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 المقدمة

 

والرياضةالمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب لجنة:   

في الدول األعضاء الشباب بطالة مواجهة: بند جدول األعمال  

 

جهز هذا دليل المشارك لمندوبي ومشاركي محاكاة منظمة التعاون اإلسالمي لثانوية 

مات الملخصة كاديكوي لألئمة والخطباء بهدف مساعدة المشاكرين لتواصلهم إلى المعلو

.الوزراء الشباب والرياضةواألساسية عن بند جدول األعمال  للجنتهم   

 

 أن هذا الملف يتناول بند جدول األعمال باالصطالحات العامة. ولذا يجب على المشاركين

.الزمةيبحثوا عن المشاكل وحلولها بشكل أعمق وأكثر ألن يحصلوا على المعلومات ال  

 

 هاعلقة بسياسات الدول األعضاء التي سيمثلتموهذا الملف ال يحتوي على معلومات 

 يطلعوا على أن على المندوبين الوزراء المندوبون في هذه اللجنة. ومن أجل ذلك، يجب

.تهم التي سيتابعونها في أثناء الجلساتساسيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة وكيل األمين العام

 

 يا أيها المندبين األعزاء

 

محمد ا اسمي أن أحيكم من صميمي قلبي بأفضل تحية فالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أكون أمامكم كوكيل األمين العام في هذه محاكاة منظمة التعاون  أن عاكف بايدمير. يشرفني

.اإلسالمي وفي لجنة "المؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة  

 

لجنتنا هي اللجنة العربية الوحيدة في هذه المحاكاة. وسنتناقش فيها بطالة الشباب وأسبابها 

الشباب هم آباء  أن مما يجدر بالذكر مناسبة.دنا إليجاد حلول ثارها وسنبذل كل جهووآ

شباب اليوم رجال الغد. وكما يُعرف شباب اليوم يعانون من  بعبارة أخرىوأمهات المستقبل 

تنقذ شبابها من هذه المشكلة من أجل تصليح  أن البطالة. ولذا يجب على الدول المسلمة

.وحماية مستقبل األرض واألمة  

 

فسكم جيدا من أجل المناقشات أن زواتجه أن كوكيل األمين العام لهذه اللجنة أطلب منكموأنا 

 سياسات دولكم التي ستمثلونها في هذه اللجنة تطلعوا علىصيكم بأن تدرسوا وو. وأبناءةال

.قضيةلهذه ال حلولى إيجاد وتركزوا عل   

 أن صحكمأن .يس بكافهذا المستند ل . لكنتستفيدوا منه كيُجهز هذا دليل المشاركين ل

.اإلنترنت على المواقع األخرىخالل  القضايا من تفاصيلب ضطلعوات   

 

البريد األلكتروني عبرتتوصلوا إلي  أن ل ال تترددوالوعندكم أي سؤا  

 

ma.baydemir10@gmail.com 

 

 

 

 



 (ILO) منظمة العمل الدولية

األساسية في العمل، والمساعدة على توفير منظمة أممية تعمل على ضمان تطبيق الحقوق ـ 

مناصب الشغل للرجال والنساء على حد سواء، وتقوية الحوار بين مختلف األطراف 

.دولة 185المهنية. يبلغ عدد أعضائها   

 

 التأسيس

وتحولت إلى وكالة متخصصة تابعة لمنظمة  1919تأسست منظمة العمل الدولية عام ـ 

1946حرب العالمية الثانية وبالضبط عام األمم المتحدة بعد نهاية ال  

 

 المقر

ولديها نحو أربعين مكتبا جهويا في مناطق  بمدينة جنيف السويسرية، يوجد مقرها الرئيسيـ 

.دولة 185مختلفة بالعالم. يبلغ عدد أعضائها   

 

 األهداف

تعمل المنظمة على تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في ضمان احترام الحقوق ـ 

