


تقرير صادر عن مؤّسسة الفكر العريب2



3 تقرير صادر عن مؤّسسة الفكر العريب

المحتويات
5 كلمة افتتاحية          

8 امللّخص التنفيذي         

9 املقدمة            

12 النتائج الرئيسية          

استنتاجات املسح                            43

ملحق 1: النتائج املفصلة                            44

ملحق 2: منهجية املسح                            60

ملحق 3: شكر وتقدير                            61

ملحق 4: نبذات                             62



تقرير صادر عن مؤّسسة الفكر العريب4



5 تقرير صادر عن مؤّسسة الفكر العريب

كلمة افتتاحية

عىل رغم املعالجات والدراسات التي تقوم بها املؤسسات الرسمية وغري الرسمية العربية لتحسني فرص العمل والحد من ارتفاع 
مستوى البطالة يف مختلف فئات املجتمع العريب، ال تزال التحديات الناجمة عن عوامل اقتصادية واجتامعية عدة تضغط 

بشكل كبري، مبا يثبت يوما بعد يوم ان تضافر الجهود بني كافة القطاعات امر ملّح إليجاد حلول عملية لهذه األزمة، وان خلق 
فرص العمل ومتكني املواطن العريب من الشعور بقدرته االنتاجية رضورة شخصية واجتامعية تسهم اسهاما مبارشا يف استقرار 

املجتمعات وامنها ويف تسيري العجلة الحياتية اليومية عىل كافة الصعد. 

من هذا املنطلق، يشكل التقرير الذي أصدرته مؤّسسة الفكر العريب بالتعاون مع رشكة »برايس وترهاوس كوبرز« ودعم صندوق 
تنمية املوارد البرشية السعودية، خدمة للهدف األبرز ملؤمتر »فكر 12«، واملتمثّل يف تحديد االحتياجات املستقبليّة لسوق العمل 

يف الوطن العريب، وذلك عىل قاعدة علميّة، من شأنها تحديد طبيعة هذه السوق خالل السنوات العرشين أو حتى الخمسني سنة 
املقبلة. إذ يبني معطياته، انطالقاً من مسح ميداين، وباالستناد إىل مقابالت معّمقة مع مختلف املكّونات املؤثّرة يف االقتصادات 

العربية وأسواق العمل فيها.

كام يدرس التقرير، طبيعة األزمة التي تعاين منها أسواق العمل العربية، عرب تشخيصه، االختالف والتاميز بني اقتصاد عريب وآخر، 
دون أن يعني ذلك عدم تقّصد رصد النقاط املشرتكة بني هذه االقتصادات. كام تنطلق منهجيته التشاركية من البحث والتقّص 
يف كّل مكّون من مكّونات البنية االقتصادية العربية، باالستناد إىل مقابالت معّمقة مع املعنيّني يف كّل قسم من أقسامه الرئيسة 

التسع، مبا يف ذلك مخرجاته بدءاً من نظرته االقتصادية العامة لالقتصادات العربية؛ فعامل األعامل وأثره عىل االقتصاد وعىل 
التنافسية االقتصادية بالتحديد، ثم طرق التكامل املثىل بني التعليم واالقتصاد والتنافسية االقتصادية، فالوضع الحايل لريادة 
األعامل ودور املؤّسسات يف تشجيع الشباب عىل تلك الريادة، فسياسات وخطط العمل الحكومية الراهنة، ورؤية الشباب 
ومقارنتها برؤية نظرائهم من غري العرب وتأثري الثورات العربية عىل تلك الرؤية، والواقع الثقايف وتأثريه عىل العاملة وسوق 

العمل، وحراك العاملة يف الوطن العريب وأثرها يف التنمية، وانتهاًء بالتكامل اإلقليمي ودوره يف تعزيز النمّو االقتصادي واالستقرار 
والرفاه، والعوائق التي تحول دون قيام حّد أدىن من التكامل االقتصادي بني األقطار العربية.

وعليه ، فإن مؤّسسة الفكر العريب تفخر بتقديم هذا التقرير األول من نوعه باللغة العربية، والذي سيكون مرجعاً موثوقاً، 
وقاعدة معلومات مستخرجة من صلب الواقع العريب، متّكن جميع املعنيّني بالواقع االقتصادي العريب بعامة، ومبوضوع 

استحداث فرص عمل بخاصة، وال سيّام صّناع القرار من العودة اليه واالستفادة من مخرجاته لرسم سياسات قادرة عىل االنتقال 
باقتصاداتهم من أمناط التنمية الراهنة إىل أمناط تقوم عىل االستخدام األمثل للموارد الطبيعية واملالية والبرشية العربية، وبناء 

اقتصادات تتسم بالتنّوع والقدرة عىل املنافسة وعىل توليد فرص عمل وفرية ومجزية، خاصة يف  ظروف املنافسة الدولية 
املحمومة الحالية، املرتكزة عىل اقتصادات عمالقة. 

خالد الفيصل
رئيس مؤّسسة الفكر العريب 
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سعت منظومة العمل يف اململكة العربية السعودية واملتمثلة يف وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة؛ صندوق تنمية املوارد 
البرشية، واملؤسسة العامة للتدريب املهني والتقني، واملؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية، خالل السنوات الثالث املاضية 
لعمل اسرتاتيجية متكاملة لتقليص البطالة، واستحداث فرص عمل جديدة للشباب، وذلك وفق منظور اسرتاتيجي ُمتكامل 

تتضافر خالله كافة الجهود لتطوير سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لتنمية االقتصاد الوطني، لتكون إطاًرا مرجعياً 
ملعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف يف البالد وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق األهداف 

املنشودة. ومتيزت هذه االسرتاتيجية بقدرتها عىل تجسيد سوق العمل كجزء من منظومة االقتصاد الكيل، بحيث أخذت يف 
االعتبار التكامل بني جهود الجهات الرشيكة وأصحاب املصلحة إلطالق برامج ُمتخصصة تعالج مشاكل سوق العمل، كام 

أسست ملفهوم الرشاكة املؤسسية بني أركان االقتصاد الوطني، من خالل بناء رشاكات مع كافة الجهات ذات العالقة لتحقيق 
التفعيل الكامل للسياسات واآلليات وفق أدوار ومسؤوليات محددة.

هذا األمر كان من شأنه تفعيل دور الجهات إلطالق برامج ومبادرات ساهمْت بشكل كبري يف إيجاد فرص وظيفية للمواطنني 
واملواطنات بشكل متسارع، واالهتامم باأليدي الوطنية العاملة من خالل تدريبها وتطويرها؛ وإطالق عدد من الربامج 

الخالقة كربنامج عمل املرأة، والعمل عن بعد، وحامية األجور وبرنامج إعانة الباحثني عن عمل )حافز( وقنوات طاقات  
للتوظيف وغريها من برامج الدعم املتنوعة.

وإميانًا من صندوق تنمية املوارد البرشية يف اململكة العربية السعودية بأهمية نرش ثقافة االستثامر يف العنرص البرشي 
واملعلومايت لتقليص البطالة، فإننا نسعى اليوم لتكريس هذه الثفاقة وتفعليها من خالل الدعم واملشاركة يف الدارسات 

املتخصصة وتقدميها للعامل العريب السيام يف ظل تنامي أعداد الخريجني ِمْن كافة مراحل التعليم وظهور تغرياٍت كبرية ــ 
ساهمت فيها تطورات املشهد االجتامعي العريب ــ ونقص الفرص الوظيفية للمواطنني، األمر الذي أدى إىل تضاعف أعداد 

العاطلني عن العمل. ونرش هذه الثقافة يأيت من خالل الدراسات االستقصائية التي تسهم يف  تحديد االحتياجات املستقبلية 
لسوق العمل يف الوطن العريب مع ما يقتضيه ذلك من رضورة تحديد طبيعة هذا السوق خالل السنوات القادمة .

و تتناول هذه الدراسة التي تقع بني أيديكم اليوم الدور الهام  الذي يلعبه تعزيز التكامل اإلقليمي يف معالجة مشكلة 
البطالة بني الشباب العريب , بهدف تحفيز وبلورة حوار تفاعيل هادف يسهم يف حدوث حراك اجتامعي واقتصادي إيجايب 
يسعى لتطوير نهج بناء ملعالجة بطالة الشباب يف الوطن العريب، والذي يواجه اليوم تحديًا كبريا يتمثل يف توفري ما يقارب 

80 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م، فمعدل )واحد من كل أربعة عرب يعترب عاطالً عن العمل( يُعد أعىل معدل عىل 
مستوى العامل. لذا وجب علينا  التسلح برؤية مستقبلية واضحة للتمكن من وضع تصّور دقيق لالقتصاد العريب يف املستقبل، 

بغية رسم خطط مستقبلية قادرة عىل إحداث نقلة نوعية وإصالح شامل عىل كافة املستويات .

إبراهيم آل معيقل
مدير عام صندوق تنمية املوارد البرشية
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يزخر الوطن العريب بنسبة عالية من الشباب امليلء بالطموح عايل الهمة الذي تحدوه اآلمال العريضة نحو املستقبل. ولذا فإن املنطقة 

تواجه تحديات جمة ملساعدة هؤالء الشباب عىل تحقيق تطلعاتهم املهنية، منها عىل سبيل املثال توفري البيئة املالمئة.

وعىل الرغم من ضخامة التحدي، إال أن العائد أعظم. وهذا هو السبب الرئييس وراء قيامنا بهذا املسح نيابة عن مؤسسة الفكر العريب. 

إنه ملن دواعي رسوري أن أشارككم نتائج املسح يف هذا التقرير، وأمتنى أن تسهم هذه النتائج يف تحفيز الوطن العريب عىل التكاتف معاً 

ملواجهة هذه التحديات وجني الثامر املرجوة.

تغطي الدراسة مجموعة من القضايا املتعلقة بالبطالة يف أوساط الشباب، ونأمل يف إذكاء نقاش جديد حول هذا املوضوع عرب طرح الرؤية 

التي يعكسها هذا املسح وهي كيفية تفعيل التكامل اإلقليمي الذي ميكن أن يلعب دوراً كبرياً يف التصدي ملشكلة البطالة بني الشباب.

لقد كان تصميم وإطالق هذا املسح امليداين يف حد ذاته مهمة صعبة، ففي حني تم إنجاز الكثري من العمل حول موضوع البطالة بني 

الشباب عىل املستوى الوطني، إال أن الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء نظرة أكرث شموالً عىل القضايا املتعلقة بدول الوطن العريب قاطبة. 

يتألف الوطن العريب من مجموعة متنوعة جدا من البلدان واالنتامءات. من هنا يجدر السؤال: كيف ميكن لدراسة واحدة أن تغطي 

وتأخذ يف الحسبان يف الوقت ذاته االختالفات الكبرية املوجودة بني هذه البلدان؟ لذلك اقتضت املهمة بني أيدينا العمل عىل تقديم صلب 

الدراسة التحليلية مع استخالص الرؤى ووجهات النظر من جميع أنحاء املنطقة، آخذين يف الحسبان يف الوقت عينه  االختالفات عىل 

املستوى دون اإلقليمي. لقد أسفر املسح الكمي الذي شارك فيه أكرث من 350 مشارك من مختلف أرجاء املنطقة عن العديد من النتائج 

املثرية لالهتامم، ناهيك عن أن بعضها كان غري متوقعاً. كام عمدت الدراسة إىل إجراء املزيد من األبحاث يف املعطيات والفروق الدقيقة 

الرئيسية الكامنة يف هذه املنطقة املتنوعة من خالل العديد من املناقشات املتعمقة بشأن بطالة الشباب مع كافة املعنيني من مختلف 

أنحاء الوطن العريب. ويسعدنا يف هذه السانحة أن نقدم  لكم النتائج لكل من املسح الكمي واملناقشات النوعية يف هذا التقرير.

لقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج املثرية لالهتامم، وبعض هذه النتائج مل يكن متوقعاً. ولهذا فقد دعمنا نتائج املسح بإجراء 

العديد من املناقشات املستفيضة مع األطراف املعنية يف مختلف أرجاء الوطن العريب بشأن بطالة الشباب. وأردفنا وجهات نظر هؤالء 

األطراف طي هذا التقرير إىل جانب نتائج املسح.

وعليه أرجو، بالنيابة عن »برايس ووترهاوس كوبر انرتناشيونال”، وباألصالة عن نفيس، أن يسهم هذا التقرير يف تحفيز وبلورة حوار تفاعيل 

هادف يف مؤمتر فكر12 وأن يلعب دوراً فاعالً يف مساعدة املنطقة عىل تطوير نهج بناء ملعالجة بطالة الشباب يف الوطن العريب.

عامد تيناوي

رشيك
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الملخص التنفيذي
يواجه الوطن العريب تحدياً كبرياً يتمثل يف 
توفري 80 مليون وظيفة بحلول عام 2020. 
وحالياً يوجد عاطل عن العمل من بني كل 
أربعة شباب عرب، وهو أعىل معدل بطالة 
يف العامل. وتقدر قيمة فرص العمل الضائعة 
يف املنطقة ما بني 40 إىل 50 مليار دوالر يف 

السنة.

ويف هذا السياق تهدف »مؤسسة الفكر 
العريب« وهي منظمة غري ربحية وغري 

حكومية دولية مستقلة أسسها صاحب السمو 
املليك األمري خالد الفيصل إىل أخذ زمام 

املبادرة يف هذه املسألة اإلقليمية.

ويف حني تم فحص مسألة خلق فرص العمل يف 
عدد من الدراسات إال أنه تم إيالء اهتامم قليل 
نسبياً لدور التكامل اإلقليمي فيام يتعلق بقضية 

البطالة بني الشباب العريب. 

ويتنــاول هذا التقرير هذه الفجوة عن 
طريق طرح التســاؤل بشــأن ما إذا كان تعزيز 

التكامل اإلقليمي ســوف يساهم يف خلق 
فــرص عمل يف منطقتنا.

ويستند التقرير عىل البيانات املجمعة من 
خالل دراسة استقصائية ألكرث من 350 شخص 
من 20 دولة عربية مختلفة أجريت يف الفرتة 
من يوليو إىل سبتمرب عام 2013، وعىل نتائج 

سلسلة من املقابالت الشخصية املستفيضة مع 
املعنيني يف أواخر أكتوبر وأوائل نوفمرب من 

هذا العام.

النتائج الرئيسية للتقرير هي:

هناك شبه إجامع بأن التكامل اإلقليمي هام 
جداً يف معالجة مشكلة البطالة بني الشباب 
يف الوطن العريب. ومع ذلك، يعترب التكامل 

اإلقليمي يف الوطن العريب اليوم محدوداً وغري 

فعال ومل يكن املشاركون متفائلون بشأن مدى 
مقدرة الوطن العريب عىل تحقيق درجة أكرب 

من التكامل اإلقليمي يف املستقبل. 

تعترب قوة االقتصاد املحيل أمراً بالغ األهمية 
لتحسني مستوى البطالة بني الشباب. عىل 

الرغم من أن الغالبية العظمى من املشاركني 
يف املسح يشعرون أيضاً بأن أحداث الربيع 

العريب مل يكن لها تأثري كبري فيام يتعلق 
بالبطالة بني الشباب ويتوقع 65% من 

املشاركني أن يتحسن اقتصاد املنطقة يف 
األشهر االثني عرش املقبلة.  

ينبغي أن يبذل النظام التعليمي املزيد من 
الجهود يف توفري العدد الكايف من املؤهلني 
لتعزيز االقتصاد وادخال تدريس املهارات 

اإلدارية التي يعتقد أصحاب العمل إنها أهم 
من املهارات األكادميية التقليدية. 

مثة إدراك واضح بأن ريادة األعامل الحرة 
واملشاريع الصغرية واملتوسطة لها دور هام 

تلعبه يف التصدي لبطالة الشباب. وعالوة 
عىل ذلك، رأى املشاركون يف املسح أن العبء 

األكرب يقع عىل عاتق القطاع  الخاص يف 
رفع مستوى األعامل الحرة وقيادة النمو يف 

الرشكات الصغرية واملتوسطة. 

مثة اتفاق عام بأن الشباب يف املنطقة ال 
يرغبون يف العمل يف الوظائف املتاحة يف 

القطاعات االقتصادية ذات األجور املنخفضة 
مثل قطاع الخدمات. ورأى املشاركون يف 

املسح أن التغيري الشامل يف املفاهيم الثقافية 
هو الحل الوحيد لهذه املشكلة.

كام يرى الناس أن تحسني انتقال العاملة  
يلعب دوراً ايجابياً يف معالجة البطالة بني 

الشباب. ورأى معظم املشاركني بأن مستويات 
انتقال العاملة الحالية غري كافية. 

ويعتقد املشاركون يف املسح أنه يتعني 
عىل الحكومات يف املنطقة اتخاذ نهج أكرث 

إسرتاتيجية ملكافحة البطالة بني الشباب بشكل 
أكرب مام هو عليه يف الوضع الراهن. ووصف 

املشاركون يف املسح سياسة حكوماتهم الحالية 
يف التوظيف بأنها عند »مستوى الحد األدىن« 

أو »مؤقتة«. 

ويف حني كشفت الدراسة بعض التوجهات 
الواضحة عىل املستوى اإلقليمي، إال أن هناك 
خالفاً يف الرأي بشكل كبري فيام يتعلق ببعض 
القضايا، لعل أبرزها، االختالفات بني وجهات 

نظر املشاركني من دول مجلس التعاون 
الخليجي وبقية الوطن العريب.

وعموماً، فإن نتائج املسح تشري إىل أن املنطقة 
تتطلع إىل القطاع الخاص لقيادة النمو 

االقتصادي، ويف نهاية املطاف خلق فرص العمل.

وميكن للحكومات تسهيل ذلك من خالل خلق 
بيئة جذابة وفعالة للعمل يف بلدانها- وأيضا 

من خالل متكني الرشكات للعمل يف جميع 
أنحاء املنطقة بدون التسبب يف مشاكل. 

