرافية التي تعاني منها المنطقة. لقد تجاوزت نسبة 

ونتيجة لذلك فإن نسبة السكان في سن العمل  ؛%01عاماً  01ذين تقل أعمارهم عن السكان ال

الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة،  إدارة% )01تستمر في االقتراب من 

(. ويفرض هذا ضغوطاً هائلة على أنظمة التعليم والتدريب وأسواق العمل، ويتطلب اتخاذ 1122

هذا الوضع على نحو جيد، فإنه  إدارةتتم . إذا لم سياساتهافي إطار فورية  إلجراءاتالحكومات 

قد يشكل مخاطر أيضاً على االستقرار االجتماعي. لقد سبق لمؤسسة التدريب األوروبية أن 

                                                           
1

التحليل المقدم في هذا البحث ثمانية من بلدان حوض المتوسط العربية هي: الجزائر، ومصر، واألردن، ولبنان، وليبيا،  يشمل 

 والمغرب، وفلسطين وتونس.
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(؛ كما تم Martín and Bardak, 2012أجرت تحليالً للتحديات الرئيسية التي يواجهها التوظيف )

 (.Bardak, 2012الشباب للتوظيف )وضع مالحظة قصيرة بشأن السياسات تركز على قابلية 

 

للتذكير بشكل موجز بالمالمح الرئيسية ألسواق العمل والتحديات الرئيسية التي تشهدها في مجال 

أحدث البيانات المتوافرة فيما يتعلق بمعدالت النشاط االقتصادي،  2ظهر الجدول رقم التوظيف، ي  

إن معدالت النشاط االقتصادي متدنية جداً؛ وبطالة الشباب في المنطقة. كما يتضح من الجدول، ف

حيث أن أقل من نصف السكان في سن العمل موجود في سوق العمل، وشخص واحد من كل 

أيضاً إلى ارتفاع مستويات عدم النشاط بين الشباب  هذاثالثة أشخاص لديه عمل مناسب. ويعود 

، . رغم انخفاض معدل التوظيفلتدريبغير الموجودين ال في التعليم، وال في التوظيف وال في ا

 الشابات المتعلمات. لإلناث%(، خصوصاً بالنسبة 12فإن بطالة الشباب ال تزال مرتفعة )

 

وبطالة الشباب حسب الجنس وأحدث البيانات  ،. معدالت النشاط، والبطالة1الجدول رقم 

 المتوافرة )%(

 بطالة الشباب المعدل اإلجمالي للبطالة معدل النشاط البلد

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

 38.1 19.1 19.1 8.1 14.2 68.9 الجزائر

 53.2 22.5 22.7 8.9 23.9 78.2 مصر

 48.8 25.2 19.9 10.4 14.1 61.3 األردن

 22.3 21.5 10.0 5.0 23.0 73.0 لبنان

 )اإلجمالي(  33.0 )اإلجمالي(  19.5 30.4 76.8 ليبيا

 17.4 16.6 9.9 8.7 24.7 73.6 المغرب

 49.6 36.8 27.1 23.2 17.4 61.2 فلسطين

 )اإلجمالي( 42.3 18.8 11.3 24.8 68.7 تونس

الوطنية. البيانات المتعلقة باألردن، والمغرب وفلسطين تعود إلى عام  اإلحصاءمكاتب  المصدر:

البيانات المتعلقة  . أما1122. والبيانات المتعلقة بالجزائر، ومصر وتونس تعود إلى عام 1121

البيانات بالنسبة للبنان إشكالية حيث لم يتم (. 1122) دوليةبليبيا فهي مأخوذة من منظمة العمل ال

 .1112واألرقام هي تقديرات تستند إلى بيانات عام  1112أي مسح للقوى العاملة منذ عام  إجراء

 

 يمكن تلخيص التحديات على النحو اآلتي:

 

   وهذا  :ارتفاعا  عددهم يزداد  نالذي، لسكان في سن العمللالقتصادي ي معدل النشاط اتدن

التي يوفرها سكانها  'الفرصة الديموغرافية'يظهر عدم قدرة البلدان على االستفادة من 

المستويات  ارتفاعالشباب، حيث إنهم غير موظفين وال يسهمون بالرفاه الوطني. رغم أن 

يعود بفوائد على األفراد والمجتمعات، فمن وجهة نظر اقتصادية،  التعليمية بين الشباب

تدني معدل النشاط هدراً للموارد المستثمرة في تطوير الموارد البشرية، من حيث يعني 

 أنها ال تستعمل في االقتصاد.

 :رغم تقارب المستويات التعليمية بين  الوضع السيء للغاية للنساء في أسواق العمل

الجنسين، فإن مستويات النشاط االقتصادي للنساء متدنية جداً مقارنة بمستويات النشاط 

االقتصادي للرجال. وفي الوقت نفسه، فإن النساء القليالت النشطات يواجهن معدالت 

المتعلمات الشابات  لإلناثبطالة مرتفعة للغاية. ويسوء الوضع بشكل خاص بالنسبة 

الالتي، وعلى عكس أمهاتهن، يرغبن بالعمل لكنهن ببساطة ال يستطعن العثور على 

وظائف بنفس مستوى الوظائف التي يحظى بها نظرائهن الذكور. تبلغ معدالت بطالة 
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، في جميع البلدان، ضعف معدالتها بالنسبة للذكور، وباستثناء جزئي في حالتي اإلناث

ير إلى وجود مشاكل خاصة بالنوع االجتماعي والتمييز في لبنان والمغرب. وهذا يش

 أسواق العمل.

 :التعليم يدفع الشباب للبحث عن  ارتفاع معدالت البطالة بين الشرائح الشابة والمتعلمة

 اإلناثعثورهم عليه. وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على أنه ال يضمن  عمل، إال  

تدني جودة ومواءمة التعليم والتدريب، وعدم برز تعليم أعلى. وهذا ي  الحاصالت على 

التطابق بين المهارات التي يتقنها األفراد واحتياجات أرباب العمل، وضعف أنظمة 

االنتقال من المدرسة إلى العمل، وانعدام التوازن في مجال المهارات في االقتصادات التي 

ب العمل يكترثون لما يعرفه . لم يعد أربا'الماهرة'د سوى عدد محدود من الوظائف ال تول  

هو ما يستطيع هؤالء فعله بما يعرفونه وما إذا كان الباحثون عن عمل، بل ما يهمهم 

بوسعهم تقديم قيمة مضافة. كما أن تفضيل الباحثين عن عمل للوظائف اآلمنة في القطاع 

ف تؤدي إلى تسبغها مثل هذه الوظائالعام وتوقعاتهم غير الواقعية من المكانة الرفيعة التي 

 مفاقمة المشكلة.