األساسية في العمل، والمساعدة على توفير مناصب الشغل للرجال والنساء على حد سواء، 

وذلك إلى جانب ضمان الحماية االجتماعية لكل العمل، وتقوية الحوار بين مختلف األطراف 

.المهنية  

ألجل ذلك، تقوم المنظمة بوضع المعايير الدولية الخاصة بالعمل على شكل اتفاقيات ـ 

جاح العالقة بين المهنيين من خالل بناء منظومات قانونية تضمن أن حرص علىوتوصيات ت

والمساواة في الفرص والمعاملة، وتنظيم عدد  حرية تكوين المنظمات، وحرية االنتماء،

العالقة بين العمال وأرباب الشركات  التي تؤطر ساعات العمل، وغيرها من المعايير

. والمؤسسات  

 

 الهيكلة

هيكل ثالثي يجعل جميع القرارات التي تتخذها هيئاتها قرارات تُمثّل وجهات نظر للمنظمة ـ 

.أصحاب األعمال والعمال والحكومات  

 



يعتبر المكتب الدولي للعمل، الذي يوجد مقره بجنيف السويسرية، السكرتارية العامة ـ 

المنظمة ومراقبة للمنظمة، ولديه مكاتب جهوية في أربعين دولة تعمل على تنفيذ قرارات 

.تطبيقها  

لدى المنظمة محكمة إدارية تعمل على فحص الطلبات والملتمسات المقدمة من طرف ـ 

موظفي المكتب الدولي للعمل، وباقي المنظمات الدولية التي تعترف بالسلطة القضائية 

. للمحكمة  

يعرفها لدى المنظمة معاهد أبحاث ومراكز دراسات تعمل على دراسة التطورات التي ـ 

تضمن مصالح الجميع  مجال الشغل في العالم، والمساعدة على بلورة قواعد مهنية جديدة

.سواء كانوا دوال أم منظمات أم شركات أم عماال  

 

 دور الشباب في المجتمع

الّشباب هم األكثر طموحاً في المجتمع، وعمليّة التّغيير والتقدُّم ال تقف عند حدوٍد بالنّسبة ـ  

يكون استقطاُب طاقاتهم  أن ساس التّغيير والقّوة القادرة على إحداثه، لذلك يجبلهم، فهم أ

.وتوظيفها أولويةَ جميع الُمؤّسسات والَمجموعات االجتماعيّة التي تسعى للتّغيير   

 

الّشباب هم الفئة األكثر تَقبُّالً للتّغيير، وهم األكثر استعداداً لتقبُّل الجديد والتّعامل معه، ـ 

في  ان إرباك، مّما يجعل دورهم أساسيداع فيه، وهم األقدر على التكيُّف بسهولٍة دوواإلب

.إحداث التّغيير في ُمجتمعاتهم   

 

الحماس الفكرّي لدى الّشباب والّطاقة الجبّارة التي يملكونها تُساعدهم بشكٍل كبيٍر نحو ـ 

.نوعةواالجتماعيّة الُمتلسياسيّة التقّدم والحيويّة في التّفاعل مع ُمختلف الُمعطيات ا  

 

الّشباب قّوةٌ اجتماعيّة هائلة، ففي بعض البُلدان هم أكثر الفئات عدداً، وهم بالّطبع األكثر ـ 

نشاطاً، وبالتّالي يُمكنهم تغيير الكثير من خالل االشتراك بأعمال التّنمية الُمجتمعيّة في جميع 

.ال القادمة لتكون ظروفهم أفضلالمجاالت، والُمساهمة في إصالحها، والتّأسيس لألجي  

روح الُمبادرة لدى الّشباب، والُمنافسة الّشريفة في اإلبداع واالبتكار تُشّجعهم على إطالق ـ 

أفكارهم وخلق ُمبادرات وُمؤّسسات وجمعيّات في ُمختلف المجاالت، وكلّها تُساهم في تنمية 

.الُمجتمع حسب عملها  

 



والخدمات العاّمة في المدن والّريف واألحياء الشعبيّة دور الّشباب في العمل التطوعّي ـ 