وسوف يكون ذلك مرشوعاً مشرتكاً بني القطاع 
العام والخاص باعتبارهام الالعبني األساسيني، 

ويجب أن يعمال يداً بيد لتحقيق النتائج 
املرجوة. 
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٩٪ ٩٪

الرشق األوسط
٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

االقتصادات ش�ل أفريقيا
النامية واالتحاد 

األورو�

٪٢٥

٪٣٠

١٢٪ ١٣٪ ١٣٪

١٨٪ ١٨٪

٢٤٪ ٢٨٪

وسط وجنوب رشق 
أوروبا (دول غ� 

تابعة لالتحاد) واتحاد 
الدول املستقلة

جنوب رشق آسيا 
والباسفيك

أمريكا الالتينية 
والكاريبيان

جنوب الصحراء 
الكربى

جنوب آسيارشق آسيا

المقدمة
يواجه الوطن العريب اليوم تحدياً كبرياً يتمثل 
يف رضورة توفري 80 مليون وظيفة بحلول عام 

2020. فحوايل واحد من كل أربعة شبان عرب 
يعترب عاطالً عن العمل؛ وهو أعىل معدل 

عىل مستوى العامل، كام تقدر تكلفة الفرصة 
البديلة املبارشة جراء هذه البطالة يف الوطن 
العريب ما بني 40 إىل 50 مليار دوالر سنوياً. 

ويف الواقع، يعزو كثري من املراقبني األحداث 
األخرية يف دول الربيع العريب إىل آثار البطالة 

املزمنة التي يعاين منها الشباب، مام يثري 
شبح تفاقم االضطرابات السياسية إذا مل تحل 

املشكلة يف األساس.

تتجذر االتجاهات االجتامعية والدميوغرافية 
الكامنة وراء املستويات الحالية من بطالة 

الشباب املستوطنة يف خمسينيات القرن 
املايض. فقد أسهم االنخفاض الحاد يف معدل 

وفيات الرضع واألطفال وارتفاع معدالت 

الخصوبة يف املعدالت العالية الحالية من 
الشباب. وإذا أضفنا إىل هذه االتجاهات 

الدميوغرافية، ازدياد مشاركة اإلناث يف القوى 
العاملة، نجد أن ذلك شكل ضغطاً غري 

مسبوق عىل سوق العمل يف العقود الالحقة.

لقد تعاظمت القوى العاملة يف الوطن العريب 
يف الفرتة من 1996-2006 ثالث مرات سنوياً 

أرسع من بقية العامل النامي.1

يف الوقت نفسه، أخفق القطاع الخاص يف 
املنطقة يف مجاراة النمو واستيعاب األعداد 

املتزايدة من الشباب، ففي مقابل كل شخص 
يعرث عىل وظيفة يف مثانينيات القرن املايض 
كان هناك شخصان يصالن إىل سن العمل، 

ومع أواخر التسعينيات كان هناك أربعة جدد 
مقابل كل شخص يعرث عىل وظيفة.2

وقد أدرك الوطن العريب منذ أمد بعيد مدى 

استفحال ظاهرة البطالة، حيث احتلت 
مكاناً بارزاً يف جدول أعامل الحكومات 

املحلية واملنظامت غري الحكومية ومنظامت 
املجتمع املدين واملنظامت اإلقليمية والدولية 
واألكادمييني منذ أوائل الثامنينات عىل األقل.

بيد أن املبادرات املطروحة حتى اآلن هي غري 
مثمرة يف أحسن األحوال، وفاشلة يف أسوئها.

وقد وفر التعليم مرآة عامة ميكن من خاللها 
دراسة ديناميكية البطالة بني الشباب. وتوضح 

كثري من هيئات العمل يف الدول العربية أن 
معدالت البطالة ترتفع بني الشباب األكرث 

تعليام مام يشري إىل عدم التوافق بني مهارات 
التعليم التي يتم الرتكيز عليها وتلك املطلوبة 

يف سوق العمل. 

الشكل 1: معدالت البطالة بني الشباب، 2012

¹ عديل مالك والدكتور باسم عوض الله، "اقتصاديات الربيع العريب"، مركز دراسات االقتصاد األفريقي، 2011

² اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، تحليل األداء االقتصادي وتقييم النمو واإلنتاجية يف منطقة اإلسكوا 2004
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الشكل 2: العنارص الرئيسية ملنظومة التوظيف

وقد لقيت القضايا املجتمعية التي تلعب 
دوراً يف مشكلة البطالة اإلقليمية بني الشباب 

اهتامماً كبرياً، تراوح بني دراسة العقبات الثقافية 
ال  والقانونية التي متنع املرأة من القيام بدور فعَّ

يف التنمية االقتصادية اإلقليمية، إىل دراسات 
حول  اتجاهات العمل السائدة بني الشباب 

العريب. وتناولت مجموعة كبرية من الدراسات 
مشكلة البطالة بني الشباب وعالقتها بضعف أداء 

القطاع الخاص، وقامت بتقييم  بعض القضايا 
مثل مدى تكبيل البريوقراطية لألداء والنظم التي 
تخلق الحواجز أمام حركة العمل وتخنق االبتكار 

وروح املبادرة. فضالً عن ذلك، تناولت الدراسة 
حقيقة أن أمن اإلنسان يف البلدان العربية الذي 

هو رشط أسايس لتحقيق التنمية االقتصادية، 
غالباً ما تتهدده األنظمة السياسية واالجتامعية 

واالقتصادية ويف بعض الحاالت الحرب األهلية أو 
التدخل العسكري الخارجي.

ويف هذا السياق تهدف مؤسسة الفكر العريب 
إىل أخذ زمام املبادرة يف هذه املسألة اإلقليمية. 

مؤسسة الفكر العريب منظمة دولية غري حكومية 
مستقلة غري ربحية أسسها صاحب السمو املليك 

األمري خالد الفيصل. 

ويأيت مؤمتر »فكر12« والذي سيعقد يف ديب يف 
الفرتة 4-5 ديسمرب 2013 تحت شعار »نحو 

استحداث فرص عمل جديدة يف الوطن العريب«، 
لتعزيز الحوار وتثقيف األطراف املعنية وتهيئة 

منصة للجهات املؤثرة ملناقشة سناريوهات 
املستقبل املحتملة إضافة للحلول املبتكرة 

ملعالجة مشكلة البطالة يف الوطن العريب. بالنظر 
إىل رسالة مؤّسسة الفكر العريب،  وهي مؤسسة 
أهليّة عربية ودوليّة تسهم يف عمليّة التنمية  يف 
الوطن العريب، وبناًء عىل الرتحيب القوّي الذي 

حظيت به فكرة أهمية تحقيق التكامل اإلقليمي 
يف معالجة مسألة البطالة بني الشباب العريب 
واملشاركني يف املسح؛ يسعى هذا التقرير إىل 

فهم التحديات واإلمكانات املمكن استخدامهام 
لتحقيق  تكامل اقتصادي عريب.

إن التعاون بني الحكومات العربية للعمل عىل 
تأمني بيئة محفزة لريادة األعامل سيمّكن من 
دفع عجلة النمّو يف القطاع الخاص. كام  أن  
تنسيق التعاون والجهود اإلقليميّة  وتوحيد 

األطر  القانونية واإلدارية، سيسهم يف زيادة حجم 
التجارة البينيّة واالستثامر داخل الوطن العريب، ما 
من شأنه أن يساعد عىل زيادة القدرة التنافسية 

االقتصادية يف الوطن العريب وعىل استحداث 
فرص عمل جديدة.

كشفت الدراسات املبدئية أن معظم العمل الذي 
تم حتى اآلن مل يول اهتامماً كافياً لدور التكامل 

اإلقليمي يف حل مشكلة البطالة بني الشباب 
العريب.

قد يكون هذا بسبب التحديات الكامنة يف دراسة 
دول مختلفة إىل حد كبري من خالل عدسة 

إقليمية واحدة. مثة اختالفات هائلة يف الظروف 
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية 
فيام بني مختلف دول الوطن العريب، وتلعب 

كل هذه العوامل الفريدة دوراً يف قضايا البطالة 
بأشكال وطرق مختلفة. عىل أية حال، لقد حان 

الوقت إللقاء نظرة أكرث شموالً عىل قضية البطالة 
يف الوطن العريب، والنظر يف إمكانية مساهمة 
املنطقة بأرسها يف معالجة هذه القضية، عىل 

الرغم من االختالفات الوطنية.

وبالتايل، فإن هذا التقرير يتناول الدور الذي ميكن 
أن يلعبه تعزيز التكامل اإلقليمي يف معالجة 

مشكلة البطالة بني الشباب العريب، عىل أمل أن 
يساعد التوجه الجديد يف مخاطبة هذه القضية 

يف تعزيز الحوار البناء.

ويقوم التقرير بذلك من خالل تحليل ستة 
عنارص رئيسية يف منظومة العمل من خالل مرآة 

التكامل اإلقليمي وهي: الظروف االقتصادية 
وجودة التعليم واألعامل الحرة والثقافة واملفاهيم 

املجتمعية وانتقال العاملة ودور سياسة الدولة.

١- الظروف االقتصادية: 
ماكينة تصنيع الوظائف

٢- جودة التعليم
بوتقة صقل وإنتاج املواهب

٣-  ريادة األع�ل التجارية
محرك توف� وظائف غ� متناسب

٤- التقاليد الثقافية والتصورات االجت�عية
مؤثرة عىل تقبل الوظائف 

٥- حراك الع�لة
عامل يف موازنة العرض والطلب عىل املهارات

٦- دور سياسة الدولة
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من أجل توفري السياق املناسب لهذه الدراسة 

قامت وحدة برايس ووترهاوس كوبرز 

إنرتناشيونال الستطالعات الرأي بإجراء دراسة 

استقصائية من يوليو حتى سبتمرب 2013 

ملشاركني من 20 دولة عربية. 

 

وقد أنيط بفريق تصميم املسح تطوير 

دراسة ال تُغِفل االختالفات يف البلدان الكبرية 

كاململكة العربية السعودية أو ليبيا أو 

موريتانيا، وتسفر أيضاً عن معطيات شاملة 

تغطي كافة أرجاء املنطقة من أجل تحديد 

القاسم املشرتك للتحليل اإلقليمي. ومن أجل 

الوصول إىل مثل هذا التصميم، تم تقسيم 

مجموعة الدول العربية العرشين إىل ثالث 

مجموعات عىل أساس الخصائص الرئيسية 

املشرتكة )انظر الشكل 3 أدناه(. بهذه 

الطريقة، ميكن استطالع آراء مجموعة كبرية 

من املشاركني ويف نفس الوقت دراسة أمناط 

مختلفة من السلوك الخاص بالعاملة.

وباملثل، وبحيث ميكن استهداف بعض األسئلة 

من الجمهور املناسب، تم تقسيم املشاركني يف 

االستطالع كذلك إىل خمس مجموعات.

ومن أجل توفري دراسة أكرث استفاضة وتركيزا 

لتحليلنا لالتجاهات اإلقليمية تم تقسيم الدول 

إىل ثالث مجموعات بناء عىل ثالث خصائص 

أساسية مشرتكة بينها )أنظر أدناه( حتى يتم 

توجيه األسئلة إىل الجمهور املناسب لها. كام 

تم تقسيم الدراسة إىل خمس مجموعات 

بحسب الجهات املعنية: الحكومة والقطاع 

الخاص واألوساط األكادميية واملجتمع املدين 

)املقابالت الشخصية( والسكان الشباب. 

وعالوة عىل ذلك، ولضامن الحصول عىل 

معطيات أكرث تفصيال عرب مجموعات املعنيني 

والبلدان، متت مناقشة نتائج املسح يف سلسلة 

من املقابالت الشخصية مع مجموعة مختارة 

من املمثلني لكل جهة معنية من املجموعات 

الخمس يف أواخر أكتوبر وأوائل نوفمرب.

ويعرض هذا التقرير النتائج الرئيسية للمسح 

ووجهات النظر التي انبثقت عن هذه 

املقابالت الشخصية، وذلك لتسليط الضوء عىل 

الدور الذي ميكن أن يلعبه التكامل اإلقليمي 

يف التصدي ملشكلة البطالة بني الشباب العريب.

الشكل 3: مجموعات البلدان

دول فقرية يف املوارد تستورد النفط 

والغاز وتصدر العاملة

3

دول غنية باملوارد تستورد العاملة

2

دول غنية باملوارد والعاملة

الجزائر

العراق

ليبيا

السودان

سوريا

اليمن

1

البحرين

الكويت

عامن

قطر

السعودية

اإلمارات

مرص

األردن

لبنان

موريتانيا

املغرب

األرايض الفلسطينية

الصومال

تونس



تقرير صادر عن مؤّسسة الفكر العريب12

النتائج الرئيسية
أهمية التكامل اإلقليمي

لقد اجتذبت قضية البطالة قدمية العهد يف 
الوطن العريب الكثري من االهتامم واملراجعة 

التحليلية، وخضعت لكثري من األبحاث 
والدراسات والتقييامت والتوصيات. غري أن 

جانباً واحداً من القضية مل ينل حظه من 
االهتامم األديب، وهو دور التكامل اإلقليمي 
األكرب يف املساعدة عىل استئصال البطالة يف 

الوطن العريب.

والتكامل اإلقليمي هو عبارة عن مفهوم 
واسع قد يرتاوح، عند وضعه حيز التنفيذ، من 
املشاريع التعاونية البسيطة غري الرسمية بني 
دولتني عربيتني أو أكرث، إىل تحقيق التكامل 
االقتصادي والسيايس واسع النطاق كام هو 

الحال يف االتحاد األورويب.

ال تتبنى هذه الدراسة موقفاً بشأن الصورة 
املناسبة  لطبيعة هذا التكامل اإلقليمي أو 

درجاته، كام أنها ال تفرض عىل املشاركني يف 
املسح تعريفاً رسمياً للتكامل اإلقليمي.

عىل العكس متاماً، تشجع  الدراسة املشاركني 
عىل اعتامد تفسرياتهم الخاصة للتكامل 

اإلقليمي كل حسب رؤيته املناسبة وفقاً للسياق 
الحايل يف الوطن العريب، ولهم أن يتصوروا 

الكيفية التي ميكن بها للتكامل اإلقليمي أن 
يقلص من تحدي البطالة الذي نواجهه.

لقد أظهرت نتائج املسح أن هناك إجامعا 
قوياً جداً يف أوساط املشاركني عىل أن التكامل 
اإلقليمي ال يخلو من أهمية ملعالجة مشكلة 

البطالة بني الشباب يف الوطن العريب. 

»زيادة التكامل اإلقليمي سينعكس 
إيجاباً عىل اقتصاد املنطقة، ألنه 

سيسمح للبلدان العربية بسهولة 
التصدير واالعتامد عىل مجموعة 

أكرب من املواهب«

--نائب رئيس مجموعة رشكات عربية كربى

٦٨٪

غ� مهم عىل اإلطالق

ليس مهً جداً

ال هذا وال ذاك
مهم

مهم جداً

٢٠٪

٨٪

٤٪

شكل 4: أهمية التكامل اإلقليمي

س: هل تعتقد ان التكامل اإلقليمي هام يف معالجة مشاكل البطالة لدى الشباب؟
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ً متدنٍّ جدا

املنطقة

املجموعة ١

املجموعة ٢

املجموعة ٣

 عاٍل جداً عاٍلمتوسطمتدنٍّ

٪٣١ ٪٦٪٦٪١٩٪٣٨

٪٢٪٨٪٤٧

٪٢

٪٤٤

٪٦٪٨٪٢٣٪٢٦٪٣٤

٪٥٪١٦٪٣٠٪٤٧

املنطقة

املجموعة ١

املجموعة ٢

املجموعة ٣

٪٣٪٦٪١٠٪١٣٪٦٧

٪١٠٪٢٧ ٪١٢ ٪٢٦ ٪٢٥

٪٤٪٥٪٦٪٤٧ ٪٣٨

٪٧٪١٨٪١٠٪٢٨٪٣٦

فعال

ال هذا وال ذلكغ� فعال عىل اإلطالق ليس فعال جداً

 فعال جداً

ويتفق هذا اإلجامع شبه الكيل تقريبا حول 
أهمية التكامل اإلقليمي مع شعور قوي يف 

املقابل مفاده أن التكامل اإلقليمي يف الوطن 
العريب اليوم ال يعترب كافياً وال فّعاالً.

حيث يعتقد 12% فقط من املشاركني أن 
التكامل اإلقليمي فوق املتوسط، والحظ ثالثة 

أرباع من شملهم املسح البياين إن هذا التكامل 
هو أقل فعالية.

وهذا يعني أنه يف حني يعترب التكامل اإلقليمي 
مهام ملعالجة البطالة، إال أنه ال تزال هناك 

خطوات يتعني اتخاذها  للعمل عىل تحسني 
الفوائد املحتملة من جهود التكامل.

كام هو متوقع، تندرج خلف هذا التوافق 
الواسع حول أهمية التكامل اإلقليمي، مواقف 
متباينة إزاء القضية من مختلف أنحاء الوطن 

العريب. 

كان املشاركون يف املسح من دول املجموعة 1 ـ 
الجزائر والعراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن 

ـ أكرث املنتقدين ملستوى التكامل اإلقليمي، 
فقد وصفه 90% منهم بأنه متدنٍّ أو متدنٍّ 

جداً. أما املشرتكون يف املجموعة 2، املكونة من 
دول مجلس التعاون الخليجي فقد كانوا أكرث 

ايجابية، إذ وصف 3٧% منهم املستويات الحالية 
من التكامل اإلقليمي بأنها فعالة أو فعالة جداً.

إن قوة اآلراء حول أهمية التكامل اإلقليمي، 

دفعت هذه الدراسة ملحاولة فهم كيفية رؤية 
املشاركني لألدوار التي قد يلعبها التكامل 

اإلقليمي يف الحد من مشكلة البطالة.
 

ومن أجل القيام بذلك، عمد املسح إىل استقصاء 
ودراسة الدوافع الرئيسية الستة املسببة للبطالة 

يف الوطن العريب كل عىل حدة، وإىل تحديد 
املشكالت الرئيسية، والكيفية التي ميكن بها 

للتكامل اإلقليمي أن يلعب دوراً.

الشكل 5: املستوى الحايل وفعالية التكامل اإلقليمي

س: ما مدى فعالية املستويات الحالية من التكامل اإلقليمي؟س: ما هو تقييمك للمستوى الحايل للتكامل اإلقليمي؟
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شكل ٦: الثقة االقتصادية اإلقليمية

س: هل تعتقد أن الظروف االقتصادية يف بلدك هي أفضل أو أسوأ مقارنة مبا 
كانت عليه قبل 12 شهرا؟

س: هل تتوقع أن تكون األوضاع االقتصادية يف بلدك أفضل أو أسوأ مام كانت 
عليه يف غضون 12 شهرا؟

أهمية األحوال 
االقتصادية الوطنية

بالرغم من اختالف مستويات التنمية 
االقتصادية يف بلدانهم، أجمع املشاركون عىل 
أهمية قوة االقتصاد املحيل ملعالجة مشكلة 

البطالة بني الشباب. 

