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 :مقدمـــــ  

ملحةةةة لتنظةةةيم سةةةوق العمةةةل الليبةةةي بسةةةبب العيةةةادة الكبيةةةرة فةةةي أعةةةداد العةةةاملين الحاجةةةة  أصببببح  

وضةةةعف  ، والبطالـةةةـة الملحوظةةةة فةةةي صةةةفوف الشةةةباا مةةةن خريجةةةي المعاهةةةد والجامعةةةات ، األجانةةةب

التنظةةةةةيم النقةةةةةابي للعمةةةةةال وأصةةةةةحاا األعمةةةةةال ، وعةةةةةدم تةةةةةوفر البيانةةةةةات واإلحصةةةةةائيات المو وقـةةةةةـة 

والمعتمةةةةدة حتةةةةى عةةةةن المؤشةةةةرات األساسةةةةية لسةةةةوق العمةةةةل ، ناهيةةةة  عةةةةن  يةةةةاا أيةةةةة محاولةةةةة جـةةةةـادة 

لتنظةةةيم سةةةوق العمةةةل عةةةدا االكتفةةةاق برصةةةدار بعةةة  القةةةرارات التةةةي تعةةةال  المظاهـةةةـر الملحةةةة للتشةةةوهات 

وأمةةةام هةةةعط المعطيةةةات بةةةـادر مجلةةةس ،  لحةةةادة فةةةي سةةةوق العمةةةل ، دول التوجـةةةـش إلةةةى أبعةةةاد المشةةةكلةا

إعبببـداد إتسبببتراتيجي  )مهمةةةة محةةةددة وهةةةي  فريةةةم عمةةةل أسنـةةةـدت إليةةةشالتخطةةةيط الةةةوطني إلةةةى تشةةةكيل 

 .(وطني  لسوق العمل 

عةةةةة فةةةةي إعةةةةـداد هةةةعط اإلسةةةةتراتيجية مةةةةدخل كلةةةةي مةةةةن خةةةة ل مراجاعتمةةةةد فريةةةةم العمةةةةل  ولقبببـد

التقةةةةارير واإلحصةةةةائيات واألوراق العلميةةةةة والبحثيةةةةة حةةةةول سةةةةوق العمةةةةل الليبةةةةي ، وبةةةةاألخص خةةةة ل 

علةةى مفهةةوم وأبعةةاد  هني للتعةةرفعوقتةةاك كافيةةاك لجلسةةات العصةةف الةة وخصةةص العشةةر سةةنوات األخيةةرة ،

برعةةةداد تصةةةورات مختلفةةةة حةةةول محتويةةةات اإلسةةةتراتيجية وأهةةةدافها و  أعضةةةاق الفريةةةم المهمةةةة ، وكلةةةف

 مةةةن  تكةةةولوالتةةةي ت،  ةالنهائيةةة ووضةةةعي فةةةي صةةةورتهابشةةةكل جمةةةاعي وفةةةردي  هةةةاراجعتتةةةم مآلياتهةةةا ، و

هةةةةةعا السةةةةةوق ، والمتمثلةةةةةة فةةةةةي خصةةةةةائص خةةةةةدمات ، التعريةةةةةف بالمفةةةةةاهيم األساسةةةةةية لسةةةةةوق العمةةةةةل 

سةةةوق  بيانةةةاتو، ة لسةةةوق العمةةةلو المؤشةةةرات الرئيسةةة لعةةةرض والطلةةةب ،، وا واألطةةةراف الفاعلةةةة فيةةةش

فةةةي التعةةةرف علةةةى كةةةأداة للتخطةةةيط اإلسةةةتراتيجية أسةةةلوا التحليةةةل الربةةةاعي  اعتمةةةد الفريةةةمالعمةةةل م كمةةةا 

نمةةةةوذك تركيبةةةةي يحتةةةةوي علةةةةى  طةةةةـور الفريةةةةم و مصةةةةادر القةةةةوة والضةةةةعف ، والفةةةةرص والتهديةةةةدات ،

مدعمةةةةة بجةةةةداول المخطةةةةط اإلسترشةةةةادي لتنفيةةةةع رؤيـةةةةـة ورسةةةةالة وأهةةةةداف ومحةةةةاور وجدولةةةةة  منيةةةةة 

وتقةةةةارير إلسةةةةتراتيجية بمجموعـةةةةـة مةةةةن األوراق البحثيةةةةة فريةةةةم اأعضةةةةاق ال، وعـةةةةـع  اإلسةةةةتراتيجية 

 .لموضــوعات المرتبطة بسوق العمل لالداعمــة الخبرة 

أيةةةة  تحققةةةيأل   -حسةةةب مةةةا تةةةوفر للفريةةةم مةةةن معلومةةةات  -نةةةش لةةةم يسةةةبم أالتنويةةةش إلةةةى  ويجبببدر

علميةةةاك لليبةةةي ، ممةةةا شةةةكل تحةةةدياك منهجيةةةاك لةةةة سةةةابقة لصةةةيا ة إسةةةتراتيجية وطنيةةةة لسةةةوق العمةةةل امحاو

الصةةةعوبات التةةةي تتعلةةةم جملةةةة مةةةن فةةةي ضةةةوق نمةةةوذك لرسةةةتراتيجية دول سةةةابقة ، فةةةي وضةةةع وعمليةةةاك 

ل لرطةةةراف الفاعلةةةة فةةةي سةةةوق العمةةةل م البيانةةةات واإلحصةةةائيات وتناقضةةةها ، و يةةةاا شةةةبش كامةةة قلةةةةب

ة القادمةةةة ، وهةةةي قةةةد أقةةةدم علةةةى رسةةةم م مةةةظ إسةةةتراتيجية تةةةنظم سةةةوق العمةةةل فةةةي المرحلةةة مفةةةرل الفريةةة

  .ي ليبيا وبخاصة بعد صدور الدستورالتطوير في ظل أي مستجدات قد تحدث فقابلة للتعديل و

 

 مصطفى محمد بوشعالش . د . أ / رئيس الفريق                                                                                          
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 : ومفاهيم تعريفات  -1

  -:تسوق العمل: 1 -1

فيةةةش عمةةة ك يجةةةد العامةةةل يلتقةةةي فيةةةش العةةةرض والطلةةةب ، و، حيةةة   (NOMINAL)وق العمةةةل سةةةوق اسةةةمي سةةة

ويةةةتم عمةةةل ، ال فرصةةةة ير بةةةول فةةةي الحصةةةول علةةةى مةةةدفوع األجةةةر، ويجةةةد فيةةةش صةةةاحب العمةةةل عمةةةاالك 