على حٍدّ سواء، فُمشاركتهم باألعمال التطوعيّة الُمختلفة قادرةٌ على بناء شخصيّاتهم 

وتقويتها، وتعزيز روح الُمواطنة لديهم، وتجعلهم يُساهمون في ُمساعدة اآلخرين، ويُقّدمون 

.م في المجاالت الّصحيحةلُمجتمعاتهم طاقاتهم اإليجابيّة، وقّوته  

 

يقوم به  أن تأسيس الَمجموعات الشبابيّة الُمختلفة والُمشاركة فيها، فهناك الكثير مّما يُمكنـ 

يُسِهم في تطوير هذا المجال  أن الّشباب الُمهتميّن بالعمل في مجاٍل واحد، وهو ما يُمكن

.والُمجتمع الُمحيط بهم كذلك  

 

االقتصادتنمية دور الّشباب في     

الّشباَب قّوةٌ اقتصاديّةٌ كبيرةٌ يُمكن  أن للّشباِب أدواٌر هاّمةٌ في تنمية اقتصاد الّدول، ومنهاـ 

استغاللها في التّنمية الّشاملة، وفي جميع القطاعات، ويُمكن من خالل تحفيزهم على اإلبداع 

اإلنتاج والّدخل لهم في المجاالت الُمختلفة الحصول على أفكار رياديّة خالّقة، وزيادة 

.وللعاملين في تلك المجاالت، مّما يضمن النّجاح والتقّدم للُمجتمع بُمختلف قطاعاته  

 

 

 



 األسباب األساسية لبطالة الشباب

 

 الركود االقتصادي واألزمات  

 االجتماعية.و عدة كالطب والعلوم الفنيةمتتحدث في مجاالت مختلفة و أن يمكنها األزمةـ 

 تداول األموال في السوق.وعدم قطاعات الرأسمال ك ،الرأسمال يسبب هذه األزماتكماش أن

. تأثيرات األزمات االقتصادية المدمرة تضر اآللية االقتصادية في كل األسواق العالمية   

بشكل  و لكن كثير من األزمات المختلفة في الدول المتعدة تحتى القرن العشرين حدثـ 

في أغلب  كثرت األزمات وبدأت تكون على مستوى عالمي ،لعشرينبعد القرن ا أما  محلي.

بناء و  فرص العمل ومعدالت العمالة تزداد عدم فيها األزماتالتي تن الحقوب.  في األحيان

تشار الفقر وانحدار توزيع الدخل وزيادة بطالة أن األزمات االقتصادية تسببعلى ذلك 

.الشباب   

 

نحو العمل نظام التعليمأهمية   

د معدالت العمالة تأسيس نظام التعليم المنهجي وانفتاح المجاالت االقتصادية الحديثة يزيـ 

عية كل المجالت سواء كان في الحياة االجتما في خفض معدالت البطالة. وإن التعليم ينفعوي

 التي تثير المنافسات  بين التطورات التكنولوجية  . وعقبالمعيشة  الظروف أم كان في

الشباب المتخرجين من  أن ولذا  مؤهلين ، محتاجة إلى عاملين تجعل المؤسسات الشركات 

. وفي مناسبة أسهل من الشباب المتخرجين من الثانويةعلى فرص عمل الجامعة يحصلون 

 أن بطالة الشباب. ويجب علينا  زيدخاطيء يالالتعليم  أن ذه األحوال تدل علىهذا السياق، ه

بين التعليم  تأسيس االرتباط ضرورةالجودة و ناحيةلعمالة من على أهمية التعليم لنؤكد 

.والعمالة  

 

 تقدم الشباب إلى السوق ألول مرة

الشباب  و أما .الخبرةي الشباب والعاملين ذو يعملوا مع  أن ل يريدوناعمأصحاب األـ 

 أن يجب عليهم ساب الخبرة اكت من أجل . وةالخبر عندهم الذين تخرجوا من المدارس ليس

فرصة عمل  إعطاءل امععلى أصحاب األ. ولذا يجب يعقد األموروهذا الحال  يعملوا.