 من األهمية مبكان العمل عىل تحقيق التوازن؛ 
النمو االقتصادي لتوليد العدد األكرب من فرص 
العمل، والسعي يف الوقت عينه لزيادة فرص 

تعيني املواطنني يف كل بلد.

يتزايد التفاؤل بني املشاركني يف املسح بأن 
األوضاع االقتصادية يف تحسن.

فقد شعر 44% من املشاركني أن األوضاع 
االقتصادية الراهنة يف بلدانهم هي أفضل مام 
كانت عليه قبل 12 شهرا و يتوقع 65% مزيداً 

من التحسن عىل مدى األشهر الـ 12 املقبلة.

ويعكس هذا التفاؤل، وزيادة التفاؤل فيام 
يتعلق باالثني عرش شهراً املقبلة مقارنة مبا 
سبقها النتائج التي تخص عدداً من الدول 

الخارجة للتو من أوضاع سياسية صعبة، كام 
يعزى التفاؤل أيضاً إىل التحسن التدريجي يف 

قطاعات معينة من االقتصاد العاملي، وإىل زيادة 
أسعار النفط.

 »يعد النمو االقتصادي العامل 
األهم يف معالجة البطالة... وكل ما 

عداه يأيت الحقاً«.

-- الرئيس التنفيذي لرشكة خليجية كربى

ال اختالف

أفضل بكث�أفضل بقليل

أسوأ بقليل أسوأ بكث�

٪٤١

٪٢٤
٪٨

٪٢٥

٪٢

ال اختالف

أفضل بكث�أفضل بقليل

أسوأ بقليل أسوأ بكث�

٪٣٤

٪١٦

٪١١٪٦

٪٣٣
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أفضل بكث�أفضل بقليلال اختالفأسوأ بقليلأسوأ بكث�

املجموعة ٣املجموعة ٢املجموعة ١

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠
٪٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

٪٥٠

٪٦٠
املجموعة ٣املجموعة ٢املجموعة ١

أفضل بكث�أفضل بقليلال اختالفأسوأ بقليلأسوأ بكث�

يشع التفاؤل االقتصادي يف جميع أرجاء املنطقة 
بشكل كبري، غري أن بعض الدول قد تضطر إىل 

بذل جهود أكرب لتوليد املزيد من الوظائف.

فقد كانت )املجموعة 2( دول مجلس التعاون 
الخليجي األكرث تفاؤال حول اآلفاق االقتصادية، 

يف حني رأت دول )املجموعة 3( ذات املوارد 
الطبيعية الضعيفة، أن األوضاع االقتصادية 
شهدت تراجعاً عىل مدى االثني عرش شهراً 
املاضية. تعتقد نسبة 55 % من املشاركني يف 
دول مجلس التعاون الخليجي أن الظروف 

االقتصادية الحالية هي أفضل مام كانت عليه 
قبل عام، ورمبا يعزى ذلك الرتفاع أسعار النفط.

ويف الوقت نفسه، تعتقد نسبة 5٧ %  من 
املشاركني يف دول املجموعة 3 أن الظروف 
االقتصادية أسوأ مام كانت عليه قبل عام، 

ورمبا يعود ذلك إىل تأثري استمرار االضطرابات 
السياسية.

يبدو النظر إىل املستقبل واعداً، إذ تتوقع نسبة 
٧6 % من املشاركني يف دول املجموعة 2 و %65 
من املشاركني يف دول املجموعة 3 ظروفاً مواتية 

يف السنة املقبلة. وحتى يف داخل املجموعة 1، 
يعتقد نحو 80 % أن االقتصاد سيكون عىل األقل 

بالقوة نفسها إن مل يشهد مزيداً من التحسن 
خالل العام املقبل .

إن هذه النظرة اإليجابية، إذا تحققت، فستكون 
مبثابة نعمة ملعالجة قضية البطالة. ومع ذلك، ال 
يزال يتعني التعامل مع االختالفات اإلقليمية يف 

األداء االقتصادي .

وعالوة عىل ذلك، ويف حني نجد أن النظرة 
اإليجابية لدول مجلس التعاون الخليجي أمر 

مشجع، إال أن االقتصاديات القامئة عىل النفط 
والغاز ال تتطلب يف العادة عاملة كثيفة، كام أن 

فرص العمل فيها قليلة عىل نحو غري متناسب.

وبينام تستمر االختالفات اإلقليمية، وتتفاوت 
حدة التحديات التي تشكلها البطالة باختالف 

الدول، يبدو أن منواً إقليمياً أقوى، مع تحسني 
القدرة التنافسية االقتصادية سيعود بالنفع عىل 

الوطن العريب بأرسها، من حيث توليد فرص 
العمل، وتحسني ثقة املستثمرين، وجلب رؤوس 

شكل ٧: التصورات اإلقليمية لألوضاع االقتصادية.   

س: هل ترى أن الظروف االقتصادية يف بلدك أفضل أم أسوأ عام كانت عليه قبل 12 شهراً؟

س: هل تتوقع  أن تكون األوضاع االقتصادية يف بلدك أفضل أو أسوأ من ذلك يف غضون 12 شهراً؟

األموال، وإيجاد صناعات أكرث تنافسية، ومام 
سيسهم مبجمله يف تخفيف تحدي البطالة.
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غ� مهم اطالقاً / غ� مهم

سوق سلع فاعل

التكنولوجيا املتطورة / االبتكار

زيادة حجم السوق لتحقيق
فورة يف االقتصاد

زيادة حجم السوق لتحقيق 
فورة يف االقتصاد

شبكة اتصاالت ونقل فعالة ومكثفة

٪٧٨٪١٣٪٩

٪٨٧

٪٨٧

٪٨٨

٪٨٩ ٪٨ ٪٢

٪٩٪٣

٪٧ ٪٥

٪٧٪٦

مهم/ مهم جداًمحايد

يجدر بنا أن نتساءل عند االطالع عىل العوامل 
التي اعتربها املشاركون يف املسح قادرة عىل 

زيادة تنافسية بلدانهم يف السوق العاملية؛ كيف 
ميكن تنفيذ هذه العوامل عىل أساس إقليمي؟ 

عىل سبيل املثال، نجد أن عامل شبكة النقل 
واالتصاالت، الذي تم تحديده باعتباره ثاين أهم 
عامل يف زيادة القدرة التنافسية لبلد ما، يخضع 
للمناقشة املتزايدة عىل املستوى اإلقليمي. وعىل 
صعيد متصل، تتطلب خطط بناء شبكة السكك 
الحديدية الخليجية وإمكانية زيادة االتصاالت 

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تعاوناً 
إقليمياً وزيادة كبرية يف اإلمكانات االقتصادية 

للدول. ويف حني تعد التعديالت عىل األطر 
القانونية واإلدارية الداخلية وكفاءة أسواق 

السلع أولوية، ميكن للمرء أن ينظر أيضا إىل 
الفوائد املحتملة جراء زيادة املواءمة اإلقليمية 

بني األطر التنظيمية القانونية واإلدارية.

إن التعاون بني الحكومات اإلقليمية لتحسني 
بيئة األعامل، قد يفيض أيضا لحسني مساهمة 

القطاع الخاص يف تحفيز النمو االقتصادي.

فقد أعرب املشاركون يف املسح عن اعتقادهم 
القوي بأن املسؤولية عن تحفيز النمو 

االقتصادي، وخلق فرص عمل تقع عىل 
عاتق القطاع الخاص بقدر ما تقع عىل عاتق 

الحكومات.

»دورالقطاع الخاص جد بسيط 
وواضح: نحن بحاجة للتأكد من 

قدرتنا عىل التنافس، وقدرتنا عىل 
النمو وامتالكنا للعمل الكايف، من 

أجل خلق فرص عمل للشباب«.

-- الرئيس التنفيذي لرشكة خليجية

الشكل ٨: زيادة القدرة التنافسية االقتصادية

س: ما مدى أهمية العوامل التالية يف زيادة تنفسية بلدك يف السوق العاملية؟
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غ� مهم عىل اإلطالق

ليس مه�ً جداً

ال هذا وال ذاك
مهم

مهم جداً ٨٦٪

١١٪

٣٪

جودة التعليم: خط 
اإلمداد للمهارات 

إن وجود نظام  تعليمي ينتج شــباباً مســلحاً 
بأفضــل املهارات الالزمة لســوق العمل، 
يشــكل بال شــك عامالً مهامً يف التصدي 

لتحــدي البطالة يف منطقة الرشق األوســط 
وشــامل إفريقيا. فعــىل نحو غري مفاجئ 
أكدت نتائج املســح بشــكل واضح هذا 
التقييــم، مع اعتبار 9٧% من املشــاركني 

أن التعليــم مهم أو مهــم جدا يف معالجة 
مشــكلة البطالة لدى فئة الشــباب.

الشكل ٩: أهمية التعليم 

س: ما مدى أهمية رفع املستوى التعليمي لعالج  مشكلة بطالة الشباب؟
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ً جداًعاٍلمتوسطمنخفضمنخفضجدا عاٍل

٪٢٣٪٢٧

٪١٣
٢٪

٪٣٥

٪١٨

٪٣٨

٪١٩٪٢١
٪٤

ال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة
أوافق بشدةأوافق

ال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة
أوافق بشدةأوافق

٪١١

٪٣٥

٪٢٣
٪٢٧

٪٥

وعىل الرغم من أهمية التعليم، إال أنه ال 
تزال هناك تصورات سلبية للغاية عن جودة 

ونوعية التعليم يف املنطقة.

فقد صنف 15% فقط من املشاركني يف املسح 
عىل مستوى املنطقة نظام التعليم يف بلدانهم 

بأنه عاٍل أو عاٍل جداً فيام يتعلق باملعايري 
الدولية. كام ذكر 46% من املشاركني يف املسح 
أنهم غري موافقني وغري موافقني بشدة عىل أن 
نظام التعليم يف دولهم يخرج األفراد املؤهلني 

تأهيال كافيا لتعزيز االقتصاد، فيام ال يعتقد 
أكرث من نصف املشاركني أن نظم التعليم 

يف بلدانهم توفر العدد الكايف من األشخاص 
لتعزيز االقتصاد.

الشكل 1٠: التعليم يف الوطن العريب: املعايري واملهارات وأعداد الخريجني

س: كيف تقّيم نظام التعليم يف بلدك بشكل عام ال سيام فيام يتعلق باملعايري الدولية؟

س: هل يزود نظام التعليم يف بلدك األفراد باملهارات الكافية لتعزيز 

االقتصاد؟

س: هل يقدم نظام التعليم يف بلدك عدداً كافياً من األفراد املؤهلني 

لتعزيز االقتصاد؟ 
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مثة اختالفات ملموسة عىل الصعيد دون 
اإلقليمي من حيث الشعور بالرضا عن نظام 

التعليم.

بينام أظهرت الدراسة إجامعاً كبرياً عىل أن 
التعليم يف املنطقة يتطلب املزيد من التحسني 

والرتقية، إال أن آراء املشاركني يف املجموعة 
1 كانت األكرث أهمية إزاء نظام التعليم يف 
بلدانهم. فقد أجاب  ٧5% من املشاركني يف 

املجموعة 1 بال أوافق أو ال أوافق بشدة عىل 
السؤال: »ما إذا كانت مدارسهم وجامعاتهم 

تزود الشباب باملهارات الكافية لتلبية احتياجات 
االقتصاد؟«

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

٪٥٠

املجموعة ٣املجموعة ٢املجموعة ١

مرتفع جداًمرتفعمتوسطمنخفضمنخفض جداً

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

٪٥٠

٪٦٠

أوافق بشدةال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة أوافق

املجموعة ٣املجموعة ٢املجموعة ١

الشكل 11 أ: االختالفات اإلقليمية يف مفاهيم التعليم

س: كيف تقيم نظام التعليم بشكل عام يف بلدك فيام يتعلق باملعايري الدولية؟

س: هل يزود نظام التعليم يف بلدك األفراد باملهارات الكافية لتعزيز االقتصاد؟
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٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠

٪٥٠

٪٦٠
٪٧٠

املجموعة ٣املجموعة ٢املجموعة ١

أعارض أوافق بشدةأوافقال هذا / ال ذلكأعارض بشدة

عىل النقيض من ذلك، فقد صنف 41% من 
املشاركني من دول مجلس التعاون الخليجي 

النظام التعليمي يف بلدانهم بأنه قادر عىل 
تزويد األفراد باملهارات الكافية.

يبدو أن هذا االختالف الواضح يف وجهات النظر 
بني مجموعات الدول املختلفة يشري إىل أن 

هناك أرضية خصبة ملزيد من النقاش والجدل 
حول نظام التعليم يف املنطقة.

»يعترب عدد املتعلمني املؤهلني يف 
دول مجلس التعاون الخليجي أقل 
نسبياً مقارنة ببقية الوطن العريب. 
بيد أن بعض أجزاء الوطن العريب 

األخرى تفتقر إىل فرص العمل 
املناسبة عىل الرغم من توفر الخربة 

واملؤهالت املطلوبة«.

-- مسؤول خليجي رفيع

الشكل 11 ب: االختالفات اإلقليمية يف مفاهيم التعليم

س: هل ينتج نظام التعليم يف بلدك أعداداً كافية من األفراد لتعزيز االقتصاد؟
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اختار املشاركون فيام يتعلق بالخيارات املختلفة 
لتحسني نوعية التعليم يف املدارس الثانوية 
والتعليم الجامعي يف بلدانهم، الحلول التي 

تنطوي عىل التعاون مع القطاع الخاص.

فقد ذكر ما يقرب من نصف املشاركني أن 
انخراط أصحاب العمل يف نظام التعليم، 

سيكون له األثر األكرب عىل األرجح  يف تحسني 
التعليم العايل يف املنطقة.

تغي� نظام التقييم
لقياس مهارات

االستعداد للعمل

الدراسات العليا 
املدارس الثانوية الوطنية

تقديم  االرشاد
الوظيفي حسب 

املطلوب

تفصيل املنهج األكاد�ي
ليتناسب مع متطلبات

السوق

انخراط أصحاب العمل
يف النظام التعليمي

٪٤٢

٪٣٥

٪٢٢

٪٤٢

٪١٦
٪٨

٪١٤

٪١٠

لعل إحدى األفكار الرئيسية التي عمدت هذه 
الدراسة إىل بحثها هي الحاجة املاسة ألن يلعب 

القطاع الخاص دوراً أكرب يف تخصيص التعليم  
بحيث يصبح موامئاً الحتياجات االقتصاد.

الشكل 12: دور التعليم يف القطاع الخاص

س: أي مــن العبــارات التاليــة ســيكون لهــا األثر األكرب يف املــدارس الثانوية والتعليــم الجامعي؟
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٪٦٧

٪٦٥

٪٥٤

العمل الج�عي 

مهارات االتصال

الفكر االبداعي

املهارات اللغوية

روح املبادرة

 املهارات والفكر النقدي

مهم جداًمهم ال هذا وال ذاكليس مه� جداًغ� مهم عىل اإلطالق

٪٧٠٪٢٤٪٣٪٢

٪٥٢

٪٤١

٪٢٣

٪٢٥

٪٣٧

٪٤٠

٪٣٧ ٪٨ ٪٣ ٪١١

٪٥ ٪٢ ٪١

٪١

٪١

٪١

٪٢

٪٣٪٥

٪٧

٪٨

شكل 13: تقييم رؤساء العمل للمهارات

س:  عنــد تعيــني خريــج جامعي، مــا مدى أهمية املهــارات التالية بالنســبة إليك؟

هناك تركيز أكرب من قبل أصحاب العمل عىل 
»املهارات الخاصة« للشباب الذين يدخلون 

سوق العمل.

يويل القطاع الخاص قدراً كبرياً من األهمية 
ملهارات معينة، غالباً ما يكون تدريسها يف 

الفصول الدراسية العادية أصعب من املواد 
األكادميية التقليدية، كام أن املناهج التعليمية 

يف املنطقة ال تغطيها يف أغلب األحوال.

ذكر املشاركون يف املسح  أنهم يأخذون يف 
االعتبار، عند إجراء مقابلة لتعيني خريج 

جديد، »املهارات الفردية الخاصة« مثل القدرة 
عىل العمل الجامعي والتواصل مع اآلخرين، 

حيث يعتربونها ميزة أكرث أهمية من املهارات 
التحليلية والنقدية التقليدية.

»باإلضافة إىل املهارات الفردية  
الخاصة والتفكري التحلييل، مثة 

صفات أخرى مهمة أيضا، من قبيل 
أخالقيات العمل وأصول األدب 

والكياسة عىل سبيل املثال، والتي 
تعترب مهمة للغاية يف مكان العمل، 

وتحتاج أن تدرس« 

-- مدير رشكة دولية كربى
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الشكل 14: أهمية ريادة األعامل

س: ما رأيك حول مدى أهمية زيادة مستويات ريادة األعامل الحرة فيام يتعلق مبعالجة بطالة الشباب؟

غ� مهم عىل اإلطالق

ليس مه�ً جداً

ال هذا وال ذاك
مهم

مهم جداً

٪٢ ٪٢ ٪٣

٪٥٣٪٣٩

ريادة األعمال: محرك 
لخلق فرص العمل

ال تستطيع الحكومات يف املنطقة والرشكات 
متعددة الجنسيات وحدها إيجاد فرص العمل 
املطلوبة ملواجهة مشكلة البطالة بني الشباب. 

فرجال األعامل الذين يؤسسون مرشوعاتهم 
الخاصة الصغرية واملتوسطة لديهم أيضا دور 

هام يقومون به. توظف الرشكات الصغرية 
واملتوسطة أعداداً أكرب مقارنة بالرشكات الكبرية، 

وبالتايل فهي تعمل مبثابة عامل محفز لتوليد 
فرص العمل.

يف الوقت عينه، تسهم الرشكات الصغرية 
واملتوسطة يف تحقيق منو اقتصادي سليم وغالبا 

ما تغذي سالسل اإلمداد للصناعات املحلية 
الناشئة.

