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التقرير  تن�رش  اأن  للمعلومات  العامة  الهيئة  ي�رش 

العربية  اجلماهريية  يف  الب�رشية  التنمية  عن  الرابع 

الليبية ال�شعبية اال�شرتاكية العظمى ، وهو حماولة 

لتعميم الوعي حول ق�شايا التنمية والدعوة للقيام 

اجل  من  الوطني  ال�شعيد  على  عملية  بخطوات 

الع�رش  حتديات  ملواجهة  املجتمع  طاقات  تفعيل 

العاملية  التطورات  توؤمنها  التي  الفر�ص  وا�شتغالل 

اأف�شل  حياة  اجل  من  واالجتماعية  االقت�شادية 

للمواطن �شمن منظور التنمية ال�شاملة .

التنمية  تقرير  اإعداد  من  االأ�شا�شي  الهدف  اإن 

واقع  درا�شة  هو   2009 لعام  الرابع  الب�رشية 

العملية التعليمية وبرامج التدريب يف اجلماهريية 

حتقيق  يف  اإ�شهاماتها  مدى  ومعرفة  العظمى 

التنموية للجماهريية العظمى  التوجهات  اأهداف 

يحقق  ومبا  وغاية  االإن�شان كهدف  املتمحورة حول 

هيكلة  واإعادة  التحديث  يف  الوطنية  الروؤية 

واملتغريات  التحديات  ملواجهة  الوطني  االقت�شاد 

العاملية .

تعريف بالتقرير 

تقرير التنمية الب�رشية الرابع للجماهريية العربية 

ينطلق   ، العظمى  اال�شرتاكية  ال�شعبية  الليبية 

من معطيات االإطار العام للتنمية االإن�شانية الذي 

اتفقت عليه جميع دول العامل تقريبا منذ العقد 

املفهوم  هذا  ويعترب   ، املا�شي  القرن  من  االأخري 

يطرح  هنا  ومن   ، لالأمم  احلقيقية  الرثوة  هم  النا�ص 

اأال  والتطور  التنمية  عملية  يف  اأ�شا�شياً  حموراً 

التقارير  تناولت  اأن  بعد  وذلك  التعليم  حمور  وهو 

الوطني  التقرير  اإ�شدار  من  بدءا  ال�شابقة  الثالثة 

االأول للتنمية الب�رشية يف اجلماهريية العظمى عام 

الوطني  تناول حتليل و�شع االقت�شاد  الذي  1999م 
ومنوذج التنمية الب�رشية يف ليبيا يف مالحمه العامة 

اجلماهريية  يف  التنمية  خمططات  حققته  وما 

العظمى من اداء تنموي ، ثم تاله الثاين )عام 2002م( 

اجلماهريية   يف  ال�شعبية  االإدارة  نظام  تناول  الذي 

اخلدمات  لتقريب  الالمركزية  وتوجهاتها  العظمى 

للمواطن ،  وتطرق التقرير الوطني الثالث للتنمية 

اإىل  2006م(  )عام  العظمى  اجلماهريية  الب�رشية يف 

)امل�شاواة  اجلماهريي  املجتمع  يف  املراأة  م�شاركة 

الب�رشية  للتنمية  الرابع  التقرير  وياأتي  اختالف(  مع 

اختيارا  نراه  هاما  مو�شوعا  ليتناول  2009م(  )لعام 

التنمية  بان  القناعة  منطلق  من  ا�شرتاتيجياً 

بناء  تتطلب  م�شاألة  الغد  ليبيا  بناء  اإىل  والتطلع 

وم�شاركاً  واعياً  اإن�شاناً  ليكون  اأوال  الليبي  االإن�شان 

واجتماعياً  اقت�شادياً  وتنميته  بلده   �شيا�شات  يف 

املرتكز  هو  والتدريب  التعليم  يكون  اأن  والبد   ،

االأ�شا�شي لبناء االإن�شان وان يكون التعليم تعليما 

فاعالً مواكباً حلاجة املجتمع والتطورات االقت�شادية 

�رش�شة،  تناف�شية  بيئة  يف  املت�شارعة  ومتغرياتها 

على  اأ�شا�شا  يعتمد  جديدا  عاملا  ت�شكل  اأ�شبحت 

ا�شتغالل التقنية واملعرفة اإىل ابعد احلدود واأ�شبح 

يفر�ص  الذي  املعرفة  اقت�شاد  اإىل  يتحول  االقت�شاد 

تقنية  ومهارات  املجتمعات  حياة  يف  جديدا  منطا 

اجلديد»  الع�رش  لي�شبح  الب�رشية  قدراته  يف  عالية 

ع�رش املعلوماتية » .

يحقق  التقرير  هذا  يكون  اأن  على  حر�شنا  وقد 

التعليم  نظام  قدرات  على  بحيادية  التعرف 

جودة  ومدى  العظمى  اجلماهريية  يف  والتدريب 

خمرجاته يف تلبية احتياجات �شوق العمل املتجددة 

امل�شتقبلية  والتوجهات  االإنتاجية  على  وتاأثريه 

لالقت�شاد الوطني ومن اأجل فتح اآفاق فر�ص العمل 

ل�شبابنا ومتطلبات التنمية ال�شاملة . 

املقدمة
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وي�شتمل التقرير على �شتة  ف�شول  حمورية :

االقت�شادية  التحوالت  تناول   : االأول  الف�شل   •
واالجتماعية يف اجلماهريية العظمى.

بني  التعليم  م�شالة  تناول   : الثاين  الف�شل   •
املفهوم والتطلعات امل�شتقبلية وتقييم اأداء نظام 

التعليم والتدريب يف اجلماهريية العظمى.

• الف�شل الثالث : تناول اال�شتخدام وقوة العمل يف 
االقت�شاد الوطني وتطوراته وعالقاته باال�شتخدام 

خمرجات  بني  العالقة  ودرا�شة   ، العمل  وفر�ص 

التعليم والتدريب واحتياجات �شوق العمل.

• الف�شل الرابع : التعليم الليبي وجمتمع امل�شتقبل 
و�شوق اال�شتخدام

• الف�شل اخلام�ص : ي�شتعر�ص التقرير ملخ�ص من 
التعليم  خمرجات  بني  التوافق  حالة  معرفة  اجل 

احلالية ومتطلبات �شوق العمل .

النظام  تطوير  م�شاهد   : ال�شاد�ص  الف�شل   •
التعليمي يف ليبيا

علميا  التقرير  هذا  يكون  اأن  على  منا  وحر�شا 

اخلربات  من  جمموعة  تكليف  مت  فقد  ومو�شوعيا 

الوطنية لالإ�رشاف والإعداد االأوراق العلمية امل�شاندة 

االأوراق  هذه  بني  من  وكان   ، التقرير  اإعداد  لفريق 

امل�شاندة التالية :

2.3.1 - واقع خمرجات التعليم ومطالب مواجهة 
امل�شتقبل .

قدرتها  ومدى  التعليم  خمرجات  حالة   -  2.3.2
على تلبية احتياجات �شوق العمل وماهو ال�شبيل 

التعليم  بني  ايجابية  توافقية  عالقة  لتحقيق 

والتدريب و�شوق العمل.

القوى  لت�شغيل  الرئي�شية  املوؤ�رشات   -  2.3.3
االأمثل  االقت�شادي  بالتوظيف  وعالقتها  العاملة 

للموارد الب�رشية املتاحة يف االقت�شاد الوطني .

املعرفة  واقت�شاد  املعلومات  جمتمع   -  2.3.4
ودورهما يف جتويد التعليم وتو�شيع فر�ص العمل

امل�شتقبلية  والروؤية  التنموي  االآداء  واقع   -  2.3.5
لتو�شيع فر�ص العمل

2.3.6 - التوافق بني خمرجات التعليم ومتطلبات 
�شوق العمل

واأخرياً اأقدم ال�شكر والتقدير لفريق اخلرباء ولكل من 

�شاهم يف اإعداد واإخراج هذا التقرير الرابع للتنمية 

اأي�شا  وا�شكر   ، العظمى  اجلماهريية  يف  الب�رشية 

املتحدة  لالأمم  التنمية  لربنامج  االإقليمي  املكتب 

بطرابل�ص الذي �شاهم احد خربائه يف قراءة التقرير 

واإبداء مالحظات قيمة حوله .

يحقق  وان  اإعداده  يف  وفقنا  قد  نكون  اأن  ونرجو 

والدار�شني  للباحثني  مفيدا  ليكون  اإليه  ما�شعينا 

ومعينا ملتخذي القرارات .

الدكتور حممد �شامل باين 

اأمني اللجنة ال�شعبية للهيئة العامة للمعلومات 

وامل�رشف العام على جلنة اإعداد التقرير 
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املقدمة

االإطار العام للتنمية

التحوالت االقت�شادية واالجتماعية 

التحوالت الدميوغرافية واأثرها على عر�ص القوى العاملة الليبية 

التحوالت يف �شيا�شات التوظيف يف االقت�شاد الوطني 

حتديات التنمية 

التعليم بني املفهوم والواقع وال تطلعات امل�شتقبلية

الق�شم االأول :

التعليم وبناء راأ�ص املال الب�رشي 

التعليم و�شوق العمل : حتديد املفهوم 

النظرية االقت�شادية :- 

1- النمط االأول من التحليل االقت�شادي 
2- النمط الثاين من التحليل االقت�شادي 
3- النمط الثالث من التحليل االقت�شادي

العالقة بني التعليم و�شوق العمل : االأبعاد املتعددة 

1- الوظيفة االقت�شادية للتعليم 
2- الوظيفة احل�شارية للتعليم 

رقم ال�شفحة

14
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20
23

28 
29
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29
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املحتــــويات
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الق�شم الثاين :- 

التعليم الليبي الواقع والطموح 

تقييم اأداء الن�شاط التعليمي والتدريبي 

1- االإنفاق على التعليم والتدريب من امليزانية العامة 
2- االلتحاق املدر�شي 

2-1 االلتحاق ح�شب املراحل
2-2 االلتحاق ح�شب فئات ال�شن 

3- التطور العددي للملتحقني بالتعليم 
3-1 التطور العددي للملتحقني ح�شب اجلن�ص

3-2 التطور يف حالة الهرم التعليمي 
4- واقع البنية التعليمية  

5- الف�شول الدرا�شية  
6- املدر�شون 

7- خمرجات التعليم
8- خ�شائ�ص النظام التعليمي يف ليبيا 

اال�شتخدام يف االقت�شاد الليبي

اأوالً : تطور القوى العاملة يف االقت�شاد الوطني 

ثانيا اال�شتخدام

1- اال�شتخدام واحلالة التعليمية 
2- اال�شتخدام ح�شب االأن�شطة االقت�شادية 

3- الهيكل املهني لال�شتخدام 
4- اال�شتخدام وفئات ال�شن 

5- اال�شتخدام ح�شب احلالة العملية
ثالثاً : الباحثون عن عمل

رابعاً : تطور اال�شتخدام الكلي للعمل وعالقته با�شتخدام 

العمالة الوافدة 

خام�شاً : �شيا�شات اال�شتخدام 

33
33
34
37
37
39
40
41
42
43
47
50
50
52

58
59
60
61
63
65
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68
70

72

املحتــــويات
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الف�شل الرابع

الف�شل اخلام�س

التعليم الليبي وجمتمع امل�شتقبل و�شوق العمل

احتياجات �شوق العمل 

العالقة بني خمرجات التعليم واحتياجات �شوق العمل 

جمتمع املعرفة ودورة يف اإ�شالح النظام التعليمي 

توجهات اقت�شاد املعرفة 

منطلقات جمتمع املعلومات 

خ�شائ�ص جمتمع املعلومات وعالقتها بالتنمية وفر�ص العمل 

املعرفة والتعليم وفر�ص العمل 

ال�شيا�شات الوطنية يف جماالت تكنولوجيا املعلومات 

اخلال�شة والتو�شيات 

بحث ميداين الا�شتق�شاء حالة التوافق بني خمرجات 

التعليم ومتطلبات �شوق العمل

الق�شم االأول 

منهجية العمل 

املقدمة 

اأهداف البحث 

اأدوات البحث 

منهجية البحث

طريقة العمل 

حجم العينة 

العمل امليداين والتجهيز االإلكرتوين 

ن�شب اال�شتجابة

الق�شم الثاين 

امل�شح اخلا�ص باخلريجني

اأوالً : خ�شائ�ص العينة 

ثانياً : طريقة احل�شول على العمل واملعاملة الوظيفية 

ثالثاً : خ�شائ�ص العمل واحلراك الوظيفي 

رابعاً : العالقة بني التعليم ومتطلبات �شوق العمل
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ثانياً : التو�شيات 
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اأوالً : امل�شاهد
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  قائمة اجلداول

 16 عدد ال�شكان خالل الفرتة ) 1973 - 2006(         جدول ) 1 - 1 ( 

 18 معدالت النمو لل�شكان الليبيني وغري الليبيني        جدول ) 1 - 2 ( 

جدول ) 1 - 3 (  تطور عدد ال�شكان الليبيني يف �شن العمل ) ال�شكان الن�شطني اقت�شاديا 15 �شنة فاأكرث(

 35 والعاملني اقت�شاديا ) عر�ص العمل ( للفرتة 1973 - 2006 .           

االإنفاق على التعليم والتدريب وعالقته باالإنفاق على االقت�شاد الوطني والناجت املحلي جدول ) 2 - 1 ( 

 37 االإجمايل خالل الفرتة 2001 - 2006 م�شيحي.           

تطور معدالت االلتحاق املدر�شي لل�شكان يف �شن الدرا�شة ) 6 - 24 �شنة ( للفرتة  من جدول ) 2 -  2 (  

 38 1995 اإىل 2006 .               

 39 معدالت االلتحاق ح�شب التجمع ال�شكاين واجلن�ص لعامي 1995 و 2006 .     جدول ) 2 - 3 ( 

معدالت االلتحاق لل�شكان يف �شن الدرا�شة ح�شب فئات ال�شن واجلن�ص  لعامي جدول ) 2 - 4 ( 

 40 1995 و 2006                 

اإح�شائية التعليم والتدريب لل�شنوات الدرا�شية 2000 / 2001 و 2005 / 2006  جدول ) 2 - 5 ( 

 41 موزعة ح�شب املراحل واجلن�ص              

تطور ن�شبة اجلن�ص يف االلتحاق بالتعليم والتدريب للعامني الدرا�شيني 2000 / 2001  جدول ) 2 - 6 ( 

 42 و 2005 / 2006                

تطور الهرم التعليمي خالل الفرتة  1995 - 2006        43  جدول ) 2 - 7 ( 

        رقم اجلدول                                                                        رقم ال�شفحة
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توزيع طالب التعليم اجلامعي ح�شب التخ�ش�ص واجلن�ص واالأهمية الن�شبية لكل تخ�ش�ص جدول ) 2 - 8 ( 

 45 للعام الدرا�شي 2006 - 2007             

 49 كثافة الف�شل مبرحلتي التعليم االأ�شا�شي واملتو�شط على م�شتوى ال�شعبيات      جدول ) 2 - 9 ( 

 51 تطور خريجي اجلامعات واملعاهد العليا لل�شنوات 1995 و 2006 و 2007  ح�شب التخ�ش�شات   جدول ) 2 - 10 ( 

58 يو�شح توزيعات القوى الب�رشية ح�شب اجلن�ص ل�شنتي 1995 و 2006       جدول ) 3 - 1 ( 

توزيع امل�شتغلني الليبيني ح�شب اجلن�ص مع بيان ن�شبة م�شاركة املراآة ومعدل االإعالة  جدول ) 3 - 2 ( 

 59 لل�شنوات 1995 و 2006               

اال�شتخدام ح�شب اجلن�ص واحلالة التعليمية للفرتة 1984 - 1995      60  جدول ) 3 - 4 (  

 62 التوزيع الن�شبي للم�شتخدمني ح�شب اأق�شام الن�شاط االقتـ�شادي واجلن�ص للفرتة 1984 - 2006   جدول ) 3 - 5 ( 

 64 التوزيع الن�شبي للم�شتغلني الليبيني ح�شب اأق�شام املهن واجلن�ص للفرتة 1984 - 2006    جدول ) 3 - 6 ( 

ال�شكان الليبيني ممن اأعمارهم 15 �شنة فما فوق وعدد العاملني اقت�شاديا منهم ون�شب جدول ) 3 - 7 ( 

 65 امل�شاركة ح�شب اجلن�ص وفئات ال�شن للفرتة من 1984   اإىل 2006         

توزيع امل�شتغلني الليبيني ح�شب القطاع للفرتة 1984 - 2006       67  جدول ) 3 - 8 (  

 69  جدول ) 3 - 9 (   تطور عدد الباحثون عن عمل من القوى العاملة الليبية خالل ال�شنوات من 1984 اإىل 2006  

امل�شجلون كباحثني عن عمل وعدد املن�شبني منهم اإىل وظائف ح�شب اجلن�ص جدول ) 3 - 10( 

 69 خالل الفرتة 1995 - 2000              

71 تطور ا�شتخدام الليبيني والعمالة الوافدة خالل الفرتة ) 1970 - 2006 (      جدول ) 3 - 11 ( 

  قائمة اجلداول

        رقم اجلدول                                                                        رقم ال�شفحة



10

قائمة االأ�شكال
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يف ظل ال�شلطة 

ال�شعبية 

�شلطة 

كل النا�س 

يكون تقرير 

ال�شيا�شات 

االإمنائية هو 

م�شوؤولية 

كل مواطن 

وم�شوؤولية 

املجتمع بالوجه 

االأكمل

خالل الفرتة 

املمتدة من 

1970 اىل 2007 
مت تخ�شي�س ما 

جمموعه 99.8 

مليار دينار ليبي 

من موارد اخلزانة 

العامة للتنمية 

االقت�شادية

عامة  للتنمية  الوطنية  لل�شيا�شة  املتتبع  اإن 

اأنها  يالحظ   ، خا�ص  ب�شكل  الب�رشية  والتنمية 

تتمتع بخ�شو�شية تفردها عن بقية التجارب التي 

يجري تطبيقها من قبل املجتمعات االأخرى ، حيث 

كل  م�شوؤولية  هو  االإمنائية  ال�شيا�شات  تقرير  اإن 

مواطن وم�شوؤولية املجتمع بالوجه االأكمل ، وذلك 

ال�شلطة  على  القائم  احلكم  نظام  من  انطالقا 

ال�شعبية املبا�رشة ، واأن ال�شعب ميار�ص ذلك عمليا 

عن طريق املوؤمترات ال�شعبية واللجان ال�شعبية.

يف مثل هذا التنظيم اجلماهريي ي�شبح التخطيط 

للتنمية �شاأنا �شعبيا فال�شعب من خالل موؤمتراته 

ال�شعبية ومن خالل ما تقدمه له جلانه التنفيذية 

من درا�شات وبدائل يتويل تقرير امل�شمون واملحتوى 

والفل�شفة  تتفق  التي  التنموية  واخليارات 

يقوم  ال�شياق  هذا  يتبناها.ويف  التي  االجتماعية 

اأعلى  حتقيق  على  باملجتمع  النهو�ص  م�رشوع 

م�شتوى ممكن من االعتماد على الذات وي�شتند اإىل 

اأ�شا�ص  على  القائم  املجتمع  ببناء  اجلماعي  اخليار 

االجتماعي  العدل  واإعمال  الذاتية  املقدرة  حترير 

توظيف  يف  اال�شتدامة  عن�رش  على  والتاأكيد 

اإىل  يوؤدي  ومبا  الوطنية،  والب�رشية  الطبيعية  املوارد 

واملجتمع  للفرد  الب�رشي  الرفاه  مب�شتوى   النهو�ص 

كاأ�شا�ص  والتكنولوجية  املادية  القدرة  تطوير  واإىل 

التجدد يف  ل�شمان عن�رش  واملعريف  العلمي  للبناء 

امل�رشوع املجتمعي الليبي حا�رشا وم�شتقبال  .

اجلماهريية  �شهدت  املا�شية  االأربعة  العقود  خالل 

واجتماعية  اقت�شادية  حتوالت  الليبية  العربية 

منط  من  حتولت  اإذ  االأهمية،  من  كبرية  درجة  على 

ب�شكل  ويقوم   الب�شيط  بالعي�ص  يت�شم  اقت�شاد 

احلجم  �شغرية  التقليدية  الزراعة  على  رئي�شي 

اقت�شاد  اإىل  اخلدمية   االأن�شطة  وبع�ص  والتجارة 

حديث _ واإن كان ناميا _  ميتاز بتنوع متزايد يف 

الروابط  من  املزيد  ويخلق  الدخل،  وم�شادر  االإنتاج 

والتكامل  الرئي�شية  قطاعاته  بني  التفاعلية 

االت�شاع.   يف  االآخذ  والعاملي  االإقليمي  االقت�شادي 

وكان من بني اأهم االأ�شباب التي �شاهمت يف حتقيق 

تلك التحوالت ما يلي:- 

النفط  ت�شدير  عائدات  يف  الكبرية  الزيادة   -1
وزيادة  اأ�شعاره  الرتفاع  نتيجة  كانت  التي   ، اخلام 

عقد  بداية  منذ  العاملية  ال�شوق  يف  عليه  الطلب 

ال�شبعينات من القرن املا�شي.

منذ  �شعى  الذي  الوا�شع   التنموي  اجلهد   -2
للموارد  االأمثل  التوظيف  حتقيق  اإىل  الفرتة  تلك 

اخلام  النفط  ت�شدير  عائدات  من  املتاحة  املالية 

واالجتماعية،  االقت�شادية  التنمية  اأداء  تعزيز  يف 

يف  التنموية  اجلهود  ا�شرت�شدت  ال�شبعينات  ومنذ 

االقت�شادي  التحول  خطط  من  مبجموعة  البالد 

ومتو�شطة  و�شاملة  االإعداد  جيدة  واالجتماعي 

اإىل جانب الربامج التنموية  املدى )خم�ص �شنوات( 

على  عملت  التي  ال�شنوية  التنمية  وميزانيات 

والتطلعات  االأهداف  من  مرغوب  هو  ما  جت�شيد 

ال�شنة  والثالثني   الثماين  امتداد  على  الوطنية 

فقد  للتنمية،  الوطنية  للروؤية  وجت�شيداً  املا�شية. 

درجة  اإىل  حمابية  وتوجهاتها  �شيا�شاتها  جاءت 

اأهدافها  انتقاء  يف  االجتماعية  لالعتبارات  كبرية 

التي متثلت  يف االأتي :-

املواطنني وحت�شني جودة  1- رفع م�شتوى معي�شة 
حياتهم والنهو�ص بقدراتهم.

2- تنويع هيكل االقت�شاد الوطني من خالل الدفع 
بتنمية القطاعات االآنتاجية.

الأدوات  تعزيزا  الدخل  توزيع  يف  العدالة  حتقيق   -3
العدالة االجتماعية يف جماالت العي�ص الكرمي.

خالل  من  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى  حت�شني   -4
ن�رش مرافقها على كامل الرتاب الليبي.

5- تنمية وتطوير املوارد الب�رشية، واإعطاء التعليم 
والتدريب بجميع م�شتوياتهما االأولوية املطلقة.

6- حتقيق تنمية مكانية متوازنة.

التحوالت االقت�شادية واالجتماعية

ويف �شبيل حتقيق هذه االأهداف وغريها من االأهداف 

التى مل تتم االإ�شارة اإليها يف هذا ال�شياق، فقد مت 

خالل الفرتة املمتدة من 1970  اإىل 2007  تخ�شي�ص 

ما جمموعه 99.8 مليار دينار ليبي من موارد اخلزانة 

اأنفق  واالجتماعية  االقت�شادية  للتنمية  العامة 
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يف ظل 

ال�شيا�شات 

املتوجهة نحو 

تنويع م�شادر 

الدخل من 

خالل تعزيز 

اداء االن�شطة 

االنتاجية، فقد 

انخف�شت 

م�شاهمة قطاع 

النفط والغاز 

يف الناجت املحلي 

االإجمايل من 

%48.7 عام 1985 
اإىل %31.8 عام 

1997 ثم اإىل 
%31.1 عام 2006 

.خ�ش�ص  ليبي  دينار  مليار   82.6 قيمته  ما  منها 

جمموعه  ما  الب�رشية  التنمية  لقطاعات  منها 

 %  11.7 اإىل  ت�شل  بن�شبة  ليبي  دينار  مليار   11.7
من االإجمايل العام للمخ�ش�شات .

ومن خالل ما مت تخ�شي�شه واإنفاقه على قطاعات 

�شاهمت  فقد  املبالغ،  تلك  من  الب�رشية  التنمية 

اإحداث  يف  الفرتة  تلك  امتداد  على  النفقات  هذه 

تطورات مهمة يف خمتلف نواحي احلياة، وقد امتد 

اأثرها يف عدة اجتاهات من اأهمها:

1- حت�شن امل�شتوى املعي�شي وال�شحي لل�شكان.
يف  لل�شكان  املدر�شي  اأاللتحاق  معدالت  تطور   -2
ال�شن املدر�شية. و تطور احلالة التعليمية لل�شكان 

عامة وللمراآة ب�شكل خا�ص.

3- تقليل التفاوت يف توزيع الدخول.
ترجم  وال�شحي  املعي�شي  امل�شـتوي  جمال  ففـي 

ذلك برفع العمر املتـوقع عند الـوالدة من 46 �شنة يف 

عام 1969 اإىل 73 �شنة يف عام 2008   ، اأما يف جمال 

التعليم فقد انخف�شت االأمية بني ال�شكان الليبيني 

 %  72.9 و  للذكور   %  32(  % من51.6  فاأكرث(   15(

لالإناث( يف عام 1973   لت�شل 13.2 % )7.2 % للذكور 

و19.36 % لالإناث( عام 2006 ، وفيما يخ�ص تقليل 

التفاوت يف توزيع الدخل، فقد انخف�ص موؤ�رش التفاوت 

يف توزيع الدخول من 5.2 عام 1969 لي�شل اإىل 2.3 

يف عام 2003   )موؤ�رش التفاوت هنا ي�شري اإىل ن�شبة 

الدخل الذي يح�شل عليه اخلم�ص االأغنى من ال�شكان 

اإىل الدخل الذي يح�شل عليه اخلم�ص االأفقر(

طيلة  الب�رشية  للتنمية  اجليد  االأداء  هذا  اإطار  ويف 

العقود االأربعة املا�شية، فاإن دليل التنمية الب�رشية 

حافظ على م�شتواه بحدود )0.80( خالل الفرتة من 

1993 وحتى 2007 . 

القيا�شية  االأرقام  متو�شط  هو  الدليل  هذا  اإن 

هذا  ويف   ، والدخل  وال�شحة  التعليم  ملوؤ�رشات 

ال�شياق فقد احتلت ليبيا املرتبة 56 يف ترتيب الدول 

لعام 2007 ، ح�شبما جاء يف تقرير التنمية الب�رشية 

ثم �شنفت  ومن  العام  لهذا  املتحدة  االأمم  لربنامج 

 ، املتو�شطة  التنمية  ذات  الدول  �شمن  من  ليبيا 

كما اأنها احتلت املرتبة االأوىل على م�شتوى القارة 

االأفريقية.

للتنمية  االآخر  اال�شرتاتيجي  الهدف  ويتمثل 

الدخل  تنويع م�شادر  واالجتماعية يف  االقت�شادية 

النفط  اإنتاج  عائدات  على  االعتماد  وتقليل 

العام.  والدخل  االقت�شادي  الناجت  لتوليد  كم�شدر 

وقد جنحت ال�شيا�شة العامة يف هذا ال�شدد، حيث 

انخف�شت م�شاهمة قطاع النفط والغاز يف الناجت 

املحلي االإجمايل من 48.7 % عام 1985 اإىل 31.8 % 

عام 1997 ثم اإىل 31.1 % عام 2006 .وعلى الرغم 

غري  القطاعات  م�شاهمة  يف  التح�شن  هذا  من 

النفطية يف توليد الناجت املحلي االإجمايل فقد ظل 

اأبرز  من  الوطني  لالقت�شاد  الكامل  التنويع  هدف 

التنموية خالل  ال�شيا�شات  تواجه  التي  التحديات 

العقود املا�شية ويف امل�شتقبل املنظور.

التحوالت الدميوغرافية

واأثرها على عر�س القوى العاملة الليبية

 

القوى  وعر�ص  الدميوغرايف  الو�شع  درا�شة  من خالل 

العاملة الليبية ميكن االإ�شارة اإىل النقاط التالية :

عقد  منت�شف  ومنذ  ال�شكاين  النمو  �شهد   : اأوال 

ال�شتينيات من القرن املا�شي معدالت منو مرتفعة 

بلغت يف املتو�شط 3.4 % طيلة الفرتة املمتدة من 

عام 1964 اإىل عام 1984 وذلك كنتيجة للتح�شن 

التي  وال�شحية  املعي�شية  امل�شتويات  يف  امللحوظ 

نتج عنها انخفا�ص كبري يف معدالت الوفيات وب�شكل 

م�شاحب  منو  مع  والر�شع  االأطفال  وفيات  خا�ص 

ملعدالت اخل�شوبة مما نتج عنه و�شع �شكاين يتميز 

بظاهرة طفرة منو ال�ّشكان �شغار ال�شن ) 14 �شنة 

واأ�شبحت هذه الفئة العمرية تتنامى من   ،) فاأقل 

اأخرى  اإىل  فرتة  من  الن�شبية  واالأهمية  العدد  حيث 

% من املجموع الكلي  حتى بلغت ما يزيد عن 50 

لل�شكان يف منت�شف عقد الثمانينات.

النهائية  النتائج  اأظهرت   1995 عام  يف   : ثانيا 

للنمو  معدال  الليبيني  لل�شكان  العام  للتعداد 

امل�شتوى يف  بهذا  منخف�شا جدا مل يكن متوقعا 

ذلك الوقت، وذلك رغم وجود العديد من ال�شواهد 

يتحقق،  �شوف  للنمو  مغايرا  اجتاها  اأن  توؤكد  التي 

من  الليبيني  ال�شكان  منو  معدل  انخف�ص  حيث 

 %  2.8 اإىل  لي�شل   )1984 –  1973( % خـالل   4.2
خـــــــــــالل الفتـرة ) -1984 1995( .
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�شكل )1( ال�شكان الليبيون وغري الليبيني

ال�شكان الليبينيال�شكان غري الليبيني

1.000
1

0

1973

1984

1995

2006

0002.000
2

0003.000
3

0004.000
4

0005.000
5

0006.000
6

الفرتة

1984 - 1973

1995 - 1984

2006 - 1995

�شكان ليبيون

4.21

2.83

1.78

�شكان غري ليبيني

6.9

) 0.05  (

) 0.01 (

املجموع

4.4

2.5

1.56

معدالت النمو لل�شكان الليبيني وغري الليبيني

د
دا

ع
ت
ت ال

وا
ن
ش
�

ال�شنة

1973

1984

1995

2006

ال�شكان الليبيون

2،052،272

3،231،059

4،289،739

5298152

ال�شكان غري الليبيني

196،865

411،617

409،300

359540

جمموع ال�شكان

2،249،237

3،642،676

4،799،039

5657692

ن�شبة غري الليبيني )%(

8.8

11.3

8.5

6.4

اجلدول رقم ) 1-1 ( عدد ال�شكــــان خـالل الفرتة )1973 - 2006( 
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ا�شتق�شائية  درا�شات  وجود  عدم  من  وبالرغم 

االأ�شباب احلقيقية لهذا االنخفا�ص،  ميدانية حتدد 

فاإن ال�شواهد الظاهرة يف تلك الفرتة توؤكد �شحة 

هذا االجتاه، ومن بني اأهم تلك ال�شواهد ما يلي:

بني  االأول  الزواج  عند  ال�شن  متو�شط  ارتفاع   -1
عامي 1973 و 1984 من 25 اإىل 32 �شنة بالن�شبة 

لالإناث.مما  بالن�شبة  �شنة   23 اإىل   19 ومن  للذكور 

وقد   ، االرتفاع  يف  اأخذ  املتو�شط  هذا  اأن  على  يدل 

التعليمية عند  احلالة  ارتفاع  اإىل  يعزى هذا االجتاه 

العلمي  التح�شيل  موا�شلة  نتيجة  اجلن�شني 

وارتفاع   ، ناحية  من  الثانوي  بعد  ما  مرحلة  حتى 

م�شاهمة املراآة الليبية يف الن�شاط االقت�شادي من 

ناحية اأخرى.

لل�شكان  االأمية  انخف�شت  ال�شياق  هذا  ففي 

الليبيني ممن عمرهم 15 �شـــنة فاأكرث من 51.6 % 

)32 % للذكور و 72.9 % لالإناث( عام 1973 لت�شل 

لالإناث(   % و47.2  للذكور   %  18.5(  %  31.6 اإىل 

بالتعـــــليم  االلتحـاق  حجم  وتطور   ،1984 عام 

بنني   3253( وطالبـة  طالـباً   3663 من  اجلامعي 

طالباً   32770 اإىل  لي�شل   1970 عام  بنات(  و410 

وطالبة )21628 بنني و 11142 بنات( عام 1984 .

يف  الليبية  املراآة  م�شاهمة  معدالت  تطورت  كما 

الن�شاط االقت�شادي من 5.8 % من جمموع الن�شاء يف 

�شن العمل عام 1973 لت�شل اإىل 11.1 % عام 1984 . 

بداللة  اخلام  اخل�شوبة  معدالت  انخفا�ص   -2
متو�شط عدد االأطفال للمراآة الواحدة لدى الن�شاء 

 49  –15( اأي  االإجناب  �شن  يف  هن  الالئي  الليبيات 

للمراآة  االأطفال  عدد  متو�شط  كان  حيث  �شنة( 

الواحدة يف حدود )1.13( طفال عام 1973 انخف�ص 

لي�شل اإىل 0.91 طفال عام 1984 .

املتاحة  البيانات  ت�شري  اأي�شا  ال�شياق  هذا  ويف   -3
حيث  الليبيني،  املواليد  عدد  يف  كبري  انخفا�ص  اإىل 

انخف�ص عددهم من 187.3 األف مولود عام 1990 

لي�شل اإىل 98.4 األف مولود عام 1994 ، واأن مثل هذا 

االجتاه يوؤكد حقيقة انخفا�ص معدالت اخل�شوبة.

كبري  دور  له  يكون  قد  والذي  الثالث  وامل�شهد   -4
يف جانب هام من ذلك االنخفا�ص، اأال وهو ال�شلوك 

االأفراد  قبل  من  ب�شكل طوعي  املتخذ  االجتماعي 

االقت�شادية  االأو�شاع  مع  للتكيف  كاإجراء  وذلك 

�شادت  التي  للرفاهية  حمابية  غري  اأ�شبحت  التي 

طيلة الفرتة ال�شابقة )1973 – 1984(.

اإن هذا االجتاه التنازيل يف معدل منو ال�شكان الليبيني 

 2006 عام  حتى  ا�شتمر  قد   1995 عام  بداأ  والذي 

معدل  �شجل  لل�شكان، حيث  عام  تعداد  اآخر  وهو 

منو ي�شل اإىل 1.8 % خالل الفرتة 1995– 2006 .

النمو  معدل  يف  انخفا�ص  حلدوث  نظرا   : ثالثا 

الليبيني  لل�شكان  العمري  الهيكل  فاإن  ال�شكاين 

قد تغري خالل الفرتة 1995-2006 ، ولكن يف االجتاه 

االآخر مقارنة مبا كان عليه يف الفرتة ال�شابقة  وترتب 

على ذلك حدوث زيادة يف الفئات العمرية )15 �شنة 

واالأهمية  املطلق  العدد  يف  زيادة  ثم  ومن  فاأكرث( 

الن�شبية لالأفراد العاملني اقت�شاديا.

الفئات  يف  الليبيني  ال�شكان  ن�شبة  فاإن  وبذلك 

العمرية )15 �شنة فاأكرث( قد ارتفعت من  49.9 % 

�شنة  1984  لت�شل  اإلـــى 60.9 % �شنة   1995 

ثم اإىل  68.9 % �شنة 2006.

الليبيني  املتباطئ  لل�شكان  النمو  اأدى هذا   : رابعا 

اإىل اإعادة تركيب هيكل االأعمار ل�شالح فئات ال�شن 

النا�شطة اقت�شاديا )15– 64 �شنة( حيث ارتفعت 

 %  47 لل�شكان من  الكلي  املجموع  اإىل  ن�شبتهم 

عام 1984 لت�شل اإىل اأكرث من63.2 % عام 2006  .

الفرتة  هذه  يف  ال�شكاين  الو�شع  ميز  الذي  االأمر 

بظاهرة طفرة منو ال�شكان يف �شن العمل، اأي هناك 

اأعداد اأكرث من املوارد الب�رشية املتاحة للم�شاركة يف 

اإعدادها االإعداد  اأح�شن  اإذا ما  الن�شاط االقت�شادي 

ال�شحيح وتوظيفها يف ن�شاطات منتجة حقا. 

يوؤدي انخفا�س 

معدل منو 

ال�شكان اىل 

اعادة تركيب 

الهيكل العمري  

ل�شالح فئات 

ال�شن النا�شطة 

اقت�شلدية )15( 

فاأكرث 

ان ارتفاع 

العدد واالهمية 

الن�شبية 

لل�شكان يف 

�شن العمل، 

تعني ان الو�شع 

ال�شكاين يتميز 

بظاهرة طفرة 

منو ال�شكان يف 

�شن العمل



18

جدول )1-2( تطور عدد ال�شكان الليبيني يف �شن العمل )ال�شكان الن�شطني اقت�شادياً 15 �شنة فاأكرث ( والعاملني 

اقت�شادياً )عر�س العمل( للفرتة 2006-1973

البيـــــــان

ال�شكان يف �شن العمل

)15 �شنة فاأكرث(

العاملون اقت�شاديا

)عر�ص العمل( موزع بني

اأ- امل�شتغلون

ب - الباحثون عن عمل

معدل الن�شاط لل�شكان

يف �شن العمل  %

معدل التوظيف

للقوى العاملة  %

ذكور

518824

386844

372791

14053

74.7

96.4

ذكور

1848047

1198408

940133

258275

64.9

78.45

اإناث

477865

28718

28560

158

6.0

99.0

اإناث

1314739

205769

188053

17716

15.7

91.4

اإناث

1751231

477472

388153

89319

26.4

81.29

املجموع

996689

415562

401351

14211

41.3

96.6

املجموع

2675476

1100956

981424

119532

41.1

89.1

املجموع

3599278

1675880

1328286

347594

45.9

79.26

197319952006

من  العمل  لعر�ص  الكبري  التدفق  هذا  من  بالرغم 

دولة  زالت  ال  ليبيا  فاإن  الوطنية،  العاملة  القوى 

املجاالت  �شتى  يف  الوافدة  للعمالة  م�شتقبلة 

االأن�شطة االقت�شادية  املهنية واحلرفية ويف جميع 

ر�شمية  بطرق  بع�شها  التوظيف  اأ�شكال  وبكل 

ووفق عقود موثقة ر�شميا والبع�ص االآخر يف �شكل 

�رشكات منفذة مل�شاريع حكومية وعامة والبع�ص 

االآخر بدون اأي اإجراءات وهم ميثلون العدد االأكرب يف 

تلك العمالة.

قد  الليبيني  من  اقت�شاديا  العاملني  االأفراد  اإن 

اإىل   1984 �شنة  ن�شمة   680994 من  عددهم  زاد 

1675880 ن�شمة �شنة 2006 ، وخالل نف�ص الفرتة 
الليبيني  ال�شكان  عدد  اإجمايل  اإىل  ن�شبتهم  زادت 

من 20.6 % اإىل 31.6 % 

عدد  اأن   )2-1( رقم  اجلدول  بيانات  تو�شح  كما 

ال�شكان يف �شن العمل قد تطور مبعدل منو �شنوي 

مركب يلغ 3.7 % خالل الفرتة 1984 – 2006 وهو 

ون�شف  ال�شكان مبرة  اأعلى من معدل منو جمموع 

املرة خالل نف�ص الفرتة  ، ويف هذه الفرتة متيز الو�شع 

�شن  يف  ال�شكان  منو  يف  بطفرة  ليبيا  يف  ال�شكاين 

العمل. ونتيجة لذلك  ازداد عدد ال�شكان العاملني 

اقت�شاديا  )عر�ص القوى العاملة  وتطور مبعدل منو 

�شنوي مركب بلغ 4.1 %(

ونتيجة ملا تقدم فقد ارتفع عر�ص العمل من املجموع 

الكلي لل�شكان الن�شطني اقت�شاديا  )15 �شنة فاأكرث( 

من 42 % عام 1984 اإىل 45.9 % عام 2006 .

ويالحظ من بيانات اجلدول رقم )1-2( ارتفاع معدالت 

وتباطوؤ  الن�شائي  العن�رش  من  العمل  عر�ص  منو 

معدالت منو عر�ص العمل من الرجال، وبالتايل اأظهرت 

معدالت امل�شاهمة يف الن�شاط م�شتويات متناق�شة 

عند الرجال يف حني اأنها �شجلت معدالت متنامية 

الن�شبية  االأهمية  ارتفعت  ثم  ومن  الن�شاء،  لدى 

للعن�رش الن�شائي يف اإجمايل عر�ص العمل من القوى 

العاملة الوطنية من 12.9 % عام 1984 لن�شل اإىل 

28.5 % عام 2006 .

ذكور

1360737

895187

793371

101816

65.8

88.6

 ليبيا ال زالت دولة 

م�شتقبلة للعمالة 

الوافدة يف �شتى 

املجاالت املهنية 

واحلرفية ويف 

جميع االأن�شطة 

االقت�شادية

عدد ال�شكان يف 

�شن العمل قد 

تطور مبعدل منو 

�شنوي مركب يلغ 

%3.7 خالل الفرتة 
2006 – 1984

ارتفع عر�س العمل 

من املجموع الكلي 

لل�شكان الن�شطني 

اقت�شاديا  )15 �شنة 

فاأكرث( من %42 عام 

1984 اإىل 45.9%
عام 2006
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�شكل )2( تطور عدد ال�شكان الليبيني يف �شن العمل
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بطفرة  الدميوغرايف  الو�شع  يتميز  عندما 

ال�شكان يف �شن العمل، فاإن ن�شبة ال�شكان يف 

�شن العمل اإىل جمموع ال�شكان �شوف ترتفع، 

ويبداأ  ال�شكاين  الهرم  قاعدة  تتقل�ص  و�شوف 

ن�شبة  اأن  ليو�شح  املنت�شف  من  االنتفاخ  يف 

الفئــة  اإىل  االآن  دخلت  قد  ال�شكان  من  كبرية 

امل�شدر  متثل  التي  �شنة(   64  –15( العمـرية 

االأ�شا�شي لعر�ص العمل، ويرجع ذلك اإىل �شببني 

اثنني هما:  )االنخفا�ص يف معدل املواليد وزيادة 

طفرة  ينقل  مما   ، الوالدة(  عند  املتوقع  العمر 

التي   ) فاأقل  �شنة   14( ال�شن  �شغار  ال�شكان 

ال�شابقة،  الفرتة  يف  ال�شكاين  الو�شع  بها  متيز 

اإىل طفرة يف ال�شكان يف �شن العمل، ومتثل هذه 

الو�شعية ما يعرف بالهبة الدميغرافية،   

ومتثل الهبة الدميوغرافية _ التي ت�شتمر نحو 

اأربعة عقود _ فر�شة تاريخية للنمو والتقدم 

اأح�شن البلد توظيفها ل�شالح  اإذا  االقت�شادي 

التنمية، علما باأن هذه الفر�شة �شتزول عندما 

بالدخول يف �شن  ال�شكانية  الطفرة  تبداأ هذه 

ال�شيخوخة.

اأن ال�شكان يف فئة العمر  لقد مت التعرف على 

اأو  العمل  لقوة  موؤ�رش  هو  �شنة(   64  –  15(

املتاحة  العاملة  للقوى  املحتمل  الر�شيد 

الفئة  هذه  منو  �رشعة  فاإن  وعليه  لالقت�شاد، 

ال�شكان  جمموع  يف  الن�شبي  حجمها  وتطور 

يعترب  ذا اأهمية خا�شة يف التوجهات التنموية 

من  كبرية  ن�شبة  هناك  كانت  فاإذا  املرغوبة، 

اأي  العمرية -  الفئة  ال�شكان تقع �شمن هذه 

اأنهم يف مطلع حياتهم العملية - اأو اإذا كانت 

هذه الفئة تنمو ب�شكل اأ�رشع مقارنة بالفئات 

و  فاأقل  �شنة   14 االأطفال   ( املعالة  االأخرى 

اجلزء  اأن  يعنى  فهذا  فاأكرث(  �شنة   65 ال�شيوخ 

يف  امل�شاهمة  على  قادر  ال�شكان  من  االأكرث 

ب�رشية  موارد  هناك  اأن  االقت�شادي،اأي  الن�شاط 

حتقيق  اإمكانية  يعني  مما  للبلد،  متاحة  اأكرث 

م�شتوى دخل واإنتاج اأكرب اإذا ما توفرت الظروف 

املنا�شبة لتوظيف هذه القوى الب�رشية.

االآثار  اإن  حيث  باالهتمام  جديرة  م�شاألة  وهذه 

تتحقق  ال  العاملة  القوى  لزيادة  االإيجابية 

العديد  على  تعتمد  واإمنا  تلقائي  ب�شكل 

قدرة  حتدد  التي  وال�شيا�شات  املوؤ�ش�شات  من 

االقت�شاد على توفري وجتهيز ال�شكان براأ�ص املال 

املادي والتعليم والتدريب املالئمني وعلى قدرته 

على ا�شتيعابهم يف وظائف منتجة حقا. 

ومتثل الهبة 

الدميوغرافية 

ـ التي ت�شتمر 

نحو اأربعة عقود 

ـ فر�شة تاريخية 

للنمو والتقدم 

االقت�شادي اإذا 

اأح�شن البلد 

توظيفها 

ل�شالح 

التنمية، علما 

باأن هذه الفر�شة 

�شتزول عندما 

تبداأ هذه الطفرة 

ال�شكانية 

بالدخول يف �شن 

ال�شيخوخة.
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فالهبة الدميوغرافية ، وكما �شبقت االإ�شارة اإىل 

ذلك، لن ت�شتمر اإىل ما ال نهاية واإمنا �شوف تبداأ 

ال�شكانية  الطفرة  تدخل  عندما  التال�شي  يف 

يف ال�شيخوخة، وتبداأ ن�شبة اإعالة كبار ال�شن 

توظيف  البلد من  يتمكن  واإن مل   ، االرتفاع  يف 

ال�شحيح  بال�شكل  الدميوغرافية  الهبة  هذه 

االقت�شادي  التقدم  حتقيق  من  يتمكن  ومل 

املن�شود يف هذه املرحلة ف�شي�شاب مبا ي�شمى  

االقت�شادي  االأداء  ال�شكان، حيث �شعف  بفقر 

املعي�شة  م�شتويات  يف  تدٍن  من  ي�شاحبه  وما 

ال�شكان  من  كبرية  ن�شبة  اإعالة  اأعباء  وارتفاع 

الذين جتاوزوا �شن العمل. واإذا ا�شتغل البلد هذه 

الهبة الدميوغرافية ب�شكل جيد وا�شتطاع بناء 

اقت�شاد متقدم، وحقق م�شتويات دخول عالية 

ودائمة فاإنه �شوف يتمكن من اإعالة تلك الفئة 

من ال�شكان دون اأزمات،

غري اأن جناح البلد يف توظيف الهبة الدميوغرافية 

درجة  يف  تتحكم  التي  العوامل  على  يتوقف 

للتغريات  االقت�شادية  العوامل  ا�شتجابة 

فيما  اأهمها  حتديد  ميكن  والتي  الدميوغرافية، 

يلي:

1- وجود �شوق عمل كفوؤ ي�شتطيع ا�شتيعاب 
العمل  فر�ص  من  ويزيد  العاملة  القوى  طفرة 

يف  والراغبني  القادرين  االأفراد  اأمام  املتاحة 

العمل.

جودة  ذي  وتدريبي  تعليمي  نظام  وجود   -2
عالية وقادر على تزويد االأفراد باملهارات واملعارف 

واالجتاهات الالزمة لزيادة االإنتاج واالإنتاجية.

جذب  ي�شتطيع  متطور  مايل  نظام  وجود   -3
املالية  واملوؤ�ش�شات  لالأفراد  املحتملة  املدخرات 

اأف�شل  نحو  اأمثل  ب�شكل  وتخ�شي�شها 

ا�شتخداماتها واأكرثها اإنتاجية.

ي�شمن  وت�رشيعي  موؤ�ش�شي  اإطار  وجود   -4
لكل  والواجبات  واحلقوق  االدوار  و�شوح 

املتعاملني بالن�شاط االقت�شادي.

التحوالت يف �شيا�شات التوظيف

يف االقت�شاد الوطني

لقد �شهدت �شوق العمل يف االقت�شاد الوطني 

التوظيف  �شيا�شات  يف  التطورات  من  العديد 

والت�شغيل. كان من اأبرزها ما يلي:

ال�شبعينيات  بداية عقد  الفرتة من  اأوال:-   يف 

وحني اأواخر عقد الثمانينات من القرن املا�شي، 

متيز عر�ص العمل من القوى العاملة الوطنية 

وذلك  العمل  على  الطلب  مقابل  يف  بق�شور 

لعدة اأ�شباب من اأهمها:

1- اإرتفاع ن�شبة �شغار ال�شن ) 14 �شنة فاأقل( 
عام  لل�شكان  الكلي  املجموع  من   %  49.9
1984 .اأي اأن اأكرث من ن�شف ال�شكان خارج �شن 
العمل عند االأخذ يف احل�شبان كبار ال�شن وغري 

القادرين على العمل.

الن�شاط  يف  املراآة  م�شاهمة  �شعف   -2
االقت�شادي، حيث مل تتعدى م�شاهمة املراآة يف 

% عام   12.9 الوطنية  العاملة  القوى  جمموع 

1984 وبن�شبة 11.1 % من جمموع الن�شاء يف 
�شن العمل.

التنمية  برامج  يف  امل�شبوق  غري  التو�شع    -3
زيادة  عنه  نتج  مما  واالجتماعية  االقت�شادية 

كبرية يف الطلب على العمل.
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يف مثل هذا الو�شع ويف اإطار �شيا�شات حمابية 

الدولة  اعتمدت  فقد  االجتماعية،  لالعتبارات 

�شيا�شة التوظيف االجتماعي  هذه ال�شيا�شة 

من  عمل  عن  الباحثني  توجيه  على  القائمة 

االإداري  اجلهاز  اإىل  اخلريجني  وغري  اخلريجني 

ومن�شاآت القطاع العام بغ�ص النظر عن مدى 

املوجهني  هوؤالء  خلدمات  االأجهزة  تلك  حاجة 

هو  من  لكل  العمل  �شمان  �شيا�شة  اأي  لها، 

املهنية  املهارات  لتوفر  احلاجة  دون  له  طالب 

والفنية يف هوؤالء.

�شهادة  على  احل�شول  جمرد  اأ�شبح  ثم  ومن 

تدريبية  موؤ�ش�شة  اأي  اأو  اجلامعة  من  تخرج 

ذاته للح�شول على  مهنية هو �شمان يف حد 

بداية  منذ  عنه  نتج  الذي  االأمر  عمل.  فر�شة 

يف  مفرط  وظيفي  تكد�ص  الثمانينات  عقد 

اجلهاز االإداري ومن�شاآت القطاع العام.

وكان من اأهم النتائج ل�شيا�شة التوظيف تلك 

الثاين  الن�شف  منذ  نف�شها  الدولة  وجدت  اأن 

من  هائل  كم  يف  تعاين  الثمانينات  عقد  من 

املوظفني الزائدين عن احلاجة، اأي تكد�ص وظيفي 

يف اجلهاز االإداري للدولة ومن�شاآت القطاع العام، 

ميثل اأ�شواأ حالة من حاالت البطالة املقنعة بني 

�شفوف القوى العاملة الوطنية.

ال�شن  �شغار  ال�شكان  طفرة  اإن   -: ثانيا 

عقد  منت�شف  من  الفرتة  خالل  �شادت  التي 

من  الثمانينات  عقد  نهاية  واإىل  ال�شتينيات 

عامة  �شيا�شة  �شياق  ويف  املا�شي،  القرن 

ال�شواغل  حمور  هم  النا�ص  باأن  ترى  للدولة 

املتعلقة بالتنمية امل�شتدامة واأن تنمية املوارد 

الب�رشية متثل عن�رشاً حا�شماً يف حتقيق التنمية 

على  القادرة  الفعالة  التنمية  واأن  املن�شودة، 

النا�ص  قدرات  تعزز  املتوا�شل  الذاتي  العطاء 

وكفاءاتهم وتو�شع نطاق اخليارات املتاحة لهم 

متطلباتهم يف  وحتقيق  تطوير معي�شتهم  يف 

هو  حم�شلتها  كانت  والتي   ، الكرمي  العي�ص 

اأولوياتها  اأوىل  بني  من  التعليم  ن�شاط  و�شع 

يف جهود التنمية والتخطيط لها طيلة عقد 

الثمانينات  عقد  منت�شف  وحتى  ال�شبعينات 

تو�شع كبري يف  املا�شي، مما نتج عنه  القرن  من 

االأ�شا�شية  البنية  وتطور  التعليمية  القاعدة 

واالإطار التدري�شي، ومن ثم ت�شاعدت معدالت 

االلتحاق ال�شايف بني الفئات العمرية يف ال�شن 

معدل  ارتفع  فقد   . �شنة(   24  –6( املدر�شية 

االلتحاق ال�شايف للفئة العمرية )6 – 11 �شنة( 

من 77.1 % عام 1973 اإىل 89.2 % عام 1995 

وللفئة   ،  2006 عام   %  95.9 اإىل  لت�شل  ثم 

اإىل   %  17.9 من  �شنة(   14  –  12( العمرية 

%66.1 لت�شل اإىل 82.7 %، وللفئة العـــمرية 
ثم   %  44.9 اإىل   %  7.6 17 �شنة( من   _ 15(

�شنة(   24  –18( العمرية  وللفئة   %  78.3 اإىل 

من 3.8 % اإىل %14.2 لت�شل اإىل 46.4 % خالل 

تلك ال�شنوات على التوايل.

 

وكان من نتيجة هذا النمو املت�شاعد ملعدالت 

مبوؤ�ش�شات  الدار�شني  عدد  تطور  اأن  االلتحاق 

وهى  واجلامعات،  املهني  والتدريب  التعليم 

اإىل  مبا�رشة  بخريجيها  تدفع  التي  املوؤ�ش�شات 

من  يتزايدون  خريجيها  واأ�شبح  العمل،  �شوق 

بداية عقد  اأخرى، وب�شكل خا�ص منذ  اإىل  قرتة 

الت�شعينيات، فبعد اأن كان عدد هوؤالء اخلريجني 

من   1979 عام  يف  خريجاً   4500 يتعدى  ال 

27967  خريجاً  بلغ عددهم  امل�شتويات  جميع 

2006 و  41571 خريجا عام  اإىل  1995 ثم  عام 

 عام 2007 ، اأي اأن خريجو النظام 
ً
45950 خريجا 

التعليمي والتدريبي قد تطور مبعدل منو �شنوي 

االأمور  ا�شتمرت  واإذا   ،  %  4.2 اإىل  مركب ي�شل 

على ما هى عليه، فاإن هذا العدد �شيت�شاعف 

يف غ�شون عقد ون�شف العقد. 

تنمية املوارد 

الب�رشية 

متثل عن�رشاً 

حا�شماً يف 

حتقيق التنمية 

املن�شودة

كان من نتيجة 

و�شع ن�شاط 

التعليم 

والتدريب من بني 

اوىل االولويات يف 

جهود التنمية 

والتخطيط لها 

ان حتقق تو�شع 

كبري يف القاعده 

التعليمية 

والتدريبية 

من حيث 

تطور البنية 

اال�شا�شية 

وارتفاع معدالت 

االلتحاق
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ثالثا : اإن هذا التنامي الكبري خلريجي املوؤ�ش�شات 

بخريجيها  تدفع  التي  والتدريبية  التعليمية 

مبا�رشة اإىل �شوق العمل، قد جاء يف فرتة اتخذت 

فيها الدولة الليبية اإجراءات على درجة كبرية 

ومن  الوطني،  االقت�شاد  اإدارة  يف  االأهمية  من 

يف  الدولة  اتخذتها  التي  االإجراءات  اأهم  بني 

مب�شاألة  مبا�رشة  عالقة  لها  والتي  الفرتة  هذه 

التوظيف وتو�شيع فر�ص العمل اأمام الداخلني 

الليبية  العاملة  القوى  العمل من  لدنيا  اجلدد 

هى :-

االجتماعي  التوظيف  �شيا�شة  عن  التخلي   •
خالل  للدولة  العامة  ال�شيا�شة  تبنتها  التي 

عقدي ال�شبعينات والثمانينات .

• تخلي الدولة عن العمل التخطيطي باآماده 
املدى(  وطويل  ومتو�شط  )ق�شري  املختلفة 

على  مقت�رشة  التنموية  الروؤية  واأ�شبحت 

اجلاري  امل�رشعات  من  لقائمة  �شنوية  ميزانيات 

متعاقد  اأو  التزام  وعليها  منتهية  اأو  تنفيذها 

ثم  ومن  م�رشوعات جديدة،  اأو  تبداأ  ومل  عليها 

العالقة  لتحديد  التخطيطية  الروؤية  غابت 

بني خمرجات التعليم واحتياجات �شوق العمل 

من القوى العاملة وبالتايل اأ�شبح التعليم يف 

واد ومتطلبات �شوق العمل يف واد اآخر، وكانت 

يف  اخلريجني  من  متزايد  تدفق  هى  النتيجة 

والتدريبية  التعليمية  امل�شتويات  خمتلف 

العمل  �شوق  متطلبات  مع  املتنا�شبة  غري 

واالجتاهي  واملعريف  املهني  التكوين  حيث  من 

غري  اخلريجون  هوؤالء  اأ�شبح  وال�شلوكي،حتى 

بي�رش  عمل  فر�ص  على  احل�شول  على  قادرين 

اأولئك  من  االأكرب  اجلزء  واأ�شبح  و�شهولة، 

اخلريجني ي�شاف اإىل �شفوف الباحثني عن عمل، 

ومن ثم �شار رقم الباحثني عن عمل يتزايد من 

الت�شعينيات  عقد  بداية  منذ  اأخرى  اإىل  �شنة 

حتى اأ�شبحت اأعدادهم متثل  اأرقاما خميفة يف 

البطالة،  واأ�شبحت ظاهرة  الوطني،  االإقت�شاد 

بداللة هوؤالء الباحثني عن عمل، تتزايد بن�شب 

الوطنية.  العمل  قوة  �شفوف  بني  عالية 

يوفر  اقت�شاد  يف  مقبولة  غري  ومب�شتويات 

للعمالة  املنتج  العمل  فر�ص  من  االآالف  مئات 

مما  ال�رشعية  وغري  ال�رشعية  بالطرق  الوافدة 

اأدى اإىل املزيد من ال�شغوط التناف�شية للقوى 

العاملة الوطنية واأدى اإىل املزيد من االختالالت 

والت�شوهات يف �شوق العمل باالقت�شاد الوطني.

االأن�شطة  من  العديد  من  الدولة  ان�شحاب   •
من�شاآت  يف  واالجتماعية  االقت�شادية 

والتمليك  الت�شفية  خالل  من  العام  القطاع 

القطاع  منح  بهدف  وذلك  واخل�شخ�شة، 

اأكرب يف ممار�شة الن�شاط االقت�شادي  اخلا�ص دور 

العامة  اخلزانة  موارد  على  العبء  وتخفيف 

الكفاءة  ورفع  االأن�شطة  من  العديد  متويل  يف 

للقوى  العمل  فر�ص  لتو�شيع  االآداء  وجودة 

اإال اأن هذا التوجه اجلديد يف  العاملة الوطنية، 

مبتورا،  جاء  للدولة  االقت�شادية  ال�شيا�شات 

�شيا�شاته  وطرح  اجليد  االإعداد  له  يعد  فلم 

بع�ص  من  وبالرغم  و�شفافية،  و�شوح  بكل 

التعديالت التي اأجريت على بع�ص الت�رشيعات 

القائمة اآنذاك وا�شت�شدار اأخرى جديدة  فاإنها 

الثقة  منح  على  القادر  بامل�شتوى  تكن  مل 

هذا  ترافق  فقد  التوجه،   ذلك  يف  الكافية 

التوجه مع اإجراءات اإدارية معقدة اأمام املبادرات 

جانب  اإىل  اخلا�ص،  القطاع  ون�شاطات  الفردية 

االإجراءات الرقابية التي اتخذت من قبل الدولة 

يف تلك الفرتة، كل ذلك مل يزرع الثقة الكافية 

لدى القطاع اخلا�ص يف �شالمة وا�شتدامة ذلك 

التوجه ومن ثم مل ي�شتطع القطاع اخلا�ص اأن 

اأو  التنمية  متويل  يف  للدولة  البديل  هو  يكون 

اجلدد  الداخلني  اأمام  التوظيف  فر�ص  تو�شيع 

لدنيا العمل.

• ان�شحاب 
الدولة من 

العديد من 

االأن�شطة 

االقت�شادية 

واالجتماعية يف 

من�شاآت القطاع 

العام من خالل 

الت�شفية 

والتمليك 

واخل�شخ�شة، 

وذلك بهدف 

منح القطاع 

اخلا�س دور اأكرب 

يف ممار�شة 

الن�شاط 

االقت�شادي 

وتخفيف العبء 

على موارد 

اخلزانة العامة 

يف متويل العديد 

من االأن�شطة 

وتو�شيع فر�س 

العمل للقوى 

العاملة 

الوطنية
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: اجلهاز  القائم  كاالآتي  الو�شع  اأ�شبح  وهكذا 

الزائدين  باملوظفني  مت�شخم  للدولة  االإداري 

املقنعة  البطالة  فيه  وتتف�شى  احلاجة  عن 

العام  القطاع  ومن�شاآت  رهيبة،  مب�شتويات 

الباقية هى اأ�شا�شا مت�شبعة باملوظفني وبالتايل 

فر�ص  من  املزيد  خلق  على  القدرة  لديها  لي�ص 

املن�شاآت  وال  الدولة  ال  ذلك  اإىل  اأ�شف   ، العمل 

العامة اململوكة للمجتمع  لها خطط تنموية 

والقطاع  جديدة،  عمل  فر�ص  خلق  على  قادرة 

اخلا�ص رغم حمدودية ن�شاطاته، التي تركزت يف 

ن�شاطي اخلدمات والتجارة، اعتمد باالأ�شا�ص يف 

ن�شاطاته على العمالة الوافدة، وب�شكل خا�ص 

وذلك  ال�رشعية  غري  بالطرق  الداخلة  العمالة 

بهدف التهرب من االلتزامات القانونية واملالية 

وع�رشات  العمل.  ت�رشيعات  تفر�شها  التي 

االإداري  االآالف من املوظفني املحالني من اجلهاز 

اإىل القوى العاملة. واأن امل�رشوعات اجلديدة التي 

متول من موارد امليزانية العامة تتوىل، يف الغالب، 

اأجهزة  توفر  لعدم  اأجنبية  �رشكات  تنفيذها 

املقاوالت والكوادر الفنية الوطنية القادرة على 

تنفيذ هذه امل�رشوعات.