مةةةن حيةةة   اك أو حتةةةى دوليةةة اك أو وطنيةةة اك ويمكةةةن أل يكةةةول سةةةوق العمةةةل محليةةة. تبعةةةاك لةةةعل   تحديةةةد األجةةةر

ومتداخلةةة ولهةةا متطلبةةات مختلفةةة مةةن ، وذلةة  عنةةدما يتكةةول مةةن عةةدة أسةةواق عمةةل صةةغيرة م الشةةمولية 

ات حيةةةة  التأهيةةةةل ، والمهةةةةارات ، والمواقةةةةع الجغرافيةةةةة م ولكنهةةةةا تعتمةةةةد جميعهةةةةا علةةةةى تبةةةةادل المعلومةةةة

عةةةةن عمةةةةل ، ومعةةةةدل األجةةةةور ، وظةةةةروف العمةةةةل ، ومسةةةةتوى  األعمةةةةال ، والبةةةةاحثين حةةةةول أصةةةةحاا

 (.1)التنافس ، ومواقع العمل 

 : خصائص خدمات تسوق العمل :  1-2

 -:تتميع خدمات سوق العمل بالخصائص التالية       

بقيةةةةة السةةةةلع  ، فهةةةةي تةةةةؤجر وال تبةةةةاع مثةةةةل( التوقيةةةةي) التأقيةةةةيخةةةةدمات العمةةةةل بطةةةةابع  سةةةةمتت - أ

 .ويترتب على ذل  أنظمة متعددة للعمل واإلنتاك في مقابل العمنخرى ، األ

فةةةةرل جملةةةةة مةةةةن العناصةةةةر  مةةةةن  ةةةةمالعمةةةةل ال يمكةةةةن فصةةةةلها عةةةةن العامةةةةل ، وسةةةةوق خةةةةدمات   - ا

والحةةةوافع الماديةةةة ،  مةةةلقةةةيم تجةةةاط الع :وهةةةي  اإلنسةةةانية تلعةةةب دوراك مهمةةةاك فةةةي سةةةوق العمةةةل

 شةةةةروط العمةةةةل اإلنسةةةةانية واألمةةةةنوالتغعيةةةةة ، والتعلةةةةيم و التةةةةدريب ، والصةةةةحة و،  والمعنويةةةةة

 .المهنيوالتنظيم النقابي و ، والس مة المهنية الصناعي

الحركةةةةة فةةةةي و، لةةةةب ظةةةةروف العمةةةةل دوراك مهمةةةةاك فةةةةي تفسةةةةير قةةةةرارات العةةةةرض و الطتلعةةةةب  - ك

الوظةةةائف  المخةةةاطر ونةةةوعصةةةعوبات المهةةةن وظةةةروف العمةةةل ب ، وتةةةرتبط  ع قةةةة ذلةةة  بةةةاألجر

 .عملفيش الؤدى يوالمحيط العي 

: ات التةةةي تحةةةدد وتةةةنظم آليةةةة عملهةةةا مثةةةل التشةةةريعالمؤسسةةةات ويتميةةةع سةةةوق العمةةةل بكثةةةرة  - د

المنظمةةةةات ومكاتةةةب التشةةةغيل و االسةةةتخدام ، و التشةةةريعات التةةةي تةةةةرتبط بةةةش ،قةةةانول العمةةةل و

 .األعمال أصحاا، وتنظيمات  النقابية للعمال

ونظةةم متطةةورة م بينمةةا تعمةةل ، بعةة  أقسةةام سةةوق العمةةل وفةةم تشةةريعات وقيةةود محةةددة تعمةةل  -هةةـ

كمةةا هةةو الحةةال فةةي القطاعةةات ، بشةةكل  يةةر رسةةمي أو فةةي ظةةروف  يةةر مواتيةةة  خةةرىأأقسةةام 

 .(2) ير الرسمية أو  ير المهيكلة 
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 : األطراف الفاعلة في سوق العمل :  1-3

 -:طراف المؤثرة التالية تتفاعل في سوق العمل جملة من األ

 .العمال ، والباحثون عن عمل  - أ

الخاااتمال التاااي ياااتم بيعكاااا ، وبااا ل  يعتبااار الطلاااب خاااتمال العمااال انتاااا  السااال  و طاااالبوا  - ب

 .الختمال أجل إنتا  السل  ومن ( مشتق ) على العمل طلب 

عى إلاااى تحساااين األجاااور وظاااروف وهاااي قاااوة تفاو اااية تسااا، التنظيماااال النيابياااة العمالياااة  -  

 . ، والمساعتة في ايجات فرص عمل  العمل

الشاااااااركا  )الطلاااااااب اعتبارهاااااااا الحكااااااام باااااااين جكاااااااال العااااااار  وة بالحكوميااااااا جكاااااااالال - ت

االجتماعيااااة لسياسااااال ااقتةاااااتية وماااان خاااا ل إقاااارار اليااااوانين ، وتنفياااا  ا( ااجتماااااعيون

 .كما هو الحال في ليبيا  ،أكبر المستختمين  فرص عمل ؛ باعتبارها التي تخلق 

  -:العرض و الطلب في سوق العمل  :  1-4

عااار  و الطلاااب علاااى الماااوارت البشااارية، ال :بشاااكل رييساااي عااااملييتفاعااال فاااي ساااوق العمااال 

فماان ناحياااة ياااكوت الكيكاال الساااكاني ساااوق العماال باااالموارت البشااارية الياااترة علاااى العمااال اعتباااارا  

حااال تعليمياااة أو للعمااال ، وفاااي احلاااب األحاااوال بعااات اتماااام مرا قانوناااا   مااان بلاااو  السااان المحاااتتة

ن إحتياجاتكاااا مااا( حكومياااة او خاةاااة ) المؤسساااال ومااان ناحياااة طخااار  تطلاااب تتريبياااة معيناااة ، 

لتاااااي تيررهاااااا لمواجكاااااة المكنياااااة االعلمياااااة والمساااااتويال الماااااوارت البشااااارية وفاااااق األعاااااتات و

االحتياجاااال الحالياااة أو المساااتيبلية ، وبشاااكل إجماااالي تعتبااار المؤسساااال المساااؤولة علاااى التعلااايم 

لعمااااال ، وينظااااار إلاااااى شاااااكالكا هاااااي الممثلاااااة لياااااوة العااااار  فاااااي ساااااوق اأو التاااااتريب بكافاااااة 

المؤسساااال المساااؤولة علاااى ةاااياحة الخطاااط االقتةااااتية ، وتاااوفير التمويااال الماااالي ، والتشااا يل 