 :ارتفاع نسبة الشباب غير الموجودين ال في التعليم، وال في التوظيف وال في التدريب 

هناك نسبة كبيرة من الطالب الذين يتركون التعليم مبكراً )بعد حصولهم على التعليم 

(، وتشير المسوح إلى أن ما ال يقل عن ثلث الشباب هم من أولئك غير اإلعدادي

 ,Martín and Bardakالموجودين ال في التعليم، وال في التوظيف وال في التدريب )

االجتماعي، حيث  لإلقصاء(. هذه هي المجموعة األقل بروزاً لكن األكثر عرضة 2012

موجودين ال في التعليم وال في التوظيف وال في التدريب، يظلون الأن أفرادها غير 

االقتصاد. اإلناث غير المتعلمات أو ذوي التعليم المتدني عاطلين فيما يتعلق بسائر نواحي 

الالتي يتركن المدرسة مبكراً هن أكثر عرضة للسقوط في هذه المجموعة من األشخاص 

 اآلخرين.

 :يرتبط تدني جودة الوظائف ببيئة األعمال  تدني جودة العمل وانخفاض القيمة المضافة

والصغيرة والمتوسطة، ومعظمها في  الصغر، متناهيةالتي تهيمن عليها المؤسسات 

كذلك مؤقتة وغير مستقرة، ووذات إنتاجية متدنية، وتتمي ز بأنها القطاع غير المنظم، 

طول ساعات العمل، وتدني الدخول )أو العمل غير المأجور(، واالفتقار للحماية ب

(، فإن Gatti et al., 2011االجتماعية وتدني قيمة رأس المال البشري. طبقاً للبنك الدولي )

%، في حين 21-00ل م كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي يشك  نطاق القطاع غير المنظ  

% )وهذا 00-22أن نسبة قوى العمل في المنطقة التي ال تسهم بالضمان االجتماعي تبلغ 

(. ويعمل في هذه الوظائف على األغلب 1110و  1111يغطي الفترة الواقعة بين عامي 

 أو لديهم مهارات متدنية ممن تركوا المدرسة في وقت مبكر. شباب غير مهرة

 

 ات التوظيفتجابات السياسات لتحدي  اس
 

 بشكل عام، فإن سياسات التوظيف تشتمل على مزيج من العناصر اآلتية:

 

  ف كيُّ)تشجيع االستثمار، وتحسين بيئة األعمال، وت   فرص العملسياسات توليد

 ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛المؤسسات، وتطوُّ 

  للجميع قادر على االستجابة لالحتياجات االقتصادية  مدى الحياة مال للتعليم والتعل  فع  نظام

 واالجتماعية؛

  وفرص عمل بعد التدريب، بما في ذلك  إحالةبرامج سوق عمل نشطة تحتوي على أنظمة

 خدمات توظيف عامة كفؤة؛ 
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 جتماعية تدعم الفئات الضعيفة في المجتمع.أنظمة ضمان اجتماعي ومساعدة ا 

 

يتم تحويل مجاالت السياسات األربعة الواردة أعاله إلى تشريعات تتعلق بسوق العمل، والتوظيف 

 وبيئة األعمال، ثم يتم تنفيذها.

 

جميع تدخالت سوق العمل، التي تتخذ شكل سياسات، وتشريعات وتدابير مؤسساتية، تهدف إلى 

زيادة معدالت النشاط والتوظيف، والحد من البطالة، وتحسين القابلية للتوظيف والتطابق بين 

المعروض من العمالة والطلب عليها، وحماية العاملين/أو الوظائف، وتشجيع انتقال العمالة إلى 

أن تحقيق  ئف جديدة، وضمان تكافؤ الفرص لسائر الفئات االجتماعية في سوق العمل. إال  وظا

 لسياسات.لاألربعة مجاالت الفرة ومتزامنة في جميع اتطلب جهوداً متضينتيجة فعالة 

 

منذ الربيع العربي، احتلت التحديات التي يمثلها التوظيف مكان الصدارة، وباتت تلعب دوراً 

 متزايد األهمية في استجابات الحكومات لمطالب مواطنيها. 

 

نظراً ألن سياسات التوظيف أصبحت اختباراً حقيقياً لتحقيق الدعم الشعبي واالنتقال السلس إلى 

اذ بعض المبادرات العاجلة في سياق ظروف استثنائية من أجل مت اتخالديمقراطية، فإنها حت  

االستقرار االجتماعي. تشكل تونس مثاالً على ذلك، حيث تم تبني الخطة العاجلة  المحافظة على

مة المهارات. تم تحديد ءلزيادة توافر الوظائف وتحسين موا 1122للتوظيف في آذار/مارس 

ى أربعة محاور رئيسية في الخطة: توليد الوظائف؛ أربعة مجاالت ذات أولوية وترجمتها إل

وتشجيع ريادة األعمال؛ وحماية الوظائف القائمة والمهددة؛ وتفعيل وزيادة قابلية الشباب 

للتوظيف )برنامج أمل(. بشكل عام، يمكن تلخيص استجابة سياسات التوظيف للربيع العربي على 

 النحو اآلتي:

 

  العامة في العديد من البلدان )الجزائر، األردن،  اإلداراتتمت زيادة األجور في

 المغرب(.

  ،تمت زيادة الحد األدنى لألجور في العديد من البلدان )الجزائر، مصر، األردن، ليبيا

 المغرب، فلسطين، لبنان، تونس(. 

 .تم توفير آالف الوظائف الجديدة في القطاع العام للخريجين العاطلين عن العمل 

 ع خطط سوق العمل النشطة من حيث تغطيتها، والمستفيدين منها، تمت زيادة وتوسي

 لتوظيف.لوالفترات الزمنية التي تغطيها والدعم المالي الحكومي 

 واألموال المقدمة من الجهات المانحة في مجال التوظيف  وطنيةازدادت برامج الدعم ال

 والمانحون الثنائيون(.)مثل االتحاد األوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية األفريقي، 

 

تعالج طموحات وتطلعات سما من شك في أن هذه السياسات ستخفف بعض ضغوط سوق العمل و

الناس، رغم وجود مخاطرة تتمثل في أنها ستشكل حلوالً قصيرة األجل، وأن بعض التدابير 

ستفتقر إلى االستدامة نتيجة ارتفاع التكاليف ومحدودية القدرات المؤسساتية على التنفيذ. لم 

البنية المؤسساتية  علىينعكس حتى اآلن ارتفاع مستوى األولوية الممنوحة للتوظيف بشكل كامل 

السياسات األخرى ذات الصلة، وتعزيز قوة السياسات، والتنسيق المؤسساتي مع  صنعمن حيث 

 خدمات التوظيف العامة.