والنظام التعليمي ال زال قائما على حالته دومنا 

والتوجهات  تتنا�شب  التي  االإ�شالحات  اتخاذ 

وخريجوه  االقت�شادية  ال�شيا�شات  يف  اجلديدة 

العمل  فر�ص  اإىل  الدخول  على  القادرين  غري 

املحدودة يتزايدون من �شنة اإىل اأخرى، ومما تقدم 

ن�شتنتج االآتي:

اخلدمية  لالأن�شطة  اال�شتيعاب  طاقات  اأن  اأ- 

العام، قد و�شلت حدودها  والقطاع  احلكومية 

الذي  الت�شبع،االأمر  نقطة  اإىل  اأو  الق�شوى 

خمرجات  ا�شتيعاب  م�شكلة  تعقيد  من  يزيد 

هذه  كانت   فقد  العمل،  �شوق  يف  التعليم 

االأن�شطة خالل العقود املا�شية كاأن�شطة توازن 

يف �شوق العمل، وكانت قابليتها اال�شتيعابية 

بحجم  واإمنا   ، الفعلية  باحتياجاتها  تتحدد  ال 

ت�شتطيع  ال  التي  العمل  قوة  من  املتبقي 

هذه  اأبرز  ومن  ا�شتيعابها،  االأخرى  القطاعات 

االأن�شطة اأجهزة االإدارة العامة والدفاع و قطاع 

التعليم وال�شحة.

االأن�شطة  يف  التوظيف  عملية  اأن  ب- 

جتري  ال  العام  والقطاع  احلكومية  اخلدمية 

تهتم  ال  فهى  االقت�شادية،  االعتبارات  وفق 

واإمنا  والتكاليف  للعوائد  االقت�شادي  باحل�شاب 

تتم يف الغالب باالعتبارات االجتماعية، مما اأدى 

ومن�شاآت  االإداري  اجلهاز  يف  وظيفي  تكد�ص  اإىل 

ذوي  من  اجلامعات  خريجي  من  العام  القطاع 

الكثري  يف  والبعيدة  املختلفة  االخت�شا�شات 

من االأحيان عن جمال العمل يف هذه االأجهزة، 

االأخرى،ذات  االقت�شادية  باالأن�شطة  مقارنة 

مل  ،التي  االأكادميية  بتخ�ش�شاتهم  العالقة 

لو�شول  اإما  ا�شتيعابهم،  على  قادرة  تعد 

،اأو  الت�شبع  نقطة  اإىل  اال�شتيعابية  طاقاتها 

لعدم اقتناعها مبوؤهالتهم وم�شتوى تعليمهم 

خربتهم  يف  للنق�ص  نتيجة  اأو  وتدريبهم 

العملية.

حتديات التنمية

�شتى  يف  حتققت  التي  التطورات  من  بالرغم 

واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  جماالت 

مكا�شب  حتقيق  فاإن  املا�شية،  العقود  خالل 

مع  طويلة،  لفرتة  عليها  واملحافظة  جديدة 

والتطورات  ال�شكاين  النمو  مبتطلبات  الوفاء 

ينطوي  املعي�شية،  االأمناط  ارتفاع  يف  املتوقعة 

على العديد من التحديات لعملية التنمية يف 

االقت�شاد الوطني. ومن بني اأهم التحديات :

امل�رشوعات 

اجلديدة التي 

متول من موارد 

امليزانية 

العامة تتوىل، 

يف الغالب، 

تنفيذها �رشكات 

اأجنبية لعدم 

توفر اأجهزة 

املقاوالت 

والكوادر الفنية 

الوطنية القادرة 

على تنفيذ هذه 

امل�رشوعات

التوجهات 

التنموية االأخرية 

هى التاأكيد 

على تنفيذ 

اإعادة الهيكلة 

التي ترمي اإىل 

زيادة االإنتاجية 

وتو�شيع دور 

القطاع اخلا�س
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1- تنويع م�شادر الدخل لقد ظل هذا الهدف 
خلطط  اال�شرتاتيجية  االأهداف  اأهم  بني  من 

التنمية االقت�شادية واالجتماعية طيلة العقود 

من  اأ�شبح  الهدف  هذا  حتقيق  اأن  اإال  املا�شية، 

االأمور امل�شتع�شية بالرغم من كل اجلهود التي 

اأبعادها  وبكل  فالتنمية  ال�شاأن،  هذا  يف  بذلت 

االقت�شادية واالجتماعية حتملت عبئها الدولة 

متويال واإدارة وت�شيريا، االأمر الذي اأفقدها القدرة 

ويف  اال�شرتاتيجية.  االأهداف  على  الرتكيز  على 

الهدف  ذلك  لتحقيق  الدائم  ال�شعي  اإطار 

التنموية  التوجهات  كانت  فقد  اال�شرتاتيجي، 

االأخرية هى التاأكيد على تنفيذ اإعادة الهيكلة 

دور  وتو�شيع  االإنتاجية  زيادة  اإىل  ترمي  التي 

املبا�رش  الدعم  اإىل جانب تقدمي  اخلا�ص  القطاع 

مثل  االقت�شاد  تنويع  الأن�شطة  املبا�رش  وغري 

اأن�شطة الزراعة وال�شناعة واخلدمات.

املتاحة:  الب�رشية  للموارد  االأمثل  التوظيف   -2
االقت�شاد  اأ�شابت  التي  لالختالالت  كنتيجة 

الوطني ب�شبب ق�شور املوارد املالية منذ الن�شف 

االأول من عقد الثمانينات ومن ثم �شعف حجم 

بكل  التنموي  املنظور  وغياب  اال�شتثمارات 

ا�شتمر  اقت�شادي  انكما�ص  اإىل  اأدى  مما  اأبعاده 

الفرتة  هذه  يف  العقد،  ون�شف  العقد  طيلة 

العاملة  القوى  من  العمل  عر�ص  بداأ  بالذات 

ملعدالت  كنتيجة  املطرد  النمو  يف  الوطنية 

�شادت  التي  الليبيني  لل�شكان  املرتفعة  النمو 

ال�شتينيات  عقد  منت�شف  من  الفرتة  طيلة 

حتى بداية عقد الت�شعينيات، اأي منو يف عر�ص 

ال�شيء  العمل،  فر�ص  يف  مواز  منو  دون   العمل 

البطالة  معدالت  يف  �رشيع  منو  عنه  نتج  الذي 

بني قوى العمل الوطنية ارتفعت من نحو 3 % 

يف عام 1984 لت�شل اإىل 10.9 % يف عام 1995  

. وفقا للم�شح   2007 % عام   17 بنحو  وتقدر 

الوطني للت�شغيل هذا يف الوقت الذي ت�شتاأثر 

من  هامة  بن�شبة  الوافدة  العاملة  القوى  فيه 

الوطني،  االقت�شاد  يف  املحدودة  العمل  فر�ص 

وبالتحديد يف القطاع اخلا�ص املحلي واالأجنبي. 

يف  ال�شكان  منو  يف  املرتفع  املعدل  �شوء  وعلى 

�شن العمل البالغ 4.7 % ،

امل�شكلة  هذه  ت�شتفحل  اأن  املتوقع  فمن 

التنموية،  لل�شيا�شات  رئي�شيا  حتديا  لت�شبح 

لهذه  ال�رشيعة  اال�شتجابة  يتطلب  الذي  االأمر 

امل�شاألة متعددة اجلوانب من خالل تنفيذ حزمة 

متنا�شقة من ال�شيا�شات واالإجراءات املنا�شبة 

اليد  وتوظيف  تدفق  تر�شيد  اإىل  والرامية 

العاملة الوافدة اإىل جانب ا�شتهداف �شيا�شات 

للنمو االقت�شادي ترمي اإىل ا�شتحداث وتو�شيع 

وتطوير  تنمية  قطاعات  واإ�شالح  العمل  فر�ص 

معاجلة ظاهرة 

البطالة بني 

�شفوف قوة 

العمل الوطنية 

تتطلب تنفيذ 

حزمة متنا�شقه 

من ال�شيا�شات 

واالإجراءات 

املنا�شبة يف 

ميادين التعليم 

والتدريب 

والتوظيف 

وادارة االقت�شاد 

الوطني
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اأجل رفع كفاءتها واالرتقاء  املوارد الب�رشية من 

باالإنتاجية وحت�شني التوافق بني عر�ص العمل من 

القوى العاملة الوطنية من ناحية ومتطلبات 

االقت�شاد واملجتمع من الناحية االأخرى.

ال�شك  العاملي؛  االقت�شاد  على  االنفتاح   -3
االقت�شادي  النظام  يف  املت�شارعة  التغريات  اأن 

التجارة  ملنظمة  االن�شمام  وتوقع  العاملي 

وتطبيق  ال�شفافية  مبعايري  وااللتزام  العاملية 

نظم معايري اجلودة يف تقدمي اخلدمات واملنتجات، 

النظام  على  ا�شتحقاقات  يفر�ص  ذلك  كل 

االقت�شادي الوطني، وهذه بدورها متثل حتديات 

التنويع  اأن  كما  املحلي،  االقت�شاد  على  كبرية 

االقت�شادي يقت�شي التو�شع يف ال�شادرات غري 

النفطية والتي تتطلب بدورها حت�شناً كبرياً يف 

القدرة التناف�شية للموؤ�ش�شات وقطاع االأعمال 

الوطنية، ويف ظل واقع احلال لتلك املوؤ�ش�شات 

ت�شبح  اأن  املتوقع  من  فاإنه  االأعمال،  وقطاع 

حترير  تنامي  مع  حتديا  اأكرث  التناف�شية  القدرة 

التجارة حتت مظلة منظمة التجارة العاملية.

العاملي  االقت�شادي  النظام  على  االنفتاح  اإن 

القيود  ال�شلع واخلدمات من كل  اأ�شواق  وحترير 

املحلي  اخلا�ص  بالقطاع  والدفع  االإدارية 

واالأجنبي للم�شاركة بقوة وفاعلية يف الن�شاط 

العديد  يفر�ص  اأن  �شاأنه  من  االقت�شادي 

التعليمية  املنظومة  على  التحديات  من 

والتدريبية يف االقت�شاد الوطني. حيث اإن اأمناط 

الطلب على التوظيف يف ظل اقت�شاد ال�شوق 

عليه  كان  عما  كثريا  تختلف  اخلا�ص  والقطاع 

احلال يف ظل هيمنة الدولة والقطاع العام على 

على  الطلب  منط  اإن  حيث  االقت�شادية،  احلياة 

التوظيف يف القطاع اخلا�ص )حملي اأو اأجنبي( 

وخا�شة  اجلامعية،  بال�شهادات  كثريا  يعتد  ال 

يف املجاالت االإن�شانية، واإمنا يرتكز ب�شكل كبري 

الفني  التعليم  املهنية خلريجي  الكفاءة  على 

والتقني يف مرحلة التعليم املتو�شط وما قبل 

حاملي  على  حمدودا  طلبه  ويكون  اجلامعي، 

ال�شهادات اجلامعية يف العلوم التقنية.

اجلهاز  يف  التوظيف  على  الطلب  اأن  حني  يف 

االإداري للدولة مييل اأكرث اإىل حاملي ال�شهادات 

اجلامعية يف املجاالت االإن�شانية ويكون حمدودا 

يف  اجلامعية  ال�شهادات  حلاملي  بالن�شبة 

املنظومة  على  يجب  وعليه  التقنية.  العلوم 

هذه  مع  تتكيف  اأن  والتدريبية  التعليمية 

امل�شتجدات يف اأمناط الطلب على التوظيف يف 

التوافق  حتقيق  ميكن  حتى  الوطني  االقت�شاد 

والتدريبية  التعليمية  املنظومة  خمرجات  بني 

واحتياجات املجتمع واالإقـت�شاد .

ان االنفتاح 

على النظام 

االقت�شادي 

العاملي وحترير 

ا�شواق ال�شلع 

واخلدمات والدفع 

بالقطاع اخلا�س 

املحلي واالجنبي 

للم�شاركة 

بقوة وفاعلية 

يف الن�شاط 

االقت�شادي 

من �شاأنه ان 

يفر�س العديد 

من التحديات 

على املنظومة 

التعليمية 

والتدريبية
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اإن االندماج 

الكفء 

واالإيجابي 

يف النظام 

االقت�شادي 

العاملي 

والتعاي�س مع 

البيئة العاملية 

اجلديدة يتطلب 

ا�شتحقاقات 

بعينها لتطوير 

اأنظمة التعليم 

والتدريب

منظومة 

التعليم 

والتدريب ينبغي 

اأن حتتل مكانة 

ا�شرتاتيجيه 

هامة يف بناء 

وتنمية راأ�س املال 

الب�رشي باعتبار 

اأن التعليم 

والتدريب ميثالن 

معا العن�رش 

احلاكم يف اإعداد 

وتوفري القوى 

العاملة املوؤهلة 

واملدربة

اإطار رقم )1(

اإن الغاية العظمى للتعليم هى اأن ينعم 

على  قادرا  لي�شبح  با�شتقالله  االإن�شان 

اأوقات  ي�شغل  واأن  بنف�شه  العمل  اإيجاد 

على  باخلري  ويعود  حياته  يرثي  مبا  فراغه 

اأ�رشته وجمتمعه وعامله املا�شي  القرن  من  الثمانينات  عقد  منطلق  منذ 

تزايد االهتمام عامليا مبو�شوع جودة التعليم بغية 

اإليها  ت�شعى  التي  والطموحات  االأهداف  حتقيق 

تتبناها  التي  التعليمية  النظم  من  املجتمعات 

تلبية  تعني  التعليم  فجودة  املجتمعات.  تلك 

واملجتمع وكافة  العمل  الطالب و�شوق  متطلبات 

اجلهات الداخلية واخلارجية ذات العالقة .

 

على  القادر  الفرد  هو  التعليم  خمرجات  اأهم  اإن 

يف  لالإ�شهام  املعرفة  من  اكت�شبه  مما  اال�شتفادة 

وو�شيلتها  التنمية  اأداة  هو  فاالإن�شان  التنمية. 

الب�رشية  املوارد  اإعداد  يكون  لكي  ولكن  وغايتها، 

االإتقان  بعنا�رش  االعتناء  يلزم  فاإنه  وفاعال  مثمرا 

يعمل  مبا  والتدريبي  التعليمي  النظام  يف  واجلودة 

على اإعداد وتاأهيل وتدريب القوى الب�رشية معرفيا 

وعلميا وتقنيا و�شلوكيا ومهنيا للعمل يف خمتلف 

قطاعات التنمية.

يقت�رش  يعد  مل  والتدريب  التعليم  من  الهدف  اإن 

جميع  لي�شمل  فيه  والتو�شع  التعليم  ن�رش  على 

النظام  رفع كفاءة  ولكن  املجتمع فح�شب،  فئات 

النمو  باأغرا�ص  ليفي  والتدريبي  التعليمي 

اأن  كافيا  ولي�ص  ال�شاملة  والتنمية  االقت�شادي 

االأبجدية  االأمية  حمو  على  اجليد  التعليم  يعمل 

العمل  قيم  تعزيز  على  يعمل  اأن  بل  واملهنية، 

واالإنتاج واإطالق الطاقات االإبداعية الأفراد املجتمع .

اإن االندماج الكفء واالإيجابي يف النظام االقت�شادي 

اجلديدة  العاملية  البيئة  مع  والتعاي�ص  العاملي 

اأنظمة  لتطوير  بعينها  ا�شتحقاقات  يتطلب 

مب�شاريع  االهتمام  لت�شمل  والتدريب،  التعليم 

الذاتي،  والتعلم  احلياة،  مدى  والتدريب  التعليم 

التعليم  خمرجات  وربط  البينية،  والتخ�ش�شات 

والتدريب بق�شايا املجتمع ومتطلباته.

بروز  تداعيات  انعك�شت  وقد   )  2008 �شاميه   (

باإمالء  االقت�شادي،  املجال  يف  املعريف  االقت�شاد 

املهارات  نوع  على  �رشيعة  وحتديثات  تعديالت 

املطلوبة ، وطبيعتها ، وم�شتواها  لدى كل االأطراف 

العاملني، واأ�شحاب االأعمال، ولدى املجتمع ب�شكل 

عام. وتنعك�ص هذه املتطلبات على نظم التعليم  

عــلى  والقدرة  باملرونة  تت�شم  بحيث  والتدريب 

التجاوب مع االحتياجات التنموية ، ومع متطلبات 

مع  واملواءمة  التوافق  �شمان  ومع  العمل،  �شوق 

متطلبات االقت�شاد اجلديد ، االقت�شاد املعريف.

التعليم  منظومة  فاإن  التحليل  هذا  على  وبناء 

والتدريب ينبغي اأن حتتل مكانة ا�شرتاتيجيه هامة 

يف بناء وتنمية راأ�ص املال الب�رشي باعتبار اأن التعليم 

اإعداد  يف  احلاكم  العن�رش  معا  ميثالن  والتدريب 

تقابل  التي  واملدربة  املوؤهلة  العاملة  القوى  وتوفري 

االحتياجات الكمية واملتطلبات النوعية للتنمية، 

تدفق  خالل  من  اإال  اأهدافها  حتقيق  ميكن  ال  والتي 

املوؤهلني  والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات  خمرجات 

اإنتاجية  وطاقة  متطورة  فكرية  ومهارات  بقدرات 

التوقيت  ويف  املطلوبني  والكيف  بالكم  عالية 

التنموية  املتطلبات  تلك  مع  واملتوازن  املنا�شب 

املتجددة .كما اأن رفع م�شتويات خمرجات التعليم 

العايل كما ونوعاً يتطلب تنمية وتطوير �شيا�شات 

واأهداف مبنية على املعرفة االأدق ملكونات املجتمع 

واالجتماعية،  والقت�شادية  الثقافية  وتوجهاته 

احلكم على  يتوقف  فيه. حيث  التنمية  وتوجهات 

التعليم  خمرجات  من  الب�رشي  املال  راأ�ص  نوعية 

املخرجات  هذه  من  االنتفاع  درجة  على   والتدريب 

العنا�رش  من  العمل  �شوق  احتياجات  تغطية  يف 

العاملة  واالأيدي  واالإدارية  الفنية  املتخ�ش�شة 

املاهرة و�شبه املاهرة. وبالتايل كلما ارتفعت كفاءة 

الق�شم االأول 

التعليم وبناء راأ�ص املال الب�رشي
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ان هدف اإيجاد 

عالقة ايجابية 

بني التعليم 

ومتطلبات 

التنمية هو بناء 

نظام تعليمي 

العداد االن�شان 

ح�شاريا 

واجتماعيا 

وثقافيا

عالمات  طياتها  يف  حتمل  االأ�شاليب  هذه  اأن  يرى 

بناء  على  الدائم  االقت�شادية  العلوم  عجز  تثبت 

 ، والتنمية  التعليم  بني  للعالقة  مر�شية  نظرية 

التعليمي  النظام  لتفاعل  الفعلي  الو�شع  وفهم 

مع النظام االقت�شادي .

من  اأمناط  ثالثة  حتديد  ميكن   ، حال  اأية  وعلى 

والنمو  التعليم  بني  للعالقة  االقت�شادي  التحليل 

االقت�شادي، هى :

1. النمط االأول من التحليل االقت�شادي :

املقارنة  اأ�شلوب  التحليل  من  النمط  هذا  يتخذ 

النمو  وم�شتوى  التعليم  م�شتوى  بني  الدولية 

اإن   ، التالية  الفر�شية  من  وينطلق   ، االقت�شادي 

م�شتوى  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  التعليم  م�شتوى  ارتفاع 

ميكن  لذلك  ونتيجة   ، املتعلمني  االأفراد  دخل 

على  ي�شاعد  الرتبية  يف  اال�شتثمار  باأن  القول 

الدرا�شات  خالل  ومن   ، ال�رشيع  االقت�شادي  النمو 

ات�شحت  الفر�شية  هذه  على  بناء  اأجريت  التي 

�شعوبة اإثبات هذه النظرية عملياً ، فهناك عوامل 

، مما يجعل من  اأخرى تدخل يف التحليل  ومتغريات 

ال�شعب اإثبات اأن ارتفاع م�شتوى التعليم يوؤدي اإىل 

زيادة الدخل وبالتايل يوؤدي اإىل النمو االقت�شادي .

التو�شع  رغم  مثالً  النفطية  العربية  فالبلدان 

انخفا�ص  اأو  ارتفاع  فاإن   ، وتوفره  فيها  التعليم  يف 

م�شتوى الدخل لالأفراد اأو املجتمع يرتبط مبتغريات 

اأخرى خارج العالقة بني التعليم واالقت�شاد و�شوق 

فاملعادلة  ومهارات  خربات  من  يتطلبه  وما  العمل 

النفط  ملوارد  نتيجة  هى  كانت  مهما  باأ�رشها 

االأموال  هذه  ا�شتثمار  يف  الدولة  ورغبة  ال�شخمة 

وتوزيعها على اأبناء املجتمع ، مما اأدى اإىل التو�شع يف 

العاملة  باالأيدي  واال�شتعانة   ، العمل  �شوق  حجم 

االأجنبية ، بغ�ص النظر عن خمرجات التعليم ومدى 

قدرتها على اإ�شباع احلاجة من االأيدي العاملة .

واأن ارتفاع اأو تغري دخل االأفراد لي�ص نتيجة للتعليم 

النفط  عوائد  اإىل  اأ�شا�شاً  راجع  هو  ما  بقدر 

ال�شخمة.

مع  توافقها  حالة  زادت  املخرجات  تلك  نوعية  و 

�رشوط ومتطلبات �شوق العمل، اأو دل ذلك على قوة 

الرتابط بني عملية التخطيط للتعليم والتخطيط 

االقت�شادي والتخطيط للقوى العاملة

) فالح 2008 ( .

التعليم و�شوق العمل : حتديد املفهوم

لي�ص الق�شد من اإيجاد عالقة بني التعليم و�شوق 

النظام  يتجه  اأن  هو   ، التقرير  هذا  يف  العمل 

واأنواعه  وم�شتوياته  مراحله  مبختلف  التعليمي 

االقت�شادي  النظام  يحتاجه  ملا  لالإعداد  وتفريعاته 

من قوى عاملة يف خمتلف القطاعات االقت�شادية.

واإمنا الق�شد هو اإيجاد عالقة اإيجابية بني التعليم 

واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  ومتطلبات 

الإعداد  التعليمي  النظام  توجيه  اأي  امل�شتدامة، 

ذي  ملجتمع  وثقافياً  واجتماعياً  ح�شارياً  االإن�شان 

خ�شو�شية وهوية معينة ، وخا�شة اإذا كان املوقف 

بطبيعة  يعني  ال  ،وهذا  ح�شاري  م�رشوع  بناء  هو 

احلال نفي وظيفة اإعداد القوى العاملة لالقت�شاد 

وتطوره.

قد   والتنمية  التعليم  بني  العالقة  يف  البحث  اإن 

بني  ومت�شعبة  كبرية   واختالفات  خالفات  اأظهر 

الداعني لربط التعليم ب�شوق العمل ب�شكل مبا�رش 

ح�شارية  لوظيفة  الداعني  وبني   ، اآلية  وبطريقة 

واجتماعية وثقافية للنظام التعليمي ، مبا يف ذلك 

االإعداد ل�شوق العمل . وفيما يلي بع�ص االجتاهات 

النظرية يف هذا ال�شياق .

النظرية االقت�شادية

مبجال  االقت�شادية  واالأبحاث  الدرا�شات  ان�شغلت 

قيا�ص العالقة املحتملة بني متغري الرتبية ، ومتغري 

املحلي  الناجت  على  اعتماداً   ، االقت�شادي  النمو 

اإال   ، حدة  على  بلد  بكل  اخلا�ص   )GDP( االإجمايل 

من  عليه  قدمت  ملا  اعرتا�شات  عدة  لقيت  اأنها 

فيما  والدمج  للموؤ�رشات  تكدي�ص  يف  ا�شطناعية 

بينها بطريقة غريبة ومغر�شة ، بل اإن بع�ص اخلرباء 
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ملاذا تتاأخر 

بع�س البلدان 

اقت�شاديا رغم 

وفرة حاملي 

ال�شهادات 

العلمية 

فيها وانت�شار 

التعليم ب�شكل 

وا�شع؟

ان االقت�شاد 

يتطلب قوة 

عاملة موؤهلة 

مهنيا وحرفيا 

ولي�س بال�رشورة 

ان يكونوا 

من حاملي 

ال�شهادات

ان الروؤيا 

للعالقة بني 

التعليم و�شوق 

العمل يجب 

ان تكون او�شع 

وتتعدى االإعداد 

ل�شوق العمل 

واحتياجاتة 

لت�شمل اإعداد 

االن�شان من 

جميع نواحي 

حياته ك�شخ�س 

متعلم قادر على 

العمل والعي�س 

يف املجتمع

النموذج من  توؤخذ على هذا  التي  املالحظات  ومن 

التحليل، اأن االقت�شاد يتطلب قوى عاملة موؤهلة،

ال�شهادات  حاملي  يكون  اأن  بال�رشورة  ولي�ص 

دخول  وي�شتطيعون  موؤهلني  واجلامعية  الثانوية 

التناف�ص  وي�شتطيعون  مبا�رشة،  العمل  �شوق 

للح�شول على وظائف ومهن ، ف�شوق العمل دائماً 

له ح�شابات اأخرى، وحتى لو مل تتوفر له املوؤهالت 

اجلامعي  اأو  الثانوي  التعليم  املطلوبة من خريجي 

فاإنه ي�شد النق�ص من االأيدي العاملة االأجنبية من 

اخلارج، ق�شد حتقيق التوازن بني العر�ص والطلب من 

املوؤهالت املرغوبة يف �شوق العمل .

البلدان  من  كثري  يف  اليوم  يحدث  ما  تقريباً  وهذا 

العاملة  القوى  توظف  التي  املتقدمة  ال�شناعية 

املوؤهلة لنوعني من جماالت  املوؤهلة وغري  االأجنبية 

التوظيف ، االأعمال التي ال يقبل العمل فيها اأبناء 

هذه البلدان واالأعمال التقنية والعلمية املتقدمة 

التي حتتاج فيها هذه البلدان اإىل خربات وعقول ذات 

م�شتوى عال من التعليم والتخ�ش�ص ، �شواء من 

اأبنائها اأو من االأجانب .

وب�شكل اآخر هذا ما يحدث تقريباً يف بلدان اخلليج 

على  العمل  �شوق  يعتمد  حيث  وليبيا،  العربي 

العمالة االأجنبية ، فيما هناك فائ�ص من خريجي 

التعليم الثانوي واجلامعي . 

بني  املبا�رشة  العالقة  من  اأكرث  دائماً  فامل�شاألة 

التعليم و�شوق العمل ، رمبا هناك متغريات اأخرى يف 

العمل والقيم االجتماعية  ، مثل نوعية  التحليل 

قبل  من  العمل  اإىل  واحلاجة   ، بالعمل  املرتبطة 

االآخرين ، ونوعية اال�شتثمار وال�رشكات التي تنفذه 

القوى  توظيف  جمال  يف  العمل  �شوق  واآليات 

العاملة وتنظيم عملها .

2. النمط الثاين من التحليل االقت�شادي :

ي�شتمد هذا النمط من التحليل اأ�شوله من نظرية 

درا�شة  على  باالأ�شا�ص  ويركز  الب�رشي،  املال  راأ�ص 

العالقة بني النمو االقت�شادي وراأ�ص املال الب�رشي.

املتحدة  بالواليات  اال�شتدالل  من  الرغم  وعلى 

هذا  فاإن  العالقة،  هذه  الإثبات  كمثال  االأمريكية 

وتو�شع  االأمريكي  االقت�شاد  منو  اأن  يك�شف  املثال 

جاء   ، ع�رش  التا�شع  القرن  منذ  فيه  العمل  �شوق 

بخم�شة  حددت   ، متكاملة  عوامل  لعدة  نتيجة 

عوامل هى :

)1( الرفع من حجم العمل بن�شبة 34 % .

)2( ا�شتثمار راأ�ص املال بن�شبة 15 % .

منو  عن  الناجتة  ال�شغري  احلجم  اقت�شاديات   )3(

ال�شوق الداخلية بن�شبة 9 % .

)4( التعليم بن�شبة 23 % .

)5( تقدم املعرفة بن�شبة 19 % .

والتي  النظرية  لهذه  وجهت  التي  االنتقادات  ومن 

و�شعت يف ال�شوؤال التايل : ملاذا تتاأخر بع�ص البلدان 

العلمية  ال�شهادات  حاملي  وفرة  رغم  اقت�شادياً 

فيها وانت�شار التعليم فيها ب�شكل وا�شع.

3. النمط الثالث من التحليل االقت�شادي :

على  االقت�شادي  التحليل  من  النمط  هذا  يعتمد 

االقت�شادي  بالتخطيط  الرتبوي  التخطيط  دمج 

واالجتماعي يف بلد معني ، ويقت�رش هذا النموذج من 

والتعليم اجلامعي  الثانوي  التعليم  التحليل على 

التعليم  من  اأكرث  باالإنتاجية  مرتبطان  الأنهما 

االأ�شا�شي. ويعتمد هذا النموذج على تدفق حاملي 

ال�شهادات الثانوية واجلامعية واعتبارهما احتياطياً 

للقوى العاملة املوؤهلة .

اإطار رقم )2(

اإن �رشط جودة الرتبية اأن تكون حمافظة وجمددة يف الوقت نف�شه، حمافظة على هوية جمتمعها 

باأن تكون انعكا�شا لقيمه اخلالدة ومعتقداته الدينية النبيلة، واأن تكون كذلك انعكا�شا الأف�شل 

ما يف عهدها من متغريات وتطورات معرفية، واأن تكون فوق هذا وذاك لديها القدرة على مواجهة 

م�شكالتها وم�شكالت جمتمعها باحللول املنا�شبة



تقرير عن حالة التنمية البشرية 2009

31

اأن دور التعليم 

هو تكوين 

االإن�شان القادر 

على التكيف 

االإيجابي مع  

الع�رش والظروف 

التي يعي�س 

فيها

وهكذا من ال�شعب االعتماد على منوذج حتليلي دون 

اآخر من النماذج التحليلية ال�شابقة ، فالعالقة بني 

البلدان  باختالف  تختلف  العمل  و�شوق  التعليم 

باالقت�شاد  وارتباطها   ، االقت�شادي  ومعدالت منوها 

املرتبطة  وال�شيا�شية  الدولية  والظروف  العاملي 

اقت�شاد  . فمعطيات  البحث  البلد حمل  باقت�شاد 

متاماً  تختلف  فيها  العمل  و�شوق  اجلنوبية  كوريا 

عن اقت�شاد كوبا و�شوق العمل فيها ، ودون عالقة 

 ، العمل  و�شوق  التعليم  بني  مبا�رشة  ميكانيكية 

العاملة  االأيدي  يوفر  اأن  ي�شتطيع  اجليد  فالتعليم 

املدربة القادرة على العمل يف اأي موقع يف االقت�شاد 

تطورات  �شوء  على  خا�شة   ، خارجه   اأو  الوطني 

االقت�شاد العاملي اليوم .

 - العمل  و�شوق  التعليم  بني  العالقة 

االأبعاد املتعددة :

مهما كانت الروؤية للعالقة بني التعليم واالقت�شاد،

اأن العالقة  فاإن هناك اجتاهات ومدار�ص فكرية ترى 

 ، اأو�شع  تكون  اأن  العمل يجب  و�شوق  التعليم  بني 

وتتعدى االإعداد ل�شوق العمل واحتياجاته ، لت�شمل 

اأو  كفرد  حياته  نواحي  جميع  من  االإن�شان  اإعداد 

على  قادر  مهني  وك�شخ�ص  متعلم  ك�شخ�ص 

العمل ، وك�شخ�ص اجتماعي يعي�ص يف جمتمع اأو 

جماعة اإن�شانية .

االإن�شان  تكوين  هو  التعليم  دور  اأن  اأخرى  وبلغة 

القادر على التكيف االإيجابي مع  الع�رش والظروف 

وظيفة  تاأتي  ذلك  و�شمن   ، فيها   يعي�ص  التي 

التعليم لالإعداد ل�شوق العمل ، وال ميكن تب�شيط 

العالقة بني التعليم واملجتمع اأو اختزالها يف اإعداد 

 ، االإن�شان  يكّون  التعليم   بل  فقط  يعمل  اإن�شان 

وبعد ذلك على االإن�شان اأن يوظف قدراته املختلفة 

البحث  وعليه   ، تكوينها  التعليم يف  اأ�شهم  التي 

عن العمل الذي يتنا�شب وتلك القدرات .   

   

 ومن هنا ال يحّمل التعليم امل�شئولية الكاملة عن 

البطالة ، فامل�شئولية تقع هنا على اأطراف متعددة، 

الفرد نف�شه واملجتمع ، و اأ�شلوب اإدارة االقت�شاد ، 

ودرجة منو االقت�شاد ، والقيم االجتماعية ال�شائدة 

يخلق  الذي  هو  االقت�شادي  فاالزدهار   . املجتمع  يف 

وكما   . العمل  �شوق  يف  جديدة  وظائف  با�شتمرار 

يقول الكثري من العلماء اإن ازدهار العمران الب�رشي 

تخلق  اقت�شادية  ديناميكية  يولدا  واالقت�شادي 

ي�شتجيب  وعادة   ، جديدة  عمل  فر�ص  با�شتمرار 

التعليمية  الربامج  وتنوع  بالتاأهيل  التعليم  لها 

ملا  االإعداد  يف  التعليم  ف�شل  واإذا   ، والتخ�ش�شية 

فهنا   ، تخ�ش�شات جديدة  من  االقت�شاد  يحتاجه 

تكون امل�شئولية يف جانب التعليم ، وهذا يف الواقع 

ما يحتاج اإىل درا�شات يف �شياق البالد النامية . ومن 

عدة  للتعليم  باأن  القول  العام ميكن  املنطلق  هذا 

وظائف من اأهمها ما يلي :

1. الوظيفة االقت�شادية للتعليم :

الدولة  اأن  مفادها  روؤية  يف  الوظيفة  هذه  تتلخ�ص 

ت�شمح  ال   – التعليم  متول  كانت  اإذا  خا�شة   –
ميزانيتها واإمكاناتها بهدر املوارد املالية والب�رشية 

لتعليم يّخرج اأنا�شاً ال وظيفة لهم ، وال يفيدون يف 

دفع عجلة االقت�شاد اإىل النمو والتقدم االقت�شادي، 

 ، ذلك  اإىل  اإ�شافة  منه  االإنتاجي  اجلانب  وخا�شة 

اأي تعليم ال يّخرج فنيني ومتخ�ش�شني وقوى  فاإن 

، هو ال فائدة منه لالقت�شاد  عاملة فنية وموؤهلة 

واملجتمع، فالتعليم يف قناعة هذه املدر�شة البد اأن 

يوؤكد البعد االقت�شادي والعمل ، اأي البد اأن يكون 

 ، العمل  و�شوق  التعليم  بني  مبا�رش  ربط  هناك 

اأن  اقت�شادية واجتماعية تفر�ص  فهناك معطيات 

يتخل�ص التعليم من اأعبائه املتعددة ، ويتجه بدالً 

من ذلك اإىل اإعداد الطالب ل�شوق العمل ومتطلبات 

مثل  وموقف   . املجتمع  يف  وحركته  االقت�شاد  منو 

التعليمي  النظام  يف  النظر  اإعادة  يتطلب  هذا 

الثقافية  الوظائف  من  كثري  من  وتخلي�شه 

والفكرية وال�شيا�شية . وبدالً من ذلك من االأجدى 

عاملة  قوى  لتخريج  التعليمي  النظام  يتوجه  اأن 

مدربة وموؤهلة للعمل يف خمتلف ميادين االقت�شاد، 

وبح�شب طبيعة االقت�شاد وحركته . وهذا ال �شك 

الدرا�شية  املناهج  غربلة  يتطلب  فيما  يتطلب 

الرتبوية  والربامج  الدرا�شية  املواد  من  كثري  من 

 ، والثقافية  واحل�شارية  الفكرية  الطبيعة  ذات 

وي�شبح التعليم برمته يف مثل هذه الظروف عبارة 
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من االأجدى اأن 

يتوجه النظام 

التعليمي 

لتخريج قوى 

عاملة مدربة 

وموؤهلة للعمل 

يف خمتلف 

ميادين االقت�شاد 

فاملهمة االأوىل 

للتعليم هى 

اإعداد عقل 

االإن�شان 

ح�شارياً 

وعلمياً بح�شب 

توجهات 

املجتمع

للعمل  الطالب  تعد  وتقنية  مهنية  مدر�شة  عن 

تاأهيل  ، ما عدا  روؤى فكرية وح�شارية  واالإنتاج دون 

�شناعي  مركب  يف  منتجاً  عامالً  ليكون  الطالب 

التقليل  املوقف  هذا  م�شامني  من  ولعل   . معقد 

اأو االجتماعي والثقايف  االإعداد احل�شاري  من قيمة 

برامج ح�شب منطق  ، فهذه  املدر�شة  للطالب يف 

هذه النظرية تعترب اإ�شافية ، وترهق ميزانية الدولة 

عن  املرتتبة  االآثار  اأهم  من  ولعل   . منها  جدوى  وال 

املهني  والتاأهيل  االإعداد  جانب  تاأكيد  املوقف  هذا 

عن  النظر  وبغ�ص   ، االقت�شاد  بحركة  املرتبط 

طبيعة هذا االإن�شان الذي يُعد ، فقد يعد الطالب 

مهنياً وفنياً لي�شهم يف �شناعة اأو زراعة ، فالطالب 

من  خمتلفة  واأ�شكال  مل�شتويات  مهنياً  يعد  اإذن 

اأن تكون هذه امل�شتويات  االقت�شاد لي�ص بال�رشورة 

املبا�رش،  حميطه  اأو  وطنه  يف  موجودة  االقت�شادية 

ل�شوق  لالإعداد  التعليم  وظيفة  تكمن  رمبا  وهنا 

تتوفر  اإذا مل  ، خا�شة  الدولية  اأو  االإقليمية  العمل 

ما  وهذا   . مبا�رشة  بلده   يف  العمل  فر�ص  للخريج 

يحدث االآن يف كثري من البلدان العربية واالأفريقية 

ل�شوق  ويعدون  الطالب  يتدرب  حيث   ، واالآ�شيوية 

بالدرجة  الغرب  وعاملية موجودة يف  اإقليمية  عمل 

متلكها  وا�شتثمارات  ل�شناعات  يعدون  اأو   ، االأوىل 

ال�رشكات املتعددة اجلن�شية يف اأوطانهم وبلدانهم.

2. الوظيفة احل�شارية للتعليم :

حد  اإىل  خمتلفة  روؤية  يف  الوظيفة  هذه  تتلخ�ص 

ل�شوق  االإعداد  تنفي  ال  ولكنها   ، االأوىل  عن  كبري 

وظيفة  للتعليم  اأن  الروؤية  هذه  ومنطلق  العمل. 

ودور اأعم واأ�شمل واأكرب من تاأهيل االإن�شان للعمل ، 

فالتعليم هنا ال ينفي �شوق العمل ، ولكنه يوؤكد 

�رشورة االهتمام ببناء اجلانب احل�شاري واالجتماعي 

والثقايف يف �شخ�شية التلميذ ، ويعده للطموحات 

والعمل  املجتمع  اإليها  ي�شعى  التي  واالآمال 

االأوىل  املهمة  لي�ص  ولكنه   ، بينها  من  واالقت�شاد 

بناء  هى  االأ�شا�شية  التعليم  فوظيفة   ، للتعليم 

عقل االإن�شان ، وحتقيق ما يعرف االآن بتكوين راأ�ص 

املال العقلي والثقايف ، وياأتي العمل و�شوق العمل 

تباعاً .

ي�شبح  وح�شارياً  وفكرياً  عقلياً  املوؤهل  فاالإن�شان 

لنف�شه  العمل  هذا  وخلق  بل  العمل،  على  قادراً 

للتعليم  االأوىل  فاملهمة  وطنه.  اأبناء  من  ولغريه 

بح�شب  وعلمياً  االإن�شان ح�شارياً  اإعداد عقل  هى 

بهذه  االإن�شان  اأعد  ما  واإذا   ، املجتمع  توجهات 

الطريقة ي�شبح بالتايل قادراً على العمل ، والبحث 

من  ولغريه  لنف�شه  العمل  وخلق  بل   ، العمل  عن 

التي  واالجتماعية  العقلية  فقدراته   . وطنه  اأبناء 

 – الطالب  اأي   – تعده  التعليمي  النظام  بناها 

وهذا   . واأ�شكاله  اأنواعه  مبختلف  للعمل  وتوؤهله 

وبرامج  درا�شية  مناهج  اإعداد  يتطلب  املوقف 

واالأدوار  للوظائف  ت�شتجيب  ومتنوعة  خمتلفة 

واالجتماعي  احل�شاري  البناء  يف  للتعليم  املتعددة 

والثقايف يف املجتمع .

يحّرر  اأن  املدر�شة  هذه  نظر  يف  يتطلب  اإذن  فاالأمر 

ال  اأي   – االإنتاج  واأداة  االآلة  م�شتوى  من  االإن�شان 

يكون اآلة – ويعد كاإن�شان اأوالً ، وعامل ومنتج ثانياً، 

ي�شهم  وثقايف  ح�شاري  كائن  وذاك  هذا  قبل  فهو 

لهذا  وتكوينه  اإعداده  يف  كبرية  بدرجة  التعليم 

كلف  مهما   ، االإن�شاين  املجتمع  يف  واملكانة  الدور 

ذلك من اأموال وجهود . ويعلل الكثري من الباحثني 

النف�شية  االأمرا�ص  وكرثة   ، اجلرمية  معدالت  ارتفاع 

اإىل   ، الغربية  املجتمعات  والعقلية يف  والع�شبية 

غياب الدور الثقايف والروحي للتعليم .   

 

االأخالقية  باجلوانب  يهتم كثرياً  يعد  فالتعليم مل 

يف االإن�شان بل اأن�شب اهتمامه يف تكوين اآلة ب�رشية 

يف  اإال  تفكر  اأو  ت�شعر  اأو  حت�ص  اأن  دون  فقط  تعمل 

عاملها اليومي املحدود . فاالإعداد للعمل من واجبات 

هذا  يكون  اأن  من  البد  ولكن   ، التعليمي  النظام 

العمل مرتبطاً بفل�شفة وح�شارة وثقافة ، ونظرة 

يف  االأخرى  الكائنات  �شائر  عن  الب�رش  متيز  اإن�شانية 

الذئاب  من  غابة  اإىل  العامل  انقلب  واإال   ، العامل 

تعتدي على بع�شها بع�شاً ، وي�شبح اجلميع �شد 

اجلميع ، ورمبا ذلك هو بداية نهاية االإن�شان واحل�شارة 

االإعداد  �شد  لي�شت  النظرية  فهذه   . االإن�شانية 

للعمل ، ولكن البد من اجلانب احل�شاري والثقايف يف 

اإعداد هذا االإن�شان اإىل جانب االإعداد للعمل طبعاً .
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�شاأن  �شاأنها  اجلماهريية  يف  التعليمية  املنظومة 

العربية  االأقطار  كل  يف  التعليمية  املنظومات 

وم�شاكل  حتديات  تواجه  العامل،  دول  ومعظم 

تت�شف  التي  الع�رش  طبيعة  تفر�شها  خمتلفة 

املعلومات  تقنية  يف  والثورة  املعريف  بالتفجر 

مفرط  تدفق  من  عنهما  نتج  وما  واالت�شاالت 

االأخرى،  الناحية  ومن  ناحية،  من  املعارف.هذا  يف 

تخ�شع هذه املنظومة خل�شائ�ص الواقع املجتمعي 

الذي ر�شخته ال�شيا�شات االقت�شادية واالجتماعية 

خالل العقود االأربعة املا�شية والو�شع الدميوغرايف 

ال�شتينيات  من  املمتدة  العقود  طيلة  �شاد  الذي 

حتى منت�شف الت�شعينات، هذا اإىل جانب الرقعة 

ت�شتت يف  من  وما �شاحبها  ال�شا�شعة  اجلغرافية 

التجمعات ال�شكانية.

تت�شف  اأن  ينبغي  التحديات  تلك  وملواجهة 

واملرونة  والفاعلية  باجلودة  التعليمية  املنظومة 

الوظيفية واملعا�رشة، واأن متتلك املقدرة على تطوير 

خمتلف  يف  وامل�شتجدات  التغريات  ملواكبة  ذاتها 

ميادين احلياة.

تكون �رشورية  احلاجة  فاإن  الظروف   هذه  مثل  ويف 

اأن ال�شيء الذي جتدر االإ�شارة  اإال   ، لالإ�شالح الرتبوي 

الرتبوي البد  االإ�شالح  اأن  ، هو  ال�شياق  اإليه يف هذا 

بجميع  اأي  باأكملها،  الرتبوية  املنظومة  يطال  اأن 

اإ�شالحه  يوؤخر  اأو  يهمل  الذي  فاجلزء  عنا�رشها. 

كفيل بعرقلة امل�شرية االإ�شالحية ومبادراتها. 

هو  تربوي،  اإ�شالح  الأي  االأ�شا�شي  املبداأ  فاإن  وعليه 

اعتماد نظرية التكامل وال�شمول، اأي يبداأ االإ�شالح 

ريا�ص  من  اآخر  مبعنى  القمة،  اإىل  القاعدة  من 

االأطفال اإىل نهاية التعليم العايل مبا يف ذلك االإدارة 

عن�رش  اأي  قيمة  من  تقليل  دون  نف�شها  الرتبوية 

على ح�شاب االآخر.

الق�شم الثاين 

التعليم الليبي : الواقع والطموح 

التكامل  بنظرية  االأخذ  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر  هذا 

ال ينفي وجود اأولويات ، ولكن هذه االأولويات يجب 

خطوة  كل  اأن  اأي   ، التكامل  مفهوم  من  تناولها 

ال�رشعة  بنف�ص  متتالية  تتبعها خطوات  اأن  يجب 

التي بداأنا بها حتى يكتمل االإ�شالح ال�شامل.

 

اأن  يالحظ   ، ليبيا  يف  التعليم  مل�شرية  املتتبع  اإن 

بعدة  مرت  قد  والتدريبية  التعليمية  املنظومة 

تطورات منذ عقد اخلم�شينيات من القرن املا�شي 

وحتى الوقت احلا�رش.

الفرتة  تلك  خالل  من�شب،  االهتمام  كان  وقد 

على  الثمانينات،  عقد  من  االأول  الن�شف  وحتى 

يف  مقبوال  التوجه  هذا  كان  واإن   ، الكم  جانب 

االأهداف  حتققت  اأن  وبعد  االآن  فهو  الفرتة،  تلك 

االأعداد  ظل  ويف  التعليمية،  لل�شيا�شات  الكمية 

يف  والتدريب  بالتعليم  امللتحقني  من  الكبرية 

هى  تعد  الكم مل  اإىل  النظرة  فاإن   ، املراحل  كافة 

املطلب االأ�شا�شي.، اأ�شف اإىل ذلك اأظهرت البيانات 

واملعاهد  اجلامعات  بخريجي  املتعلقة  االإح�شائية 

اأن   ، الت�شغيل  مكاتب  اإح�شاءات  وكذلك  العليا 

معدة  غري  املخرجات  تلك  من  كبرية  اأعداداً  هناك 

االإعداد املنا�شب لتلبية احتياجات �شوق العمل من 

املهارات املهنية والفنية ناهيك عن االإعداد الثقايف 

اجليد  االإعداد  متطلبات  من  وغريه  واالجتماعي 

الإن�شان القرن احلادي والع�رشين.

تقييم اأداء الن�شاط

التعليمي والتدريبي

هم  النا�ص  باأن  الليبي  العربي  املجتمع  من  اإدراكا 

واأن  امل�شتدامة  بالتنمية  املتعلقة  ال�شواغل  حمور 

تنمية املوارد الب�رشية متثل عن�رشاً حا�شماً يف حتقيق 

القادرة  الفعالة  التنمية  واأن   ، املن�شودة  التنمية 

النا�ص  قدرات  تعزز  املتوا�شل  الذاتي  العطاء  على 

وكفاءاتهم وتو�شع نطاق اخليارات املتاحة لهم يف 

تطوير معي�شتهم وحتقيق متطلباتهم يف العي�ص 

يف  للدولة  العامة  ال�شيا�شة  �شعت  فقد   ، الكرمي 

و�شع هذا الن�شاط من بني اأوىل اأولوياتها يف جهود 

ينبغي اأن 

تت�شف 

املنظومة 

التعليمية 

باجلودة 

والفاعلية 

واملرونة 

الوظيفية 

واملعا�رشة

املبداأ االأ�شا�شي 

الأي اإ�شالح 

تربوي، هو 

اعتماد نظرية 

التكامل 

وال�شمول، اأي 

يبداأ االإ�شالح 

من القاعدة اإىل 

القمة، مبعنى 

اآخر من ريا�س 

االأطفال اإىل 

نهاية التعليم 

العايل مبا يف ذلك 

االإدارة الرتبوية 

نف�شها دون 

تقليل من قيمة 

اأي عن�رش على 

ح�شاب االآخر.
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الثالثة  العقود  طيلة  لها  والتخطيط  التنمية 

املا�شية، و�شنحاول يف هذا الق�شم ت�شليط ال�شوء 

ال�شــــــنوات  خالل  التعليم  ن�شاط  اأداء  على 

2001-2006 م�شيحي.

من  والتدريب  التعليم  ن�شاط  على  االإنفاق   -1

امليزانية العامة

بلغ اإجمايل ما اأنفق على ن�شاط التعليم والتدريب 

خالل ال�شنوات 2001 حتى 2006  قيمة وقــدرها 

مليون   3411.7 بني  موزعة  دينار  مليون   5  423  .4
املجموع  % من   62.9 وبن�شبة  تنموي  اإنفاق  دينار  

الكلي لالإنفاق على هذا الن�شاط خالل تلك الفرتة، 

ومبلغ 2011.7 مليون دينار اإنفاق ت�شيريي وبن�شبة 

37.1 % من املجموع .

وتو�شح هذه االأرقام اأن االإنفاق االإمنائي قد ت�شاعف 

اإىل نحو ثالث مرات ون�شف وتطور مبعدل منو �شنوي 

مركب ي�شل اإىل 28.2 % خالل هذه الفرتة، يف حني 

اأن االإنفاق األت�شيريي ت�شاعف اإىل ثالث مرات وتطور 

مبعدل منو �شنوي ي�شل اإىل 25.1 %.

ن�شاط  على  االإنفاق  اإجمايل  فاإن  االآخر،  اجلانب  ويف 

التعليم والتدريب قد انخف�ص كن�شبة من اإجمايل 

االإنفاق على االقت�شاد الوطني من 7.5 % عام 2001 

اإىل 7.2 % عام 2006، يف حني تطورت ن�شبة االإنفاق 

املحلي  بالناجت  مقارنة  والتدريب  التعليم  على 

 %  3.0 اإىل   %  1.3 من  الثابتة  باالأ�شعار  االإجمايل 

اأن  خالل نف�ص الفرتة. ويالحظ من الن�شبة االأخرية 

االإطار )3( 

ما يهم املخططون يف جانب قيا�ص الكفاءة  الداخلية ، هو رفع م�شتوى الكفاءة االإنتاجية للتعليم 

من خالل خف�ص التكاليف ، حيث اإن خف�ص متو�شط تكلفة الطالب مع بقاء العوامل االأخرى ثابتة 

جزءا  يقتطع  التعليم  على  فاالإنفاق   ، التعليم  وتو�شع  انت�شار  وفورات يف حجم  اإىل حتقيق  �شيوؤدي 

لي�ص بالي�شري من ميزانية املجتمع ي�شل اإىل اأكرث من 7.5 % وما ن�شبته 3 % من الناجت املحلي االأمر 

الذي يتطلب مردودا يتمثل يف القيمة امل�شافة اإىل ذلك الناجت من نتاجات النظام التعليمي وامل�شتوى 

ما حتاول  وهو   ، للتعليم  االإنتاجية  الكفاءة  تتوقف على  االقت�شاد  فاإن كفاءة  ثم  ومن  األتح�شيلي، 

ال�شعيدين  العمل على  املناف�شة يف �شوق  القادرة على  الكوادر  الإعداد  اإليه  الو�شول  اجلودة جاهدة 

املحلي واخلارجي ال �شيما بعد االن�شمام اإىل منظمة التجارة العاملية

م�شتوى االإنفاق على ن�شاط التعليم والتدريب هو 

دون امل�شتوى املطلوب وذلك رغم التح�شن يف تلك 

الن�شبة.

خدماته  يقدم  الذي  والتدريب  التعليم  ن�شاط  اإن 

ال  ال�شكان  ثلث  من  اأكرث  اإىل  مبا�رشة  ب�شكل 

الناجت  من  جداً  ب�شيطة  ن�شبة  اإال  له  تخ�ش�ص 

املحلي، وهى ن�شبة اأدنى بكثري من الن�شبة املو�شي 

بها دولياً والبالغة 5 % من الناجت املحلي االإجمايل 

للدولة.

املبلغ  ذلك  اأن  ال�شياق،  االإ�شارة يف هذا  اأنه جتدر  اإال 

املو�شح لالإنفاق على التعليم والتدريب غري �شامل 

لكل االإنفاق على هذا الن�شاط، حيث اإن هذا املبلغ 

ميثل فقط اإنفاق امليزانية العامة وهناك العديد من 

النفقات التي ال تتوفر عنها بيانات وبالتايل لي�شت 

م�شمولة يف تلك القيمة ومثال ذلك، االإنفاق على 

ال  التي  االأخرى  القطاعات  يف  والتدريب  التعليم 

التعليم  بقطاعي  اخلا�شة  امليزانيات  يف  تظهر 

املوؤ�ش�شات  يف  االأهلي  القطاع  واإنفاق  والتدريب 

التعليمية والتدريبية االأهلية والعامة اأي�شا.

ن�شاط  على  االإنفاق  من  كبريا  جزءا  فاإن  وعليه 

ميكن  ال  الوطني  االقت�شاد  يف  والتدريب  التعليم 

ح�شابه نظراً لعدم توفر البيانات االإح�شائية عنه.

وبعد اأن حتققت 

االأهداف الكمية 

لل�شيا�شات 

التعليمية، 

ويف ظل االأعداد 

الكبرية من 

امللتحقني 

بالتعليم 

والتدريب يف 

كافة املراحل ، 

فاإن النظرة اإىل 

الكم مل تعد 

هى املطلب 

االأ�شا�شي
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جدول ) 2 - 1 ( االإنفاق على التعليم والتدريب وعالقته باالإنفاق على االقت�شاد الوطني والناجت املحلي االإجمايل  

خالل الفرتة 2001 – 2006 م�شيحي 

ال�شنة

2001

2002

2003

2004

2005

2006

التحول

1 539

3 706

2 530

3 581

9 597

8 772

التحول

216.1

741.6

307.1

560.4

837.8

748.7

االإدارية

3 596.6

4 210.4

3 577.7

5 722.0

8 442.8

8 888.1

االإدارية

170

174.5

196.4

518.4

431.7

520.7

املجموع

5 135.6

7 916.4

6 107.7

9 309.0

18 039.8

17 660.1

املجموع

386.1

916.1

503.5

1 078.8

1 269.5

1 269.4

الناجت املحلي االإجمايل 

باالأ�شعار الثابتة

30 648.2

30 138.7

34 040.9

35 477.8

39 277.6

41 831.9

االإنفاق على التعليم والتدريباالإنفاق على االقت�شاد الوطني
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االإنفاق على التعليم والتدريب

�شكل )3( االإنفاق على التعليم والتدريب وعالقته باالنفاق على باالقت�شاد الوطني

االإنفاق على االإقت�شاد الوطني
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اأن   ، والتدريب  التعليم  على  االإنفاق  بيانات  ت�شري 

ارتفع  قٌد  الطالب  على  لالإنفاق  العام  املتو�شط 

من  الدرا�شة.  حمل  الفرتة  خالل  ملحوظ  ب�شكل 

اإىل   2001/2000 الدرا�شي  العام  يف  دينار   201.5
677.6  دينار يف العام الدرا�شي 2005/ 2006 اأي اأن 
هذا املتو�شط قد ت�شاعف اإىل اأكرث من ثالث مرات .

املخ�ش�شات  تلك  بتوزيع  يتعلق  فيما  اأما 

وامل�رشوفات االإمنائية يف داخل ن�شاط التعليم على 

العام  التعليم  وهى   الثالثة  الرئي�شية  مكوناته 

والتعليم العايل والتكوين والتدريب املهني ، 

فاإن البيانات املتاحة ت�شري اإىل عدم وجود بيانات عن 

املخ�ش�شات اأو امل�رشوفات لقطاع التعليم العايل 

اإن  حيث   ،  2004 وحتى   2001 من  ال�شنوات  خالل 

االإنفاق على هذا امل�شتوى من التعليم كان يتم اإما 

اجلامعات  وخا�شة  نف�شها  اجلامعة  م�شتوى  على 

)جامعات  ال�شعبيات  طريق  عن  اأو  الرئي�شية  

االأق�شام( مما يوؤكد اأن هناك خم�ش�شات وم�رشوفات 

تخ�ص هذا الن�شاط ومل يتم احل�شول على بياناتها 

لهذا  امل�رشوفات  اأن  يعني  مما  اجلهات  تلك  من 

رقم  اجلدول  بيانات  تو�شحه  مما  اأكرب  هى  الن�شاط 

)2– 1( ، اأ�شف اإىل ذلك اأن االإنفاق من قبل ن�شاط 

االأهلي  القطاع  موؤ�ش�شات  يف  والتدريب  التعليم 

هى اأي�شا ال تتوفر عنها اأي بيانات.

ويف حالة التدريب والتكوين املهني، فاإن هذا املجال 

ال�شنوات  طيلة  العام  التعليم  مع  مندجماً  كان 

من 2001حتى �شنة 2003 ، ومن ثم ما يخ�شه من 

خم�ش�شات  �شمن  هى  وم�رشوفات  خم�ش�شات 

وم�رشوفات التعليم خالل هذه ال�شنوات.

ح�شب  مف�شلة  بيانات  من  يتوفر  ما  فاإن  وعليه 

ومن   ،  2006  ،  2005 لل�شنوات  هى  املكونات  تلك 

اأن  جند   ، ال�شنتني  هاتني  بيانات  تو�شحه  ما  خالل 

ميزانية  الن�شاط يف  هذا  من جمموع خم�ش�شات 

دينار  مليون   935.9 والبالغ   2005 عام  يف  التنمية 

وزع على تلك املكونات على النحو االآتي:

- التعليم العام  404 ماليني دينار وبن�شبة 43 % 

من جمموع خم�ش�شات الن�شاط .

- التعليم العايل 330 مليوناً وبن�شبة 35.3 % من 

جمموع خم�ش�شات الن�شاط .

دينار  مليون   201.9 املهني  والتدريب  التكوين   -

وبن�شبة 21.6 % من جمموع خم�ش�شات الن�شاط.

مع العلم اأن ما ينفق على تدريب وتكوين العاملني 

االإداري  اجلهــاز  يف  الوطني  االقت�شاد  بقطاعات 

هذه  �شمن  يدخل  ال  العام  القطاع  ومن�شاآت 

اخل�شو�ص  هذا  يف  االإنفاق  يتم  حيث  املخ�ش�شات 

من خم�ش�شات تلك القطاعات، با�شتثناء ما ينفق 

والتعليم  والتدريب  التكوين  قطاع  موظفي  على 

هذه  خم�ش�شات  خالل  من  يتم  ذلك  الأن  العايل. 

القطاعات.

خم�ش�شات  جمموع  من  اأن  جند   ،  2006 عام  يف 

يف  التنمية  ميزانية  يف  والتدريب  التعليم  ن�شاط 

تلك  على  وزع  دينار  مليون   900 والبالغ  العام  هذا 

املكونات على النحو االآتي :

 %  40 وبن�شبة  دينار  360 مليون  العام  التعليم   •
من جمموع خم�ش�شات التنمية للن�شاط.

 42.2 وبن�شبة  دينار  380 مليون  العايل  التعليم   •
% من جمموع خم�ش�شات التنمية للن�شاط.

من   %  17.8 وبن�شبة  دينار  مليون   160 التدريب   •
جمموع خم�ش�شات التنمية للن�شاط.

وبالرغم من اأن بيانات �شنتني فقط ال ميكن لها اأن 

تو�شح لنا اجتاها وا�شحاً يف توزيع تلك املخ�ش�شات 

املهني  والتكوين  التدريب  اأن  هو  الوا�شح  فاإن   ،

التعليم  من  بكل  مقارنة  االأقل  باالأهمية  يحظي 

العام والتعليم العايل، ويف عام 2004 عندما ف�شل 

التكوين عن التعليم جند اأن خم�ش�شات التكوين 

ال ت�شكل اإال ن�شبة 11.2 % مما ي�شري اإىل اأن الرتكيز 

التعليم  حول  يتوجه  زال  ال  العامة  ال�شيا�شة  يف 

اأكرث مما هو للتدريب املهني. واإذا كانت املخ�ش�شات 

التي تت�شل  مبا�رشة بتنمية قوة  للتدريب املهني 

ما يخ�ش�ص  ن�شبيا مقارنًة مع  قليلة  العمل هى 

باحل�شة  ي�شتاأثر  الذي  االأخري  هذا  واأن   ، للتعليم 

العديد من  يواجه  التنمية  االأكرب من خم�ش�شات 

وتاأهيل  اإعداد  على  قدرته  عدم  ب�شاأن  االنتقادات 

اذا كانت 

املخ�ش�شات 

وامل�رشوفات 

املالية لقطاع 

التكوين 

والتدريب 

والتي تت�شل 

مبا�رشة بتنمية 

وتطوير قوة 

العمل الوطنية 

غري كافية ، 

وان النظام 

التعليمي 

النظامي 

الذي ي�شتاأثر 

بالن�شيب 

االكرب من تلك 

املخ�ش�شات غري 

قادر على اعداد 

وتاأهيل القوى 

العاملة مبا يتفق 

واحتياجات 

االقت�شاد 

الوطني . فما هو 

ال�شبيل لتنمية 

وتطوير القوى 

العاملة والرفع 

من كفاءتها 

املهارية 

بال�شكل 

املرغوب؟
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تعك�س معدالت 

االلتحاق 

املدر�شي 

لل�شكان يف �شن 

التعليم مدى 

اتاحية اخلدمات 

التعليمية 

جلميع �رشائح 

املجتمع يف تلك 

ال�شن واينما 

تواجدو

واحتياجات  يتوافق  مبا  الوطنية  العاملة  القوى 

االقت�شاد الوطني من املهارات والكفاءات الب�رشية 

العاملة  القوى  وتطوير  لتنمية  ال�شبيل  هو  فما 

والرفع من كفاءاتها املهارية بال�شكل املطلوب؟. 