 .(3)المباشر ؛ جكال ممثلة ليوة الطلب في سوق العمل 

  -:ة مؤشرات سوق العمل الرئيس :  1-5

والتاااي ياااتم ة العمااال التولياااة ، ة و المعتماااتة لااات  منظماااتتركاااك مؤشااارال ساااوق العمااال الرييسااا 

شااا يل ، و البطالاااة ، واألجاااور ، حاااول الت لمختلاااف تول العاااالمإحةاااا ال عنكاااا بانتظاااام  نشااار

 -:وسااااعال العمااال واالنتاااا  ، وبشاااكل تفةااايلي تحتاااو  هااا ر المؤشااارال علاااى العناةااار التالياااة 
(*4) 

 .معتل المساهمة في قوة العمل -

  .لسكانااجمالي لالتش يل  -

  .حالة التش يل -

 .اليطاعالتش يل حسب  -
(*3 )-  Oriented TVET systems to support public sector  –Korea Institute for Development Strategy , Establishment of SME  
  .66السنة الثانية ،ص 3003ابريل  – 61العتت  –حسن الحا  ، مؤشرال سوق العمل ، المعكت العربي للتخطيط بالكويل ، سلسلة جسر النك ة  –( 4*)
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 (.العمالة العار ة و الموسمية.) العمالة لبع  الوقل -

 .األسبوعيةساعال العمل  -

 .التش يل في اليطاع النظاميحالة  -

 .البطالة  -

 .بطالة الشباب -

 .البطالة طويلة األمت -

 .البطالة حسب التحةيل العلمي -

 .معتل عتم النشاط  -

 .األميةالتحةيل العلمي ومحو  -

 .الرقم اليياسي ل جور في الةناعال التحويلية -

 .الرقم اليياسي للكسب واجور الوظايف -

 .تكلفة التعوي  بالساعة  -

 .انتاجية العمل وتكلفة وحتة العمل -

 .تتفيال سوق العمل -

 .توكي  التخل والفير -

 . نيص االستختام المتعلق بالكمن -

 : معلومات سوق العمل  :  1-6

سااوق العماال تكااون قاااترة  قاعااتة بيانااال بنااا  ؛ لتعاارف علااى مؤشاارال سااوق العماال ا يتطلااب  

  -:من خ ل المةاتر التاليةبتون إنيطاع عن سوق العمل متةلة معلومال تقيية ، وعلى توفير 

 .تعتات السكان - أ

 .المتخةةةالمسوح المتنوعة و  - ب

 .الخاةةو إحةاييال التش يل العامة -  

 .التتريبإحةاييال التعليم و - ت

  . إحةاييال التأمينال االجتماعية -هـ
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                                                            :لصياغ  إتستراتيجي  وطني  لسوق العملليبيا حاج   -2

 -:االستراتيجية كمشروع وطني : 2-1

باااين كافاااة اليطاعاااال العاماااة  ا  مشرررترك ا  تنمويررر ا  وطنيررر ا  مشرررروعإساااتراتيجية ساااوق العمااال  تعااات

ف تمااان طااارف واحااات، وإنماااا بتفاعااال وتكاااا ، وال يمكااان تحيياااق أهاااتاف هااا ر ااساااتراتيجية والخاةاااة

إن  .وارت البشاااارية والطبيعيااااة المتاحااااةللماااا التشاااا يل األمثاااالبكااااتف ، جمياااا  األطااااراف  ال الع قااااة 

، العاااار    :تنظاااايم سااااوق العماااال الليبااااي يتطلااااب تراسااااة وتشااااخيص ث ثااااة عناةاااار أساسااااية هااااي

التاااي أحاطااال باالقتةاااات  ساااتجتالكثيااار مااان الم خاةاااة فاااي ظااال؛ وهيكااال ساااوق العمااال ، والطلاااب 

 تاااأثيراليترتاااب عليااا  مااان وماااا ؛  يااار السياساااي فاااي ليبياااا والتاااي مااان أهمكاااا الت الليباااي والعاااالمي ،

أو ماااان حياااا   سااااوق العماااال سااااوا  ماااان حياااا  هيكلاااا  علااااى ةمباشاااار اقتةاااااتية واجتماعيااااة سااااتؤثر 

فاااي ظااال توجااا   المحلااايساااوق العمااال  فاااي العاااالمياالقتةاااات  تاااأثيرالإ اااافة إلاااى  ، طلااابوال عااار ال

تشااااير التيااااارير الةاااااترة عاااان مجلااااس ، و سااااواق العالميااااةعلااااى األاالقتةااااات الليبااااي نحااااو اانفتاااااح 

السااانوال الخماااس  خااا لجريااال أ  والتراساااال التاااي ، التخطااايط الاااوطني ومجلاااس التطاااوير االقتةاااات  

 : تياآلالما ية إلى 

 هيكل سوق العمل / الطلب / بين العرض فيما التوازن  إختالل. 

 ة في البنى التنظيمية والتشريعيةتشوهات عديد وجود. 

 -:لحد من البطالة والقضاء على الفقروا لمعالجة اوضاع سوق العملالجهود العالمية : 2-2

ومنظماااة العمااال العربياااة بتاياااة مااان ، طااا ع علاااى بعااا  تياااارير منظماااة العمااال التولياااة مااان خااا ل اا 

يااات فاااي كوبنكاااااجناليماااة لماااؤتمر  ش مو ااااوع نااااقالااا   و. م6991عاااام  لتنمياااة االجتماعيااااة الااا   ع 

لتييااايم ماااا اتفاااق عليااا  بشاااأن الحااات   (1+كوبنكااااجن ) .م3000الماااؤتمر الثااااني عاااام  البطالاااة والفيااار ، ثااام

 ،نساااب البطالاااة   ارتفااااع والفيااار  معاااتالل والتاااي بينااال كيااااتة ، ي اااا  علاااى الفيااارمااان البطالاااة وال

وأقاااار  برنااااامع العمالااااة العااااالمي ، .م3003واعتماااات مجلااااس إتارة منظمااااة العماااال التوليااااة فااااي ساااانة 

كاناااال  ف ،انعيااااات المااااؤتمرال فااااي هاااا ا الخةااااوص  ىوتااااوال .م3001إسااااتراتيجية تنفياااا ر فااااي مااااارس 

إعااا ن )ة جااال عولماااة عاتلاااأالعتالاااة االجتماعياااة مااان  إعااا ن الماااؤتمر الساااابعة والتساااعين بشاااأنتورة 

 كماااا أةاااتر ماااؤتمر العمااال الاااتولي فاااي تورتااا  الثامناااة والتساااعين لسااانة(. .م3002 ،ةالعتالاااة االجتماعيااا