يف العديد من الدول العربية حيث املحركات 
الرئيسية لالقتصاد هي التكنولوجيا بدالً من 

الصناعات التي تعتمد عىل العاملة املكثفة مثل 
النفط والغاز أو حيث تعتمد قطاعات االقتصاد 

بشكل كبري عىل العاملة األجنبية مثل قطاع 
الخدمات، ميكن ألنشطة األعامل الحرة املحلية 

أن تكون مبثابة وسيلة فريدة الستيعاب املواطنني 
يف سوق العمل.

لقد نالت الفوائد التي تحققها املرشوعات 
الصغرية واملتوسطة حقها من التقدير، فقد 

وصف 91% من املشاركني ريادة األعامل الحرة 
بأنها مهمة أو مهمة جدا يف الحد من البطالة.
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املنطقة

املجموعة ١

املجموعة ٢

املجموعة ٣

أوافق بشدةأوافقال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة

٪٨٪٤٦٪١٧٪٢٤٪٥

٪٥ ٪٣١ ٪١٢ ٪٣٨

٪٢٠

٪١٥

٪٨

٪٩

٪١٤ ٪٥٥٪٣

٪٣٦ ٪١٦ ٪٣٧ ٪٢

عىل أية حال، هناك بالفعل تركيز كبري عىل 
تطوير الرشكات الصغرية واملتوسطة يف 

الوطن العريب، إىل حد أن الكثري من املشاركني 
يعتقدون أن هناك بالفعل عدًدا كافياً من 

رجال األعامل يف االقتصاد.

رأى أكرث من نصف املشاركني – 54% - أن 
بلدانهم تنتج حالياً عدداً كافياً من أصحاب 

املرشوعات التجارية.

هذا الشعور سائد وخصوصاً بني املشاركني من 
دول مجلس التعاون الخليجي، ورمبا يكون مؤرشا 
عىل الجهود التي تم توجيهها بالفعل إىل مبادرات 

ريادة األعامل يف منطقة الخليج. وإىل جانب 
الرتكيز عىل خلق فرص عمل للمواطنني، نشأ 

عدد كبري من الرشكات الصغرية واملتوسطة لدعم 
املؤسسات، مبا يف ذلك حاضنات األعامل الصغرية، 

والربامج الوطنية لدعم الرشكات الصغرية 
واملتوسطة يف دول مجلس التعاون الخليجي. عىل 

نحو مغاير، مييل املشاركون من دول املجموعة 
1 و 3 لعدم املوافقة عىل وجود العدد الكايف من 

رجال األعامل يف بلدانهم، مام يوحي بأن هناك 
مجاال لدعم قطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة 

يف تلك الدول عىل وجه الخصوص.

شكل 15: زيادة القدرة التنافسية االقتصادية

س: إىل أي مدى ترى أن بلدك ينتج عدداً كافياً من أصحاب املرشوعات الحرة؟
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يُعتقد أن القطاع الخاص ميكن أن يلعب 
دوًرا حاساًم يف دفع عجلة النمو للمرشوعات 

الصغرية واملتوسطة والنشاط االستثامري.

عندما ُسئل املشاركون يف املسح عن العامل 
املسؤول عن ازدياد مستويات ريادة األعامل، 

حدد 6٧% منهم القطاع الخاص. كام أعرب 
غالبية املشاركني يف املجموعتني 1 و 3 عن 

الرأي نفسه. ويعتقد املشاركون يف املجموعة 
2، من دول مجلس التعاون الخليجي، أن عىل 

الحكومة أن تتحمل املزيد من العبء فيام 
يتعلق بريادة األعامل واملرشوعات - وال سيام 

وزارة العمل.

هذا ينبئ بوجود فجوة إقليمية، إذ يتطلع 
املشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي 
نحو حكوماتهم لتحفيز روح املبادرة وريادة 

»يف الوقت الراهن، ال يبدو أن 
هناك عالقة قوية بني أصحاب 

املرشوعات الحرة العرب والسكان 
املحليني من حيث تبادل الخربات«.

-- مدير رشكة دولية كربى

وزارة التعليم

وزارة العمل 

رشكات األسهم الخاصة

وزارة املالية

وزارة الصناعة 

وزارة الثقافة واإلعالم

الصناديق غ� الربحية 

البنوك

٦٧٪القطاع الخاص

٪٥٢

٪٤٨

٪٤٣

٪٤٣

٪٤٢

٪٢٣

٪٢٣

٪٢٣

األعامل، يف حني تعتمد بقية دول املنطقة عىل 
القطاع الخاص.

عندما ُسئل املشاركون يف املسح عن التدابري 
التي يعتقدون أنها ستكون أكرث فعالية يف 

زيادة مستويات ريادة األعامل، حددوا توفري 
الحوافز للرشكات الكبرية لدعم واستضافة 

أصحاب املرشوعات كأفضل الخيارات. وميكن 
القول إنه ومع تزايد أعداد الرشكات متعددة 

الجنسيات يف الوطن العريب، قد تكون مثل 
هذه املبادرات أكرث فعالية إذا ما نفذت عىل 

مستوى املنطقة. وباإلضافة إىل ذلك، قد تفكر 
الحكومات اإلقليمية أيضا يف التعاون لتوفري 

بيئة مناسبة تكون فيها الرشكات الصغرية 
واملتوسطة قادرة عىل استكشاف الفرص 

والتوسع خارج حدودها.

شكل 1٦: املسؤولية يف زيادة روح ريادة األعامل الحرة

س: من الذي ينبغي أن يتحمل املسؤولية لزيادة مستويات ريادة األعامل؟

شكل 1٧: متكني ريادة األعامل الحرة

س: أي من املبادرات سيكون لها تأثري عال أو عاٍل جداً عىل متكني بلدك من زيادة 
مستويات ريادة األعامل الحرة عىل مدى السنوات الخمس املقبلة؟

الرتويج اإليجا� لالع�ل الحرة

التدريب عىل األع�ل الحرة

حوافز رضيبية لرجال األع�ل الحرة

حوافز تفضيلية للحصول عىل
عقود حكومية

توف� الدعم للمبادرات

حوافز الرشكات الكربى لتشجيع
األع�ل الحرة

٪٨٠

٪٧٨

٪٧٨

٪٧٦

٪٥٩

٪٥٦
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غ� مهم عىل اإلطالق

ليس مه�ً جداً

ال هذا وال ذاك
مهم

مهم جداً

٪٤٠

٪٤٢

٪٧

٪٦
٪٥

التصورات الثقافية 
والمجتمعية: عوامل 

مؤثرة في التوظيف
ال يقترص تحدي التوظيف يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا عىل إيجاد فرص عمل 
جديدة للمواطنني فحسب، بل يشمل أيضاً 

تشجيع املواطنني لإلقبال عىل الوظائف املتوفرة، 
وضامن السالسة يف سوق العمل من حيث 
التواؤم بني املعروض من الوظائف والطلب.

ومع االعرتاف بهذه التحديات، أظهرت نتائج 
املسح أن 82% من املشاركني يعتربون العوامل 

الثقافية مهمة أو مهمة جداً فيام يتعلق مبعالجة 
بطالة الشباب.

مثة اتفاق عام أن الشباب العاطلني عن العمل 
يف املنطقة، ليسوا غري قادرين عىل العثور عىل 
وظائف، بل إنهم غري مستعدين أصال للعمل 
يف العديد من الوظائف املتاحة يف القطاعات 

االقتصادية األقل أجراً، كقطاع الخدمات. 

تؤثر هذه األفكار النمطية الثقافية واالجتامعية 
عىل العرض من العاملة املتاحة والجاهزة 

للعمل، مام يسهم يف ارتفاع عدم املشاركة يف 
القوى العاملة أو إىل البطالة الطوعية.

»يتخرج الشباب من الجامعات 
وهم يتوقعون الحصول عىل حياة 

رغدة فور مجيئهم إىل سوق 
العمل. يجب عىل القطاع العام  أن 

يتعامل مع مثل هذه التوقعات 
ويكيفها«.

-- شاب يعمل يف القطاع الخاص

الشكل 1٨: أهمية العوامل الثقافية

س: ما مدى أهمية املفاهيم الثقافية فيام يتعلق بعالج مشكلة البطالة؟
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مستوى مهارة الشباب يف بلدي أقل
بكث� من املعاي� الدولية 

الشباب يف بلدي ال يرغبون يف العمل
بوظائف ذات رواتب متوسطة

أو منخفضة

الشباب يف بلدي لديهم توقعات غ�
واقعية عندما يتعلق األمر بالتوظيف 

الشباب يف بلدي بحاجة ماسة للعمل
ولكن ال توجد وظائف 

الشباب يف بلدي ال يحبذون العمل
يف القطاع الخاص 

٪٧٪٢٩

٪٩

٪١٤

٪٦٣

أوافق/اوافق بشدةمحايدال أوافق/ ال أوافق بشدة 

٪٥٨

٪٥٨

٪٥٨

٪٥١

٪٣٣

٪٥٪٣٧

٪٣١

٪١٢٪٣٨

وافق أكرث من 60% من األشخاص الذين 
شملهم املسح عىل أن الشباب غري مستعدين 

للعمل يف وظائف منخفضة أو متوسطة األجر، 
األمر الذي قد يؤدي إىل انهيار قدرة سوق 

العمل. وباملثل، مثة قدر كبري من التوافق )58 
%( عىل أن الشباب لديهم توقعات غري واقعية 

تجاه سوق العمل، أي أن الشباب يف حاجة 
إىل وظائف هي إما غري متوفرة أو أن انخفاض 

مستويات مهارتهم يحول دونها. 

ومام يثريالقلق بشكل خاص هو التصور بأن 
الشباب ليسوا متحمسني للعمل يف القطاع 

الخاص.

أظهرت نتائج املسح الدور الهام الذي يلعبه 
القطاع الخاص يف خلق فرص العمل، وقيادة 
األعامل التجارية الصغرية واملتوسطة. أضف 
إىل ذلك أن 51% من املشاركني يعتقدون أن 
هناك تحامال يف أوساط الشباب ضد القطاع 
الخاص، األمر الذي قد يشكل تحديا إضافيا 
فيام يتعلق  بالتطابق بني توقعات الشباب 

والوظائف.

شكل 1٩: الشباب وقدرته عىل العمل

س: إىل أي مدى توافق أو ال توافق عىل العبارات التالية حول الشباب وقدرتهم عىل العمل؟
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ال يبدو أن الشباب يواجه تحامالً فيام يتعلق 
بالتوظيف، بل يبدو أن الشباب العريب يعاين 

هو اآلخر من عدد من الحواجز الثقافية 
واملجتمعية تحول دون متكنه من دخول سوق 

العمل. 

تأيت املحسوبية كقضية بارزة، مع إجامع %69 
من أفراد املسح عىل أن املحسوبية تسهم يف 

البطالة بني الشباب. يشكل هذا التحدي عامال 
يثبط همة الشباب ومينعه من البحث عن 

وظائف يف سوق العمل املفتوحة، فضال عن 
إنه يحول دون حصول الراغبني يف العمل عىل 

وظائف تكون محجوزة عمليا ألولئك املرتبطني 
بشكل وثيق بصاحب العمل.

تردد املواطن� يف العمل يف الوظائف
الخدمية 

تردد املواطن� يف أخذ وظائف
أقل أجراً 

٪٧٢

٪٦٩

٪٦٢

٪٥٧

٪٥٣

٪٤٦

املحسوبية 

اعتبار الشباب العر� أقل تفضيالً من
الشبابا غ� العر�

التحيز للبلد االصيل

عدم املساواة ب� الجنس� 

شكل 2٠: العوامل الثقافية التي تسهم يف البطالة بني الشباب

س: هل توافق أو توافق بشدة عىل أن العوامل الثقافية التالية تسهم يف بطالة الشباب؟

يعتقد 5٧% من املشاركني أن الشباب العريب 
أقل قبوال من الشباب غري العريب. فيام يعتقد 
أكرث من 50% أن هناك تحيزاً عىل أساس البلد 

األصيل.

شكلت تصورات أصحاب العمل عن 
العاملة العربية والعاملة الوافدة حافزاً كبرياً 

للحكومات لتعزيز مبادرات توطني القوى 
العاملة لديها، ولكنها يف مقابل القيام بذلك، 

تسببت يف إحداث تشوهات إضافية يف السوق 
قد متنعه من العمل بصورة جيدة.
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تسهيل التغي� الثقايف

زيادة الحوافز للتوظيف

توف� الحوافز الحكومية
للقطاع الخاص

أخرى 

٪٤٨

٪٣٢

٪٩

٪١١

التغي� مطلوب يف العقلية
الثقافية / السياسية

٪٢٩

٪٢٨

٪٢٥

٪١٨

تعزيز التوظيف عىل أساس
املؤهالت ومدى مالءمتها

القوان� الالزمة للحد من
املحسوبية / الفساد

أخرى 

تسهيل التغي� الثقايف

أخرى 

٪٥٥

٪٣٨

٪٧

زيادة الحوافز للتوظيف

تدور الحلول املقرتحة التي قدمها املشاركون 
حول تغيري املفاهيم الثقافية والذهنية وهو 

مطلب يصعب تحقيقه، لكن ميكن االستفادة 
من الجهود التعاونية. 

ويف حني تستطيع كل دولة بذل الجهود عىل 
أساس فردي، إال أن قدراً أكرب من التعاون يف 
املبادرات املشرتكة بني الدول ميكن أن يرسع 

الحصول عىل نتائج، ناهيك بأن تضافر الجهود 
ملعالجة هذا التوجه اإلقليمي ستستفيد منه 

جميع البلدان املشاركة.

شكل 21: ما هو املطلوب ملعالجة القضايا الثقافية التي تسهم يف البطالة بني الشباب

س: هــل ميكــن أن تشــري إىل الحلــول املمكنة ملعالجة مشــكلة االمتناع عن قبول 
ــة منخفضة األجر؟ الوظائف الفني

س: هل ميكن أن تشري إىل أي حل ملعالجة مشكلة املحسوبية؟ س: هــل ميكن أن تشــري إىل الحلــول املمكنة ملعالجة مشــكلة االمتناع عن 
قبول الوظائــف يف قطاع الخدمات؟
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بينام يعترب تنقل العاملة أمراً هاماً عىل 
الصعيد الوطني، إال أن هناك أيضا فوائد 

محتملة النتقال العاملة اإلقليمية، عىل الرغم 
من أن ازدياد تنقل العاملة عرب الحدود 

الوطنية قد يجلب معه تعقيدات سياسية 
وأمنية. جدير بالذكر، أن املسح أو تحليلنا 

للمسح ال يدعو إىل اتخاذ موقف معني يف هذا 
الصدد، ولكننا نأمل يف أن يعمل هذا العرض 

مبا يحتويه من بيانات عىل تحفيز مناقشة 
مثمرة بشأن تنقل العاملة.

الشكل 22: أهمية تنقل العاملة

س: ما مدى أهمية تنقل العاملة يف عالج مشكلة البطالة يف أوساط الشباب؟

غ� مهم عىل اإلطالق

ليس مه�ً جداً

ال هذا وال ذاك
مهم

مهم جداً

٪٢

٪٥
٪٨

٪٤٦

٪٣٩

تنقل العمالة: تحقيق 
التوازن بين العرض والطلب

»يعترب انتقال العاملة يف املنطقة 
هاماً لتحقيق الشمولية يف مواجهة 
مشكلة التوظيف بدالً من أن يرتك 

األمر لكل بلد عىل حدة«.

-- شاب يعمل يف القطاع العام

وعالوة عىل ذلك، فإن انتقال العاملة يكون 
مجدياً يف تحسني فعالية االقتصاد فقط 

عندما توجد وظائف كافية. إن ازدياد انتقال 
العاملة يف حد ذاته لن يحل مشكلة انعدام 
فرص العمل. يعترب تنقل العاملة أمراً مهامً. 
وقد أبرز املشاركون دوره بدقة يف املنظومة 
الوظيفية، حيث اعترب 85% من املشاركني يف 

املسح، أن تنقل العاملة مهم أو مهم جداً 
ملعالجة بطالة الشباب العريب.
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أوافق بشدةأوافقال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة

٪١٧

٪٤٠

٪١١

٪٢٥

٪٦

مخاطرال مخاطر 
أمنية

أخذ وظائف
للمواطن�

املخاطر
السياسية

�ديد قدرات
القطاع

االجت�عي

مخاطر التأث�
عىل الهوية

الثقافية

عوامل أخرى

٪٢ ٪١ ٪٣

٪١٧
٪٢١

٪٢٥
٪٣٠

اتفق أقل من ثلث املشاركني يف املسح عىل 
أن هناك حركة تنقل كافية  للعاملة يف جميع 

أنحاء الوطن العريب، ورأى ما يقارب الثلث 
أنه ليست هناك  أي مخاطر لتنقل العاملة 

بشكل أكرب.

هذا يشري إىل جاذبية قوية للمزيد من تنقل 
العاملة )مبا يف ذلك التنقل عرب أرجاء الوطن 
العريب(. جاء التأييد األبرز لتنقل العاملة من 

دول املجموعة 1، حيث ذكرت نسبة 41% إنها 
ال توافق بشدة عىل أن املستويات الحالية 
كافية.  كام ال يوافق أكرث من 50% من كال 

املجموعتني 2 و 3 عىل أن هناك تنقالً كافياً 
للعاملة يف الوطن العريب.

عىل الرغم من ذلك، مثة اعرتاف واسع من 
حكومات املنطقة بأن املزيد من حرية الحركة 

والتنقل يجلب املزيد من املخاطر. وقد 
حدد املشاركون يف املسح أهم ثالثة مخاطر، 
املخاطر األمنية، واملخاطر املتمثلة يف استيالء 
العاملة الوافدة  عىل الوظائف من املواطنني، 
واملخاطر السياسية. كام كان متوقعاً، ال تزال 
مسألة  تنقل العاملة معقدة للغاية وتحتاج 

ملزيد من البحث.