.عمالضمانات ألصحاب األ تقدم أن ن أو يجب على الدولةيللشباب المبتدئ   

 

 



لعملنحو اتجاه الشباب   

بالمقارنة مع  فرص العملجهة بيرة من أفضلية كالشباب العاملين ذو  أن فيشك ال ـ 

. ومع ذلك في التكنولوجيا التطورات األخيرة مع همتكيفبسبب ن في السن يكبيرالالعاملين 

 متوسطة  بأشخاص ذو خبرة واال يقبل و بالمناسبةغير يوما بعد يوم. طلبات أصحاب العمل تت

نا نتيجة يطرح أماموالمزايا الخاصة. وهذا الحال  ةالعالي خبرة ال يالعاملين ذووا طلبيو

 إضافة إلى هذا افسة التي تضر الشباب ٓبٓدنِياً ونفسيا. وت وارتفاع المنسلبية كإظهار التكتال

ل يركزون على المزايا الشخصية ال العلمية وأيضا على الجهد الوجداني اعمأصحاب األ أن

.ال الجهد الذهني والعملي  

 

 سياسات األجرة والحد األدنى لألجور

عندما عالية. ومهما يكن ون رواتب لبيط و الغير مؤهلينليمهم تع يتموا لمالشباب الذين ـ 

ألن  عنهيتخلوا  أن السابق ال يترددون عمل أجمل من عملهميجد الشباب العاملون فرص 

ل ال اعمالعالقات بين األصحاب والعاملين تعتمد على االرتباط المالي .وأصحاب األ

للعاملين  كونتال  خبرة وبالنتيجةاليختارون الشباب المبتدئين بل يختارون العاملين ذوو 

 .المبتدئين أي فرصة الكتساب الخبرة

جودين في أي شركة أو و أقل مبلغ ممكن إعطاءه للموظفين المودنى لألجور هالحد األـ  

. ويعين مقدار الحد األدنى لألجور بحسب إمكانيات من قبل الدولة مؤسسة و هذا الحد يعيَّن

 كيللعاملين ل  ةغ المناسبمبالتقدم ال أن الدولةيجب على عليم والمواصلة والغذاء.الصحة والت

.مةئالميعيشوا في ظروف    

. ولذا يجب على الدول سالميةجدا في الدول اإل ةمعدالت الحد األدنى لألجور منخفض ـ

.باتوالمسلمة إتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تصليح مشاكل الر  

 

 بطالة الشباب المتعلمين

آمال  تحدوهم بطالة الشباب المتعلمين، يتخرجون من الجامعاتواع البطالة هي أن أسوأـ 

، وبطموح يحاكي شموخ جبالها، رصيده في عالم المال أصفار كثيرة الجبالكبيرة بحجم 

ومتطلباته تزداد مع تقدم سنه، شباب استثمر فيهم الوطن الشيء الكثير، يطرقون أبواب 

األبواب تضيق أمامهم لتفتح أبواباً خلفية شركات القطاع الخاص من أوسع أبوابها، لكن تلك 

.العاملين المحترفين تستقبل من خاللها  

 

 



 آثار البطالة على الشباب

تؤثّر البطالة وعدم توفر فرص عمل بشكل سلبي على المجتمع، وباألخص على فئة 

:الشباب، ومن أبرز اآلثار والنتائج ما يليّ   

 

  الصّحة الجسديّة

يات القلق والتوتر المقترنة بالبطالة ازدياد األمراض الصحيّة يالحظ مع ازدياد مستوـ 

العاطلين عن  أن لألفراد بشكل عام، حيث لوحظ في دراسة أجريت على عمال في بنسلفانيا

.العمل توفوا قبل أي بحوالي معدل عام عن أولئك العاملين  

 

 المشاكل االجتماعية

بين األفراد بشكل عام، حيث تقل التفاعالت تؤدي البطالة لتفاقم المشاكل االجتماعية ـ  

االجتماعيّة والزيارات بين الناس كذلك، وتزداد معدالت السرقات والجرائم، إضافةً 

.النخفاض اإلقبال على األعمال التطّوعية  

 