ت  بعناااااوان الميثااااااق العاااااالمي لتاااااوفير فااااارص العمااااال الااااا   اعتماااااتر المجلاااااس االقتةاااااا( .م3009)

 .م3060يناااااير فااااي اانمااااايي م المتحااااتةلألماااا تر المجلااااس التنفياااا  اةااااو، ( االنتعاااااش ماااان األكمااااة)

لفاارص العمااال بالتعااااون مااا   العاااالميالميثااااق  فاايللتوةااايال الاااوارتة  األولويااة إعطاااا يي اااي ب قاارارا  

 ااساااتراتيجيةالخطاااة  إطاااار فااايالتشااا يلية  أنشاااطتكا فاااي إتماجكاااا لااا   فااايمنظماااة العمااال التولياااة بماااا 

 .م3063 -3002 اانماييالمتحتة  األمملبرنامع 
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113,458 

2010 30% 

46,361 

  مؤهلين  البطالة نسبة السنة  الباحثين عتت

+  مؤشرات مجلس التطوير االقتصادي 
 مركز بحوث العلوم االقتصادية 

 1سلسلة

 

 -:في ليبيا معدالت البطالة :  2-3

وحياار الليبيااين فااي  إجمااالي المسااتختمين الليبيااين نأ إلااىفااي ليبيااا تحلياال بيانااال اليااو  العاملااة يشااير 

 (6.2.1. 013)إلااااااى  .م6991سااااااتختما  عااااااام م( 313.6.346)ماااااان  االقتةااااااات الااااااوطني قاااااات ارتفاااااا 

 األخااا  سااانويا ، مااا  مساااتختما    33...1للمساااتختمين الجاااتت بلااا   عاااامبمتوساااط  .م3001مساااتختما  عاااام 

لتةااال  .م6991عاااام  %60.9 و .م6924عاااام % 3.1نسااابة  ساااجلل معاااتالل البطالاااةن أ فاااي االعتباااار

فاااإن معاااتالل البطالاااة عاااام  (ساااابيا  )وحساااب إحةااااييال مةااالحة العمااال .  م3000عاااام %  ..30إلاااى 

إال أن التراساااة التاااي قاااام بكاااا كااال مااان المجلاااس الاااوطني للتطاااوير   .%63.1انخف ااال إلاااى  .م3060

وةااالل إلاااى خ فاااا  للتراساااة االقتةاااات  ومركاااك بحاااو  العلاااوم االقتةااااتية بينااال أن نسااابة البطالاااة 

ن نسااابة البطالاااة فاااي ليبياااا حتاااى يشاااير إلاااى أ .م3063 تيريااار البنااا  الاااتولي لعاااام فاااي حاااين أن ،30%

أن عاااتت البااااحثين إلاااى ( ساااابيا  )أشاااار تيريااار مةااالحة العمااال  كماااا، % 69.1قااات بل ااال  .م3066واخااارأ

  .نمن المؤهلي 41,316منكم  .م3060في سنة  باحثا   663,412 عن العمل قت بل 

وتأسيساااا  علاااى هااا ر البياناااال ااحةاااايية المت ااااربة عااان معاااتالل البطالاااة الحيييياااة فاااي ليبياااا 

تكاااتم  باااينوالتاااي ت، تولياااة ، وطنياااة واترة عااان مؤسساااال اعتبارياااة والةااا، فاااي العياااوت الما اااية ، 

وتشاااااوي  الوقااااااي  السااااكانية ؛ بكاااااتف تاااااكيين ، عاااان نشااااار الحياااااايق المو ااااوعية ، النظااااام الساااااابق 

التولياااة ؛ فااااإن الحاجاااة األن تااااتعو إلاااى بنااااا  قاعاااتة بيانااااال تقيياااة وشاااااملة عاااان ةاااورت  المحليااااة و

وأعتماااات معاااايير  ، لتشااا يلومعاااتالل البطالاااة وحركاااة ا، ساااوق العمااال انشاااطة و، الحااارا  الساااكاني 

  .لشفافية في نشر البيانال ااحةاييةا

 
 

 

 

 

 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

1.241,263 1.876,206 

ليبيون وحير ليبيون ليبيون وحير ليبيون   

 إجمالي العاملون بالسوق الليبي 

 إحصائية العاملين للسنوات
  2006 - 1995    

  السنة
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  -:لسوق العمل  وطني  نحو اتستراتيجي : 2-4

، وإلغةةةاق  تحريةةةر حركةةةة االقتصةةةاد الةةةوطني قتضةةةييل مةةةإل صةةةيا ة اسةةةتراتيجية وطنيةةةة لسةةةوق الع

 التةةةيسةةةوق العمةةةل  آليةةةاتوفةةةم  األجةةةورتحريةةةر هيكةةةل  التسةةةريع فةةةيو،  كافةةةة التشةةةريعات المعرقلةةةة لةةةش

 وإشةةرا  سةةوق العمةةل ، فةةيلألجةةور  أدنةةىبتحديةةد حةةد  واالكتفةةاق،  تفرضةةها عمليةةات العةةرض والطلةةب

والبةةةدق بتبنةةةي إسةةةتراتيجية وطنيةةةة   ،األجةةةورمفاوضةةةات  فةةةيالدولةةةة والنقابةةةات وجهةةةات العمةةةل الخاصةةةة 

الحكومةةةة والقطةةةاع الخةةةاص تسةةةاهم فيهةةةا كافةةةة األطةةةراف الفاعلةةةة ممثلةةةة فةةةي م  فاعلةةةة تةةةنظم سةةةوق العمةةةل

، وتتحةةةةدد فيهةةةةا الرؤيةةةةة والرسةةةةالة والقةةةةيم  والنقابةةةةات العماليةةةةة والمؤسسةةةةات التعليميةةةةة والعلميةةةةة العليةةةةا

التركيةةةع علةةةى مةةةع  ، السياسةةةات وآليةةةات التنفيةةةع ومؤشةةةرات األداق فيهةةةاواألهةةةداف والمحةةةاور، وترسةةةم 

 : فيما يلي تتمثلوالتي التوجهات المحورية الداعمة إلستراتيجية متطورة لسوق العمل 

البببببدفع باتجبببببا  و، عبببببدم اإلعتمببببباد علببببى مبببببورد ناضبببببب لل بببببروة  تنويببببع المبببببوارد االقتصبببببادي  و  .1

ببببرام   فبببيالتوتسبببع  إلبببىإضببباف   مسببباهمات جبببادة للقطاعبببات غيبببر النفطيببب  فبببي تسبببوق العمبببل ،