اأما فيما يخ�ص امل�رشوفات ، فاإن من جمموع ما مت 

التنمية  ميزانية  من  التعليم  ن�شاط  على  اإنفاقه 

لعام 2005 والبالغ 837.8 مليون دينار كانت موزعة 

على املجاالت التعليمية والتدريبية كاالآتي :

- التعليم العام 369.8 مليون دينار وبن�شبة 44.1 % .

- التعليم العايل 295.6 مليون دينار وبن�شبة 35.3 % .

دينار  مليون   172.4 املهني  والتدريب  التكوين   -

وبن�شبة 20.6 % .

التعليم  ن�شاط  على  اأنفق  ما  بلغ   2006 عام  ويف 

 748.7 وقدره  التنمية مبلغاً  والتدريب يف ميزانية 

مليون دينار وزعت على املجاالت الثالثة كاالآتي :

- التعليم العام 340.3 مليون دينار وبن�شبة 45.5 %.

- التعليم العايل 265.6 مليون دينار وبن�شبة 35.5 %.

دينار  مليون   142.6 املهني  والتدريب  التكوين   -

وبن�شبة 19.0 %

2- االلتحاق املدر�شي :

 2 – 1 – االلتحاق ح�شب املراحل:

املدر�شي  االلتحاق  معدالت  اأن  فيه  �شك  ال  مما 

 ) �شنة   24  –  6  ( املدر�شية  ال�شن  يف  لل�شكان 

تعك�ص اإىل حد كبري اإتاحية اخلدمات التعليمية يف 

قبل  من  اخلدمات  بهذه  االنتفاع  وطبيعة  املجتمع 

جميع �رشائح املجتمع يف تلك الفئة العمرية واأينما 

ارتفاع  اإن  حيث   . الوطني  الرتاب  داخل  يف  تواجدوا 

ال�رشيحة  هذه  يف  ال�شكان  بني  االلتحاق  معدالت 

االأمية  حماربة  على  ي�شاعد  اأن  �شاأنه  من  العمرية 

بني الفئات العمرية ال�شغرية ، ويوؤدي اإىل املزيد من 

موؤ�رشات  اأحد  جميعا  وهى  التعليمي  التح�شيل 

التنمية املتوجهة نحو االإن�شان . وعامل من عوامل  

 ، املجتمع  الأفراد  الثقايف  الوعي   م�شتوى  تطوير 

الذي بدوره ي�شكل دافعا قويا لبقية اأفراد املجتمع ، 

بخا�شة االأجيال ال�شغرية ، اإىل املزيد من التح�شن يف 

التح�شيل التعليمي واالرتفاع يف معدالت االلتحاق .

االلتحاق  ميدان  يف  الوطني  االأداء  اإىل  رجعنا  واإذا 

من  املتاحة  االإح�شائية  البيانات  فاإن   ، املدر�شي 

نتائج التعدادات العامة لل�شكان . تو�شح ارتفاعا 

�شن  يف  لل�شكان  االلتحاق  معدل  يف  ملحوظا 

الدرا�شة ) 6 – 24 ( من 74.9 % عام 1995 لي�شل 

اإىل 82 % تقريبا عام 2006 . وعلى م�شتوى اجلن�ص 

% لي�شل   76.3 فقد ارتفع هذا املعدل للبنني من 

اإىل 81.2 % وللبنات من 73.2 % اإىل 82.7 % خالل 

نف�ص الفرتة امل�شار اإليها اأعاله .

ال�شنوات

1995

2006

ذكور

1084475

1072294

اإناث

1054687

1038629

املجموع

2139162

2110923

ال�شكان يف �شن الدرا�شة

ذكور

831727

870487

اإناث

771537

858443

املجموع

1603264

1728930

امللتحقون منهم

ذكور

76.7

81.2

اإناث

73.2

82.7

جمموع

74.9

81.9

معدالت االلتحاق

جدول ) 2 – 2 ( تطور معدالت االلتحاق املدر�شي لل�شكان يف �شن الدرا�شة

) 6 - 24 �شنة ( للفرتة من 1995 اإىل 2006
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البيانات 

االإح�شائية 

املتاحة من 

نتائج التعدادات 

العامة لل�شكان 

. تو�شح ارتفاعا 

ملحوظا يف 

معدل االلتحاق 

لل�شكان يف �شن 

الدرا�شة ) 6 – 14 

( من 74.9 % عام 

1995 لي�شل اإىل 
96 % تقريبا عام 

2006

ويف مرحلة 

التعليم 

املتو�شط فقد 

ارتفعت معدالت 

االلتحاق من 

82.4 % عام 
1995 اإىل 94.5 % 

عام 2006 .
التجمع ال�شكاين

ح�رش

ريف

املجموع الكلي

اجلن�ص

بنون

بنات

جمموع

بنون

بنات

جمموع

بنون

بنات

جمموع

1995

78.18

74.55

76.39

76.50

70.93

73.76

77.93

74.01

76.00

2006

72.71

73.82

73.25

75.09

73.52

74.30

72.98

73.78

73.38

جدول )2 - 3( معدالت االلتحاق ح�شب التجمع ال�شكاين واجلن�س لعامي 1995 و 2006

مالحظة: يف عام 2006 مت احت�شاب معدالت االلتحاق لفئات ال�شن )4-30 �شنة( وبالتايل انخف�شت معدالت 

االلتحاق لهذه ال�شنة مقارنة بعام 1995 وذلك كنتيجة الخفا�س معدالت التحاق فئات ال�شن 4 و5 �شنوات 

نتيجة لعدم بلوغ �شن االلتحاق وكذلك فئات ال�شن 25 �شنة فاأكرث كنتيجة الإ�شتكمال االغلبية منهم 

درا�شتهم

تو�شح بيانات اجلدول اأعاله اأن معدل التحاق البنات 

قد جتاوز معدل التحاق البنني يف عام 2006 مما يوؤكد 

يف  النوع  ح�شب  االإن�شاف  من  عال  م�شتوى  على 

االنتفاع باخلدمات التعليمية .

فقد  الثالث  التعليمية  املراحل  م�شتوى  على  اأما 

مرحلة  يف  ال�شايف  االلتحاق  معدالت  ارتفعت 

عام   %  81.7 من   )  14  –  6  ( االأ�شا�شي  التعليم 

1995  اإىل 96.6 % عام 2006 .
   

م�شدرها  البيانات  هذه  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر  هذا 

واأن   . لل�شكان  العام  للتعداد  النهائية  النتائج 

�شهر  نهاية  هى  البيانات  لهذه  الزمني  االإ�شناد 

نا�رش ) يوليو ( وبداية اليوم االأول من �شهر هانيبال 

اأن  جند  ثم  ومن   ، التعداد  �شنة  من   ) اأغ�شط�ص   (

هناك عددا كبريا من االأطفال  الذين هم يف ال�شن 

ال�شاد�شة من العمر يف هذه الفرتة الزمنية اإال اأنهم 

لكونهم  نتيجة  وذلك  بعد،  للمدر�شة  يدخلوا  مل 

مل  التعداد  لفرتة  ال�شابق  الدرا�شي  العام  خالل 

واأن   ، القانونية لدخول املدر�شة  يبلغوا بعد ال�شن 

ال�شنة الدرا�شية القادمة مل تبداأ بعد ، وعليه فاإن 

بالذات  6 �شنوات  العمر  االلتحاق يف فئة  معدالت 

عادة ما تاأتي اأقل من الواقع .

وبالتايل يجب اأخذ هذه امل�شاألة بعني االعتبار عند 

على  اعتمادا  املرحلة  بهذه   االلتحاق  عن  احلديث 

بيانات نتائج التعدادات العامة لل�شكان .

ارتفعت  فقد  املتو�شط  التعليم  مرحلة  ويف 

معدالت االلتحاق من 82.4 % عام 1995 اإىل 94.5 

% عام 2006 .

ويف مرحلة التعليم العايل  فاإن معدالت االلتحاق قد 

ارتفعت من 39.4 % عام 1995 لت�شل اإىل 52.2 % 

عام 2006 .
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ارتفعت معدالت 

االلتحاق 

لل�شكان يف 

ال�شن املدر�شية 

)6 اىل 24( من 

%76.7 اىل 81.2% 
للبنني ومن 

%73.2 اىل 82.7% 
للبنات

تو�شح بيانات اجلدول )2 - 3( اأن معدالت االلتحاق 

االإجمايل لل�شكان يف ال�شن املدر�شية بالتجمعات 

 1995 عام   %  76.4 من  انخف�شت  قد  احل�رشية 

لت�شل عام 2006  73.3 % ويف التجمعات الريفية 

فقد تطور هذا املعدل من 73.8 % لي�شل اإىل 74.3 

% خالل نف�ص ال�شنوات ، وهكذا يالحظ اأن معدالت 
االلتحاق يف التجمعات الريفية جتاوزت مثيلتها يف 

احل�رش عام 2006.

معدالت  �شهدت  فقد   ، اجلن�ص  م�شتوى  وعلى 

عام   76.18 من  انخفا�ص  احل�رش  يف  البنني  التحاق 

1995 لي�شل اىل 72.7 % عام 2006، وكذلك احلال 
انخف�شة  حيث  البنات  التحاق  ملعدالت  بالن�شبة 

الفرتة. مع  % خال ل نف�ص   74 اىل   %  75 من نحو 

مالحظة ان معدل التحاق البنات اعلى من معدل 

التحاق البنني ويف التجمعات الريفية فقد انخف�ص 

معدل التحاق البنني من 76.5 % عام 1995   لي�شل 

اىل 75.1 % عام  2006 . والبنات تطور من 70.9 % 

لي�شل اإىل 73.5 % خالل نف�ص الفرتة .

2 – 2 – االلتحاق ح�شب فئات ال�شن:

تو�شح بيانات االلتحاق ح�شب فئات ال�شن للفرتة 

كبريا  ارتفاعاً    2006 عام   اإىل   1995 عام  من 

والبنات  البنني  من  لكل  االلتحاق  معدالت  يف 

البنات هو  التحاق  واأن معدالت  اأي�شا.،  وللمجموع 

اأ�رشع  واأكرب عمقا  مقارنة مع البنني، كما ارتفعت 

معدالت التحاق البنات عن مثيالتها لدي البنني يف 

عام  2006 .  

جدول ) 2 - 4  (  معدالت االلتحاق لل�شكان يف �شن الدرا�شة ح�شب فئات ال�شن واجلن�س 

لعامي 1995 و 2006

ينون

82.23

84.90

35.60

76.70

ينون

97.21

93.47

41.65

81.18

بنات

81.73

77.30

32.20

73.20

بنات

97.00

90.80

50.62

82.65

جمموع

81.65

81.20

33.90

75.00

جمموع

97.11

92.15

46.08

81.90

فئات ال�شن

14 - 6

15 - 19

20 - 24

املجموع الكلي

19952006

�شكل )4( معدالت االلتحاق ح�شب اجلن�س وفئات ال�شن لعامي 1995 و 2006
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3 – التطور العددي للملتحقني بالتعليم:-

والتدريب  بالتعليم  االلتحاق  حجم  �شهد  لقد 

و   2001 عامي  بني  الكلي  املجموع  يف  انخفا�شاً 

نحو  هذه  االنخفا�ص  ن�شبة  بلغت  حيث   ،  2006
2.2 % وانخف�ص مبعدل منو �شالب ي�شل اإىل 0.5 % 
ثالثة  اإىل  االنخفا�ص  هذا  ويرجع  الفرتة،  تلك  خالل 

عوامل رئي�شية هى :

انطلق  الذي  ال�شكان،   منو  معدل  انخفا�ص  اأ- 

املا�شي،  القرن  من  الت�شعينات  عقد  بداية  منذ 

ال�شكاين  النمو  معدل  االنخفا�ص يف  يظهر  حيث 

بالتعليم  املدر�شي  االلتحاق  على  املبا�رش  تاأثريه 

االأ�شا�شي، الذي انخف�ص من 1177 األف طالب يف 

العام الدرا�شي 2001/2000 اإىل 1133 األف طالب 

و�شجل   ،2006/2005 الدرا�شي  العام  يف  وطالبة 

معدل منو �شالب ي�شل اىل 0.8 % خالل هذه الفرتة.

بالتعليم  االلتحاق  يف  الوا�شح  النق�ص  ب- 

اأن  جند  حيث   ، جداً  كبري  ب�شكل  املهني  والتدريب 

واملراكز  املتو�شط  املهني  بالتدريب  امللتحقني  عدد 

األف   194.6 من  انخف�ص  العليا  املهنية  واملعاهد 

 2001/2000 الدرا�شي  العام  يف  وطالبة  طالب 

الدرا�شي  العام  يف  وطالبة  طالب  األف   124.4 اإىل 

�شنوي  منو  معدل  بذلك  م�شجالً   2006/2005
بال�شالب ي�شل اإىل 8.7 % وهو معدل مرتفع جداً.

االلتحاق  عن  االإح�شائية  البيانات  توفر  عدم  ج- 

للقطاعات  التابعة  املتو�شطة  املهنية  باملعاهد 

مبراكز  وكذلك  وال�شحة  النفط  كقطاع  االأخرى 

اأي  توجد  ال  اإنه  حيث  االأ�شا�شي،  املهني  التدريب 

بهذه  واملتدربني  الطالب  عن  اإح�شائية  بيانات 

املوؤ�ش�شات يف العام الدرا�شي 2006/2005 .
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ـــ
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582621

122414

35386

4168

1193

1140

32309
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ـــ
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جدول رقم ) 2 - 5( اإح�شائية التعليم والتدريب لل�شنوات الدرا�شية  2000 / 2001 و 2005 / 2006

موزعة ح�شب املراحل واجلن�س 
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يف مرحلة 

التعليم 

والتدريب 

املتو�شط 

ارتفعت ن�شبة 

االناث من 

%52.3 لت�شل 
اىل %55.5 ويف 

مرحلة التعليم 

العايل ارتفعت 

هذه الن�شبة من 

%52 اىل 56.7% 
خالل الفرته من 

2001 اىل 2006.

االلتحاق  من  الكم  هذا  ي�شري  اآخر  جانب  ومن 

بالتعليم والتدريب اىل اأن ن�شبة من هم يجل�شون 

عام  يف  بلغت  قد  والتدريب  التعليم  مقاعد  على 

جمموع  من   %  36.9 اإىل  ي�شل  م�شتوى   2001
 %  35 الذكور  حالة  يف  و�شكلت   ، البالد  �شكان 

واالإناث %38.9 ويف عام 2006 �شجلت تلك الن�شب 

انخفا�شاً مقارنة بال�شنة االأوىل، وبذلك بلغت 33 

الذكور  حالة  يف  وبلغت  ال�شكان  جمموع  من   %
30.8 % واالإناث 35.4 %، وهكذا يالحظ اأن معدل 
حالة  يف  مما  دائماً  اأف�شل  هو  االإناث  لدى  االلتحاق 

ن�شبة  ارتفاع  هو  املبا�رشة  نتيجته  وكانت  الذكور، 

االإناث يف جمموع االلتحاق طيلة تلك الفرتة، التي 

ارتفعت من 50.6 عام 2001 اإىل 51.6 % عام 2006.

3 - 1 -  التطور العددي للملتحقني ح�شب اجلن�س:

كما �شبقت االإ�شارة فاإن ن�شبة االإناث هى اأعلى من 

الذكور مقارنة باملجموع العام لاللتحاق بالتعليم 

م�شتمر  منو  يف  هى  الن�شبة  هذه  واأن  والتدريب 

طيلة ال�شنوات حمل الدرا�شة، اإال اأن هذه الظاهرة 

والتدريب  التعليم  مرحلتي  م�شتوى  يف  تنح�رش 

املتو�شط والتعليم العايل حيث ارتفعت يف املرحلة 

االأوىل من 52.3 % يف ال�شنة االأوىل اإىل 55.5 % يف 

ال�شنة االأخرية، ويف املرحلة الثانية من 52.9 % اإىل 

56.7 خالل نف�ص الفرتة.

جدول ) 2 - 6 ( تطور ن�شبة اجلن�س يف االلتحاق بالتعليم والتدريب  للعامني الدرا�شيني 

2006 / 2005 – 2001 / 2000

�شكل )5( تطور ن�شبة اجلن�س يف االلتحاق بالتعليم )2001 - 2005(
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البنات  ن�شبة  اأن  اأعاله  اجلدول  بيانات  تو�شح 

والتعليم  االأطفال  ريا�ص  مرحلتي  يف  انخف�شت 

والتدريب االأ�شا�شي عام 2006 مقارنة بعام 2001.    

متابعة  خالل  من  اأنه  اإىل  االإ�شارة  وجتدر  هذا 

�شنوات  عدة  منذ  والتدريب  التعليم  اإح�شاءات 

الذكور  ن�شبة  عن  ترتفع  مل  االإناث  ن�شبة  فاإن 

الن�شف  منذ  اأنه  اإال  املا�شية   ال�شنوات  طيلة 

االإناث  ن�شبة  �شهدت  الثمانينات  عقد  من  الثاين 

واأن هذه الن�شبة  يف التعليم املتو�شط منوا مطرداً 

بداأت تتخطى ن�شبة الذكور يف هذه املرحلة �شيئاً 

ف�شيئاً مع مرور ال�شنوات واإىل حد االآن، ويف مرحلة 

التعليم اجلامعي بداأت ن�شبة االإناث تتخطى ن�شبة 

بُالرغم  الت�شعينات، وذلك  اأوائل عقد  الذكور منذ 

االأ�شا�شي من عدم  التعليم  اإح�شاءات  تظهره  مما 

هذه  واأن  الذكور،  عن  االإناث  عدد  زيادة يف  اأي  وجود 

املتو�شط  للتعليم  االأ�شا�شي  امل�شدر  هى  املرحلة 

والعايل الذي ي�شهد منذ عدة �شنوات ارتفاعاً كبريا 

يف ن�شبة االإناث مقارنة بالذكور، االأمر الذي يفر�ص 

علينا طرح الت�شاوؤل االآتي من اأين جاءت هذه الزيادة 

هذا  على  االإجابة  اأن  اعتقادنا  ويف  االإناث؟  عدد  يف 

الت�شاوؤل ميكن اأن تكون على النحو االآتي :

�شن  يف  العمل  �شوق  يدخلون  الذكور  اأن  اإما   •
مبكرة مقارنة باالإناث من خالل اجتاههم للتدريب 

والتكوين املهني يف امل�شتويني االأ�شا�شي واملتو�شط 

وهو التف�شري االأكرث تربيراً لهذه الظاهرة.

اأعلى  هى  الذكور  بني  الت�رشب  معدالت  اأن  اأو    •
مقارنة باالإناث يف مراحل التعليم املتقدم.

اإن ن�شبة اجلن�ص يف جممل االلتحاق هى اأعلى قليالً 

ملجموع  الكلي  امل�شتوى  على  اجلن�ص  ن�شبة  من 

اأن ن�شبة  اأن املالحظ هو  اإال   ،  2006 ال�شكان لعام 

اجلن�ص ملرحلتي ريا�ص االأطفال والتعليم االأ�شا�شي 

حيث  الفرتة،  هذه  خالل  انخفا�شاً  �شهدت  قد 

فئة  يف  ال�شكان  حالة  يف  مما  اأقل  معدالً  �شجلت 

االأعمار اأقل من 15 �شنة والبالغ 50.9 % عام 2006 

االأمر الذي ي�شري اإىل ظاهرتني غري �شحيتني  يف االأداء 

التعليمي والتدريبي هما :

فر�ص  توزيع  عدالة  مبداإ  حتقيق  يف  �شعف   .1
التعليم بني اجلن�شني.

الهبوطي ملعدالت اجلن�ص يف  ا�شتمرار االجتاه  اأن   .2
حتقيق  على  �شلبا  يوؤثر  اأن  �شاأنه  من  املرحلة  هذه 

ذلك املبداإ الذي ي�شكل اإحدى اأهم اأهداف التنمية 

االألفية.

3 – 2  -  التطور يف حالة الهرم التعليمي

ب�شاأن  والتدريبية  التعليمية  االإح�شاءات  ت�شري 

امللتحقني خالل العقود الثالثة املا�شية ، اأن النمو 

خالل  والتدريب  التعليم  على  الطلب  يف  املرتفع 

تلك الفرتة ، الذي رافقه تو�شع كبري يف ن�رش خدمات 

الن�شاط التعليمي والتدريبي وجمانيته، قد اأدى اإىل 

حتوالت هامة يف الهرم التعليمي �شواء يف قاعدته 

 1995 عام  ففي   ، قمته  اأو  املختلفة  ومدرجاته 

كانت تركيبة الهرم التعليمي على النحو االآتي:

جمموع  من   %  70.3 اأ�شا�شي  وتدريب  تعليم 

امللحقني.

جمموع  من   %  22.4 متو�شط  وتدريب  تعليم 

امللحقني.

تعليم عاٍل 7.3 % من جمموع امللحقني

               

 2001 عام  بيانات  اأظهرت  اأي�شاً  ال�شياق  هذا  ويف 

الهرم  اإ�شالح  جانب  يف  االجتاه  هذا  ا�شتمرار 

التعليمي، اإال اأن بيانات عام 2006، واإن كانت ت�شري 

يف نف�ص االجتاه، اإال اأن هناك حتوالً غري اإيجابي مبرحلة 

الن�شبي  وزنها  انخف�ص  حيث  العايل،  التعليم 

 ،  2006 عام   %  15.7 اإىل   2001 عام   % من18.1 

التعليم  ملرحلة  الن�شبي  الوزن  انخف�ص  حني  يف 

 ، الفرتة  كل  خالل  واحد  مئوية  بدرجة  االأ�شا�شي 

وبذلك كان التعليم املتو�شط هو امل�شتفيد من كل 

تلك التبدالت، حيث ارتفع من 19.7 % اإىل 23.2 % 

خالل تلك الفرتة، وذلك رغم انخفا�شه عام 2001 

مبقارنته بعام 1995

ارتفاع ن�شبة 

االإناث يف 

جمموع 

االلتحاق، من 

%50.6 اإىل 
.51.6%



تقرير عن حالة التنمية البشرية 2009

43
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واجلدول رقم ) 2 –7 ( تطور الهرم التعليمي خالل الفرتة 2006-1995.

�شكل )6( تطور ن�شبة التعليم ح�شب املراحل

وبالرغم من هذا التح�شن يف بناء الهرم التعليمي 

فاإن التعليم ما قبل املدر�شي )ريا�ص االأطفال( الزال 

ن�شبة  اإال  ي�شكل  ال  وهو  املطلوب،  امل�شتوى  دون 

اأي�شا  �شئيلة جداً من جمموع االلتحاق ، وبالرغم 

من اأنه ال تتوفر بيانات عن ال�شكان يف ال�شن املوازية 

معدالت  اأن  جداً  املوؤكد  من  فاإنه  املرحلة،  لهذه 

حتى  جداً  �شعيفة  الزالت  املرحلة  بهذه  االلتحاق 

باملقارنة مع البلدان العربية االأقل اإمكانيات وموارد، 

ومن خالل ما تقدم ميكن تو�شيح النقاط التالية:-

4 -  واقع البنية التعليمية 

على الرغم مما متيز به االلتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم 

والتدريب من معدالت منو مرتفعة ون�شب عالية يف 

مبراحل  الطالب  عدد  وتطور  وااللتحاق  الت�شجيل 

التعليم املختلفة، فاإن هذه التطورات الكمية مل 

يواكبها حت�شن مواز يف نوعية التعليم )والتدريب( 

واأمناطه، وفاعليته وقدرته على مواجهة التحديات 

وتفر�شها  التنمية،  متطلبات  تفر�شها  التي 

االأمر   ، اجلديدة  العاملية  البيئة  يف  البقاء  �رشورات 

وامل�شاعب  العوائق  من  جملة  بروز  اإىل  اأدي  الذي 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  عجز  يف  اأ�شا�شا  املتمثلة 

الذي  القدر  خلريجيها  توفر  اأن  على  والتدريبية 

يكفل لهم امل�شاركة الفاعلة يف حا�رش وم�شتقبل 

جمتمعهم )اجليار:2007-10 (.

وكنتيجة   ، االأ�شا�شي  التعليم  مرحلة  يف   •
�شهد   ، ال�شكاين  النمو  معدالت  النخفا�ص 

الن�شف  منذ  تباطوؤا  املرحلة  بهذه  االلتحاق 

ي�شكل  زال  ال  انه  اال  الت�شعينات  عقد  من  الثاين 

ن�شبة هامة يف املجموع الكلي لاللتحاق بالنظام 

عام   %  60.5 اإىل  ن�شبته  ت�شل  بالبالد  التعليمي 

2006 مقارنة بن�شبة 61.4 % عام 2001 ، وتو�شح 
عدد  االنخفا�ص يف  هذا  اأن  التعليمية  االإح�شاءات 

امللتحقني  مبرحلة التعليم االأ�شا�شي قد اأثر اأي�شا 

على جمموع االلتحاق بكامل املنظومة التعليمية، 

 1916138 من  االلتحاق  جمموع  انخف�ص  حيث 

طالباً   1873275 اإىل   2001 عام  يف  وطالبة  طالباً 

اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر  .هذا   2006 عام  يف  وطالبة 

التعليم  مرحلة  يف  للبنات  الن�شبية  االأهمية 

ت�شل  وبن�شبة  تقريبا  الن�شف  ت�شكل  االأ�شا�شي 

اإىل 48.6 % من جمموع امللتحقني بهذه املرحلة يف 

العام الدرا�شي 2005 / 2006 . 

بالرغم من 

التطورات 

الكمية الهائلة 

التي حتققت يف 

جانب االإلتحاق 

املدر�شي طيلة 

ال�شنوات 

املا�شية اال انه 

مل يواكبها 

حت�شن موازٍ يف 

نوعية التعليم 

والتدريب وامناطه 

وفاعليته وقدراته 

على مواجهة 

التحديات 

التي تفر�شها 

متطلبات 

التنمية 

امل�شتدامه 

و�رشورات البقاء 

يف البيئه 

العاملية اجلديدة



44

اأكرث  الثانوي، والتي �شهدت  • ويف مرحلة التعليم 
من غريها من املراحل االأخرى العديد من االإ�شالحات 

طيلة العقدين املا�شيني، اإال اأنه كان اإ�شالحا جزئيا 

االإ�شالحات  هذه  ظل  ويف  اأخرى.  دون  جوانب  تناول 

 248004 فقد �شهد تو�شعا كبريا حيث تطور من 

طلبة وطالبات يف العام الدرا�شي 2001/2000 اإىل 

356608 طلبة وطالبات يف العام الدرا�شي 2005/ 
2006 ، ويف هذه املرحلة بلغت ن�شبة االإناث ما يزيد 
عن 55.5 % من جمموع امللتحقني بها ، كما تطور 

حجم االلتحاق مبعدل منو �شنوي مركب ي�شل اإىل 

4.7 % وهو اأعلى معدل مقارنة باملراحل االأخرى. 

انخفا�شا  �شهد  فقد  املهني  التعليم  اأما   •
حمل  الفرتة  خالل  به  امللتحقني  عدد  يف  ملحوظا 

الدرا�شة، اإذ انخف�ص عدد امللتحقني به من 76847 

وطالبة،  طالباً   72923 اإىل  لي�شل  وطالبة  طالباً 

بالتعليم  امللتحقني  عدد  اأي�شا  انخف�ص  كما 

املهني العايل باملعاهد واملراكز العليا ب�شكل كبري 

جدا ، من 117783 طالبا وطالبة اإىل 51828 طالباً 

وطالبة خالل نف�ص الفرتة .

الدرا�شي  للعام  االإح�شائية  البيانات  ت�شري   •
2006/2005 اخلا�شة بالتعليم الثانوي التخ�ش�شي، 
اإىل وجود خلل وا�شح يف الرتكيبة الهيكلية، �شواء 

داخل  يف  ال�شعب  بني  اأو  التخ�ش�شات  بني  فيما 

التي  املالحظات  اأهم  بني  ومن  الواحد.  التخ�ش�ص 

تظهرها تلك البيانات ما يلي:

الثانويات  طلبة  جمموع  من   %  31.6  -1
العلوم  بثانوية  امللتحقني  من  هم  التخ�ش�شية 

االجتماعية.وبعدد مطلق ي�شل اإىل 110260 طالباً 

وطالبة.

الثانويات  طلبة  جمموع  من   %  27.6  -2
التخ�ش�شية هم من امللتحقني بثانوية علوم احلياة 

وبعدد مطلق ي�شل اإىل 96453 طالباً وطالبة.

العلوم  بثانويات  امللتحقني  الطالب  ن�شب  اأما   -3
االأ�شا�شية والعلوم الهند�شية والعلوم االقت�شادية 

فقد بلغت على التوايل 14.6 % و 13.5 % و 12.3 %. 

ت�شري تلك الن�شب اإىل اأن نحو 59.2 % من جمموع 

امللتحقني  من  هم  التخ�ش�شية  الثانويات  طالب 

االجتماعية  العلوم  هما  فقط  اأثنتني  بثانويتني 

لهذه  الطالب  اختيار  اأن  يوؤكد  مما  احلياة،  وعلوم 

التخ�ش�شات ال يتم على اأ�ش�ص علمية �شحيحة 

واإمنا هى قائمة على الرغبة ال�شخ�شية دون مراعاة 

املقدرة العلمية واأهداف االقت�شاد الوطني يف بناء 

القوى الب�رشية.

اأ�شف اإىل ذلك اأن هذا االلتحاق مل يتقيد بالقرارات 

للثانويات  الطالب  تن�شيب  ب�شاأن  ال�شادرة 

للعلوم  اأعلى  وزناً  تعطي  التي  التخ�ش�شية 

التقنية.واأن هذا املظهر لاللتحاق �شينعك�ص �شلبا 

على هيكلية االلتحاق بالتعليم اجلامعي ومن ثم 

خمرجات  هو  النهائية  واحل�شيلة  خمرجاته  على 

تعليمية ال تلبي احتياجات االقت�شاد الوطني من 

القوى العاملة.

العام  بيانات  ت�شري  الواحد  التخ�ش�ص  داخل  ويف 

الدرا�شي 2005 / 2006 ، اإىل اأن هناك تفاوتاً وخلال 

حيث  ال�شعب،  ح�شب  الطالب  توزيع  يف  وا�شحاً 

غريها،  دون  تخ�ش�شية  �شعب  على  اإقبال  يوجد 

التخطيطية  واملعايري  االأ�ش�ص  غياب  يف  وذلك 

لتن�شيب الطالب على تلك ال�شعب.

ذلك  يف  الطالب  عدد  بلغ  احلياة  علوم  ثانوية  ففي 

العام الدرا�شي 96453 طالباً وطالبة موزعني على 

النحو االآتي:

درا�شة  يدر�شون  الذين  والثانية  االأوىل  ال�شنة   -

طلبة   46630 عددهم  بلغ  تخ�ش�شية  غري  عامة 

وطالبات .

طلبة   45615 وت�شم  الطبية  العلوم  �شعبة   -

وطالبات .

طلبة   4208 وت�شم  الزراعية  العلوم  �شعبة   -

وطالبات.

الدار�شني  الطالب  ن�شبة  اأن  اإىل  اأعاله  االأرقام  ت�شري 

من   %  91.6 بلغت  قد  الطبية  العلوم  ب�شعبة 

هذه  يف  التخ�ش�شية  ال�شعب  طالب  جمموع 

الثانوية، يف حني اأن ن�شبة امللتحقني ب�شعبة العلوم 

الزراعية مل تتجاوز 8.4 %.

ان اخللل يف 

توزيع طالب 

الثانويات 

التخ�ش�شية 

يف مابني 

التخ�ش�شات 

�شينعك�س 

�شلبا على 

هيكلية 

االلتحاق 

بالتعليم 

اجلامعي ومن ثم 

على خمرجاته
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من   %  70 من  اأكرث  اأن  البيانات  تلك  تو�شح  كما 

امللتحقني بثانويتي علوم احلياة والعلوم االأ�شا�شية 

االأمر  واقع  يف  وهذا  الن�شائي.  العن�رش  من  هم 

التحاق  عند  مبا�رشة  �شلبية  تاأثريات  له  �شتكون 

�شيكون  حيث  اجلامعية،  بالكليات  الطالب  هوؤالء 

اال�شتيعابية  القدرة   يزيد كثريا عن  تكد�ص  هناك 

لكليات الطب، مما �شيوؤثر على العملية التعليمية 

نوعية  على  ثم  ومن  ناحية  من  الكليات  بهذه 

خمرجاتها من الناحية االأخرى.

يف  وملزمة  وا�شحة  علمية  اأ�ش�ص  غياب  اأدى  لقد 

الثانوي  التعليم  مبرحلة  الطالب  تن�شيب  �شاأن 

املتو�شط اإىل ظهور العديد من مظاهر اخللل التي 

امل�شتقبل  يف  ال�شلبية  انعكا�شاتها  لها  �شتكون 

املنظور.

التعليم  العظمى من خريجي  الغالبية  اإن  وحيث 

اجلامعية،  الكليات  اإىل  مبا�رشة  يتوجهون  الثانوي 

التي  ال�شلبية  املظاهر  بكل  ينتقلون  فهم 

اكت�شبوها يف مرحلة التعليم الثانوي املتو�شط اإىل 

التعليم اجلامعي؛ من حيث غلبة العلوم االإن�شانية 

التقنية، وتكد�ص طالبي يفوق ما هو  على العلوم 

معقول يف كليات دون اأخرى.

هو  الو�شعية  هذه  ملثل  النهائية  النتيجة  واإن 

وقوى  �شعيف  حت�شيل  ذات  تعليمية  خمرجات 

العملية  احلياة  معرتك  خلو�ص  موؤهلة  غري  عاملة 

بالكفاءة املطلوبة .

ان غياب ا�ش�س 

علمية وا�شحة 

وملزمه يف �شاأن 

تن�شيب طالب 

التعليم الثانوي 

ح�شب ال�شعب 

والتخ�ش�شات 

من �شاأنه ان 

يوؤدي اىل العديد 

من مظاهر اخللل 

التي �شتكون 

لها انعكا�شات 

�شلبيه على 

التعليم 

اجلامعي وقوة 

العمل الوطنية
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27.3

30

85.2

32.56

64.13

47.64
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بنات

72.7
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14.8

67.44

35.87

52.36

57.9
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100

100

100

100

100

100

100
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العلوم االأ�شا�شية

علوم احلياة
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13952

28885

40044

35904

27593
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37163

67568

6890

74356

15436
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201979
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51115
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46934
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43029

1081

348872

14.65

27.65

13.45

31.61

12.33
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الكلي

االأهمية الن�شبية للنوع ح�شب التخ�ش�صعدد الطالب

جدول رقم  )2 -  8 ( توزيع طالب التعليم اجلامعي ح�شب التخ�ش�س واجلن�س واالأهمية الن�شبية لكل تخ�ش�س 

للعام الدرا�شي 2006 / 2007
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من  وبالرغم  اجلامعي،  التعليم  مرحلة  ويف 

من  امل�شتوى  هذا  �شهده  الذي  الكبري  التو�شع 

التعليم خالل العقود الثالثة االأخرية، فاإن هذا 

التو�شع مت ب�شكل غري خمطط وال يتفق مع ما 

هو م�شتهدف من هذه املرحلة التعليمية التي 

يعتمد عليها االقت�شاد الوطني اعتمادا كبريا 

يف تنمية املوارد الب�رشية الوطنية ب�شفة عامة 

املوؤهلة  العاملة  القوى  من  احتياجاته  وتلبية 

تاأهيال علميا عاليا ب�شفة خا�شة.

ال  التي  الت�شوهات  من  العديد  عنه  نتج  مما 

تخدم تلك االأهداف. ومن بني اأهم مظاهر اخللل 

ما يلي:

1- 56.2 % من امللتحقني بالتعليم اجلامعي يف 
العام الدرا�شي 2006/2005 هم من الدار�شني 

من   %  52.4 واأن  االإن�شانية،  العلوم  كليات  يف 

هوؤالء هم من العن�رش الن�شائي.

التعليم  يف  الدار�شني  من جمموع   41.6% واأن 

اجلامعي هم ملتحقون يف اأربعة جماالت فقط 

والعلوم  واالقت�شاد  القانون  و  التاأريخ   ، هى 

ال�شلوكية.

العلوم  كليات  يف  الدار�شون  ي�شكل   -2
% من جمموع طالب   43.8 ن�شبة  التطبيقية 

التعليم اجلامعي يف تلك ال�شنة، اإال اأن املالحظ  

هو اأن العلوم الطبية حتتل اأكرث من 16 % من 

من   %  30 من  واأكرث  اجلامعي  التعليم  طالب 

الدار�شني يف العلوم التطبيقية.

حتقيق  عن  بالعجز  التعليمي  النظام  يت�شم 

االإنفاق  حجم  اأن  من  فبالرغم  الفعال،  االأداء 

العقود  خالل  التعليم  قطاع  على  التنموي 

املا�شية  بلغ يف املتو�شط نحو 6.3 % من الناجت 

املحلى االإجمايل فاإنه مل يفلح يف حت�شني جودة 

مواكبة  ي�شتطع  ومل  التعليمية،  العملية 

املاهرة  العاملة  القوى  على  الطلب  وتلبية 

الالزمة يف معظم القطاعات االقت�شادية.

كما يعانى النظام التعليمي من تدين م�شتوى 

االأ�شا�شي  املهني  التكوين  معاهد  خريجي 

يتعلق  فيما  النوعية  الناحية  من  واملتو�شط 

باإجادة املهنة واأ�شولها، وينعك�ص هذا يف عزوف 

اخلريجني،  هوؤالء  ت�شغيل  عن  العمل  جهات 

اخلا�شة  وحتى  العامة  املوؤ�ش�شات  وا�شطرار 

من  مفر  هناك  يكن  مل  اإذا  تدريبهم  اإعادة  اإىل 

ت�شغيلهم .

ليبيا  يف  والتدريبي  التعليمي  النظام  ويفتقر 

اكت�شاب  توؤمن  تدريبية  تعليمية  �شيا�شة  اإىل 

املهني،  االأداء  جودة  تتطلبها  التي  املهارات 

�شواء تعلق االأمر بالتعليم العام اأو التقني.

والتدريب  امليداين  التدريب  اإىل  يفتقر  فاالأول 

العمل  مواقع  اإىل  والزيارات  املت�شل  العملي 

اأنه  يفرت�ص  الذي  الثاين،  يفتقر  فيما  الفعلية، 

تطبيقي، اإىل الور�ص واملعامل والتدريب املت�شل 

يف مواقع العمل الفعلية.

والتدريب،  للتعليم  وطنية  �شيا�شة  غياب  اإن 

االأداء  م�شتويات  تدين  يف  اأ�شا�شياً  �شبباً  كانت 

اإذ  العام واخلا�ص،  والتدريب  التعليم  اأنظمة  يف 

على  عالوة  حمددة،  مبعايري  التزام  هناك  لي�ص 

غياب االإ�رشاف الرتبوي والفني، وعدم اال�شتقرار 

االإداري، ف�شال عن عدم مالءمة البنية التحتية 

الالزمة للعملية التعليمية، و�شعف وتدين اأداء 

اأع�شاء هيئة التدري�ص واملدربني.

) ح�شب ما ت�شري اإىل ذلك التقارير ال�شادرة عن 

والبحث  للتعليم  العامة  ال�شعبية  اللجنة 

العلمي (

اكرث من 56 

من امللتحقني 

بالتعليم 

اجلامعي هم من 

بني الدار�شني يف 

كليات العلوم 

االن�شانية وان 

اكرث من 52% 

من هوؤالء هم 

من العن�رش 

الن�شائي
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اإطار رقم ) 4 (

لقد �شهد البناء املدر�شي يف عقد ال�شبعينات اإجنازات على درجة كبرية من االأهمية ، ففي خالل ع�رش 

�شنوات ارتفع عدد الف�شول يف مرحلة التعليم االأ�شا�شي من 11956 يف العام الدرا�شي 69 / 1970 

لي�شل اإىل 33180 يف العام الدرا�شي 79 / 1980 ، اأي اأن عدد الف�شول قد ت�شاعف اإىل نحو ثالث مرات، 

3035 ف�شال خالل  اإىل  546 ف�شال  الدرا�شية من  املتو�شط تطور عدد الف�شول  التعليم  ويف مرحلة 

نف�ص الفرتة، اأي ت�شاعف اإىل اأكرث من خم�ص مرات. وبالتايل فقد كان ذلك االإجناز عامال اإيجابيا يف فرتة 

الركود التي �شادت طيلة ال�شنوات منذ بداية عقد الت�شعينيات يف عام 2002. 

5 – الف�شول الدرا�شية:

�شوف يتم الرتكيز يف هذا اجلانب على الف�شول 

االأ�شا�شي  التعليم  مبرحلتي  الدرا�شية 

واملتو�شط العام وذلك لعدم توفر معلومات عن 

املباين التعليمية والتدريبية باملراحل االأخرى .

عدد  ارتفع  االأ�شا�شي  التعليم  مرحلة  ففي 

درا�شيا   ف�شال   47073 من  العاملة  الف�شول 

اإىل  لي�شل   2001  /  2000 الدرا�شي  العام  يف 

50751 ف�شال درا�شيا يف العام الدرا�شي 2005 
.  2006/

وتطور مبعدل منو �شنوي مركب بلغ  خالل هذه 

الذي  لالنخفا�ص  وكنتيجة   ،  %  1.5 الفرتة 

فقد  املرحلة  بهذه  االلتحاق  حجم  �شجله 

العام  املتو�شط  يف  ملحوظا  حت�شناً  �شجل 

لكثافة الف�شل من 25 طالباً يف ال�شنة االأويل 

ميثل  وهو  االأخرية  ال�شنة  يف  طالباً   21.4 اإىل 

موؤ�رشا اإيجابياً يف �شياق تقييم االأداء التعليمي.

امل�شتوى  على  حتقق  الذي  التح�شن  هذا  اإن 

الوطني قد طال اأي�شا امل�شتوى اأملناطقي.

ففي عام 2000 / 2001 عندما كان املتو�شط 

هناك  كانت  الواحد  للف�شل  طالبا   25 العام 

اإىل  الكثافة  هذه  فيها  ت�شل  �شعبيات  �شت 

طالب  و67   40 بني  تراوحت  عالية  م�شتويات 

وا�شعا  التباين  كان  وبالتايل  الواحد،  للف�شل 

النقاط  ب�شعبية  طالبا   19 بني  يرتاوح  جدا 

ال�شاطئ.  وادي  ب�شعبية  طالبا  اإىل67  اخلم�ص 

تقل�ص   2006/  2005 الدرا�شي  العام  ويف 

فيه  كان  الذي  الوقت  ففي  التباين  هذا  كثريا 

اأقل  21.4 طالبا فاإن  اإىل  املتو�شط العام ي�شل 

كثافة كانت 17 طالبا واأعلى كثافة كانت 29 

طالبا.

توزيع  عدالة  يف  ملحوظ  حت�شن  اإىل  ي�شري  مما 

منافع اخلدمات التعليمية فيما بني ال�شعبيات، 

وهذا اأي�شا موؤ�رش اآخر اإيجابي  لالأداء التعليمي 

يف هذه ال�شنة.  

عدد  ارتفع  املتو�شط  التعليم  مرحلة  ويف 

الف�شول الدرا�شية من 9880 ف�شال يف ال�شنة 

ال�شنة  يف  ف�شال   16822 اإىل   لي�شل  االأويل 

االأخرية، ونطور مبعدل منو �شنوي مركب بلغ 11.2 

اأن الزيادة يف الف�شول  اأي  % خالل هذه الفرتة، 
يف  الزيادة  اأ�شعاف  عدة  اإىل  ت�شل  الدرا�شية 

عنه  نتج  مما  املرحلة  بهذه  االلتحاق  حجم 

الف�شل  لكثافة  العام  املتو�شط  انخفا�ص  يف 

التطور الكمي 

لالإلتحاق 

املدر�شي يف ظل 

غياب �شيا�شة 

تعليمية 

وتدريبية 

وا�شحة ال 

يوؤدي اىل تنمية 

حقيقية للموارد 

الب�رشية املحلية

من بني اهم 

املوؤ�رشات 

االيجابية الداء 

ن�شاط التعليم 

هو عدالة 

توزيع االنتفاع 

باخلدمات 

التعليمية يف ما 

بني ال�شعبيات
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 /  2000 الدرا�شي  العام  يف  طالبا   28.7 من 

2001  اإىل 20.7 طالبا يف العام الدرا�شي  2005 
. 2006 /

املتو�شط،  التعليم  مرحلة  يف  احلال  هو  وكما 

فاإن  التح�شن الذي حتقق على امل�شتوى العام 

قد حتقق اأي�شا على م�شتوى ال�شعبيات، ففي 

ال�شنة االأويل كانت هناك اإحدى ع�رشة �شعبية 

ترتفع فيها كثافة الف�شل عن املتو�شط العام، 

حيث تراوحت هذه الكثافة يف هذه ال�شعبيات 

الواحد.تقل�ص  48 طالبا للف�شل  و   29 ما بني 

 2006  /  2005 الدرا�شي  العام  التباين يف  هذا 

حيث انخف�ص عدد ال�شعبيات التي تزيد فيها 

الكثافة عن املتو�شط العام اإىل ثماين �شعبيات 

طالبا   22.6 بني  الكثافة  فيها  تراوحت  فقط 

و31.2 طالبا .

  

التعليمية  املباين  اأن  املوؤ�رشات  هذه  تو�شح 

يف  جيدة  م�شتويات  توفر  العدد  حيث  من 

الوطني  امل�شتوين  على  العامة  متو�شطاتها 

حذر  بكل  اأخذها  يجب  اأنه  اإال  وال�شعبيات، 

ل�شببني اأثنني هما:

فيما  اأخر  اأو  ب�شكل  تباين  هناك  يكون  قد   -1
فيما  اأو  الواحدة  ال�شعبية  داخل  املوؤمترات  بني 

بني التجمعات ال�شكانية داخل املوؤمتر الواحد، 

حيث مل تتوفر بيانات يف هذا امل�شتوى.

2- اأن البيانات املتوفرة، هى بيانات عن الف�شول 
لهذه  العام  الو�شع  هو  ما  ندري  وال  كمباٍن 

للعملية  ومالءتها  جتهيزاتها  حيث  من  املباين 

التعليمية.

والف�شول  عامة  التعليمية  املباين  فاإن  وعليه 

حتى  خا�شة  لدرا�شة  حتتاج  خا�شة  الدرا�شية 

ميكن احلكم عليها ب�شكل اأكرث دقة.

تو�شح املوؤ�رشات 

املتاحة ان املباين 

التعليمية من 

حيث العدد 

توفر م�شتويات 

مالئمة يف 

متو�شطاتها 

العامة على 

امل�شتويني 

الوطني 

وال�شعبيات
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ال�شعبيات

البطنان

درنة

اجلبل االأخ�رش

املرج

بنغازي

اجدابيا

الواحات

األكفره

�رشت

اجلفره

م�رشاته

املرقب

طرابل�ص

اجلفاره

الزاوية

النقاط اخلم�ص

اجلبل الغربي

نالوت

�شبها

وادي ال�شاطئ

وادي احلياة

مرزق

غات

اجلماهريية

اأ�شا�شي

23.9

24.4

23.3

23.2

24.6

40.5

32

28

42.2

22.9

29.3

22.5

25.9

20.3

19.7

19.1

21.1

21

60.1

67

28.2

44.6

38.6

25

اأ�شا�شي

21.7

23.8

21.9

21.3

28.3

23.5

22.3

29.7

21.1

20.3

22.2

18.2

23.6

19.5

18.2

16.7

16.5

18.2

29.3

19.5

24.3

19.4

23.9

21.4

متو�شط

33.8

27.8

35.9

32.9

37.3

42.4

48

22.1

17.1

18.1

33.5

22.5

34.5

31.1

24.8

26

21.7

22.9

29.5

18.6

25.8

26.8

30.8

28.8

متو�شط

19.3

20

20.7

15

28.5

15.3

19.1

31.2

17.3

19.7

20.2

18.1

24

23.8

15.9

19.9

16.4

16.4

24.9

20.4

26.4

22.6

24

20.7

العام  الدرا�شي 2005/ 2006العام  الدرا�شي 2000/ 2001

جدول )2 – 9 ( كثافة الف�شل مبرحلتي التعليم االأ�شا�شي

واملتو�شط على م�شتوى ال�شعبيات 
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6 – املدر�شون:

لقد �شهد عدد املدر�شني خالل الفرتة حمل البحث 

االأ�شا�شي  التعليم  مرحلتي  يف  جدا  كبريا  تطورا 

التعليم  مرحلة  ففي   ، �شواء  حد  على  واملتو�شط 

من  واملدر�شات  املدر�شني  عدد  ارتفع  االأ�شا�شي 

182164 مدر�شاً ومدر�شة يف العام الدرا�شي 2000/ 
قي  ومدر�شة  مدر�شاً   227485 اإىل  لي�شل    2001
العام الدرا�شي 2005 / 2006 وبلغت ن�شبة الزيادة 

مركب  �شنوي  منو  مبعدل  وتطور   %  22.1 املطلقة 

ي�شل اإىل 4.5 % خالل نف�ص هذه الفرتة .

اأ�شتاذ/ طالب كان متدين جدا يف  اإن معدل  وحيث 

طلبة   6.5 يتعدى  ال   2001/2000 الدرا�شي  العام 

لالأ�شتاذ الواحد وهو اأقل بكثري من املعدل املعتمد 

مع  املدر�شني  عدد  تزايد  فاإن  املرحلة،  لهذه  تربويا 

انخفا�ص يف حجم االلتحاق بهذه املرحلة ، قد اأدى 

اإىل املزيد من تدين ذلك املعدل اإىل اأقل من 5 طالب 

 2006  /  2005 الدرا�شي  العام  الواحد يف  للمدر�ص 

الب�رشية  لالإمكانيات  الهدر  من  املزيد  اإىل  ي�شري  مما 

املتاحة يف هذا الن�شاط .

يف  الن�شاب  هذا  تراوح  ال�شعبيات  م�شتوى  وعلى 

العام الدرا�شي االأول بني 2.9 طالب لالأ�شتاذ الواحد 

 13.8 و  اخلم�ص  النقاط  ب�شعبية  معدل  كاأدنى 

الدرا�شي  العام  ويف  �رشت،  ب�شعبية  معدل  كاأعلى 

االأخري واإىل جانب تدين حدود هذا املعدل، فاإن التباين 

فيما بني ال�شعبيات قد تقل�ص اإىل حد كبري حيث 

تراوح بني  2.4 طالب للمدر�ص الواحد كاأدين معدل 

للمدر�ص  طالب   8.2 و  اخلم�ص  النقاط  ب�شعبية 

الواحد كاأعلى معدل ب�شعبيتي غات وبنغازي، ومن 

واأعلى  اأدنى  4.8 �شعفا بني  التباين من  ثم تقل�ص 

يف  �شعفا   3.7 اإىل  لي�شل  االأوىل  ال�شنة  يف  معدل 

ال�شنة االأخرية.

عد  ارتفع  فقد  املتو�شط  التعليم  مرحلة  ويف 

العام  يف  ومدر�شة  مدر�شاً   49031 من  املدر�شني 

مدر�شاً   73329 اإىل   2001  /  2000 الدرا�شي 

ومدر�شة يف العام الدرا�شي 2005 / 2006 ، وبلغت 

 %  49.6 الفرتة  هذه  خالل  املطلقة  الزيادة  ن�شبة 

 .%  8.4 اإىل  ي�شل  مركب  �شنوي  منو  مبعدل  وتطور 

املرحلة،  الف�شول بهذه  الو�شع يف حالة  وكما هو 

مقارنة  كبرية  زيادة  �شجل  قد  املدر�شني  عدد  فاإن 

بعدد امللتحقني مما اأدى اإىل املزيد من هدر االإمكانيات 

الب�رشية، حيث انخف�ص ن�شاب اأ�شتاذ / طالب من 

5.8 اإىل 4.8 خالل نف�ص الفرتة، وهو معدل منخف�ص 
للموارد  االأمثل  التوظيف  ومبداأ  يتنا�شب  ال  جدا 

املعدالت  عن  كثريا  يقل  اأنه  كما  املتاحة،  الب�رشية 

املعتمدة تربويا يف هذه املرحلة.

7 – خريجو  التعليم:

وهو  االأجل،  طويل  خدمي  ا�شتثمار  هو  التعليم 

واأي  مبا�رش،  غري  اإنتاجي  ا�شتثمار  الوقت  نف�ص  يف 

نظام تعليمي ال يحقق القدر املنا�شب من املهارات 

واالجتاهات و ال�شلوك االإيجابي للعن�رش الب�رشي يف 

املجتمع، فهو يعترب ا�شتثمارا �شائعا وبدون مردود. 

وبالرغم من اأن هناك �شعوبة يف قيا�ص الكثري من 

عالقتها  اأطار  يف  فاإنه  التعليم،   خمرجات  جوانب 

االأداء  تعزيز  اإىل  يوؤدي  ومبا  العمل  �شوق  باحتياجات 

تلك  من  بع�ص  اإىل  االإ�شارة  ميكن  فاإنه  االقت�شادي 

اجلوانب، التي من اأهمها:

1. حتقيق االرتقاء احل�شاري.
الب�رشية  املوارد  وتنمية  تطوير  على  امل�شاعدة   .2

للمجتمع.

وغري  مبا�رشة  نقدية  وغري  نقدية  عوائد  حتقيق   .3
مبا�رشة للفرد واملجتمع.

4. امل�شاهمة يف توفري متطلبات التنمية من القوى 
العاملة املوؤهلة واملدربة.

يف  املدر�شي  االلتحاق  معدالت  الرتفاع  نتيجة 

بداأت  التي  واملتو�شط  االأ�شا�شي  التعليم  مرحلتي 

يف التنامي منذ مطلع عقد ال�شبعينيات من القرن 

االإطار رقم ) 5 (

االقت�شادي  والتطوير  البناء  ن�شبيا مع وجود طموحات كبرية يف  ذات عدد �شكاين �شغري  دولة  ليبيا 

ملا هو متاح من  االأمثل  التوظيف  اإعمال �شيا�شات �شليمة لتحقيق  فاإنه من احلكمة  واالجتماعي، 

موارد ب�رشية  

ان انخفا�س 

معدالت ن�شاب 

)ا�شتاذ/طالب( 

عند اقل من 

املعدالت 

املعتمدة 

تربويا ال يتفق 

والتوظيف 

االمثل للموارد 

الب�رشية املناحة
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واأي نظام 

تعليمي ال 

يحقق القدر 

املنا�شب 

من املهارات 

واالجتاهات 

و ال�شلوك 

االإيجابي 

للعن�رش الب�رشي 

يف املجتمع، فهو 

يعترب ا�شتثمارا 

�شائعا وبدون 

مردود

معاهد ومراكز عليا

جامعات

�شكل )7( ر�شم بياين يو�شح تطور خريجي اجلامعات واملعاهد العليا ح�شب ال�شنوات

ال�شنوات

1995

2006

2007

علوم 

تطبيقية

2945

7066

7889

علوم 

اإن�شانية

7263

11521

15188

% العلوم 
االإن�شانية

% 71

% 62

% 65.8

جامعات

علوم 

تطبيقية

�شمن 

اجلامعات

2579

2898

علوم 

اإن�شانية

�شمن 

اجلامعات

878

1034

% العلوم 
االإن�شانية

�شمن 

اجلامعات

% 25.4

% 26.3

معاهد عليا

جدول )2 – 10 ( يو�شح تطور خريجي اجلامعات واملعاهد العليا لل�شنوات

 1995 و 2006 و 2007  ح�شب التخ�ش�شات

املا�شي، وو�شلت اإىل حدودها الق�شوى يف منت�شف 

عقد الت�شعينيات، فقد �شهدت موؤ�ش�شات التعليم 

والتدريب منواً مطردا هى االأخرى، وب�شكل خا�ص منذ 

الدرا�شي  العام  ففي  الثمانينات.  عقد  منت�شف 

2006/2005 بلغ عدد اجلامعات 12 جامعة واملراكز 
املهني  التدريب  ومراكز  مركزاً   72 العليا  املهنية 

املهني  التدريب  مراكز  و  مركزاً   378 املتو�شط 

االأ�شا�شي مبا يف ذلك مراكز تدريب املراأة 256 مركزاً.

اإن هذا التطور الكبري يف موؤ�ش�شات التعليم والتدريب 

قد  مبا�رشة  العمل  �شوق  اإىل  بخريجها  تدفع  التي 

نتج عنه تطور يف عدد امللتحقني بهذه املوؤ�ش�شات، 

من  واملتدربني  الدرا�شيني  الطلبة  عدد  ارتفع  حيث 

872 298 طالبا وطالبة يف العام الدرا�شي 1996/95  
لي�شل اإىل 384 373 طالبا وطالبة يف العام الدرا�شي 

تطور  قد  االلتحاق  اإجمايل  اأن  اأي  ف.   2006/2005
الفرتة  تلك  خالل  بلغ  مركب  �شنوي  منو  مبعدل 

%2.3 . ومن املعلوم اأن الغالبية العظمى من هذه 
االأعداد �شتكون من �شمن قوة العمل املتاحة خالل 

ال�شنوات االأربع اأو اخلم�ص القادمة.

عن  املتاحة  البيانات  اآخر  ت�شري  اآخر،  جانب  ومن 

اإطار رقم ) 6 (

اإن االجتاهات احلديثة يف قيا�ص واإدارة اجلودة تعمل على تفادي �شيق النظرة املن�شبة على قيا�ص خمرجات 

التعليم املتمثلة يف توقر خ�شائ�ص اجتاهية ومعرفية ومهارية و�شلوكية، بل ميتد قيا�ص جودة اخلدمة 

اإىل  قيا�ص جودة عنا�رش تقدمي اخلدمة التعليمية
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متثل  التي  والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات  خريجي 

يف  العمل  �شوق  احتياجات  لتلبية  م�شدر  اأهم 

االقت�شاد الوطني، اأن جمموع هوؤالء قد بلغ 27467 

، موزعني بني  95/94 ف  الدرا�شي  العام  خريجا يف 

 17259 و  عليا  ومعاهد  جامعات  خريجي   10208
خريج معاهد متو�شطة و تطور هذا العدد لي�شل 

اإىل 45950 خريجاً عام 2007 ، اأي تطور مبــعدل منو 

�شنوي مركب يـ�شل اإىل 4.4 %. واإذا ما بقيت االأمور 

على حالها واأ�شتمر هذا املعدل يف نف�ص امل�شتوى، 

فاإن جمموع خريجي التعليم والتدريب �شي�شل اإىل 

70679 خريجاً بعد ع�رش �شنوات من االآن.
خمرجات  اأن   ،)10-2( اجلدول  يف  البيانات  تو�شح 

التعليم، وب�شكل خا�ص التعليم اجلامعي، تهيمن 

عليها التخ�ش�شات االإن�شانية.

لهذه  الن�شبية  االأهمية  انخفا�ص  من  فبالرغم 

فاإنها   1995 بعام  مقارنة   2006 عام  يف  املجاالت 

احلال  وكذلك   2007 عام  جديد  من  ارتفعت 

واإن  العليا،  واملراكز  املعاهد  خلريجي  بالن�شبة 

اإعداد قوى  ي�شاعد كثريا على  ال  الو�شع  مثل هذا 

وتلبي  اإيجاد فر�ص عمل جمدية  قادرة على  عاملة 

العاملة  القوى  واملجتمع من  االقت�شاد  احتياجات 

املوؤهلة مهنيا وتقنيا،ويف هذا ال�شياق ت�شري بيانات 

اللجنة ال�شعبية العامة للقوى العاملة والتدريب 

ممن  اجلامعات  خريجي  من   %  90 اأن  والت�شغيل 

تخ�ش�شهم علوم اإن�شانية ال ميكن اأن تتوفر لهم 

فر�ص يف ال�شوق املحلي، واأن هذه االأعداد حتتاج اإىل 

تدريب حتويلي لكي تتمكن من احل�شول على فر�ص 

عمل .

8 - خ�شائ�س النظام التعليمي يف ليبيا

التعليمي  التطور  هذا  ي�شاحب  اأن  الطبيعي  من 

عن  ناجتة  حتديات  وتواجهه   ، واإيجابيات  �شلبيات 

تفرزها  وحتديات   ، االأف�شل  اإىل  والطموح  العمل 

العامل  ي�شهدها  التي  املختلفة  العاملية  التغريات 

منذ نهاية القرن املا�شي .

وكمالحظات وانطباعات �رشيعة ، فاإن التعليم الليبي 

يت�شف بخ�شائ�ص ومظاهر من اأهمها ما يلي :

مالمح  عليه  تطغى  ولكن   ، حديث  تعليم   )1
وطبيعة التعليم التقليدي ، مبعنى انه يعتمد على 

بناء �شوره مثالية يف ذهن الطالب  وهذا ين�شحب 

على كل مواد العلوم االإن�شانية والثقافية واالآداب . 

ومثال هذه ال�شورة املثالية التاريخية التي يوؤكدها 

من  اأكرث  العقل  يف  تخلق  ال  املدر�شي  املنهج 

�شخ�شية مزدوجة ، وال�شبب اأن يف املدر�شة كالما 

، ويف البيت كالما ، ويف الواقع واحلياة كالما ال �شلة 

له باملدر�شة وما يتم فيها .

وهنا فالتعليم بعيد عن احلياة والواقع وحقيقته ، 

وماذا يجب اأن يتم ويحدث ؟ فكاأن التعليم يعمل 

اأفق وعقلية الطالب  على بناء الوهم وال�رشاب يف 

واملجتمع واالأ�رشة جميعاً .

2( تعليم حديث ، ولكن معلميه واإدارته والعاملني 
التفكري  يف  التقليدية  الروح  عليهم  تهيمن  فيه 

بالتايل  وهم   ، الطالب  وتوجيه  واالإدارة  والعمل 

�شعورياً اأو ال �شعورياً يقفون اأمام كل جتديد وتطوير 

حقيقي ، خوفاً من اجلديد ، وحباً يف القدمي ، وراحة 

التقاليد  تعززها  ما  عادة  التي  والطماأنينة  البال 

والروتني املعتاد يف التفكري واحلياة والعمل ، ولذلك 

ولكن   ، والتجديد  التطوير  م�رشوعات  دائماً  هناك 

االإنتاج دائماً هو القدمي املعتاد ومنذ ع�رشات ال�شنني.

املناهج  تطوير  م�رشوعات  لذلك  مثال  واأو�شح 

والكتب املدر�شية ، فهى عناوين جديدة ملحتويات 

قدمية وتقليدية - واحلديث هنا عن مناهج العلوم 

االإن�شانية واالآداب - فكاأن التعليم دائماً يعيد اإنتاج 

نف�شه ب�شكل اأو اآخر ، وهو دائماً يف حلقة مفرغة، 

تقليدية،  قدمية  املحتويات  ولكن  جديدة  العناوين 

التعامل  ت�شتطيع  ال  والب�رش  االأفكار  من  والنتائج 

مع اجلديد .