 

من أجل التوصل إلى فهم أفضل لإلطار األوسع واألبعد مدى، تحتوي هذه الدراسة على مراجعة 

 وإطارالتشريعي  اإلطارـ  2ملحق الستراتيجيات وتشريعات سياسات التوظيف في البلدان )ال
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رت استراتيجيات توظيف وطنية، السياسات المتعلقة بالتوظيف(. كما نرى، فإن أغلبية البلدان طو  

لم  ،1121(، مصر )1112شات والمداوالت: الجزائر )اتم تبني معظمها بعد فترة طويلة من النق

(. كما أن تطوير 1121( وتونس )1122(، األردن )1121تتم الموافقة عليها(، فلسطين )

في حين ال توجد استراتيجيات  ؛على األجندة في المغرب توظيف وطنية موجود استراتيجية

ظهر تحليل المحتوى أن معظم توظيف في لبنان وليبيا، رغم وجود حاجة واضحة لذلك. ي  

هذه تركز بشكل كبير على سياسات سوق العمل النشطة. وتتمثل التدابير  استراتيجيات التوظيف

التي يشار إليها بشكل واسع في الدعم الحكومي للتوظيف والمقدم ألرباب العمل لتوفير وظائف 

مؤقتة للشباب أو للساعين للحصول على وظيفة للمرة األولى، والدعم الحكومي لبرامج التدريب 

، ولبرامج التشغيل الذاتي وريادة األعمال، واألشغال العمل دون أجرخالل للتدريب من والمستقلة 

العامة ذات النطاق الواسع وبرامج خدمة المجتمع التي تستهدف الشرائح الفقيرة وغير الماهرة 

 من السكان.

 

 إحداثالتشريعي القائم حالياً فيما يتعلق بالتوظيف في هذه البلدان. تم  اإلطار 2ن الملحق كما يبي  

( ومصر 2220(، األردن )1110، 2220، 2222تغييرات تشريعية في مجال العمل في تونس )

تهدف إلى جعل تطبيق القوانين أكثر مرونة بالنسبة ألرباب العمل، التشريعات وكانت  ،(1110)

خصوصاً فيما يتعلق بالتعيين والصرف من الخدمة. على النقيض من ذلك، فإن قوانين العمل التي 

ة لحقوق العمال في ( تمثل أول حماية شامل1110( والمغرب )1111تبنيها في فلسطين ) تم

( 2202( والجزائر )1121خر مرة عام آل د  ، ع  2220ن. قوانين العمل في لبنان )يتشريعات البلد

عتزم وضع قانون عمل جديد من خالل عملية الحوار الثالثي، وفي الجزائر كان ي   ؛جداً قديمة 

شرعت لجنة العمل في مجلس النواب األردني  1120قاً. في عام ذا العمل ال يزال معل  رغم أن ه

بمناقشة تعديالت على قانون العمل، بينما تعمل لجنة سوق العمل في ليبيا حالياً على وضع مسودة 

 قانون عمل جديد وحديث.

 

ذ بعين االعتبار جميع تبين هذه النظرة العامة القصيرة أن سياسات التوظيف في المنطقة ال تأخ

سوق  برامجمجاالت السياسات األربعة بشكل متساٍو ومتزامن. ثمة تركيز طاٍغ على سياسات 

(، وتركيز أقل بكثير على سياسات توليد فرص العمل، والنظام التعليمي 0العمل النشطة )رقم 

أكثر عمقاً في  إصالحات(. تتطلب الحلول بعيدة المدى 2، و 1، و 2والضمان االجتماعي )رقم 

التشريعي  اإلطارالهيكلة االقتصادية، وتغيير  وإعادةسوق العمل، مثل تحسين بيئة األعمال 

والمؤسسات، وترشيد القطاع العام، وتوحيد ظروف العمل بين القطاعين العام والخاص، وتنمية 

ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير القطاع الخاص وتحسين الظروف في القطاع غي

حيث أن قوانين العمل تطبق فقط على عمال القطاع الخاص الذين يعملون بعقود رسمية، م. المنظ  

للقطاع العام قوانين منفصلة تمنح الموظفين امتيازات أكبر )مثل األمان الوظيفي، في حين أن 

 السياسات الرئيسية تتمثل في تقليص الفجوة إحدىوساعات عمل أقل، وحماية اجتماعية(، فإن 

منظم وغير المنظم من جهة أخرى. وينطوي بين القطاعين العام والخاص من جهة والقطاعين ال

 ب التشريعات ونقاط ضعف وهشاشة القطاع غير المنظم.هذا على معالجة تصل  

 

م مدى الحياة. رغم كما أن هناك حاجة للتركيز بشكل أكبر على تحسين جودة أنظمة التعليم والتعل  

أولوية، مع ضخ استثمارات عامة وخاصة كبيرة على مدى عقود، ورغم التقدم أن التعليم أصبح 

جداً من  الكبير الذي تم إحرازه لتحقيق الوصول الشامل للتعليم، فإن العائد على االستثمارات متدنٍ 

قة حيث المخرجات التعليمية الجيدة. تتعرض األنظمة التعليمية في سائر أنحاء المنطقة لإلعا

(. Martín and Bardak, 2012مة واالفتقار إلى العدالة )ءلجودة، وعدم الموابسبب غياب ا

وبالفعل، فإن البعض يجادل أن ثورات الربيع العربي "لم يطلقها الشباب المتعلمون؛ بل إن هذه 

ال تلبي معارفه  م، الذياالنتفاضات كانت مدفوعة باحتياجات ومطالب الشباب غير المتعل  
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 (. قد يشكل التعليمAdams and Winthrop, 2011احتياجات عالم يتقدم بسرعة" ) ومهاراته

من المنفذة وقائياً أرخص وأقل تكلفة من اإلجراءات العالجية  المبكر ذو الجودة العالية إجراءً 

 خالل برامج سوق العمل النشطة.

 

والمطلوب من عملية مطابقة المعروض  تشكل برامج سوق العمل النشطة إجراءات لمساعدة

المهارات في سوق العمل، وتقديم المساعدة المؤسساتية في تحسين القابلية للتوظيف والعثور على 

الوظائف للعاطلين عن العمل. وتلعب هذه البرامج دوراً محورياً في المساهمة بتحقيق أسواق 

المهمشة عمل أكثر مرونة وشمولية وفي تيسير الوصول إلى سوق العمل بالنسبة للمجموعات 

)على سبيل المثال العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة والمعاقين(. كما أنها اكتسبت أهمية قصوى 

مؤخراً بالنسبة لمجموعات كبيرة من المشاركين في سوق العمل مثل الشباب والنساء، بشكل 

 أساسي من خالل أربعة أنماط من تدابير برامج سوق العمل النشطة:

 

 التدريب، والعمل دون أجر لغاية التدريب، والمساعدة في  وإعادةات، التدريب على المهار

 عملية البحث عن عمل؛

  من الضمان االجتماعي؛ واإلعفاءاتتوفير حوافز للتوظيف مثل دعم األجور 

 دعم التشغيل الذاتي وريادة األعمال؛ 

 .األشغال العامة وخدمات المجتمع 

 

الهدف الرئيسي لحوافز سوق العمل في مجالي التدريب والتوظيف في تعزيز القابلية  يتمثل

للتوظيف، في حين أن الهدف الرئيسي لدعم التشغيل الذاتي وريادة األعمال هو تشجيع ودعم 

توليد الوظائف. يعتبر أثر األشغال العامة في مجال توليد الوظائف محدوداً وقصير األجل. 