 .يجمالجل زيادة حجم النات  المحلى اإلأ مدروتس  وجادة لالتست مارات األجنبي  من

يرفبببع المهبببارات و مبببي تفببباعلي ينمبببيتعليإلبببى ن بببام  التقليبببديمبببن ن بببام التعلبببيم  الجبببذريالتحبببول   .2

 .ثقاف  المبادرة وحب العملو يرتسخ ، ت اءاالكف

الهجبببرة بالقضببباء علبببى  ببباهرة  االجتمببباعيوالسبببلم ألمبببن العوامبببل المهبببددة لبكفببباءة مبببع  التعامبببل .3

ومبببا ، مبببن مشبببكل  البطالببب   حبببدوال،  وطنيبببا  بمبببا يكفبببل توجيبببه فبببر  العمبببل و،  الشبببرعي غيبببر 

 .تسياتسي  وأمني  واجتماعي يرتبط بها من تداعيات 

 ة تهةةةدف إلةةةىمةةةن منظومةةةة متكاملةةة اك سةةةوق العمةةةل جةةةعلأل تكةةةول اإلسةةةتراتيجية الوطنيةةةة  يعنةةةي هةةةعاو

بمعةةةعل عةةةن والتةةةي ال تةةةتم م معالجةةةة تشةةةوهات سةةةوق العمةةةل فةةةي ليبيةةةا و،  لنهةةةوض باالقتصةةةاد الةةةوطنيا

، والمواقمةةةةة بةةةةين مخرجةةةةات  السياسةةةةات السةةةةكانية المتبعةةةةة:العوامةةةةل المةةةةؤ رة فةةةةي هةةةةعا السةةةةوق مثةةةةل 

،  والعوامةةةةل االجتماعيةةةةة المحليةةةةة وإحتياجةةةةات التنميةةةةة  ، التعلةةةةيم والتةةةةدريب ومتطلبةةةةات سةةةةوق العمةةةةل

تفشةةةي البطالةةةة التةةةي تعةةةاني مةةةن بةةةدول الجةةةوار سةةةية واألمنيةةةة واالقتصةةةادية السيا عةةة وة علةةةى الع قةةةات

 فةةرل المعالجةةة ومةةن  ةةم ، ومةةا يترتةةب علةةى هةةعط العوامةةل مةةن تةةأ يرات فةةي سةةوق العمةةل الليبةةي، الفقةةر و

لة واضةةةحة األهةةةداف واقتةةةراس رسةةةا ، تتطلةةةب وضةةةع رؤيةةةة لمسةةةتقبل هةةةعا السةةةوقلتنظةةةيم سةةةوق العمةةةل 

 .ومحددة المعالم
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، بةةين أل هنةةةا  مصةةادر قةةةوة ت   ، سةةةوق العمةةل الليبةةةيفةةي إل إلقةةاق نظةةرة تقييميةةةش لألوضةةاع القائمةةةة 

وفةةي المقابةةل تواجهةةش العديةةد مةةن  ومكةةامن ضةةعف فةةي هيكلةةش وتشةةريعاتش، كمةةا تتةةوافر فةةرص لتطةةويرط،

 بالتحليةةةل العلمةةةي المعةةةروفألسةةةلوا فةةةي  ضةةةوق اويمكةةةن عرضةةةها وتحليلهةةةا  التهديةةةدات الخارجيةةةة ،

- :تيوذل  على النحو اآل ، ( Analysis  SWOT) اعيـــــــــالرب

 -:مصادر القوة:  1 -3

وجةةةود إمكانةةةات واعةةةدة لفةةةرص عمةةةل فةةةي مختلةةةف المجةةةاالت التقليديةةةة منهةةةا والحديثةةةة  يةةةر  :3-1-1

خاصةةةةة فةةةةي مجةةةةاالت الةةةةنفط والسةةةةياحة والتجةةةةارة البينيةةةةة والطاقةةةةة المتجةةةةددة والمشةةةةروعات  ،ةالمسةةةةتغل

ات البنيةةةةةة التحتيةةةةةة ، عةةةةة وة علةةةةةى مشةةةةةروع ومجةةةةةاالت تقنيةةةةةة المعلومةةةةةات واالتصةةةةةاالت الصةةةةةغرى ،

 .وإعادة اإلعمار

إذ يتضةةةظ مةةةن التركيبةةةة السةةةكانية  وفقةةةاك  ، النسةةةبة العاليةةةة للسةةةكال فةةةي سةةةن النشةةةاط االقتصةةةادي :3-1-2

تركيبةةةةة فتيةةةةة تغلةةةةب عليهةةةةا ف تةةةةي الطفولةةةةة ( م2111)للتقريةةةةر الةةةةوطني عةةةةن حالةةةةة السةةةةكال فةةةةي ليبيةةةةا 

ويلبةةةي الطلةةةب ، سةةةوق العمةةةل مةةةن جهةةةة لالجةةةدد  داخلينوالشةةةباا ، وهةةةعا يمثةةةل رصةةةيداك داعمةةةاك لتةةةدفم الةةة

التنافسةةةية ل قتصةةةاد الةةةوطني مةةةن جهةةةة االجتمةةةاعي بتةةةوفير فةةةرص عمةةةل ذات جةةةدوى تعيةةةد مةةةن القةةةدرة 

 .أخرى

فةةةةرص اسةةةةتثمارية واعةةةةدة ووالغةةةةا   الةةةةنفطفةةةةي مقةةةةدمتها يةةةةأتي طبيعيةةةةة مةةةةوارد يةةةةا ليب متلةةةة ت  :3-1-3

المتوسةةةطي المتميةةةع الةةةعي يعةةةع  فةةةرص الموقةةةع الجغرافةةةي إضةةةافةك الةةةى ، ات المتجةةةددة الطاقةةةلتوظيةةةف 

األمةةةر والسةةةياحةم  والنقةةةل والصةةةيد البحةةةري رة العبةةةوراالسةةةتثمار فةةةي مجةةةاالت التجةةةارة البينيةةةة وتجةةةا

للعديةةةد مةةةن مجةةةاالت االسةةةتثمار والتمويةةةل فةةةي  ص دة داعمةةةة لسةةةوق العمةةةل تتةةةيظ الفةةةرالةةةعي يمثةةةل قاعةةة

 .سوق العمل الليبي 

  .تمثل المرأة رصيداك بشرياك داعماك لسوق العمل إذا ما تم تفعيل دورها في كل المجاالت :3-1-4

وانتشةةةار ، لبةةةاحثين عةةةن العمةةةل ابيانةةةات حديثةةةة لتسةةةجيل متكاملةةةة الكترونيةةةة وجةةةود منظومةةةة  :3-1-5