%90 من خريجي 
اجلامعات ممن  

تخ�ش�شهم 

علوم ان�شانية 

ال ميكن ان تتوفر 

لهم فر�س عمل 

بال�شوق املحلي 

وان هذه الن�شبة 

حتتاج اىل تدريب 

حتويلي لكي 

تتمكن من 

احل�شول على 

فر�س عمل
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مع  التعامل  عن  اخلريج  عجز  لذلك  مثال  واأو�شح 

العامل ال�شناعي التقني تفكرياً وعمالً ،

ال�شناعي  العامل  وفهم  اإدراك  عن  اخلريج  وعجز 

ح�شارياً وثقافياً .

والنتيجة فيما يبدو بدالً من مواجهة هذا العامل 

 ، والثقايف  العلمي  بالتاأهيل  املتقدم  ال�شناعي 

دعوات  حتت  العامل  هذا  من  الهروب  ذلك  من  بدالً 

، االأ�شالة واملعا�رشة ،اال�شتعمار والتحرر،  خمتلفة 

والكفر  والغرب،  واالغرتاب  والوطنية،  والقومية 

واالإميان .

مربرات   الواقع  يف  وهى   ، اأفكار  من  ذلك  �شابه  وما 

للهروب من م�شئوليات التجديد واجلديد ومواجهة 

العرب  جميع  يعي�شها  التي  احلقيقية  التحديات 

منذ انهيار الدولة العربية االإ�شالمية يف االأندل�ص، 

منذ  اأجنبية  واإمرباطوريات  لقوى  العرب  وخ�شوع 

ذلك التاريخ وحتى اليوم .

3( تعليم حديث ، ولكن تواجهه حتديات و�شعوبات 
متعددة ، من اأهمها :

- �شعف ارتباط خريجي التعليم والتكوين املهني 

مبتطلبات �شوق العمل ، وعدم توفر خربات حملية 

اأ�شا�شية و�رشورية ، مما اأدى اإىل االعتماد على اخلربات 

العمل  عن  الباحثني  عدد  يتزايد  بينما   ، االأجنبية 

معدالت  ارتفاع  اإىل  كذلك  اأدى  ومما   ، اخلريجني  من 

البطالة ب�شكل وا�شح .

)املعاهد  املتو�شطة  املعاهد  معظم  خريجو   -

الثانوية الفنية( غري مرغوب يف توظيفهم يف �شوق 

لنق�ص   ، اخلا�ص  اأو  العام  القطاع  يف  �شواء  العمل 

تاأهيلهم وقلة خربتهم ، وغياب التاأهيل والتدريب 

واعتماد   ، التقنية  املهارات  اكت�شاب  على  املبني 

معظم املعاهد واملدار�ص على اجلوانب النظرية .

جماالت  على  التعليمي  النظام  تركيز  �شعف   -

وميادين ذات اأهمية يف االقت�شاد املعا�رش يف جميع 

والتقنيات   ، املعلومات  تقنية  مثل   ، العامل  اأنحاء 

م�شاهمة  جعل  مما   ، واالإلكرتونية  ال�شناعية 

جداً،  حمدودة  امليادين  هذه  يف  الوطنية  العنا�رش 

وتوفر   ، ا�شرتاتيجية  جماالت  كونها  من  بالرغم 

فر�ص عمل كبرية للعمل داخل وخارج ليبيا .

ومن  املناهج  من  واالإنتاج  العمل  ثقافة  غياب   -

الثقافة االجتماعية العامة ، والنظر اإىل بع�ص املهن 

اأنها مهن دونية تنق�ص من  واالأعمال احلرفية على 

قيمة االإن�شان ، مما �شبب عزوف الكثري من ال�شباب 

عن العمل يف تلك املهن .

واأو�شح مثال على ذلك مهن البناء واالإن�شاء ، ومهن 

 ، امليكانيكية  الور�ص  ال�شيانة يف  ، ومهن  اخلدمات 

ومهن الزراعة وتربية احليوانات .

الذين  الليبيني  بغري  مليئة  امليادين  هذه  اأن  ورغم 

ي�شكلون اأكرث من 35 % من �شوق العمل يف ليبيا، 

لهذه  عاملة  قوى  اإعداد  يف  يفلح  مل  التعليم  فاإن 

االأعمال وامليادين ، �شواء مهنياً اأو اجتماعياً اأو ثقافياً.

املرتبطة  االجتماعية  القيمة  ذلك  اإىل  ي�شاف 

واالإن�شان  الليبية  االأ�رشة  ذهن  يف  املهني  بالعمل 

، والعمل  اإىل العمل االإداري  الليبي الذي مييل دائماً 

يف القطاع العام.

 World( ويف هذا ال�شدد تعلق بعثة البنك الدويل 

Bank(، التي زارت ليبيا خالل �شهر احلرث )نوفمرب( 
ال  ليبيا  يف  التعليمي  النظام  اإن  بالقول:   ،  2007
و�شبه  املاهرة  العمالة  من  الكايف  العدد  يخرج 

املاهرة للعمل يف قطاع البناء والت�شييد ، وبح�شب 

�شوء  يف  االآن  خا�شة   ، القطاع  هذا  يحتاجه  ما 

اجلرء  ي�شكل  التي  الطموحة  االإمنائية  الربامج 

اإن�شاء وبناء مرافق وطرق وج�شور  الكبري منها هو 

ومدن �شياحية ومركبات اقت�شادية .

املطلوب 

هو اعادة 

بناء النظام 

التعليمي 

والتدريبي 

واتخاذ التدابري 

املنا�شبة 

لتعديل اجتاهات 

االفراد منذ 

ال�شغر نحو 

ثقافة العمل 

واالنتاج
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بهذا  املرتبطة  االجتماعية  العوامل  جانب  واإىل 

املقابل  اأن  وهى   ، اأخرى  حقيقة  هناك   ، الو�شع 

النقدي الذي يدفع لليبيني يف هذا القطاع غري جمز 

مقارنة مبا تتح�شل عليه العمالة الفنية االأجنبية 

وطبعاً   . القطاع  للعمل يف هذا  ليبيا  اإىل  الوافدة 

هذا الو�شع �شيزداد �شعوبة اإذا ما ا�شتمرت املرتبات 

للعمالة  يدفع  مبا  مقارنة  منخف�شة  واالأجور 

االأجنبية .

الرتبوي  واالإر�شاد  املهني  التوجيه  اآليات  غياب   -

القدرات  بح�شب  لل�شباب  امل�شتمر  واملهني 

واملوؤهالت وفر�ص العمل .

اأثناء اخلدمة  التاأهيلية  اإىل �شعف الربامج  اإ�شافة 

يف  للتاأهيل  املوجهة  الربامج  واأي�شاً   ، وبعدها 

التخ�ش�شات اجلديدة وتطورات �شوق العمل �شواء 

يف ليبيا اأو خارجها .

ال�شغرية  امل�رشوعات  ابتكار  عقلية  غياب   -

املوؤ�ش�شات  وبرامج  مناهج  من  واملتو�شطة 

امل�رشوعات  وهذه   ، والعالية  املتو�شطة  التعليمية 

اأ�شبح لها مناهجها وكتبها وبراجمها التعليمية.

يف  البلدان  اأجنح  من  وماليزيا  والهند  تون�ص  وتعترب 

التخ�ش�ص  هذا  ملثل  تعد  تربوية  مناهج  ابتكار 

االقت�شادية  امل�رشوعات   – املهم لالقت�شاد احلديث 

الريفي  ، خا�شة يف املجتمع  ال�شغرية واملتو�شطة 

وجمتمع املدن ال�شغرية .

مثل  من  انطلق  بقوته  االأمريكي  االقت�شاد  اإن  بل 

هذه امل�رشوعات ال�شغرية واملتو�شطة .

هذه  ملثل  حا�شنات  يعترب  الواقع  يف  فالتعليم 

امل�رشوعات والتخطيط واالإعداد لها ، وتعلم كيفية 

اإدارتها وتنفيذها .

يف  م�شاهمته  وتوا�شع   ، التعليم  قدرة  �شعف   -

هو  الذي  املعرفة  واقت�شاد   ، املعرفة  جمتمع  بناء 

اأي   ، والع�رشين  احلادي  القرن  جمتمع  احلقيقة  يف 

املحرك  »الذكاء«  والعقلي  الفكري  املال  راأ�ص  بناء 

للح�شارة املعا�رشة ، متاماً كما كان راأ�ص املال املادي 

ال�شناعي  للتقدم  املحرك  الطبيعية هى  والرثوات 

يف القرن الع�رشين .

 ، والذكاء«  »املعرفة  هو  اليوم  جمتمع  مال  فراأ�ص 

وراأ�ص مال جمتمع االأم�ص هو »املوارد املادية« . ويرتتب 

عن ذلك اأن اأهم معادلة يف النمو االقت�شادي حالياً 

احلقيقة  يف  هى  ما  بقدر   ، ال�شكان  كرثة  لي�شت 

وخمزون   ، والعلم  املعرفة  وخمزون  املعرفة  كرثة 

املوارد  لتوظيف  واالبتكار  واالإبداع  االإن�شاين  الذكاء 

املتوفرة للمجتمع مهما كانت مادية اأو اجتماعية 

اأو ثقافية .

التدريب  يف  و  التعليم  اأنظمة  ت�شتمر  اأن  ال ميكن 

التقليدي  بامل�شمون  ال�شباب  من  دفعات  تخريج 

اإيجاد  من  ميكنها  ولن  ي�شعفها،  لن  �شوف  الذي 

اجلديدة،  املعرفية  البيئة  يف  املنا�شب  مكانها 

واالقت�شادي،  واالإداري  واملحا�شب  فاملهند�ص 

يكون  اأن  يتعني   ، التخ�ش�شات  بقية  وخريجو 

لديهم ما مييزهم، بل ومبا يلبي الطلب القائم،  يف 

�شوق العمل، اإن هذا االأمر يتطلب اإعادة بناء النظام 

التدابري  واتخاذ   ، والتدريبي  والتعليمي  الرتبوي 

املنا�شبة لتعديل اجتاهات االأافراد منذ ال�شغر نحو 

يف  املهنية  الرتبية  وغر�ص  واالإنتاج  العمل  ثقافة 

التدريبية،  واالأن�شطة  املدر�شية  احلياة  ويف  املناهج 

للتطور  مرونة  اأكرث  والتدريب  التعليم  وجعل 

لي�شتوعب امل�شارات التقنية والتطبيقية احلديثة 

باالإا�شافة اإىل الثقافة االأ�شا�شية والعامة.

وامل�شاهمة  املناف�شة  من  االأفراد  يتمكن  ولكي 

الفعالة يف اإطار منظومة اقت�شاد املعرفة يتطلب 

منوذج  والتدريب-  للتعليم  جديد  منوذج  تبني  االأمر 

Life-Long- احلياة  طوال  والتدرب  التعليم 

ي�شمن  النموذج  وهذا   ،Learning  LLL-Model
التعليم والتعلم طيلة دورة احلياة، من بدايات �شني 

الطفولة وحتى �شن التقاعد، وي�شمل :

اهم معادلة 

يف النمو 

االقت�شادي 

حاليا لي�شت 

كرثة ال�شكان 

واملوارد 

الطبيعية بقدر 

ما هو خمزون 

املعرفة والعلم
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 )Formal( التعليم والتدريب الر�شمي -

 )Nonformal( التعليم والتدريب غري الر�شمي -

)Informal( والتعليم والتدريب املفتوح -

�رشيعة  املعريف  االقت�شاد  يف  التغرّي  معدالت  اإن 

لدرجة اأن املن�ّشات واملوؤ�ش�شات االقت�شادية بكافة 

اجلدد  اخلريجني  على  االعتماد  ميكنها  ال  اأنواعها 

وحيد  كم�شدر  �شنويا  العمل  ل�شوق  الداخلني 

على  يحتم  مما  اجلديدة،  والكفاءات  للمهارات 

�رشورة  التدريبية  واملراكز  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

اإعداد القوى العاملة وفق منوذج التعليم والتدريب 

مدى احلياة.

اال�شتمرار  ميكنها  ال  والتدريب  التعليم  اأنظمة  اإن 

Task- يف الرتكيز على املهارات ذات املهام املحددة

specific skills  ، بل يتعني اأن يتم التوجه بدال من 
باتخاذ  املتعلقة  واملهارات  امللكات  تطوير  اإىل  ذلك 

Decision- القرار واكت�شاب مهارات حل امل�شاكل

making and problem-solving skills ، واالأهم 
من  مبفردهم  التعلم  ب�شبل  االأفراد  تزويد  ذلك  من 

خالل التفاعل والتعامل مع االأخرين.

واملعلومات  البيانات  خالل  من  و  اآخر  جانب  ومن 

مبوؤ�ش�شات  امللتحقني  عن  املتاحة  االإح�شائية 

 2006/2005 الدرا�شي  للعام  والتدريب  التعليم 

ل�شوق  جدد  داخلني  خريجوها  ي�شكل  والتي  ف، 

العمل ميكن االإ�شارة اإىل بع�ص اخل�شائ�ص التي لها 

على  مت  ومن  خمرجاتها  على  مبا�رشة  انعكا�شات 

قوة العمل ومن بني هذه اخل�شائ�ص ما يلي:

1- ميثل عدد املتدربني يف م�شتوى التدريب االأ�شا�شي 
ن�شبة  املاهرة  و�شبه  املاهرة  العمالة  تعد  والتي 

ب�شيطة من اإجمايل االلتحاق وال تتعدى %1.4 عام 

2006  مقابل 7.5 % عام 1996.

املهني  التدريب  م�شتوى  يف  املتدربون  ي�شكل   -2
والفنية  احلرفية  العمالة  يعد  الذي  املتو�شط  

ن�شبة 18.4 % مقابل 36.5 % خالل نف�ص ال�شنوات 

امل�شار اإىلها اأعاله.

3- ميثل امللتحقون باملعاهد واملراكز املهنية العليا 
ومن  الفرتة،  لنف�ص   %  6.9 مقابل   %  10.7 ن�شبة 

التقنية  العنا�رش  يعد  امل�شتوى  هذا  اأن  املعلوم 

باجلوانب  اإملاماً  اأكرث  تكون  اأن  فيها  يفرت�ص  والتي 

التطبيقية والنظرية يف احلياة العملية.

اأعلى ن�شبة  4- ي�شكل عدد امللتحقني باجلامعات 
والتدريب  التعليم  مبوؤ�ش�شات  االلتحاق  اإجمايل  يف 

العايل حيث بلغت ن�شبتهم 68.8 % يف عام 2006 

مقابل 48.3 % عام 1996 ف.

ومن املعلوم اأن هذا امل�شتوى من التاأهيل هو اإعداد 

ممار�شة  على  القادرة  املهنية  العنا�رش  تهيئة  اأو 

ن�شاط البحث العلمي.

االلتحاق  اإجمايل  من   %  49 نحو  املراأة  متثل   -5
بتلك املوؤ�ش�شات ويف جميع امل�شتويات التعليمية 

والتدريبية يف عام 2006  مقابل ن�شبة 42.4 % عام 

التعليم  ت�شل يف  الن�شبة  اأن هذه  1996. يف حني 
اجلامعي اإىل اأكرث من  55 % خالل عام 2006.

6- ميثل امللتحقون بالعلوم االإن�شانية يف اجلامعات 
واملراكز املهنية العليا ن�شبة 52.4 % من جمموع 

امللتحقني بهذه املوؤ�ش�شات.



56

االستخدام في االقتصاد الليبي الفصل الثالث
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االستخدام في االقتصاد الليبي الفصل الثالث
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يف  عليه  كان  مبا  مقارنة  االآخر  االجتاه  يف  ولكن 

يف  زيادة  حدوث  ذلك  على  وترتب  ال�شابقة   الفرتة 

يف  ال�شكان  اأي  فاأكرث(  �شنة   15( العمرية  الفئات 

الليبيني  ال�شكان  ن�شبة  فاإن  وبذلك  العمل.   �شن 

ارتفعت  قد  فاأكرث(  �شنة   15( العمرية   الفئات  يف 

من50.1 % �شنة 1984  لت�شل  اإىل 60.9 % �شنة 

1995 ثم اإىل  68.9 % �شنة 2006.
يف  ال�شكان  اأن  اجلدول  هذا  بيانات  تو�شح  حيث 

�شن العمل قد تطور مبعدل منو �شنوي مركب بلغ 

من  اأعلى  وهو   2006  –1984 الفرتة  خالل   %  3.7
معدل منو جمموع ال�شكان مبرة ون�شف املرة خالل 

نف�ص الفرتة ، وبذلك فاإن الو�شع ال�شكاين يف ليبيا 

ال�شكان يف �شن  منو  الفرتة بطفرة يف  متيز يف هذه 

العمل. ونتيجة لذلك ازداد عدد ال�شكان العاملني 

اقت�شاديا  )عر�ص القوى العاملة( وتطور مبعدل منو 

�شنوي مركب بلغ 4.1 %.

وعليه فقد ارتفع عر�ص العمل من املجموع الكلي 

لل�شكان الن�شطني اقت�شاديا )15 �شنة فاأكرث( من 

42 % عام 1984 اإىل 45.9 % عام 2006 .
ويالحظ من بيانات اجلدول رقم )3-1( اأن الزيادة الكبرية 

يف عر�ص العمل للقوى العاملة الوطنية تعود يف جزء 

كبري منها اإىل االرتفاع غري امل�شبوق يف عر�ص العمل 

مما ال �شك فيه اأن درا�شة عن�رش العمل �شواء من جانب 

الطلب عليه اأو من جانب العر�ص اأو غريها من اجلوانب 

اجتاهات �شوق  لغر�ص حتليل  اأهمية  ذا  يعترب  االأخرى 

العمل التي متثل اأحدى اأهم املوؤ�رشات الإ�شالح النظام 

التعليمي والتدريبي. وعليه فاإن هذا  الف�شل يتناول 

تقييم واقع �شوق العمل يف االقت�شاد الوطني ،

وذلك من خالل ا�شتعرا�ص وحتليل اأهم التطورات  لقوة 

العمل الوطنية وا�شتخدام الليبيني وو�شع الباحثني 

وعالقته  الكلي  اال�شتخدام  وتطور  العمل  عن 

وتقييم  تناول  مت  كما  الوافدة.  العمالة  با�شتخدام 

�شيا�شات اال�شتخدام املنفذة يف �شوق العمل الليبي .

 اأوال - تطور القوى العاملة

يف االقت�شاد الوطني:

�شبقت  التي  الدميوغرافية  للتحوالت  كنتيجة 

حجم  �شهد  فقد  االأول،  الف�شل  يف  اإليها  االإ�شارة 

القوى الب�رشية الليبية تطورا �رشيعا خالل ال�شنوات 

االأخرية، وبالتحديد منذ منت�شف عقد الت�شعينيات 

معدل  يف  االنخفا�ص  اإن  املا�شي،حيث  القرن  من 

النمو ال�شكاين قد اأدى اإىل تغري يف الهيكل العمري 

لل�شكان خالل الفرتة 2006-1995 ،

البيان

ال�شكان يف �شن العمل

) 15 �شنة فاأكرث (

العاملون اقت�شاديا

) عر�ص العمل ( موزع بني

اأ - امل�شتغلون

الباحثون عن عمل

معدل الن�شاط لل�شكان 

يف �شن العمل )  %  (

معدل التوظيف للقوى 

العاملة  ) % (

ذكور

1360737

895187

793371

101816

65.8

88.6

اإناث

1314739

205769

188053

17716

15.7

91.4

املجموع

2675476

1100956

793371

119532

41.1

89.1

1995

ذكور

1846485

1198408

940133

258275

64.9

78.45

اإناث

1805834

477472

388153

89319

26.4

81.29

املجموع

3652319

1675880

1328286

347594

45.9

79.26

2006

جدول ) 3-1 (  يو�شح توزيعات القوى الب�رشية ح�شب اجلن�س ل�شنتي 1995 و 2006

ان التحول يف 

الهيكل العمري 

لل�شكان 

ل�شالح فئات 

العمر 15 �شنه 

فما فوق من 

�شاأنه ان يوؤدي 

اىل ارتفاع يف 

العدد واالهمية 

الن�شبيه 

لل�شكان يف �شن 

العمل
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ان �رشعة منو 

ال�شكان يف فئة 

العمر )64-15( 

وتطور حجمها 

الن�شبي 

يف جمموع 

ال�شكان يعترب 

ذا اهمية خا�شة 

يف التوجهات 

التنموية 

املرغوبة

�شنوي  منو  تطور مبعدل  الذي  الن�شائي  العن�رش  من 

مقارنة  الفرتة  هذه  خالل   %  8.8 اإىل  ي�شل  مركب 

مبعدل منو اإجمايل ال�شكان البالغ 1.8 % فقط .

لقد مت التعارف على اأن ال�شكان يف فئة العمر )15– 

64 �شنة( هو موؤ�رش لقوة العمل اأو الر�شيد املحتمل 
للقوى العاملة املتاحة لالقت�شاد، وعليه فاإن �رشعة 

منو هذه الفئة وتطور حجمها الن�شبي يف جمموع 

التوجهات  يف  خا�شة  اأهمية  ذا  يعترب  ال�شكان 

كبرية  ن�شبة  هناك  كانت  فاإذا  املرغوبة،  التنموية 

اأي  من ال�شكان تقع �شمن هذه الفئة العمرية - 

اأنهم يف مطلع حياتهم العملية - اأو اإذا كانت هذه 

االأخرى  بالفئات  مقارنة  اأ�رشع  ب�شكل  تنمو  الفئة 

املعالة )االأطفال 14 �شنة فاأقل و ال�شيوخ 65 �شنة 

فاأكرث ( فهذا يعنى اأن اجلزء االأكرث من ال�شكان قادر 

على امل�شاهمة يف الن�شاط االقت�شادي،اأي اأن هناك 

اإمكانية  للبلد، مما يعني  اأكرث متاحة  موارد ب�رشية 

توفرت  ما  اإذا  اأكرب  واإنتاج  دخل  م�شتوى  حتقيق 

الظروف املنا�شبة لتوظيف هذه القوى الب�رشية.

االآثار  اإن  حيث  باالهتمام  جديرة  م�شاألة  وهذه 

العاملة ال تتحقق ب�شكل  القوى  لزيادة  االإيجابية 

املوؤ�ش�شات  من  العديد  على  تعتمد  واإمنا  تلقائي 

توفري  على  االقت�شاد  قدرة  حتدد  التي  وال�شيا�شات 

وجتهيز ال�شكان براأ�ص املال املادي والتعليم والتدريب 

املالئمني وعلى قدرته على ا�شتيعابهم يف وظائف 

منتجة حقا. 

ثانيا -  اال�شتخدام :

العاملة  القوى  من  الت�شغيل  حجم  �شهد  لقد 

الفرتة  خالل  النمو  من  عالياً  م�شتوى  الليبية 

مركب  �شنوي  منو  مبعدل  وتطور   .  )2006–1995(

لالإناث(   %  6.8 و  للذكور   %  1.6(  %  3 اإىل  ي�شل 

التي  الزيادة  اأن  االأخرية  املعدالت  هذه  من  ويالحظ 

من   باالأ�شا�ص  ناجتة  كانت  اال�شتخدام  على  طراأت 

هذه  يف  الن�شائي  العن�رش  ا�شتخدام  يف  الزيادة 

الفرتة، حيث اإن منو الرجال �شجل انخفا�شا مقارنة 

بالفرتة ال�شابقة .

ال�شنوات

1995

2006

ن�شبة 

م�شاركة املراآة

19.2

29.2

معدل االإعالة

4.5

4.0

جمموع ال�شكان

الليبيني

4389739

5298152

ذكور

793371

940133

اإناث

188053

388153

املجموع

981424

1328286

امل�شتغلون

جدول رقم ) 3-2 ( توزيع امل�شتغلني الليبيني ح�شب اجلن�س مع بيان ن�شبة م�شاركة 

املراآة ومعدل االإعالة لل�شنوات 1995 و 2006 

30
25
20
15
10

5
0

1995
2006

ن�شبة م�شاركة املراأة معدل االإعانة

�شكل )8( تطور ن�شية م�شاركة املراأة
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%1.7 لالإناث( عام  2006  مما يوؤكد اأن جهدا كبريا 
قد اأجنز خالل فرتة ق�شرية من الزمان ، وب�شكل خا�ص 

الناحية  ومن  العاملة.  للمراآة  التعليمية  احلالة  يف 

من  للموؤهلني  الن�شبية  االأهمية  ارتفعت  االأخرى 

تعليمية  موؤهالت  على  احلا�شلني  )اأي  امل�شتغلني 

يف م�شتوى ال�شهادة الثانوية  فما فوق ( من 23.6 

% )18.7 % للذكور و 50.8 % لالإناث ( اإىل 63.6 % 
)55.5 % للذكور و 75.7 % لالإناث( خالل تلك الفرتة.

1- اال�شتخدام واحلالة التعليمية

للموارد  حتققت  التي  التطور  مظاهر  اأبرز  من  اإن 

هو  خا�ص،  ب�شكل  العمل  وقوة  عامة  الب�رشية 

للم�شتغلني  التعليمية  احلالة  الكبري يف  التح�شن 

�شواء  حد  على  واالإناث  الذكور  من  لكل  الليبيني 

خالل العقود الثالثة املا�شية، فمن ناحية انخف�شت 

 %  71 و  للذكور   %  44(  %  46 من  االأمية  ن�شبة 

و  للذكور   %  3.8(  %  3.2 اإىل   1973 عام  لالإناث( 

احلالة التعليمية

اأمي

دون االبتدائية

االبتدائية وما يعادلها

االإعدادية وما يعادلها

الثانوية وما يعادلها

فوق الثانوي ودون اجلامعة

جامعية فما فوق

غري مبني

املجموع

ذكور

26.07

23.6

19.73

11.88

14.54

0

4.18

0

100

اإناث

21.56

5.77

11.95

9.95

47.43

0

3.34

0

100

1984

ذكور

13.31

13.57

18.3

21.68

24.12

0.79

8.22

0.01

100

اإناث

6.71

2.57

5.04

17.17

57.01

0.7

10.74

0.06

100

1995

ذكور

3.83

4.99

12.52

22.9

26.91

14.14

14.45

0.26

100

اإناث

1.74

1.13

2.98

7.77

36.04

25.1

24.52

0.72

100

2006

جدول ) 3-3 ( اال�شتخدام ح�شب اجلن�س واحلالة التعليمية للفرتة 1984 – 2006

�شكل )9( اال�شتخدام ح�شب اجلن�س واحلالة التعليمية 1994 - 2006

انخف�شت 

ن�شبة االأمية بني 

امل�شتخدمني 

من 46% )44% 

للذكور و 71% 

لالإناث( عام 

1973 اإىل 3.2% 
)%3.8 للذكور 

و %1.7 لالإناث( 

عام  2006 ومن 

الناحية االخرى 

ارتفعت االهمية 

الن�شبية 

للموؤهلني من 

امل�شتغلني 

احلا�شلني 

على م�شتوى 

ال�شهادة 

الثانوية فما 

فوق من 23.6% 

اىل %63.6 خالل 

نف�س الفرتة

60
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الثانوية وما يعادلها

فوق الثانوي ودون اجلامعة

جامعية فما فوق

غري مبني

ذكور 1984 ذكور 1995 اإناث 1984ذكور 2006 اإناث 1995 اإناث 2006
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التعليمية  احلالة  يف  امللحوظ  التطور  هذا  اإن 

دور  له  يكون   اأن  يفرت�ص  الليبيني،  للم�شتغلني 

فاعل واإيجابي يف الرفع من القدرة االإنتاجية للقوى 

العاملة الوطنية وحت�شني م�شتوى اأدائها  والرفع من 

كفاءتها يف ممار�شة الن�شاط االقت�شادي، اإال اأن هذه 

اخل�شائ�ص االإيجابية ال ميكن لها اأن تتحقق بالتعليم 

لوحده ما مل تكن م�شحوبة باإدارة جيدة و�شيا�شات 

الإعادة  الربامج  وت�شع  احلوافز  توفر  كفوؤ  توظيف 

التاأهيل وتنمية املهارات والعالقات الوظيفية التي 

تعزز من الدافعية للعطاء واالإنتاج لدى امل�شتغلني 

احلالة  فاإن  اآخر  جانب  ومن  املواقع،  خمتلف  يف 

ال  االإح�شائية  البيانات  تو�شحها  التي  التعليمية 

تبني لنا ما اإذا كانت هذه امل�شتويات التعليمية لقوة 

املهارات  من  جمموعة  يف  تتمثل  الوطنية  العمل 

واملعارف واالجتاهات واملواقف االإيجابية نحو العمل، 

اأم اأنه عبارة عن �شنوات تعليمية مت اجتيازها ومن ثم 

نيل �شهادة تثبت حلاملها اأنه قد اإجتاز هذه املرحلة 

وال يكت�شب املهارات املطلوبة اأو املعارف واالجتاهات 

من  املن�شود  الهدف  هى  التي  االإيجابية  واملواقف 

االإعداد والتاأهيل للعن�رش الب�رشي.

وبالرغم من اأنه ال توجد درا�شات معمقة حول اإنتاجية 

العمل يف االقت�شاد الوطني، فاإن املالحظ وكذلك ما 

يتداول من حديث عن كفاءة العن�رش الوطني ،توؤكد 

اأن هذا العن�رش �شعيف االإنتاجية وقليل االن�شباطية 

وااللتزام بنظم وقواعد العمل، واأن حت�شيله التعليمي 

واملواقف  وال�شلوك  واملعارف  املهارات  يك�شبه  ال 

االإيجابية املطلوبة يف احلياة العملية.

فيما  املحدودة  البيانات  ت�شري  ال�شياق  هذا  ويف 

الوطنية  العاملة  القوى  م�شاركة  مبدى  يتعلق 

ي�شاهموا  مل  الليبيني  اأن  املحلي،  الناجت  توليد  يف 

االقت�شادية  امل�رشوعات  تنفيذ  يف  تذكر  م�شاهمة 

املا�شية،  الفرتة  طيلة  اأجنزت  التي  واالجتماعية 

اأجنبية  �رشكات  تولتها  قد  االإجنازات  تلك  اإن  حيث 

واأيد عاملة غري وطنية.

كما ت�شري بيانات التطور يف الناجت املحلي االإجمال 

اأن  الوافدة،  العاملة  القوى  ن�شبة  يف  والتغريات 

–1970 الفرتة  االإجمايل يف  املحلي  الناجت  النمو يف 

االأجنبية،  العاملة  القوى  زيادة يف  1980 �شاحبته 
مبعدل  املحلي  الناجت  فيه  تطور  الذي  الوقت  ففي 

العمالة  اأن  جند   %  23 نحو  اإىل  ي�شل  �شنوي  منو 

الوافدة قد تطورت مبعدل 19 % خالل نف�ص الفرتة 

من   %  34.4 اإىل  الن�شبية  اأهميتها  وارتفعت 

جمموع اال�شتخدام عام 1980  .

املحلي  الناجت  تراجع   1990  –1980 الفرتة  وخالل 

عدد  زيادة  من  بالرغم   %  25 بن�شبة  وانخف�ص 

اإىل  الن�شبية  اأهميتهم  وارتفاع  الليبيني  العاملني 

 1990 % عام   86 اأكرث من  اإىل  جمموع اال�شتخدام 

بعد اأن كانت ال تتجاوز 65 % يف بداية الفرتة .

مما تقدم يت�شح اأنه رغم اأن الرتاجع يف قيمة الناجت 

ب�شبب  النفط  اإيرادات  يف  التدين  اإىل  يعزى  املحلي 

انخفا�ص اأ�شعاره يف ال�شوق الدولية، فاإن الزيادة يف 

القوى العاملة الوطنية واإرتفاع اأهميتها يف جمموع 

اال�شتخدام مل ي�شتطع تعوي�ص ذلك التدين، وبالتايل 

وما  الوافدة  العمالة  ون�شبة  عدد  يف  النق�ص  فاإن 

الدور  باأن  يوحي  املحلي  الناجت  يف  نق�ص  من  رافقه 

املهم يف توليد الناجت هو للقوى العاملة الوافدة، واأن 

القوى العاملة الوطنية مهما يطراأ عليها من زيادة 

ال تاأثري لها يذكر يف تنمية ذلك الناجت  .

2 – اال�شتخدام ح�شب االأن�شطة االقت�شادية:

تو�شح بيانات توزيع اال�شتخدام من الليبيني ح�شب 

االأن�شطة االقت�شادية اأن هذا التوزيع يعاين من  عدة 

كبري  انخفا�ص  يظهر  حيث  التوزيع،  �شوء  مظاهر 

االأن�شطة  يف  للم�شتغلني  الن�شبية  االأهمية  يف 

االإنتاجية وارتفاع يف ن�شبة امل�شتغلني يف االأن�شطة 

اجلدول  بيانات  تو�شح  ال�شياق   هذا  ويف  اخلدمية، 

واخلدمات  العامة  اخلدمات  ن�شاط  اأن   )4-3( رقم 

االجتماعية وال�شخ�شية ون�شاط املال والتجارة قد 

وظف نحو 70 % من املجموع الكلي للم�شتغلني 

الليبيني طيلة الفرتة املمتدة من عام 1984 اإىل عام 

 %  45.4 الن�شبة قد كانت  باأن هذه  ، علما   2006
فقط عام 1973.

)الزراعة  االإنتاجية  االأن�شطة  اأهم  �شهدت  كما 

وال�شناعة(  تراجعا يف االأهمية الن�شبية خالل هذه 

الفرتة.

 تو�شح 

بيانات توزيع 

اال�شتخدام من 

الليبيني ح�شب 

االأن�شطة 

االقت�شادية 

اأن هذا التوزيع 

يعاين من  عدة 

مظاهر �شوء 

التوزيع، حيث 

يظهر انخفا�س 

كبري يف االأهمية 

الن�شبية 

للم�شتغلني 

يف االأن�شطة 

االإنتاجية 

وارتفاع 

يف ن�شبة 

امل�شتغلني 

يف االأن�شطة 

اخلدمية، 
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اأق�شام الن�شاط االقت�شادي

الزراعة والغابات وال�شيد

التعدين واملحاجر

ال�شناعات التحويلية

الكهرباء والغاز واملياه

الت�شييد

التجارة واملطاعم والفنادق

النقل والتخزين واملو�شالت

املال والتاأمني وخدمات االأعمال

اخلدمات العامة واخلدمات

االجتماعية وال�شخ�شية

اأن�شطة غري وا�شحة الت�شنيف

املجموع الكلي

ذكور

12.8

1.9

5.3

1.8

2.3

7

7.2

1.2

60.5

0

100

اإناث

3.1

0.3

1.6

0.4

0.5

5.6

5

1.8

81.7

0

100

جمموع

11.6

1.7

5.2

1.6

2.1

6.8

6.5

1.3

63.2

0

100

1984

ذكور

14.5

2.5

8.7

3.7

2.2

10.6

8.1

2.1

47

0.6

100

اإناث

2.4

0.4

5.4

1.3

0.4

1.7

1.3

2.1

84.9

0.1

100

جمموع

12.2

2.1

8.1

3.3

1.9

8.9

6.8

2.1

54.1

0.5

100

1995

ذكور

10.6

3.4

4.5

4.0

3.2

10.7

6.5

2.5

53.5

1.0

99.9

اإناث

4.9

0.6

1.0

0.5

0.4

1.1

0.9

1.4

88.3

0.9

100.0

جمموع

8.9

2.6

3.6

3.0

2.4

7.9

4.8

2.2

63.6

1.0

100.0

2006

جدول )3-4( التوزيع الن�شبي للم�شتخدمني الليبيني ح�شب اأق�شام الن�شاط االقت�شادي واجلن�س للفرتة 1984 – 2006

�شكل )10( التوزيع الن�شبي للم�شتخدمني الليبيني ح�شب اق�شام  الن�شاط االقت�شادي
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ح�شب  اال�شتخدام  توزيع  يف  التطورات  تلك  ت�شري 

اأق�شام الن�شاط االقت�شادي، اإىل اأن ال�شيا�شات املعلنة 

ب�شاأن التحول لالإنتاج التي انطلقت منذ عام 1977 

مل حتقق اأهدافها حيث الزال التوظيف يف االأن�شطة 

اخلدمية هو الغالب يف توزيع امل�شتغلني الليبيني .

الوطني  االقت�شاد  يتم ت�شنيف قطاعات  عادة ما 

اإىل ثالثة قطاعات رئي�شية هى كاالآتي-

وال�شيد  والغابات  الزراعة  وي�شمل  االأول:  القطاع 

والتعدين.

التحويلية  ال�شناعات  وي�شمل   : الثاين  القطاع 

والت�شييد والكهرباء.

القطاع الثالث: وي�شمل اخلدمات العامة واخلدمات 

واالأعمال  املال  وخدمات  وال�شخ�شية  االجتماعية 

واخلدمات التجارية والنقل. 

وفق هذا  اال�شتخدام  لتوزيع  العام  االجتاه  اإن  حيث 

التطور  م�شتوى  على  ال�شوء  يلقي  الت�شنيف 

االقت�شادي الذي اأ�شابه املجتمع حمل الدرا�شة.

املجتمعات  الأغلب  االقت�شادي  التطور  بداية  ففي 

من  االأكرب  الق�شم  ي�شم  االأول  القطاع  اأن  يالحظ 

يوؤدي  الثانية  املرحلة  ويف  االقت�شاد،  يف  العاملني 

يف  العاملني  عدد  يف  نق�ص  اإىل  التقني  التقدم 

عادة  الذي  الثاين،  القطاع  ل�شالح  االأول  القطاع 

تقنيي يف  تقدم  اأي  من  من غريه  اأكرث  ي�شتفيد  ما 

عدد  منو  يتباطاأ  الثالثة  املرحلة  ويف   ، املرحلة  هذه 

العاملني يف القطاع الثاين مع تزايد عدد العاملني 

يف القطاع الثالث. 

 1964 الفرتة عام  بداية  اأنه يف  ليبيا جند  ويف حالة 

من  االأكرب  الق�شم  ي�شم  االأول  القطاع  كان 

بداأ   1973 عام  ومنذ  اأنه  اإال  الليبيني،  العاملني 

يرتاجع عدد امل�شغلني يف هذا القطاع وكذلك احلال 

الثالث  القطاع  واأ�شبح  الثاين  للقطاع  بالن�شبة 

هو الذي ي�شتحوذ على اجلزء االأكرب من اال�شتخدام 

م�شتفيدا من تراجع القطاعني االأول والثاين.

يوؤكد هذا االجتاه يف اإعادة توزيع اال�شتخدام ح�شب 

يكن  مل  التوزيع  هذا  اأن  الرئي�شية  القطاعات 

اأي  واأن  الثاين،  القطاع  يف  تقني  تطور  باأي  مرتبطا 

دور يف  اأي  له  يكن  القطاع مل  هذا  تطور حتقق يف 

االإقت�شاد  قطاعات  على  اال�شتخدام  توزيع  اإعادة 

الوطني .

3 - الهيكل املهني لال�شتخدام

لقد �شجل الهيكل املهني للم�شتخدمني الليبيني 

تطورا هاما خالل الفرتة من عام 1973 اإىل عام 2006، 

الن�شبية  واالأهمية  العدد  ارتفاع  خالل  من  وذلك 

العلمية  املهن  اأ�شحاب  من  املــهنية  للفئة 

قد  عددهم  اأن  اإذ  الفنيني،  من  معهم  والعاملني 

االأهمية  وتطورت  مرات  ثماين  من  الأكرث  ت�شاعف 

الن�شبية من 8.3 % عام 1973 لت�شل اإىل 41.5 % 

عام  2006 ، وبالرغم من هذا التطور االإيجابي لفئة 

من  معهم  يعمل  ومن  العلمية  املهن  اأ�شحاب 

الفنيني، فاإنه جتدر االإ�شارة اإىل نقطة هامة، اأال وهى 

املهنية  الفئة  التي حتققت يف هذه  الزيادة  اأن جل 

عدد  يف  الكبرية  الزيادة  اإىل  االأويل  بالدرجة  يعود 

واملمر�شات  واملمر�شني  ال�شحة  الفنيني من فنيي 

الفنية  املهن  وبع�ص  االأ�شا�شي  التعليم  ومدر�شي 

االأخرى يف جماالت الهند�شة والكهرباء والزراعة. 

للم�شتخدمني  املهني  الهيكل  على  يوؤخذ  كما 

الليبيني، النمو املطرد يف عدد ون�شبة امل�شتغلني يف 

انخفا�ص  مع  واخلدمات  والكتابية  االإدارية  االأعمال 

باملهن  للم�شتغلني  الن�شبية  واالأهمية  العدد  يف 

االإنتاجية.

ان االجتاه العام 

يف اعادة توزيع 

اال�شتخدام 

ح�شب 

القطاعات 

الرئي�شية يكون 

عادة مرتبطا 

مبا يتحقق من 

تطور تقني يف 

قطاع ال�شناعة
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اأق�شام املهن

اأ�شحاب املهن العلمية والعاملون معهم من الفنيني

اأمناء املوؤمترات واللجان ال�شعبية ومديرو االأعمال

الكتبة واملوظفون االإداريون

العاملون باخلدمات والبيع وال�رشاء

العاملون بالزراعة

العاملون باالإنتاج ومن ينتمي اإليهم

العاملون غري امل�شنفني ح�شب املهنة

املجموع العام

ذكور

12.72

0.4

12.8

41.84

11.99

20.25

0

100

اإناث

54.18

0.02

14.28

25ز16

2.28

4.08

0

100

املجموع

18.07

0.35

12.99

39.68

10.74

18.17

0

100

1984

ذكور

15.88

0.39

16.29

30.58

13.12

23.2

0.54

100

اإناث

70.82

0.01

14.38

8.21

1.95

4.5

0.13

100

املجموع

26.27

0.32

15.93

26.35

11.01

19.66

0.46

100

1995

ذكور

27.54

0.74

29.74

24.61

9.61

12.93

1.09

100

اإناث

75.34

0.17

14.05

6.34

5.46

3.94

1.10

100

املجموع

41.47

0.57

25.17

18.73

8.20

10.16

1.06

100

2006

جدول )3-5( التوزيع الن�شبي للم�شتغلني الليبيني ح�شب اأق�شام املهن واجلن�س للفرتة 1984 - 2001

�شكل )11( التوزيع الن�شبي للم�شتغلني الليبيني ح�شب اأق�شام املهن
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العمر 

29 - 15

39 - 30

54 - 40

64 - 55

56+

املجموع

النوع

ذكور

اإناث

جمموع

ذكور

اإناث

جمموع

ذكور

اإناث

جمموع

ذكور

اإناث

جمموع

ذكور

اإناث

جمموع

ذكور

اإناث

�شكان

426547

404295

800842

129466

126881

256347

147287

135293

282580

69232

64606

133838

59545

56968

116513

832077

788043

1620120

%

43.1

13.2

28.5

97.9

9.6

54.2

98.5

7.4

54.9

92.1

8.4

51.7

40.9

1.5

21.7

71.3

11.1

42.1

عاملني

233772

59149

292921

127298

11122

138420

144101

11031

155132

63757

5478

69235

24403

883

25286

593331

87663

680994

1984

�شكان

749017

731365

1089999

245331

236446

482777

185456

178916

364372

93635

82878

176513

87298

84134

171432

1360737

1314739

2675476

%

29.7

8.3

19.1

92.9

30.2

61.9

93.4

10.6

51.8

78.2

5.1

43.8

40.6

1.5

21.4

61.3

14.4

38.3

عاملني

326373

107629

434002

228601

62298

290899

170764

15201

185965

73228

4166

77394

35527

1296

36823

834493

190590

1025083

1995

�شكان

867332

845439

1712771

444203

439425

883628

306202

307408

613610

112734

104670

217404

116014

108892

224906

1846485

1805834

3652319

%

28.3

12.8

20.6

96.2

47.5

72.1

95.1

29.4

62.2

52.7

4.2

29.4

8.6

0.6

4.7

64.9

26.4

45.9

عاملني

423870

216521

640391

427787

187927

615714

277328

67936

345264

59455

4381

63836

9968

707

10675

1198408

477472

1675880

2006

جمموع

جدول )3-6( ال�شكان الليبيون ممن اأعمارهم 15 �شنة فما فوق وعدد العاملني اقت�شاديا منهم ون�شب امل�شاركة 

ح�شب اجلن�س وفئات ال�شن لل�شنوات 1984 – 2006

 4 – اال�شتخدام وفئات ال�شن:

ال�شن،حيث  ب�شغر  الوطنية  العمل  قوة  تتميز 

اأكرث  فاأقل(  )44 �شنة  ال�شابة  العمر  ت�شكل فئات 

عام  اإقت�شاديا  العاملني  جمموع  من   %  85.4 من 

2006  مقابل 69 % و 64.3 % عامي 1973و1984 
اإجمايل  يف  التطور  اأن  اإىل  ي�شري  مما  التوايل،  على 

اال�شتخدام من الليبيني الزال يتجه ل�شالح الفئات 

العمرية ال�شغرية، وهذا بدوره يعزز اإمكانية تطوير 

التكيف  م�شاألة  ويي�رش  امل�شتغلني  تاأهيل  واإعادة 

املهني لقوة العمل الوطنية اإذا ما مت اإعداد الربامج 

التنفيذية لذلك.

تتميز قوة العمل 

الوطنية ب�شغر 

ال�شن،حيث 

ت�شكل فئات 

العمر ال�شابة 

)44 �شنة فاأقل( 

اأكرث من %85.4 من 

جمموع العاملني 

اإقت�شاديا.
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  تو�شح البيانات املتاحة اأن االأن�شطة االأكرث ت�شغيال 

ت�شل  بن�شبة  اخلدمات  ن�شاط  هى  ال�شن،  ل�شغار 

الن�شاط،  بهذا  امل�شتغلني  جمموع  من   %  84 اإىل 

 %  83 بن�شبة  التحويلية  ال�شناعات  ن�شاط  يليه 

تقريبا والت�شييد بن�شبة 81 %، اأما بقية االأن�شطة 

%، يف   76 –  67 فاإن هذه الن�شبة ترتاوح فيها بني 

الذي  الوحيد  الن�شاط  هو  الزراعة  ن�شاط  اأن  حني 

يوظف اأقل ن�شبة من تلك الفئة العمرية اإذ ت�شل 

اإىل 22.6 % فقط.  

ومما تقدم يتبني اأن ن�شاط اخلدمات العامة هو اأكرث 

العاملة  للقوى  ت�شغيال  االقت�شادية  االأن�شطة 

جمموع  من   %  63.6 اإىل  ت�شل  بن�شبة  الوطنية 

 ،  2006 عام  الوطني  االإقت�شاد  يف  االإ�شتخدام 

ال�شن،  ل�شغار  ت�شغيال  االأن�شطة  اأكرث  اأي�شا  وهو 

وكذلك اأكرث االأن�شطة ت�شغيال الأ�شحاب املوؤهالت 

فوق  فما  الثانوية  ال�شهادة  م�شتوى  يف  العلمية 

امل�شتغلني  جمموع  من   %  60 اإىل  ت�شل  بن�شبة 

بهذا الن�شاط  بن�شبة و 72 % من جمموع املوؤهلني 

الن�شبة  الوطنية. وت�شل هذه  العاملة  القوى  من 

ال�شهادة  حاملي  حالة  يف   %  70.5 من  اأكرث  اإىل 

اجلامعية ونحو 75 % حلاملي املاج�شتري والدكتوراه.

وهكذا يالحظ اأن ن�شاط اخلدمات العامة هو االأكرث 

هيمنة على �شوق العمل الوطنية وي�شتحوذ على 

جميع اخل�شائ�ص االإيجابية للم�شتغلني مما ي�شري اإىل 

حظوظ اأوفر لهذا الن�شاط من ناحية تطوير وتنمية 

قواه العاملة بال�شكل الذي يعزز قدراته االإنتاجية.

5 -  اال�شتخدام ح�شب احلالة العملية:

العملية،  احلالة  ح�شب  اال�شتخدام  توزيع  يعك�ص 

اإدارة  على  املهيمنة  القوى  طبيعة  كبري،  حد  واإىل 

االقت�شاد الوطني، �شواء من حيث امل�شاحة املعطاة 

للقطاع اخلا�ص للم�شاركة يف الن�شاط االقت�شادي، 

اأو من حيث مدى هيمنة الدولة على هذا الن�شاط .

لل�شنوات  املتاحة  البيانات  ت�شري  ال�شياق،  هذا  ويف 

من عام 1973 واإىل عام 2006 اأن هناك حتوال كبريا 

يف توزيع امل�شتغلني الليبيني ح�شب احلالة العملية.

ففي بداية الفرتة كان العاملون حل�شاب اأنف�شهم 

واأ�شحاب العمل ي�شكلون ما ن�شبته 29.5 % من 

امل�شتخدمون  �شكل  حني  يف  اال�شتخدام،  جمموع 

الن�شب  %،  وهذه   62.5 نحو   ) العاملون مبقابل   (

تعك�ص اإىل حد كبري اأن القطاع اخلا�ص كان له دور 

االقت�شادي  الن�شاط  يف  امل�شاركة  يف  ووا�شع  كبري 

واإدارة من�شاآته يف كل امل�شتويات .

ويف عام 1984 فاإن هذا الو�شع قد تغري كلية ، حيث 

العمل  الأ�شحاب  الن�شبية  االأهمية  انخف�شت 

ويف   %  13.4 من  اأقل  اإىل  حل�شابهم  والعاملني 

للم�شتخدمني  الن�شبية  االأهمية  ارتفعت  املقابل 

مبقابل اإىل 86 % مما يعك�ص هيمنة الدولة والقطاع 

العام على الن�شاط االقت�شادي يف هذه الفرتة. 

اأن  القطاع،  اال�شتخدام ح�شب  توزيع  بيانات  ت�شري 

اجلهاز االإداري للدولة ال زال ي�شتاأثر بالق�شم االأكرب 

من امل�شتغلني الليبيني، وذلك رغم حالة التناق�ص 

التي �شجلت من عام 1984 واإىل حد االآن.

فقد �شجلت االأهمية الن�شبية للم�شتغلني باجلهاز 

االإداري انخفا�شا من 84.6 % عام 1984 لت�شل اإىل 

65 % عام 2006 ، وبالرغم من هذا االنخفا�ص فاإن 
اجلهاز االإداري ال زال يوظف اأكرث من ثلثي امل�شتغلني 

اإجراءات التحول يف ال�شيا�شات  الليبيني، علما باأن 

اإال  عقدين  من  اأكرث  منذ  انطلقت  قد  االقت�شادية 

اأن اجلهاز االإداري ال زال  هو االأكرب يف توظيف القوة 

العاملة الوطنية.

اخلا�ص  القطاع  من�شاآت  فاإن  االأخرى،  الناحية  ومن 

ال توفر فر�ص عمل اإال لن�شبة 16.6 % من جمموع 

القطاع  دور  اأن  يو�شح  مما  الليبية  العاملة  القوة 

اأما  العمل،  تو�شيع فر�ص  زال �شعيفا يف  اخلا�ص ال 

بخ�شو�ص قطاع العاملني حل�شابهم فقد تطورت 

لت�شل   1984 عام   %  13.4 من  الن�شبية  اأهميته 

مرتبة  يحتل  بذلك  وهو   ،  2006 عام   %  18.4 اإىل 

اأن  املعلوم  ومن  اخلا�ص،  القطاع  اأعلى من من�شاآت 

هذا القطاع يغلب عليه الطابع غري املنظم الذي 

ال�شغرية  والوحدات  الفردية  االأعمال  يف  يتمثل 

كاملحالت وور�ص االإ�شالح وال�شيانة، اأي اأنها تقع يف 

نطاق القطاع االقت�شادي غري املنظم.

ن�شاط اخلدمات 

العامة هو 

اأكرث االأن�شطة 

االقت�شادية 

ت�شغيال للقوى 

العاملة الوطنية 

بن�شبة ت�شل 

اإىل 63.6% 

من جمموع 

االإ�شتخدام يف 

االإقت�شاد الوطني 

عام 2006

ن�شاط اخلدمات 

العامة هو االأكرث 

هيمنة على �شوق 

العمل الوطنية 

وي�شتحوذ على 

جميع اخل�شائ�س 

االإيجابية 

للم�شتغلني

اأن اجلهاز 

االإداري للدولة 

ال زال ي�شتاأثر 

بالق�شم االأكرب 

من امل�شتغلني 

الليبيني،

القطاع اخلا�س ال 

يوفر فر�س عمل 

اإال لن�شبة 16.6% 

من جمموع القوة 

العاملة الليبية 

مما يو�شح اأن دور 

القطاع اخلا�س 

ال زال �شعيفا 

يف تو�شيع فر�س 

العمل،
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جدول )3-7( توزيع امل�شتغلني الليبيني ح�شب القطاع للفرتة 1984 - 2006 

�شكل )12( توزيع امل�شتغلني الليبيني ح�شب القطاعات

القطاع

اجلهاز االإداري واملن�شاآت اململكة للمجتمع

العاملون مبن�شاآت القطاع اخلا�ص

العاملون حل�شابهم

اآخرون

املجموع الكلي

العدد

554855

12963

88106

0

655924

%

84.6

2

13.4

0

100

1984

العدد

678496

149652

153276

0

981424

%

69.1

15.2

15.6

0.0

100.0

1995

العدد

1031764

131749

171281

0

1334794

%

77.30

9.87

12.83

0.0

100.0

2006
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ثالثا:- الباحثون عن عمل

مطلع  منذ  الليبي  العمل  �شوق  متيز  لقد 

مبا  الت�شعينات  عقد  بداية  وحتى  ال�شبعينيات 

العمل  لقوة  الكامل  التوظيف  بحالة  يعرف 

تلك  متيز  كانت  خ�شائ�ص  لعدة  وذلك  الوطنية، 

ال�شوق من اأهمها:

1- ارتفاع ن�شبة ال�شكان �شغار ال�شن )14 �شن فاأقل(.
الن�شائي  للعن�رش  امل�شاركة  معدالت  �شعف   -2
يف القوى العاملة التي �شــجلت ن�شبة 5.8 % و 

12.9 % عامي 1973 و 1984 على التوايل.
تلك  يف  التنموية  اال�شتثمارات  حجم  ارتفاع   -3
اال�شتيعابية  القدرة  عن  تزيد  كانت  التي  الفرتة 

اال�شتعانة  عنه  نتج  مما  الوطنية  العمل  لقوة 

بالعمالة الوافدة ب�شكل متزايد خالل تلك الفرتة.

كانت  التي  االجتماعي  التوظيف  �شيا�شة   -4
قائمة  كانت  والتي  الفرتة،  تلك  خالل  معتمدة 

اإىل  عمل  عن  يبحث  هو  من  كل  تن�شيب  على 

جهات العمل يف القطاعني احلكومي والعام.

اأدائها  وفاعلية  اال�شتخدام  �شوق  اإدارة  5-كفاءة 
يف تلك الفرتة ، حيث ا�شتطاعت تنظيم كيفية 

اال�شتفادة من العمالة الوافدة اآنذاك .

 

مظاهر  بداأت  الت�شعينات  عقد  بداية  ومنذ 

البطالة تنمو �شيئا ف�شيئا بني �شفوف قوة العمل 

الوطنية وذلك بداللة اأعداد الباحثني عن عمل. اإن 

ظاهرة البحث عن عمل من اأكرث الظواهر املقلقة 

لالأجيال  حرمانا  متثل  كونها  حيث  من  للمجتمع 

اجلديدة من اأحد اأهم حقوقها االإن�شانية وهو احلق 

يف العمل.

هذا وجتدر االإ�شارة اإىل اأن البيانات املن�شورة واملتداولة 

مت�شاربة  بيانات  هى  عمل  عن  الباحثني  عن 

و�شوح  وعدم  م�شادرها  لتعدد  وذلك  دقيقة  وغري 

ت�شنيفها وعدم حتديد فرتة االإ�شناد الزمني للبيانات 

املن�شورة. والناحية االأخرى التي ميكن اأن تقال على 

اأن لي�ص كل من هو  ما هو من�شور من بيانات، هى 

عن  عاطل  فعال  هو    عمل،  عن  كباحث  م�شجل 

امل�شجلني كباحثني  الكثري من  اأن هناك  اإذ  العمل، 

عن عمل بع�شهم يعمل يف مهن ووظائف موؤقتة  

بالقطاع اخلا�ص ويرغب يف احل�شول على وظيفة يف 

العام باعتبارهما  اأو من�شاآت القطاع  االإداري  اجلهاز 

يوفران اأماناً وظيفياً اأكرث، والبع�ص االآخر يبحث عن 

عمل اأف�شل من حيث العائد اأو املكانة االجتماعية 

اأو القرب من حمل اأالإقامة. اإىل جانب ذلك لي�ص كل 

عن  كباحث  م�شجل  هو  عمل  عن  يبحث  هو  من 

الثقة يف قدرة مكاتب  عمل، وذلك كنتيجة لعدم 

الت�شغيل يف توفري فر�شة العمل املرغوبة ومن ثم 

االعتماد على اجلهود اخلا�شة يف احل�شول على هذه 

الفر�شة. اأ�شف اإىل ذلك اأن البيانات امل�شتخل�شة من 

نتائج التعداد العام لل�شكان اأو امل�شوح االجتماعية 

عادة ما تظهر رقم الباحثني عن عمل رقماً مرتفعاً 

وكبرياً مقارنة مع بيانات مكاتب الت�شغيل، وال�شبب 

يف ذلك هو اأ�شلوب طرح ال�شوؤال على املبحوث واأخذ 

ر�شمية  م�شتندات  اإىل  الرجوع  دون  منه  االإجابة 

تثبت حالة اخللو من العمل، مثال ذلك بطاقة تثبت 

ت�شجيله كباحث عن عمل �شارية املفعول، اأو وثيقة 

تو�شح تلقيه الإعانة البطالة اأو غري ذلك. واالأمر كله 

تعوي�ص  ونظام  املعلومات  قاعدة  غياب  اإىل  يرجع 

البطالة يف االقت�شاد الوطني.

الباحثني  بيانات  يف  الت�شارب  لهذا  وكنتيجة 

خالل  من  املو�شوع  هذا  بحث  �شنحاول  عمل،  عن 

امل�شدرين االأ�شا�شيني لتلك البيانات وهما:

  

االأول:-  نتائج التعدادات العامة لل�شكان:

النهائية  النتائج  من  املتاحة  البيانات  تو�شح 

الباحثني  عدد  اأن  لل�شكان  العامة  للتعدادات 

�شجل  قد   2006–1984 الفرتة  خالل  عمل   عن 

منت�شف  منذ  العدد  هذا  يف  ت�شاعدياً   اجتاهاً 

يف  النمو  لهذا  وكنتيجة   ، الت�شعينيات  عقد 

اأعداد الباحثني عن عمل، فاإن معدالت البطالة يف 

االأرقام(  )بداللة هذه  الوطنية  العمل  �شفوف قوة 

ارتفعت  حيث  االأخرى.  هى  ت�شاعدا  �شجلت  قد 

اإىل  لت�شل   1984 عام   %  3.6 من  املعدالت  هذه 

 ،  2006 عام   %  20.7 اإىل  ثم   1995 عام    %  10.9
العمل  لقوة  البطالة  معدالت  اأ�شبحت  وهكذا 

الوطنية ت�شجل م�شتويات مرتفعة وغري مقبولة 

مئات   يوفر  اقت�شاد  يف  اجتماعيا  وال  اقت�شاديا  ال 

االآالف من فر�ص العمل املنتج للعمالة الوافدة .

اأ�شبحت 

معدالت البطالة 

لقوة العمل 

الوطنية ت�شجل 

م�شتويات 

مرتفعة وغري 

مقبولة ال 

اقت�شاديا وال 

اجتماعيا يف 

اقت�شاد يوفر 

مئات  االآالف من 

فر�س العمل 

املنتج للعمالة 

الوافدة .
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الثاين:-  بيانات مكاتب الت�شغيل:

االأرقام  الت�شغيل، فاإن  بيانات مكاتب  اأما من حيث 

تختلف كثريا عما هو مبني يف اجلدول ال�شابق،  وهذا 

قد يرجع اإىل االأ�شباب امل�شار اإليها اأعاله .

جدول )3-8(  تطور عدد الباحثني عن عمل من القوى 

العاملة الليبية خالل ال�شنوات من 1984 - اإىل 2006 

ح�شب اجلن�س 

�شكل )13( تطور عدد الباحثني عن عمل من 1984 - 2006

ال�شنوات

1984

1995

2006

ذكور

22025

101816

258275

اإناث

3045

17716

89319

املجموع

25070

119532

347594

عدد الباحثني عن عمل

ال�شنوات

1995

1996

1997

1998

1999

2000
معدل النمو

2000 - 95

ذكور

16714

32564

33952

32003

53174

51148

25.1

اإناث

9694

15430

13154

22524

41979

34391

28.8

جمموع

26408

47994

47106

54527

95153

85539

26.5

امل�شجلون كباحثني عن عمل

ذكور

8630

17503

22060

12308

21267

11466

5.8

اإناث

5006

8544

10449

11120

17233

8790

11.9

جمموع

13636

26047

32509

23428

38500

20256

8.2

املن�شبون منهم اىل وظائف

ذكور

51.63

53.74

64.97

39.4

33.41

22.42

اإناث

51.64

55.37

79.44

49.37

41.05

25.56

جمموع

51.64

54.27

69.01

42.97

40.46

23.68

معدالت التوظيف

جدول )3-9( امل�شجلون كباحثني عن عمل وعدد املن�شبني منهم اإىل وظائف  ح�شب اجلن�س  خالل الفرتة 1995 – 2000
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امل�شجلني  عدد  اأن   ، اأعاله  اجلدول  بيانات  وتو�شح 

كباحثني عن عمل ينمو مبعدالت منو مرتفعة جدا 

الذكور  من  لكل  التوظيف  منو  مبعدالت  مقارنة 

واالإناث واإن كانت للذكور عالية جدا.

وهذا الو�شع ي�شري اإىل اأن منو عر�ص العمل من القوى 

العاملة الوطنية ينمو مب�شتوى اأعلى بكثري من منو 

فر�ص العمل املتاحة اأمام هذا العر�ص .  

ومن خالل ما تو�شحه البيانات املتاحة عن الباحثني 

لل�شكان  العامة  التعدادات  وبيانات  عمل  عن 

بالعمل  العالقة  ذات  االإدارية  البيانات  من  وغريها 

نتاج لعدة  اأن هذه الظاهرة هى  والت�شغيل، يتبني 

اأ�شباب اأهمها:

هى  الظاهرة  لهذه  االأ�شباب  اأهم  اأحد  اإن   -1
تتمثل   والتي  العمل  قوة  يف  النوعية  االختالالت 

)قوة  هيكل  واختالل  املهني  الهيكل  اختالالت  يف 

لالإقت�شاد  القطاعي  والهيــكل  الوطنية(  العمل 

والتعليمي،  العمري  الهيكل  وكذلك  الوطني 

وت�شمل هذه االختالالت  نوعية كل من امل�شتغلني 

والباحثني عن العمل  على ال�شواء ومتثل اأختالالت 

�شوق العمل ، وهى متعددة ح�شب االآتي :

) اأ ( - االختالل بني عر�ص قوة العمل والطلب عليها 

الذي ياأخذ �شكل ظاهرة البحث عن العمـل )البطالة(.