الشكل 23: مدى كفاية تنقل العاملة يف الوطن العريب

س: هل هناك تنقل كاٍف للعاملة يف جميع أنحاء الوطن العريب؟

الشكل 24: املخاطر املتوقعة من ازدياد تنقل العاملة

س: ما هو برأيك أهم املخاطر التي تعتربها حكومة بلدك مرتبطة بزيادة حركة  انتقال األيدي العاملة يف الوطن 
العريب؟
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الشكل 25: الثقة يف ازدياد تنقل العاملة

س: ما مدى ثقتك يف احتامل ازدياد تنقل العاملة يف أنحاء الوطن العريب يف السنوات الخمس القادمة؟

واثق جداً محايدغ� واثق غ� واثق اطالقاً 

٪١٣

٪٣٢

٪٢٦

واثق

٪٢٠
٪٩

»افتحوا الحدود، طوِّروا االتفاقات 
االقتصادية واتفاقيات التجارة 

الحرة. أوجدوا فرص عمل أفضل 
استناداً إىل املعايري الدولية. أقّروا 
قوانني متساوية للمواطنني وغري 

املواطنني«.

-- مشارك يف املسح امليداين

عىل الرغم من االتفاق الواسع عىل الحاجة 
إىل زيادة حركة تنقل العاملة، إال أن هناك 

القليل من الثقة يف أن ذلك سوف يتحقق يف 
السنوات الخمس املقبلة.

فقد أعرب أقل من 30% من املشاركني يف 
املسح عن عدم ثقتهم من ازدياد حركة تنقل  

العاملة يف هذه الفرتة الزمنية.

 وقد حدد املشاركون يف املسح عامل التأشرية 
عىل أساس أن له أكرب األثر يف تقييد حركة 
العاملة يف جميع أنحاء الوطن العريب، تليه 

مبارشة االعتبارات السياسية والتوجه لتوظيف 
املواطنني. والعامالن األخريان يعكسان بشكل 

خاص الطبيعة املسيسة للسياسات والنقاشات 
املحيطة بتنقل العاملة يف املنطقة.

ففي حني - كام هو الحال يف معظم جوانب 
النقاش حول بطالة الشباب - تدخل  عوامل 

مختلفة يف النقاش حول تنقل العاملة - 
ويبقى هذا املوضوع معقداً بشكل خاص، 

ورمبا لن يفهم أو يحلل بشكل جيد ومع ذلك، 
ومن أجل هذه األسباب نفسها، يجب أن  

يستمر الحوار حول املسألة.
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 » يبدو أن العقبة الرئيسية هي 
عدم توازن تنقل العاملة. فالدول 
الزاخرة بالفرص تتلقى الكثري من 

الوافدين، يف حني ال تستقبل الدول 
األخرى كثريين«.

-- شاب يعمل يف القطاع العام

» إحدى املشكالت الكبرية هي أن 
الدول ال ترغب يف استقبال أعداد 
ضخمة من الدول التي تعاين من 
نزاعات. بالنسبة إىل تلك الدول 

فإن هؤالء سوف يأتون إليها برفقة 
أرسهم بصفتهم الجئني وليس 

لإلسهام فيها اقتصادياً. يجب حل 
النزاعات قبل تحقيق هدف انتقال 

العاملة«.

-- مشارك يف املسح

تأث� عاٍل / تأث� عاٍل جداً ال تأث� / تأث� منخفض تأث� متوسط

االعتبارات االقتصادية 

االعتبارات الخاصة
بالتأش�ة

االعتبارات السياسية 

التحيز نحو
توظيف املواطن�

املخاوف األمنية
املحلية للحكومة

عدم وجود مهارات
قابلة للنقل

عدم رغبة املوظف�
بالتنقل يف عملهم 

التحيز الديني من
أصحاب العمل

٪٨٣٪٩٪٨

٪٧١

٪٦٧

٪٦٦

٪٥٧

٪٥٦

٪٢٩

٪١٨ ٪١٥ ٪٦٧

٪٤٧

٪١٣٪٣١

٪١٥ ٪٢٧

٪٢٢ ٪١٢

٪١٨ ٪١٥

٪١٠ ٪٢٠

٪٢٥

شكل 2٦: العوامل التي تحد من تنقل العاملة

ما هو تأثري العوامل التالية عىل تقييد حركة العاملة يف الوطن العريب؟
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شكل 2٧: أهمية سياسة الدولة

س: ما أهمية سياسة التوظيف االسرتاتيجية فيام يتعلق مبخاطبة مشكلة بطالة الشباب؟

غ� مهم عىل اإلطالق

ليس مه�ً جداً

ال هذا وال ذاك
مهم

مهم جداً
٪٧١

٪٢٥

٪٢ ٪٢

دور سياسة الدولة

تلعب الحكومات دوراً هاماً يف إرشاك  القطاع 
الخاص وخلق بيئة أعامل جذابة يف بلدانها. 

ولكن نظراً لألهمية التي أوالها املشرتكون 
يف املسح للتكامل  اإلقليمي، ينبغي أن تأخذ 

الحكومات بعني االعتبار العمل مع القطاع 
الخاص الستكشاف فرص العمل معا عىل 

مستوى املنطقة.

كام أظهرت نتائج املسح، هناك اعتقاد قوي 
بأن للتكامل اإلقليمي دوراً أكرب يف معالجة 
البطالة. إذا استمرت هذه املناقشة، ونحن 

نأمل يف ذلك، فقد تصبح اعتبارات دور سياسة 
الدولة والتعاون اإلقليمي أكرث ترابطا يف 

املستقبل.

من الواضح أن سياسات التوظيف يف الدولة 
تلعب دوراً يف جوانب التصدي ملشكلة البطالة 

كافة، والتأثري عىل كل من العرض والطلب 
عىل العاملة. لقد أكدت نتائج املسح عىل 

هذا الدور الحاسم للدولة، مع وصف %96 
من املشاركني يف املسح سياسة التوظيف 

االسرتاتيجية بأنها مهمة أو مهمة جداً فيام 
يتعلق بتحسني معدالت البطالة بني الشباب.
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غ� ملتزم / غ�
 ملتزم اطالقاً

ال هذا / ال ذلك ملتزم / ملتزم جداً

٪١٧ ٪٢٥
٪٥٨

املجموعة ٢املجموعة ١

٪١٧

٪٧٥

٪٤٦

املجموعة ٣

املجموعة ٣املجموعة ٢املجموعة ١

٪٣٦

٪١١

٪٥٩

وافق أقل من ثلثي املشاركني يف املسح عىل أن 
حكوماتهم ملتزمة بالعمل عىل معالجة بطالة 

الشباب. فيام اعترب ربع املشاركني فقط أن 
حكوماتهم غري ملتزمة بذلك. 

عىل أية حال، ونظراً لألهمية الكبرية ملشكلة 
البطالة، فإننا نأمل أن نرى عددا أكرب من 

املوافقني متاماً لوجود التزام ملعالجة البطالة. 
مثة تناقض صارخ عىل املستوى دون اإلقليمي. 

ومرة أخرى، كانت دول مجلس التعاون 
الخليجي األكرث تأييداً اللتزام حكوماتها بشدة 
مبسألة معالجة مشكلة البطالة لدى الشباب، 

يف حني تفاوتت اآلراء بني الدول غري الخليجية. 
يعكس هذا عىل األرجح الرتكيز األكرب الذي 

توليه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 
عىل التوظيف، وسلسلة السياسات الجديدة 

التي أطلقتها يف منطقة الخليج.

الشكل 2٨: آراء حول التزام الحكومة بعالج مشكلة البطالة بني الشباب

س: كيف تصف التزام حكومتك مبعالجة بطالة الشباب؟

املنطقة

غرب ملتزمة بتاتا أو غري ملتزمة كثريا

حسب املجموعة 
ملتزمة أو ملتزمة جدا
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شكل 2٩: تصورات بشأن السياسة الحكومية للتوظيف 

س: أي مام ييل يعكس بشكل أفضل سياسة التوظيف يف بلدك؟

منظمة  اسرتاتيجيةالحد االد� مؤقتة 

٪١٦٪٢٠٪٤٣ ٪٢١

٪٢٨
٪١٥

٪٣٦

املجموعة ٣املجموعة ٢املجموعة ١

الحد األد�

٪٤٣٪٣٨
٪٥٧

مؤقتة

املجموعة ٣املجموعة ٢املجموعة ١

٪٢٨
٪٧٪٩

منظمة

املجموعة ٣املجموعة ٢املجموعة ١املجموعة ٣املجموعة ٢املجموعة ١

٪٦
٪١٤٪١٩

اسرتاتيجية

سياسة اسرتاتيجية

»يعلم الجيل الجديد ما هي 
االسرتاتيجيات والخطط الجديدة 

والرؤى املستقبلية املطلوبة. ومن 
املهم عدم االعتامد عىل السياسات 

السابقة«.

سياسة منظمة

»أعتقد أن للحكومة أهدافا 
وغايات واضحة ومحددة. ويأيت 

االستثامر يف توفري فرص العمل يف 
صدارة أولويات اسرتاتيجيتها طويلة 

املدى«.

سياسة مؤقتة

»ليس هناك استقرار يف هذه 
السياسيات وال تستند إىل خربة 

اقتصادية، وبعضها تستحدثه 
املنظامت الدولية ولكن معظمها 

غري فعال. 

سياسة الحد األدىن

»ال توجد سياسة توظيف وتعتمد 
جمعيها عىل املصالح السياسية. 

وحجم القطاع الخاص صغري جدا 
وليست هناك اسرتاتيجية الستيعاب 

الشباب من الجنسني«.
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»يعتمد دور القطاع العام عىل 
موارد الحكومة، وامليزانيات العامة 

الضخمة مام يعني املزيد من 
الدعم ودوراً أكرب للتوظيف كام 

هو الحال يف دول مجلس التعاون 
الخليجي«

-- مسؤول كبري يف الحكومة

مل يشعر ما يربو عىل نصف املشاركني من كل 
مجموعة أن حكومتهم تتخذ نهجاً اسرتاتيجياً 

ملخاطبة قضايا التوظيف.

ويف حني يعد االلتزام عنرصاً هاماً يف سياسات 
الحكومات اإلقليمية ملعالجة مشكلة البطالة 

عند الشباب، إال أنه ال يعدو أن يكون الخطوة 
األوىل، إذ أن تنفيذ هذا االلتزام يحظى بنفس 

القدر من األهمية إن مل يكن أكرث.

ووفقا لنتائج املسح، فإن ما يقرب من ثلثي 
املشاركني من مختلف أنحاء املنطقة يعتربون 

أن سياسة حكوماتهم يف التوظيف هي 
يف حدها األدىن أو مؤقتة. ووصف معظم 

املشاركني من املجموعة 3 سياسة حكوماتهم 
التوظيفية بأنها أيضاً يف الحد األدىن، يف 

حني أن املشاركني من دول مجلس التعاون 
الخليجي )املجموعة 2( أكرث من وصف 

سياسة حكوماتهم التوظيفية بأنها منظمة أو 
اسرتاتيجية.

وقد يعكس ميل معظم املشاركني من دول 
مجلس التعاون الخليجي نحو وصف سياسة 
التوظيف الحكومية يف بالدهم باملنظمة أو 
االسرتاتيجية نجاح الحمالت عالية املستوى 
التي اعتمدتها الدول الخليجية يف السنوات 

األخرية للحد من اعتامد اقتصادها عىل 
العاملة األجنبية ودمج مواطنيها بفعالية أكرث 

يف القطاع الخاص. 

وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، فإن 
العوامل: مثل عدم االستقرار السيايس وانعدام 

القدرة السياسية يف كثري من األحيان قد 
شكل العوائق التي تحول دون تطوير وتنفيذ 

سياسات فعالة للتوظيف.

 ومع ذلك، فإن معالجة مشكلة البطالة بني 
الشباب يف الوطن العريب تتطلب أن تقوم 

نسبة أكرب من الحكومات باتخاذ نهج سياسة 
منظمة أو اسرتاتيجية.

وقد أشارت نتائج املسح إىل أن تعزيز التكامل 
اإلقليمي قد يلعب دوراً أكرب يف تحفيز 

االقتصاد، وتعظيم أثر القطاع الخاص يف 
التدريب وتنمية املواهب ومعالجة القضايا 
اإلقليمية مثل حركة تنقالت العاملة. وعىل 

هذا النحو، يجب أال تعتمد سياسة التوظيف 
االسرتاتيجي عىل االعتبارات الوطنية فقط، 

ولكن ينبغي أيضاً أن تأخذ يف االعتبار 
االتجاهات اإلقليمية.

وبالتايل، فإن التكامل اإلقليمي قد يصبح نتاجاً 
ووسيلة لنقل الوطن العريب من منطقة تعترب 

سياساتها الوظيفية عند حدها األدىن أو مؤقتة 
إىل منطقة تتبع نهجاً اسرتاتيجياً ومنظامً 

ملعالجة مشكلة البطالة لدى الشباب.
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»إن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة 
العربية الكربى قد يرفع سقف 

التوقعات االقتصادية للعديد من 
الدول العربية.«

-- متدرب، منظمة إقليمية غري حكومية

سمح لنا هذا املسح بدراسة العوامل التي 
تؤثر يف منظومة البطالة لدى الشباب وهي 

الظروف االقتصادية الوطنية، والتعليم، 
وريادة األعامل الحرة، والثقافة، واملعتقدات 
االجتامعية وحركة تنقالت العاملة وسياسية 

الدولة. 

ولقد قمنا بدراسة هذه القضايا تحديداً من 
أجل فهم الدور الذي قد يلعبه تعزيز التكامل 
اإلقليمي يف تخفيف مشكلة البطالة يف الوطن 

العريب.

مثة إجامع شبه كامل عىل أهمية تعزيز 
التكامل اإلقليمي كوسيلة ملعالجة مشكلة 

البطالة بني الشباب. ويف هذا الصدد، سلط 
املشاركون الضوء عىل عدد من املنافع املتوقع 

جْنيها من هذا التعزيز. 

كام أشاروا عىل نحو خاص إىل أن زيادة 
مستوى التكامل اإلقليمي ميكن  أن يرفع من 

القدرة التنافسية االقتصادية، ويعمل عىل 
تحسني إمكانات التصدير وبالتايل إنعاش 

اقتصاد املنطقة بشكل عام. ودعا املشاركون 
إىل رضورة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة 

العربية، ووضع نظام لتحفيز الرشكات 
ومكافأتها للتوسع يف دول عربية أخرى، 

واقرتحوا أيضاً إنشاء صندوق إقليمي يهدف 
ملعالجة مشكلة البطالة يف أوساط الشباب.

نحو مزيد من 
التكامل اإلقليمي...

مثة فائدة أخرى، أعرب عنها املشاركون 
مبنتهى الوضوح وهي القدرة عىل تحسني 

تنقل العاملة، وبالتايل زيادة إمكانية الوصول 
إىل مجموعة أكرب من املواهب وتحسني 

االستيعاب يف الوظائف املتوفرة. ومل يغفل 
املشاركون من اإلشارة إىل أن أي جهود تبذل 
يف إطار التكامل اإلقليمي ملعالجة املشكلة ال 
بد وأن تأخذ يف الحسبان أيضاً مسألة تسهيل 

الترشيعات التي تحكم انتقال هذه العاملة.

برز نوع من االعتقاد أيضاً، أن تعزيز التكامل 
والتنقل ميكن أن يسهم يف حل املشاكل 
والتوتر الثقايف بني مجموعات بعينها يف 

الوطن العريب. كام أن حرية الحركة تفتح 
اآلفاق الرتياد املحافل املختلفة، وإجراء مزيد 

من البحوث وبناء فهم أفضل عن مختلف 
املجموعات الثقافية واالجتامعية واالقتصادية.

مثة إدراك عام بأن املقرتحات آنفة الذكر 
تشكل اإلطار لسيناريو متفائل يعتمد عىل 
شباب ميتلك الوسائل  واملقدرات الذهنية 
الالزمة للتحرك يف أرجاء املنطقة واكتساب 

املعارف وتحسني أوضاعه. وبالتايل، مثة شعور 
متزايد بأهمية البدء يف نقاش حول الكيفية 
التي متكننا  كدول يف املنطقة، من تحقيق 

هذه املبادرات.

كان ملفتا يف املقابالت التي أجريت اإلدراك 
العام باملنافع املتوخاة من تعزيز التكامل 
اإلقليمي، وكانت كلها يف طبيعتها منافع 

اقتصادية تقريباً. مثة إجامع فطري قوي بأن 
زيادة مستوى التكامل اإلقليمي سيعمل عىل 
تعزيز االقتصادات وبالتايل الدفع نحو توفري 

مزيد من فرص العمل.

ومع ذلك، يبدو أن املعلومات املطلوبة لفهم 
السبل املحددة لتحقيق هذا التحسن شحيحة.  

فهناك غياب شبه كامل للمنهجية البحثية 
الالزمة لتحديد الخيارات املختلفة لتعزيز 

التكامل، وقياس املنافع االقتصادية، ودراسة 
التكاليف واملخاطر املرتتبة عىل تنفيذ كل 

خيار.

حري بنا القول، أن مثل هذه البحوث 
والدراسات الالزمة لتحديد سيناريوهات 

التكامل وقياس النتائج، والتكاليف واملخاطر 
تعترب مامرسة قيمة يف حد ذاتها. إذ مع 

غياب مثل هذا النهج التحلييل ملقارنة الفرص 
املتاحة مع املخاطر، فإن الخوف من املخاطر 
قد يطغى عىل النقاش  الدائر. وبالتأكيد، ال 

ميكن التقليل من شأن مثل هذه املخاطر.
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عىل الرغم من الحامس لتعزيز التكامل ملا 
ينطوي عليه من منافع جمة، إال أن هناك 

محاذير شديدة مام قد يرتتب عليه من 
مخاطر محتملة. وهذه املخاطر هي يف 

جلها مخاطر سياسية وأمنية. فالتدفق الكبري 
للرعايا األجانب يجلب معه تحديات جديدة 

تهدد النسيج املجتمعي الذي ترشف عليه 
الحكومات. أشار املشاركون إىل أن املخاطر 

السياسية واألمنية أصبحت حقائق ملموسة 
عىل نحو متزايد يف أعقاب أحداث الربيع 

العريب. لقد نالت االضطرابات املدنية كثرياً 
من لحمة التامسك الثقايف، وأفرزت ضغوطاً 
جديدة عىل الحكومات، ال سيام تلك التي 

ترشف عىل عدد كبري من السكان مختلطي 
األعراق. باإلضافة إىل ذلك، مثة مخاوف من 

أن يستويل الوافدون عىل فرص العمل املتاحة 
للقوى العاملة املحلية. غني عن القول، أن 

توفري فرص العمل واألمن الوظيفي للمواطنني 
يعد متالزمة كبرية األهمية للحفاظ عىل 

استقرار املجتمع، وخاصة يف مواجهة تزايد 
السكان وتغري الظروف االقتصادية العاملية.