 .  مكاتب االستخدام على نطاق جغرافي واسع
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 -: مكامن الضعف  : 3-2

- :يعاني سوق العمل الليبي جملة من التشوهات تعد مكامن ضعف حقيقية أهمها

سةةةةةنوياك وفقةةةةةاك لمةةةةةا جةةةةةاق فةةةةةي مشةةةةةروع %( 11)تعايةةةةةد مؤشةةةةةرات معةةةةةدالت البطالةةةةةة بواقةةةةةع   :3-2-1

  .هعط البطالة عموماك بين الخريجين تتعايد، و إستراتيجية التمكين والتنمية البشرية

 .  ضعف القدرة التنافسية للباحثين عن عمل بسبب تدني مستوى المهارة المهنية :3-2-2

 .ات سوق العمل الليبي ومكبلة لشآللي وجود تشريعات معرقلة :3-2-3

 فةةي نظةةم وع قةةات إضةةطرااومةةا يترتةةب عليةةش مةةن  عةةدم وضةةوس هويةةة االقتصةةاد الةةوطني ،: 3-2-4

 .العمل

انخفةةةةةاض معةةةةةدالت أداق العمالةةةةةة الوطنيةةةةةة إلةةةةةى أدنةةةةةى مسةةةةةتوياتها  وفقةةةةةا لتقةةةةةديرات قطةةةةةاع  :3-2-5

 .التخطيط

انعكةةةةس ممةةةةا ،  لدولةةةةةلجهةةةةا  اإلداري للعمةةةةل باا نحةةةةو طلةةةةب االجتمةةةةاعي المتعايةةةةد والموجةةةةشال :3-2-6

ل الحةةةر والعةةةعوف عةةةن العمةةةل المهنةةةي علةةةى المبةةةادرات الخاصةةةة واالسةةةتثمارات المحليةةةة والعمةةة سةةةلباك 

 .والحرفي

مةةةن  فةةةأفر ت نوعةةةاك  وخدميةةةة، كةةةعت المةةةوارد البشةةةرية النشةةةطة اقتصةةةادياك فةةةي مهةةةن إداريةةةة رت  :3-2-1

 .                                                                   الوطني في االقتصادالمقنعة خاصة بين بع  الف ات  البطالة

اليدويةةةةة  كالبنةةةةاق والعراعةةةةة والحةةةةرف  عةةةةعوف الليبيةةةةين عةةةةن العمةةةةل فةةةةي كثيةةةةر مةةةةن المهةةةةن  :3-2-1

 . لبها على العمالة الوافدة في سوق العملأ، واقتصار  والنظافة و يرها

   . ياا روس المبادرة واإلبداعوسيادة  قافة االسته   والتواكل والربظ السريع   :3-2-9

أدت السياسةةةةةات  و، مةةةةةن مشةةةةةكلة التضةةةةةخم و يةةةةةادة األسةةةةةعاريعةةةةةاني سةةةةةوق العمةةةةةل الليبةةةةةي   :3-2-11

تشةةوهات كبةةرى فةةي سةةوق العمةةل ظهةةور  التمويليةةة واالقتصةةادية الممنهجةةة مةةن قبةةل النظةةام السةةابم إلةةى

إلةةةى أل سياسةةةات اإلنفةةةاق التةةةي  (6*). م2125األخيةةةرين، فقةةةد أشةةةارت و يقةةةة رؤيةةةة ليبيةةةاخةةة ل العقةةةدين 

ر مةةةةن المسةةةةاو  فةةةةي الكثيةةةة بةةةةرو قةةةةد أسةةةةهمي فةةةةي  اتبعتهةةةةا الدولةةةةة الليبيةةةةة خةةةة ل الفتةةةةرة الماضةةةةية ،

، وانخفةةةاض معةةةدالت النمةةةو االقتصةةةادي، وتعثةةةر بةةةرام  التنميةةةة  كالبطالةةةة والركةةةود االقتصةةةاد الليبةةةي

  .وانخفاض مستوى المعيشة ، ت األداقوتدني مؤشرا

ة العمالةةةة الفعليةةةة دى الةةةى انخفةةةاض نسةةةبأفةةةي النشةةةاط اإلقتصةةةادي تةةةدني نسةةةبة مشةةةاركة المةةةرأة  :3-2-11

عةةةدد  يل  نسةةةبة مشةةةاركة المةةةرأة فةةةي انشةةةطة السةةةوق اإلقتصةةةادية  إلةةةى إجمةةةالفةةةي سةةةوق العمةةةل حيةةة  أ

 .م2112م وفقةةةاك لتقريةةةر البنةةة  الةةةدولي % 16.8النسةةةاق ضةةةمن الف ةةةة العمريةةةة العاملةةةة يمثةةةل حاليةةةاك فقةةةط 

، وتركةةةع تواجةةةدها فةةةي % 26علمةةةاك بةةةأل نسةةةبة العةةةام ت مةةةن النسةةةاق فةةةي انشةةةطة سةةةوق العمةةةل تمثةةةل 

 .قطاعات التعليم و الصحة ووظائف الجها  اإلداري للدولة

 .م2118بتكليف من مجلس التخطيط الوطني  –جامعة بنغا ي  –مركع البحوث و الدراسات  -2125ا ليبيرؤية مشروع و يقة  -(6*)
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  -:الفر  : 3-3

للعمةةةل تقلةةةل نسةةةبة العةةةاطلين عةةةن العمةةةل إذا مةةةا تةةةم  متعةةةددةك  اك يتةةةوافر فةةةي سةةةوق العمةةةل الليبةةةي فرصةةة

- :استثمارها بشكل جيد وهي

 الشةةةرعية و يةةةر الشةةةرعية  فةةةرص العمةةةل الةةةوفيرة التةةةي تشةةةغلها العمالةةةة الوافةةةدة بشةةةتى الطةةةرق  :3-3-1

فرنهةةا تمكةةن عشةةرات اآلالف مةةن الشةةباا الليبةةي مةةن  ، القةةوى العاملةةة الوطنيةةة محلهةةا  إذا مةةا تةةم إحةة ل

  .اقتصادياك  مجديةالحصول على وظائف ومهن 

تةةةوفر اإلرادة السياسةةةية والشةةةعبية لتطةةةوير التشةةةريعات المنظمةةةة لع قةةةات العمةةةل والتةةةي يتوقةةةع  :3-3-2

لعمةةةل فةةةي اإلنشةةةطة التةةةي وتشةةةجعهم علةةةى اعةةةداد كبيةةةرة مةةن البةةةاحثين ألهةةا ال تحةةةد مةةةن ظةةةاهرة عةةةعوف 