 المشاكل السياسيّة

تؤدي البطالة إلى اإلقبال على الهجرة، بسبب سوء الظروف وانعدام فرص العمل، مما ـ  

فع الدولة نحو فرض قيود شديدة على األمور المتعلّقة بالهجرة، إضافةً الرتفاع التكاليف يد

التي تتكبّدها الدولة في اإلنفاق على معونات العاطلين عن العمل، دافعاً الحكومات 

.لالقتراض  

 

 المشاكل التقنيّة

المهارات نظراً النقطاع الشخص عن عمله، والبقاء دون عمل قد يؤثّر على مستوى ـ  

وتراجعها، كما يقلل فرص الحصول على عمل، بسبب امتناع أرباب العمل عن توظيف 

. أشخاص عاطلين عن العمل بسبب الخوف من فقدانهم للمهارات التي تتطلّبها الوظائف  

 

 

 



 المشاكل الماليّة

مع ازدياد معدالت البطالة تقل فرص الحصول على عمل، مما يؤدي النعدام مصادر ـ  

د قدرة شرائيّة، األمر الدخل، وانخفاض السيولة الماليّة، مؤدياً لحدوث كساد وعدم وجو

.سلباً على اقتصاد الدولةالذي يؤثر  

 

 اآلثار األخرى

  الصّحة النفسيّة 

تقترن البطالة عادةً، بالتعاسة واليأس، والتدمير عاطفياً، بسبب عدم القدرة على الحصول ـ 

.الحاجيات التي يتطلّبها الفردعلى وظيفة لسد أبسط   

 

 الصّحة العقليّة 

مع فقدان مصدر الدخل يدخل الشاب في مرحلة التشاؤم، واالكتئاب وانعدام الثقة بالنفس، ـ  

.مما يدفعه للتعاسة، والنظر بسلبية ويأس ألمور الحياة من حوله   

 

البطالة األخرىآثار   

الكسل والبطالة والقعود عن العمل أضراراً وأمراضاً خطيرة تهدد المجتمَع  أن وال شك

.اإلسالمي   

 

 التسول

التسول أصبح  أن التسول فهو من أخطر األمراض التي تضر المجتمع،و الشيء الغريب

 تشارا سرطانيًا مدمًرا؛ حتىأن اليوم مهنة لبعض الناس، وانتشر في بعض الدول اإلسالمية

درين على العمل من الكسالى قد استسهلوا التسول وانطلقوا في الشوارع بعض القا أن

والمركبات العامة يمدون أيديهم للناس ويبلبون المساعدة أو األموال دون ما يعمل ويبذل 

.الجهود لهدف مسمى   

 

 

      



 الجريمة

ريمة طلبًا للمال وأما األثر الثاني للبطالة والتعطل عن العمل بعد التسول فهو االتجاهُ إلى الج

كان المتسوُل يأخذ من مال اإلنسان بمحض  أن وهذا األثر أخطُر بكثير من التسول؛ ألنه

إرادته وبطيب نفس منه، فإن السارق يأخذُ الماَل َعنوة، وقد يعتدي على صاحب المال إذا ما 

اعترضه وهو يسرق، ويرتكب جريمة أخرى غير السرقة وهي: القتل، ومن هنا تنتشر 

جرائم وتصبح حياةُ اإلنسان وماله وعرضه في خطر بسبب هؤالء المجرمين المتعطلين، ال

أكثر الذين يرتكبون الجرائم في هذه األيام هم من  أن وقد أثبتت الدراساُت والبحوث

.فسهمأن يشغلوا أن العاطلين الذين أخفقوا في عملهم أو في دراستهم وعجزوا عن  

 

األعضاء معدالت بطالة الشباب في الدول  

 

 



 

 



 وضع بطالة الشباب في فلسطين

سنة، إلى نسبة  29و 15ارتفعت البطالة بين شباب فلسطين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ـ 

.قياسية خالل العشر سنوات األخيرة  

"نسبة  أن وأعلن الجهاز المركزي لإلحصاء في بيان صحفي بمناسبة يوم الشباب العالمي،ـ 

، بعدما كانت 2017بالمئة عام  41البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني صعدت إلى 