وازن بين األنماط المختلفة لبرامج سوق العمل النشطة بين البلدان، رغم أن التدرجة تفاوت ت

لنشطة ال تستطيع برامج سوق العمل ا إال  أنالتدريب واألشغال العامة تشكل األنماط الرئيسية. 

أن تكون التوقعات فيما يتعلق بما يمكن أن تحققه واقعية. تظهر  ينبغيو ؛خلق وظائف دائمة

حدث أثراً إيجابياً كبيراً، وال تشكل بالتأكيد أن برامج سوق العمل النشطة ال ت   التجارب الدولية

 عالجاً للبطالة واسعة النطاق.

 

يجادل أنصار برامج سوق العمل النشطة أنها ضرورية بالنسبة للمجموعات التي يصعب تحديدها 

تمثل أداة فعالة لمواجهة  محددة. إنها 'نقاط خلل'والتعرف عليها عندما يكون هناك حاجة لتصحيح 

االجتماعي بالنسبة للمجموعات المعرضة للمخاطر ويمكن أن يكون لها أثر إيجابي إذا  اإلقصاء

قدونها على نتاستهدفت المجموعات الصحيحة. أما معارضو برامج سوق العمل النشطة فإنهم ي

من المعالجات الالحقة من  حيث أن التعليم المبكر أرخص وأقل كلفةأنها تشكل هدراً للمال العام، 

خالل برامج سوق العمل النشطة المكلفة. تشير معظم التقييمات إلى أنها تنتج عائداً متواضعاً أو 

تكون دون عائد أحياناً من حيث القابلية للتوظيف واألجور التي يحصل عليها المستفيدون منها، 

المهدورة وغير الضرورية، وأن ثمة مشاكل مرتبطة باستعماالتها، بما في ذلك التكاليف
2
وأثر  

االستبدال،
3
اإلزاحةوآثار  

4
'اختيار المتفوقين'ز في االختيار أو والتحي   

5
 (Betcherman et al., 

2004.) 
                                                           

2
ال تسهم مخرجات البرامج بأكثر مما كان سيحدث في غيابها. على سبيل المثال، تنفق األموال العامة على األفراد العاطلين عن  

 الذين كان يمكن توظيفهم في كل األحوال ودون الدعم الحكومي.العمل 
3

يتم وضع عامل في وظيفة مدعومة بدالً من وضعه في وظيفة غير مدعومة، لكن كان يمكن توظيفه في كل األحوال ودون حاجة  

 للدعم. وبهذا يكون األثر من حيث التوظيف صفر.
4

مياً من إنتاجها، لكنها في هذه الحالة تزيح إنتاج مؤسسات ال يعمل فيها عمال تزيد مؤسسة يعمل فيها عمال أجورهم مدعومة حكو 

م المساعدة ألشخاص كي يطلقوا مؤسسات  عمليات التوظيف المنتظمة في مواقع  'ُتزاحم'مدعومون. كما يمكن لهذا أن يحدث عندما ُتقدَّ

 أخرى من االقتصاد من خالل التنافس في سوق السلع.
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تشكل برامج سوق العمل النشطة جزءاً محورياً من سياسات التوظيف في معظم بلدان حوض 

م معظم برامج سوق العمل النشطة في المغرب، والجزائر وتونس في قد  ت  المتوسط العربية. 

القطاع العام )وفي البلدين األخيرين بطريقة مركزية جداً من خالل خدمات التوظيف العامة(، في 

حين أن البرامج في بلدان مثل مصر، واألردن، وفلسطين ولبنان يتم تقديمها من قبل هيئات 

ير الحكومية، والمنظمات الدولية والوزارات المختصة. تخصص المجتمع المدني، والمنظمات غ

% من الناتج المحلي 2موارد كبيرة لبرامج سوق العمل النشطة في المغرب، حيث تتجاوز 

(. يحتوي الملحق الثاني نظرة عامة لبرامج سوق العمل Martín and Bardak, 2012) اإلجمالي

 مجموعات المستهدفة والمؤسسات.النشطة، بما في ذلك أمثلة من البلدان، وال

 

لكن، ورغم القدر لقد تلقت برامج سوق العمل النشطة مزيداً من الدعم في أعقاب الربيع العربي. 

الكبير من الموارد التي تستهلكها هذه البرامج، فإن المعلومات المتوافرة محدودة حتى حول 

، منها بومعدالت التسر  منها،  سماتها األساسية، مثل موازناتها، وعدد وخصائص المستفيدين

ومتابعة المستفيدين، وتقييم فعالية كل سياسة من حيث معدالت الوظائف التي يحصل عليها 

المستفيدون، وأثرها على مدى البطالة وجودة التوظيف )مثل متوسط الدخل وكون الوظيفة في 

 م(.القطاع المنظ  

 

أحياناً وتزدوج تشير األدلة المحدودة المتوافرة إلى وجود عدد كبير من البرامج، التي تتقاطع 

بسبب تدني مستوى التنسيق بينها؛ والتركيز الكبير لبرامج سوق العمل النشطة على الخريجين 

الذكور العاطلين عن العمل في المناطق الحضرية؛ واألولوية المرتفعة التي تعطى لخريجي 

امعات على حساب المجموعات التي يصعب تحديدها أو التعرف عليها وهي المجموعات الج

األكثر ضعفاً؛ واستعمال األهداف الكمية )مثل عدد عقود االندماج( على حساب األهداف النوعية 

ها فيما يتعلق بأداء فيحتى النتائج المشكوك وظروف االندماج( واألثر المحدود )مثل االستدامة و

دخول بدالً من تيسير عملية  'وظائف انتظار'دين في التوظيف )فترات التدريب بوصفها المستفي

الشباب إلى سوق العمل(؛ وغياب التركيز على المؤسسات الجديدة ونمو المؤسسات الصغيرة 

 ,Martín and Bardakوالمتوسطة؛ وغياب المراقبة، والتقويم وتقييم أثر اإلجراءات المنفذة )

2012.) 