وب�شفة  العمل  قوة  بنية  يف  االختالالت    - )ب( 

تف�رش   ما  وهى  )البطالة(  عنه  الباحثة  خا�شة 

الوقت  يف  الليبيني  من  العمل  عن  البحث  ظاهرة 

كبرية  باأعداد  وافدة  عمالة  تتواجد  فية  الذي 

يف  املتاحة  العمل  فر�ص  من  هامة  ن�شبة  وت�شغل 

االقت�شاد الوطني.

2- اإرتفاع العدد واالأهمية الن�شبية لل�شكان يف �شن 
الذي  الليبيني  لل�شكان  الكلي  للمجموع  العمل 

هو نتيجة مبا�رشة الرتفاع معدالت النمو ال�شكاين 

خالل فرتة ال�شبعينات والثمانينات، حيث اإن طفرة 

ال�شكان �شغار ال�شن خالل هذه الفرتة قد حتولت اإىل 

طفرة لل�شكان يف �شن العمل منذ عقد الت�شعينات.

3- ترافقت هذه االأو�شاع مع ما مت اتخاذه من اإجراءات 
فقد  الدولة،  قبل  من  االقت�شادية  ال�شيا�شات  يف 

اال�شتثمارات  وتراجعت  التخطيطي  العمل  توقف 

على امل�شتويني العام واخلا�ص وان�شحبت الدولة من 

العديد من الن�شاطات واأخريا التخلي عن �شيا�شة 

الفرتة  طيلة  �شادت  التي  االجتماعي  التوظيف 

ال�شابقة.

4- الثقافة االجتماعية لدى الليبيني، يف الت�شبث 
العام،  القطاع  ومن�شاآت  االإداري  اجلهاز  يف  بالعمل 

هو  القطاعني  هذين  خارج  عمل  فر�شة  اأي  واأن 

العمل  اإىل حني احل�شول على فر�شة  عمل موؤقت 

املرغوبة يف تلك القطاعات.

وهذه الثقافة قد تكون ر�شختها �شيا�شة التوظيف 

التي انتهجتها الدولة يف العقود املا�شية، وكذلك 

الوطني  االقت�شاد  يف  العمل  �شوق  اإدارة  غياب 

و�شعف اأدائها يف تنظيم هذه ال�شوق. 

للعمل  الكلي  اال�شتخدام  تطور  رابعاً: 

وعالقته با�شتخدام العمالة الوافدة.

من خالل ت�شخي�ص واقع اال�شتخدام الكلي للعمل 

وعالقته با�شتخدام العمالة الوافدة كما تو�شحه 

البيانات الواردة  باجلدول رقم )3-10( ميكن االإ�شارة 

اإىل النقاط التالية:

• اإن اال�شتخدام الكلي للعمل قد تزايد من 923.7 
األف   1520.4 اإلـى   1984 �شنة  م�شتخدم  األف 

م�شتخدم �شنة 2006.

• �شهد عدد القوى العاملة غري الليبية انخفا�شا 
طيلة هذه الفرتة، فقد انخف�ص عدد العاملني غري 

لي�شل   1984 عام  عامل  األف   267.8 من  الليبيني 

اإىل 192 األف عامل عام 2006 علما باأن هذا العدد 

كان قد بلغ 562 األف عامل عام 1983.

• انخف�شت االأهمية الن�شبية للقوى العاملة غري 
الليبية من 29 % لت�شل اإىل 12.6 % من املجموع 

الكلي لال�شتخدام خالل تلك الفرتة .

تو�شح البيانات 

املتاحة من 

النتائج النهائية 

للتعدادات 

العامة لل�شكان 

اأن عدد الباحثني 

عن عمل قد 

�شجل اجتاهاً 

ت�شاعدياً طيلة 

الفرته

)2006-1995(
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ال توجد تقديرات 

�شحيحة الأعداد 

العمالة بدون 

عقود عمل 

ويرجع ال�شبب 

يف ذلك اإىل 

�شهولة اإجراءات 

دخول مواطني  

الدول العربية 

واالفريقية اإىل 

ليبيا خالل 

العقود الثالث 

االخرية. 

هذا وجتدر االإ�شارة اإىل اأن بيانات العمالة الوافدة لها 

م�شدران اأثنان هما:

لل�شكان  العامة  التعدادات  نتائج  بيانات  اأ- 

وم�شوحات الت�شغيل.

ب- البيانات التي ت�شدر عن اإدارة القوى العاملة يف 

االقت�شاد الوطني.

وكال امل�شدرين خمتلفان عن بع�شهما البع�ص، واأن 

بياناتهما ال تغطي كامل القوى العاملة االأجنبية 

اإن هذه  الوطني، حيث  االقت�شاد  املوجودة فعال يف 

العمالة لها فئتان:

- الفئة االأويل : وهى فئة القوى العاملة بعقود عمل.

بدون  العاملة  القوى  فئة  وهى   : الثانية  الفئة   -

الفئة بع�شها تواجد  تواجد هذه  واأن  عقود عمل، 

�رشعية  بطرق  الليبية  لالأرا�شي  داخلة  اأي  �رشعي، 

�رشعي.  غري  تواجد  الغالب،  وهو  االآخر،  والبع�ص 

وجميعها ميار�ص العمل بدون اأي اإجراءات ر�شمية .

وكنتيجة لهذه الو�شعية، فاإن توفري بيانات �شاملة 

املتواجدة  الليبية  غري  العاملة  القوى  عن  ودقيقة 

اأمرا  ي�شبح  الليبية  العربية  اجلماهريية  داخل 

�شعبا جدا.

اإال  لديها  تتوفر  ال  العاملة  للقوى  العامة  فاالإدارة 

بيانات العاملني بعقود موثقة ودخولها وتواجدها 

�رشعي من خالل ما متنحه هذه االإدارة من موافقات 

ا�شتجالب اأو جتديد لعقود قائمة.

اأما التعداد العام لل�شكان، واإن كان �شامال من خالل 

اأ�شا�ص  القائم على  الفعلي  العد  اأ�شلوب  اعتماده 

الوافدة،  للعمالة  بالن�شبة  فاإنه  االإقامة،  مكان 

بطرق  تعمل  اأو  تتواجد  التي  تلك  خا�ص  وب�شكل 

االأ�شلوب،  غري �رشعية ال ميكن ح�رشها �شمن هذا 

وذلك ل�شبب ب�شيط جدا، وهو اأن العداد يقوم خالل 

ال�شكنية،  الوحدات  على  باملرور  النهار  �شاعات 

�شواء االأ�رش اأو اأماكن االإقامة العامة ومواقع العمل 

وحيث  الت�شجيل،  مرحلة  اأثناء  ح�رشها  مت  التي 

واأن  قانونية  اإجراءات  لديها  لي�ص  العمالة  تلك  اإن 

اأو  الت�شييد  املباين حتت  يف  تكون  ما  عادة  اإقامتها 

يف مباٍن خربة ومهجورة من قبل اأ�شحابها واأن هذه 

وال  النهار  �شاعات  اأثناء  فيها  تتواجد  ال  العمالة 

اأو مواقع العمل  العامة  االإقامة  اأماكن  تتواجد يف 

املنظمة. فهى عادة ما تكون خالل �شاعات النهار 

العمل  عن  للبحث  العامة  والطرقات  ال�شوارع  يف 

اأو تعمل يف املزارع ورعي احليوانات. وحتى يف مواقع 

عمليات  ت�شملها  ما  عادة  التي  الثابتة  العمل 

على   يبلغون  ال  االأعمال  اأ�شحاب  فاإن  التعداد، 

تواجدهم الأن اإجراءاتهم غري قانونية .

وهكذا يف كل التعدادات جاءت بيانات العاملني غري 

الليبيني اأقل بكثري مما هو يف الواقع العملي املعا�ص.  

اجلدول رقم  )3-10 ( تطور ا�شتخدام الليبيني والعمالة الوافدة خالل الفرتة

)1984 - 2006 ( ) العدد باالآالف(

الفرتة الزمنية

1984

1995

2006

ن�شبة العمالة 

الوافدة %

29.0

18.5

12.6

ليبيون

655،9

905،6

1328

غري ليبيني

267،8

205،7

192

املجموع

923،7

1،111،3

1520

امل�شتخدمون



72

�شكل )14( تطور ن�شبة العمالة الوافدة يف جمموع اال�شتخدام

يف  اإليها  امل�شار  االأرقام  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 

اأرقام تخ�ص العمالة الوافدة  اأعاله هى  اجلدول 

بعقود عمل. واأما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة 

بدون عقود عمل فاإنه منذ عام 1988 قد ح�شل 

عمل  عقود  بدون  الوافدة  للعمالة  كبري  تدفق 

وخا�شة العمالة �شبه املاهرة والعادية للعمل 

يف قطاعات الزراعة والتجارة والبناء والت�شييد .

�شحيحة  تقديرات  توجد  ال  فاإنه  الواقع  ويف 

م�شدر  واأن  عمل  عقود  بدون  العمالة  الأعداد 

هذه العمالة ياأتي معظمه من الدول العربية 

واالأفريقية. ويرجع ال�شبب يف ذلك اإىل �شهولة 

ليبيا  اإىل  الدول  هذه  مواطني  دخول  اإجراءات 

خالل ال�شنوات املا�شية. 

العمالة  ن�شبة  اأن  اإىل  هنا  املالحظة  وجتدر 

من   1970 �شنة   %  11.5 من  زادت  قد  الوافدة 

املجموع الكلي لال�شتخدام اإىل 34.4 % �شنة 

بعد  االنخفا�ص  يف  الن�شبة  اأخذت  ثم   1980
ذلك حتى و�شلت اإىل 7.3 % �شنة 1992 وت�شري 

هذه  اأن  اإىل  العام  للتعداد  النهائية  النتائج 

الن�شبة و�شلت اإىل 12.6 % �شنة 2006 .

اإن االنخفا�ص الذي طراأ على ا�شتخدام العمالة 

الوافدة بعد �شنة 1980 يرجع اإىل تنفيذ جملة 

من القرارات ال�شادرة من قبل اجلهات امل�شئولة 

بالبالد وهذه القرارات بع�شها يرجع اإىل االإجراءات 

التي اتخذت ب�شاأن تقلي�ص االإنفاق على ميزانيات 

التنمية ب�شبب انخفا�ص دخل النفط والبع�ص 

تتعلق  اإجراءات  اإىل  يرجع  القرارات  من  االآخر 

بتنظيم ا�شتخدام العمالة الوافدة بعقود عمل.

خام�شاً : �شيا�شات اال�شتخدام 

اإن �شيا�شات اال�شتخدام هى عبارة عن جمموعة 

االإجراءات التي تتخذ من قبل الدولة واملوؤ�ش�شات 

ب�شــــــوؤون  يتعلق  فــيما  وذلك  املخت�شة 

اال�شتخـــدام مــن حيث و�شع االأ�ش�ص التـــي 

اال�شتفــــــادة  حتقيق  طـــريقهــا  عن  ميكن 

املثلي من توظيف القـــوي العاملة  الوطنية 

املتاحة وتنظيم ا�شتخدام العمالة الوافدة.

يف  تعتمد  بلد  اأي  يف  االقت�شادية  املوارد  اإن 

اال�شتخدام  على  مثلى  ب�شورة  ا�شتغاللها 

االأدبيات  وت�شري  الب�رشي.  للعن�رش  اجليد 

االقت�شادية اإىل اأن العن�رش الب�رشي له تاأثري على 

واأن هناك عالقة موجبة ما  االقت�شادي.  النمو 

وحتقيق  الب�رشي  العن�رش  اإنتاجية  زيادة  بني 

ويف  االقت�شادي.  النمو  من  عالية  معدالت 

الواقع فاإن اال�شتخدام االأمثل للعن�رش الب�رشي 

اال�شتخدام 

االأمثل للعن�رش 

الب�رشي يتطلب 

ر�شم �شيا�شات 

لال�شتخدام 

يف االإطار 

التخطيطي 

للتنمية 

ال�شاملة.
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االإطار  لال�شتخدام يف  �شيا�شات  ر�شم  يتطلب 

التخطيطي للتنمية ال�شاملة.

تهدف  عامة  ب�شفة  اال�شتخدام  �شيا�شات  اإن 

االأهداف  من  جملة  حتقيق  اإىل  رئي�شة  ب�شورة 

من اأهمها :

التوظيف  من  ممكن  م�شتوى  اأعلى  حتقيق   -

قدراتها  وتعزيز  الوطنية،  العاملة  للقوى 

االإنتاجية. 

- احلد من انت�شار ظاهرة البطالة وزيادة ن�شبة 

م�شاركة القوي العاملة يف �شوق العمل.

- تنظيم �شوق العمل واحلد من ال�شغوط على 

االقت�شـــاد  يف  واخلدمــات  ال�شلع  اأ�شــواق 

الوطني.

القوى  ا�شتخدام  ب�شيا�شات  يتعلق  وفيما 

فاإنها  الليبي  االقت�شاد  يف  الوافدة  العاملة 

ترتكز على حتقيق ا�شتهداف االإجراءات التالية :

- اإن ا�شتخدام العمالة الوافدة يجب اأن يكون 

واالأولوية يف  الوطني  ح�شب حاجة االقت�شاد 

يتم  وال  الوطنية  العاملة  للقوى  اال�شتخدام 

عدم  حالة  يف  اإال  الوافدة  العمالة  ا�شتخدام 

توفر عن�رش وطني.

- ال يجوز لغري الليبيني اأن يزاولوا عمال اإال بعد 

اجلهات  من  بذلك  ترخي�ص  على  ح�شولهم 

املخت�شة.

- اال�شتفادة من القوى العاملة غري الوطنية يف 

تدريب القوى العاملة الوطنية.

�شواء  الوافدة  العاملة  القوى  ا�شتخدام  اإن   -

اخلا�ص  القطاع  يف  اأو  العامة  اجلهات  يف  كان 

اأن  يكون وفقا لعقد ا�شتخدام ويكون  يجب 

واإجراءات  باإذن  الوافدة  العمالة  توظيف 

ر�شمية معتمدة من جهات االخت�شا�ص.

- منع العمـــالة الوافدة من العمل يف املهن 

املحظور فيها العمل من غري الوطنيني.

ل�شيا�شات  العام  االإطار  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 

املبـــادئ  على  يقوم  ليبيا  يف  اال�شتخدام 

التالية :

- منع اأي �شكل من اأ�شكال اال�شتغالل للعن�رش 

الب�رشي.

- اإن العمل حق وطني جلميع االأفراد الليبيني يف 

احل�شول عليه يف اأي مكان من ليبيا.

التنمية  خطط  وا�شتقراء  مراجعة  خالل  ومن 

البالد  يف  املنفذة  واالجتماعية  االقت�شادية 

واالإجراءات املتخذة من قبل الدولة واملوؤ�ش�شات 

القرن  من  ال�شبعينيات  بداية  منذ  املخت�شة 

املا�شي فاإن االإطار العام ل�شيا�شات ا�شتخدام 

ا�شتهداف  يف  يتمثل  الوطنية  العاملة  القوى 

عمل  فر�ص  بتوفري  عالقة  ذات  اإجراءات  حتقيق 

وحت�شني  العمل  عن  الباحثني  اأمام  جديدة 

الوطنية   العاملة  للقوي  املهارات  م�شتوي 

�شوق  يف  الليبية  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  وزيادة 

والقوى  والتدريب  التعليم  وتخطيط  العمل 

العاملة واأن يكون لكل موؤ�ش�شات الدولة مالك 

وظيفي وربط االأجور بامل�شتوي العام لالأ�شعار.

ويف الواقع فاإنه من خالل مراجعة االإجراءات املتخذة 

لتنفيذ اأهداف �شيا�شات اال�شتخدام خالل الفرتة 

منذ منت�شف ثمانينات القرن املا�شي وحتى عام 

2006 يالحظ االآتي :

املا�شي  القرن  من  ال�شبعينيات  نهاية  منذ   -

حدثت بع�ص التغريات الهيكلية يف االقت�شاد 

القطاع  هو  العام  القطاع  واأ�شبح  الوطني 

ومن  اال�شتثمارات  حجم  حيث  من  امل�شيطر 

حيث ا�شتخدام القوى العاملة واأ�شبح هناك 

العام  القطاع  يف  العاملة  للقوى  تكد�ص 

مقارنة بالقطاع اخلا�ص.

اإن ا�شتخدام 

العمالة الوافدة 

يجب اأن يكون 

ح�شب حاجة 

االقت�شاد 

الوطني 

واالأولوية يف 

اال�شتخدام 

للقوى العاملة 

الوطنية وال 

يتم ا�شتخدام 

العمالة الوافدة 

اإال يف حالة عدم 

توفر عن�رش 

وطني.
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- منذ منت�شف الثمانينيات من القرن املا�شي 

انخفا�ص  اإىل  النفطية  االإيرادات  انخفا�ص  اأدى 

االإنفاق على التنمية االقت�شادية واالجتماعية. 

التخطيط  توقف  فاإن  ذلك  اإىل  وباالإ�شافة 

حدوث  اإىل  اأدى  قد  واالجتماعي  االقت�شادي 

امل�شتهدفة  االإجراءات  تنفيذ  يف  اخللل  بع�ص 

ل�شيا�شات ا�شتخدام القوى العاملة الوطنية 

مما نتج عنه ظهور البطالة بني الداخلني اجلدد 

اإىل �شوق العمل.

االقت�شاد  يف  العمل  �شوق  الآليات  املتتبع  اإن   -

قد  اال�شتخدام  �شيا�شات  باأن  يالحظ  الليبي 

اإليه  االإ�شارة  �شبق  ما  اإىل  باالإ�شافة  عانت 

اأعاله من ال�شلبيات التـــــالية خ�شو�شا يف 

ال�شنــــوات االأخرية:

النظام  خمرجات  تربط  خطة  وجود  عدم   •
التعليمي والتدريبي باحتياجات �شوق العمل.

الباحثني عن  للربط ما بني  اآلية  عدم وجود    •
العمل من الليبيني وا�شتخدام القوى العاملة 

غري الوطنية يف املهن والوظائف املناظرة.

•  انت�شار القيم املناه�شة للعمل احلريف.

غري  القطاع  يف  العاملة  القوى  حجم  ازدياد   •
املنظم ب�شكل ملحوظ.

الدولة  يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  تقيد  عدم   •
باملالك الوظيفي مما اأدى اإىل توظيف قوى عاملة 

زائدة عن حاجة القطاع العام وموؤ�ش�شاته.

واأخذا يف االعتبار جملة ال�شلبيات الناجتة عن 

الوجه  على  اال�شتخدام  �شيا�شات  تنفيذ  عدم 

من  الثمانينات  عقد  منت�شف  من  االأكمل 

الت�شوهات  ت�شحيح  اأجل  ومن  املا�شي  القرن 

اعتماد  مت  فقد  العمل  �شوق  منها  يعاين  التي 

الوطنية  العاملة  للقوة  ا�شتخدام  �شيا�شات 

يف  تتمثل   2003 عام  بداية  منذ  واالجنبية 

ا�شتهداف حتقيق االإجراءات التالية:

- ح�شد كافة الطاقات الب�رشية والدفع بها اإىل 

مواقع االإنتاج.

العاملة  القوى  العمل على حت�شني مهارات   -

العاملني  جميع  كفاءة  م�شتوي  من  والرفع 

الب�رشي يف  الرتكيز على اال�شتثمار  عن طريق 

جمال التعليم والتدريب.

لكل  وظيفي  مالك  هناك  يكون  اأن  �رشورة   -

قوى  وجود  عدم  يكفل  مبا  الدولة  موؤ�ش�شات 

عاملة زائدة باأي موؤ�ش�شة.

الوطنية  العاملة  للقوى  االأمثل  اال�شتخدام   -

املتاحة عن طريق حتديد و�شف وظيفي للوظائف 

واملهن للمالك الوظيفي.

ما  وعلمية  وا�شحة  ربط  اآلية  وجود  �رشورة   -

بني الباحثني عن عمل من الليبيني وا�شتخدام 

والوظائف  املهن  يف  الوافدة  العاملة  القوى 

املناظرة واإلزام كافة موؤ�ش�شات الدولة باإتباع 

العنا�رش  واإحالل  الوظائف  تلييب  �شيا�شة 

خطة  وفق  الوافدة  العمالة  حمل  الوطنية 

معتمدة.

يف  م�شاهمتها  زيادة  على  املراأة  ت�شجيع   -

اأعمال  يف  خا�شة  االقت�شادي  الن�شاط 

التدري�ص والتمري�ص واالأعمال االأخرى املنا�شبة 

زيادة  خا�شة  ب�شورة  مراعاة  مع  لطبيعتها 

الوظائف  جمال  يف  الن�شائي  العن�رش  اإقحام 

االإدارية.

يف  امل�شاهمة  على  املعوقني  االأفراد  ت�شجيع   -

اال�شتخدام.

�رشورة وجود الية 

ربط وا�شحة 

وعلمية ما 

بني الباحثني 

عن عمل 

من الليبيني 

وا�شتخدام 

القوى العاملة 

الوافدة
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- حظر ت�شغيل االأطفال .

- تخطيط التعليم والتدريب وتخطيط القوى 

العاملة مبا يلي احتياجات �شوق العمل .

اأحد  الوظيفي  االإ�شكان  برنامج  اعتبار   -

القوى  يف  والعجز  الفاقد  ملو�شوع  املعاجلات 

العاملة ما بني املناطق املختلفة بالبالد.

- اإعادة النظر يف املرتبات مبا يتم�شي مع الزيادة 

العامة يف االأ�شعار.

والقطاع  الفردية  املبادرة  وت�شجيع  دعم   -

اخلا�ص.

- تنظيم القطاع غري املنظم يف �شوق العمل 

اأركانه  اأهم  اأحد  الوافدة  العمالة  والذي متثل 

االأ�شا�شية.

مبا  النافذه  الت�رشيعات  التاأكيد على تطبيق   -

ي�شمن اإلزام االأجهزة التنفيذية بالدولة بن�رش 

حتى  ال�شاغرة  العمل  مواطن  عن  معلومات 

ت�شهيل عملية  ذلك يف  من  اال�شتفادة  ميكن 

اأمام  ال�شغل  مبواطن  والتعريف  اال�شتخدام 

الباحثني عن عمل.

اآداب  تدين  اأ�شباب  من  احلد  على  العمل   -

واأخالقيات املهنة باأ�شلوب علمي ومو�شوعي.

والرتغيب  احلوافز  �شيا�شة  على  التاأكيد   -

فيها  العمل  املرغوب  غري  االأعمال  يف  خا�شة 

ويف املناطق النائية.

تنظم  التي  واالإجراءات  الت�رشيعات  تكون  اأن   -

القوى  ا�شتخدام  على  م�شجعة  اال�شتخدام 

العن�رش  واإحالل  جيدة.  بطريقة  العاملة 

الوطني حمل غريه بالقطاعني العام واخلا�ص.

يف  العمل  �شوق  واقع  معاي�شة  خالل  من 

االجراءات  هذه  اأن  يتبني  الوطني،  االقت�شاد 

املعلنة ل�شيا�شات اال�شتخدام منذ عام 2002 

الوظيفي  فالتكد�ص  االآن،  حتى  تتحقق  مل 

اأتخذ  مما  بالرغم  قائما  زال  ال  االإداري  اجلهاز  يف 

اإعادة  االأخريتني ب�شاأن  ال�شنتني  اإجراءات يف  من 

تنظيم املالك الوظيفي يف هذا اجلهاز.

االإداري  اجلهاز  من  حتويلهم  مت  الذين  وحتى 

ال  فهم  املالك،  حاجة  عن  زائدين  باعتبارهم 

يزالون يتقا�شون مرتباتهم من اخلزينة العامة 

وهم جال�شون يف بيوتهم، اأي يتقا�شون مرتبات 

دون تقدمي اأي خدمة وهذه هى البطالة املقنعة 

األف   300 عن  يزيد  عددهم  باأن  علما  بعينها، 

موظف .

حتى  تتمكن  مل  اال�شتخدام  اإدارة  فاإن  وعليه 

االآن من توفري فر�ص عمل منتج لهوؤالء هذا اإىل 

جانب  الباحثني عن عمل والذين ال تتوفر عنهم 

اأي معلومات يف هذه ال�شنة، اإىل جانب كل ذلك 

ال زالت العمالة الوافدة تعمل يف كل املجاالت 

اأي  يتخذ  ومل  االقت�شادية  والقطاعات  واملهن 

اإجراء فعال لتنظيم توظيفها.

والباحثون عن عمل ال زال هدفهم هو احل�شول 

على عمل يف اجلهاز االإداري اأو من�شات القطاع 

مل  اخلا�ص  القطاع  مع  العمل  اإن  حيث  العام 

رغم  الوظيفي  االأمان  االآن  حتى  فيه  يتوفر 

العالقة  تنظم  التي  النافذة  الت�رشيعات  كل 

القطاع وذلك ب�شبب غياب  الوظيفية يف هذا 

اإدارة العمل الفعالة.

وجود  هو  املهم  لي�ص  القول  ميكن  تقدم  ومما 

وجود  هو  االأهم  واإمنا  ا�شتخدام،  �شيا�شة 

تنفيذ  على  القادرة  الفعالة  التنفيذية  االأداة 

ال�شيا�شة  وفق ما هو مر�شوم لها. 

لي�س املهم هو 

وجود �شيا�شة 

ا�شتخدام وامنا 

االهم هو وجود 

االداة التنفيذية 

القادرة على 

تنفيذ ال�شيا�شة 

وفق ما هو 

مر�شوم لها
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من املعطيات ال�شابقة باإيجابياتها و�شلبياتها 

يجمع  اأن  ليبيا  يف  للتعليم  فالبد   ، وحتدياتها 

ل�شوق  )االإعداد  االقت�شادية  الوظائف  كل  بني 

واالجتماعية  احل�شارية  والوظائف  العمل( 

)االإعداد االإن�شاين( . ومن هنا تتمثل امل�شئوليات 

�شلة  له  من  كل  تواجه  التي  والتحديات 

املعرفة،  جمتمع  بناء  يف  للتعليم  بالتخطيط 

واملداخل  النظريات  بكل  ذلك  يف  م�شتعيناً 

واالقت�شاد،  والتعليم  الرتبية  بني  تربط  التي 

وخ�شو�شية  الب�رشية(  املوارد  )نظرية  مثل 

املربرات  ولكل   . احلايل  وتطوره  الليبي  املجتمع 

ال�شابقة فمن ال�رشوري ، بل من دواعي العمل 

اال�شرتاتيجي امل�شتقبلي تطوير واإ�شالح كامل 

منظومة التعليم يف ليبيا لتلبي كل احتياجات 

ليبيا االآن ويف امل�شتقبل ، ولرتتبط ليبيا بال�شياق 

العاملي واالإقليمي ، وتوظف كل التجارب التي 

تراها مفيدة ل�شالح منوها ال�شامل ، مبا يف ذلك 

اإعداد مواردها الب�رشية ملجتمع واقت�شاد وحياة 

. ويف مقدمة ذلك  الثالثة  االألفية  معا�رشة يف 

وتكوين مواطن  والتقنية  املعرفة  بناء جمتمع 

موؤهل ملتطلبات احلياة الع�رشية وموؤهل للعمل 

والعي�ص يف جمتمع ع�رشي �رشيع التطور والتغري 

منفتح على ذاته واالآخرين دون خوف اأو نق�ص يف 

التاأهيل العلمي واالجتماعي والثقايف .

ومع كل ذلك البد من تكوين مواطن يجمع يف 

عقله و�شلوكه بني االأ�شالة واملعا�رشة ، يهتدي 

ليعمل  وينطلق   ، ودينه  وتراثه  تاريخه  بعمق 

لنف�شه  واحلياة  العمل  فر�ص  ويخلق  وليبتكر 

اأبناء  من  لغريه  ورمبا  وطنه  اأبناء  من  ولغريه 

االإن�شانية .

التطور  هو  اليوم  عاملنا  مظاهر  اأهم  من  اإن 

العلمي ال�رشيع، الذي اأدى اإىل نقل مركز الثقل 

الرثوة  امتالك  من  واحليوية  القوة  م�شادر  يف 

على  والقدرة  املعرفة  امتالك  اإىل  الطبيعية 

انتقلت  وبذلك  وتوظيفها  املتجدد  اإنتاجها 

ثراء  من  واملجتمعات  للدول  الن�شبية  امليزة 

وما  املفكر  العقل  ثراء  اإىل  الطبيعية  املوارد 

ينتجه من معرفة.

احتياجات �شوق العمل

الهياكل  من  جمموعة  العمل  �شوق  متثل 

تتوىل  التي  والت�رشيعية  واالإدارية  التنظيمية 

املهام  من  جمموعة  تنفيذ  على  االإ�رشاف 

القوانني  يف  عليها  املن�شو�ص  واالخت�شا�شات 

الت�شغيل  اأمور  تنظم  التي  والت�رشيعات 

والتوظيف يف االقت�شاد الوطني، والتي هدفها 

اإيجاد اأف�شل ال�شبل لتحقيق التوظيف االأمثل 

للموارد الب�رشية املحلية.

االقت�شـاد  يف  العمل  �شوق  الأو�شاع  املتتبع  اإن 

الوطني ، يالحظ اأن هذه ال�شـوق �شهدت ، منذ 

الن�شف الثاين من عقد الثمانينات ، ت�شوهات 

التي  والتنظيمية  الت�رشيعية  البني  عديدة يف 

ت�شكل االأداة الرئي�شية الإدارة �شوق العمل وفق 

ملطالب  ت�شتجيب  �شحيحة  علمية  اأ�ش�ص 

امل�شتدامة.  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية 

فقد اأدت تلك الت�شوهات اإىل جمود يف الهياكل 

واإدارة  اال�شتخدام  تنظيم  بها  املناط  االإدارية 

�شوق العمل ، ومن ثم تخلفت اأدواتها واأ�شاليب 

والتوجهات  الع�رش  وروح  يتفق  مبا  عملها 

واالجتماعية  االقت�شادية  لل�شيا�شات  اجلديدة 

يف البالد.

املعلومات   ، كامل  �شبه  وب�شكل   ، غابت  فقد 

اأو�شاع  عن  فيها  واملوثوق  ال�شاملة  الدورية 

�شوق العمل 

هى جمموعة 

من الهياكل 

التنظيمية 

االدارية 

والت�رشيعة 

التي تتوىل 

اال�رشاف على 

تنفيذ جمموعة 

من املهام 

واالخت�شا�شات 

املن�شو�س عليها 

يف الت�رشيعات 

التي تنظيم 

امور الت�شغيل 

والتوظيف
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من  الوطني  االقت�شاد  يف  العاملة  القوى 

وجميع  وجغرافيا  قطاعيا  توزيعاتها  حيث 

اأهم  متثل  التي  وت�شنيفاتها  خ�شائ�شها 

ال�شيا�شات  ورا�شمي  القرارات  ملتخذي  اأداة 

الب�رشية  املوارد  وتنمية  تخطيط  جماالت  يف 

احلقيقية  االحتياجات  وتقدير  الوطنية 

لالقت�شاد الوطني من القوى العاملة ومن ثم 

للتعليم  املنا�شبة  ال�شيا�شات  وتنفيذ  اإعداد 

ووا�شحة  �شحيحة  اأ�ش�ص  وو�شع  والتدريب 

لعالقات العمل مبا يوؤدي اإىل تنظيم �شوق العمل 

بال�شكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية يف اأداء 

االقت�شاد الوطني .

البيانات  فاإن  ال�شوق،  اأما من حيث حجم هذا 

من  امل�شتغلني  اإجمايل  اأن  اإىل  ت�شري  املتاحة 

الليبيني وغري الليبيني يف االقت�شاد الوطني قد 

 1995 عام  م�شتخدم  األف   1124.6 من  ارتفع 

ف لي�شل اإىل 1520 األف م�شتخدم عام 2006 

ي�شل  مركب  �شنوي  منو  مبعدل  تطور  و   ، ف 

فاإن  اآخر  مبعنى   . الفرتة   هذه  خالل   2.8% اإىل 

هذه  خالل  للم�شتخدمني  ال�شافية  االإ�شافة 

وذلك  م�شتخدم  األف   395.4 بلغت  قد  الفرتة 

بدون احت�شاب الفاقد الناجت عن الوفاة والعجز 

االإحالل  معامل  عن  الناجت  الطلب   ( والتقاعد 

الطبيعي(. اأْي مبتو�شط �شنوي ي�شل اإىل 35.9 

األف م�شتخدم جديد يف العام .

العمل  �شوق  احتياجات  اإىل  ي�شري  الرقم  وهذا 

هو  الرقم  هذا  اأن  اإال   ، ال�شنة  خالل  ال�شافية 

الفاقد  االعتبار  يف  االأخذ  عند  ذلك  من  اأعلى 

يحلون  الذين  اجلدد  والداخلني  العمل  قوة  يف 

حملهم .

االحتياج  هى  االحتياجات  هذه  اإن  وحيث 

العددي لتلك ال�شوق، اإال اأن االأهم من ذلك عند 

التعليمي  النظام  بني خمرجات  العالقة  بحث 

واحتياجات �شوق العمل، هو حتديد االحتياجات 

املهارات  م�شتوى  اأي  النوعية  الناحية  من 

املهنية  وتركيبتها  التخ�ش�شية  واملجاالت 

االقت�شادية  االأن�شطة  ح�شب  العمل  وميادين 

والقطاعات.

واإذا كانت احتياجات �شوق العمل ميكن حتديدها 

اجتاه  قيا�ص  طريق  عن  الكمية  الناحية  من 

االحتياجات  فاإن  العمل،  �شوق  النمو يف حجم 

من  اإال  تقديرها  اأو  حتديدها  ميكن  ال  النوعية 

خالل اأ�شلوبني اثنني هما:-

اإنه  حيث  التخطيطي:  االأ�شلوب   -1
لتنفيذ  املعتمدة  والربامج  اخلطط  ظل  يف 

اأْي  على  واالجتماعية،  االقت�شادية  امل�شاريع 

م�شتوى كان الوطني اأو القطاعي اأو ال�رشكات 

احتياجات  حتديد  يتم  االإنتاجية،  والوحدات 

بالكم  الب�رشية  العنا�رش  من  امل�شاريع  تلك 

املمتدة  ال�شنوات  وعرب  املطلوبني  والكيف 

التو�شعات  ذلك  يف  مبا  امل�شاريع  هذه  لتنفيذ 

املخططة للم�شاريع القائمة .

القوى  حجم  تقدير  يتم  االأ�شلوب  هذا  ففي 

اأْي  امل�شاريع،  تلك  لتنفيذ  املطلوبة  العاملة 

مقابلة  خالل  ومن  التوظيف.  على  الطلب 

العر�ص بالطلب يتم احل�شـول على االحتياجـات 

املطلوب  والوظائف  للمهام  وطبقاً   ، اجلديـدة 

اإجنازها يتم حتديد املهارات والتخ�ش�شات لهذه 

االحتياجات.

معلومات 

�شوق العمل 

ال�شحيحة متثل 

اهم اداة ملتخذي 

القرارات ورا�شمي 

ال�شيا�شات يف 

جماالت تخطيط 

وتنمية املوارد 

الب�رشية 
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اأن  املعروف  من  األتوثيقي:  االأ�شلوب   -2
ذات  واالإدارات  واالأجهزة  الت�شغيل  مكاتب 

العالقة باالإ�رشاف على تنفيذ االأمور املت�شلة 

بالتوظيف والت�شغيل تتوىل توثيق املعلومات 

بني  ومن  امل�شائل،  بتلك  اخلا�شة  والبيانات 

جهات  طلبات  هو  املعلومات  هذه  اأهم 

للح�شول  اال�شتخدام  مكاتب   لدى  العمل 

من  اأو  العاملة،  القوى  من  احتياجاتها  على 

ال�شاغرة، ومن  الوظائف  اإعالناتها على  خالل 

االإعالنات   اأو  الطلبات  هذه  اأن  عليه  املتعارف 

نوعية  عن  البيانات  من  هائال  قدرا  تت�شمن 

واملهارات  املهن  مثل  املطلوبة  العمالة 

حيث   ، والتخ�ش�شات  التاأهيل  وم�شتوى 

وت�شنيف  تبويب  بدورها  املكاتب  هذه  تتوىل 

مبقارنة  و  دوري  ب�شكل  ون�رشها  البيانات  هذه 

عمل  عن  الباحثني  ببيانات  الطلبات  تلك 

والذين يتم ت�شجيلهم يف مكاتب اال�شتخدام 

ميكن حتديد احتياجات �شوق عمل من القوى 

العاملة من ناحيتي الكم والكيف.

معلومات  هناك  املعلومات  هذه  جانب  واإىل 

اأخرى ال تقل اأهمية عما �شبقت االإ�شارة اإليه، 

وهى اإح�شاءات العمالة الوافدة ، واالإح�شاءات 

اإليها  املوكل  االأجهزة  وت�شدرها  توثقها  التي 

قطاعات   يف  والت�شغيل  التوظيف  اإجراءات 

االقت�شاد الوطني.

االإح�شائية  واملعلومات  البيانات  هذه  مثل  اإن 

العمل  غياب  ظل  يف  هاما  عن�رشا  متثل 

التخطيطي يف معرفة احتياجات �شوق العمل 

من القوى العاملة.

وقاعدة  اخلطط   من  كل  متثل  اآخر  جانب  من 

لقطاع  هامة  اأداة  اال�شتخدام  معلومات 

متثل كل من 

اخلطط  وقاعدة 

معلومات 

اال�شتخدام 

اأداة هامة 

لقطاع التعليم 

والتدريب 

واال�شرت�شاد 

بها يف و�شع 

ال�شيا�شات 

التعليمية 

والتدريبية 

املنا�شبة 

واملتوافقة 

مع تلك 

االحتياجات.

و�شع  يف  بها  واال�شرت�شاد  والتدريب  التعليم 

املنا�شبة  والتدريبية  التعليمية  ال�شيا�شات 

واملتوافقة مع تلك االحتياجات.

االقت�شاد  يف  الراهن  الو�شع  اإىل  الرجوع  وعند 

اإجراء  ال�شعب  من  اأنه  لنا  يظهر  الوطني، 

القوى  من  العمل  �شوق  الحتياجات  حتديد  اأْي 

خا�شة  التعليم  وخمرجات  عامة  العاملة 

وذلك  والزمان،  النوع  ناحيتي  من  وبالتحديد 

وهما  اأعالهُ،  املو�شحتني  الو�شيلتني  لغياب 

التخطيط وقاعدة معلومات �شوق العمل.

التخطيطي  العمل  عن  الدولة  تخلي  اإن 

بجميع اأبعاده الزمنية )ق�شري متو�شط، وطويل 

االأجل( منذ الن�شف الثاين من عقد الثمانينات 

روؤية  اأي  انعدام  اإىل  اأدى  قد  املا�شي،  القرن  من 

االقت�شاد  احتياجات  يخ�ص  فيما  م�شتقبلية 

الوطني من القوى العاملة من جميع جوانبها، 

اأي  اإيجاد  مبكان  ال�شعوبة  من  اأ�شبح  مت  ومن 

التعليمي  النظام  و�شيلة للربط بني خمرجات 

واحتياجات �شوق العمل.

فاإن  التنفيذي،  امل�شتوي  وهو  االآخر  اجلانب  ويف 

كرثة التغريات التي جرت على االأجهزة االإدارية 

امل�شئولة عن التوظيف والت�شغيل قد اأدت اإىل 

اأ�شعاف االأجهزة االإدارية والهياكل التنظيمية 

وحرمانها من التطوير والتحديث مبا يتفق وروح  

قاعدة  غياب  هو  ذلك  اأهم  بني  ومن  الع�رش، 

املعلومات ذات العالقة بالت�شغيل والتوظيف، 

جانب  عن  املعلومات  بع�ص  توفر  من  فبالرغم 

عن  الباحثني  ت�شجيل  يف  واملتمثل  العر�ص 

جانب  عن  معلومات  اأي  تتوفر  ال  فاإنه  العمل، 

الطلب .
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ان حتقيق 

عالقة توافقية 

بني خمرجات 

التعليم 

واحتياجات 

االقت�شاد 

الوطني لي�شت 

باملهمة 

ال�شهلة وال 

تقع على جهة 

دون اخرى وامنا 

تطلب تكاتف 

اجلهود من كل 

االطراف الفاعلة 

يف االقت�شاد

العالقة بني خمرجات التعليم

واحتياجات �شوق العمل

خمرجات  بني  العالقة  فاإن  اأعاله،  من  انطالقاً 

هاماً  عن�رشا  متثل  �شوق،  واحتياجات  التعليم 

يف حتديد م�شتوى االأداء االقت�شادي واالجتماعي 

التعليم  تطوير  تنمية  و�شيا�شات  ناحية  من 

عالقة  كانت  كلما  العالقة  فهذه  والتدريب، 

�شوية ومرتابطة ومتينة  كان ذلك االأداء جيدا 

حتقيق  على  وقادرةً  فاعلًة  ال�شيا�شات  وتلك 

االأهداف التنموية املن�شودة، والعك�ص بالعك�ص.

اإال اأن هذه العالقة ال تتحقق عند اأف�شل م�شتوى 

لل�شيا�شات  متكامل  نهج  خالل  من  اإال  لها 

بالو�شوح  يت�شف  االجتماعية،  االقت�شادية 

امل�شتقبلي،  التنبوؤ  والقدرة على  واال�شتمرارية 

الب�رشية  للموارد  والتاأهيل  االإعداد  من  اإنطالقاً 

التي هى مهمة النظام التعليمي مبعناه الوا�شع 

هى  التي  والت�شغيل  التوظيف  مرحلة  حتى 

مهمة �شوق العمل مبا يت�شمنه من �شيا�شات 

موؤ�ش�شية  وهياكل  وت�رشيعية  اإدارية  ونظم 

ون�شق حوافز جمتمعية يعلى من �شاأن العمل 

اإيجابا.  التوجهات  هذه  ويكافئ  واالإنتاج 

واالجتماعية  االقت�شادية  بال�شيا�شات  مروراً 

الوطني  االقت�شاد  وتنظيم  باإدارة  تعني  التي 

وحتديد ال�رشوط والهياكل املوؤ�ش�شية ملمار�شة 

يف  امل�شتهدفة  االإنتاجية  والعالقات  الن�شاط 

ظل تلك ال�شيا�شات.

وعليه فاإن املهمة لي�شت باملهمة ال�شهلة وال 

تقع على جهة دون اأخرى، واإمنا تتطلب تكاتف 

االقت�شاد،  يف  الفاعلة  االأطراف  كل  من  اجلهد 

كما تتطلب جهازا  اإدارياً  قادرا ومقتدرا للقيام 

واملتوا�شلة  الدقيقة  واملتابعة  الرقابة  مبهام 

وت�شحيح م�شتمر الأي مظهر من مظاهر عدم 

ال�شيا�شات  بني  املالءمة  حتقيق  اأي  التوافق، 

التعليم  تنفيذها يف كل من  واأدوات  واأهدافها 

واالقت�شاد والعمل.

وطبيعة  الفنية  العالقة  تدار�ص  اأردنا  ما  واإذا 

النماذج التي حتكمت بالتن�شيق بني متطلبات 

يالحظ  التعليمية،  واملخرجات  العمل  �شوق 

العامل  ال�شاأن يف بقية بلدان  اأن ليبيا كما هو 

التزمت  قد   ، التخطيط  اأ�شلوب  مار�شت  التي 

يف  خا�ص  ف�شل  بو�شع  التخطيطية  جتربتها 

وثيقة اخلطة الوطنية يهتم بال�شكان والقوى 

وفق  وتوقعاته  ح�شاباته  يف  ويعتمد  العاملة، 

الطريقة املاألوفة ) تقدير االحتياجات من القوى 

املقدر  اال�شتثمار  حجم  على  بناء  العاملة 

العاملة  القوى  بعر�ص  ومقابلتها  للخطة 

املحلية (.

 اإطار ) 7 (

هناك اأ�شباب عديدة وذات طابع تراكمي اأدت اإىل �شعف فاعلية موؤ�ش�شات التعليم العايل من حيث 

مدى م�شاهمتها يف خدمة االقت�شاد الوطني ب�شكل عام ، ومن حيث �شعف ارتباطها ب�شوق العمل 

املحلي ي�شك خا�ص، وبح�شب ما يتبني من الكثري من الباحثني واملهتمني ب�شوؤون التعليم، فاإن االأ�شباب 

التالية حتتل اأهمية خا�شة: عدم تنا�شب اأعداد الطلبة مع القدرات اال�شتيعابية للجامعات.. اكتظاظ 

لطلبة يف القاعات التعليمية.�شعف اخلدمات التدري�شية امل�شاندة. ارتفاع ن�شبة الطلبة اإىل اأع�شاء 

هيئة التدري�ص. امل�شتوى املتوا�شع الأداء اأع�شاء هيئة التدري�ص. الت�شيي�ص املفرط للجامعات.  
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�شياق  يف  املحاوالت  تلك  اأهمية  من  وبالرغم 

تنمية املوارد الب�رشية من خالل تنويع م�شارات 

فاإن  الوطني،  االقت�شاد  يف  والتدريب  التعليم 

التخطيط  بني  ما  غائبا  بقي  التن�شيق  عن�رش 

جانب  من  القبول  و�شيا�شات  للتعليم 

االقت�شادية  واخلطط  العمل  �شوق  ومتطلبات 

اإىل  ذلك  يف  ال�شبب  يرجع  اآخر.وقد  جانب  من 

جملة من االأ�شباب اأهمها:

واالقت�شادي   الدميوغرايف  للو�شع  كنتيجة   -1
املنحازة  العامة  ال�شيا�شة  وتوجهات 

فقد  التنمية،  يف  االجتماعية  لالعتبارات 

اأواخر  وحتى  املا�شية  الفرتة  طيلة   ، �شادت 

العر�ص  بعجز  تتميز  حالة  الثمانينات  عقد 

من القوى العاملة الوطنية عن تلبية الطلب 

اأدي اإىل وفرة فر�ص العمل  عليها ، االأمر الذي 

اأمام العن�رش الوطني الراغب فيه، واأ�شبحت 

ل�شد  ذاتها  حد  يف  مطلبا  التعليم  خمرجات 

العاملة  القوى  للطلب على  الكمي  النق�ص 

دون اإعطاء اهتمام يذكر للنوعية.

التعليمي  النظام  اإ�شالح   حماوالت  اإن   -2
وتقوية عالقاته ب�شوق العمل، التي انطلقت 

منذ اأوائل عقد الثمانينات من القرن املا�شي، 

�شوق  يف  املتغريات  ثبات  بفر�شية  متت  قد 

اإ�شالح  اأن  باالعتبار  االأخذ  وبدون  العمل، 

يف  لالإ�شالح  ا�شتجابة  هو  التعليمي  النظام 

�شوق العمل ولي�ص العك�ص.

3- اإن تنامي الطلب االجتماعي على التعليم، 
والذي انطلق منذ منت�شف عقد ال�شتينيات 

تدفقات كبرية  اإىل  اأدى  املا�شي، قد  القرن  من 

واإن   ، واملتو�شط  االأ�شا�شي  التعليم  ملخرجات 

كانت خمرجات التعليم االأ�شا�شي مل ت�شكل 

، فاإن خمرجات  االأمر  م�شكلة كبرية يف بداية 

التعليم املتو�شط ، ومنذ الن�شف االأول لعقد 

منذ  االأول  ال�شاغل  هى  كانت  الثمانينات، 

اأ�شبحت االأعداد تتزايد من  ذلك الوقت. فقد 

فيه  تكن  الذي مل  الوقت  اأخرى، يف  اإىل  �شنة 

ما  مرحلة  يف  والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات 

على  القادر  بامل�شتوى  مهياأة  املتو�شط  بعد 

خريجي  من  املتزايدة  االأعداد  تلك  ا�شتيعاب 

القدرات  حيث  من  ال  املتو�شط،  التعليم 

اال�شتيعابية وال التجهيزات وال اأع�شاء هيئة 

مبا  م�شاراتها  تنويع  حيث  من  وال  التدري�ص 

يتفق واحتياجات االقت�شاد الوطني.

للقائمني  كافيا  جماال  يتح  مل  الو�شع  هذا  اإن 

ما  وتنفيذ  التخاذ  التعليم  تخطيط  على 

ينا�شب من �شيا�شات يف توجيه تلك املخرجات 

من  الوطني  االقت�شاد  واحتياجات  يتفق  مبا 

املطلوبني.   والكيف  بالكم  الب�رشية  العنا�رش 

هذه  مثل  يف  ال�شاغل،  �شغلهم    واأ�شبح 

لكيفية  االآنية  احللول  اإيجاد  هو  الو�شعية، 

وذلك   ، املتنامية  املخرجات  هذه  مع  التعامل 

هو  ما  اإىل  اخلريجني  اأولئك  توجيه  خالل  من 

العايل  والتدريب  التعليم  قائم من موؤ�ش�شات 

املوجهني  النظر عن مدى مالءمة هوؤالء  بغ�ص 

من  املوؤ�ش�شات  بتلك  املتاحة  للتخ�ش�شات 

والرغبة،  والقدرة  التعليمي  التح�شيل  حيث 

اأو مالءمة هذه التخ�ش�شات الحتياجات �شوق 

العمل من املهارات واملهن .

ويف بداية عقد الت�شعينيات اأ�شبحت خمرجات 

الوقت  يف  تتنامى  العايل  والتدريب  التعليم 

من  حالة  الوطني  االقت�شاد  فيه  �شهد  الذي 

يف  اأبرزها  من  عوامل  لعدة  نتيجة  االنكما�ص 

قبل  من  فر�ص  الذي  احلظر  اخل�شو�ص؛  هذا 

ان ا�شالح 

النظام 

التعليمي 

والتدريبي هو 

ا�شتجابة 

لالإ�شالح يف 

�شوق العمل 

ولي�س العك�س
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جمل�ص االأمن، وانخفا�ص اأ�شعار النفط اخلام يف 

االأ�شواق الدولية ومن ثم نق�ص يف موارد اخلزانة 

الن�شاط  متويل  يف  االأ�شا�ص  هى  التي  العامة 

االقت�شادي .

اتخاذ  يف  الدولة  بداأت  بالذات  الوقت  هذا  ويف 

جملة من االإجراءات التي عززت حالة االنكما�ص 

وحدت من التو�شع يف الن�شاط االقت�شادي، كان 

العام  والتخلي عن  االإنفاق  اأهمها؛ تقييد  من 

املختلفة  باآماده  التخطيطي  الن�شاط  ممار�شة 

وبالتايل  والطويل(  واملتو�شط  الق�شري  االأمد   (

كما  التنمية،  خم�ش�شات  يف  كبري  انخفا�ص 

من  العديد  من  االن�شحاب  يف  الدولة  بداأت 

القطاع  من�شاآت  يف  خا�ص  وب�شكل  االأن�شطة 

العام من خالل احلل والت�شفية واخل�شخ�شة، 

�شيا�شة  عن  الدولة  تخلت  ذاته  ال�شياق  ويف 

يف  متبعة  كانت  التي  االجتماعي  التوظيف 

ال�شابق القائمة على ت�شكني اخلريجني وطالبي 

ومن�شاآت  العامة  االإدارة  اأجهزة  يف  العمل 

القطاع العام بغ�ص النظر عن احلاجة الفعلية 

القطاعات  تلك  قدرة  لعدم  وذلك   ، خلدماتهم 

على توليد املزيد من فر�ص العمل وقي الوقت 

مبا  موؤهال  االأهلي  القطاع  فيه  يكن  مل  الذي 

فيه الكفاية ليحل حمل الدولة يف خلق فر�ص 

العمل الكافية.

لها  يتوفر  اأن  دون  املخرجات  تلك  تنامت  اأي 

لتلك  املالئمة  العمل  فر�ص  من  يكفي  ما 

التخ�ش�شات، ومن ثم اأ�شبحت هذه املخرجات 

عن  الباحثني  عدد  يف  الكبرية  الن�شبة  ت�شكل 

عمل يف االقت�شاد الوطني.

مما تقدم تبني لنا عدم وجود اأي عالقة وا�شحة 

واحتياجات  والتدريب  التعليم  خمرجات  بني 

�شوق العمل، حيث كل منها ي�شري يف واد، فمن 

مبوؤ�ش�شات  االلتحاق  بيانات  تو�شحه  ما  خالل 

االإعداد والتاأهيل يظهر لنا الكثري من اخل�شائ�ص 

التي ال ت�شاعد كثرياً على توثيق تلك العالقة، 

اأهمها:-

1- اختالل البنية التعليمية يف م�شتوى االإعداد 
الرتكيبة  على  �شلباً  يوؤثر  ب�شكل  والتاأهيل 

جند  حيث  املوؤ�ش�شات،  تلك  ملخرجات  املهنية 

يف  هم  امللتحقني  من  العظمى  الغالبية  اأن 

الفنيني  اأعداد  اأن  مبعنى  اجلامعي،  امل�شتوى 

اإليهم  حتتاج  الذين  والتقنيني  واحلرفيني 

االأقلية يف  اأكرث هم  التنمية ب�شكل  م�شاريع 

ن�شاطات االإعداد والتاأهيل االأمر الذي ال يوؤدي 

اإىل حتقيق املالئمة والتوافق يف تلك العالقة.

2- متثل ن�شبة الن�شاء م�شتوى عالياً يف اإجمال 
عقد  منذ  م�شتمر  تناٍم   يف  وهى  االلتحاق 

النمو  واأن هذا  املا�شي،  القرن  الثمانينات من 

جمموع  يف  املراأة  ن�شبة  اإرتفاع  اإىل  �شيوؤدي 

املجتمع  يف  املراأة  اإن  وحيث  العمل،  عر�ص 

قد  االإ�شالمية  العربية  القيم  ذي  الليبي 

ذات  الت�رشيعية  والنظم  القوانني  منحتها 

يف  خا�شة  مزايا  والتوظيف  بالعمل  العالقة 

وطبيعته  وظروفه  وتوقيته  العمل  �شاعات 

تراعي طبيعة وتكوين املراأة البيولوجي، وهذه 

من �شاأنها اإ�شعاف العالقة بني عر�ص العمل 

اأ�شحاب  لتف�شيل  كنتيجة  عليه،  والطلب 

العمل للرجال دون الن�شاء تهربا من االمتثال 

لتلك ال�رشوط.

بالعلوم  الدرا�شيني  ن�شبة  يف  االرتفاع  اأن   -3
ن�شبة  اإرتفاع  يف  �شينعك�ص  االإن�شانية 

تكون  ورمبا  املجاالت،  حيث  من  اخلريجني 

ان اختالل البنية 

التعليمية يف 

م�شتوى االعداد 

والتاأهيل يوؤثر 

�شلبا على 

الرتكيبة املهنية 

للمخرجات
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اأعلى يف حالة اخلريجني مما هى عليه يف حالة 

املجاالت  تلك  ل�شهولة  نتيجة  االلتحاق 

مقارنة باملجاالت التطبيقية واأق�رش مدة من 

حيث املدى الزمني للدرا�شة. ومن مت فاأن هذه 

التوافق  ت�شاعد كثرياً يف حتقيق  الو�شعية ال 

�شوق  واحتياجات  املخرجات  بني  واملالءمة 

العمل.

العالقة  غياب  لنا  يوؤكد  الذي   االآخر  االأمر   -4
والتدريب  التعليم  خمرجات  بني  التوافقية 

الكلي  الغياب  هو  العمل،  �شوق  واحتياجات 

الكمية  والبيانات  االإح�شائية  للمعلومات 

ب�شبب  وذلك  االحتياجات  لهذه  والنوعية 

امل�شتويات  جميع  على  التخطيط  غياب 

اال�شتخدام  ل�شوق  املعلومات  قاعدة  وغياب 

االأمر الذي من �شاأنه غياب الروؤية ال�شحيحة 

يتفق  مبا  الب�رشية  العنا�رش  وتاأهيل  الإعداد 

واحتياجات �شوق العمل.

اأخرى توؤكد  واىل جانب ما تقدم هناك �شواهد 

بني  العالقة  يف  واملالءمة  ال�شوية  عدم  لنا 

خمرجات التعليم واحتياجات �شوق العمل من 

اأهمها:

1. يف عديد من املنا�شبات توؤكد جهات العمل، 
على اأن الغالبية العظمى من اخلريجني اجلدد 

يف خمتلف امل�شتويات غري موؤهلني لتوىل مهام 

تخ�ش�شهم،واالأهم  نف�ص جمال  يف  ووظائف 

من ذلك ال توجد لدى الغالبية منهم الرغبة 

يف التعلم وتطوير مهاراته خالل العمل ومع 

تدريبهم  اإىل  ت�شطر  اجلهات  تلك  فاإن  ذلك 

طويلة  زمنية  فرتة  ي�شتغرق  عملياً  تدريبا 

من  يتمكنوا  حتى  ثالث  اأو  �شنتني  اإىل  ت�شل 

يف  اكت�شبوه  الذي  النظري  اجلانب  بني  املزج 

احلياة  يف  املطلوب  العملي  واجلانب  الدرا�شة 

تعتربها  الزمنية  الفرتة  هذه  اإن  الوظيفية. 

على  �شلباً  يوؤثر  اإ�شافياً  عبئاً  اجلهات  تلك 

ن�شاطها، اأي انه ي�شكل هدرا ماليا من منظور 

ومعايري  االقت�شادي  التوظيف  �شيا�شات 

اأن  التي يفرت�ص  والفاعلية  الربحية والكفاءة 

تتبعها تلك اجلهات.

العملية  اأن  اإىل  الدرا�شات  العديد من  2. ت�شري 
عليها  يغلب  القائم  النظام  يف  التعليمية 

التطبيقات  واأن  النظري،  والتدريب  التعليم 

غري  تكن  مل  اإن  جداً  حمدودة  العملية 

و  الور�ص  نق�ص  ب�شبب  وذلك  اأ�شال،  متوفرة 

تلك  الإجراء  الالزمة  املعملية  واملواد  املعامل 

الكلي  الغياب  جانب  اإىل  هذا  التطبيقات، 

العمل  مواقع  يف  العملية  املمار�شة  لربامج 

للطالب اأثناء الدرا�شة.

العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  تقرير  ي�شري   .3
لعام 1995 ف، اإىل عدم التوافق بني خمرجات 

واحتياجات  والتدريبي  التعليمي  النظام 

ت�شاف  متزايدة  اأعداد  اأن  اإذ  العمل،  �شوق 

مبوؤهالت  العمل  عن  الباحتني  حلجم  �شنوياً 

كافية،  �شغل  مواقع  لها  لي�ص  وتخ�ش�شات 

ال�شيا�شية  والعلوم  الزراعة  خريجي  مثل 

والتاريخ واجلغرافيا وغريها .

من  اأن  ال�شناعي  القطاع  تقارير  تو�شح   .4
ال�شناعة  قطاع  تواجه  التي  امل�شاكل  بني 

للت�شغيل  الالزم  الفني  العن�رش  نق�ص  هو 

الذي  االأمر  ال�شناعية،  املن�شاآت  وال�شيانة يف 

القدرات  ا�شتغالل  م�شتوى  �شعف  اإىل  اأدى 

وعدم  املن�شاآت  تلك  يف  املتاحة  االإنتاجية 

الو�شول بها  اإىل امل�شتوى املطلوب.

ان غياب العالقة 

التوافقية 

بني خمرجات 

التعليم 

والتدريب 

واحتياجات 

�شوق العمل هو 

ناجت يف جانب 

كبري اىل غياب 

املعلومات 

االح�شائية 

والبيانات 

الكمية 

والنوعية لهذه 

االحتياجات
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5. من بني اأكرث املوؤ�رشات داللة لعدم التوافق بني 
خمرجات التعليم والتدريب واحتياجات �شوق 

اإىل  �شنة  من  تتزايد  اأعداد  وجود  هو  العمل، 

الليبيني،  من  العمل  عن  الباحثتني  من  اأخرى 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  خريجي  من  اأغلبهم 

اجلامعي  التعليم  مرحلتي  يف  والتدريبية 

واملتو�شط، يف الوقت الذي تتواجد فيه عمالة 

لعدد  م�شاعفة  اأ�شعاف  اإىل  ت�شل  وافدة 

الباحثني عن عمل، واإن تواجد العمالة الوافدة 

م�شتوى  اأو  اآخر  دون  ن�شاط  على  يقت�رش  ال 

بل  االأخرى  دون  منطقة  يف  اأو  معني  مهني 

هذا التواجد يعم جميع الن�شاطات ومناطق 

يف  الت�شغيلية  امل�شتويات  كل  ويف  البالد 

االقت�شاد الوطني مما ي�شري اإىل حقيقة هامة 

اأال وهى عدم مالءمة خمرجات التعليم لتلك 

االحتياجات.

اإن من اأبرز التحديات التي تواجه انظمة التعليم 

هو  االقت�شادي  بالواقع  عالقتها  يف  التدريب  و 

�شوق  متطلبات  مع  خمرجاتها  تطابق  �شعف 

للتكيف  الكافية  للمرونة  وافتقارها  العمل، 

تطورات  فر�شتها  التي  املتغرية  احتياجاته  مع 

الدولية،  واملناف�شة  االأ�شواق  على  االنفتاح 

اأن  املوؤكد  فمن  املعريف.  االقت�شاد  ومتطلبات 

عملية التنمية مبفهومها ال�شامل لن تتحقق 

الب�رشية  التنمية  ق�شايا  على  الرتكيز  دون 

والتن�شئة االجتماعية وتطوير اأنظمة التعليم 

اال�شتفادة  فر�ص  للمجتمع  يتيح  مبا  والتدريب 

من مهارات وخربات اأبنائه.

وبالتايل فاإن اأي ا�شرتاجتية ت�شعى لتحقيق هذا 

الهدف يتعني اأن تت�شمن االآتي:

1. اعتماد �شيا�شة التنمية الب�رشية امل�شتدامة 
التي توؤمن زيادة القدرات والكفاءات واملهارات 

وا�شتيعاب التقنية عند اأفراد املجتمع، وتطوير 

واملعلومات  املعرفة  التحتية يف جمال  البنية 

العلمي. وذلك من خالل تبني منوذج  والبحث 

التعليم والتدريب مدى احلياة.

2. تطوير �شبل اال�شتثمار الب�رشي املتنوعة، مع 
االهتمام بق�شايا البحث والتطوير ومبا يخدم 

اال�شتخدام  و�شيا�شة  التعليمية  ال�شيا�شة 

وغريها من املجاالت التي ترفع من نوعية الفرد، 

ونوعية  العمل الذي يوؤديه ، ورفع انتاجيته.

للموؤ�ش�شات  الرتبوي  الدور  على  الرتكيز   .3
التعليم  مرحلة  يف  خ�شو�شا  التعليمية، 

يف  حموريا  دورها  يعترب  حيث  االأ�شا�شي 

تنمية  ويف  االجتماعية،  التن�شئة  م�شاألة 

العربية  بهويتهم  والنا�شئني  االطفال  وعي 

واالإ�شالمية وانتمائهم الوطني، ويف اإدراكهم 

حب  وغر�ص  وم�شكالته،  ع�رشهم  لق�شايا 

العلم والتعلم يف نفو�شهم.