 .يديرها القطاع الخاص

، مةةةن النظةةةامين التعليمةةةي والتةةةدريبي  و المتسةةةربينالخةةةريجين الجةةةدد  تةةةدريبلوإعةةةادة  فةةةرص  :3-3-3

الحصةةةول علةةةى فةةةي مجةةةاالت تضةةةمن لهةةةم  ، المنحلةةةة فةةةي النظةةةام السةةةابم توالمسةةةرحين مةةةن الشةةةركا

 .سوق العمل الليبيأنشطة فرص عمل في 

عةةةع  يتنميويةةةة فةةةي ليبيةةةا  مشةةةاريع شةةةركات األجنبيةةةة لتنفيةةةع مةةةع عديةةةد العقةةةود سةةةابقة وجةةةود   :3-3-4

 .لعمل بهال القوى العاملة الوطنية تمكينمن  ،تها عوداالستفادة منها حين  فرص

تلييةةةب الحةةةرف المشةةةغولة مةةةن قبةةةل العمالةةةة يسةةةاهم مةةةن  ، تفعيةةةل بةةةرام  التةةةدريب وتطويرهةةةا  :3-3-5

أعمةةةةال وخةةةةدمات المصةةةةاعد الكهربائيةةةةة ووتركيةةةةب  نةصةةةةياورش ال حةةةةرف الح قةةةةة و : الوافةةةةدة مثةةةةل

 .المخابع والمطاعم و يرها

التخصصةةةةةةات  تمويةةةةةةل المشةةةةةةروعات الصةةةةةةغرى للخةةةةةةريجين مةةةةةةن مصةةةةةةادر وآليةةةةةةاتر تةةةةةةوف  :3-3-6

 .الخ... الصيد البحري والهندسية والطبية والتعليمية و يةالمختلفة العراع

 .حل مشكلة التشغيل واالستخدامالمهتمة بلية ودالمنظمات مع المتاحة التواصل  فرص :3-3-1
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 -: التهديدات:   4 -3

األمثةةةل للمةةوارد البشةةةرية والطبيعيةةة والتعةةرف علةةةى مصةةادر القةةةوة  لتوظيةةفاالعتبةةار اإذا لةةم يؤخةةع فةةةي 

معيةةةد مةةةن  إلةةةىفةةةرل سةةةوق العمةةةل سةةةوف يواجةةةش جملةةةة مةةةن التهديةةةدات تةةةؤدي بةةةش  ، ومكةةةامن الضةةةعف

األمةةر الةةعي يتطلةةب رصةةدها وتقييمهةةا مةةن حةةين إلةةى آخةةر م الخلةةل سةةواق علةةى المةةدى القريةةب أو البعيةةد 

 :ولعل أهمها، 

  ، والةةةةعي يتأسةةةةس علةةةةى المعرفةةةةة الرقميةةةةة توجةةةةش االقتصةةةةاد العةةةةالمي نحةةةةو اقتصةةةةاد المعرفةةةةة :3-4-1

ولهةةةةـعا أصةةةةبظ علةةةةى سةةةةوق العمةةةةل الليبةةةةي أل   والتشةةةةبي  االلكترونةةةةي ، و تحريةةةةر التجةةةةارة العالميةةةةة ،

ال ، فةةةالفرص التةةةي تةةةرتبط بيليةةةات وحريـةةةـة انتقةةة يتجـةةةـش إسةةةتراتيجياك نحةةةو األخـةةةـع بهـةةةـعط التوجهـةةةـات

تسةةةةتدعي الحاجةةةةة إلةةةةى اسةةةةتيعابها و توطينهةةةةا فةةةةي  م والمعلوماتيةةةةةالمةةةةوارد البشةةةةرية رؤوس األمةةةةوال و

 .ورفع المقدرة التنافسية  اجية ،سوق العمل الليبي، والدفع باتجاط تطوير الهياكل التشريعية واإلنت

،  المعرفيةةةة المتطةةةةورةتعةةةاظم الطلةةةب علةةةةى المةةةوارد البشةةةةرية ذات الكفةةةاقة العاليةةةة والمهةةةةارة   :3-4-2

االعتمـةةـاد علةةى المةةوارد البشةةرية العاديـةةـة ، التةةي تفتقـةةـد إلةةى المهةةارة والكفةةاقة  مةةن الحةةديةةدفع باتجـةةـاط 

نظةةةةرا لضةةةةعف القةةةةدرة  مسةةةةتوى المخرجةةةةات وتةةةةدني  ممةةةةا يةةةةؤدي إلةةةةى عةةةةدم توظيةةةةف القةةةةوى العاملةةةةة 

التنافسةةةية للقةةةوى العاملةةةة الليبيةةةة فةةةي إمكانيةةةة اإلحةةة ل فةةةي كةةةل المجةةةاالت االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة فةةةي 

 .المدى المنظور

الليبةةي ـ ر ةةم أهميتةةش ـ لةةيس كافيـةةـاك  مجـةةـرد توفـةةـير التمويةةل النةةات  عةةن عائةةدات الةةنفط  إل : 3-4-3

يكمةةةن فةةةي اسةةةتيعاا المةةةوارد البشةةةرية  والةةةعي  . ـةق العمةةةل فةةةي عصةةةر اقتصةةةاد المعرفـةةةلتفعيةةةل سةةةو

الوطنيةةةة ، ليكةةةول منافسـةةةـاك لألسةةةواق المعاصـةةةـرة ، ويتطلةةةب أكثةةةر مةةةن مجةةةرد التمويةةةل ، إنةةةش العمةةةةل 

بنـةةةـاق قـةةةـدرات البشـةةةـر ، ورفةةةع كفةةةاقاتهم وتشةةةجيع  قافةةةة المبةةةادرة، وفةةةي  يـةةةـاا ذلةةة  ستسةةةتمر   علةةةى

 .التشوهــات في سوق العمــل 

يهةةةدد النمةةةو الطبيعةةةي لسةةةوق العمةةةل الليبةةةي وللمةةةوارد  تةةةأمين الحةةةدود مةةةع دول الجةةةوار صةةةعوبة :3-4-4

البشةةةرية الوطنيةةةة ، ويعيةةةم المحةةةاوالت اإلصةةة حية الموجهةةةة إلقةةةرار التةةةوا ل بةةةين العةةةرض والطلةةةب ، 

والتشةةةةغيل األمثةةةةل للمةةةةةوارد البشةةةةرية ، وترسةةةةةيخ القةةةةيم الخاصةةةةة بالعمةةةةةل كجةةةةودة األداق ، ومصةةةةةادقة 