 

النشطة، ينبغي لها أن تعالج االحتياجات غير المتجانسة، وبذل  أجل زيادة فعالية سوق العملمن 

لنساء، والعمال غير المهرة والعمال متدني المهارة. نظراً ألن برامج سوق العمل بااهتمام خاص 

جل الفعالة مكلفة، ينبغي أن تتضمن نظام مراقبة وتقييم داخلي، بحيث يتم تقييم البرامج من أ

مراجعة السياسات واالستعمال الفعال للموارد، ومنح تركيز أكبر للوقاية بدالً من العالج، وتطبيق 

التفكير االستراتيجي بعيد المدى على السياسات قصيرة المدى. كما أن استعمال برامج سوق 

أيضاً بوصفه "يقتصر على معالجة أعراض البطالة"  تعرض لالنتقادالعمل النشطة وحسب ي

 ناً للمستفيدين(، دون معالجة األسباب الكامنة في االقتصادات.وصفها ببساطة مسك  )ب

 

كما ذكرنا أعاله، ثمة حاجة للتركيز بشكل أكبر على سياسات توليد فرص العمل، والتعليم ذو 

م مدى الحياة، والضمان االجتماعي المستند إلى قاعدة واسعة. إن وأنظمة التعل   عاليةالجودة ال

تشريعات وسياسات عامة مناسبة، وجود األبعد مدى تتطلب رؤية شاملة للسياسات، والحلول 

أكثر عمقاً في أسواق العمل وأنظمة التعليم. ومن أجل دعم رؤية السياسات، من  وإصالحات

أنظمة معلومات في  وإقامةالضروري تطوير آليات تنبؤ للحد من عدم التطابق في المهارات، 
                                                                                                                                                                      

5
لبرامج بعوامل غير ملحوظة تؤدي إلى وجود مشاركين يتم اختيارهم تلقائياً بفضل التفوق االجتماعي )ذكور تتأثر مخرجات ا 

 بسبب مواهبهم الشخصية.  'من المرجح أن ينجحوا أكثر من غيرهم'متعلمون تعليماً عالياً(، أو مشاركون 
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سوق العمل، وآليات محددة لتسهيل االنتقال من المدرسة إلى العمل، وإيجاد أنظمة تطوير 

مهارات سليمة لسائر المجموعات، ووجود درجة أكبر من التعاون بين قطاعي التعليم واألعمال. 

من  نشطةبرامج سوق العمل الو سسات المسؤولة عن سياسات التوظيفالمؤينبغي زيادة قدرة 

د المالية والبشرية. وأخيراً، فإن للشركاء االجتماعيين وآليات الحوار االجتماعي حيث الموار

 الناشئة حديثاً في أعقاب الربيع العربي قدرة كامنة كبيرة على تعزيز سياسات التوظيف.

 

 االتحاد األوروبي لتوظيف الشباب مقاربة
 

منظمات دولية ومنظمات تابعة لالتحاد األوروبي بتخفيف أثر األزمة االقتصادية على عدة  هتمت

( إلى تعزيز النمو الذي ILO, 2012توظيف الشباب. يدعو قرار مؤتمر منظمة العمل الدولية )

ئق )بما في ذلك تدابير لتحسين القابلية للتوظيف، اللاعمل اليساعد على التوظيف وتوفير فرص 

برز تقرير اتجاهات توظيف ق العمل، ودعم ريادة أعمال الشباب(. ومؤخراً، ي  وسياسات سو

( تراجع معدالت توظيف الشباب ويكرر الدعوة لوضع ILO, 2013الشباب العالمية )

 هاستراتيجيات نمو شاملة والتخاذ تدابير من شأنها توفير فرص العمل. ومن بين توصيات

معنيين، وتعزيز خدمات التوظيف وتشجيع ريادة األعمال تنسيق بين الشركاء ال وجود ،الرئيسية

 والمشاريع االجتماعية والتعاونيات.

 

 Europeanمن أجل النمو والوظائف ) 1111االتحاد األوروبي لعام  استراتيجيةتركز 

Commission, 2010aثالث أولويات مترابطة من شأنها أن توفر مستويات  ( بوجه خاص على

مرتفعة من التوظيف، واإلنتاجية والتالحم االجتماعي، وهي أنه ينبغي أن يكون النمو ذكياً )يستند 

ومستداماً )صديقاً للبيئة( وشامالً )اقتصاد السوق االجتماعي(. ويعتبر التعليم المعرفة(،  إلى

وتشير األهداف الرئيسية  .للسياسات لتحقيق هذا الهدف ئيسيةوالتدريب أحد األدوات الر

نجازات الطموحة في مجال التعليم، والتوظيف إلى اإل 1111تحاد األوروبي لعام اال ستراتيجيةال

والتالحم االجتماعي.
6
  

 

، فإن أجندة المهارات والوظائف 1111كجزء من األولويات الشاملة لالتحاد األوروبي لعام 

( تركز على أربع أولويات رئيسية لتحقيق التوظيف European Commission, 2010bالجديدة )

 الكامل: 

 

 تحسين أداء أسواق العمل من خالل المرونة؛ 

 وجود قوى عاملة أكثر مهارة؛ 

 تحسين جودة الوظائف وظروف العمل؛ 

 .سياسات أقوى لتشجيع توليد الوظائف 

  

                                                           
6

عاماً والحاصلين كحد أقصى على  42و  01عمارهم بين % من الذين تتراوح أ01الذين يتركون المدرسة في وقت مبكر )أقل من  

% على األقل من 21التعليم اإلعدادي وغير المسجلين في مستويات أعلى من التعليم أو التدريب(، التحصيل العلمي ما بعد الثانوي )

% 01عي(، والتعلّم مدى الحياة )عاماً والذين أكملوا التعليم الجامعي أو شبه الجام 20و  01األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

عاماً والمشاركون في التعليم والتدريب(، وجود األطفال في الرابعة من  42و  41على األقل من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 

صادي والتنمية %(، نتائج برنامج التقييم الدولي للطالب التابع لمنظمة التعاون االقت51العمر )معدل مشاركة في التعليم ال يقل عن 

% من معدل التوظيف بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم 51% من التالميذ ذوي األداء األسوأ على سلّم القراءة(، على األقل 01)أقل من 

 عاماً. 42و  42بين 
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تحاد األوروبي في مجال السياسات وتهدف إلى تحقيق بعها االتمثل المرونة واألمان مقاربة يت  

مزيج متوازن من المرونة واألمان في أسواق العمل من أجل تحسين التنافسية وفي الوقت نفسه 

المحافظة على النموذج االجتماعي األوروبي. وهذا يتطلب جهوداً متضافرة في أربعة اتجاهات 

 رئيسية:

 

 ون إليها؛ترتيبات تعاقدية مرنة ويمكن الرك 

   م مدى الحياة ذو نطاق شامل؛تعل 

 برامج سوق عمل نشطة؛ 

 .أنظمة ضمان اجتماعي حديثة 

 

تدعو أجندة االتحاد األوروبي للمهارات والوظائف الجديدة إلى تعزيز هذه المكونات األربعة 

وزيادة للمرونة واألمان وتعزيز البيئة المؤسساتية من أجل تقليص مخاطر البطالة طويلة األمد 

 المشاركة في سوق العمل بالنسبة للجميع.