4. حتديث مناهج التعليم العام والفني التقني 
والعايل وربطها مبتطلبات الع�رش ومبا يلبي حاجة 

القطاعات االقت�شادية ال�شلعية واخلدمية .

 Scientific Parks العلمية  احلدائق  اإن�شاء   .5
 Technical Incubators واحلا�شنات التقنية

عن  بعيداً  �شليمة  علمية  اأ�ش�ص  على 

يتنا�شب  ومبا  املراحل،  على  والقفز  االإارجتالية 

مع الواقع وحاجة االقت�شاد ، ومبا يوؤدي اإىل زيادة 

وبرامج  العلمي  البحث  املبا�رش يف  اال�شتثمار 

احلقيقي  الربط  التقنية،واإىل  وتوطني  نقل 

الفعال مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية 

ومراكز البحوث.

اإن�شاء احلدائق 

العلمية 

 Scientific Parks
واحلا�شنات 

التقنية 

 Technical
Incubators على 

اأ�ش�س علمية 

�شليمة بعيداً 

عن االإارجتالية 

والقفز على 

املراحل
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جمتمع املعرفة ودوره يف

اإ�شالح النظام التعليمي

احلادي  القرن  اأو  الثالثة  االألفية  مييز  ما  اأبرز 

املعلومات  يف  الهائل  االنفجار  والع�رشين 

والتطور غري امل�شبوق يف تكنولوجيا االت�شاالت 

وما �شاحبهما من حتوالت مت�شاعدة و�رشيعة 

يف االقت�شاد العاملي نحو اقت�شاد املعرفة الذي 

ال�رشيع  التدفق  على  اأ�شا�شياً  اعتماداً  يعتمد 

لتكنولوجيا  الوا�شع  واالنت�شار  للمعلومات 

املعلومات واالت�شاالت وتطبيقاتها .

املو�شوع  هذا  يف  نف�شه  يطرح  الذي  وال�شوؤال 

هو: كيف ميكن للتعليم والتدريب اأن ي�شتفيدا  

من  اجلديد   املعرفة  اقت�شاد  به  �شياأتي  مما 

والتقنية  الفنية  املهارات  لتطوير  اإمكانيات 

العمل  وفر�ص  الوطنية  الب�رشية  للموارد 

هى  وما  ؟  التنمية  لتحقيق  هائلة  واإمكانيات 

مل  اإذا  �شتجابهنا   التي  واملخاطر  التحديات 

واالت�شاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  نهتم 

التعليمية  �شيا�شاتنا  �شمن  واملعلوماتية 

املعرفة  اقت�شاد  حتديات  ملواجهة  والتدريبية 

القادم اإلينا اأ�رشع مما ن�شن. ولالإجابة على هذه 

توجهات  على   التعرف  من  البد  الت�شاوؤالت 

تكنولوجيات  على  القائم  املعرفة   اقت�شاد 

االجتماعية  واأبعاده  واالت�شاالت  املعلومات 

وتاأثرياته  على م�شتقبل اأجيالنا القادمة .

توجهات اقت�شاد املعرفة

معلومات  من  ت�شمله  وما  املعرفة  �شناعة 

اأ�شبحت حمرك االإنتاج والنمو  وتكنولوجيات  

االقت�شادي يف الدول املتقدمة.

غري  زيادة  املعرفة حققت  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 

م�شبوقة يف منو الدخل القومي لكثري من دول 

ناجحة  لتجارب  واأدلة  �شواهد  وهناك  العامل 

تعك�ص ذلك يف دول كانت يف زمن قريب من دول 

بالنمور  عرفت  التي  تلك  �شواء  النامي  العامل 

القارات  التي تقع �شمن دول  اأو تلك  االآ�شيوية 

مثل  الفقرية  بالقارات  العامة  ال�شفة  ذات 

هذه  حتولت  فقد    ، الالتينية  واأمريكا  اأفريقيا 

الدول خالل فرتة وجيزة من قائمة الدول النامية 

اإىل قائمة الدول املتقدمة اأو ال�شائرة يف طريق 

�شيا�شاتها  ح�شن  بف�شل  ذلك  وكل  التقدم 

تكنولوجيا  من  واال�شتفادة  اال�شتثمار  يف 

فيها  واأ�شبحت  واالت�شاالت  املعلومات 

اأ�شا�شية  مكونات  وتكنولوجياتها  املعلومات 

وهامة يف منو اقت�شادها وارتفاع دخلها القومي.

وال�شك يف اأن م�شالة تاأثري تكنولوجيا املعلومات 

اآفاق  وفتح  االقت�شادي  والنمو  االإنتاجية  على 

وا�شعة يف فر�ص العمل اأ�شبحت من الق�شايا 

والنظريات امل�شلم بها.

وتكنولوجيا  املعرفة  اقت�شاد  اأدى  هنا  ومن 

االقت�شادية  القطاعات  ت�شابك  اإىل  املعلومات 

من  �شل�شلة  قبل  من  يقاد  االقت�شاد  واأ�شبح 

ال�شبكات االإلكرتونية املنت�رشة يف العامل  تنجز 

املعلومات  خاللها  من  وتتبادل  االأعمال  فيها 

جدا،   فائقة  وب�رشعة  كبرية  مبعدالت  واخلدمات 

فى  العاملة  القوى  م�شاهمة  زيادة  اإىل  اأدى  مما 

مع  االإنتاج   فى  الكمية  والزيادة  االقت�شاد، 

ارتفاع اجلودة والكفاءة االإنتاجية.

الدول وقوتها مل تعد  تقا�ص  اأ�شبحت مكانة 

مبا متلكه من ثروات طبيعية اأو ات�شاع م�شاحة 

اأرا�شيها ووفرة مواردها الطبيعية ، واإن قوتها مل 

اقت�شاد املعرفة 

يعتمد اعتمادا 

ا�شا�شيا على 

التدفق ال�رشيع 

للمعلومات 

واالن�شار الوا�شع 

لتكنولوجيا 

االت�شاالت 

وتطبيقاتها
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الع�شكرية  تعد لكثافة عدد �شكانها وقوتها 

املعرفة  اإنتاج  على  اأي�شا  تقوم  بل  فح�شب 

وت�شنيفا  املعلومات جتميعا  من خالل معاجلة 

وا�شتخداما والتحكم فيها ، ومل  تعد املعرفة 

بل  عابر  ح�شاري  ن�شاط  جمرد  الدول  هذه  فى 

اأ�شبح ينظر اإليها كمورد اقت�شادي ا�شرتاتيجي 

وقوة جبارة .

منطلقات جمتمع املعلومات

اأن  خلدون  ابن  العمران  علم  موؤ�ّش�ص  اعترب  

اإنه  حيث  من  لالإن�شان  طبيعية  هى  العلوم 

من  حمددة  بفئة  خمت�شة  غري  فهى  فكر،  ذو 

الب�رش فهى �شمة الأهل امللل كّلهم وي�شتوون 

النوع  يف  موجودة  وهى  ومباحثها  مداركها  يف 

االإن�شاين منذ كان عمران اخلليقة .

اإن هذا القول البن خلدون ، يقودنا اإىل احلقيقة 

على  حكرا  لي�شت  املعرفة  اأن  وهى  االإن�شانية 

اأن  والثقافة   الفكر  اأهل  لكل  وميكن  اأحد 

اأنها  اأي   ، واكت�شابها  فيها  النظر  يف  ي�شعوا 

مقولة  فى  جاء  كما  الب�رش  لكل  طبيعي  حق 

الكتاب االأخ�رش اإن » املعرفة حق طبيعي لكل 

اإن�شان » 

كانت  ال�شامل  االإن�شاين  املفهوم  وبهذا 

الفكرة وراء منطلقات القمة العاملية ملجتمع 

ودعم  عاملي  بتوافق  قوبلت  والتي  املعلومات 

وبرعاية منظمة  الدولية  املنظمات  من جميع 

جمتمع  حول  العاملية  القمة  وانعقدت  االأمم 

ومنهجية عمل  تنظيمي  �شياق  املعلومات يف 

على  القمة  انعقدت  حيث  م�شبوقة   غري 

 2003 عام  جنيف  يف  االأوىل  كانت  مرحلتني 

بح�شور   2005 عام  بتون�ص  انعقدت  والثانية 

�شبقتهما  وقد   ، العامل  دول  روؤ�شاء   اأغلب 

الدويل  امل�شتوى  على  مكثفة  حت�شريات 

توافقية  مفاهيم  القمة  واأفرزت  واالإقليمي  

اإعالن  وهى  عنها  ال�شادرة  الوثائق  ت�شمنتها 

قمة  والتزام  جنيف  قمة  عمل  وخطة  مبادئ 

يكون  اأن  حول  جوهرها  يف  متحورت  و   ، تون�ص 

جمتمع املعلومات املن�شود جمتمعا عامليا عادال 

املعرفة  على  احل�شول  فيه  ويكون   ، و�شامال 

الب�رش  تتحقق فيه  اإليها حقاً لكل  والو�شول 

فيه  وت�شد   ، امل�شـتدامة  االإن�شـانية  التنميـة 

.ولكي  وال�شعوب  االأفراد  بني  الرقمية  الفجوة 

تتمكن كل ال�شعوب وت�شتفيد  من اإيجابيات 

واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ثورة 

ومتكينها من جمابهة مظاهر التخلف والفاقة 

واجلهل والعوز التي تعانى منها غالبية �شعوب 

العامل البد من تكاتف جهود العامل يف العمل 

دميقراطية  حتقيق  على  والتعاون  امل�شرتك 

املعرفة حتى تت�شاوى ال�شعوب يف حق  النفاذ 

وتنوعت  اختلفت  مهما  واملعارف  للعلوم 

تعمل  واأن  االقت�شادية  واأو�شاعهم   ثقافاتهم 

الفجوة  ردم  على  مت�شامنة  الدولية  االأ�رشة 

الدول  بني  تف�شل  التي  القائمة  الرقمية 

وال�شعوب واالأفراد .

جمتمع  حول  العاملية  القمة  كانت  لقد 

النامية  للبلدان  تاريخية  فر�شة  املعلومات 

لكي تلحق مب�شاف الدول املتقدمة ، وجمابهة 

والعوز،  واجلهل  والفاقة  التخلف  حتديات 

املتقدمة،  والبلدان  الدولية  املوؤ�ش�شات  وعلى 

لتحمل  كبريان  وواجب  دور  واحلكومات  

االإفرازات  وطاأة  من  للتخفيف  امل�شئولية  

ال�شلبية للنمط املجتمعي »ما بعد ال�شناعي 

على االأفراد واملجتمعات .

جمتمع املعرفة 

املن�شود هو 

جمتمعا 

عامليا عادال 

و�شامال ويكون 

فيه احل�شول 

على املعرفة 

والو�شول اليها 

حقا لكل الب�رش
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خ�شائ�س جمتمع املعلومات

وعالقتها بالتنمية و فر�س العمل 

تقنّية  بخ�شائ�ص  املعلومات  جمتمع  يتميز 

و�شيا�شية  وثقافية  واجتماعية  واقت�شادية 

عليه  تعودت  عـّما  كبريا  اختالفا  تختلف 

اأفرزت  املجتمعات يف عهودها ال�شابقة .. فقد 

ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف جمال 

احلوا�شيب و�شبكات االت�شاالت الرقمية ونظم 

الذكاء  يف  التقنيات  من  وغريها  الربجميات 

م�شبوقة   غري  وقدرات  خ�شائ�ص  ال�شناعي، 

تعتمد على التفكري وتفعيل االإدراك احل�شي مما 

التنقل  و  التحرك  من   االإن�شان  متكني  اإىل  اأدى 

واكت�شاب  القرارات  واأخذ  فائقة   ب�رشعات 

مهارات ومعارف جديدة.

يف  جديدا  منطا  اأنتجت  اخل�شائ�ص  هذه 

اال�شتهالك واالإنتاج فاأ�شبحت الطبيعة اجلديدة 

للب�شاعة املنتجة واملرّوجة وامل�شتهلكة ، هى 

ب�شاعة غري ملمو�شة يف عامل المادي ، واأ�شبح 

االإن�شان الأول مرة يف تاريخ الب�رشية بثمن �شيء 

اأفرز اقت�شادا جديدا هو االقت�شاد  ال مادي ، ممّا 

االقت�شاد  اأو  املعرفة،  اقت�شاد  اأو  الالمادي 

الرمزي، وهى م�شطلحات ت�شري اإىل اأن تقنيات 

االت�شال احلديثة قد وفرت �شبال ومعايري جديدة 

التنمية  على  وقدراتها  الدول  مكانة  لدعم 

اأو  الطبيعية  الرثوات  على  تقوم  تعد  مل  التي 

ات�شاع امل�شاحة اأو الكثافة ال�شكانية اأو القوة 

الع�شكرية فح�شب، بل تقوم اأي�شا على اإنتاج 

اال�شرتاتيجي  املورد  اأ�شبحت  التي  املعلومات 

اجلديد يف احلياة االقت�شادية. 

املعرفة والتعليم وفر�س العمل 

فكرية  اجلديد جهوداً  املعرفة  اقت�شاد  يتطلب 

جماالت  تنتجها  ومبدعة  موؤهلة  ب�رشية  وقوة 

وو�شائلها  املختلفة  والتدريب  التعليم 

يتطلب �شيا�شات جديدة  الذي  االأمر  املتطورة، 

والتدريب  التعليم   نظم  نواق�ص  ملعاجلة 

يف  املوؤهلة  العمالة  اإىل  فاحلاجة   ، القائمة 

جماالت تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت تزداد 

با�شطراد ، وهذا يتطلب كاأولوية ملحة تكوين 

املجال ويف جماالت   والعاملني يف هذا  املعلمني 

تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت ب�شكل عام، 

والتدريبي  التعليمي  نظامنا  ينتجه  ما  حيث 

 ، احلاجة  من  واأقل  يجب  مما  اأدنى  هو  احلايل 

الظواهر  من  اأ�شبحت  املعلوماتية  فاالأمية 

اأمراً  اأ�شبح  عليها  والق�شاء  للتقدم  املعيقة  

املعرفة  على  احل�شول  واأن  خا�شة   ، متاحا 

اأ�شبح اأ�شهل واأقل تكلفة من ال�شابق  بوجود 

�شبكات املعرفة .

ال�رشيع  املعرفة  تطور  فاإن  اأخرى  ناحية  من 

يتطلب  كما   ، احلياة  مدى  التدريب  يتطلب 

م�شتوى علمياً وتكنولوجياً للعمالة اأعلى من 

 ، املتغرية  العمل  ، لتلبية حاجة �شوق  ال�شابق 

اإن احلاجة الكت�شاب املعرفة واملهارات التقنية  

للعاملني  لي�ص  �رشورية  حاجة  اأ�شبحت 

فر�ص  واإن   ، املجتمع  اأفراد  لكل  بل  فح�شب 

االأعلى  االأجور  و�شيا�شات  توفرا  االأكرث  العمل 

التعامل  على   القادرين  العاملني  نحو  تتجه 

اأكرث  التكنولوجية  واملعرفة   املعلومات   مع 

اجلهد  اأو  اليدوي  العمل  نحو  اجتاهها  من 

اجل�شدي، وتدل الدرا�شات يف عدد من الدول على 

ارتفاع الطلب على اليد العاملة املخت�شة يف 

التعامل مع املعلومات وتكنولوجيا املعلومات 

يتطلب اقت�شاد 

املعرفة اجلديد 

جهود فكرية 

وقوة ب�رشية 

موؤهلة ومبدعه 

تنتجها جماالت 

التعليم 

والتدريب 

املختلفة 
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ومع املعرفة ب�شكل عام ، اإن انخفا�ص الطلب 

 ، املتعلمة وغري عالية اخلربة  على العمالة غري 

�شيوؤثر يف هيكلية �شوق العمل عامة ويف توزيع 

االأجور .

اإن هذه  الظواهر  ت�شتدعي من احلكومات اإعادة 

النظر يف �شيا�شة التعليم والتدريب و�شيا�شة.

االأجور و�شيا�شة العمالة .

التي  واملعرفة  املعلومات  تتجه  راأينا،  وكما 

لت�شبح  املعلومات   تكنولوجيا  على  تعتمد 

والتعامل مع   ، االأ�شا�شية  االقت�شاد  ركائز  من 

وتوفر  اللغات،  مع  التعامل  يتطلب  املعلومات 

املعلومات يف اللغة االأم ي�شهل هذا التعامل .

املعلومات  وا�شتثمار  ون�رش  ونقل  توليد  اإن 

يتوفر  التي   االإنكليزية  اللغة  معرفة  يتطلب 

فيها القدر االأكرب من املعرفة حالياً ، مما يجعلها 

م�شحوبة  التعليمية  املناهج  فى  هامة  لغة 

بجهود جادة يف جماالت التعريب ،  حتى نتمكن 

من تو�شيع قاعدة  انت�شار املعرفة وا�شتثمارها 

لدى كافة طبقات املجتمع.

ويف هذا ال�شياق تو�شح املوؤ�رشات الدميوغرافية 

كبرية  اإمكانيات  لديها  ليبيا  اأن  والتعليمية، 

وتكنولوجيا  املعلومات  ثورة  من  لال�شتفادة 

يف  فتوة  من  به  تتميز  ما  من خالل  االت�شاالت 

ن�شبة  ت�شل  لل�شكان، حيث  العمري  الرتكيب 

 ( ال�شغرية  العمرية  الفئات  ذوي  من  ال�شكان 

24 �شنة فاأقل ( 52.73 % من املجموع الكلي 
جمموع  وي�شل   2006 عام  الليبيني  لل�شكان 

بالدرا�شة مبختلف  الليبيني امللتحقني  الطالب 

مراحلها اإىل 1793 األف طالب وطالبة يف العام 

اإىل  ت�شل  وبن�شبة   2007  /  2006 الدرا�شي 

33.84 % من املجموع الكلي لل�شكان الليبيني 
لنف�ص ال�شنة.

هذا اإىل جانب ارتفاع معدالت االلتحاق ال�شايف 

�شجلت  والتي  املدر�شية   ال�شن  يف  لل�شكان 

– 18�شنة(  % للفئة العمرية )6   96.4 معدل 

 24 – % للفئة العمرية )19   52 اأكرث من  واإىل 

�شنة( ومن املعلوم اأن هذه املعدالت تكاد تكون 

احل�رش  من  كل  ويف  والبنات  للبنني  مت�شاوية 

والريف. 

التعليمية  احلالة  فاإن  االأخرى  الناحية  ومن 

لل�شكان )10 �شنوات فاأكرث( �شجلت انخفا�شاً 

 11.5 اإىل  و�شلت  االأمية حيث  ن�شبة  يف  كبرياً 

�شنة   25 لل�شكان  نهائي  ب�شكل  واختفت   %
الذين   ال�شكان  ن�شبة  تطورت  كما  فاأقل، 

يحملون موؤهالت تعليمية يف م�شتوى ال�شهادة 

االبتدائية فما فوق لت�شل اإىل 87.84 % .

توؤكد هذه املوؤ�رشات الدميوغرافية ، والتعليمية 

اأن  اجلماهريية تقف على قاعدة �شلبة ووا�شعة 

من التعليم وخا�شة يف الفئة العمرية  ال�شابة 

التي متثل اأكرث من ن�شف �شكانها .

ال�شيا�شات الوطنية يف جماالت 

 ICT  تكنولوجيا املعلومات

POLICIES

ثورة   ميدان  يف  الوطنية  ال�شيا�شات  ت�شعى 

يكون  اأن  االت�شاالت،  وتكنولوجيا  املعلومات 

�شمن  من  امل�شبوق  غري  العلمي  التطور  هذا 

اإعادة  يف  امل�شتقبلية  ا�شرتاتيجياتها  مكونات 

الهيكلية االقت�شادية،  ويظهر ذلك من خالل 

ياأتي  طموحة  وم�شاريع  مبادرات  عدة  اعتماد 

املعلومات يف  تكنولوجيا  اإدخال  يف مقدمتها  

ليبيا لديها 

امكانيات كبرية 

لالإ�شتفاده من 

ثورة املعلومات 

وتكنولوجيا 

االت�شاالت

و�شع معايري 

وطنية لتقييم 

جميع الربامج 

الدرا�شية 

وبرامج تنمية 

القوى العاملة 

يف ميدان 

تكنولوجيا 

املعلومات
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التحتية  البنية  وتطوير  التعليمي  نظامها 

اجلماهريية  بداأت  حيث  االت�شاالت  ل�شبكات 

خالل ال�شنوات االأخرية يف تنفيذ عدة م�شاريع 

»حا�شوب  الوطني  امل�رشوع  بينها  من  كبرية 

التعليم االأ�شا�شي ويت�شمن  لكل طفل »  يف 

يف مراحله االأوىل  توفري مليون حا�شوب حممول 

برجميات  من  ومتكاملة  متقدمة  مبوا�شفات 

تعليمية وولوج لالإنرتنت  ،  كما بداأت اللجنة 

تنفيذ  يف  العام  للتعليم  العامة  ال�شعبية 

معامل  توفري  اإىل  يهدف  اآخر  وطني  م�رشوع 

 30  –  25 من  تتكون  متكاملة  حا�شوبية 

تغطية  امل�رشوع  هذا  وي�شمل  �شبكياً  حا�شوبا 

 ، العام  التعليم  يف  مدر�شة    4000 حوايل 

االأخرى  القطاعات  جهود  اإىل  باالإ�شافة  هذا 

العاملة  القوى  وقطاع  العايل  التعليم  مثل 

ملعاهد   تقنية  مب�شاريع  والت�شغيل  والتدريب 

التعليم ومراكز التدريب املهني .

ال�شعبية  اللجنة  ت�شعى  ال�شياق  نف�ص  وفى 

التعليم   مناهج  تطوير  اإىل  للتعليم   العامة 

ملواكبة  التطبيقية  العلمية  املواد  وخا�شة يف 

متطلبات امل�شتقبل. 

اآليات  يف  جيدة   حتتية  بنية  اإىل  االفتقار  اأن  اإال 

العمل و�شبكة االت�شاالت والنق�ص يف املهارات 

اأكرب  ت�شكل  واملدربني  للمدر�شني  التقنية 

التحديات التي تواجهها اجلماهريية  يف حتقيق 

�شهد  التحديات  هذه  ،وملواجهة  توجهاتها 

ال�شيا�شات  اإ�شرتاتيجية  انطالقة   2005 عام 

يف  املعلومات  تكنولوجيا  الإدماج  الوطنية 

هذا  يف  الفاعلة  االأطراف  مب�شاركة  التعليم 

للتعليم  ال�شعبية  اللجنة  بينهم  من  املجال 

وال�رشكة  املهني  للتدريب  العامة  والهيئة 

ليبيا  و�رشكة  واالت�شاالت  للربيد  العامة 

وتهدف  املعلومات  وتكنولوجيا  لالت�شاالت 

هذه ال�شيا�شات اإىل توفري احلوا�شيب  وت�شهيل 

لالإنرتنت  الولوج  وتاأمني  عليها  احل�شول 

ملوؤ�ش�شات التعليم ب�شكل عام .

وفى نف�ص االجتاه  مت  توقيع االتفاق بني اللجنة 

العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  ال�شعبية 

ومنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 

يف  وامل�شاعدة   امل�شاهمة  على   « اليون�شكو 

م�رشوع وطني لبناء القدرات الوطنية يف جمال 

املدر�شني  قطاع  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

تاأ�شي�ص  امل�رشوع   هذا  وي�شمل   ، واملدربني 

كلية   149 داخل    LAN حملية  �شبكات 

  wan جامعية وكذلك تاأ�شي�ص �شبكة وا�شعة

تهدف  كما  البحوث  ومراكز  اجلامعات  لربط 

اتفاقية التعاون على تنمية امل�شادر التعليمية  

ICT – التعليم   لتطوير  الداعمة  والربامج 

وي�شمل    enhanced learning solutions
  e-libraries الرقمية  املكتبات  تطوير  ذلك 

اإلكرتونية لدعم التعليم : مثل  وتطوير حلول 

التعليم االإلكرتوين e-learning   والتعليم عن 

tile- بعد  عن  والطب   tile-education بعد  

medicine  وبالرغم من اأن هذه ال�شيا�شات ال 
اأهدافها العامة  زالت فى خطواتها االأوىل فاإن 

لنظام  نوعية  قفزات  باإحداث  وكفيلة  �شاملة 

جودة  حت�شني  اإىل  توؤدي  باجلماهريية  التعليم 

لل�شباب  يتيح  ب�شكل  التعليم  خمرجات 

اختياراتهم  لتو�شيع  وا�شعة  واآفاقاً  اإمكانيات 

التالية  النقاط  يف  ونلخ�ص  العمل  فر�ص  فى 

تكنولوجيا  الإ�شرتاتيجية  العامة  االأهداف 

املعلومات واالت�شاالت يف التعليم  .

يف  حديثة  وطرق  ومنهجيات  تقنيات  اإتباع   o
نظام التعليم .

ت�شعى 

ال�شيا�شة 

الوطنية يف 

ميدان املعلومات 

وتكنولوجيا 

االت�شاالت 

ان يكون هذا 

التطور العلمي 

غري امل�شبوق من 

�شمن مكونات 

ا�شرتاتيجيتها 

امل�شتقبلية يف 

اعادة الهيكلة 

االقت�شادية
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اجلامعات  يف  العلمي  املجتمع  ت�شجيع   o
جماالت  فى  االنخراط  على  البحثية  واملراكز 

البحوث والتطوير .

يف  امل�شاركة  على  اخلا�ص  القطاع  ت�شجيع   o
متويل التعليم العايل والتخ�ش�شي.

بوا�شطة  والتعليم  املفتوح  التعليم  تطوير   o
الو�شائل االإلكرتونية والتعليم امل�شتمر.

تعليمهم  موا�شلة  على  ال�شباب  ت�شجيع   o
العايل. 

تبذلها  التي  اجلهود  هذه   اإىل  وباالإ�شافة 

اخلا�ص  للقطاع  مت�شارعا  منوا  نالحظ  الدولة 

تكنولوجيا  قطاع  تطوير  يف  وم�شاركته 

حيث  اجلماهريية   يف  واالت�شاالت  املعلومات 

ملحوظ  وب�شكل  وا�شع  نطاق  على  انت�رشت 

اخلا�شة  والت�شاركيات  اخلا�شة  التدريب  مرافق 

واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  جماالت  يف 

وال�شبكات  مثل ت�شاركيات تركيب احلوا�شيب 

وتوفري نظم احللول التقنية الأعمال القطاعني 

اأعمال  ملراكز  وا�شع  وانت�شار  واخلا�ص  العام 

مناهج  على  وخا�شة  والتدريب  ال�شيانة 

.  ICDL الرخ�شة الدولية لقيادة احلا�شوب

تعاون  جمال  يف  جيدة  بدايات  نالحظ  كما 

تكنولوجيا  �رشكات  مع  اخلا�ص  القطاع 

مايكرو�شوفت  �رشكة  مثل  الدولية  املعلومات 

واركل و�شي�شكو  واى بى ام وغريها التي بداأت 

تدخل بثقل فى ال�شوق الليبي  .

وعلى ال�شعيد ال�شعبي نالحظ انت�شار مقاهي 

املحمولة  الهواتف  خدمات  ، وحمالت  االإنرتنت 

املناطق  اأغلب  تغطي  وهى  االت�شاالت  وتوفري 

اأنها  و�شواحيها حتى  الرئي�شية  املدن  و�شوارع 

اأ�شبحت ظاهرة ملفتة للنظر وهى بدون �شك 

�شت�شاهم يف ن�رش ثقافة تكنولوجيا املعلومات 

واالإنرتنت وفتح فر�ص العمل  بني فئات  العديد 

من ال�شباب  اذا ما اأح�شن توجيهها.

 

هذا باالإ�شافة اإىل التوجه العام يف ال�شيا�شات 

وقد  املعلومات  بقطاع  االهتمام  يف  الوطنية 

و�شع  يف  للمعلومات  العامة  الهيئة  بداأت 

املعلومات،  لتكنولوجيا  وطنية  اإ�شرتاتيجية 

خربة   وبيوت  موؤ�ش�شات  اإعدادها  يف  �شاهمت 

اأهدافها  ومن   ، ومرموقة  متخ�ش�شة   دولية 

االأ�شا�شية تنمية قطاع املعلومات واالت�شاالت 

التطوير  خطة  مكونات  من  واعتبارها 

االقت�شادي وم�رشوع ليبيا الغد .

اخلال�شة والتو�شيات

ن�شتخل�س مما �شبق طرحه : 

على  مبنياً  اأ�شبح  العاملي  االقت�شاد  اأن   -1
التكامل  اآفاق  نحو  متنام  اجتاه  وهو  املعرفة 

العاملي والعوملة، وهو اقت�شاد مفتوح يفر�ص 

تكنولوجيا  خالل  من  الدول  كل  على  نف�شه 

املعلومات واالت�شاالت و�شبكة االإنرتنت .

2- اأن االقت�شاد العاملي اجلديد  يحمل يف طياته 
خماطر وحتديات للكثري من الدول النامية ولكنه 

يحمل اأي�شاً اإيجابيات وفر�ًشا جديدة لها من 

اأجل التنمية والتقدم ،اإذا ما ا�شتطاعت هذه  

اأدائها  اأن تطور نف�شها وترفع م�شتوى  الدول 

وحت�شن اإدارة مواردها ، واأن تُ�شتثمر  يف جماالت 

املعرفة وتكنولوجيا املعلومات ب�شورة جيدة 

اأن اال�شتثمارات يف هذه املجاالت  ال  ، خا�شة 

االإقت�شاد 

العاملي ا�شبح 

مبنيا على 

املعرفة وهو 

اجتاه متنامي 

نحو افاق 

التكامل 

والعوملة
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حتتاج اإىل روؤو�ص اأموال هائلة ولكنها حتتاج اإىل 

املتطور،  االإداري  والتنظيم  املبادرة  وروح  اخلربة 

اأمام �شباب اجليل  مما ي�شكل فر�شة عظيمة 

الذين  الطموحني  امل�شتثمرين  من  اجلديد 

تنق�شهم روؤو�ص االأموال الكبرية والتجهيزات 

النق�ص  هذا  تعوي�ص  وت�شتطيع  ال�شخمة، 

وديناميكية  متطورة  باإدارة  التميز  خالل  من 

م�شتمرة  مبادرات  وتطوير  عالية  تنظيمية 

ومن خالل االإبداع اخلالق.

وتقع على عاتق احلكومات م�شوؤولية دعم هذا 

تكنولوجيا  جمال  يف  ينح�رش  ال  الذي  االجتاه 

املجاالت  اإىل   اأي�شاً  ميتد  واإمنا  فقط  املعلومات 

تتميز  التي  واخلدمات  وامل�رشفية  ال�شناعية 

املعلومات  تكنولوجيا  على  باعتمادها 

واالت�شاالت.

اليد  على  متزايدا  عاملياً  طلباً  هناك  اأن   -3
العاملة املتخ�ش�شة وذات املهارات يف جماالت 

املعلومات  تكنولوجيا  و  املعرفة  مع  التعامل 

واالت�شاالت .

العاملة   اليد  اأجور  يف   مت�شاعدة   زيادة   -4
وتكنولوجيا  املعرفة  جمالت  يف  املاهرة 

املعلومات واالت�شاالت .

املعلومات  وتكنولوجيا  املعرفة  اأن   -5
وانت�شارا  �رشيعاً  تطوراً  ت�شهد  واالت�شاالت 

وا�شعا ي�شمل جميع بلدان العامل  مما �شيوؤدي 

اإىل زيادة الطلب على اليد العاملة اخلبرية يف 

التكنولوجيا.

نحو  تتغري  وامل�شانع  ال�رشكات  هيكلية   -6
ظل  يف  البقاء  ل�شمان  واملعلوماتية  االأمتتة 

 ، العوملة  تفر�شها  التي  ال�رش�شة  التناف�شية 

وهذا ي�شتدعي يدا عاملة قادرة على التعلم 

با�شتمرار .

�شيوؤدى  املعرفة  اقت�شاد  االنخراط يف  7- عدم 
حتما اإىل ارتفاع  يف معدالت البطالة لدى فئة 

ملتطلبات  املوؤهلة  وغري  اليدوية  العاملة  اليد 

اأ�شواق العمل .

8- اإن البلدان التي ت�شح فيها املوارد الطبيعية 
كاالأ را�شى الزراعية واملياه كاجلماهريية اأو تلك 

التي تعاين من زيادة كبرية يف عدد ال�شكان اأو 

حتى الدول ذات الرثوة النفطية القابلة للزوال،  

جماالت  يف  ومالئمة   هائلة  فر�ص  اأمامها 

اال�شتفادة من املعرفة وتكنولوجيا املعلومات 

م�شاكلها  من  كثري  حلل  املعرفة،  واقت�شاد 

االقت�شادية واالجتماعية ،فكل ما حتتاجه هو 

التعليمية  نظمها  الإ�شالح  بجدية  التحرك 

وتفعيل دور موؤ�ش�شات العلم والتكنولوجيا من 

جامعات ومراكز بحوث  لديها لتاأدية وظيفتها 

عام  ب�شكل  املعرفة  مع  التعامل  جماالت  يف 

واملجاالت االآتي ذكرها ب�شكل خا�ص :

موؤ�ش�شات  يف  وذلك  املعرفة:  توليد  اأ- 

البحث والتطوير ويف اجلامعات ، وهذا يتطلب 

ودعمها  متويلها  معدالت  برفع  الدولة  قيام 

نظم  تطوير  على  والعمل  املوؤ�ش�شات  لهذه 

تنمية  ي�شجع  حقيقي  تعليـم  اإىل  تعليمها 

القدرات على حل امل�شكالت واالبتكـار ، وربط 

العاملة  القوى  بتخطيط  التعليم  تخطيط 

وتنمية  امل�شتمر  والتعليم   ، العمل  و�شوق 

اخلربات  انتقال  وت�شجيع   املهنية  القدرات 

ال�شناعة  اإىل  البحوث  ومراكز  اجلامعات  من 

وبالعك�ص .
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ب- نقل املعرفة : من خالل دعم وت�شجيع 

العلمي  التوثيق  وموؤ�ش�شات  البحوث  مراكز 

و�شبكات نقل املعلومات وموؤ�ش�شات الرتجمة، 

اإىل  الدرا�شية  البعثات  من  االإكثار  وكذلك 

املختلفة  االخت�شا�شات  فى  املتقدمة  الدول 

اإىل  ي�شاف   ، وتوطينها  املعرفة  نقل  بق�شد 

ذلك اال�شتفادة من جماالت  التعاون االإقليمي 

والدويل يف هذه املجاالت  . 

فيكون    : املعرفة  ن�رش  اأما يف جمال  ج- 

العلمي  واالإعالم  التوثيق  دور  بدعم  ذلك  

اإ�شافة اإىل برامج التوعية العلمية  املختلفة ، 

وكذلك توفري مراكز تقدمي املعلومات العلمية 

وتو�شيع   ، وغريها  والتجارية  والتكنولوجية 

وخدمات  احلوا�شيب  �شبكات  يف   اال�شتثمار 

االإنرتنت .

اأهم  من  وهو  املعرفة:  ا�شتثمار  د- 

وذلك  بها  االعتناء  يجب  التي  الوظائف 

جهات  بني  الو�شيطة  املوؤ�ش�شات  بتوفري 

واخلدمات  االإنتاج  وفعاليات  املعرفة  توليد 

املخابر  ومثل  التكنولوجية  املوؤ�ش�شات  مثل 

الهند�شية والهند�شة العك�شية ومثل دعم 

الفكرية  امللكية  وحماية  االخرتاع  براءات 

وغريها من االإجراءات.

هـ- نالحظ تركيزاً كبرياً يف العامل املتقدم على 

تطوير التعليم العايل وعلى مفهوم اجلامعة 

اإعادة  ونالحظ  امل�شتمر،  والتعليم  املفتوحة 

بناء اإ�شرتاتيجية التعليم واملعلومات العلمية 

يف الدول املتقدمة ب�شكل متعاقب عرب فرتات 

زمنية غري متباعدة • ونعتقد اأن الدول النامية 

اأثر هذا امل�شار  اإىل اقتفاء  اأحوج ما تكون  هى 

املالئمة  اال�شرتاتيجيات  وو�شع  االإيجابي، 

لبيئتها وجمتمعها واقت�شادها ومبا يتنا�شب 

مع املوارد املادية املتاحة، بهدف الق�شاء على 

االأمية والنهو�ص مب�شتوى التعليم االأ�شا�شي 

امل�شتمر،  التعليم  مراكز  واإن�شاء  والعايل، 

يف  املحلية  االإمكانات  تطوير  على  والرتكيز 

تطوير  )دور  املعلومات  تكنولوجيا  جمال 

الربجميات، معاهد التدريب على الربجميات(.

ال  اليوم  البطالة يف عامل  الق�شاء على  اإن  و- 

�شخمة  ا�شتثمارات  توظيف  على  يعتمد 

وغري  املدربني  غري  العمال  األوف  ت�شتوعب 

االأوىل على تطوير  بالدرجة  يعتمد  بل  املهرة، 

خربات اليد العاملة وتنظيمها، وخلق مبادرات 

وطنية ال�شتيعاب هذه اليد العاملة اخلبرية .

تن�رش  اأن  للبلدان  بها  ميكن  التي  ال�رشعة  اإن   «

على  تتوقف  االت�شاالت  تكنولوجيات  منافع 

مقدرة هذه البلدان على اال�شتفادة من االأيدي 

متطلبات  تلبية  على  القادرة  املاهرة  العاملة 

النا�شئة  وال�شيا�شية  الت�شغيلية  التحديات 

العوملة  ظروف  يف  اأنه،  »و  اجلديدة  البيئة  عن 

االأيدي  يف  النق�ص  ي�شكل  اليوم،  ال�شائدة 

العاملة املاهرة واالفتقار اإىل �شيا�شات �شاملة 

اإىل  االنتقال  طريق  يف  عقبة  الب�رشية  للموارد 

يف  االإنرتنت  بروتوكول  على  تقوم  جديدة  بيئة 

جميع البلدان«.

بالتعليم والتدريب على تكنولوجيا  - االلتزام 

اأوىل  من  باعتباره  واالت�شاالت  املعلومات 

االأولويات التي تتيح للمواطنني فر�ص اكت�شاب 

املهارات الالزمة يف تكنولوجيا املعلومات.

- و�شع اإ�شرتاتيجية وطنية للتعليم يف ميدان 

تكنولوجيا املعلومات وتنمية القوى العاملة 

بحيث  واالأكادميي،  اخلا�ص  القطاعني  مب�شورة 
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يتجزاأ  ال  جزءاً  االإ�شرتاتيجية  هذه  ت�شكل 

ميدان  يف  �شاملة  وطنية  اإ�شرتاتيجية  من 

تكنولوجيا املعلومات.

- حتديد االأهداف وت�شخري املوارد املالية والب�رشية 

والفيزيائية الالزمة لتحقيقها.

مقايي�ص  االأهداف  تت�شمن  اأن  من  بد  وال 

قابلة  تكون  واأن  حمددة  مبواعيد  عالقة  لها 

تدريبهم  املتوقع  الطلبة  اأعداد  مثل  للقيا�ص 

وم�شتوياتهم وجماالت الدرا�شة.

�شمن  املعلومات  تكنولوجيا  مناهج  اإدخال   -

نظام التعليم الر�شمي.

التعليم  اأنظمة  ال�رشوري حتقيق ذلك يف  فمن 

الر�شمي، الثانوي واحلريف وامل�شتوى الثالث على 

حد �شواء، بل ويف قنوات تدريب املوظفني االأخرى 

وور�ص العمل.

االفتقار  اأن  حلقيقة  وا�شح  فهم  حتقيق   -

امللمة  العاملة  القوى  من  الكايف  القدر  اإىل 

اأكرب  من  هو  الالزمة  التكنولوجية  باملعارف 

االقت�شادي  النمو  تهدد  التي  امل�شاكل 

والتنمية.

االأفراد  واأدرك  الفهم  هذه  حتقيق  اأمكن  فاإذا 

الفر�ص املتاحة واملخاطر املتمثلة يف عدم اتخاذ 

على  البلدان  تركز  اأن  ميكن  الالزمة،  التدابري 

اخلا�ص  والقطاع  واحلكومة  املجتمع  م�شتوى 

على امل�شاركة يف تنفيذ االإ�شرتاتيجية املالئمة.

التي  الوطنية  التحتية  البنية  وجود  - �شمان 

با�شتعمال  والتعلم  التدري�ص  بغر�ص  تفي 

االإنرتنت.

وهذا يعني دعم تطوير البنية التحتية و�شمان 

ولكنه  الغر�ص،  لهذا  املطلوبة  املرافق  توفري 

االإمكانيات  هذه  تكون  اأن  كفالة  اأي�شاً  يعني 

يف متناول امل�شئولني عن توفري برامج التعليم 

والتدريب.

املناهج  �شمن  املهارات  تنمية  اإدراج   •
املعلومات  تكنولوجيا  لتعليم  الوطنية 

تت�شمن  اأن  ينبغي  املهني:  التدريب  وبرامج 

جمال  يف  متنوعة  مناهج  التدريب  برامج 

الحتياجات  ت�شتجيب  املعلومات  تكنولوجيا 

املهارات  املناهج مثالً على  ال�شوق، فت�شتمل 

احلا�شوب،  جمال  يف  املطلوبة  االأ�شا�شية 

ومهارات الربط ال�شبكي، والربجميات.

وغالباً ما يوؤيد الكثري من اأرباب االأعمال الربامج 

ووفقا  معتمدة  �شهادات  الطلبة  متنح  التي 

ذلك  على  عالوة  وينبغي   . الدولية  للمعايري 

اأ�شاليب  اإىل  التو�شل  بهدف  االبتكار  ت�شجيع 

جديدة ومبتكرة الإقامة ال�رشاكات.

واخلا�ص:  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكات   •
الزاوية  ال�رشاكات حجر  تكون هذه  اأن  ينبغي 

يف  العاملة  القوى  تنمية  اإ�شرتاتيجية  يف 

اال�شرتاتيجيات  اأن تتخذ هذه  بلد. وميكن  كل 

القطاعني  تعاون  مثالً  منها  عديدة،  اأ�شكاالً 

العام واخلا�ص يف خدمات التوظيف ، اأو عرو�ص 

من القطاع اخلا�ص مثل:

- املنح الدرا�شية اأو التدريبية ، عرو�ص للعمل/ 

لتعزيز  املوارد  يف  امل�شاهمة  للدرا�شة،  برامج 

بع�ص  تخ�شي�ص   ، املطلوبة،  التحتية  البنية 

وقت املوظفني لالأعمال التطوعية، الخ.
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• التعلم بالو�شائل االإلكرتونية: ال بد من 
اإدخال التكنولوجيا، مثل االإمكانيات القائمة 

على ال�شبكة العاملية النطاق )الويب(، يف كل 

وتقييم  التعلم  اإىل  االإدارة  من  بدءاً  املراحل، 

االأداء على امل�شتوى ال�شخ�شي. ويوؤدي التعلم 

ت�شهيل  اإىل  الويب  ا�شتعمال  على  القائم 

حتقيق التطور ال�رشيع ون�رش الربامج الدرا�شية 

احلديثة. وهو يوؤدي كذلك اإىل توفري معلومات 

والربامج  االإ�شرتاتيجية  وا�شع عن  نطاق  على 

املتاحة التي ت�شاعد يف تنفيذها.

• بنية حتتية تتميز بالفعالية والكفاءة: 
باملوؤ�ش�شات  االإمكان  قدر  اال�شتعانة  ينبغي 

ومرافق  احلا�شوب  ومراكز  القائمة  االأكادميية 

جمال  يف  العاملة  املحلية  املراكز  اأو  التدريب 

اأن  �شاأنه  من  فهذا  املعلومات،  تكنولوجيا 

اأما  املحدودة.  املالية  املوارد  على  يحافظ 

نحو  توجيهها  فينبغي  املتوفرة  املالية  املوارد 

م�شمون التدريب، واملن�شاآت والعمليات التي 

ت�شملها البنية التحتية وامل�شخرة للتدريب.

والتقييم  امل�شاءلة  نحو  • التوجه 
معايري  و�شع  من  بد  ال  النتائج:  ح�شب 

الربامج  جميع  وتقدير  لتقييم  وطنية 

يف  العاملة  القوى  تنمية  وبرامج  الدرا�شية 

ميدان تكنولوجيا املعلومات. فينبغي االإ�رشاف 

م�شتوى  على  وتقييمه  برنامج  كل  على 

من  اال�شتفادة  ميكن  بحيث  الوالية  االإقليم/ 

املعلومات  فهذه  للقيا�ص،  القابلة  النتائج 

الربامج  عن  الفعل  وردود  بالنتائج  اخلا�شة 

و�شتكفل  امل�شتمر  بالتح�شن  �شت�شمح 

اأف�شل  لتحقيق  املحدودة  املوارد  ا�شتعمال 

مردودية.

ال  اجلن�شني:  بني  للم�شاواة  • مبادرات 
والتدريب  التعليم  برامج  يُراعى يف  اأن  بد من 

بجميع  املعلومات  تكنولوجيا  ميدان  يف 

للحد  اجلن�شني  بني  االإن�شاف  تعزيز  جوانبها 

وينبغي  اجلن�شني.  الرقمية« بني  »الفجوة  من 

وف�شالً  للن�شاء.  خ�شي�شاً  برامج  ت�شميم 

ممكنة  تغطية  اأكرب  تاأمني  ينبغي  ذلك،  عن 

فر�ص  فتح  بهدف  املجتمعات  م�شتوى  على 

الوعي  وزيادة  اأكرب  جمهور  اأمام  التدريب 

التو�شل  يف  املعلومات  تكنولوجيا  باأهمية 

بع�ص  ويرد  امل�شتدمية.  التنمية  م�شتوى  اإىل 

املتعلقة  املمار�شات«  »اأف�شل  عن  االأمثلة 

مببادرات امل�شاواة بني اجلن�شني يف املوقع التايل 

على الويب  .

http ://gender .ciscolearning .org/

bestpractices/index.html

القائمة  االإلكرتونية  االإيكولوجية  • االأنظمة 
على الويب لتنمية القوى العاملة: يف اأف�شل 

وطنية  تدريب  برامج  يف  املتمثلة  احلاالت 

على  املبا�رشة  امل�شاعدة  توفري  ميكن  �شاملة، 

وتطبيق  املمار�شات  اأف�شل  واإتباع  اخلط 

كامل  نحو  على  وال�شفافية،  امل�شاءلة  مبداأ 

املعلومات  كل  و�شع  خالل  من  ومنظم، 

املتوفرة على الويب.

عن  معلومات  توفري  الغر�ص  لهذا  وميكن 

احلكومات  موقع  يف  والربنامج  االإ�شرتاتيجية 

على �شبكة الويب. وميكن حينئذ اإقامة و�شالت 

ملختلف موؤ�ش�شات احلكومة والقطاعني العام 

ي�شملهم  الذين  ال�رشكاء  من  وغريها  واخلا�ص 

النظام االإيكولوجي.
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املقدمة

مما ال �شك فيه، اأن اأحد اأهداف التعليم هو تلبية 

العاملة  القوى  من  العمل  �شوق  احتياجات 

بالكم والكيف املطلوبني ويف الوقت املنا�شب، 

بالتعليم  املناطة  الوظائف  بني   من  اإن  حيث 

التعليمية  م�شريته  خالل  الطالب  اإعداد  هو 

واإك�شابه املهارات واملعارف واالجتاهات واملواقف 

ما  خالل  من  وذلك   ، واحلياة  للعمل  االإيجابية 

يحتويه املنهج التعليمي املقرر الذي  يجب اأن 

والتعديل  للتطوير  والقابلية  باملرونة  يت�شف 

والتطورات  العمل  دنيا  ملتطلبات  طبقا 

املت�شارعة يف هذا امليدان.

من  لكل  التخطيطي  العمل  غياب  ويف 

امل�شتويني  والتعليم على  االقت�شادي  الن�شاط 

التحديد  ال�شعب  من  يجعل  واجلزئي  الكلي 

الدقيق والواقعي حلاالت التوافق اأو التباين فيما 

واحتياجات  ناحية  من  التعليم  خمرجات  بني 

االأخرى.، ويف حماولة  الناحية  العمل من  �شوق 

من  التعليم  خمرجات  م�شتوى  على  للتعرف  

حيث املهارات واملعارف املكت�شبة خالل مرحلة 

والوظائف  للمهام  مالءمتها  ومدى  التعليم  

العليا  اللجنة  راأت  اخلريجني،  لهوؤالء  امل�شندة 

اإجراء   2009 الب�رشية  التنمية  تقرير  الإعداد 

درا�شة ميدانية عن اخلريجني اجلدد )2002 وما 

العمل  جلهات  وكذلك  يعملون  الذين  بعد( 

التي يعملون معها، وذلك من خالل اأخذ عينة 

واملعاهد  اجلامعات  من  اخلريجني  من  كل  من 

امل�رشفني  االإدارات  ومديري  روؤ�شاء  ومن  العليا 

من  عدد  يف  اخلريجني  هوؤالء  على  مبا�رشة 

من بني الوظائف 

املناطة 

بالتعليم 

والتدريب، هو 

اإمداد الطالب 

خالل م�شريته 

التعليمية 

والتدريبية 

واإك�شابه 

املهارات 

واملعارف 

واالجتاهات 

واملواقف 

االإيجابية 

للعمل واحلياة.

من  واخلا�شة  العامة  االقت�شادية  القطاعات 

ب�شاأن  الفريقني  من  كل  اآراء  ا�شتق�شاء  اأجل 

خالل  اكت�شابه  مت  الذي  التعليمي  التح�شيل 

متطلبات  مع  توافقه  ومدى  الدرا�شة  مرحلة 

احلياة العملية ومدى ر�شا جهات العمل على 

فرتة  خالل  اإعدادهم  وم�شتوى  اخلريجني  اأداء 

تعديالت  اتخاذه من  املطلوب  وما هو  الدرا�شة 

التعليم والتدريب  املناهج وطرق  وتطويرات يف 

للو�شول اإىل حالة التوافق املطلوب.

اأهداف البحث

هو  البحث  اإجراء هذا  من  الرئي�شي  الهدف  اإن 

التعليم  خمرجات  بني  التوافق  مدى  معرفة 

ذلك  حتقيق  وبهدف  العمل،  �شوق  ومتطلبات 

االأهداف  من  جملة  لتحقيق  ال�شعي  من  البد 

الفرعية التالية:

واملعارف  املهارات  م�شتوى  على  التعرف   -1
املكت�شبة من العملية التعليمية.

2- التعرف على النواق�ص، اإن وجدت، يف املناهج 
واملقررات التعليمية .

التعليم  خمرجات  بني  العالقة  درا�شة   -3
متطلبات  اإطار  يف  العمل  �شوق  ومتطلبات 

ال�شاملة  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية 

وذلك من خالل التعرف على م�شتوى التوافق 

بني املهارات املكت�شبة واملهام املطلوب اأداوؤها 

اخلريجون،  اأولئك  اإليها  املن�ّشب  الوظائف  يف 

اإن وجدت، و�رشوط  النواق�ص  تغطية  وكيفية 

العمل وظروفه والعالقة الوظيفية بني اخلريج 

وجهة العمل.

4- التحقق من مدى فاعلية اإدارة �شوق العمل 
يف االقت�شاد الوطني ومدى ر�شا الباحثني عن 

العمل على اأدائها.

الق�شم االأول

منهجية العمل
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يتحدد التوافق 

بني خريجي 

النظام 

التعليمي 

والتدريبي 

واحتياجات 

�شوق العمل 

من خالل حتقيق 

ر�شا اخلريجني 

على الوظائف 

املن�شبني لها 

من ناحية ور�شا 

جهات العمل 

على اأدائهم من 

ناحية اأخرى.

5- قيا�ص م�شتوى ر�شا اخلريجني على الوظائف 
املن�شبني لها من حيث القدرة على اأداء املهام 

املوكلة اإليهم من ناحية ور�شا جهات العمل 

االأخرى.  الناحية  لوظائفهم من  اأدائهم  على 

اأي قيا�ص العالقة بني القدرة العلمية ومهام 

الوظيفة ملعرفة مدى قدرة النظام التعليمي 

على اإعداد العنا�رش الب�رشية القادرة على اأداء 

مهامها بال�شورة املطلوبة واملنا�شبة يف دنيا 

العمل.

مقررات  اإىل  اخلريجني  احتياج  مدى  معرفة   6-

من  درا�شتها  ي�شبق  مل  معرفية  وميادين 

وجهة نظرهم الأداء الوظائف امل�شندة اإليهم 

ب�شكل جيد.

7- التعرف على مدى كفاءة وفاعلية الو�شائل 
التخرج  بعد  العمل  على  للح�شول  املتاحة 

وكيفية تطويرها اإن لزم االأمر.

على  العمل  ر�شا جهات  م�شتوى   معرفة   -8
اأداء خريجي اجلامعات واملعاهد العليا بنوعيها 

العامة واخلا�شة وح�شب التخ�ش�ص.

املناهج  على  العمل  جهات  راأي  معرفة   -9
اإدخال  اإمكانية  ومدى  التعليمية  واملقررات 

جماالت جديدة للمناهج التعليمية مبا يتفق 

ومتطلبات �شوق العمل وما يحدث فيها من 

تطورات مت�شارعة يف مكونات املهن املرغوبة.

10- معرفة ما اإذا كانت جهات العمل تف�شل 
توظيف فئات عمرية معينة اأو جن�ص معني اأو 

تخ�ش�ص معني من اخلريجني .

اأدوات البحث

البحث  مو�شوع  لتغطية  ا�شتبانتني  اإعداد  مت 

بعنوان  االأول   ، البع�ص  بع�شهما  يكمالن 

ا�شتبيان بالعينة حول القوى العاملة )اخلريجني 

ومدى  العامة  واجلهات  ال�رشكات  لدى  اجلدد( 

مالءمتهم ل�شوق العمل املنت�شبني اإليه، حيث 

تهتم هذه اال�شتبانة بدرا�شة فاعلية اخلريجني 

وما   2002 �شنة  منذ  التخرج  )حديثي  اجلدد 

بعدها من اجلامعات العامة واخلا�شة ، واملعاهد 

العمل  �شوق  يف    ) واخلا�شة  العامة  العليا 

ريكارد  )منوذج   ، االإجابة  �شوؤاال متنوع   17 بعدد 

اخلما�شي ،وثنائي االإجابة » نعم ، ال » واالإجابة 

القوى  اإدارات  دور  ومدى   )« احلرة   « املفتوحة 

واجلهات  ال�رشكات  اإىل  تن�شيبهم  يف  العاملة 

تن�شيبهم  على  اخلريجني  ر�شا  ومدى  العامة 

لتلك اجلهات. 

ا�شتبيان  بعنوان  فهى  الثانية  اال�شتبانة  اأما 

توظيف  على  العمل  جهة  ر�شا  مدى  عن 

تقييم  اال�شتبانة  وت�شتق�شى هذه   ، اخلريجني 

من  عنهم  الر�شا  ومدى  اخلريجني  لدى  االأداء 

هوؤالء  توظف  التي  واجلهات  املوؤ�ش�شات  خالل 

اخلريجني ، وذلك وفق ما تو�شحه وجهات نظر 

واآراء امل�رشفني وروؤ�شاء االأق�شام ومديري االإدارات، 

�شوؤاال   19 عدد  على  اال�شتبيان  هذا  واأحتوى 

متنوع االإجابة.

منهجية البحث

اأ�شتخدم االأ�شلوب امل�شحي الو�شفي بطريقة 

بيانات  تعبئة  يف  البحث  بك�شف  ي�شمى  ما 

اال�شتبانات ، حيث يتم جمع البيانات من خالل 

ال�شخ�شية  املقابلة  اال�شتبانة عن طريق  ملء 

اأو  احلديث  اخلريج   ( املبحوث  مع  املقننة 

امل�شئول ( مع بيان اأهمية البحث والغر�ص من 

االأ�شئلة  على  االإجابة  كيفية  وتو�شيح  اإجرائه 

املطروحة، واالآراء واالأفكار التي يتم تناولها اأثناء 

االإجابة على بع�ص االأ�شئلة.
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 طريقة العمل 

1- مت اإختيار عدد منا�شب من املتعاونني االأكفاء 
الهيئة  وخارج  داخل  من   ) البيانات  جامعي   (

العامة للمعلومات وتوزيعهم على ال�شعبيات 

املختارة الإجناز العمل املطلوب .

2- مت اإعداد واإقامة دورة تدريبية ق�شرية االأجل 
ملدة يومني للمتعاونني �رشح خاللها التعريف 

والعدد  والهدف منه  اإجرائه  واأهمية  بالبحث 

امل�شتهدف لكل ا�شتبانة بكل �شعبية وجهة 

العمل عامة اأو خا�شة وكيفية جمع البيانات 

من خالل االإ�شتبانتني املعدتني �شلفا .

3- مت تدريب املتعاونني على تطبيق اال�شتبانتني 
وال�شليمة  ال�شحيحة  بال�شورة  وتعبئتهما 

اإجراء البحث من خالل  من قبل امل�رشف على 

بالهيئة  العاملني  بع�ص  من  منتقاة  عينة 

كل  اأداء  تقييم  ثم  ومن  للمعلومات  العامة 

بدون  عمله  الأداء  واإر�شاده  وتوجيهه  متعاون 

اأخطاء .

التي  واخلا�شة  العامة  اجلهات  حتديد  مت   -4
مب�شاعدة  م�شبقا  البحث  عليها  �شيجرى 

، واأعدت  ومعرفة الهيئة العامة للمعلومات 

الهيئة  اأمني  من  باخل�شو�ص  ر�شالة  لهم 

تو�شح  امل�شتهدفة  اجلهة  با�شم  معنونة 

البحث ومطالبتهم  اإجراء  اأهمية  لهم فيها 

 ) املتعاونون   ( البيانات  جامعي  مع  بالتعاون 

الإجناز املو�شوع .

جمموعة  على  اال�شتبيانني  جتريب  مت   -5
وو�شعها  اال�شتمارة  تقييم  اأجل  من  جتريبية 

بع�ص  على  وعر�شها   ، النهائية  �شورتها  يف 

املحتوى  حيث  من  لدرا�شتها  املحكمني 

وال�شدق ، اأما الثبات فتم ح�شابه باملقايي�ص 

املعروفة وكانت عالية جدا.

حجم العينة

التخرج  حديث  خريج   400 درا�شة  ا�شتهدف 

، ومائة م�شئول من   ) اأو معهد عال  ) جامعي 

على  موزعني  واخلا�شة  العامة  العمل  جهات 

�شعبيات طرابل�ص وبنغازي و�شبها وم�رشاته .

واملديرين  اخلريجني  من  العينات  اختيار  مت   -6
العينة  اأ�شلوب  با�شتخدام  االأق�شام  وروؤ�شاء 

غري  اأي  الباحث  مبعرفة  العمدية(   ( الغر�شية 

من  يتم  اإطار  توفر  لعدم  وذلك   ، الع�شوائية 

خالله اختيار عينة ع�شوائية منا�شبة .

العمل امليداين والتجهيز االإلكرتوين

1- مت توزيع املتعاونني الإجناز العمل )اال�شتبانتني( 
وبنغازي  طرابل�ص  وهى  �شعبيات  ثالث  على 

و�شبها ، ومت حتديد اجلهات امل�شتهدف م�شحها 

والعدد املطلوب م�شحه ، وكذلك حددت املدة 

املطلوبة الإجناز العمل .

2- اأنهت الدرا�شة عملها باختيار وجمع بيانات 
لعدد 195 خريجا )94 ذكرا ، 101 اأنثى ( وعدد 

العامة  باجلهات  اإدارة  ومدير  ق�شم  رئي�ص   97
واخلا�شة )85 ذكرا ، 12 اأنثى ( يف ثالث �شعبيات 

 77( وبنغازي   )41،  82( طرابل�ص  وهى  فقط 

ق�شم  ورئي�ص  17( خريجا   ،  36( و�شبها   )39،

على الرتتيب.
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جدول )5 – 1 ( توزيع اأفراد عينة امل�شح ح�شب ال�شعبية والنوع

البيـان

اخلريجون

روؤ�شاء االأق�شام

ذكور

35

36

اإناث

47

5

طرابل�ص

ذكور

31

33

اإناث

46

6

بنغازي

ذكور

28

16

اإناث

8

1

�شبها

الأجل  وترميزها  ومراجعتها  البيانات  جمع  مت   -3
اإدخالها  عند  بي�رش  معها  التعامل  �شهولة 

للحا�شب االآيل .

اخلا�شة  االإح�شائية  الربامج  حزمة  ا�شتخدمت   -4
بالعلوم االجتماعية )spss( يف اإدخال وحتليل البيانات 

وتكوين اجلداول والر�شومات وا�شتخال�ص النتائج .

ن�شبة اال�شتجابة

موزعني  باخلريجني  تتعلق  ا�شتبانة   195 جمع  مت 

اال�شتجابة  ن�شبة  وبلغت  تخ�ش�شاً   14 على 

اأوال :خ�شائ�س العينة:

مب�شح  اخلا�شة  بالعينة  اجلن�ص   ن�شبة  اإن   -1
 %  51،8 و  للذكور   %  48.2 هى  اجلدد  اخلريجني 

االأق�شام  روؤ�شاء  مل�شح  بالن�شبة  اأما   ، لالإناث 

ولالإناث   %  87.6 الذكور  ن�شبة  فكانت  واملديرين 

الن�شبة  تعك�ص  ال�شياق  هذا  ويف    ،  %  12.4
االلتحاق  بالذكور يف  االإناث مقارنة  ن�شبة  ارتفاع 

بالتعليم اجلامعي واملعاهد العليا.يف حني تعك�ص 

يف  الليبية  املراأة  م�شاركة  واقع  الثانية  الن�شبة 

الن�شاط االقت�شادي. 

احلالة  ح�شب  اخلريجني  عينة  اأفراد  توزيع  كان   -2
االجتماعية هو 36 متزوجا بن�شبة 18.5 % ، 157 

عازبـا 

لهم 48.75 % وهى ن�شبة مقبولة بعد ا�شتبعاد 

املو�شوعة  للمعايري  املطابقة  غري  اال�شتبانات 

واملديرين  االأق�شام  لروؤ�شاء  بالن�شبة  اأما   ، اأ�شال 

باجلهات العامة واخلا�شة فقد بلغ عدد اال�شتبانات 

 ،%  97 ا�شتجابة  بن�شبة    97 عنهم  املجمعة 

تتبع  جهة   75 بعدد  موزعة  ممتازة   ن�شبة  وهى 

21 جهة  ، وبعدد   %  77.3 القطاع العام بن�شبة 

واحد  وقطاع   ،  %  21.6 ون�شبة  اخلا�ص  للقطاع 

ت�شاركي بن�شبة 1 % . اأما بالن�شبة لعدد اجلهات 

امل�شتهدفة وم�شمياتها بال�شعبيات الثالث فقد 

مت م�شحها بن�شبة 95 %.