2007في عام  30.5  

، 2007بالمئة في  25.6"معدل البطالة للشباب في الضفة الغربية ارتفع من  أن وأوضحـ 

 61.2"نسبة بطالة شباب قطاع غزة صعدت إلى  أن "، مضيفا2017بالمئة في  27.2إلى 

2007 بالمئة في 39.8، ارتفاعا من 2017بالمئة في   

 

مصر وضع بطالة الشباب في  

، مقارنة بـ 2019% خالل الربع الثالث من 7,8ارتفعت نسبة البطالة في مصرإلى ـ 

العامة % في الربع الثاني من نفس العام طبقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة 7,5

.واإلحصاء   

وأرجعت التقارير ارتفاع نسب البطالة في مصر إلى أسباب عديدة، من بينها توقف المئات ـ 

من المصانع عن العمل، مما أدى إلى توقف اإلنتاج في البالد واالعتماد على االستيراد من 

ار الخارج، ووقف أي تعيينات بالجهاز اإلداري للدولة إلى أجل غير مسمى، في ظل إط

خطة الدولة بهيكلة العاملين في المؤسسات الحكومية، بزعم مواجهة عجز الموازنة العامة 

.للدولة  

 

 الربيع العربي

م،  2010طلقت في بعض البلدان العربية خالل أواخر عام أن هي حركات احتجاجية سلميةـ 

دلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسه ونجحت في أن متأثرة بالثورة التونسية التي

اإلطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان من أسبابها األساسية الركود 

االقتصادّي وسوء األحوال الَمعيشية وارتفاع معدالت البطالة. بعد هذا اإلحراق خرج 

خاصة في مناطق الوسط نسبة البطالة خمسين بالمئة، و بسبب كونالشعب إلى الشوارع ، 

.بوالجنو  

 

 



طالة الشبابات في المنطقة العربيةب  

 

، عبئاً ثقيالً على نطقة العربية، وال سيما الشاباتيلقي ارتفاع معدالت بطالة الشباب في المـ 

 32مليون، ) منهم  45مليون شاب، يُحسب  72ل كاهل األفراد والمجتمعات . فمن أص

وتترتب على هذا  صادياً، أو العاطلين عن العمل.الناشطين اقت، في عداد غير مليون شابة (

، أي أكثر بقليل من الناتج مليار دوالر في السنة 50ها بنحو الوضع فرصة ضائعة تقدر كلفت

 .المحلي اإلجمالي للبنان

 

و  2008فبين عامي . تفوق أعداد فرص العمل وينضم الشباب إلى سوق العمل بأعدادـ  

، في المائة في السنة .23ط قدره لقوى العاملة في المنطقة العربية بمتوس، ازدادت ا 2013

معدل بطالة  مليون شاب وشابة ، وارتفع .517أفواج الوافدين إلى سوق العمل ليضاف إلى 

صفوف العاطلين عن  ائة في الفترة نفسها ، فانضم إلىفي الم 229.إلى  25الشباب من 

.العمل سبعة ماليين شاب   

 

في المائة للنساء و  947.بين النساء والرجال ، إذ يبلغ ارق كبير جداً في معدل البطالة والفـ 

في المائة للرجال ، وتبدو هذه األرقام مرعبة عند مقارنتها بمتوسط معدل بطالة  223.

في المائة للرجال وهذه الفجوة  413.في المائة للنساء و  715.لغ الشباب في العالم ، البا

والرجال تستوجب بحثاً جاداً في األسباب والعواقب ،  معدل البطالة بين النساء بيرة فيالك

.وإجراءات تصحيحية عاجلة  

 

ظاهرة ارتفاع معدل بطالة ويسلط موجز السياسات االجتماعية هذا الضوء على ـ  

، ويقترح مجموعة توصيات لتقليص الفارق في معدل الشابات، ويناقش عدداً من أسبابها

.بين النساء والرجال في المنطقة العربيةالبطالة   

 

 

 

 

 



 الحلول المقترحة للقضاء على البطالة

 