 

ز عدة مبادرات لالتحاد األوروبي على األثر الحاد لألزمة االقتصادية على وضع سوق رك  ت  

العمل بالنسبة للشباب، وتدعو إلى اتخاذ خطوات حاسمة على مستوى االتحاد األوروبي والدول 

(. وتدعو أحدث e.g. European Commission, 2011, 2012األعضاء )على سبيل المثال 

( إلى مقاربات تستند إلى الشراكة للتدخل Council of the European Union, 2013المبادرات )

السريع للشباب في سوق العمل. كما  اإلدماجالمبكر، والتفعيل واتخاذ االجراءات الداعمة من أجل 

جميع الشباب تحت سن الخامسة  تدعو الوثيقة إلى "ضمانات للشباب" لضمان أن يحصل

، أو استمرار التعليم، أو فترة تلمذة أو تدريب عاليةوظيفة ذات جودة بوالعشرين على "عرض 

 خالل فترة أربعة أشهر من دخوله فئة العاطلين عن العمل أو تركه للتعليم الرسمي".

 

 أسئلة للنقاش
 

)على سبيل المثال الحد  مالوطنية في بلدك ما هي المكونات الرئيسية لسياسات التوظيف .2

 من البطالة، توليد الوظائف، تحسين جودة الوظائف وظروف العمل(؟

 حتى اآلن؟ مذة في بلدكما هو أثر برامج سوق العمل النشطة المنف   .1

 ؟مهل هناك مبادرات تشريعية للحد من البطالة و/أو تحسين جودة الوظائف في بلدك .0

و/أو مع االتحاد األوروبي ومؤسسة التدريب األوروبية  ليمياإلقكيف يمكن للتعاون  .2

 في التصدي لتحديات التوظيف؟ مجهود بلدكفي  همةالمسا
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 الملحقات
 

 التشريعي للتوظيف وإطار سياسات التوظيف اإلطار. 1الملحق 
 

 استراتيجيات السياسات التشريع البلدان

ب/أغسطس آ 21تاريخ  02القانون رقم  الجزائر

لب حول الوضع العام للعمال. ط   2202

من الحوار الثالثي وضع مشروع قانون 

 أن العمل لم يكتمل بعد. عمل جديد، إال  

تم رفع الحد األدنى  1121في عام 

دينار  22,111 إلى% 11لألجور بنسبة 

 جزائري شهرياً.

سياسة التوظيف الوطني التي تم وضعها 

الخطة الخمسية  إطارفي  1112عام 

. تهدف إلى تقليص 1122-1121للفترة 

وذلك  1120% عام 2البطالة إلى أقل من 

ماليين وظيفة جديدة. تم تعزيز  0بتوفير 

 بإضافة 1112خذ عام المسار الذي اتُّ 

و  1122مرافق وتدابير جديدة في عامي 

 لتغطية عدد أكبر من المستفيدين 1120

 ن مواداً م  تض 1110قانون العمل لعام  مصر

أكثر مرونة لتوظيف العمال وصرفهم 

 من الخدمة في القطاع الخاص.

توظيف الشباب وخطة العمل  استراتيجية

، التي وضعت عام 1122-1121الوطنية 

وتنتظر المراجعة بعد الثورة، ولم  1121

مجلس تتم المصادقة عليها رسمياً من قبل 

إلى تقليص االستراتيجية . وتهدف الشعب

 0% وذلك بتوفير 22لشباب إلى بطالة ا

ماليين فرصة عمل جديدة بحلول عام 

1122. 

 2220لعام  2قانون العمل رقم  األردن

بدأت لجنة  1120وتعديالته. في عام 

العمل في مجلس النواب األردني 

بمناقشة عدة تعديالت محتملة على قانون 

 العمل.

تم رفع الحد األدنى  1121عام  في

 221% من 10لألجور الشهرية بنسبة 

 دينار أردني. 221دينار إلى 

-1122التوظيف الوطنية  استراتيجية

طلقت وأ   1122، التي وضعت عام 1111

العمالة وتوليد لزيادة مشاركة  1121عام 

من الوظائف في  وأفضلعدد أكبر 

 .اإلنتاجيةالقطاعات 

يف والتعليم والتدريب قانون مجلس التوظ

لعام  20المهني والتقني )القانون رقم 

( أعاد هيكلة مجلس التعليم 1112

والتدريب المهني والتقني وصندوقه لدعم 

التوظيف وقطاع التعليم والتدريب  إصالح

 المهني والتقني.

قانون العمل الصادر في أيلول/سبتمبر  لبنان

، والذي جرى تعديله عدة مرات 2220

دى سنوات، كان آخرها في على م

الصادر في  212القانون رقم 

 .1121آب/أغسطس 

تم رفع الحد األدنى  1121في عام 

 002,111% ليبلغ 02لألجور بنسبة 

 ليرة لبنانية.

 للتوظيف. استراتيجيةليس هناك أي 
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تعكف لجنة سوق العمل على صياغة  ليبيا

قانون عمل جديد وحديث يوفر حماية 

 أكبر للعمال.

تم رفع الحد األدنى  1112في عام 

دينار ليبي ورفع  221لألجور إلى 

دينار ليبي  211معونة البطالة إلى 

 )لألسرة(.

تم تشكيل لجنة سوق  1120في عام 

العمل بوصفها هيئة عامة تابعة للمؤتمر 

الوطني العام. تناقش اللجنة حالياً 

 إعادةعامة للعمل في سياق  استراتيجية

 بناء البالد.

أول قانون عمل )قانون التوظيف رقم  المغرب

ر ، وف  1110(، الصادر عام 02-22

الحماية للعمال، لكنه أقر بالحاجة إلى 

العمل المؤقت لتوفير درجة أكبر من 

 المرونة.

لقد تم الشروع في وضع مسودة 

 التوظيف الوطنية. ستراتيجيةال

ر قدراً أكبر وف   1111قانون العمل لعام  فلسطين

أن بنوده الصارمة  الحماية للعمال إال  من 

فيما يتعلق بالتوظيف والصرف من 

 الخدمة تحد من التوظيف الرسمي.