عدم وجود تعاون إقليمي 

املشهد السيايس اإلقليمي 

القيود عىل حرية التنقل ب� الدول

عدم التقدم يف التنمية االقتصادية

االختالفات الدينية والثقافية ب� الدول

نقص االستث�ر يف التعليم 

االمن اإلقليمي/ الرصاعات العسكرية
والدينية

الفساد/ املحسوبية

عدم وجود سياسات حكومية/التواصل
مع السكان املحلي�

ال توجد عوائق

ارتفاع  معدالت البطالة ب� الشباب

أخرى

٪٢١

٪٢٠

٪١٣

٪٧

٪٥

٪٦

٪٤

٪٤

٪٣

٪١

٪١

٪١٦

»إن تعزيز التكامل اإلقليمي 
سيساعد عىل تاليش قضايا مثل 

العنرصية والتوترات الثقافية بني 
الدول العربية والتي ازدادت سوءاً 

يف اآلونة األخرية«.

-- متدرب، منظمة إقليمية غري حكومية

»إن تحسني انتقال العاملة 
سينعكس إيجاباً عىل اقتصاد 

املنطقة: اذ سيتيح للرشكات العربية 
االعتامد عىل مجموعة أكرب من 

املواهب.«

-- مدير منظمة بحثية

الشكل 31: العوائق التي تقف أمام التكامل اإلقليمي
س: ما هي برأيك العوائق أمام التكامل اإلقليمي ملعالجة مشكلة البطالة يف أوساط الشباب؟

»ترتبط هذه املسئلة بوحدة الدول 
التي ترغب املشاركة يف التكامل 
اإلقليمي. فقد أتلفت الحروب 
األهلية والربيع العريب نسيج 

التامسك الثقايف، وسوف يستغرق 
اإلصالح وقتاً طويالً«.

-- زعيم سيايس من شامل أفريقيا
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تكامل إقليمي أكرب (اقتصادي وثقايف وسيايس)

تحس� التواصل اإلقليمي والدويل

زيادة حركة تنقالت العلة

تحس� املعاي� التعليمية 

االستقرار اإلقليمي 

التعاون السيايس من أجل املنفعة اإلقليمية

ليس هناك ما �كن القيام به

ضن الحقوق والحريات

املزيد من االستثرات املالية والتعاون من القطاع الخاص

السعي نحو التواصل مع األجيال الجديدة

املعالجة الجذرية ألسباب الرصاع العسكري اإلقليمي

التصدي للفساد

أخرى

٪٢٤

٪١٩

٪١١

٪١٠

٪٤

٪٦

٪٤

٪٣

٪٢

٪٢

٪١

٪١

٪١٣

»التكامل اإلقليمي موجود يف حالة 
دول مجلس التعاون الخليجي منذ 
فرتة ليست بالقصرية، ومن الواضح 

أنه ليس الحل لهذه املشكلة، 
إن أي مواطن من مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي ميكنه 

العمل بحرية يف رشكة خاصة يف أي 
دولة من دول الخليج، ومع ذلك، 

ال نزال حتى اآلن نواجه مشكلة 
البطالة بني الشباب«.

-- نائب رئيس رشكة خليجية كربى

»يتفق الجميع عىل التكامل 
اإلقليمي من حيث املبدأ، ولكن 

هناك حدوداً ملدى تقبل األشخاص 
القادمني من الخارج. علينا أن نفكر 

يف التبعات املحتملة عىل معدالت 
البطالة بني مواطنينا«.

-- نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لرشكة 

كربى يف دول مجلس التعاون الخليجي

الشكل 32: كيفية التغلب عىل العوائق التي تحول دون التكامل اإلقليمي
س: ما هي األشياء التي ينبغي القيام بها للتغلب عىل هذه العوائق؟

عالوة عىل ذلك، برزت من خالل املسح أيضاً 
بعض املخاوف األخرى من زيادة مستوى 

التكامل اإلقليمي. فاالختالفات الثقافية، فضالً 
عن الرتدد يف ترك األرس، ناهيك عن عدم قدرة 

األرس الكبرية عىل االنتقال قد يثبط عزمية 
بعض األشخاص الباحثني عن وظائف يف بلدان 

أخرى أو قد يشكل تحدياً أمام قدرتهم عىل 
التأقلم بسالسة يف مجتمعاتهم الجديدة.

وبالتايل ميكن القول مجدداً، أنه وعىل الرغم 
من أن كثرياً من املخاطر املرتتبة عىل تعزيز 

التكامل قد تكون مفهومة، إال أنه مل يتم 
القيام بالدراسات الكافية لرشح تفاصيل 

طبيعة تلك املخاطر أو حجمها حتى اآلن. 
هناك العديد من الخيارات املختلفة ملحاولة 

تعزيز التكامل اإلقليمي بدرجات أو أطر 
زمنية متفاوتة.  وكل خيار ينطوي عىل 

مستويات مختلفة من املخاطر والتكلفة 
وكذلك درجات متفاوتة من التأثري املحتمل 

واملنفعة.
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Very unlikely

Neither/Nor 
٦٨٪

غ� محتمل �اماً

غ� محتمل 

محايد 
محتمل 

محتمل جداً

٣٦٪

٩٪

٢٠٪

٢١٪

١٤٪

»التكامل اإلقليمي فكرة جيدة 
جداً، ومع ذلك، فإنه ميثل تحديا يف 
هذه الفرتة ويرجع ذلك إىل القضايا 

الراهنة يف كل دولة عىل حدة«.

-- مدير، منظمة غري حكومية إقليمية

»هناك بالفعل تكامل إقليمي 
– انظر إىل دول مجلس التعاون 
الخليجي. بيد أن هناك حدوداً 

للعدد الذي ميكننا استيعابه من 
الخارج من أجل حامية معدالت 

توظيف مواطنينا«.

-- املدير التنفيذي، لرشكة عربية كربى

الشكل 3٠: احتامالت تحقيق تكامل إقليمي أكرب يف السنوات الخمس املقبلة

س: ما مدى إمكانية زيادة التكامل اإلقليمي يف السنوات الخمس املقبلة؟

نظرا لهذا التنوع الكبري يف اآلراء ووجهات 
النظر حول الفوائد واملخاطر املرتتبة عىل 

تعزيز التكامل، فضالً عن عدم وجود دراسات 
وتحليالت مفصلة حول املخاطر واملنافع، 

برزت آراء متفاوتة حول إمكانية أن تشهد 
املنطقة نوعاً من تعزيز التكامل.

 لقد أظهرت نتائج املسح الكمي، وكذلك 
ردود األفعال من املقابالت وجهات نظر 

شديدة التباين حول ما إذا كان من املتوقع 
أن يتعزز التكامل اإلقليمي بشكل ملحوظ 

عىل مدى السنوات الخمس املقبلة.

يعتقد 45% من املشاركني يف املسح أن تعزيز 
التكامل اإلقليمي من املمكن أو من املمكن 

جداً أن يتحقق خالل السنوات الخمس 
القادمة يف حني رأى 41% أنه من غري املرجح 

أو بعيد االحتامل.

 وتعد هذه واحدة من أكرث النتائج تساوياً يف 
التوزيع من بني اآلراء التي شاركت يف املسح، 
وتدل عىل وجود قدر ال بأس به من الشكوك 

حول إمكانية ازدياد مستوى التكامل اإلقليمي 
يف السنوات املقبلة. ومع ذلك، ونظراً لإلجامع 
شبه الكامل عىل أهمية التكامل اإلقليمي، ال 

بد من القول أن هذا املوضوع يستحق املزيد 
من االهتامم مستقبالً.

ال شك يف أن صانعي القرار يف املنطقة 
سيستفيدون من ازدياد الوعي بخيارات 

التكامل املحتملة، والتحليالت املفصلة حول 
املخاطر املتوقعة والتكلفة املرتتبة واآلثار 
والفوائد املرتبطة بكل خيار. وبدون هذه 

املعلومات والدراسات، سيظل النقاش حول 
دور التكامل اإلقليمي يف الحد من البطالة 

بعيداً جداً عن إمكانية تحفيز تغيري حقيقي 
ملموس.
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جدير باملالحظة أيضاً، أن ازدياد مســتوى 
التكامــل اإلقليمي ال يعني بالرضورة التكامل 

االقتصــادي الكامل.  مثة مبادرات إبداعية 
بديلة وإن كانــت بصورة أصغر ينبغي أخذها 

بعني االعتبــار. فقد أثبتت التجارب الدولية 
أن مبــادرات التكامل األصغر حجامً واألكرث 

تركيزاً ميكن أن تســاهم يف معالجة قضايا 
البطالــة دون تعريض الدول إىل مخاطر 

التكامل األكرث شموالً.

لدى املؤسســات التعليمية تاريخ عريق يف 
تشكيل الشــبكات املحلية العابرة للحدود، 

والتي ميكن أن تكون شــكالً من أشكال 
التكامــل اإلقليمي التصاعدي. قد يكون هذا  

النمــوذج أكرث مالمئة للعامل العريب، حيث 
النظم الرســمية للتكامل والحراك اإلقليمي 

مشــحونني سياسياً،  فربامج التبادل بني 
املــدارس والجامعات أو معاهد التدريب 

املهنــي ال تتطلب من الحكومة أن تلعب  
دوراً كبرياً بخالف توفري بعض التســهيالت. 

ويعــد برنامــج التعليم مدى الحياة يف االتحاد 
األورويب، الــذي يعزز التبادل والزيارات 

الدراســية وغريها من أنشطة التواصل األخرى 
بهدف خلق روابط بني األفراد واملؤسســات 

والــدول مثاالً عىل إطار العمل هذا.

ميكن أن تشكل برامج تنقل العاملة املحدودة 
أو املقترصة عىل فئات معينة حالً وسطاً حيثام 

يصعب تحقيق التكامل اإلقليمي الشامل. 
عىل سبيل املثال، تعمل اتفاقية التجارة الحرة 

ألمريكا الشاملية عىل تبسيط اإلجراءات 
للعامل املهرة من كندا واملكسيك والواليات 

املتحدة للعمل يف بلدان بعضهم البعض. 
كام ميكن ملثل هذه املخططات والربامج أن 

تحدث بشكل ثنايئ وبغرض سد فجوة معينة 
يف سوق العمل. أيضا يعمل برنامج العامل 
الزراعي املوسمي الكندي – املكسييك عىل 

تأمني وصول العامل من املكسيك إىل املزارع 
يف كندا، التي تعاين نقصاً يف اليد العاملة. قد 
يشكل التعاون اإلقليمي لحل مشكلة البطالة 

نقطة انطالق جديدة نحو مواجهة التحدي 
من خالل زيادة التكامل اإلقليمي. فقد ساهم 

زعامء االتحاد األورويب يف يونيو 2013 مببلغ 
6  مليار يورو يف صندوق إقليمي ملعالجة 

بطالة الشباب، وال يعتقد أن هذا النوع من 
األنشطة ينبغي أن يقترص عىل الحكومات. 

فمنتدى بحر البلطيق للعمل يعد مبثابة منصة 
لتبادل الخربات والتواصل بني الجهات الفاعلة 
يف سوق العمل يف منطقة بحر البلطيق، وقد 

اجتذب يف عام 2013 العديد من املهتمني 
ملناقشة مشكلة البطالة يف أوساط الشباب.

خالصــة القول؛ لقد تم التطرق لهذه 
املبادرات كأمثلة فقط ملجموعة واســعة من 

أشــكال التعاون اإلقليمي التي تساعد عىل 
معالجة قضايا البطالة عىل مســتوى إقليمي. 

ال تدعو هذه الدراســة لتبني أي شكل أو 
مجموعــة معينة من املبادرات. هذا التقرير 
يســعى إىل تحفيز املزيد من االهتامم بهذا 

املوضــوع. ونظراً لقوة اآلراء حول أهمية 
زيادة مســتوى التكامل، واملجموعة الواسعة 

من الخيــارات املحتملة لتطبيقه، وعدم 
وجود تفاصيل حــول التكلفة، وتحليل الفوائد 

واملخاطــر للخيارات املتاحة، فإننا نأمل أن 
يتــم بــذل املزيد من الجهد لفهم الدور الذي 

ميكــن أن يلعبــه تعزيز التكامل اإلقليمي يف 
معالجة نســبة البطالة يف الوطن العريب.
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استنتاجات المسح
تشري نتائج املسح إىل إمكانية أن يلعب 
التكامل اإلقليمي دوراً فاعالً يف التصدي 

لتحديات البطالة يف أوساط الشباب.

فضالً عن ذلك، أكدت النتائج أيضاً أن املنطقة 
تتطلع إىل القطاع الخاص للعب دور ريادي 
بارز يف تحفيز النمو االقتصادي الذي يفيض 

بدوره إىل خلق فرص العمل.

وميكن للحكومات تسهيل ذلك ليس فقط 
بخلق بيئة جذابة وفعالة للعمل يف بلدانهم، 

بل أيضاً من خالل تخفيف القيود أمام 
الرشكات التي تعمل يف جميع أنحاء املنطقة 

بالعمل بدون عوائق.

ال شك يف أن هذا يعد مرشوعاً مشرتكاً يحتاج 
إىل جهود الالعبني الرئيسيني يف القطاع العام 
والخاص للعمل يداً بيد نحو تحقيق النتائج 

املرجوة.

يجب أن يضع القطاع الخاص نصب عينيه 
التطور عىل املستوى اإلقليمي وليس التطور 

عىل املستوى املحيل فقط. ويتعني عىل 
املؤسسات التجارية واملستهلكني البحث عن 

أسواق يف جميع أنحاء الوطن العريب وليس يف 
بالدهم فقط. 

ينبغي أن يتعاون رجال األعامل ويعملوا عرب 
الحدود الوطنية القتناص الفرص للنمو يف 

جميع أنحاء املنطقة. 

وعىل الحكومات من جانبها، أن تسعى لتوفري 
اإلطار اإلقليمي الذي ميكنه تحقيق كل ذلك 

وبفعالية.

غري أن أياً من هذه الخطوات ال يبدو ســهالً، 
فقد أظهرت نتائج املســح أن هناك مجموعة 

واســعة من وجهات النظر يف الوطن العريب 
بشــأن كيفية تنفيذ هذه الخطوات.

لكن، وبدالً من تحايش املناقشــات الصعبة 
التــي قد تثريهــا مثل هذه القضايا، ينبغي 

أوالً االعرتاف بهذه الخالفات وقبولها كأســاس 
لحوار شــفاف، منفتح ومثمر بشأن الدور 

الــذي قد يلعبــه التكامل اإلقليمي يف معالجة 
مســألة البطالة لدى الشباب العريب.

وتأمل مؤّسســة الفكر العريب بهذا املسح 
ومن خــالل تحفيز النقاش يف مؤمتر »فكر12« 

القيام بالخطوة األوىل نحو تعزيز وتســهيل 
هذا الحوار.
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أفضل بكث�أفضل بقليلال اختالفأسوأ بقليلأسوأ بكث�

٪١١ ٪٣٣ ٪٣٤ ٪١٦ ٪٦

أفضل بكث�أفضل بقليلال اختالفأسوأ بقليلأسوأ بكث�

٪٢٤٪٤١٪٢٥٪٨٪٢

 

 

 

 

إطار عمل قانو� وإداري فّعال

مهم جداًمهمال هذا وال ذاكليس مه�ً جداًغ� مهم عىل اإلطالق

زيادة حجم السوق لتحقيق
اقتصاديات الحجم

التكنولوجيا املتطورة /االبتكار

شبكة واسعة وذات كفاءة عالية
للنقل واالتصاالت

أســواق ذات كفاءة عالية يف تقديم
السلع والخدمات املناسبة

٪٦٩٪١٩٪٩٪١٪٢

٪٣٧ ٪٤١ ٪١٣ ٪٧ ٪٢

٪٦٤٪٢٣٪٧٪٥٪١

٪٤٧

٪٦٤

٪٤٠ ٪٧

٪٢٥٪٨ ٪٢

٪٤٪١

ملحق 1: النتائج المفصلة
التوقعات االقتصادية

س: هل تعتقد أن الظروف االقتصادية الحالية أفضل أو أسوأ باملقارنة مع الشهور االثني عرش املاضية؟

س: هل تعتقد أن الظروف االقتصادية يف بلدك ستكون أفضل أو أسوأ بعد اثني عرش عاماً من اآلن؟

س: ما مدى أهمية أو عدم أهمية العوامل التالية يف زيادة القدرة التنافسية لبلدك يف السوق العاملية؟
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التعليم

س: كيف تقيِّم النظام التعليمي عموماً يف بلدك قياساً عىل املعايري العاملية؟

ً  عاٍل جداً عاٍلمتوسطمتدنٍّمتدنٍّ جدا

٪٢ ٪١٣ ٪٣٥ ٪٢٣ ٪٢٧

أوافق بشدةال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة أوافق

٪٤ ٪١٩ ٪٢١ ٪٣٨ ٪١٨

أوافق بشدةال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة أوافق

٪٥ ٪٢٧ ٪٢٣ ٪٣٥ ٪١١

س: هل مينح التعليم يف بلدك املهارات الكافية لألفراد لتعزيز االقتصاد؟ 

س: هل يوفر النظام التعليمي يف بلدك العدد الكايف من األشخاص املؤهلني لتعزيز االقتصاد؟
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تغي� نظام التقييم لقياس مهارات
االستعداد للعمل

تقديم  االرشاد الوظيفي حسب املطلوب

تفصيل املنهج األكاد�ي ليتناسب مع
متطلبات السوق

انخراط أصحاب العمل يف النظام التعليمي

املدارس الثانوية الوطنيةالدراسات العليا 

٪٤٢
٪٣٥

٪٢٢
٪٤٢

٪١٦
٪٨

٪١٤
٪١٠

تقديم دورات / برامج
للدراسات العليا / التدريب

التعاون عىل تطوير
املناهج الدراسية

والشهادات 

املشاركة يف
معارض التوظيف 

املشاركة يف املنتديات
واملؤ�رات التعليمية 

تقديم املحارضات يفتوجيه الطالب
الجامعات/املؤسسات

التعليمية

االستث�ر يف/
ورعاية املدارس 

العضوية يف الجامعة/
مجلس إدارة املدرس

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٪٣٠

٪٣٥

٪٤٠

٪٤٥

٪٥٠

٪٤٧
٪٤٠

٪٣٨
٪٣٦

٪٢٨٪٢٩
٪٢٤

٪٢٥

التعليم

س: ما هي برأيك العوامل التي لها أكرب األثر يف تحسني نوعية التعليم يف بلدك؟ 

س: أي من املبادرات التالية تود مؤسستك املشاركة فيها؟
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٪٦٧