وكذلك  مطلقا  واحدة  وحالة    ،  %  80.5 بن�شبة 

تف�شريها  الن�شب ميكن  وهذه  اأرمل،  واحدة  حالة 

بواحدة اأو اأكرث من االآتي:

حداثة التخرج للمبحوثني.  •

وبالتايل  العمل،  مقابل  الدخول  م�شتوى  �شعف   •
يف  الزواج  تكاليف  حتمل  على  القدرة  عدم 

ال�شنوات االأوىل من العمل.

نق�ص الوحدات ال�شكنية، اأو عدم توفرها بال�شكل   •
الذي يتالءم وقدرات اخلريجني اجلدد.

تغري يف النظرة االجتماعية للزواج يف �شن مبكرة   •
كما كان �شائدا يف ال�شابق.  

الق�شم الثاين: امل�شح اخلا�س باخلريجني
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جدول ) 5 - 2 ( توزيع اأفراد العينة ح�شب احلالة االجتماعية وال�شعبية واجلن�س

جدول ) 5 - 3 ( توزيع اأفراد العينة

ح�شب اجلن�س وفئات ال�شن

املجموع

94

101

195

فئات ال�شن

اجلن�ص

املجموع

ذكور

اإناث

احلالة االجتماعية

متزوج

مطلق

اأرمل

اأعزب

املجموع

ذكور

8

0

0

27

35

ذكور

5

0

0

26

31

ذكور

5

0

0

23

28

ذكور

18

0

0

76

94

اإناث

10

1

0

36

47

اإناث

6

0

1

39

46

اإناث

2

0

0

6

8

اإناث

18

1

1

81

101

جمموع

36

1

1

157

195

املجموع الكلي�شبهابنغازيطرابل�ص

-22

3

10

13

-24

21

29

50

-26

26

33

59

28

44

29

73

1- اأظهر التوزيع العمري للخريجني اجلدد اأن
62.6 % هم من فئة العمر 28 �شنة فاأقل ون�شبة  
مما  فاأكرث،  �شنة   29 العمر  فئة  من  هم   %  37.4
فر�ص  على  احل�شول  يف  وا�شح  تاأخر  على  يدل 

العمل  على  احل�شول  طريقة  ثانيا: 

واملعاملة الوظيفية

مت  العينة  اأفراد  من   46 عدد  اأن  كذلك  نالحظ   -1
القوى  مكاتب  طريق  عن  للعمل  ت�شكينهم 

العاملة بن�شبة  23.6 % واأن عدد 149 خريجا مل 

العاملة  القوى  يتم ت�شكينهم من قبل مكاتب 

اأن مكاتب  يت�شح  ، من هذا   %  76.4 بن�شبة  اأي 

تن�شيب  دور كبري يف  العاملة مل يكن لها  القوى 

بن�شبة  اإال  املختلفة  العمل  جهات  اإىل  اخلريجني 

تقل عن ربع حجم العينة املدرو�شة من اخلريجني، 

حيث   ، للجن�شني  مبا�رشة  التخرج  بعد  العمل 

ميثل الذكور ما ن�شبته 60 % واالإناث ن�شبة 40 % 

من الفئة العمرية االأخرية .

ثقة  عدم  عن  ناجتاً  اأخرى  ناحية  من  يكون  وقد 

ال  وبالتايل  املكاتب  تلك  يف  عمل  عن  الباحثني 

يتوجهون اإليها للبحث عن فر�شة عمل.

2- اأظهرت النتائج اأن كيفية الت�شغيل على درجة 
م�شنفة كانت بن�شبة 31.3 % ، بينما الت�شغيل 

بنظام العقود كان بن�شبة 68.7 % ، تو�شح هذه 

الن�شب اأن نظام العمل بعقود بداأ ياأخذ مكانته 

حتى يف القطاع العام الذي كان يتعامل باأ�شلوب 

درجات  ح�شب  الت�شنيف  على  املعتمد  التعيني 

اأقل  التعاقد هو  اأ�شلوب  اأن  وظيفية،وبالرغم من 
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%69.4 من حملة 
الدبلوم العايل 

ومن اجلن�شني 

ابدو عدم 

موافقتهم على 

انه من ال�شهل 

احل�شول مبا�رشة 

على وظيفة 

بعد التخرج 

يف حني و�شلت 

هذه الن�شبة 

لدي خريجي 

الكليات 

اجلامعية اىل 

 84.2%

من  للحد  االأف�شل  االأ�شلوب  فاإنه  وظيفياً  اأماناً 

املن�شاآت  اأو  االإداري  باجلهاز  العمل  على  التهافت 

اململوكة للمجتمع.

3- ح�شب متو�شط قيمة املرتبات ال�شهرية لعينة 
الدرا�شة بالدرجات امل�شنفة كانت 314.71  دينارا 

ال�شابعة  الدرجة  يف  كان  معظمهم  اأن  حيث 

بعقود  العينة  الأفراد  بالن�شبة  اأما   ، الثامنة  اأو 

هو  ال�شهرية  املرتبات  متو�شط  قيمة  اإن  فنجد 

م�شتوى  انخفا�ص  على  يدل  مما   . دينارا    257.99
اجلدد.  اخلريجني  لت�شغيل  املطبقة  العقود  قيمة 

التباين  لهذا  تو�شيح  يوجد  ال  اأنه  من  وبالرغم 

التباين  يف م�شتوى الدخول، فاإن تواجد مثل هذا 

قد يوؤثر �شلبا على هدف حتقيق التوظيف االأمثل 

للموارد الب�رشية املتاحة، كما قد يوؤدي اإىل ات�شاع 

حركة دوران العمل يف ال�شوق املحلية، االأمر الذي 

العمل  لقوة  االأداء  م�شتوى  رفع  هدف  بخدم  ال 

وحت�شني م�شتوى االإنتاجية.

4- نالحظ من نتائج الدرا�شة اأن ن�شبة 47.83 % من 
املن�شبني عن طريق مكاتب القوى العاملة را�شون 

متاما على الوظائف املن�شبني اإليها ، واأن 32.61 % 

الذين  اأما   ، كبرية  بدرجة  وظائفهم  على  را�شون 

بخ�شو�ص  م�شتقل  ب�شكل  راأيهم  عن  يعربوا  مل 

تن�شيبهم فكانت ن�شبتهم 13.04 %  ، بينما غري 

الرا�شني على وظائفهم ي�شكلون ن�شبة 4.35 % ، 

وغري را�ٍص على االإطالق ما ن�شبته 2.17 % .

تلك  على  االعتماد  ميكن  ال  تقدم،  ما  خالل  من 

الن�شب كدليل مل�شتوى الر�شا، وذلك نتيجة لنق�ص 

وبالتايل  عليه،  احل�شول  و�شعوبة  العمل  فر�ص 

ذاته،  حد  يف  ر�شا  هو  وظيفة  على  احل�شول  جمرد 

ومن ثم فاإن ن�شب عدم الر�شا مهما كانت �شغرية 

فاإن لها مدلوال اإح�شائياً هاما يف مثل هذا الو�شع.

% من   69.4 اأن  امل�شتنبطة نالحظ  النتائج  5-من 
عدم  اأبدوا  اجلن�شني  ومن  العايل  الدبلوم  حملة 

موافقتهم على اأنه من ال�شهل احل�شول مبا�رشة 

املوؤهل  على  الطالب  ح�شول  بعد  وظيفة  على 

حملة  قبل  من  �شيئة  النتائج  وكانت   . العلمي 

�شهادتي اللي�شان�ص والبكالوريو�ص حيث �شجلت 

املاج�شتري  حلملة  بالن�شبة  اأما   ،  %  84.2 ن�شبة 

وبذالك   .%  100 اإىل  ن�شبة رف�شهم و�شلت  فاإن 

تو�شح هذه النتائج اأن هناك �شعوبة يف احل�شول 

على فر�ص عمل اأمام اخلريجني اجلدد.علما باأن هذه 

ال�شعوبة مل تكن نا�شئة عن نق�ص فر�ص العمل 

مالءمة  عدم  ب�شبب  واإمنا  الوطني  االقت�شاد  يف 

اخلريجني  هوؤالء  قبل  من  املكت�شبة  املهارات 

ملتطلبات فر�ص العمل املتاحة يف هذا االقت�شاد، 

االأمر الذي يتطلب اإعادة النظر يف عمليات االإعداد 

والتاأهيل للموارد الب�رشية الوطنية يف موؤ�ش�شاتنا 

التعليمية والتدريبية.

جدول )5-4(  توزيع اأفراد العينة  ح�شب اآرائهم ب�شاأن �شهولة احل�شول على عمل بعد التخرج مبا�رشة

االآراء

غري موافق على االإطالق

غري موافق

غري متاأكد

موافق

موافق متاما

املجموع

ذكور

13

10

8

2

0

33

اإناث

14

13

6

6

0

39

دبلوم عال

ذكور

3

2

0

0

0

5

اإناث

6

5

2

1

0

14

لي�شان�ص

ذكور

25

18

5

2

4

54

اإناث

24

18

3

1

1

47

بكالوريو�ص

ذكور

1

1

0

0

0

2

اإناث

1

0

0

0

0

1

ماج�شتري

ذكور

42

31

13

4

4

94

اإناث

45

36

11

8

1

101

جمموع

87

67

24

12

5

195

املجموع
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غرب  ن�شبة  اأن  املو�شوع  نف�ص  يف  نالحظ  كما 

املوافقني على �شهولة احل�شول على وظيفة بعد 

بالن�شبة  التخرج  للعاملني بجهات العمل كانت 

جلهة التعليم العام هى 73.3 % وللتعليم اخلا�ص 

وال�شحة   %  85 العامة  ال�شحة  وجلهة   %  60
اخلا�شة 57.1 % واخلدمات العامة 80 % وال�رشكات 

اخلا�شة 72.2 % .

ما �شبق نالحظ اأن قطاع ال�شحة اخلا�ص يكون فيه 

�شيء من ال�شهولة الإمكانية ح�شول اخلريج على 

وظيفة بعد تخرجه مبا�رشة ، يليه قطاع التعليم 

. بينما اجلهات االأخرى يكون من ال�شعوبة  اخلا�ص 

االأمل  ويكون   ، وظائف  على  فيها  احل�شول  مبكان 

معلقا على القطاع اخلا�ص يف ا�شتقطاب اخلريجني 

بامل�شاريع املوؤمل اإقامتها يف امل�شتقبل . 

تن�شيبهم  يتم  مل  الذين  باأن  النتائج  اأظهرت   -6
باأن  اأجابوا  العاملة  القوى  مكاتب  طريق  عن 

كانت  العمل  على  ح�شولهم  )طريقة(  و�شيلة 

على النحو التايل : التقدم بالطلب مبا�رشة جلهة 

 % وبن�شبة21.48   ،  %  55.03 ن�شبته  ما  العمل 

عن طريق العالقات ال�شخ�شية ، وبن�شبة

23.49 % بطرق اأخرى مما يوؤكد غيابا وا�شحا الإدارة 
�شوؤون  على  وال�شيطرة  التنظيم  يف  اال�شتخدام 

التوظيف واال�شتخدام يف االقت�شاد الوطني .

على  اخلريجني  عينة  اأفراد  توزيع  اأن  نالحظ   -2
�شخ�شا  كان159   واخلا�شة  العامة  اجلهات 

وعدد   ، العامة  باجلهات  يعملون   81.5% بن�شبة 

%18.4 يعملون لدى اجلهات اخلا�شة  36 بن�شبة 

املقرتحات  بع�ص  البحث  يف  امل�شاركون  اأبدى   -7
اأو  عمل  على  للح�شول  املمكنة  الو�شائل  ب�شاأن 

املوؤهل  على  وح�شوله  الطالب  جناح  بعد  وظيفة 

الدرا�شي فكانت الن�شب على النحو التايل :

مكاتب القوى العاملة 35.4 % ، التقدم اإىل جهة 

العمل مبا�رشة 10.8 % ، العالقات االجتماعية

منها  حت�شل  التي  اجلهة  طريق  وعن   ،  %  3.6
وجهات   %  11.8 علمي  موؤهل  اآخر  على  الطالب 

يكون  وبالتايل   .  %  38.4 فكانت  تو�شح  مل  اأخرى 

راأي االأغلبية هو العودة اإىل مكاتب القوى العاملة 

اجلهات  كافة  اإىل  باأول  اأوال  اخلريجني  تن�شيب  يف 

العامة واخلا�شة املوازية لتخ�ش�شاتهم.

ثالثا- خ�شائ�س العمل واحلراك الوظيفي

العينة  توزيع  بخ�شو�ص  النتائج  يف  بالتمعن   -1
املدرو�شة من اخلريجني على القطاعات املختلفة 

العامة  اخلدمات  بقطاع  العاملني  اأن  نالحظ 

 %  63.1 بلغت  حيث  ن�شبة  اأعلى  �شجل  قد 

القطاعات  من  وهو  الدرا�شة  عينة  جمموع  من 

املتنامية الواعدة ، واأقل ن�شبة بعد ا�شتبعاد غري 

املبني هى بالتعليم اخلا�ص حيث بلغت 2.6 % من 

جملة اخلريجني بالعينة كما يو�شحها اجلدول .

والقطاع  للدولة  االإداري  اجلهاز  اأن  اإىل  ي�شري  مما 

يف  العمل  �شوق  على  هيمنة  االأكرث  زاال  ال  العام 

م�شتوى  و�شعف  ناحية،  من  الوطني  االقت�شاد 

م�شاركة القطاع اخلا�ص من الناحية االأخرى 

جدول ) 5 - 5 ( توزيع اأفراد العينة ح�شب اجلن�س والن�شاط الذي تعمل به

اجلهة

ذكور

اإناث

املجموع

الن�شبة %

تعليم عام

5

10

15

7.7

تعليم خا�ص

1

4

5

2.6

�شحة عام

8

12

20

10.3

�شحة خا�ص

2

5

7

3.6

خدمات عامة

67

56

123

63.1

خدمات خا�شة

10

11

21

10.8

غري مبني

1

3

4

2.1

املجموع

94

101

195

100

%55 من 
التوظيف 

يتحقق من 

خالل التقدم 

بطلب مبا�رشة 

اىل جهات 

العمل وبن�شبة 

%21.5 عن 
طريق العالقات 

ال�شخ�شية
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القطاع

قطاع عام

قطاع خا�ص

املجموع

ذكور

28

7

35

اإناث

35

12

47

طرابل�ص

ذكور

26

5

31

اإناث

38

8

46

بنغازي

ذكور

26

2

28

اإناث

6

2

8

�شبها

ذكور

80

14

94

اإناث

79

22

101

جمموع

159

36

195

املجموع الكلي

جدول ) 5-6 ( توزيع اأفراد العينة ح�شب القطاع وال�شعبية واجلن�س

3- اأظهرت النتائج اأن توزيع اأفراد العينة ح�شب نوع 
الوظيفة باأن الوظائف االإدارية �شكلت ما ن�شبته 

اأما   ،  %  32.3 منها  الفنية  والوظائف   ،  %  37.9
الوظائف االأخرى فت�شكل ن�شبة 29.7 %. وبالتايل 

تغلب  كان  واإن  متقارب  الن�شب  توزيع  اأن  نالحظ 

عليه �شفة الوظائف االإدارية .

4- اأو�شحت الدرا�شة اأن 9 % من اأفراد العينة قد 
درجة  �شكل  يف  ا�شتثنائية  ترقية  على  حت�شل 

وظيفية اأو اإدارية خالل الفرتة التي �شبقت امل�شح، 

% منهم قد حت�شل على مكافاآت   19.5 اأن  كما 

ت�شجيعية على ح�شن االأداء خالل الفرتة املا�شية 

ولكال اجلن�شني وين�شب متقاربة جدا، كما حت�شل 

83 فردا )43 ذكورا و40 اإناث( وبن�شبة 42.6 % من 
اأفراد العينة، على دورات تدريبية بالداخل واخلارج.

وبعدد  اجلدد  اخلريجني  من  العينة  اأفراد  اأبدى   -5
وبن�شبة   ) اإناث  و75  ذكورا   76  ( �شخ�شا   151
متاما  وموافق  موافق  بدرجة  ر�شاهم   %  77
مع  تتنا�شب  عليها  امل�شكنني  الوظيفة  اأن  على 

موؤهالتهم،وهنا جتدر االإ�شارة اإىل اأنه يف ظل عدم 

الر�شا التام على نوعية خمرجات نظام التعليم 

من  الكثري  ي�شع  مما  العمل  جهات  قبل  من 

اأمام اخلريجني اجلدد يف احل�شول على  ال�شعوبات 

على  احل�شول  جمرد  فاإن  ثم  ومن  عمل،  فر�شة 

الوظيفة هو بحد ذاته ر�شا بغ�ص النظر عن مدى 

مالءمتها للموؤهل املكت�شب من التعليم.

6- بالتمعن يف توزيع اأفراد العينة ح�شب املوؤهالت 
الدرا�شية  املوؤهالت  بني  تفاوتاً  هناك  اأن  نالحظ 

من  هم   %  51.79 ن�شبة  اأن  جند  حيث  اجلامعية 

حملة البكالوريو�ص،

اأما   ، اللي�شان�ص  حملة  من   %  9.74 ن�شبة  بينما 

حملة الدبلوم العايل فكانت ن�شبتهم 36.92 %، 

حاملي  اأن  اأي   .% املاج�شتري1.54  حملة  ن�شبة  و 

املوؤهل اجلامعي ميثلون اأكرث من 60 % من جمموع 

للداخلني  الكبري  التدفق  اأن  يوؤكد  مما  العينة.  اأفراد 

لدنيا العمل هم من خريجي اجلامعات.

ح�شب  العينة  اأفراد  توزيع  اأن  النتائج  اأظهرت   -7
الدرا�شي  املوؤهل  منحتهم  التي  اجلهات  نوعية 

كان من اجلهات العامة ت�شكل ما ن�شبته

83.6 % ، ومن اجلهات اخلا�شة ما ن�شبته 16.4 % 
لت�شكيل  م�شاهمته  يف  متوا�شعة  ن�شبة  وهى 

عينة  يف  املتمثلة  العاملة  القوى  هيكلية 

اإن�شاء هذا النوع  الدرا�شة، وهذا يرجع اإىل حداثة 

من التعليم من ناحية، وقلة االإقبال على التعليم 

تكاليفه  حتمل  على  القدرة  عدم  ب�شبب  اخلا�ص 

الناحية  من  االأ�رش  من  العظمي  للغالبية  املالية 

االأخرى.

%83.6 من 
اخلريجني 

اجلدد هم من 

الوؤ�ش�شات 

التعليمة 

والتدريبية 

العامة و 

%16.4 فقط 
من موؤ�ش�شات 

القطاع اخلا�س
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البيان

العدد

الن�شبة

جامعات خا�شة

13

6.7

مراكز  متقدمة

2

1.0

املجموع

195

% 100

الفاحت

44

22.6

قاريون�ص

44

22.6

�شبها

13

6.7

طرابل�ص

عامة

60

30.8

خا�شة

19

9.7

طرابل�ص

جدول ) 5-7 ( توزيع اأفراد العينة ح�شب تبعية املوؤ�ش�شة التعليمية التي منحته املوؤهل واجلن�س

على اجلامعات 

واملعاهد العليا 

الوطنية اعادة 

النظر يف املناهج 

واملقررات 

الدرا�شية مبا 

يتفق والبناء 

ال�شحيح 

ملواردنا 

الب�رشية ويلبي 

احتياجات 

االقت�شاد 

واملجتمع.

ان تعلم اللغات 

االجنبية 

وبخا�شة 

االجنليزية هى 

و�شيلة هامة 

للم�شاهمة يف 

احل�شول على 

فر�شة العمل 

للخرجني اجلدد.

رابعا – العالقة بني التعليم

ومتطلبات �شوق العمل

1- اأبدى ما ن�شبته 55.8 % من جملة اخلريجني 
املن�شبني  الوظيفة  اأن  على  موافقتهم  اجلدد 

اإليها حتتاج اإىل خربة لفرتة طويلة ، بينما جند 

كانت  الراأي  هذا  على  املوافقني  غري  ن�شبة 

29.7 % وهذا يعني املطالبة باإقامة املزيد من 
اأو  منها  الق�شرية  الدورات  وخا�شة  الدورات 

الطويلة بالداخل اأو باخلارج لتمكني اخلريجني 

ومبهارة  وجيد  مر�ٍص  ب�شكل  دورهم  اأداء  من 

عالية وبالتايل يتم و�شع العربة على ال�شكة 

ب�شكل �شحيح .

بن�شبة  �شخ�شا   117 اأن  النتائج  اأظهرت   -2
وموافق  موافق  بدرجة  ر�شاهم  ابدوا   %  60
اإليها حتتاج  املن�شبني  الوظائف  اأن  متاما على 

اإىل مقررات �شبق درا�شتها ، بينما عدد الذين 

بن�شبة  63 �شخ�شا  هو  املعاك�ص  الراأي  اأبدوا 

بن�شبة  �شخ�شا   15 عدد  وحتفظ   ،  %  32.3
7.7 % على اإبداء راأيهم يف املو�شوع املطروح، 
درا�شتهم  اأن  يوؤكد  العينة  ثلثي  نحو  اأن  اأي 

للمقررات اأثناء فرتة الدرا�شة كانت ناق�شة.

 

اإعادة  مبكان  االأهمية  من  جتعل  النتائج  هذه 

النظر يف مناهج موؤ�ش�شاتنا التعليمية �شواء 

وا�شتحداث  دجمها  اأو  املقررات  بع�ص  بحذف 

)ع�رش  احلايل  الع�رش  تواكب  متطورة  مناهج 

العوملة(.

من جانب اآخر اأبدى 68 �شخ�شا بن�شبة

34.9 % موافقتهم على اأن الوظائف املن�شبني 
ي�شبق  مل  درا�شية  مقررات  اإىل  حتتاج  اإليها 

اأعرب 82 �شخ�شا بن�شبة 42  ، بينما  درا�شتها 

% عدم موافقتهم على هذا الراأي ، كما اأن عدد 
45 �شخ�شا اأي بن�شبة 23.1 % مل يبدوا راأيهم 

اأي غري متاأكدين .

   

ال�شابقة  الفقرة  تتوافق متاما مع  النتائج  هذه 

�شبق  التي  الدرا�شية  املقررات  بخ�شو�ص 

درا�شتها باملوؤ�ش�شات التعليمية وعدم تنا�شبها 

مع الوظيفة مما يعني اأن االإعداد االأكادميي احلايل 

للخريج يحتاج الإعادة النظر مبا يوؤدي اإىل تاأهيل 

واأداء  الوظيفة  ملواجهة  جيد  ب�شكل  الطالب 

اأن  عمله بال�شورة املطلوبة ، ومن امل�شتح�شن 

بع�ص  باإ�شافة  العليا  واملعاهد  اجلامعات  تقوم 

العمل  �شوق  يف  املطلوبة  الدرا�شية  املقررات 

وجماراة التطور احلا�شل يف عامل التكنولوجيا، 

املقررات  وربط  التطبيقي  باجلانب  واالهتمام 

الدرا�شية النظرية باجلانب العملي .

3- اأظهرت النتائج اأن 67.2 % من اأفراد عينة 
حتتاج  اإليها  املن�شبني  الوظيفة  باأن  الدرا�شة 

 ،)%  99 بن�شبة  )االإجنليزية  اأجنبية  لغة  اإىل 
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احتياجهم  على  يوافقوا  مل  الذين  بينما 

للغة االأجنبية كانت ن�شبتهم 28.2 % اأي ما 

وبالتايل   ، الدرا�شة  عينة  حجم  ربع  عن  يزيد 

يجب اأن تهتم املوؤ�ش�شات التعليمية بتعليم 

االإجنليزية  اللغة  خا�شة  االأجنبية  اللغات 

واإتقانها كتابة وقراءة وحمادثة  وتوفري املعامل 

املطلوبة لتعلم اللغات .

ن�شتنتج مما �شبق اأن تعلم اللغات االأجنبية هى 

اأداة ت�شاهم يف توفري فر�ص العمل للخريجني، 

وامل�شارف  اخلا�ص  القطاع  يف  وخا�شة 

وال�رشكات وخا�شة النفطية منها .

اجلدد  اخلريجني  جملة  من   %  52.8 اأبدى   -4
املعينني عليها  الوظيفة  اأن  موافقتهم على 

اأبدى  بينما   ، معينة  تقنية  اإتقان  اإىل  حتتاج 

27.7 % من اأفراد العينة باأنهم يف غري حاجة 
اإىل اإتقان تقنية معينة الأداء اأعمالهم .

يغلب  اأعمالهم  اأن طبيعة  ن�شتنتج من هذا   

ي�شعروا  ومل  اليدوي  الروتيني  الطابع  عليها 

الوقت  حتى  التقنية  ا�شتخدام  باأهمية 

احلا�رش .

�شخ�شا   103 بني  من  �شخ�شا   65 وراأى   

على  موافقتهم  اأبدوا  ممن   %  63.1 بن�شبة 

بني  ومن  معينة  تقنية  اإتقان  اإىل  احتياجهم 

االآيل  احلا�شب  هى  املطلوبة  التقنيات  هذه 

)كمبيوتر( ، واأن البع�ص االآخر وبن�شب �شئيلة 

اأجهزة  هى  املطلوبة  التقنيات  باأن  ذكروا 

وحتديد  ت�شميتها  دون  متقدمة  وتقنيات 

ا�شتخدامها  دقيق وجماالت  ب�شكل  نوعيتها 

والقطاعات املحتاجة اإليها .

  

على  باأن  ال�شابقة  االآراء  من  ن�شتخل�ص 

املوؤ�ش�شات االأكادميية االهتمام باإدخال التقنية 

اإىل اأق�شامها وا�شتخدام احلا�شب االآيل يف بع�ص 

ع�رش  تواكب  جديدة  مقررات  واإقرار  املقررات 

الربجميات  بع�ص  الطالب  وتعليم  املعلوماتية 

واإتقانها  عليها  والتطبيق  والتدريب  امل�شهورة 

مثل Word ، Excel و ++c  وغريها ممن ي�شتجد 

يف هذا املجال .

20- اأظهرت النتائج اأن 78.5 % من اأفراد العينة 
جيد  ب�شكل  وظائفهم  اأداء  على  را�شون 

املعاهد  خلريجي  بالن�شبة  خا�شة  وب�شورة 

الدبلوم  حملة  من   %  82 اأن  فنجد  العليا 

وظائفهم  اأداء  على  ر�شاهم  اأبدوا  العايل 

ب�شكل جيد .وهذا يوؤكد اأن املعاهد العليا هى 

الآتها  الب�رشية  املوارد  لتاأهيل  مالءمة  االأكرث 

جتمع ، اأكرث من غريها، بني اجلانبني التطبيقي 

يف  التو�شع  اأهمية  يو�شح  وهذا  واالأكادميي. 

مثل هذه املعاهد يف التعليم ما بعد الثانوي 

الإعداد قوى عاملة اأكرث  توافقا مع احتياجات 

�شوق العمل.

اأفراد  من جملة   %  73.3 ن�شبة  اأن  نالحظ   -5
اإىل نوع   اأعربوا عن احتياجهم  عينة الدرا�شة 

جيد،  ب�شكل  وظائفهم  الأداء  امل�شاعدة  من 

و�شعفا  النف�ص  يف  الثقة  عدم  يعني  وهذا 

اخلريج  لدى  املتاحة  واالإمكانيات  القدرة  يف 

احلياة  ملواجهة  االأكادميي  اإعداده  يف  وق�شورا 

العملية امل�شتقبلية .

يف  اأنهم  العينة  اأفراد  من   %  72.8 اأبدى   -6
حاجة اإىل دورات تدريبية الإتقان جمال عملهم 

واأنهم يف حاجة اإىل دورات يف اللغات االأجنبية 

 ) ( ودورات يف احلا�شوب )كمبيوتر  االإجنليزية   (

املتخ�ش�شة  امل�شاعدة  الدورات  بع�ص  واإىل 

وكان   ، والدقيقة  املميزة  االأعمال  بع�ص  الأداء 

قطاع اخلدمات العامة هو من اأكرث القطاعات 

هذه  مثل  اإىل  احتياجها  عن  عربت  التي 

اإعداد  يتم  اأن  بعد  اأنه  الطبيعي  من  الدورات 

اخلريج اأكادمييا من اجلانب النظري، فاإنه يواجه 

مبا�رشة احلياة العملية التطبيقية ، وهذا ما 

اأكدته الفقرة ال�شابقة ب�شاأن احتياج 73.3 % 

التدريب 

اثناء العمل 

للخريجني البد 

ان يركز بالدرجة 

االوىل على ثالث 

جماالت رئي�شية 

هى:

- اللغة 

االجنبية 

وخا�شة 

االجنليزية

- تقنيات 

احلا�شوب

- دورات 

تخ�شي�شية يف 

جمال تخ�ش�س 

اخلريج.

%44 من 
املبحوثيني اقرتح 

تطوير املناهج 

املوجودة حاليا 

يف اجلامعات 

واملعاهد العليا
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اإىل نوع من امل�شاعدة الأداء وظائفهم ب�شكل 

�شبه  الن�شبتني  اأن  نالحظ  �شبق  مما   . جيد 

عالية  م�شداقية  يعطي  وهذا  مت�شاويتني 

املطروحة  االأ�شئلة  على  املبحوثني  اإجابة  يف 

عليهم .

 

7- وردت بع�ص املالحظات من اجلهات املختلفة 
حول كفاءة النظام التعليمي من حيث اإعداد 

كوادر وظيفية قادرة على اأداء عملها بال�شورة 

املطلوبة ، فنجد اأن اأفراد العينة من القطاع 

 %  33.3 ن�شبته  ما  اأبدوا  للتعليم  العام 

، بينما ن�شبة  موافقتهم حول هذا املو�شوع 

الذين اأبدوا راأياً عك�ص هذا هو 40 % واأن ن�شبة 

26.7 % اأبدوا حتفظهم على االإدالء براأيهم . 

تاأييدهم  اأفراد العينة يف القطاع اخلا�ص  اأبدى   

بن�شبة 100 % حول كفاءة التعليم من حيث 

وبنف�ص  احلال  وكذلك  املوؤهلة  الكوادر  اإعداد 

 ، لل�شحة  اخلا�ص  للقطاع  بالن�شبة  الن�شبة 

اأما يف القطاع العام لل�شحة فاإن ن�شبة

35 % اأبدوا عدم ارتياحهم الإعداد كوادر وظيفية 
قادرة على اأداء عملها بال�شورة املطلوبة . 

ن�شبة  اأن  جند  اخلا�شة  ال�رشكات  قطاع  ويف    

23.8 % مل تتم موافقتهم على هذا املو�شوع 
، بينما ن�شبة املوافقني 42.9 % . اأما بالن�شبة 

لقطاع اخلدمات فكانت ن�شبة املوافقة

  48.8 % ، ون�شبة غري املوافقني 23.6 % . 

اأن هناك حتيزا يف االإجابة  يف هذا ال�شوؤال جند    

باجلهات  العاملني  العينة  اأفراد  جانب  من 

اخلا�شة ل�شالح موؤ�ش�شاتهم �شواء يف قطاع 

التعليم اأو ال�شحة باأنها تعد كوادر وظيفية 

جيدة على عك�ص راأي اخلريجني اجلدد العاملني 

بقطاعي التعليم وال�شحة العام ، فاإن ن�شبة 

وظيفية  كوادر  اإعداد  على  موافقتهم  عدم 

الرتتيب.  على   % و35   %  40 هى  جيدة 

املختلفة  النظر  وجهات  عن  النظر  وبغ�ص 

مدى  حول  املختلفة  واجلهات  للقطاعات 

اإمكانية اإعداد الكوادر بال�شورة املطلـوبة ، اإال 

اأنها تعك�ص ولو ب�شورة ب�شيطة ملا يحتاجه 

اأجنبية  ولغات  دورات  من  )اخلريج(  املوظف 

يف  العام  القطاع  يدخلها  اأن  يجب  وتقنيات 

مفردات مقرراته الدرا�شية مع مراعاة اجلانب 

اخلريج ملواجهة  اإعداد  التطبيقي وذلك الأجل 

عمل  فر�ص  على  واحل�شول  العملية  احلياة 

بي�رش و�شهولة .

 لقد وفر القطاع اخلا�ص لطالبه فر�شة تعلم 

مقررات  بع�ص  واإدخال  االإجنليزية  اللغة 

علما   ، التعليمي  نظامه  يف  االآيل  احلا�شب 

متخ�ش�شة  العليا  املعاهد  معظم  باأن 

احلا�شب  تعليم  واأن  واملحا�شبة  االإدارة  يف 

براجمها  يف  اأ�شا�شي  �شيء  وتطبيقاته  االآيل 

اأمام  العمل  فر�شة  فاإن  وبالتايل  التعليمية 

العام  بالقطاع  مقارنة  كبرية  خريجيها 

وخا�شة الدرا�شات االأدبية واالإن�شانية .

8- النتائج امل�شتخل�شة من غري املوافقني على 
اأن النظام التعليمي يعد كوادر وظيفية قادرة 

اأظهرت  املطلوبة  بال�شورة  عملها  اأداء  على 

% منهم اقرتح تطوير املناهج  باأن ن�شبة 44 

دورات  اإقامة  اقرتح   %  12 وبن�شبة  املوجودة 

تدريبية ، وبن�شبة 4 % منهم راأى اال�شتفادة 

 %  40 ن�شبة  بينما   ، ال�شابقة  اخلربات  من 

 ، باخل�شو�ص   مقرتحات  اأي  يذكر  مل  منهم  

تكن  مل  املطلوبة  الدورات  فقرة  يف  باأن  علما 

للدورات املنهجية اأية اأهمية وكانت ن�شبتها 

يف اإجابة املبحوثني 1 % فقط .

بني  فرقاً  هناك  اأن  على  التنويه   هنا   يجب 

التعليمية  واملناهج  املنهجية  الدورات 

الر�شمية املعتمدة يف �شكل مقررات و�شاعات 

للح�شول  اإجنازها  يتطلب  حمددة  تدري�شية 

العلمي يف كل موؤ�ش�شة ومناظر  املوؤهل  على 

لكل تخ�ش�ص . 

ترى عينة 

امل�شح من 

املدراء وروؤو�شاء 

االق�شام باأهمية 

تدري�س اللغه 

االجنبية 

وتقنيات 

احلا�شوب 

وادخالها �شمن 

مفردات املقررات 

الدرا�شية وذلك 

الإعداد خريجني 

قادرين على 

مواجهة احلياة 

العملية
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اأوالً : خ�شائ�س العينة

اأنثى( م�رشفا  �شملت العينة 97 )85 ذكرا، 12 

ورئي�ص ق�شم ومديرا الإدارة ب�شعبيات طرابل�ص 

)41( وبنغازي )39( و�شبها )17( ، وكان متو�شط 

 9.12 معياري  بانحراف  �شنة   41.76 اأعمارهم 

وكان  �شنة   16.91 خربة  مدة  ومبتو�شط  �شنة 

توزيع اأفراد العينة ح�شب املوؤهالت 

االإدارية  ال�شفة  ح�شب  العينة  اأفراد  توزيع  اأما 

 33 وعدد   %  29.9 بن�شبة  اإدارة  مدير   29 فهو 

وفق الن�شب التالية : دبلوم الدرا�شات العليا

دبلوم   ،  %  61.9 اجلامعية  ال�شهادات   ،  %  8.2
معهد  دبلوم  واأخريا   %  20.6 العايل  املعهد 

املتو�شط  دون  وما  وبنغازي  بطرابل�ص  متو�شط 

لهذه  الن�شبة  فكانت  �شبها  ب�شعبية 

ال�شهادات هى 9.3 % .

م�رشفني   4 وعدد   %  34 بن�شبة  ق�شم  رئي�ص 

بن�شبة 4.1 % واأخرى بعدد 31 وبن�شبة 32 % .

الق�شم الثالث

امل�شح اخلا�س بروؤ�شاء االأق�شام واملديرين 

جدول )5-8 ( توزيع اأفراد العينة ح�شب املوؤهل وال�شعبية واجلن�س

املوؤهل

دبلوم درا�شات عليا

بكالوريو�ص

لي�شان�ص

معهد عاٍل

معهد متو�شط

ثانوي فما دون

املجموع

الن�شبة

8.2

49.5

12.4

20.6

5.2

4.1

100

ذكور

3

20

0

10

3

0

36

اإناث

0

4

1

0

0

0

5

طرابل�ص

ذكور

4

13

7

7

2

0

33

اإناث

0

1

4

1

0

0

6

بنغازي

ذكور

1

10

0

2

0

3

16

اإناث

0

0

0

0

0

1

1

�شبها

ذكور

8

43

7

19

5

3

85

جمموع

8

48

12

20

5

4

97

اإناث

0

5

5

1

0

1

12

املجموع
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 جدول ) 5 - 9 ( توزيع اأفراد العينة ح�شب ال�شفة الوظيفية واملوؤهل واجلن�س

جدول ) 5 – 10 ( توزيع اأفراد العينة ح�شب الن�شاط والقطاع

جدول ) 5 - 11 ( توزيع اأفراد العينة ح�شب جمال العمل واجلن�س

اأما توزيعهم ح�شب جمال العمل ونوع القطاع العاملني فيه فهو مو�شح باجلدول التايل :

 اأما من حيث توزيع اأفراد العينة ح�شب جمال العمل واجلن�س فتو�شحها بيانات اجلدول التايل.

املجال

درا�شات واأبحاث

مقاوالت

تعليم

�شحي

م�شارف

ن�شاط اإنتاجي

معلومات

ن�شاط خدمي

اأعمال اإدارية

حما�شبة

اإح�شاء

املجموع

ذكور

2

11

2

11

4

9

12

15

11

4

4

85

اإناث

0

0

1

2

0

0

1

3

5

0

0

12

جمموع

2

11

1

13

4

9

13

18

16

4

4

95

الن�شبة

2.1

11.3

3.1

13.4

4.1

9.3

13.4

18.6

16.5

4.1

4.1

100

نوع القطاع

عام

خا�ص

التعليم

5

1

ال�شحة

10

6

اخلدمات

56

0

ال�رشكات

2

17

التعليم

5

1

املجموع

73

24

الن�شبة %

75.26

24.74

اخرىم�رشفرئي�ص ق�شممدير ادارة
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ثانياً: نتائج امل�شح 

لهذه  البحث  ا�شتمارة  ت�شمنته  ما  خالل  ومن 

العينة، مت تدوين النتائج التالية:

واملديرون  وامل�رشفون  االأق�شام  روؤ�شاء  اأبدى   -1
اجلامعية  الكليات  باأن خريجي   %  90.7 وبن�شبة 

من  متكينهم  قبل  تدريبية  دورات  اإىل  حاجة  يف 

احتياج  عدم  اأبدوا   %  9.3 ن�شبة  بينما   ، العمل 

خريجي اجلامعات اإىل دورات تدريبية ، اأما بالن�شبة 

خلريجي املعاهد العليا فاإن ن�شبة احتياجهم اإىل 

مثل هذه الدورات هى 92.8 % .

وهى اأعلى من ن�شبة اإحتياج خريجي اجلامعات ، اإال 

االآيل يف  دورات يف احلا�شب  اإىل  اأقل احتياجا  اأنهم 

نظر روؤ�شاء االأق�شام واملديرين وامل�رشفني .

خلريجي  املقرتحة  التدريبية  الدورات  وكانت 

اجلامعات واملعاهد العليا يف تعلم اللغات االأجنبية 

بن�شبة  واحلا�شوب   %)12.2  ،  12.5( بن�شبة  هى 

 %)3.3  ،  3.4( بن�شبة  اإدارية  ودورات   %)6.7  ،  9(

ودورات تقنية متقدمة  بن�شبة )1.1 ، 0(% ودورات 

 %)44.4  ،  42( العمل  تخ�ش�ص  تدريبية يف جمال 

االأداء  تقوية  وزيادة  العمل  مهام  ملعرفة  ودورات 

)11.4،13.3(% واأخريا دورات اأخرى وغري مبني بن�شبة 

)20.4 ، 20(% على الرتتيب .

يف  اجلدد  اخلريجون  اأبداه  ما  مع  يتفق  هذا   -2
اللغات  يف  وخا�شة  تدريبية  دورات  اإىل  حاجتهم 

دورات  واإىل  واحلا�شوب  )االإجنليزية(  االأجنبية 

تخ�ش�شية يف جمال العمل الأداء عملهم ب�شورة 

جيدة. مما يوؤكد للمرة الثانية اأن املناهج واملقررات 

ال  والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات  تعطيها  التي 

املحلية  الب�رشية  املوارد  وتاأهيل  الإعداد  تكفي 

الذي يتفق واحتياجات �شوق العمل يف  بال�شكل 

االقت�شاد الوطني.

اأمرا  اأ�شبحت  التعليم  جتويد  عملية  فاإن  وعليه 

مطلوبا وباإحلاح.

تف�شل  العمل  جهات  اأن  النتائج  اأظهرت   -3
خريجي الكليات اجلامعية العامة بن�شبة

  89.7 % والكليات اجلامعية اخلا�شة بن�شبة 3.1 

 7.2 بن�شبة  العامة  العليا  املعاهد  وخريجي   %
اأثر  %، بينما املعاهد العليا اخلا�شة مل يكن لها 
يذكر رمبا نتيجة لعدم معادلة �شهاداتها واعتماد 

نتائجها ر�شميا.

تنق�شه  اخلا�ص  التعليم  اأن  اإىل  ي�شري  قد  وهذا 

يتطلب  الذي  االأمر  املوؤهالت،  منح  امل�شداقية يف 

والبحث  للتعليم  العامة  ال�شعبية  اللجنة  من 

لهذه  واملتابعة  االإ�رشاف  اأدوات  تقوي  اأن  العلمي 

املوؤ�ش�شات من اأجل حت�شني م�شتوى اأدائها.

4- اأبدى روؤ�شاء االأق�شام وامل�رشفون واملديرون راأيهم 
بن�شبة 77.3 % باأن على الكليات اجلامعية بكافة 

اأنواعها اأن تدخل مقررات جديدة ملواكبة العوملة 

و�شوق العمل ، واقرتحوا اأن املقررات املطلوبة هى 

اللغات بن�شبة 6.7 % واحلا�شوب بن�شبة 13.3 % 

ومقررات اأخرى مل حتدد بن�شبة 80 % .

وكانت وجهة نظر جهات العمل وبن�شبة

م�شاحبا  التطبيقي  اجلانب  يكون  اأن   %  89.7
للجانب النظري يف اإعداد اخلريج للحياة العملية .

قبل  من  ا�شتنتاجه  �شبق  ما  مع  يتفق  وهذا 

وجهة  من  العمل  جهات  وترى   ، اجلدد  اخلريجني 

قبل  الطالب  يرتبط  اأن   %  78.4 وبن�شبة  نظرها 

بفرتة  لتخ�ش�شه  املناظرة  العمل  بجهة  تخرجه 

وبن�شبة  نظرهم  وجهة  من  ويرون كذلك   ، كافية 

يف  العمل  بجهة  الطالب  يلتحق  اأن   %  86.6
بربنامج  ال�شنوية  ون�شف  ال�شيفية  العطالت 

التخ�ش�شات  يف  وخا�شة  للعمل  الإعداده  تدريبي 

واملحا�شبة   ) والنفط  اجليولوجيا   ( الهند�شية 

وغريها من اجلهات ذات العالقة .

العمل  جهات  ر�شا  ن�شبة  اأن  النتائج  اأظهرت   -5
العليا  واملعاهد  اجلامعية  الكليات  خريجي  على 

دون  للنوعني  مت�شاوية  �شبه  هى  فيها  العاملني 

متييز يذكر كما هو مو�شح باجلدول التايل :

ابدى نحو 91 

% من روؤو�شاء 
االدارات وجهات 

العمل، باأن 

خريجي 

اجلامعات يف 

حاجة اىل 

اخ�شاعهم 

لدورات تدريبية 

قبل متكينهم 

من العمل.

ان املناهج 

واملقررات 

الدرا�شية 

التي تقدمها 

موؤ�ش�شات 

التعليم 

والتدريب ال 

تكفي العداد 

وتاأهيل املوارد 

الب�رشية 

املختلفة 

بال�شكل 

الذي يتفق 

واحتياجات 

�شوق العمل
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تفرق  ال  العمل  جهات  اأن  النتائج  اأظهرت   -6
ب�شكل ملحوظ يف تف�شيل جن�ص على اآخر ، واأن 

معها  العاملني  املوظفني  تف�شل  اجلهات  هذه 

من اجلن�شني بن�شبة 80.4 % ، ومن الذكور فقط 

14.4 % ومن االإناث بن�شبة 5.2 % . وبالتايل فاإن 
اإىل  يرجع  اجلن�شني  من  اآخر  على  نوع  تف�شيل 

طبيعة عمل اجلهة ومل يكن ذات داللة اإح�شائية 

 . )α = 0.05( معنوية عند م�شتوى

7- ترى جهات العمل حتديد �شن معينة للتوظيف 
بها بن�شبة 33 % ، بينما ال ترى حتديد �شن معينة 

للتوظيف بن�شبة 67 % ، واأن ال�شن املطلوبة عادة 

اجلامعات  من  اجلدد  اخلريجني  �شن  مع  تتفق  ما 

واملعاهد العليا .

اإجادة  ت�شرتط  اأنها  على  العمل  جهات  اأعربت   -8
بن�شبة  وذلك  معها  للعمل  معينة  اأجنبية  لغة 

االإجنليزية  اللغة  هى  اللغة  هذه  واأن   ،  %  47.4
املطلوبة.  الوحيدة  اللغة  وهى   %  100 بن�شبة 

هذه  اأن  تعني  باجلدول  املو�شحة  الن�شب  هذه 

اجلهات متاح لديها فر�ص عمل اأكرث اأمام اخلريجني 

واأن االإقبال عليها ت�شوبه بع�ص امل�شاكل �شواء يف 

�شعف قيمة املرتب اأو �شعوبة يف اإجراءات القبول 

اأو و�شع بع�ص اال�شرتاطات املجحفة اأو غري ذلك من 

 %  52.6 بن�شبة  اللغة  اإجادة  ت�شرتط  ال  بينما 

وذلك ح�شب طبيعة ونوعية جهة العمل ومدى 

احتياج ا�شتخدامها للغات اأجنبية .

9- اأبدت جهات العمل ا�شرتاطها اإجادة ا�شتخدام 
احلا�شوب للتوظيف بها بن�شبة 59.8 % .

نظام  ت�شتخدم  العمل  جهات  اأن  لوحظ   -10
العقود املحلية بن�شبة 63 % ، واأن مدة التعاقد 

هى ما بني 6 �شهور اإىل ثالث �شنوات .

باأن  ترى  العمل  جهات  اأن  النتائج  اأظهرت   -11
اإليه  امل�شندة  امل�شئولية  حتمل  على  قادر  اخلريج 

بدرجة �شعيفة بن�شبة 13.4 % وبدرجة متو�شط 

 %  41.2 بن�شبة  جيدة  وبدرجة   %  30.9 بن�شبة 

الن�شب  هذه    .  %  14.4 بن�شبة  عالية  وبدرجة 

يجب الوقوف عندها ودرا�شة اأ�شبابها .

ما  حول  اإليها  النظر  لفتت  التي  املالحظة   -12
مدى االإقبال على االلتحاق بجهة العمل وكانت 

ن�شب االإجابة فيها كالتايل :

االأ�شباب . وهذا يوؤكد للمرة االأخرى غياب اإدارة �شوق 

العمل و�شعف اآلياتها يف االإدارة واملراقبة واالإ�رشاف 

االقت�شاد  يف  واال�شتخدام  التوظيف  �شوؤون  على 

الوطني.

درجة االإجابة

ن�شبة االإجابة

�شعيفة

4.1

متو�شطة

18.6

جيدة

44.3

عالية

33.0

جدول ) 5 - 12 ( يو�شح التوزيع العددي والن�شبي لر�شا جهات العمل على اخلريجني

جدول ) 5 - 13 ( ن�شبة مدى االقبال على االلتحاق بجهة العمل

درجة الر�شا

مقبــول

متو�شط

جيـــد

عاٍل

العـدد

12

30

46

9

الن�شبــة %

12.4

30.9

47.4

9.3

خريجو الكليات اجلامعية

العـدد

15

33

44

5

الن�شبة %

15.5

34.0

45.4

5.2

خريجو املعاهد العليا

ال يوجد اي متييز 

لدى جهات 

العمل جلن�س 

دون اآخر وهى 

تف�شل توظيف 

العاملني معها 

من اجلن�شني
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اأوال: النتائج:

اإن من بني اأهم النتائج التي اأظهرها امل�شح امليداين 

يف  العاملني  اجلدد  اخلريجني  من  ب�شيطة  لعينة 

قطاعات االقت�شاد الوطني العام واخلا�ص اإىل جانب 

عينة من مديري االإدارات وروؤ�شاء االأق�شام وامل�رشفني 

اأولئك اخلريجون،  يف جهات العمل التي يعمل بها 

والتي كانت لها داللة وا�شحة على اأهمية مو�شوع 

هذا التقرير  جودة التعليم من اأجل تو�شيع فر�ص 

العمل ، هى االآتي:

1- اأجابت ن�شبة كبرية من عينة اخلريجني اأنهم يف 
حاجة اإىل املزيد من الدورات التدريبية الإتقان جمال 

عملهم واأنهم  بحاجة لدورات يف اللغات االأجنبية 

واإىل  )كمبيوتر(  احلا�شوب  يف  ودورات  )االإجنليزية( 

بع�ص الدورات امل�شاعدة املتخ�ش�شة الأداء بع�ص 

االأعمال املميزة والدقيقة.

عينة  اأفراد  من   %  67.2 اأن  النتائج  اأظهرت   -2
اإليها  املن�شبني  الوظيفة  باأن  اأجابوا  الدرا�شة 

حتتاج اإىل لغة اأجنبية )االإجنليزية بن�شبة 99 %(.

اقرتح  اخلرجني  عينة  اأفراد  من   %  44 ن�شبة   -3
اقرتح   %  12 وبن�شبة  املوجودة  املناهج  تطوير 

اإقامة دورات تدريبية.

4- اأن ن�شبة 73.3 % من جملة اأفراد عينة الدرا�شة 
اأعربوا عن احتياجهم اإىل نوع  من امل�شاعدة الأداء 

وظائفهم ب�شكل جيد.

اجلدد  اخلريجني  جملة  من   %  52.8 اأبدى   -5
عليها  املعينني  الوظيفة  اأن  على  موافقتهم 

حتتاج اإىل اإتقان تقنية معينة.

6- 65 �شخ�شا من بني 103 اأ�شخا�ص بن�شبة 63.1 
% ممن اأبدوا موافقتهم على احتياجهم اإىل اإتقان 

املطلوبة  التقنيات  هذه  بني  ومن  معينة  تقنية 

هى احلا�شب االآيل )كمبيوتر( ،

اأبدوا  اجلدد  اخلريجني  عينة  اأفراد  من   %  55.8  -7
اإليها  املن�شبني  الوظيفة  اأن  على  موافقتهم 

حتتاج اإىل خربة لفرتة طويلة.

البحث  عينة  من   %  60 وبن�شبة  خريجا   117  -8
اأبدوا موافقتهم على اأن الوظائف املن�شبني اإليها 

ي�شري  وهذا  درا�شتها.  �شبق  مقررات  اإىل  حتتاج 

باالأ�شلوب  يكن  مل  املقررات  هذه  تعليم  اأن  اإىل 

املنا�شب خالل فرتة الدرا�شة.

توفري  اال�شتخدام يف  اإدارة  اأداء  9- �شعف م�شتوى 
يف  دورها  اإن  حيث  عليه،  للباحثني  العمل  فر�ص 

من  فقط   %  24 ن�شبة  يتعد   مل  املجال  هذا 

جملة التوظيف للخريجني اجلدد.

10- وجود تباين كبري جدا يف م�شتوى املرتبات فيما 
بعقود  والعاملني  درجات  على  امل�شنفني  بني 

اإىل  ي�شل  حيث  فئة  كل  داخل  يف  عمل.وكذلك 

اأي�شا  وهذا  فئة،  كل  يف  اأ�شعاف  ثالثة  من  اأكرث 

وعدم  العمل   �شوق  اإدارة  دور  �شعف  اإىل  ي�شري 

العمل  ل�شوؤون  واملتابعة  االإ�رشاف  مقدرتها على 

وتطبيق القوانني واللوائح ال�شارية.

االأق�شام  وروؤ�شاء  املديرين  من   %  92.8 اأبدى   -11
يف  اجلامعية  الكليات  خريجي  باأن  وامل�رشفني، 

حاجة اإىل دورات تدريبية قبل متكينهم من العمل. 

واأن الدورات املقرتحة من قبل هوؤالء هى يف جمال 

اللغات وب�شكل خا�ص اللغة االإجنليزية واحلا�شوب 

ويف االإدارة والتقنية املتقدمة ودورات تخ�ش�شية 

يف جمال العمل ودورات ملعرفة مهام العمل.

االأق�شام  وروؤ�شاء  املديرين  من   %  77.3 اأجاب   -12
بكافة  اجلامعية  الكليات  على  باأن  وامل�رشفني، 

الق�شم الرابع

اأهم النتائج والتو�شيات 
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ملواكبة  جديدة  مقررات  تدخل  اأن  جماالتها، 

ومتطلبات �شوق العمل املت�شارعة التغري.

العمل،  % من جهات   89.7 اأو�شحت  ن�شبة   -13
للجانب  م�شاحبا  التطبيقي  اجلانب  يكون  اأن 

النظري يف عملية اإعداد اخلريج للحياة العملية.

14- ترى جهات العمل وبن�شبة  78.4 % اأن يرتبط 
املناظرة  العمل  بجهة  تخرجه  قبل  الطالب 

لتخ�ش�شه.

تتم  اأن   %  86.6 وبن�شبة  العمل  جهات  ترى   -15
العطلة  خالل  الطالب  وقت  من  اال�شتفادة 

ال�شيفية اللتحاقه بجهات العمل لتلقي برامج 

تدريبية تطبيقية مع املمار�شة العملية وخا�شة 

واملحا�شبة  واجليولوجيا  الهند�شة  جماالت  يف 

واالإدارة وغريها.

اأن  جدا،  وا�شح  وي�شكل  تبني  النتائج،  هذه  اإن 

العملية  واقع  النظر يف  الإعادة  ملحة جدا  احلاجة 

التعليمية مبا يتفق وامل�شتجدات على ال�شعيدين 

والتاأهيل  االإعداد  عملية  واأن  واخلارجي.  املحلي 

موؤ�ش�شاتنا  قبل  من  الوطنية  الب�رشية  للموارد 

يكون  اأن  يجب  مما  اأدنى  هو  والتدريبية  التعليمية 

عليه وفق متطلبات �شوق العمل املحلية، واأن هذه 

النتيجة قد جاءت من كال طريف العالقة مما يوؤكد 

�شحتها.

�شوق  اإدارة  �شعف  النتائج  هذه  اأو�شحت  كما 

كنتيجة  احلاالت،  من  الكثري  يف  وغيابها  العمل 

ا�شتقرار  وعدم  اإمكانياتها  وقلة  اأدواتها  لتخلف 

تنظيماتها الرئي�شية.مما اأدى اإىل ت�شوهات متعددة 

للقوانني  ال�شليم  التطبيق  وعدم  العمل  ل�شوق 

والقرارات التي تنظم التعامل يف هذه ال�شوق.

ثانيا – التو�شيات

1- اإعادة النظر با�شتمرار يف مفردات املقررات املوجودة 
التعليم  مبوؤ�ش�شات  جديدة  مقررات  وا�شتحداث 

العايل وتطويرها وحتديتها مبا يتوافق مع �شوق العمل 

، مع احلفاظ يف نف�ص الوقت على امل�شتوى االأكادميي 

املقارن يف االإطار العاملي وذلك من اأجل امل�شاهمة يف 

الرفع من م�شتوى التنمية الب�رشية .

مبرحلة  التعليم  قطاع  النهج  هذا  على  �شار  وقد 

املنهج  العام  هذا  اأدخل  حيث  االأ�شا�شي  التعليم 

ال�شنغافوري يف بغ�ص �شفوفه و�شوف يتم تعميمه 

الأجل  املتعاقبة  ال�شنوات  يف  ال�شفوف  باقي  على 

النهو�ص مب�شتوى الطالب وتطوير هذه املرحلة .

وتوازنها  التطبيقية  املقررات  ن�شبة  من  الرفع   -2
مع املقررات النظرية املقررة ، حتى يتمكن الطالب 

من الربط بني املقررات الدرا�شية النظرية والتطبيق 

العملي على ما يتعلمه نظريا .

اللغة  وخا�شة  اللغات  بتعليم  االهتمام   -3
االإجنليزية واإتقانها قراءة وكتابة وحديثا ، وذلك من 

خالل توفري معامل اللغات باملوؤ�ش�شات التعليمية 

واإعادة النظر يف مناهجها.

املوؤ�ش�شات  يف  اجلودة  معايري  تطبيق  يجب   -4
واأنواعها  م�شتوياتها  خمتلف  على  التعليمية 

العامة منها واخلا�شة وذلك الأجل متكني خريجيها 

تطرحها  التي  العمل  فر�ص  على  احل�شول  من 

واخلا�شة  العامة  واجلهات  وال�رشكات  املوؤ�ش�شات 

بكفاءة عالية .

بالتخ�ش�شات  االلتحاق  اإىل  بالطالب  الدفع   -5
اإذا  وما  املختلفة  العلمية  امل�شتويات  يف  املطلوبة 

اإذا كانت على  ما  اأو   ، اأدبية  اأو  كانت علمية منها 

اأو  اخلا�شة  اأو  العامة  اجلامعية  الكليات  م�شتوى 

ملواكبة ظروف  وذلك  العليا  املعاهد  على م�شتوى 

م�شتمر،  تغري  من  فيها  يح�شل  وما  العمل  �شوق 

العالقة  وربط  ل�شغلها  وظائف  من  تطرحه  وما 

العمل  �شوق  واحتياجات  التعليم  خمرجات  بني 

لنوعية  احلايل  الو�شع  يتغري  اأن  ين�شح  وبالتايل   .

تخ�ش�ص بع�ص الطالب غري املتوفر اأمامهم فر�ص 

لتخ�ش�شاتهم  املقابلة  العمل  فر�ص  الأن  العمل 

قد اأ�شابها الت�شبع وبالتايل مل تعد ذات اأهمية يف 

ا�شتقطاب اخلريجني من هذا النوع من التخ�ش�ص . 

وبالتايل فاإن هذه امل�شائل ت�شاهم يف زيادة معدالت 

النمو للتنمية الب�رشية .

املعاهد  اإىل  الطالب  ان�شمام  ت�شجيع  يجب   -6
واملهنية  منها  االأكادميية  التخ�ش�شية  العليا 

العمل  �شوق  يف  اإليها  للحاجة  وذلك   ، والفنية 
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لبناء ليبيا الغد والدفع بعجلة التنمية اإىل االأمام 

املدربة  الفنية  العمالة  من  احلا�شل  النق�ص  و�شد 

واملوؤهلة يف ال�شوق الليبي حاليا . 

املهنية  منها  �شواء  املنا�شبة  الدورات  اإقامة   -7
داخلية   ، الطويلة  اأو  االأجل  ق�شرية   ، التقنية  اأو 

يتقدمون  ممن  اجلدد  للخريجني  وذلك  خارجية  اأو 

املختلفة  اجلهات  لدى  فر�ص عمل  على  للح�شول 

وتقييمها وجعلها اأحد �رشوط التعيني بها .

8- خلق اآفاق جديدة لفر�ص عمل جديدة  من اأجل 
�شخمة  م�شاريع  اإقامة  خالل  من  ب�رشية  تنمية 

ت�شتقطب اخلريجني اجلدد م�شتقبال .

للم�شاهمة  اخلا�ص  القطاع  اأمام  املجال  فتح   -9
بجانب القطاع العام يف النهو�ص مب�شتوى التنمية 

واإتاحة  �شليمة  علمية  اأ�ش�ص  على  الب�رشية 

الفر�شة لها يف بناء ليبيا الغد ، وا�شتيعاب العمالة 

الوطنية املوؤهلة يف خمتلف التخ�ش�شات .

القوى  اإدارة  به  تقوم  الذي  الدور  تفعيل   -10
جهات  على  اخلريجني  توزيع  جمال  يف  العاملة 

العمل املختلفة نظرا خلربتها ونخ�ش�شها يف اإدارة 

هذا املجال احليوي . 

11- ن�رش فكرة التعيني بعقود ملدة ال تقل عن �شنة 
قابلة للتجديد وبراتب جمز ) منا�شب ( يف مفاهيم 

درجات  على  التعيني  من  بدال  وتر�شيخها  املجتمع 

تطوير  اإىل  اجلدد  اخلريجني  لتحفيز  وذلك  م�شنفة 

اأنف�شهم والرفع من كفاءتهم وقدراتهم ملواجهة 

منا�شبة  عمل  فر�شة  على  احل�شول  يف  املناف�شة 

بالقطاعات املختلفة .

اأن ي�شاهم االإعالم يف االإعالن عن فر�ص  12- يجب 
عرب  املختلفة  اجلهات  توفرها  التي  اجلديدة  العمل 

ال�رشوط  عن  واالإعالن  املتنوعة،  االإعالمية  و�شائله 

اإطار  يف  املتوفرة  الوظائف  هذه  ل�شغل  املطلوبة 

ال�شفافية واملناف�شة ال�رشيفة .

املنا�شبة  التقنيات  باإدخال  االهتمام   -13
والتابث  منها  املحمول  احلا�شوب  اأجهزة  وخا�شة 

وا�شتخدامها يف الكثري من التطبيقات للم�شائل 

واملوا�شيع املتعلقة باملقررات الدرا�شية املختلفة ، 

امل�شهورة مثل  الربجميات  بع�ص  ا�شتخدام  وتعلم 

Word ، Excel وغريها يف جمال املعلوماتية .

ربط  خالل  من  الب�رشية  بالتنمية  االهتمام   -14
املناظرة  العمل  بجهة  تخرجه  قبل  الطالب 

الطالب  يلتحق  واأن   ، كافية  بفرتة  لتخ�ش�شه 

بجهة العمل يف فرتة العطالت ال�شيفية ون�شف 

ح�شب  للعمل  الإعداده  تدريبي  بربنامج  ال�شنوية 

جمال  يف  وخا�شة  جهة  كل  تخ�ش�ص  متطلبات 

النفط واملحا�شبة وغريها .

املقررات  تطبيق  للطالب  يتيح  االلتحاق  هذا   

العملي  باجلانب  وربطها  النظرية  الدرا�شية 

نف�شه  والثقة يف  اخلربة  لديه  يكون  مما  التطبيقي 

والقدرة على االأداء اجليد يف جمال تخ�ش�شه وعمله، 

وربطها ببع�ص الدورات املتخ�ش�شة وامل�شاعدة يف 

خ�شو�شيات العمل ب�شكل مبا�رش .

اجلامعات  من  اخلريجني  �شهادات  اعتماد    -15
واملعاهد العليا اخلا�شة وفق معايري اأكادميية حمددة 

للتعليم  العامة  ال�شعبية  اللجنة  اأمانة  تعدها 

اأمام  الفر�شة  اإتاحة  الإمكانية  وذلك   ، العايل 

واحل�شول  ذاتهم  الإثبات  املوؤ�ش�شات  هذه  خريجي 

على فر�ص عمل مت�شاوية مع اأقرانهم من خريجي 

اجلهات العامة .