تم رفع الحد األدنى  1121في عام 

 شيكل. 2,221لألجور إلى 

التوظيف الوطنية  استراتيجيةتم وضع 

من خالل عملية تشاركية.  1121عام 

 االستراتيجيةبوكان الهدف ربطها 

التعليم  استراتيجيةوية، االقتصاد

والتدريب التقني والتنمية االجتماعية 

 والتخطيط.

 1120-1122قطاع العمل  استراتيجية

 موجودة.

-1122الخطة القطاعية الجديدة للفترة 

 قيد اإلعداد. 1120

 2220و  2222قانون العمل لعامي  تونس

يحتوي بعض التغييرات لتحقيق درجة 

 1110من المرونة. القانون رقم  أكبر

يشكل  1110أيار/مايو  22الصادر في 

 أحدث تعديل للقانون السابق.

الصادر في  1002-1121المرسوم رقم 

يغطي  1121تشرين األول/أكتوبر 

 برامج دعم التوظيف.

الخطة العاجلة للتوظيف )خارطة طريق 

 إلى التوظيف(.

-1120الوطنية للتوظيف  االستراتيجية

تمت الموافقة عليها في كانون  1120

وتهدف إلى الحد  1121األول/ديسمبر 

 من البطالة بشكل تدريجي.

 لم يتم تنفيذها بشكل كامل حتى اآلن.
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 برامج سوق العمل النشطةعلى رة عامة . نظ2الملحق 
 

 برامج سوق العمل النشطة البلدان

العمل النشطة وتخصيص موارد عامة  للجزائر سجل طويل في تنفيذ برامج سوق الجزائر

مؤسسات تقدم مثل هذه  خمسوذلك بفضل عائدات النفط. وثمة  ،كبيرة لهذا الغرض

 البرامج:

  اإلدماجالوكالة الوطنية للتشغيل )برامج تشغيل الشباب المسماة "المساعدة على 

 المهني"(؛

 ( الصغر  متناهيةوتوسيع مؤسسات  إنشاءالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 عاماً(؛ 02و  22من قبل شباب تتراوح أعمارهم بين 

  مؤسسات  إنشاءالبطالة )تعويضات البطالة ودعم  ضدالصندوق الوطني للتأمين

 عاماً؛ 21-01الصغر للعاطلين عن العمل في الفئة العمرية  متناهية

 للفقراء(؛ وكالة التنمية االجتماعية )برامج األشغال العامة للتشميل االجتماعي 

   ر )قروض صغيرة للفقراء(.الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ 

ثمة جملة واسعة من األدوات التي تهدف إلى الوصول إلى آالف المستفيدين، ولها 

. تقديم الخدمات لتخفيف التوترات االجتماعية وذلك بتوفير 2وظيفتان رئيسيتان: 

التدريب عن طريق ة من خالل عقود عمل فورية ومؤقتة/والحصول على الخبر

مة لدعم . الخدمات المقد  1العمل غير المأجور وبرامج األشغال العامة للفقراء؛ 

الصغر من خالل تقديم المشورة المتعلقة  متناهيةريادة األعمال والمؤسسات 

 الضريبية ورعاية األعمال. واإلعفاءاتباألعمال، والتدريب، والقروض، 

ثمة عدد من برامج سوق العمل النشطة القائمة، بما في ذلك خدمات توظيف  مصر

مكتب تشغيل(، واألشغال العامة )خصوصاً من  011الباحثين عن عمل )من خالل 

خالل الصندوق االجتماعي للتنمية، وكذلك مؤخراً من خالل الدعم المقدم من 

خالل المشروع العاجل  الجهات المانحة مثل البنك الدولي واالتحاد األوروبي من

ل أحدث التدريب من أجل التوظيف. وقد تمث   وإجراءاتلالستثمار في التوظيف( 

التطورات في الموافقة على البرنامج الوطني للتدريب من أجل التوظيف، الذي تم 

تنفيذه تحت مظلة مجلس التدريب الصناعي )الذي تديره وزارة الصناعة والتجارة 

 .1121 أكتوبرفي مرحلة التنفيذ التجريبي من تشرين األول/ الخارجية( والذي كان

ثالثة مكونات  إلىتقسيم مهارات العمالة الصناعية المصرية  إلىيهدف البرنامج 

 رئيسية:

 

 نظام معلومات لسوق العمل؛ إنشاء 

 التدريب والمؤهالت؛ 

 .تحقيق المطابقة بين الباحثين عن عمل والوظائف الالئقة 

مليون جنيه مصري )تمويل حكومي محدود  211للمشروع بـ  اإلجماليةر الكلفة تقد  

+ مساهمات من القطاع الخاص والمانحين الدوليين(. في المشروع التجريبي، 

شخص على وظائف )تم توفير الوظائف في عشرة قطاعات  20,111حصل 

ي حداث تأمين اجتماعي وطبإ% منها في قطاع األلبسة الجاهزة(، وتم 21مختلفة؛ 

 للموظفين.
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 وإطالقلقد استمر العمل على إصالح مكاتب التوظيف، الحملة الوطنية للتوظيف  األردن

برامج رئيسية للتوظيف بالتمويل من قبل  0لكتروني. تحظى نظام التشغيل اإل

 02,111صندوق التوظيف والتعليم والتدريب المهني والتقني وقد تم تنفيذها لتشمل 

. ويتم تقديم أهم هذه البرامج 1122و  1112متدرب خالل الفترة الواقعة بين عامي 

 من قبل:

 

 الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب؛ 

 مؤسسة التدريب المهني؛ 

  البرنامج الوطني للتدريب والتشغيل؛ 

   العمل النشطة مع المنظمات غير  ذ مبادرات سوقوزارة العمل التي تنف

 الحكومية والقطاع الخاص.

 

أحد هذه البرامج يسمى "وحدات ملحقة في قطاع األلبسة الجاهزة": يتم استبدال 

ي وحدات ملحقة عاملة بنساء أردنيات، وتوفير الدعم الحكوم 0العمال األجانب في 

الخدمات  عاتقطا هناك مشاريع أخرى في. نوالحوافز ألرباب العمل لتشغيله

الطبية والتمريض، وتجارة تجزئة الوقود، والمطاعم والفنادق، وتكنولوجيا 

الهاتفية والبناء. وفي معظم الحاالت يتم تطوير برامج المعلومات واالتصاالت 

مع القطاع الخاص، ويتم ألغراض التدريب التدريب من خالل العمل غير المأجور 

من أجل التوظيف )نصف الراتب مثالً( لفترة تقديم الدعم الحكومي ألرباب العمل 

 محددة من الوقت.