٪٦٥

٪٥٤

العمل الج�عي 

مهارات االتصال

الفكر االبداعي

املهارات اللغوية

روح املبادرة

 املهارات والفكر النقدي

مهم جداًمهم ال هذا وال ذاكليس مه�ً جداًغ� مهم عىل اإلطالق

٪٧٠٪٢٤٪٣٪٢

٪٥٢

٪٤١

٪٢٣

٪٢٥

٪٣٧

٪٤٠

٪٣٧ ٪٨ ٪٣ ٪١١

٪٥ ٪٢ ٪١

٪١

٪١

٪١

٪٢

٪٣٪٥

٪٧

٪٨

واثق جداً محايدغ� واثق واثقغ� واثق اطالقاً 

٪٣٠

٪١١

٪٢٦ ٪٢٥

٪٩

س: عند تعيني خريج، ما مدى مدى أهمية املهارات التالية؟ 

س: ما مدى ثقتك بأن مستويات التعليم يف بلدك سوف تصل إىل املعايري املطلوبة من قبل القطاع الخاص يف غضون السنوات الـ 5 املقبلة؟
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أوافق بشدةأوافقال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة

٨٪٤٦٪١٧٪٢٤٪٥٪التقدير العام

تأث� عاٍل

عدم وجود ترشيعات
لح�ية املستثمرين

االفتقار إىل التمويل 

محدودية الوصول إىل األسواق

حوافز رضيبية محدودة

عدم تفضيل األع�ل الحرة

تأث� عاٍل جداًتأث� معتدلتأث� منخفضال يوجد تأث�

٪٤٦٪٣١٪١٠٪٦٪٧

٪٤١

٪٢٩

٪٣٤

٪٣٤

٪١٩

٪١٨ ٪٣١ ٪٢٤

٪٢٦٪١٣

٪١٧ ٪٩

٪٢١٪٢٢

٪١٨٪١٣

٪١٢ ٪٩

٪٦

٪٥

ريادة األعامل

س: هل يعترب عدد أصحاب املهن التجارية الحرة يف بلدك كافياً يف الوقت الراهن؟

س: ما هو أثر العوامل التالية يف تقليص مستوى األعامل الحرة يف بالدكم؟
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٪٤٠

٪٧٠

٨٠

رشكات االسهموزارة العمل وزارة الصناعة وزارة التعليموزارة املاليةالبنوكالقطاع الخاص
الخاصة

وزارة الثقافة
واالعالم

�الصناديق غ
الربحية 

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠
٪٦٧

٪٥٠

٪٦٠

٪٥٢
٪٤٢٪٤٣٪٤٣٪٤٨

٪٢٣٪٢٣ ٪٢٣

الرتويج اإليجا� لألع�ل الحرة

توف� الدعم ملختلف مبادرات األع�ل الحرة

حوافز للرشكات الكربى لدعم واستضافة
أصحاب األع�ل الحرة

حوافز تفضيلية للحصول عىل العقود
الحكومية

حوافز رضيبية ألصحاب األع�ل الحرة

توف� التدريب يف األع�ل الحرة 

تأث� عاٍل تأث� عاٍل جداًتأث� معتدلتأث� منخفضال يوجد تأث�

٪٤

٪٣

٪٢

٪٢

٪٤

٪١٢

٪١٦

٪٩

٪٦

٪٤

٪٢٥٪١١٪٨

٪٢٧

٪٣٤

٪٤٤

٪٢١

٪١٤ ٪١٧

٪٨

٪١٦

٪١٦

٪٢٦

٪٣٠٪٢٦

٪٣٣

٪٣٦

٪٤٤

٪٤٩

٪٥٣

س: ما هو األثر الذي ميكن أن تحدثه العوامل التالية يف متكني بالدكم من زيادة مستوى األعامل الحرة عىل مدى سنوات الخمس القادمة؟

س: من الذي يف رأيك يجب أن يكون مسؤوالً عن زيادة مستويات ريادة األعامل الحرة يف بلدكم؟
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٪١٦٪٢٠٪٤٣ ٪٢١

منظمة  اسرتاتيجيةالحد االد� مؤقتة 

ال يوجد دعم حكومي

غياب الخطط االسرتاتيجية 

عدم وضوح سياسة التوظيف

الفساد واملحسوبية �نعان
وجود سياسة متكاملة

ال توجد وظائف شاغرة 

هناك القليل من قوان�
العمل الرسمية

الحكومات  ال تعطي سياسة
التوظيف األولوية

أخرى

٪١٩

٪١٧

٪١٦

٪١٢

٪٩

٪٦

٪١٨

٪٣

وضوح قوان� العمل 

وجود خطط اسرتاتيجية للتوظيف

عدم وجود سياسة اسرتاتيجية
للتوظيف

ارتفاع مستوى الرواتب ومقدرة
الهياكل التوظيفية عىل املنافسة

أخرى

٪٣٤

٪٢٥

٪٢٠

٪٢

٪١٩

االفتقار إىل الخطط املدروسة

عدم وجود سياسة واسرتاتيجية توظيفية

انتشار الفساد واملحسوبية

لكل رشكة سياساتها وإجراءتها الخاصة

اإلفراط يف االعت�د عىل الوافدين
والحاجة إىل توظيف املزيد من املواطن�

أخرى

٪٢٢

٪١٨

٪٣٢

٪١٣

٪٢

٪١٣

٪٢٩ هناك جهود واضحة يف صياغة السياسات

سياسة جيدة مخطط لها وتدار بشكل جيد

يستند التوظيف عىل املهارات واملؤهالت

وجود سياسة توظيف تفصيلية وواضحة

أخرى

٪٤٥

٪٨

٪١٤

٪٣

س: كيف تصف سياسة التوظيف يف بلدك؟

سياسة التوظيف

ملاذا قد تصف سياسة التوظيف بأنها مؤقتة؟ 

س: ملاذا قد تصف سياسة التوظيف بأنها اسرتاتيجية؟

ملاذا قد تصف سياسية التوظيف بأنها يف حدها األدىن؟ 

س: ملاذا قد تصف سياسة التوظيف بأنها منظمة؟
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ً ملتزم جدا ملتزم ال هذا / ال ذلكغ� ملتزمغ� ملتزم اطالقاً

٪٢٤ ٪٣٤ ٪١٧ ٪١٣ ٪١٢

واثق جداً واثقمحايد غ� واثقغ� واثق اطالقاً 

٪١٨ ٪٣٦ ٪١٦ ٪١٩٪١١

س: ما مدى التزام الحكومات بتوظيف الشباب؟

س: ما مدى ثقتك يف وضع سياسة فعالة لتوظيف الشباب يف السنوات الخمس القادمة؟
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٪٤٦ ٪٩

ال يرغب الشباب يف بلدي بالعمل يف وظائف
ذات رواتب متوسطة ومنخفضة 

أعارضأعارض بشدة

الشباب يف بلدي يف حاجة ماسة للعمل ولكن
ال توجد وظائف

مستوى مهارة الشباب يف بلدي دون مستوى
املعاي� الدولية 

ليس لدى الشباب يف بلدي رغبة يف العمل
يف القطاع الخاص

لدى الشباب توقعات غ� واقعية عندما يتعلق
األمر بالتوظيف 

أوافق بشدةأوافقال هذا / ال ذلك

٪٢٧٪٣٦٪٧٪٢٢٪٧

٪٢٤

٪٢٢

٪١٨

٪١٢

٪٣٣

٪٣٦

٪٣١ ٪١٤ ٪٢٤ ٪٧

٪٥٪٢٥٪١٢

٪١٢ ٪٢٧

٪٢٧ ٪٦

٪١١

أخرى 

بسيط/ال يوجد

أثر اجت
عي ايجا�

أثر اقتصادي سلبي

انخفاض مستوى البطالة 

مبادرات توظيف جديدة/ حوافز وظيفية 

زيادة التنافس عىل الوظائف

عدم االستقرار السيايس

انخفاض مستوى أنشطة  التوظيف 
زيادة حركة تنقالت الع
لة يف املنطقة العربية

٪٩

٪٥١
٪٩

٪٨

٪٧

٪٥

٪٤

٪٣

٪٣

٪١

ال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة

أوافق بشدةأوافق

٪٧
٪١٣

٪٢٣
٪٣٤

٪٢٣

س: إىل أي درجة تتفق مع العبارات التالية التي تصف الشباب يف بلدك وتصوراتهم وكفاءاتهم العملية؟

س: ما هو أثر ما يوصف بالربيع العريب يف توظيف الشباب؟

س: هل يلقى الشباب العرب قبوال أقل مقارنة بنظرائهم غري العرب عند التوظيف؟ 

تصورات الشباب 



53 تقرير صادر عن مؤّسسة الفكر العريب

إحجام املواطن� عن قبول الوظائف
الخدمية

التحيز للبلد األصيل

عدم املساواة ب� الجنس� 

املحسوبية
إحجام املواطن� عن قبول الوظائف

الفنية برواتب منخفضة

أوافق بشدةأوافقال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة

٪٣

٪٦

٪٦

٪٦

٪١٣ ٪٣٩٪٣٠٪١٤

٪٢٩

٪٢٠

٪٢٣

٪٢٥

٪٤٣

٪٣٧

٪٣٣

٪٢٣ ٪١٤ ٪٣٥

٪٢٩

٪١١٪٢٠

٪٧

٪٤

٪١٥

٪١٤

العمل عىل إحداث تغي� ثقايف 

زيادة حوافز التوظيف 

توف� الحوافر الحكومية للقطاع الخاص

أخرى 

٪٤٨

٪٣٢

٪٩

٪١١

التغي� الثفاقي والسيايس مطلوب 

الحاجة إىل الترشيعات الالزمة للحد من املحسوبية
والفساد

تعزيز التوظيف عىل أساس املؤهالت ومدى مال تها 

استحداث تقييم صارم لألداء الوظيفي لجميع الرتقيات
توف� التحفيز/ والتدريب للذين تم توظيفهم

عىل أساس املحسوبية 
أخرى 

٪٢٩

٪٢٨

٪٢٥

٪٢

٪١

٪١٥

س: هل تساهم العوامل التالية يف البطالة؟ 

العوامل الثقافية

س: هل ميكنك اقرتاح حل ملشكلة اإلحجام عن قبول الوظائف الفنية منخفضة الراتب؟

س: هل ميكنك اقرتاح حل ملشكلة املحسوبية واملحاباة يف التوظيف؟

تحس� الترشيعات

تثقيف املجتمع لتحس� النظرة إىل املرأة

أخرى 

تخصيص حصة من الترشيعات للنساء

تعزيز صورة املرأة العاملة

استحداث املزيد من الوظائف للنساء

٪٤٣

٪٢٢

٪٩
٪٣

٪٦

٪١٧

س: هل ميكنك اقرتاح حل ملعالجة مشكلة عدم املساواة بني الرجل واملرأة؟

العمل عىل إحداث
تغي� ثقايف

زيادة حوافز
التوظيف 

أخرى 

٪٥٥

٪٣٨

٪٧

س: هل ميكنك اقرتاح حل ملشكلة اإلحجام عن قبول الوظائف الخدمية؟
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املساواة ب� الجميع

٪٢

تثقيف املجتمع لتحس� املفاهيم
الثقافية أو الدينية 

 تفعيل  إجراءات صارمة يف تعي�
واختبار املوارد البرشية

أخرى 

٪٥٣

٪١٨

٪٢٧

واثق جداً واثقمحايد غ� واثقغ� واثق اطالقاً 

٪١٢ ٪٤٤ ٪١٢ ٪٢٠ ٪١٢

س: هل ميكنك اقرتاح حلول ملعالجة التحيز القائم عىل أساس البلد األصيل؟

س: ما مدى قناعتك بإمكانية تغري اإلشكاليات الثقافية يف بلدك خالل السنوات الخمس القادمة؟
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ال هذا / ال ذلكأعارضأعارض بشدة

أوافق بشدةأوافق

٪١١
٪٦٪٢٥

٪٤٠
٪١٧

إجراءات التأش�ة 

اعتبارات سياسية

مخاوف الحكومة عىل األمن الداخيل

االعتبارات االقتصادية

عدم رغبة العامل� يف االنتقال

نقص املهارات القابلة للنقل

تفضيل توظيف املواطن� 

التحيّز الديني من ِقبَل أصحاب العمل

تأث� عاٍل �تأث� عاٍل جداًتأث� معتدلتأث� منخفضال يوجد تأث

٪٥

٪٤

٪٤١٪٣٠٪١٠٪١٥

٪٥٣

٪٢٥

٪١٣ ٪١٦

٪٢١

٪١٠

٪١٥

٪٣٧

٪١٠ ٪٨

٪٤٦

٪٤٥

٪٣٢

٪٢٥ ٪٢٩

٪١٥

٪٣٠

٪٢١

٪٩

٪٦

٪٩٪٦

٪٦

٪١٨

٪٦

٪٤

٪٢٢

٪١٨٪١٣

٪١٨

٪٣١

٪١٣

٪٣٠

٪٣٦

٪١٤

٪٣٥

٪٩

٪٧

٪٨

٪٦

٪٤

٪٢

٪١

٪١٣

تسهيل حرية التنقل

تخفيف نظم وقوان� توظيف األيدي العاملة األجنبية 

تحس� االستقرار اإلقليمي

االستث�ر يف التعليم وخلق فرص العمل

تبادل الخربات واملهارات ب� الدول

التعاون ب� الحكومات 

توظيف العرب بدالً من األجانب

ال يشء

اجتذاب األيدي العاملة املاهرة 

أخرى 

تنقالت العاملة

س: ما هي برأيك العوامل التي ميكن أن تسهم يف زيادة تنقالت العاملة يف جميع أنحاء الوطن س: هل تنقالت العاملة يف جميع أنحاء الوطن العريب كافية ؟
العريب؟

س: ما هو األثر املرتتب عىل تقييد تنقالت العاملة يف جميع أرجاء الوطن العريب؟
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حرمان املواطن� من الوظائف

املخاطر األمنية

املخاطر السياسية 

قدرة القطاع االجت�عي 

مخاطر عىل الهوية الثقافية 

ال توجد مخاطر

أخرى 

٪٢١

٪٢٥

٪١٧

٪٣

٪١

٪٣٠

٪٢

واثق جداً 

غ� واثق اطالقاً 

واثق

محايدغ� واثق

٪٩

٪٢٠

٪٢٦

٪٣٢

٪١٣

س: ما هي أبرز املخاطر املرتبطة بزيادة تنقالت العاملة يف الوطن العريب يف نظر الحكومات؟

س: ما مدى الثقة يف احتامل زيادة تنقالت العاملة يف الوطن العريب خالل السنوات الخمس القادمة؟
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رفع مستويات التعليم

تطوير اسرتاتيجية سياسة
التوظيف 

تحقيق االستقرار االقتصادي
املحيل 

تحقيق االستقرار  الداخيل 

تحس� التنقالت الع�لية عرب
املنطقة بأرسها

تحس� مستوى التنافسية
الشامل يف بلدك

زيادة مستوى األع�ل الحرة

تغ� املعقتدات الثقافية 

مهم جداًمهم ال هذا وال ذاكليس مه�ً جداًغ� مهم عىل اإلطالق

٪٨٥٪١٢٪٣

٪٧١

٪٦٤

٪٧٢

٪٦٢

٪٥٣

٪٤٠ ٪٤٢

٪٢٦

٪٣٨

٪١٧ ٪٦

٪٣٩٪٤٦

٪٢٥

٪٣٣

٪٢ ٪٢

٪٢ ٪١

٪١

٪٤

٪٢

٪١

٪١

٪٢

٪٨٪٥

٪٩

٪٣٪٣٪٢

٪٦ ٪٧٪٥

س: ما هي أهمية العوامل التالية يف معالجة مشكلة البطالة يف بلدك؟

معالجة مشكلة البطالة يف أوساط الشباب
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ً  عاٍلمتوسطمتدنٍّمتدنٍّ جدا

٪١٩

 عاٍل جداً

٪٦٪٦ ٪٣١ ٪٣٨

ً ليس فّعاالً جدا  فعال جداًفعالال هذا وال ذلكغ� فعال عىل اإلطالق

٪٢٨ ٪٧٪١٨٪١٠٪٣٦

مهم جداًمهمال هذا وال ذاك ليس مه
ً جداًغ� مهم عىل اإلطالق

٪٦٨ ٪٢٠ ٪٨ ٪٤

محايد  محتمل جداًمحتمل غ� محتمل غ� محتمل �اماً

٪٩ ٪٣٦ ٪١٤ ٪٢١ ٪٢٠

س: ما هو مستوى التكامل اإلقليمي الحايل؟ 

التكامل اإلقليمي

س: ما هي فعالية مستويات التكامل اإلقليمي الحالية؟ 

س: ما أهمية التكامل اإلقليمي يف معالجة مشكلة بطالة الشباب؟

س: ما هي إمكانية زيادة التكامل اإلقليمي يف غضون الخمس سنوات القادمة؟
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عدم وجود تعاون اقليمي (ســيايس و اقتصادي) 

املشهد السيايس اإلقليمي

تقييد حرية التنقل ب  البلدان ( التأشــ�ات)

عدم وجود تحســن يف النمو االقتصادي

نقص االستث�ر يف التعليم

االختالفات الثقافية والدينية ب  البلدان

األمن اإلقليمي / الرصاعات العســكرية الدينية

الفساد واملحسوبية

عدم وجود سياســات حكومية / مشاركة حكومية مع السكان املحلي 

عدم وجود عوائق

معدل بطالة مرتفع ب  الشباب

شــبكات البنية التحتية غ� املتقدمة (أي النقل والشبكات املالية)

النظم و الب�وقراطية 

أخرى 

٪٢٢

٪٢٠

٪١٣

٪٧

٪٦

٪٥

٪٤

٪٣

٪٣

٪١

٪١

٪٠

٪٠

٪١٥

س: ما هي العوائق التي تقف حائالً أمام التكامل اإلقليمي؟

س: ما هي األشياء التي ينبغي القيام بها للتغلب عىل هذه العوائق؟

تكامل إقليمي أكرب عىل املستوى االقتصادي والسيايس والثقايف

تحس� االتصاالت اإلقليمية والدولية 

زيادة حركة تنقالت العلة 

تحس� املستويات التعليمية 

التعاون السيايس من أجل املنفعة اإلقليمية 

االستقرار اإلقليمي 

ليس هناك ما �كن عمله

ضن الحقوق والحريات 

املزيد من االستثرات املالية والتعاون من رشكات القطاع الخاص

السعي نحو التواصل مع األجيال الناشئة 

املعالجة الجذرية ألسباب الرصاع العسكري اإلقليمي 

التصّدي للفساد

أخرى 

٪٢

٪٢

٪١

٪١

٪٢٤

٪١٩

٪١١

٪١٠

٪٦

٪٤

٪٤

٪٣

٪١٣
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ملحق 2: منهجية المسح
تستند نتائج التقرير عىل املسح الذي أجرته 

وحدة املسح الدولية )ايسو( يف مركز »برايس 
ووترهاوس كوبرز« لألبحاث النظرية والتحليالت 
وعىل إجراء سلسلة من املقابالت الشخصية التي 
قام بها مركز »برايس ووترهاوس كوبرز« يف ديب.