اهتمام الدولة بفئة الشباب عن طريق إيجاد المشاريع التي تستوعب طاقاتهم، ويستطيعون ـ 

.من خاللها اإلبداع في عملهم  

  

  .العمالة المحلية بدالً منهااالستغناء عن العمالة الوافدة القادمة من الدول النامية، وتوظيف ـ 

 

تطوير التعليم في الدول إلى مستوياٍت تناسب احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة ـ 

.والمتالحقة لتواكب متطلبات العصر  

 

.حّل مشكلة االنفجار السكانّي عن طريق توعية السكان بتنظيم النسل  ـ 

 

.على إيجاد فرص عمٍل جديدةٍ تشجيع وتسهيل االستثمار داخل الدولة الذي سيساعد   ـ 

 

تخفيض رواتب وأجور بعض الموظفين ذوو الرواتب العالية التي ال تناسب جهودهم، مّما ـ 

يؤّدي توفير هذا الجزء من الراتب واستثماره في مجاٍل وقطاعٍ آخر يساعد في الحد من 

.البطالة   

 

حّل مشكلة البطالة، دعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص ليساهم هو اآلخر في ـ 

.وليساهَم في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم  

 

 

 

 

 

 



 هجرة األدمغة والكفاءات

هجرة األدمغة والكفاءات مصطلحان عاميان يشيران إلى الهجرة الكبيرة أو الفردية بهدف ـ 

ظروف تنجم عن االضطرابات السيما كبطالة وال أن التعليم أو العمل.  يمكن هجرة األدمغة

العملية أو عن وجود فرص العمل المناسبة في الدول األخرى أو عن الرغبة في السعي 

للمستوى المعيشي األعلى.  باإلضافة إلى األسباب الجغراقية ، قد تحدث هجرة األدمغة 

بسبب اإلمكانيات الصناعية أو العملية  في الدول أخرى خاضة في الدول المتقدمة. عندما 

اتب العالية أو الفوائد العامة لهم، يرغبون في هذا العمل ويهجرون إلى يرى العمال الرو

.البالد األخرى  

 اآلثار السلبيّة 

تتنّوع اآلثار السلبيّة التي تتركها هجرة الكفاءات واألدمغة في شتّى المجاالت، والتي من ـ 

:أبرزها ما يأتي  

. والدُّول األصليّةتوسُّع الفجوة بين الدُّول الُمتقِدّمة الجاذبة، ـ   

 

تبعيّة األدمغة والكفاءات ثقافيّاً للدُّول التي هاجروا إليها مّما يساعد على زيادة الفجوة ـ 

.بينهم، وبين عاداتهم وتقاليدهم، وبالتالي التأثير سلباً في هويّاتهم  

 

يجعل  زيادة اإلنفاق، وذلك عبر توظيف كفاءات من الدُّول األخرى؛ لَسّد النَّقص، مّماـ 

فاقها على تعليم الكفاءات المهاجرة، خسارة هائلة؛ بسبب التكلفة أن الخسائر الماّدية التي تمّ 

المرتفعة الستقطاب الكفاءات األجنبيّة التي ستسدُّ النَّقص الحاصل في تلك الكفاءات 

.واألدمغة   

 

للكفاءات، للدُّول الجاذبة لها. ضعف إجراء البحوث العلميّة، مّما يعني تبعيّة الدُّول الفاقدة ـ 

فاقها في سبيل تعليم هذه أن الخسارة الماليّة الكبيرة، والُمتمثّلة بالموارد الوطنيّة التي تمّ 

.الكفاءات   

ر الفكرّي، والتأثير في عمليّات التنمية، ـ  الخسارة الكبيرة في ميادين التعليم، وعرقلة التطوُّ

فراد الُمتبِقّين، مّما قد يؤّدي إلى فتورهم، وزيادة الالمباالة وزيادة المهاّم، واألعباء على األ

.لديهم، وبالتالي الشعور باإلرهاق، والضعف في اإلنتاجيّة   

 



زيادة نسبة التوتُّر في سوق العمل، وخاّصة فيما يتعلَّق بالكفاءات ذات المهارات العالية؛ ـ 