16- يجب اأن يكون القبول للح�شول على وظيفة 
معينة مبختلف اجلهات ب�شفافية كاملة بناء على 

خالل  من  املتقدمني  بني  املت�شاوية  الفر�ص  تكافوؤ 

الوظائف  ل�شغل  املعلنة  الوظيفية  امل�شابقات 

املطلوبة .

على  العمل  �شوق  اإدارة  وتنظيم  بناء  اإعادة   -17
ويتجاوب  الع�رش  وروح  يتفق  ومبا  �شحيحة  اأ�ش�ص 

قوة  واأو�شاع  املحلية  ال�شوق  واقع  مع  بفاعلية 

العمل الوطنية.
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اإطار عام  من خالل ما تقدم، وبهدف عر�ص 

بع�ص  نقتب�ص  اأن  نحاول  الرتبوي،  لالإ�شالح 

من  التعليمي  النظام  لتطوير  امل�شاهد 

الب�رشية  للتنمية  االأول  الوطني  التقرير 

)ليبيا- تقرير التنمية الب�رشية 1999(.

لـتطوير  ال�شعي  يف  ال�شحيح  النهج  اإن 

النظام التعليمي يف املجتمع الليبي، هو اأن 

يتم هذا التطوير يف اإطار الروؤية ال�شمولية 

واالجتماعية  االقت�شادية  للتنمية 

وبال�شكل الذي يتالءم مع املراجعة املتكاملة 

لالقت�شاد الوطني وامل�شار التنموي املرغوب 

لهذا االقت�شاد.

ومن خالل ما هو متاح من معلومات وبيانات 

مبختلف  والتدريب  التعليم  عن  اإح�شائية 

ت�شري  ما  اإىل  بالنظر  وكذلك  م�شتوياتهما 

اإليه اإح�شاءات الباحثني عن العمل واأو�شاع 

�شوق العمل املحلية وما تفرزه من تناق�شات 

التخ�ش�شات  بع�ص  يف  فائ�ص  �شكل  يف 

اأخرى وعر�ص قوى عاملة وطنية  ونق�ص يف 

مل تتوفر لها فر�ص عمل كافية ال�شتيعاب 

فيه  يوفر  الذي  الوقت  يف  العر�ص  هذا 

االقت�شاد الـــوطني مئات االآالف من فر�ص 

العمل املنتجة للعمالة الوافدة.

اإن مثل هذه الو�شعية ت�شتدعي اأن تكـــون 

التعليمي  النظام  لتطوير  املنهجيــة 

كل  اعتبارها  يف  تاأخذ  متكاملة  منهجية 

الذي  املرغــوب  التطوير  املوؤثرة يف  امل�شاهد 

لالقت�شاد  املتكاملة  املراجعة  مع  يتالءم 

لهذا  امل�شتهدف  التنموي  وامل�شار  الوطني 

االقت�شاد.

اأوالً: امل�شاهـد 

تاأثري  ذات  نراها  التي  امل�شاهد  تلك  بني  ومن 

مبا�رش هى:-

الكامل  اال�شتيعاب  حتقيق  �شمان   -1
اال�شتمرار  التعليم،اأي  �شن  يف  لل�شكان 

واال�شتجابة  الكمي  التو�شع  �شيا�شة  يف 

للطلب االجتماعي على التعليم مبختلف 

م�شتوياته.

باأبعادها  التعليم  جودة  على  التاأكيد   -2
جعــل  خالل  من  وذلك  املختلفة 

تواكب  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ش�شــة 

واالجتماعية  االقت�شادية  التطويرات 

والتغريات احلديثة فـــي ميــــادين العلم 

واملعرفة.

الوطني  االقت�شاد  احتياجات  تلبية   -3
بـــالكم  الوطنية  العاملة  القوى  من 

التعليم  وتوجيه  املطلـــوبني  والكيـــف 

يوؤدي  مبا  النظامي  وغري  النظامي  ب�شقيه 

اإىل تلبية تلك االحتياجات.

كلفة  على  والرتكيز  االإنفاق  تر�شيد   -4
تخفي�شها  بهدف  التعليمي  النظام 

التكلفة  ح�شــــابــــات  طريـــق  عن 

التكاليف  بع�ص  وا�شرتداد  والفاعلية 

امل�شـــتجـــدات  بع�ص  وا�شتخدام 

فــــي هذا املجــــال وا�شتبدال �شيا�شات 

التو�شع االأفقي امل�شتت لبع�ص امل�شتويات 

،وذلك بهـــــدف تخفــــي�ص  التعليمية 

وتوجيه  االجتماعي  العائد  ورفع  االإنفاق 

اجلهد املايل لتح�شني النوعية.

ان يتم تطوير 

النظام 

التعليمي يف 

اطار الروؤية 

ال�شمولية 

للتنمية 

االقت�شادية 

واالجتماعية 

ال�شامله 

ويتالئم مع 

املراجعة 

املتكاملة 

لالقت�شاد 

الوطني وامل�شار 

التنموي املرغوب
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املتعلق  االأول  امل�شهد  اأن   ، فيه  ال�شك  ومما 

والفل�شفة  يتفق  الكمي  بالتو�شع 

االجتماعية التي يتبناهـــا املجتمع الليبي 

والتي توؤمن بامتالك املعرفة كحق طبيعي 

وب�شـــرورة اإي�شـــال التعليـــم اإىل عموم 

اجلماهري التي ت�شكل قوة التعليم.

ومن املعلوم اأن هذا امل�شهد يتعلق مبدخالت 

،املعلم  )الطالب  التعليمية  العملية 

يتوجب  م�شكالت  هناك  واأن  ،املدر�شة( 

املدخالت  من  مدخل  كل  يف  مواجهتها 

املذكورة.

النظر  هناك �رشورة  الطالب  اإىل  فبالن�شبة 

يتم  وا�شحة،واأن  قبول  �شيا�شات  حتديد  يف 

اإعمالها قانونيا،واالأمر هنا يتعلق ب�شيا�شات 

القبول يف جميع املراحل التعليمية ما بعد 

�شيا�شة  بقيت  ما  واإذا  االأ�شا�شي،  التعليم 

التعليم  ملرحلة  مالئمة  املفتـــوح  البــاب 

االأ�شا�شي،فاإن �شيا�شات القبول يف التعليم 

والتنويع  التمهني  من  واملوقف  املتو�شط 

يجب اأن تتم يف �شوء اأولويات امل�شهد الثالث 

احتياجات �شوق العمل ودرا�شة اآلياته �شمن 

التوجهات اجلديدة للتخطيط .

العايل  التعليم  يف  القبول  �شيا�شات  وعن 

يف  لال�شتمرار  جماال  هناك  باأن  نعتقد  فال 

االإكثار  اإن  حيث  االأفقي،  التو�شع  �شيا�شة 

يف  اأهميته  من  ،بالرغم  اجلامعات  فتح  من 

يوؤدي  ،فاإنه  للجميع  التعليم  حتقيق  اإطار 

اإىل  يف حالة عدم توفر املقومات االأ�شا�شية 

التقليل من اأهمية التعليم اجلامعي، ومن 

امل�شتوى العلمي للجامعات املتناثرة.

الذي  امل�شتوى  هذا  يف  التو�شع  باأن  وال�شك 

اأن  يجب  التعليمي  الهرم  قمة  ي�شكل 

اأكرث من  الدقيقة  اجلدوى  يخ�شع حل�شابات 

�شد  ي�شبح  فقد  واإال  امل�شتويات  من  غريه 

وكذلك   ، احلجم  وفورات  اقت�شاديات  مبداإ 

ميكن  كما  بالنوعية،  التحكم  مبداإ  �شد 

اأن يجعل من التعليم العايل جمرد �شنوات 

اإ�شافية للتعليم الثانوي بدون حتقيق هدفه 

االأ�شا�شي يف خلق فئة مهنية عالية التاأهيل 

تدعم االقت�شاد الوطني واملجتمع وت�شكل 

الر�شيد االأف�شل يف راأ�ص املال الب�رشي.

ويف �شياق التعليم العايل كذلك ،فاإن العديد 

للنهو�ص  مطلوبة  تبقى  االإ�شالحات  من 

مب�شتوى مـــدخالت هذا القطاع التعليمي 

وخا�شة ما يتعلق منها باالأ�شاتذة والهيئات 

�شمان  وكيفية   ، والبحثية  التدري�شية 

والنوعية  املادية  واملتطلبات  احلوافز  توفري 

اإنتاج  لزيادة  الالزم  واملناخ  املعرفة  وم�شادر 

العاملة  القوى  من  الهامة  ال�رشيحة  هذه 

املتعلمة وا�شتثمار وقتها وجهدها ب�شكل 

ي�شمن التوظيف االأمثل للموارد.

والتعيني  القبول  ب�شيا�شات  يتعلق  ما  ويف 

االأ�شا�شي  التعليم  مرحلتي  ملعلمي 

االأمر يتطلب كذلك و�شع  ، فاإن  واملتو�شط 

م�شاهد فرعية جديدة تاأخذ باالعتبار:

جغرافيا  احلايل  املخزون  توزيع  اإعادة   -1
للموارد  االأمثل  التوظيف  هدف  يحقق  مبا 

املتاحة.

لفرتة  اجلديد  التوظيف  اإجراءات  جتميد   -2
زمنية.

مما ال�شك فيه ان 

التعليم العايل 

يحتل قمة 

الهرم التعليمي 

يف اليالد، ومن ثم 

يجب ان يخ�شع 

حل�شابات اجلدوى 

الدقيقة اكرث 

من غريه من 

امل�شتويات، واال 

فقد ي�شبح �شد 

مبداأ وفورات 

اقت�شاديات 

احلجم، 

وكذلك �شد 

مبداأ التحكم 

بالنوعية، كما 

ميكن ان يجعل 

من التعليم 

العايل جمرد 

�شنوات ا�شافية 

للتعليم الثانوي
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ال�شلك  يف  التعيني  قوانني  مراجعة   -3
غري  للمعلمني  ي�شمح  ال  بحيث  التعليمي 

املوؤهلني بالدخول لهذا املجال، على اأن يتم 

ذلك وفق خطة الإعادة التاأهيل للموجودين 

حاليا.

مراجعته  يتوجب  الذي  االآخر  املدخل  ولعل 

املدر�شية،  االأبنية  هو  امل�شهد  هذا  �شمن 

اأية �شيا�شات ب�شاأنها  والتي ال ميكن اقرتاح 

من  يتم  �شامل  م�شح  اإىل  تخ�شع  مل  ما 

اأ�شا�ص  على  املرافق  تلك  تقييم  خالله 

اال�شتيعابية  والقدرة  التكاليف  ح�شاب 

،،،اإلخ.

اأن يكون  االأمر ي�شتوجب م�شتقبال  اأن  كما 

لالإن�شاءات  هناك معهد وطني متخ�ش�ص 

التعليمية ،وقد يفيد التذكري مرة اأخرى باأن 

ظاهرة التو�شع االأفقي يف البناء املدر�شي يف 

م�شتقبال  تخ�شع  اأن  يجب  املناطق  كافة 

وموؤ�رشات  ملعايري  االأخرى  املدخالت  كحال 

املكاين  والتخطيط  التعليمية  اخلرائط 

للمناطق.

املتكامل  التخطيطي  العمل  هذا  مثل  اإن 

�شي�شكل يف حالة تطبيقه اجتاها جديدا يف 

التخطيط التعليمي يف االقت�شاد الوطني، 

من  العديد  �شيحل  تطبيقه  باأن  ونعتقد 

نن�شى  وال  باملدخالت،  املتعلقة  امل�شكالت 

امل�شهد  هذا  ت�شميم  عند  احلال،  بطبيعة 

وبرجمته  منذجته  يف  االعتبار  بعني  ناأخذ  اأن 

واإدارة  عام  بوجه  التعليمية  االإدارة  اإ�شالح 

حيث  اخل�شو�ص  بوجه  العايل  التعليم 

حتدد  تقاليد  وفق  و�شعها  باأهمية  نعتقد 

هويتها وعملياتها.

واملتعلق بتجويد وجتديد  الثاين  امل�شهد  اأما 

نطلق  اأن  ميكن  ما  ،اأو  التعليمية  العملية 

التطوير  عملية  يف  املحوري  امل�شهد  عليه 

امل�شتهدفة.

وهو مبثابة اإعادة القدرة املوؤ�ش�شية للنظام 

تطوير  فاإن   ، املثال  �شيغة  ويف  التعليمي، 

اجلانب املوؤ�ش�شي لقطاع التعليم ،يجب اأن 

ال يتم ب�شورة جمزاأة، بــل من خالل عالقات 

يف  تتمثل  اأو�شع  تطوير  بعملية  وا�شحة 

اإعادة بناء القدرة املوؤ�ش�شية على امل�شتوى 

ما  )م�شهد  ككل  االجتماعي  االقت�شادي 

امل�شهد  اأن  اإال   ) االأمر  عليه  يكون  اأن  يجب 

تتحمله  الذي  الواقع  �شيغة  اأو  العملـــي 

يكون  اأن  ميكن  )ما  م�شهد  هو  النمذجة 

عليه االأمر( حيث يجري تدار�ص هذا امل�شهد 

الرئي�شية  امل�شاهد  مع  عالقته  يف  النوعي 

الثالثة االأخرى لل�شيا�شة التعليمية والعمل 

جهد االإمكان على حتويل متغرياته النوعية 

اإىل اأخرى كمية من اأجل �شهولة اإدخالها يف 

املقرتح  التعليمية  املوؤ�ش�شة  اإ�شالح  منوذج 

و�شيا�شاته البديلة.

والرابع  الثالث  للم�شهدين  وبالن�شبة 

العمل  �شوق  احتياجات  بتلبية  املتعلقني 

العائد  معدالت  وح�شابات  املحلية 

التعليمي فال ميكن يف التخطيط ال�شليم 

مطلوب  االآخر،فاالأول  دون  اأحدهما  تبني 

الكلي  االقت�شاد  م�شتوى  على  وباإحلاح 

اعتمادا على و�شع اخل�شو�شيات ال�شكانية 

مواطن  وواقع  العمل  �شوق  وخ�شو�شيات 

والثاين   ، الكلي  االقت�شاد  وحالة  ال�شغل 

اجلزئي  االقت�شاد  م�شتوى  على  مطلوب 

والكفاءة املوؤ�ش�شية التنظيمية . 

ان ا�شالح 

�شيا�شات 

التعليم وربطها 

ب�شيا�شات 

اال�شالح 

االقت�شادي 

ال تعني 

جمرد النظر 

اىل موؤ�رشات 

العر�س والطلب 

وتوازناته عند 

التخطيط 

للتعليم 

وخمرجاته 

مقابل 

احتياجات 

�شوق العمل، 

حيث ان ق�شايا 

الطلب والعر�س 

ب�شكلها 

الو�شعي تفرت�س 

ان هذه ال�شوق 

تعمل بطريقة 

عقالنية



تقرير عن حالة التنمية البشرية 2009

121

الثالث هو معيار اجلدوى لكل ما  فامل�شهد 

امل�شاهد  يف  اإ�شالحات  من  اقرتاحه  ميكن 

الليبي  ال�شياق  مع  ويتقارب  االأخرى  الثالثة 

باإعادة  يطالب  الذي  الب�رشية  للتنمية 

هيكلية قطاعات التنمية الب�رشية وبتعزيز 

عن  الهدر  وبتقليل  االأداء  يف  الكفاءة 

والتكلفة  والعائد  التكلفة  حتليالت  طريق 

مدى  وتقرير  الربامج  تقييم  يف  والفاعلية 

منها  للم�شتحدث  بالن�شبة  اجلدوى 

و�شوال اإىل حالة اال�شتخدام االأمثل لالإنفاق 

االجتماعي وتعظيم عوائده.

من  املطلوب  اأن  جديد،  من  نوؤكد  اأن  يبقى 

امل�شتقبلية  وا�شت�رشافاته  الثالث  امل�شهد 

وربطها  التعليمية  ال�شيا�شات  الإ�شالح 

لي�ص  هو  االقت�شادي  االإ�شالح  ب�شيا�شة 

والطلب  العر�ص  موؤ�رشات  اإىل  النظر  جمرد 

للتعليم  التخطيط   عند  وتوازناته 

العمل،  �شوق  احتياجات  مقابل  وخمرجاته 

وعالقاته  وحوافزه  ال�شوق  تلك  درا�شة  بل 

واملهن،  املهارات  من  متطلباته  وم�شتقبل 

ب�شكلها  والطلب  العر�ص  ق�شايا  اإن  حيث 

الو�شعي تفرت�ص باأن ال�شوق يعمل بطريقة 

عقالنية ،وذلك ما يجب اأن ال نقع يف خطاأه 

اأ�شواق  وتعاين  التحول  مبراحل  مير  بلد  يف 

العمل فيه من حالة عدم الكمال .

والقا�شي   ، الرابع  بامل�شهد  يتعلق  وفيما 

وح�شاب  االإنفاق  تر�شيد  على  بالرتكيز 

التعليم  واإخ�شاع تكاليف  العائد  معدالت 

ميثل  ،فهو  االأمثل  التوظيف  خيارات  اإىل 

العامة  التوجهات  جدوى  لتحديد  االأ�شا�ص 

امل�رشوعات  ،واختيار  جهة  من  لل�شيا�شات 

من جهة اأخرى .

ويف مثل هذا امل�شهد فاإن املقاربة تقع يف اإطار 

العالقة بني التعليم اأو النمط التعليمي / 

نتوقعها  التي  الزيادة  وبني  املعني  التدريبي 

يف اإنتاجية اخلريجني يف الن�شاط االقت�شادي 

ومواطن  اخليارات  وتنويع  تو�شيع  ويف 

بتعظيم  امل�شهد  هذا  يهتم  ال�شغل،كما 

/ التعليمي  للنظام  الداخلية  الكفاءة 

التدريبي وبدائل اإجنازه.

اإن احلديث عن نوعية التعليم و�شبل حت�شني 

عملياته ونواجته يف �شاأن تكوين الراأ�ص مال 

من طبيعة  بالتحقق  مرتبط  هو   ، الب�رشي 

االنتفاع بتلك النواجت من الرثوة الب�رشية ،ومن 

نوع الرتابط املوجود واملمكن بني التخطيط 

على  العاملة  القوى  وتخطيط  التعليمي 

امل�شتوى الوطني.

اإطار رقم )8(

و�شمولية  بدقة  تعرب  التي  ال�شمات  اأو  اخل�شائ�ص  التعليم هى جمموعة من  ال�شاملة يف  اجلودة  اإن 

عن جوهر العملية التعليمية وحالتها مبا يف ذلك كل اأبعادها : مدخالت وعمليات وخمرجات وتغذية 

راجعة.وكذلك التفاعالت املتوا�شلة التي توؤدي اإىل حتقيق االأهداف املن�شودة واملنا�شبة للمجتمع.

فاجلودة تعني يف املح�شلة االأخرية ر�شي امل�شتفيدين من اخلدمة وهم الطالب واأولياء االأمور وبالتايل 

املجتمع بكامله.

فجودة التعليم العايل تعني مقدرة جمموع خ�شائ�ص ومميزات املنتج التعليمي عى تلبية متطلبات 

الطالب و�شوق العمل واملجتمع واجلهات الداخلية واخلارجية املنتفعة.
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ثانياً: التو�شيات

يف ظل غياب العمل التخطيطي للن�شاط 

جميع  على  واالجتماعي  االقت�شادي 

قاعدة  لبناء  ما�شة  احلاجة  امل�شتويات،فاإن 

للبيانات  و�شاملة  تف�شيلية  معلومات 

�شوق  باحتياجات  املتعلقة  واملعلومات 

العمل، ولتحقيق هذا املطلب البد من اتخاذ 

جمموعة من االإجراءات التي من اأهمها:

اإح�شائي يت�شمن  برنامج عمل  1- اعتماد 
لكل  �شنة  كل  ميدانيني  م�شحيني  اإجراء 

،حيث  العاملة  والقوى  اال�شتخدام  من 

يكون االإطار االإح�شائي لالأول هو الوحدات 

واالإطار  الوطني،  االقت�شاد  يف  االإنتاجية 

املعي�شية  االأ�رش  هو  للثاين  االإح�شائي 

العمل  ذلك مبنظمة  اال�شتعانة يف  وميكن 

العربية  العمل  ومنظمة   ، الدولية 

والقطاعات الوطنية ذات العالقة كالقوى 

العاملة والتخطيط .

2- اإعادة تاأهيل مكاتب اال�شتخدام ودعمها 
واإعادة  واملادية  الب�رشية  االإمكانيات  بكل 

هيكلتها وتطوير نظمها االإدارية واالإجرائية، 

قاعدة  بناء  عالية  وبكفاءة  تتوىل  لكي 

معلومات �شاملة لكل من العر�ص والطلب 

على القوى العاملة يف االقت�شاد الوطني، 

اإجراءات  ب�شاأن  العمل  جهات  ومتابعة 

التوظيف والت�شغيل واإلزامها بتوثيق تلك 

االإجراءات واإحالة �شور من هذا التوثيق اإىل 

وت�شنيفها  تبويبها  لنتوىل  املكاتب  تلك 

اإىل  حتال  �شنوية  دورية  �شكل  يف  ون�رشها 

جهات االخت�شا�ص كالتعليم والتخطيط 

والتدريب والهيئة العامة للمعلومات .

وتوثيق  الوافدة  العمالة  دخول  تنظيم   -3
ومعلومات  بيانات  من  بها  يت�شل  ما  كل 

متعلقة بالن�شاط الذي تعمل فيه واملهنة 

العام  والقطاع  واجلن�شية  واالخت�شا�ص 

املعلومات  هـــــذه  مثل  ون�رش   ، واخلا�ص 

اإىل   ، يف �شكل دورية على مرتني يف ال�شنة 

جانب ذلك يجب اأن ت�شمن هذه الدورية عدد 

واأولئك   ، الداخلني اجلدد واملجددة عقودهم 

الذين انتهى التعاقد معهم على اأن يت�شمن 

ذلك التنظيم عدم ال�شماح الأي جهة كانت 

اأو  فردا  اأجنبية  اأو  حملية  خا�شة  اأو  عامة 

عقد  حترير  دون  اأجنبي  اأي  ت�شغيل  �رشكة 

عمل من خالل مكاتب اال�شتخدام .

اأما يف جانب االإعداد والتاأهيل ، ولكي يتحقق 

التوافق املطلــــوب بني خمرجات التعليم 

االأمر  فاإن   ، العمل  �شوق  واحتياجات 

ت�شور  لو�شع  كبري  جهد  بذل  اإىل  يحتاج 

التعليمية عامة  جديد لل�شيا�شـــــــات 

والتعليم العايل على وجه اخل�شو�ص وذلك 

بهدف التو�شل اإىل حالة من التطابق بني 

خمرجات التعليم واحتياجات �شوق العمل 

على اأن يت�شمن هذا الت�شور ما يلي :
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التعليم  يف  القبول  �شيا�شات  تعديل   .1
العليا  واملعاهد  املتو�شط  والتدريب 

واجلامعات وا�شتحداث اأق�شام واإلغاء اأخرى 

وفق متطلبات �شوق العمل .

2. اإدخال نظام املمار�شة خالل فرتة الدرا�شة 
النهائية  املراحل  لطلبة  خا�ص  وب�شكل 

،يت�شمن  واجلامعي  املتو�شط  للتعليم 

باالأ�شا�ص  متوجهة  مهنية  درو�ص  اإعطاء 

والتعريف  العمل  ل�شوق  اإعدادهم  نحو 

باخليارات املوجودة يف �شوق العمل.

املدار�ص  من  اخلريجني  الطلبة  متابعة   .3
املهنية واملعاهد واجلامعات وذلك لتقييم 

توافق  مدى  وتقييم  العملية  اأو�شاعهم 

والوظائف  باملهام  التعليمي  حت�شيلهم 

امل�شندة اإليهم فــــي دنيا العمل.

التعاون  لتحقيق  منا�شب  مناخ  خلق   .4
التعليمية  املوؤ�ش�شات  بني  والتن�شيق 

العامة  االقت�شادية  واملن�شاّت  والتدريبية 

تلك  يف  بالفنيني  واال�شتعانة  واخلا�شة، 

يف  العملي  التدريب  الإعطاء  املن�شاّت 

املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية .

خمتلف  يف  الدرا�شية  املناهج  تطوير   .5
بحيث  والتدريبية  التعليمية  املراحل 

املتجددة  العمل  �شوق  متطلبات  تعك�ص 

واالخت�شا�شات  واملهن  املهارات  من 

املختلفة.

للعملية  االأ�شا�شية  املدخالت  توفري   .6
ومادية  مالية  من  والتدريبية  التعليمية 

وب�رشية مبا يعمل على حت�شني العالقة بني 

،وهذا  العمل  �شوق  واحتياجات  املخرجات 

يتطلب اإعادة توزيع اال�شتثمارات يف قطاع 

التعليم والتدريب .

مثل  التعليم  من  جديدة  اأمناط  تبني   .7
التعليم املزدوج والتعليم املرتبط بال�شوق 

اأ�شبح  احلياة  مدى  التوظيف  اإن  وحيث 

ظاهرة غري متوفرة وفق التوجهات اجلديدة، 

ت�شبح  احلياة  مدى  التدريب  �شيا�شة  فاإن 

اأكرث من �رشورة. 

وال�رشكات  العمل  اأ�شحاب  اإ�رشاك   .8
ونقابات العمال يف و�شع املناهج واملقررات 

يتحقق  لكي  ،وذلك  والتدريبة  التعليمية 

التناغم بني املناهج التعليمية واحتياجات 

�شوق العمل .

التعليم  مل�شمون  امل�شتمر  التقييم   .9
والتدريب ل�شمان توافقهما مع احتياجات 

�شوق العمل.
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المالحظات الفنية
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المالحظات الفنية
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مالحظات فنية

وم�شادر البيانات االإح�شائية

البيانات  م�شادر  التقرير  من  الق�شم  هذا  يعر�ص 

احت�شاب  يف  امل�شتخدمة  واالأ�شاليب  االإح�شائية 

بالتحديد  يتناول  وهو  الب�رشية،  التنمية  موؤ�رشات 

االآتي .

موثوقية  واالأكرث  احلديثة  االإح�شائية  البيانات   •
التي ا�شتخدمت يف احت�شاب هذه املوؤ�رشات.

للمفاهيم  طبقا  املوؤ�رشات  جميع  احت�شاب  مت   •
واالأ�شاليب الدولية املعروفة.

• بع�ص املوؤ�رشات امل�شتخدمة يف التقارير الدولية، 
مت ت�شمينها اأو ا�شتبعادها وفقا حلاجة هذا التقرير 

من ناحية اأو مدى توفر املعلومات ذات العالقة من 

الناحية االأخرى.

مت  املوؤ�رشات  الحت�شاب  الريا�شية  ال�شيغ  بع�ص 

تعديلها لكي تكون متنا�شقة مع ما هو متاح من 

معلومات وبيانات ذات عالقة.

احت�شاب االأدلة

1 – دليل التنمية الب�رشية  
على  الب�رشية  التنمية  دليل  معدالت  احت�شاب  مت 

اأ�شا�ص  املوؤ�رشات الرئي�شية الثالث، االأول توقع احلياة، 

الذي يقا�ص عن طريق متو�شط العمر املتوقع عند 

يقا�ص  الذي  التعليمي،  التح�شيل  والثاين  امليالد، 

�شنة   15 ال�شكان  لدى  القراءة  معدل  طريق  عن 

فاأكرث ومعدل االلتحاق االإجمايل يف كل امل�شتويات 

الذي  املعي�شة،  م�شتوى  هو  والثالث  التعليمية، 

املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  طريق  عن  يقا�ص 

التعادلية  االإجمايل بالدوالر، وفقا للقوى ال�رشائية 

للدوالر .

ولكل واحد من هذه املوؤ�رشات ، فاإن التقرير الدويل 

حتديث  اجري  قد   1994 لعام  الب�رشية  للتنمية 

رئي�شي على منهجية بناء دليل التنمية الب�رشية، 

موؤ�رش  لكل  والعليا  الدنيا  امل�شتويات  اأن  حني  يف 

الزمن،  عرب  املقارنات  اإجراء  اأجل  من  تثبيتها  مت  قد 

للمتغريات  والعليا  الدنيا  القيم  تلك  فاإن  وبالتايل 

الالحقة،  التقارير  يف  تغيري  بدون  بقيت  االأ�شا�شية 

الدنيا  القيمة  تخفي�ص  وهو  واحد  ا�شتثناء  مع 

االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  ملتو�شط 

مقوما بالقوة ال�رشائية التعادلية للدوالر اإىل 100 

دوالر بدال من 200 دوالر.

املوؤ�رش

العمر املتوقع عند الوالدة

 حمو االأمية لل�شكان 15 �شنة فاأكرث

االلتحاق االإجمايل يف كل املراحل التعليمية

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي 

مقوما بالقوة ال�رشائية التعادلية للدوالر

الدنيا

25

0

0

100

العليا

85

100

100

40000

القيمة

القيم الدنيا والعليا للموؤ�رشات الرئي�شية 
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وعليه ميكن احت�شاب دليل الأي من املكونات الثالث 

لدليل التنمية الب�رشية وفقا ل�شيغة التالية:

الدليل =) القيمة الفعلية – القيمة الدنيا ( /

) القيمة العليا – القيمة الدنيا (.

املتحدة  االأمم  برنامج  تقرير  تقدمي  مت   1999 ويف عام 

االإمنائي على اأ�شا�ص �شيغة جديدة الحت�شاب دليل 

لدليل  املقدر  الدخل  احت�شاب  بها  مت  التي  الدخل، 

التنمية الب�رشية با�شتخدام ال�شيغة التالية:-

                                                                                                   

Log y – log y min
W  )y( =          ـــــــــــــــــ  ......  ) 1(

log y ma - Log y min

التنمية  دليل  احت�شاب  تو�شح  التالية  اخلطوات 

للموؤ�رشات  املتاحة  البيانات  على  بناء  الب�رشية 

الرئي�شية لعام 2007، التي متثل االآتي:

 

• متو�شط العمر املتوقع عند امليالد= 72.5 �شنة.

�شنة   15 ال�شكان  بني  والكتابة  القراءة  معدل   •
فاأكرث+ 87،8 % 

 24  –  6( لل�شكان  االإجمايل    االلتحاق  معدل   •
�شنة ( =78.5 .

• متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل 
اأن   ، االإ�شارة  وجتدر  هذا  ليبي  دينار   14230.5  =

2- دليل تنمية النوع: 
متو�شط  يقي�ص   )GDI( النوع  تنمية  دليل  اإن    

فجوة  بت�شييق  يت�شل  فيما  بلد  لكل  االأداء 

النوع، وب�شكل خا�ص فيما يتعلق بالعمر املتوقع 

احت�شاب  اإن  والدخل.  التعليمي  والتح�شيل 

املوؤ�رشات  نف�ص  على  يعتمد  النوع  تنمية  دليل 

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل 

هو لعام 2006 وبا�شتخدام هذه املوؤ�رشات وقيمه 

االأدلة  على  احل�شول  ن�شتطيع  والعليا  الدنيا 

مبكوناتها الثالث  ودليل التنمية الب�رشية كاالآتي:

• دليل العمر املتوقع عند امليالد= ) 72.5 – 
0.725 = ) 25 – 85 (  / ) 25

�شنة   15 ال�شكان  لدى  والكتابة  بالقراءة  االإملام   •
فاأكرث= ) 87.8 – 0 ( / ) 100 – 0 ( = 0.878 .

• االلتحاق املدر�شي لل�شكان يف ال�شن املدر�شية ( 
6 – 24�شنة )) 78.5 – 0 ( / ) 100 – 0 ( = 0.785

• دليل التح�شيل التعليمي = 2 /3 ) 0.878 
 0.787 = ) 0.785 (3/ 1 + )

•  متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل 
الذي  للدوالر،  التعادلية  ال�رشائية  بالقوة  مقوما 

ي�شاوي 1 دوالر = 1.3053 دينار وعليه فاإن متو�شط 

ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل بالدوالر +  

14230.5 / 1.3053 = 10902.1 دوالر.

• دليل الدخل = ) لو10902.1 – لو 100 ( /
) لو 40000 – لو 100 ( = 0.783 

امل�شتخدمة يف ح�شاب دليل التنمية الب�رشية مع 

املتوقع لكل  للعمر  والدنيا  العليا  للقيم  تعديل 

من الذكور واالإناث ، حيث ت�شبح القيمة العليا 

الدنيا  والقيمـة  �شنة    )87.5( لالإناث  بالن�شبة 

للرجال  املناظرة  القيم  مع  مقارنة  �شنة   )27.5(

82.5 و 22.5 على التوايل.

ح�شاب فريق التقرير

ح�شاب التقرير الدويل

دليل توقع احلياة

0.725

0.81

دليل التح�شيل التعليمي

0.787

0.86

دليل ن�شيب الفرد من الدخل

0.783

0.72

قيمة الدليل الوطني 

للتنمية الب�رشية

0.765

0.799



128

واالإناث  الذكور  الن�شاط لكل من  اأخذ كل من معدالت  مت  ، فقد  االإجمايل  املحلي  الناجت  الفرد من  لن�شيب  وبالن�شبة 

 75% القيمة  ا�شتخدمت  لقد  ال�شكان.  النوع يف جمموع  ن�شبة  وكذلك   2006 لعام  اال�شتخدام  النوع يف  ومعدالت 

كمتو�شط ترجيحي ملعدل الن�شاء العامالت باأجر اإىل الرجال حينما التتوفر بيانات عن االأجور. وذلك طبقا للمنهجية 

التي ا�شتخدمت يف التقرير الدويل للتنمية الب�رشية لعام 1999. وعليه فاإن الدخل املكت�شب يحت�شب وفق ال�شيغة 

التالية:

                S = ) wf x wm ( ea (/  [ ) wf / wm (x ea] + ea...)1(

وطبقا ملجموع الناجت املحلي االإجمايل )ح�شب القوة ال�رشائية التعادلية للدوالر( والذي نرمز له باحلرف )Y( فقد مت توزيعه 

بني الذكور واالإناث  وفقا لل�شيغة املو�شحة اأعاله )S(. فاإن ن�شيب الفرد من الن�شاء من الناجت املحلي االإجمايل ميكن اأن 

يقدر ح�شب ال�شيغة التالية:

 Yf = )sf x y ( / Nf...)2(

 حيث ) Nf  ( عدد الن�شاء يف جمموع ال�شكان

 وباملثل فاإن متو�شط الدخل للرجال ميكن اأن بقدر طبقا لل�شيغة التالية »

 )Ym = { Y- )sf x y (} / Nm...)3(

حيث  Nm عدد الرجال يف جمموع ال�شكان.

  اإن الدخل املعدل لكل من الذكور واالإناث يح�شب وفق ال�شيغة التالية: 

للن�شاء 

W ) f ( = ) log yf – log y mim( /logmax – log mim...)4(

وللرجال

 W ) m ( = ) log ym – log y mim( /logmax – log mim...)5(

يوزع دليل الدخل بالت�شاوي لكي ي�شبح كاالآتي :

 دليل الدخل = ) [ ن�شبة الن�شاء يف ال�شكان x ) ن�شيب الفرد للن�شاء من الناجت املحلي االإجمايل املعدل طبقا للقوة 

ال�رشائية التعادلية للدوالر( -1 ] +[ ن�شبة الرجال يف ال�شكان x ) ن�شيب الفرد من الرجال من الناجت املحلي االإجمايل 

املعدل للقوة ال�رشائية للدوالر( – 1 ] (-1 

 وعليه فاإن دليل تنمية النوع يتم احل�شول عليه عن طريق اإ�شافة اأدلة املوؤ�رشات االأخر وهى العمر والتح�شيل التعليمي.

• ال�شكان باالألف ن�شمة:
ذكور 2695.1 ، اإناث   2628.8 

• التوزيع الن�شبي ملجموع ال�شكان :
ذكور  50.6 % ، اإناث  49.4 %

• العمر املتوقع عند الوالدة:
ذكور 72 �شنة ، اإناث  73 �شنة

• دليل العمر املتوقع: 
 للرجال = 72 – 22.5 / 60 = 0.825 

 للن�شاء = 73 – 27.5 / 60 = 0.758   
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دليل العمر املتوقع موزع بالت�شاوي= )[ ن�شبة الن�شاء يف ال�شكان x ) دليل العمر املتوقع للن�شاء(-1 ] + [ ن�شبة الرجال 

يف ال�شكانx ) دليل العمر املتوقع للرجال ( -1 ] ( -1 .

 0.494x ) 0.825 ( -1 + 0.506 x ) 0.758 ( -1 ] -1 ] =

x 1.212 + 0.506 x 1.319 ( -1 = ) 0،966 +0.667( -1 0.494 ( =

. 0.612 +

• معدل االإملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني 15 �شنة فاأكرث )%( .
ذكور + 92.2 ، الن�شاء = 83.4 

• دليل االإملام بالقراءة والكتابة،
ذكور = ) 92.2 – 0 ( / 100 = 0.922

اإناث = ) 83.4 – 0 ( / 100 = 0.834

• االلتحاق الكلي يف جميع املراحل ) % ( 
ذكور = 78.9     اإناث = 78.1

• دليل االلتحاق الكلي
ذكور = ) 78.9 – 0 ( / 100 = 0.789 ،

اإناث = ) 78.1 – 0 ( / 100 = 0.781

• دليل التح�شيل التعليمي،
ذكور = 2 / 3 ) 0.922 ( + 1 / 3 ) 0.789 ( = 0.908 

اإناث = 2 / 3 ) 0.834 ( + 1 / 3 ) 0.781 ( = 0.816

• دليل التح�شيل التعليمي موزع بالت�شاوي
= ) [ ن�شبة االإناث يف ال�شكان x ) دليل التح�شيل التعليمي (1- ] + [ ن�شبة الذكور يف ال�شكان x  ) دليل التح�شيل 

التعليمي ( 1- ] ( 1- 

 -1 [ -1 ) 0.908 ( 0.506 + -1 ) 0.816 ( ) 0.494( ] = 

. 0.861 + -1 [ 0.557 + 0.605 ] = 

• ال�شكان الن�شطون اقت�شاديا ) % ( .
الذكور = 68.3    االإناث = 31.7

• ن�شبة الن�شاء يف الوظائف املدفوعة االأجر يف القطاع غري الزراعي اإىل الرجال يف الوظائف املدفوعة االأجر يف القطاع 
غري الزراعي.

                                                                  Wf /Wm (  = 0.750(

• ح�شة االإناث من الدخل = 
 S = )0.750 x0.317 ( / )0.317 x 0.750 ( + 0.683

  0.258  = 0.921 / 0.238 =

• الناجت املحلي االإجمايل طبقا للقوى ال�رشائية التعادلية لدوالر 
= 80730.1 / 1.3053 = 61847.9 مليون دينار

• جمموع ح�شة االإناث يف الناجت املحلي االإجمايل طبقا للقوى ال�رشائية التعادلية للدوالر
)0.258( )61877.9(= 15956.8 دوالر

* ن�شيب الفرد من االإناث من الناجت املحلي االإجمايل ) وفقا للقوى ال�رشائية التعادلية للدوالر

  = 15956.8 / 2628.8  األف ن�شمة = 6070 دوالر

• ن�شيب الفرد من الذكور من الناجت املحلي االإجمايل ) وفقا للقوى ال�رشائية التعادلية للدوالر( 



130

= 45891.1 / 2695.1 األف ن�شمة = 17028.7 دوالر

• الدخل املعدل لالإناث 
W ) Y f  ( = ) log 6070 – log 100 ( / ) log 40000 – log 100 ( =  0.685

* الدخل املعدل للذكور

W ) Ym ( = log 17028.7 – log 100 ( / ) log 40000 – log 100 ( = 0.857 

• احت�شاب الدخل املوزع بالت�شاوي
) [ ن�شبة االإناث يف ال�شكان x ) الدخل املعدل لالإناث ( -1 ] + [ ن�شبة الذكور يف ال�شكان ( x   ) الدخل املعدل للذكور 

1- ) [ 1- )

x ) 0.685 ( -1 +.0.506 x ) 0.857 (-1 ] -1 0.494 ] =

  0.763 = -1[ 0.590 + 0.721 ] =

دليل تنمية النوع

0.745 = ) 0.763 + 0.861 + 0.612 ( 3/1 =

2- م�شادر البيانات االإح�شائية
العامة  التعدادات  نتائج  اأن  اإذ  التقرير،  توفر من م�شادر معلومات ذات عالقة مبو�شوع هذا  لقد مت اال�شتعانة بكل ما 

م�شادر  اأهم  �شكلت  جميعها  القطاعية،  االإح�شائية  والن�رشات  االإح�شائي  والكتيب  الوطنية  وامل�شوحات  لل�شكان 

املعلومات التي مت االعتماد عليها. 

ال�شكان 

اآخر تعداد لل�شكان ومت اال�شتفادة منها يف  2006 وهو  1973 وحتى عام  نتائج التعدادات العامة لل�شكان  لل�شنوات 

احل�شول على املعلومات االآتية:-

• تقديرات ال�شكان لعام 2007 .
• معدالت اللتحاق املدر�شي لل�شكان يف ال�شن املدر�شية )5 – 24 �شنة(

• احلالة التعليمية لل�شكان 15 �شنة فاأكرث.
• توزيعات القوى الب�رشية لل�شكان يف �شن العمل ) 15 �شنة فاأكرث(.

• معدالت الن�شاط لكل من الذكور واالإناث.

ال�شحة :

2007 ومتت  ، وامل�شح الوطني ل�شحة االأ�رشة ل�شنة   2007 التقرير االإح�شائي ال�شنوي لقطاع ال�شحة والبيئة لعام 

اال�شتفادة منها يف توفري البيانات التالية:-

• العمر املتوقع عند امليالد لكل من الذكور واالإناث وللمجموع.
• معدالت االلتحاق واحلالة التعليمية من امل�شح الوطني ل�شحة االأ�رشة.

• عدد املواليد والوفيات خالل ال�شنوات 2001 – 2006 
• معدالت اخل�شوبة

• ن�شبة التغطية بالتطعيم لالأطفال.

التعليم:

• اإح�شائيات االلتحاق املدر�شي يف مرحلتي التعليم االأ�شا�شي واملتو�شط لل�شنوات 2001 – 2006 ،
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• طالب اجلامعات واملعاهد العليا،
• خريجي اجلامعات لعامي 2006 و 2007 .

القوى العاملة والتدريب:

•امللتحقني مبراكز التدريب املهني اأ�شا�شي ومتو�شط وعاٍل.
• عدد الباحثني عن عمل ح�شب املوؤهالت التعليمية.

• عدد خريجي التدريب املهني لعامي 2006 - 2007 .
• توزيع اال�شتخدام ح�شب االأن�شطة االقت�شادية لعام 2006.

البيانات االقت�شادية:

املركزي،  وب�شكل  ليبيا  ، وم�رشف  العامة للتخطيط  ال�شعبية  اللجنة  املتاحة لدى  البيانات  متت اال�شتفادة من كل 

خا�ص يف االآتي:

• خم�ش�شات ونفقات التنمية لقطاعي التعليم والتدريب لل�شنوات 2001 – 2006 .
• الناجت املحلي االإجمايل لعام 2006 .

•  ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.

تعريف لبع�ص امل�شطلحات االإح�شائية:

• دليل التنمية الب�رشية : هو دليل مركب يقي�ص متو�شط االأداء يف ثالثة اأبعاد رئي�شية للتنمية الب�رشية؛ طول العمر، 
واملعرفة، وامل�شتوى املعي�شي.

• العمر املتوقع عند امليالد : عدد ال�شنوات التي يتوقع اأن يعي�شها املولود اجلديد، مع افرتا�ص بقاء منط الوفيات ال�شائد 
وقت والدته.

القراءة وال  ي�شتطيعون  الذين ال  فاأكرث  15 �شنة  العمر  االأ�شخا�ص يف  : عدد  فاأكرث  15 �شنة  لل�شكان  االأمية  معدل   •
الكتابة من�شوبا اإىل عدد االأ�شخا�ص يف نف�ص الفئة العمرية.

• معدل االلتحاق االإجمايل لل�شكان يف ال�شن املدر�شية ) 6 – 24 �شنة ( : هو عدد الطالب امللتحقني بجميع املراحل 
التعليمية والتدريبية  كن�شبة من ال�شكان لنف�ص الفئة العمرية.

• ال�شكان الن�شطون اقت�شاديا : كل ال�شكان ذكور واإناث الذين يف اإمكانهم امل�شاهمة يف الن�شاط االقت�شادي واإنتاج 
ال�شلع واخلدمات، وهذه الفئة عادة توؤخذ لل�شكان يف العمر 15 �شنة فاأكرث.

• معدل االإعالة : ن�شبة ال�شكان اأقل من 15 �شنة  واأكرب من 64 �شنة اإىل اأولئك الذين هم يف �شن العمل )15 – 64 
�شنة(.

• القوة ال�رشائية التعادلية للدوالر : عدد من وحدات عملة الدولة حمل االهتمام املطلوبة ل�رشاء نف�ص �شلة ال�شلع 
واخلدمات التي ي�شرتيها الدوالر يف الواليات املتحدة االأمريكية.

•  ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل) طبقا للقوة ال�رشائية التعادلية للدوالر( : ن�شيب الفرد من الناجت املحلي 
االإجمايل للبلد حمل الدرا�شة حموال اإىل الدوالر وفقا للقوة ال�رشائية التعادلية لعملة ذلك البلد .
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اخلطة   - للتخطيط   الفنية  الهيئة   -1
الثالثية 1973 - 1975 .

2 - وزارة التخطيط والتنمية - خطة التحول 
االقت�شادي واالجتماعي 1976 - 1985

3 - اللجنة ال�شعبية للتخطيط  -   خطة 
التحول االقت�شادي واالجتماعي 1981 - 

. 1985

للتخطيط  العامة  ال�شعبية  اللجنة   -  4
االقت�شادي  التحول  خطة  م�رشوع   -

واالجتماعي 1986 - 1990 .

لتخطيط  العامة  ال�شعبية  اللجنة   -  5
التحول  خطة  م�رشوع   - االقت�شاد 

االقت�شادي واالجتماعي 1991 - 1995 ،

للتخطيط  الهامة  ال�شعبية  اللجنة   -  6
واملالية - الربنامج الثالثي 1993/ 1995 

�شئون   - العامة  ال�شعبية  اللجنة   -  7
التحول  خطة  م�رشوع   - اخلدمات 

 2006  -.2002 واالجتماعي  االقت�شادي 

.اجلزء االأول االإطار الكلي  نا�رش 2001.

8 - اللجنة ال�شعبية العامة للتخطيط  - 
  2010  -  2006 التنمية  حطة   م�رشوع 

 -  2006 التنمية  خلطة  الكلي  االإطار 

2010 هانيبال 2005 .

للتخطيط   العامة  ال�شعبية  اللجنة   -  9
 -  2008 التنفيذي  الربنامج  م�رشوع 

التنموي.  للربنامج  الكلي  االإطار    2012
الكانون 2007 .

10 - اللجنة ال�شعبية العامة للتخطيط 
 -  2008  ( التنفيذي  الربنامج  م�رشوع 

التنفيذي  االإطار   - الثالث  اجلزء   )  2012
الكانون 2007 .

تقييم  الوطني  التخطيط  جمل�ص   -  11
 - املعتمدة  االقت�شادية  ال�شيا�شات 

 ، العلوم االقت�شادية  اإعداد مركز بحوث 

الفاحت 2008 .

االقت�شاد  عن  الدويل  البنك  تقرير   -  12
الليبي 2008 ) غري من�شور (

13 - اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية 
االأويل  التقرير   ، العظمى  اال�شرتاكية 

الليبي  العربي  العنقودي  امل�شح  لنتائج 

املتعدد املوؤ�رشات 2003 .

املراجع
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املراجع

14 - اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية 
الدول  جامعة   - العظمى  اال�شرتاكية 

الليبي ل�شحة  العربية: امل�شح الوطني 

االأ�رشة 2007 ) التقرير الرئي�شي 2009 .

15 - اللجنة ال�شعبية العامة للتخطيط، 
للميزانية  الثالث  الباب  تنفيذ  تقرير 

العامة  2007 و 2008 .

للتخطيط  العامة  ال�شعبية  اللجنة   16
الباب  تنفيذ  متابعة  تقرير  واملالية  

املايل  للعام  العامة  للميزانية  الثالث 

الوطني  االقت�شاد  اأداء  موؤ�رشات   (  2009
. 2010 / 09 / 14 )

مركز  العام:  ال�شعب  موؤمتر  اأمانة   -  17
التطورات   - والبحوث  الدرا�شات 

واالقت�شاد   ) ال�شكانية   ( الدميوغرافية 

الليبي �شيف 2005

االإدارة  العامة   ال�شعبية  اللجنة   -  18
االقت�شادي  للتخطيط  العامة 

القومية  واالجتماعي - ن�رشة احل�شابات 

) 2008 - 2006 (

للتعليم   العامة  ال�شعبية  اللجنة    -  19
والثانوي  االأ�شا�شي  التعليم   اإح�شاءات 

جمموعة   (  2006  -  2001 لل�شنوات 

والف�شول  واملدر�شون  للطالب  جداول 

الدرا�شية لكل مرحلة ولكل �شنة على 

حده (

للتعليم  العامة  ال�شعبية  اللجنة   -  20
العامة  ال�شعبية  اللجنة   - والتكوين 

البنية  حول  تقرير   : للتخطيط 

التعليمية.

اللجنة  اأمني  بقرار  م�شكلة  جلنة  اإعداد      

 )  32  ( رقم  للتخطيط  العامة  ال�شعبية 

ل�شنة 1428 ميالدية  الكانون 1428 ميالدية.

21 - اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية 
اال�شرتاكية_ املركز الوطني لتخطيط 

اال�شت�شارية  اللجنة   _ التعليم 

وطنية  خطة  نحو  التعليم،  لتخطيط 

لتطوير التعليم. نا�رش 2004 .

للتعليم  العامة  ال�شعبية  اللجنة   -  22
*التعليم   ، والتوثيق  املعلومات  مركز   -

العام  * التعليم اجلامعي 2005 - 2006.

�شئون   - العامة  ال�شعبية  اللجنة   -  23
لتخطيط  الوطني  املركز   - اخلدمات 

التعليم  عن  تقرير   ، والتدريب  التعليم 

ال�شيف  العظمى،  باجلماهريية  املهني 

. 2002
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للتعليم  العامة  ال�شعبية  اللجنة   -  24
موؤ�رشات   ، والتوثيق  املعلومات  مركز   -

اإح�شائية حول التعليم للعام الدرا�شي 

1373 - 1374 و . ر 2005 - 2006 .

25 - اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية 
تطوير  جلنة   - العظمى  اال�شرتاكية 

لتطوير  مقرتحات   ، التعليمي  النظام 

.ر  و   1377  ، والثانوي  االأ�شا�شي  التعليم 

- 2009 م�شيحي.

26 - ملف قطاع التعليم والبحث العلمي 
دور  يف  العام  ال�شعب  مبوؤمتر  للعر�ص 

انعقاده العادي ل�شنة 1377 و . ر 2009 

م�شيحي.

27 - م�رشف ليبيا املركزي : التقرير ال�شنوي 
لل�شنوات من 2002 اإىل 2006 .

28 - م�شلحة االإح�شاء والتعداد : النتائج 
 1964 لل�شكان  العام  للتعداد  النهائية 

و 1973..

لتخطيط  العامة  ال�شعبية  اللجنة   -  29
االقت�شاد - م�شلحة االإح�شاء والتعداد : 

النتائج النهائية للتعداد العام لل�شكان 

 1984

العامة  ال�شعبية  اللجنة  اأمانة   -  30
للتخطيط والتجارة واملالية - م�شلحة 

اإح�شائية  درا�شة   : والتعداد  االإح�شاء 

حتليلية حول احلالة التعليمية لل�شكان 

لل�شكان  العام  التعداد  نتائج  واقع  من 

 )  2  ( العدد   -   1984 و   1973 لعامي 

االإح�شائية  الدرا�شات  �شل�شلة  من 

التحليلية.

31 - الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق 
النتائج النهائية للتعداد العام لل�شكان 

لعام 1995 .

32 - الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق 
احلالة  حول  حتليلية  اإح�شائية  درا�شة   :

نتائج  واقع  من  لل�شكان  التعليمية 

 1995 لعام  لل�شكان  العام  التعداد 

اإفرجني، العدد ) 2 ( من �شل�شلة الدرا�شات 

االإح�شائية التحليلية.

النتائج  للمعلومات:  العامة  الهيئة   -  33
لعام  لل�شكان  العام  للتعداد  النهائية 

. 2006

34 - جمل�ص التخطيط ب�شعبية طرابل�ص: 
ال�شكان  اإح�شائية حتليلية حول  درا�شة 

والتعليم والقوى العاملة 1954 - 2001.

املراجع
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35 - م�رشوع الروؤية اال�شت�رشافية مل�شتقيل 
تعليم  اإ�شرتاتيجية  ليبيا،  يف  التعليم 

وتعلم املجتمع الليبي وتطوير املنظومة 

اإعداد  الثالثة.  املرحلة   ، التعليمية 

واال�شت�شارات  للتدريب  موؤ�ش�شة جربيل 

) جيرتاك ( احلرث 2007 .

عدد   ( عاما   50  : اجلامعي  جملة   -  36
خا�ص عن التعليم العايل يف اجلماهريية 

العظمى (. الربيع 2005 .

تخطيط  موؤمتر  التخطيط    معهد   -  37
التعليم والتدريب بني الواقع واحتياجات 

ورقة   _ 2008  /  07/  28 العمل  �شوق 

بعنوان ) اإمكانيات التوافق بني خمرجات 

�شوق  ومتطلبات  التعليمي  النظام 

العمل ( اأعداد < / فالح خلف الربيعي.

تخطيط  موؤمتر  التخطيط  معهد    -  38
التعليم والتدريب بني الواقع واحتياجات 

�شوق العمل- 28 / 07 / 2008 .

للدكتور:  الرتبوي  االإ�شالح  ورقة حول   -  39
عبدا لله حممد الزر وق  ) غري من�شورة (

 

40 - اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية 
تقرير   – ليبيا  العظمى.   اال�شرتاكية 

التنمية الب�رشية 1999  .

41 - اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية 
الوطني  التقرير  العظمى  اال�شرتاكية 

للتنمية الب�رشية 2002.

 )2006( فراغي  ال�شالم  عبد  الدكتور   -  42
الرتبية والتنمية اي عالقة؟

للبحث  مغربية  جملة  واملجتمع  االقت�شاد 

االوىل  الطبعة  ال�شاد�ص  العدد  واحلوار 

)2006( الرباط

املراجع
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االأوراق اخللفية وامل�شاندة

1 - د . على احلوات  : العالقة بني التعليم والتدريب واحتياجات �شوق العمل.

2 - د . حممد كعيبه   : اال�شتخدام يف االقت�شاد الليبي.

3 - اأ . عبد الباري الزين : ا�شت�رشاف م�شتقبل التنمية يف ليبيا واأثره على تو�شيع فر�ص العمل.

4 - اأ . لطفي كرمو�ص : جمتمع املعلومات واقت�شاد املعرفة ودورهما يف جتويد التعليم وتو�شيع فر�ص العمل.

5 - اأ . ن�رش الدين الكاتب : التوافق بني خمرجات التعليم ومتطلبات �شوق العمل.

6 - اأ . على م�شطفي ال�رشيف : تقييم اأداء ن�شاط التعليم والتدريب 2001 - 2006 .
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 الملحق اإلحصائي: مالمح التنمية في ليبيا
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نسبة االسر التي متتلك السلع املعمره
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  استبيان بالعينة حول القوى العاملة
  إليه لدى الشرآات والجهات العامة ومدى مالئمتهم لسوق العمل المنتسبين) الخريجون الجدد ( 

  
  تكملة الفراغ  أوالمناسبة عن سؤال  اإلجابةالذي بجانب ) "   " (داخل الشكل "      " الرجاء وضع عالمة 

  
  .مناسبة بإجابة

  
  هذا االستبيان سيتم التعامل معها بسرية تامة رالمقدمة عبمات آل المعلو: مالحظة 

  
  األولالقسم 

  ـــــــــــــــــــــ
  
                                                                        ماهو جنسك   )1-1

                                                             
                                                      أنثى( ) 2ذآر   ( ) 1                    
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نايبتسا

نيجيرخلا فيظوت ىلع لمعلا ةهج اضر ىدم نع

 فيظوت ىلع لمعلا ةهج اضر ىدم ةفرعمو ةيرشبلا دراوملا ةساردل نايبتسالا اذه ممص

 دادعإ يف روصقلاو باجيإلا ةفرعم ضرغب كلذو ) لقأف تاونس ثالث ( ددجلا نيجيرخلا

 عم مهقفاوت ىدمو ,)ةصاخلاو ةماعلا ( تاعماجلاب ةفلتخملا تايلكلا نم نيجيرخلا ليهأـتو

 لظ يف ةلهؤملا ةلماعلا ىوقلل مئاقلا عضولا نيسحت فدهب ةفلتخملا لمعلا تاهج تابلطتم

.ةمادتسملا ةيرشبلا ةيمنتلا

:لمعلا ةهج نع ةماع تامولعم

A- صصختلا ____________:لمعلا لاجم ____________:ةهجلا مسأ :_________

  يكراشت  صاخ ماع   ___________:هعبتت يذلا عاطقلا

_______________ :لمعلا ةهج ناونع

B- تانايبلا ةئبعت نع لوؤسملا :

____________:ةجردلا _____________ مسقلا / ةرادإلا _____________ :ةفصلا

______________ :هيلع لوصحلا ةنسو ناكم ________________ :يملعلا لهؤملا

_________:سنجلا ________:ةربخلا ةدم _______:رمعلا _________ :صصختلا

:نيجيرخلا ىلع لمعلا ةهج اضر ىدم نع تامولعم

    ةمالع عضوب كلذو ةبسانملا ةباجإلا رايتخا ىجري  

ةءافك ةجردب هيلإ ةدنسملا ةفيظولا ءادأ ىلع رداق ةيعماجلا تايلكلا جيرخ نأب ىرت له -1 

استبيان
عن مدى رضا جهة العمل على توظيف اخلريجني
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 ةيلاع      ةديج  ةلوبقم

ةءافك ةجردب هيلإ ةدنسملا ةفيظولا ءادأ ىلع رداق ايلعلا دهاعملا جيرخ نأب ىرت له -2 

ةديجةلوبقم

ةيلاع

 نم هنيكمت لبق ةيبيردت تارود ىلإ ةجاح يف ةيعماجلا تايلكلا جيرخ نأب ىرت له -3 

لمعلا

المعن

_______________________________.اهركذ ىجريف معنب ةباجإلا تناك اذإو -4 

لمعلا نم هنيكمت لبق ةيبيردت تارود ىلإ ةجاح يف ايلعلا دهاعملا يجيرخ نأب ىرت له -5 

المعن

_______________________________.اهركذ ىجريف معنب ةباجإلا تناك اذإو -6 

 ةصاخلا ةيعماجلا تايلكلا         ةماعلا ةيعماجلا تايلكلا        :يجيرخ لمعلا ةهج لضفت له -7

ةصاخلا  ايلعلا دهاعملا          ةماعلا ايلعلا دهاعملا                                            

 ةملوعلا ةبكاومل ةديدج تاررقم لخدت نأ بجي اهعاونأ ىلع ةيعماجلا تايلكلا نأب ىرت له -8

لمعلا قوسو

المعن

______________________.اهتعيبطو تاررقملا اهركذأف معنب ةباجإلا تناك اذإو -9

 يرظنلا بناجلل بحاصم يقيبطتلا بناجلا نوكي نأ لمعلا ةهج رظن ةهجو نم له -10

المعنةيلمعلا ةايحلل جيرخلا دادعإل

______قيبطتلا بناجلل ىطعت نأ بجي يتلا ةيوئملا ةبسنلا يه امف ,معنب ةباجإلا تناك اذإو -11
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 ةرظانملا لمعلا ةهجب هجرخت لبق بلاطلا طبتري نأ لمعلا ةهج رظن ةهجو نم له  -12

المعنةيفاك ةرتفب هصصختل

 ةيفيصلا تالطعلا يف لمعلا ةهجب بلاطلا قحتلي نأ لمعلا ةهج رظن ةهجو نم له -13

المعن لمعلل هدادعإل يبيردت  جمانربب

اهعم نيلماعلا ةيعماجلا تايلكلا جيرخ ىلع لمعلا ةهج اضر ةجرد ىدمام -14

يلاع              ديج            طسوتم            لوبقم ام دح ىلإ                    

اهعم نيلماعلا ايلعلا دهاعملا جيرخ ىلع لمعلا ةهج اضر ةجرد ىدمام -15

يلاع              ديج            طسوتم            لوبقم ام دح ىلإ                    

نيعم سنج نم اهعم نيلماعلا نيفظوملا لضفت لمعلا ةهج له -16

نيسنجلا            ثانإ                 روكذ                                              

 ال              معن              اهب فيظوتلل ةنيعم نس ) ددحت ( لمعلا ةهج له -17

_______________________ ةبولطملا نسلا يه امف ,معنب ةباجإلا تناك اذإو -18

 ال               معن                 ةنيعم ةيبنجأ ةغل ةداجإ طرتشت لمعلا ةهج له -19

__________________  ةبولطملا تاغللا وأ ةغللا ركذأف ,معنب ةباجإلا تناك اذإو -20

                       اهب فيظوتلل يلآلا بساحلا مادختسا ةداجإ طرتشت لمعلا ةهج له -21

ال              معن                                                                             
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          ةيلحملا دوقعلا           نييعتلا         ماظن مدختست لمعلا ةهج له -22

.....................: ركذت ىرخأ

____________ةيرهشلا ةميقلا ____________ دقعلا ةدم دوقعب ةباجإلا تناك اذإ -23

.اهب نولمعي يتلا لمعلا ةهج ىلع نيجيرخلا اضر ىدم امف ,نيفظوملل كتعباتم لالخ ام -24

يلاع              ديج            طسوتم            لوبقم ام دح ىلإ                    

 ةجردب هيلإ ةدنسملا ةيلوئسملا لمحت ىلع رداق جيرخلا نأب ىرت له -25

ةيلاع            ةديج            ةطسوتم   وتم            ةفيعض                       

 مكلمع ةهجب قاحتلالا ىلع لابقإلا ىدم ام -26

ةيلاع            ةديج            ةطسوتم   وتم            ةفيعض                       

انعم مكنواعت نسح مكل نيركاش

ةمات ةيرسب اهعم لماعتلا متيس نايبتسالا اذه ربع ةمدقملا تامولعملا لك : ةظحالم

�شاكرين لكم ح�شن تعاونكم معنا

مالحظة : كل املعلومات املقدمة عبر هذا االستبيان سيتم التعامل معها بسرية تامة