وتضمن املسح عينات آلراء من املشاركني 
من الجزائر والبحرين ومرص والعراق واألردن 

والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وُعامن 
واألرايض الفلسطينية وقطر واململكة العربية 

السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة واليمن.

    
 

 

القطاع العام القطاع الخاص األكاد�يون املجتمعات املدنية الشباب

األفراد الذين هم دون سّن
ال ٢٥، وما زالو يف

صفوف الدراسة بدوام
كامل، أو ملّدة تقلُّ عن ١٨

شهراً

أعضاء املنظ�ت غ�
الحكومية واملنظ�ت
غ� الربحية ومعاهد

البحوث املعنية بقضية
بطالة الشباب

هيئات املدارس املتوسطة
والثانوية والجامعات

واملعاهد املهنية،
واملؤسسات التعليمية

األخرى

ªاملدراء وكبار املسؤول
يف رشكات القطاع الخاص

متعددة الجنسيات،
الرشكات الصغ�ة واملتوسطة

ورجال األع�ل الحرة

ªالحكومي ªكبار املسؤول
والهيئات الحكومية

    

 

 

املجموعة ٢: دول غنية
باملوارد وتستورد الع�لة 

املجموعة ٣: دول فق�ة
املوارد وتستورد النفط
والغاز وتصدر الع�لة

املجموعة ١:  دول غنية
باملوارد، وتصّدر األيدي

العاملة

الجزائر، العراق، ليبيا،
السودان، سوريا واليمن

البحرين، الكويت، ع�ن،
قطر، اململكة العربية

السعودية ودولة اإلمارات
العربية املتحدة

مرص،األردن، لبنان،
موريتانيا، املغرب،

األرايض الفلسطينية،
الصومال وتونس

وتم تصنيف هذه الدول إىل ثالث مجموعات 
عىل أساس خصائص معينة مشرتكة بينام تم 

تقسيم املشاركني أيضا إىل خمس مجموعات، 
حسب الجهات املعنية )أنظر الجدول، إىل 

اليمني(.

تم تطوير هذا املسح الستطالع الرأي بشأن 
سبعة مواضيع رئيسية )االقتصاد، واألعامل الحرة 

والتعليم وسياسة التوظيف وتصورات الشباب 
والثقافة وحركة تنقالت العاملة(، وكذلك الختبار 
فرضية مدى مساعدة تعزيز التكامل اإلقليمي يف 

معالجة مشكلة البطالة بني الشباب العريب.

وأُجري املسح يف الفرتة من متوز حتى أيلول 
2013 عن طريق املقابالت الهاتفية التي نفذتها 

وحدة املسح الدويل وذلك باستخدام استبيان 
قيايس عىل أساس املواضيع والفرضيات.

يعترب املشاركون يف املسح أيضاً أصحاب مصلحة 
رئيسيني يف كل مجموعة من أصحاب املصلحة.

نظراً لالختالفات الكبرية يف أعداد املستجيبني 
من كل بلد، ومن أجل إعطاء كل بلد حصة 

متثيلية يف نتائج املسح، فقد تم قياس 
االستجابات لكل بلد وفقاً ملعدل )جي دي يب(.

بعد إكامل عملية املسح قامت مؤّسسة الفكر 
العريب بالتعاون مع »مركز برايس ووترهاوس 

كوبرز« بإعداد قامئة باملمثلني الرئيسيني يف 
كل مجموعة من مجموعات الجهات املعنية، 

والذين ميكنهم التعليق عىل نتائج البحث.

 قام أعضاء »مركز برايس ووترهاوس كوبرز« 
بإجراء مقابالت شخصية معمقة وعرب الهاتف، 

وذلك يف أواخر ترشين األول وبداية ترشين 
الثاين 2013م.

الشكل 33 تقسيم الدول إىل مجموعات

الشكل 34 تقسيم الجهات املعنية
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ملحق 3: شكر وتقدير

راس غاز

البلدالوظيفةاالسم

مدرب – �ؤسسة الشباب الدوليةعبد الرحمن الزغلول

مراد خواجة

صابرين طه

عبد الحافظ غوقا

توريا بنالفيقه

نهال الديب

حابس هاواليل

د. نادر قبا�

سلمى موىس

أحمد البدر

معتز الصواف

لوك بشيل�ي

أسامة فقيه

ضابط ميدا� بالرواد

شبكة  وراديو عّ¤ن

نائب رئيس وناطق باسم ان ¨ يس

مدير برنامج اناكتس

مدير البحوث والسياسات، سيالتيك

مساعدة باحث، املركز العر³ للدراسات
البحوث والسياسات

مدير االسرتاتيجيات املشرتكة واألداء،
ماسيك

منسق البحوث االكلينيكية، كلية
كورنيل الطبية

الرئيس التنفيذي لرشكة يس ³ يس القابضة

عضو مجلس االدارة املنتدب،
مجموعة أديكو

عضو مجلس اإلدارة املنتدب، مجموعة
أديكو

األردن

األردن

األردن

ليبيا

املغرب

قطر

قطر

قطر

قطر

 السعودية

 السعودية
اإلمارات العربية

املتحدة

اليمن

ما كان لتصميم وإجراء املسح وإخراج التقرير أن 

يتم من دون مساندة ومساهمة العديد من الجهات، 

من بينها املشاركون يف املسح، وعددهم 354 شخصاً، 

واملشاركون يف املقابالت الشخصية.

املشاركون يف املقابالت:

يعرّب فريق العمل عن شكره وتقديره للمشاركني من 

مختلف أرجاء الوطن العريب، ممن منحوه وقتهم 

الثمني وأبدوا وجهات نظرهم حول التحديات التي 

تواجه حل مشكلة البطالة يف أوساط الشباب العرب.

 املشاركون يف املقابالت الالحقة:

نوّد كذلك أن نتقدم بالشكر للمشاركني يف املقابالت 

الشخصية الالحقة، ممن أثروا املسح بأفكارهم 

وتعليقاتهم حول النتائج. )أنظر القامئة، إىل الجانب 

األيرس(.

كذلك نوّجه شكرنا الصادق ألولئك املشاركني الذين 

فّضلوا حجب أسامئهم.

مركز »برايس ووترهاوس كوبرز«: تم اجراء هذا 

املسح وتطوير نتائجه بالتعاون مع »مركز برايس 

ووترهاوس كوبرز«، اإلمارات العربية املتحدة. لذا 

فإننا نود عىل وجه الخصوص أن نتقدم بالشكر من 

فريق العمل املكوَّن من: عامد تيناوي، فراس املرصي، 

ماثيو برينارد، غيث عبد الرحمن، ستيفن دينهي، 

باإلضافة إىل وحدة املسح الدويل.

 تصميم التقرير:

نتقدم بجزيل الشكر لفلور بيتارد عىل تصميم 

التقرير.
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ملحق 4: نبذات

»مؤّسسة الفكر العريب« مؤّسسة دولية 
أهلية مستقلة، ليس لها ارتباط باألنظمة أو 

بالتوجهات الحزبية أو الطائفية، وهي مبادرة 
تضامنية بني الفكر واملال لتنمية االعتزاز 

بثوابت األمة ومبادئها وقيمها وأخالقها بنهج 
الحرية املسؤولة، وتعنى مبختلف سبل املعرفة 
من علوم وطب واقتصاد وإدارة وإعالم وآداب 

يف سبيل توحيد الجهود الفكرية والثقافية 
التي تدعو إىل تضامن األمة والنهوض بها 

واملحافظة عىل هويتها.

لقد جّسدت فكرة إنشاء املؤّسسة مرشوعاً 
حامالً آلمال ضخمة، تحرّكه قراءة موضوعيّة 

ألحوال الواقع العريب، واإلخالص لألمة واألرض 
والتاريخ والرتاث العريب، وال سيام يف ظّل 

تحّديات النظام العاملي الجديد. 

من أيار/ مايو2001 إىل يومنا هذا، أكرث من 
عرش سنوات مضت عىل مسرية مؤّسسة الفكر 

العريب...مسرية حافلة بالعمل واملبادرات 
يف قضايا التنمية والفكر والثقافة يف الوطن 

العريب. ولعّل أبرز ما مييّز هذه املسرية 
انسجامها مع العهد الذي قطعته املؤّسسة 

عىل نفسها، هي املولودة يف حضن احتفالية 

»بريوت عاصمة للثقافة العربية«، حني دعا 
صاحب السمّو املليك األمري خالد الفيصل، يف 

خطاب ألقاه آنذاك، يف 29 أيار/مايو من العام 
2000، إىل مبادرة تضامنية بني الفكر واملال 

تتبّناها مؤّسسة أهلية عربية تستهدف اإلسهام 
يف النهضة والتضامن العربيّني.

أهداف مؤّسسة الفكر العريب:

- تنمية االعتزاز بثوابت األمة وقيمها وهويتها، 
من خالل الربامج الثقافية املالمئة.

- ترسيخ األفكار والفعاليات التي تعمل عىل 
نبذ دواعي الفرقة، وتحقيق تضامن األمة، 

وتوجيه جهودها، لتصّب يف املصلحة العربية 
العليا.

- العناية مبختلف املعارف والعلوم، وتعميق 
االهتامم بالدراسات املستقبلية، واالستغالل 

األمثل للتقنيات الحديثة.

- تكريم الرّواد، ودعم املبدعني، ورعاية 
املوهوبني من أبناء األمة العربية.

- تفعيل التواصل مع العقول واملؤّسسات 
العربية املهاجرة، واالستفادة من خرباتها.

- التنسيق والتواصل مع األفراد والهيئات 
املعنية بالتضامن العريب الثقايف والفكري، 

والهيئات واملنظامت الدولية واإلقليمية ذات 
العالقة بالشأن العريب.

- استحداث الربامج اإلعالمية والثقافية التي 
تسهم يف نرش الفكر العريب عاملياً، وتصحيح 

املفاهيم املغلوطة عن األمة العربية.

تعقد مؤّسسة الفكر العريب مؤمترها السنوي 
»فكر«، وهو عبارة عن فعالية ثقافيّة فكريّة 

فريدة، ومنّصة فريدة لتبادل األفكار بني نخبة 
من صّناع القرار واملفكرين والباحثني وممثيّل 
القطاع الخاص واملجتمع األهيل والشباب، مع 

نظرائهم من مختلف أنحاء العامل، ملناقشة 
إحدى القضايا امللّحة يف املجتمع العريب، 

وذات األهمية بالنسبة إىل مستقبل الوطن 
العريب وتحّدياته. 

نبذة عن »مؤّسسة الفكر العريب«
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تم إنشاء صندوق تنمية املوارد البرشية بناًء 
عىل قرار مجلس الوزراء املوقّر رقم )10٧( 
بتاريخ 1421/4/29هـ بشخصيته االعتبارية 
املستقلة إدارياً ومالياً, بهدف » دعم جهود 

تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها 
يف القطاع الخاص« ليكمل منظومة سوق 

العمل ويسهم يف توطني الوظائف مبنح 
طالبي العمل، ذكوراً وإناثاً، الفرصة لتحقيق 
تطلعاتهم يف الحصول عىل الوظائف املالمئة، 

وذلك من خالل االستفادة من الخدمات 
والربامج الرامية إىل تأهيلهم وتدريبهم 

وتوظيفهم، وتسهيل دخولهم إىل سوق العمل 
يف القطاع الخاص. 

وتنطلق اسرتاتيجيات الصندوق من أهداف 
وسياسات الدولة يف توطني الوظائف لدى 

القطاع الخاص، من خالل تأهيل طالبي 
العمل السعوديني ليصبحوا قوة عمل منافسة 

ومستقرة، وذلك من خالل مبادرات وبرامج 
مرتبطة باحتياجات سوق العمل. ومن األمثلة 
عىل ذلك الربنامج الوطني للباحثني عن عمل 
)حافز( وما يتم من خالله من تأهيٍل لسوق 
العمل، وبرنامج قنوات التوظيف )طاقات( 
الذي يَُعدُّ أحد سبُل الحصول عىل الوظيفة 

بشكل ميرّس عىل مستوى اململكة، وبرنامج 
دعم عمل املرأة، وبرنامج دعم عمل األشخاص 
ذوي اإلعاقة، وبرنامج الرشاكات االسرتاتيجية، 
وهو مبادرة ترمي لتسهيل مهمة التوظيف يف 
منشآت القطاع الخاص الكربى، وبرنامج دعم 

األجور اإلضايف املرتبط بالتوظيف، باإلضافة إىل 
عدد كبري من الربامج واملبادرات األخرى.

ويقوم الصندوق بإعداد البحوث والدراسات 
املتعلقة بأنشطته وأنشطة سوق العمل 

ذات العالقة، ودعم متويل الربامج امليدانية 
واملشاريع والخطط والدراسات التي تهدف 

إىل توظيف طالبي العمل السعوديني، وتقديم 
القروض ملنشآت تأهيل وتدريب القوى 

العاملة الوطنية الخاصة.

ويف سبيل تحقيق تلك األهداف، يقوم 
الصندوق بتقديم اإلعانات املالية واملشاركة 

يف تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية 
وتدريبها واملساهمة يف دعم رواتب من يتمُّ 

توظيفهم.

ويعمل الصندوق حالياً لتحسني وتطوير 
أداء سوق العمل، وذلك عن طريق تنفيذ 

مركز للمعرفة يُعنى بنرش املعارف وإدارتها 
وحاميتها مبا يساعد يف رفع فعالية وكفاءة 
الربامج والخدمات التي يقدمها الصندوق. 

ويساهم املركز كذلك يف تسهيل مهمة 
الوصول إىل املعرفة من خالل قنوات متعددة 

مثل املرصد الوطني للعمل املوجه لخدمة 
جميع الجهات من خالل توفري أحدث وأهم 

البيانات واملؤرشات والتحليالت اإلحصائية عن 
سوق العمل.

وبالله التوفيق ....

نبذة عن صندوق تنمية املوارد البرشية
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تعمل »برايس ووترهاوس كوبرز« يف املنطقة 
منذ ما يربو عىل ثالثني عاماً، ولديها مكاتب يف 

اثني عرش بلداً هي: البحرين ومرص والعراق 
واألردن والكويت ولبنان وليبيا وسلطنة عامن 
واألرايض الفلسطينية وقطر واململكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة. وتوظف 
»برايس ووترهاوس كوبرز« حوايل 2٧00 

شخص.

لدى »برايس ووترهاوس كوبرز« إملام واسع 
ببيئة األسواق املحلية يف كافة أرجاء الرشق 
األوسط، ماّم يتمم خربتها العميقة، واتساع 

مهاراتها ومعرفتها السليمة بقطاع األعامل يف 
املنطقة.

وتتمتّع »برايس ووترهاوس كوبرز« بسمعة 
جيدة لقدرتها عىل تقديم أجود الخدمات 

املهنية لرشيحة متنوعة من الزبائن يف 
القطاعني العام والخاص. كام تسعى بشكل 

حثيث إليجاد القيمة لزبائنها وتزويدهم 
بامليزة التنافسية من خالل الجمع بني قدراتها 

العاملية ومعرفتها بالسوق املحلية املقرتنة 
مبهاراتها الواسعة وخرباتها يف القطاع. وتتطلّع 
»برايس ووترهاوس كوبرز« دوماً إىل استباق 

توقعات زبائنها. وتعمل شبكتها اإلقليمية 

كوحدة عمل واحدة متسلسلة عىل خطوط 
الصناعة مام يسهل نرش املختصني والخرباء يف 

جميع أرجاء املنطقة كلام وحيثام اقتيض األمر. 
وتوفر »برايس ووترهاوس كوبرز« من خالل 
خرباتها االستشارية املمتازة مجموعة واسعة 

من الخدمات االستشارية لكافة الزبائن يف 
كافة أنحاء املنطقة. 

وتلتزم »برايس ووترهاوس كوبرز« بالعمل 
عىل توفري فرص العمل للمواهب الشابة 
الناشئة يف املنطقة العربية وجميع أنحاء 
العامل. ويتم تصنيف »برايس ووترهاوس 

كوبرز« دامئا ضمن أفضل الرشكات العاملية 
فيام يتعلق بتوظيف خريجي الجامعات. 

ومؤخراً جاءت »برايس ووترهاوس كوبرز«، 
يف صدارة أفضل الرشكات يف اململكة املتحدة 

يف استطالع أجرته صحيفة التاميز ألفضل 
100 رشكة لخريجي الجامعات  2012-

2013 ، وذلك للمرة التاسعة عىل التوايل. 
قدمت »برايس ووترهاوس كوبرز« يف الوطن 

العريب، ومن خالل برنامج »الناس والتغيري« 
االستشارات االسرتاتيجية لحكومات املنطقة 

حول كيفية مواجهة تحديات البطالة بني 
الشباب. وتشمل قامئة العمالء البارزين وزارة 

العمل، وصندوق تنمية املوارد البرشية يف 
اململكة العربية السعودية.

نبذة عن »برايس ووترهاوس كوبرز«