.ي الميادين المختلفةوذلك بسبب فقدان نسبة كبيرة من القوى الُمنتِجة، وف  

 

فقدان المقدرة على الرقّي بالمستوى االقتصادّي، والصّحي، واالجتماعّي؛ نتيجة لفقدان ـ  

.العلماء، والُمتخِصّصين في هذه المجاالت، وغيرها  

 

 اآلثار اإليجابيّة 

آثار  لها عّدة أن على الرغم من اآلثار السلبيّة الناتجة عن هجرة الكفاءات واألدمغة، إالّ ـ 

.إيجابيّة، منها   

التحويالت الماليّة؛ حيث يتّضح ذلك من خالل حجم األموال التي يحّولها األفراد إلى الدُّول ـ 

.األصليّة، مّما يساهم في عمليّة التنمية  

 

تبادل المعرفة ونَقلها إلى الدُّول األصليّة، عبر المؤتمرات، والمشاركة في المشاريع ـ 

.العلميّة  

 

.المهاجرين بالمهارات الالزمة لعمليّة التنمية، وبما يصّب في مصلحة أوطانهمتمتُّع ـ   

 

ر، والتكنولوجيا، وتوفير الدعم الالزم للتنمية في الدُّول الُمستقِطبة ـ  َدْفع عمليّة التطوُّ

.للكفاءات واألدمغة  



 

غة والكفاءاتمالحلول المقترحة لمنع هجرة األد  

كفاءات خطراً على ُخطط التنمية في الدُّول الفاقِدة لهذه تُشّكل هجرة األدمغة والـ   

الكفاءات، مّما يعني الضرورة الحاسمة إليجاد حلول من شأنها الحّد من هذه الظاهرة، وفي 

.ما يأتي بعض الحلول الُمقترحة  

احترام الحّريات األكاديميّة؛ وذلك عن طريق عدم وضع أّي عوائق، أو حواجز في ـ  

، واألكاديميّين أثناء بحثهم عن المعلومات، وتبادلهم لألفكار، واستخدامهم طريق العلماء

ر الحديثة .لمختلف وسائل التطوُّ  

  

تعديل نظام الرواتب، واألجور التي يتّم تخصيصها للكفاءات العلميّة، باإلضافة إلى توفير ـ 

ئم، والتسهيالت الالزمة الحوافز الماّدية الُمرتبطة بالبحوث العلميّة، َكتَوفِيِر السكن المال

ألداء أعمالهم بشكل فعّال، وتحسين األوضاع المعيشيّة لهم، إضافة إلى تأمين االستقرار 

.النفسّي لهم  

 

.الحرص على التواصل الُمستمّر بين الدُّول األصليّة، والكفاءات الُمهاجرةـ    

 

المؤتمرات العلميّة، والفكريّة الحرص على توفير الفَُرص للكفاءات الُمهاجرة للمشاركة في ـ 

.داخل أوطانهم األصليّة   

 



ا.لكفاءات في المناصب الُمالئمة لهتعديل سياسة التوظيف، وإصالحها، وذلك بوضع اـ   

 

.استثمار الكفاءات المحلّية، وتفضيلها على الخبرات األجنبيّة في عمليّة التنميةـ   

 

التخصُّصات الضروريّة ألسواق العمل العالَميّة، مّما التركيز على زيادة مهارة األفراد في ـ 

.يجعلها قادرة على تحّدي العمالة األجنبيّة  

 

تنمية الُمؤسَّسات العلميّة بما يجعلها تُرِكّز جهودها على تنمية الفكر الُحّر، والتفكير النّاقد، ـ 

.إضافة إلى عدم تسييسها  

.ت الُمهاجرةإيجاد بيئة علميّة مناسبة ومالئمة للكفاءاـ   

 

توفير البُنية الضروريّة والالزمة للبحوث العلميّة، عن طريق إزالة كّل ما يُعيق إجراءها، ـ 

.باإلضافة إلى تقديم التقييم الُمنِصف للكفاءات العلميّة  
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