التدريب ومساقات مهنية قصيرة،  وإعادةالمكتب الوطني للتوظيف يقدم التدريب  لبنان

المركز  إدارةتعاون أيضاً في يتستهدف بشكل أساسي العاطلين عن العمل، و

إن البرامج القليلة لها وتمولها وزارة العمل. الوطني للتدريب، وهو مؤسسة تشغ  

التي يقودها المكتب الوطني للتوظيف بالشراكة مع المديرية العامة للتعليم المهني 

 إطالقوالتقني غير كافية بالنظر إلى الحجم المحتمل للمجموعة المستهدفة، لكن تم 

. جدير بالمالحظة أنه 1121نترنت لخدمات التوظيف في عام موقع جديد على اإل

وظ على عدد المبادرات التي تتخذها منظمات المجتمع المدني حصل ارتفاع ملح

شكل برامج محو أمية وريادة أعمال للشباب والباحثين التي تتخذ والجهات المانحة 

 عن عمل.

( أولوية قصوى في ليبيا. تم تشكيل هيئة 222,111المقاتلين السابقين ) إدماجيعتبر  ليبيا

مليار دينار ليبي، بفضل العائدات النفطية.  2شؤون المحاربين بموازنة تقدر بـ 

 من خالل ثالثة برامج رئيسية: اإلدماج إعادةوستتحقق 

 

  "ويستهدف المحاربين السابقين الراغبين بمتابعة تعليمهم العالي في  "إيفاد

الخارج  إلىشخص  22,111 إلرسالشؤون المحاربين الخارج. وتخطط هيئة 

سنوات، وتتوقع الحصول على دعم من المنظمات الدولية والبلدان  2على مدى 

 المضيفة لتنظيم وتنفيذ هذا البرنامج.

  "ويستهدف المحاربين السابقين الذين ال يتمتعون بأية مهارات أو "قادر ،

تستهدف هيئة شؤون المحاربين بالتدريب المهني. و إلحاقهمجل أمؤهالت من 

 شخص، ومرة أخرى، تعتزم إرسالهم إلى الخارج. 12,111

  "  ويدعم المحاربين السابقين في تأسيس أعمال خاصة بهم. يخطط  "موحط

 مشروع.  2,111البرنامج لدعم 
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التشغيل  إلنعاشخدمة التشغيل العامة في المغرب، وهي الوكالة الوطنية  المغرب

والكفاءات، مسؤولة عن تنفيذ برامج سوق العمل النشطة، والتسجيل فيها إجباري 

 ذة هي اآلتية:البرامج. والبرامج الثالثة المنف   إلىمن أجل الوصول 

 

 "عقد التوظيف األول( ويهدف إلى تطوير مهارات الخريجين الشباب إدماج( "

واإلعفاءات الضريبية  األجورفي تجربتهم المهنية األولى من خالل دعم 

وقد كان البرنامج ناجحاً نسبياً من وجهة نظر كمية المقدمة إلى أرباب العمل. 

 (.1121و  1110مستفيد في الفترة الواقعة بين عامي  011,111)

   ر عقود تدريب أو إعادة تدريب لتحسين قابلية "تأهيل" )عقد التدريب( وف

مجاالت ذات ال إلىالباحثين عن عمل للتوظيف من خالل تحويل التدريب 

باحث  21,111حوالي منها كبيرة في توفير فرص العمل )استفاد الحتماالت اال

 (. 1121-1110عن العمل خالل الفترة 

 مل لتأسيس المؤسسات "مقاولتي" )ريادة األعمال( هو أول برنامج دعم متكا

الصغيرة، ويقدم حوافز كبيرة على شكل قروض، ومساعدة قبل وبعد التأسيس 

 . شروعمنح قبل تأسيس الملرواد األعمال، وقروض دون فائدة ت  

جرى العمل على إصالح مكاتب التوظيف، وإطالق نظام معلومات سوق العمل  لقد فلسطين

مبادرات التوظيف من أجل وتأسيس أربعة مجالس للتعليم والتدريب المحلي 

برامج سوق العمل النشطة من قبل منظمات  إجراءاتالمحلية. ويتم تنفيذ غالبية 

 المجتمع المدني في فلسطين.

 

 ذ مبادرة التمكين االقتصادي لألسر المحرومة شارك برنامج "شرق" في تنفي

، ووحدات دعم أعمال الشباب، اإلنمائيالتي أطلقها برنامج األمم المتحدة 

ومركز حواسب النساء والتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الجسر 

 التعليمي.

  تقدم "جمعية الرفاه االجتماعي" خدمات توظيف الشباب من خالل ثالثة أنواع

الدعم الحكومي  ديممن األنشطة: برامج تدريبية لخريجي الجامعات وذلك بتق

ألجورهم وبرنامج ريادة األعمال مع حزمة متكاملة من الخدمات والقروض 

لألعمال؛ وبرنامج تدريبي في المؤسسات يستهدف خريجي التعليم 

 التقني/المهني.

 أجل التوظيف" يقدم برامج في مهارات الحياة.  "التعليم من 

 .الصندوق الدولي للشباب يقدم برامج تدريب وريادة أعمال 

  شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو( تقدم برامج تدريب صرفة وبرامج

 تدريب في المؤسسات. 

  وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين تقدم دعماً للتوظيف والتدريب

 مقابل العمل. مساعدات نقدية و
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البالد بإرث عريق من برامج سوق العمل النشطة التي تنفذها الوكالة الوطنية  تتمتع تونس

، 1111للتشغيل والعمل المستقل؛ والصندوق الوطني للتشغيل الذي تم تأسيسه عام 

ويقدم العديد من التدابير )التدريب في المؤسسات، ودعم التشغيل الذاتي، ودعم 

تمت مراجعة هذه البرامج  1112عام  الخريجين الجدد(. في إلدماجاألجور وذلك 

، تم تطوير خطط 1122. بعد الثورة عام 0 إلى 21وتقليص عددها من حوالي 

عمل عاجلة للتوظيف، أو "خارطة طريق" لدعم التوظيف على أربعة محاور 

الصغر؛  متناهيةرئيسية: توفير فرص العمل؛ دعم ريادة األعمال والمشاريع 

لمهددة؛ وتحسين القابلية للتوظيف وتفعيل العاطلين عن وحماية الوظائف القائمة وا

العمل من خالل التدريب )أمل(. استهدف برنامج أمل الخريجين العاطلين عن 

العمل بتقديم التدريب، والرعاية، وإعادة التوجيه، والتدريب في المؤسسات 

، تم 1121 أكتوبرومساعدة شهرية لفترة أقصاها عام واحد. في تشرين األول/

 حداث أربعة برامج إضافية بمرسوم:إ

 

 شيك لتحسين القابلية للتوظيف؛ 

 شيك لدعم التوظيف؛ 

   سي المشاريع الصغيرة؛دعم مؤس 

  .برنامج الشراكة مع المناطق لدعم التوظيف 
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