 .البي ة

وإهمةةةال المقومةةةات األخةةةرى ، االقتصةةةار علةةةى عائةةةدات الةةةنفط فةةةي التنميةةةة البشةةةرية المسةةةتدامة  :3-4-5

  .ل قتصاد الليبي الصناعية والعراعية والسياحية
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 .التحليل الرباعي  بياناتالرسم التوضيحي لتو يع 
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 :إتستراتيجي  تسوق العمل الليبيمشروع بني   -4

 -:  الرؤي : 4-1

منظومةةةة متكاملةةةة تسةةةتجيب  وفةةةم سةةةوق العمةةةل فةةةي  بةةةين العةةةرض والطلةةةب التبببوازن تحقيبببق      

التنميةةةةة البشةةةةرية م ، وتحقةةةة وأسةةةةواق العمةةةةل العالميةةةةة، فةةةةي االقتصةةةةاد  بكفةةةةاقة للمسةةةةتجدات المعاصةةةةرة

ن البةةةاحثين عةةةن العمةةةل مةةةن تمكةةةو، التنةةةافس واإلبةةةداع بي ةةةة العمةةةل واإلنتةةةاك علةةةى ع المسةةةتدامة، وتحفةةة

معةةةدل  بهةةةدف تحقيةةةم اعلةةةى،  والشةةةباا المةةةرأة و بخاصةةةة ، النشةةةاط االقتصةةةاديممارسةةةة االنخةةةراط فةةةي 

اإلنتاجيةةةة فةةةي األنشةةةطة وكافةةةة القطاعةةةات الخدميةةةة كبةةةر قةةةدر مةةةن الوظةةةائف فةةةي ، وتلييةةةب أللتشةةةغيل 

   .سوق العمل الليبي 

 -: تسال الر: 4-2

بةةةأل العمةةةل حةةةم وواجةةةب لكةةةل   ، إيمانةةةاك  الليبةةةي فةةةي المجتمةةةع بكافةةةة أشةةةكالها الحبببد مبببن البطالببب     

قيمةةةة إنسةةةانية رفيعةةةة يتضةةةمن أبعةةةادا ماديةةةة  العمةةةل، فوالبةةةاحثين عنةةةش  أفةةةراد المجتمةةةع القةةةادرين عليةةةش

 يتوجةةةب ممارسةةةتش فةةةي إطةةةار، و ، وحريتةةةش واسةةةتق لش مةةةن خ لةةةش ذاتةةةش ونفسةةةية واجتماعيةةةة يحقةةةم الفةةةرد

فةةةي منةةةاه تسةةةودط مبةةةاد   ، وااللتةةةعام بالشةةةفافية الكاملةةةة ولية القانونيةةةة واألخ قيةةةة التامةةةةؤتحمةةةل المسةةة

 .والعدالة االجتماعية  الحرية والديمقراطية

 -:األهداف العام  إلتستراتيجي  تسوق العمل :4-3

 .وإدارة سوق العمل الليبي ومعالجة  التشوهات والتحديات التي تواجهش   تنظيم:  4-3-1

 .و ير الشرعية وتنظيمها وإدارتهاالتعامل بكفاقة مع العمالة الوافدة الشرعية : 4-3-2

فةةةي مشةةةروعات التنميةةةة ورفةةةع مسةةةاهمتهم  ذوي اإلعاقةةةةوتمكةةةين المةةةرأة وتشةةةغيل الشةةةباا : 4-3-3

 .البطالة والحد من

بةةةةرام  تنفيةةةةع مةةةةن خةةةة ل  اريةةةةةرفةةةةع كفةةةةاقة المةةةةوارد البشةةةةرية المهنيةةةةة والتقنيةةةةة واإلد: 4-3-4

 .والتأهيلالتدريب 

 .ربط مخرجات مؤسسات التعليم العالي والمتوسط باحتياجات سوق العمل : 4-3-5

لعمةةةةةل لتحفيةةةةةع المسةةةةةتثمرين لسةةةةةوق اوالتنظيميةةةةةة التشةةةةةريعية  تحسةةةةةين وتطةةةةةوير البنةةةةةى: 4-3-6

 .يد العاملة الوطنيةواألجانب إليجاد فرص عمل جاذبة لل الوطنيين

 التوسةةةةع فةةةةي العمةةةةل بالمنظومةةةةات االلكترونيةةةةة لضةةةةبط مؤشةةةةرات سةةةةوق العمةةةةل الحقيقةةةةي : 4-3-1

 .واالفتراضي

العمةةةل   إقامةةةة شةةةراكة مةةةع الةةةدول و المنظمةةةات الدوليةةةة فيمةةةا يخةةةص تنظةةةيم وتفعيةةةل سةةةوق : 4-3-1

 .الليبي 

لتنمية قةةةدراتهم وتمكيةةةةنهم مةةةن فةةةةرص العمةةةةل تبنةةةي مشةةةةروعات داعمةةةة لتشةةةةغيل الشةةةةباا،: 4-3-9

 .المناسبة

البحثيةةةةة و التحليليةةةةة لمؤشةةةةرات سةةةةوق العمةةةةل واإلعتمةةةةاد تععيةةةةع البنيةةةةة اإلحصةةةةائية و: 4-3-11

 .عليها في إعداد الخطط والسياسات
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  :محاور اإلتستراتيجي : 4-4

  .سوق العملوالمتوسط لمتطلبات واحتياجات  التعليم العاليمواقمة مخرجات  : 4-4-1

 .ة في انشطة سوق العمل اإلقتصاديةتوسيع مشاركة المرأ : 4-4-2

  .وتنمية الموارد البشرية اإلستثمار في التدريب: 4-4-3

  .وتعليم ذوي اإلعاقة وتوظيف قدراتهم في سوق العمل تأهيل وإعادة التأهيل: 4-4-4

 .تطوير وميكنة مكاتب اإلستخدام: 4-4-5

 .العماليةع قات الات المتعلقة بسوق العمل وتنظيم التشريعولة الوافدة االعم :4-4-6

 .وظائف والمهن اإلدارية والتجارية والصناعية في القطاعين العام والخاصالتلييب  :4-4-1

 :مراحل تنفيذ اإلتستراتيجي  والسياتسات الالزم  لها -5

 :وفقاك لألتيمعتمدة على    ة مراحل فترة  منية تتابعية متدرجة يتطلب تنفيع اإلستراتيجية 

  (.2115 -- 2113) سنوات 3تمهيدية قصيرة المدى مرحلة 

  (.2121 -- 2116)         سنوات 5متوسطة المدى مرحلة 

  (2131 -- 2121)          سنوات  11بعيدة المدى مرحلة.    

  األولويةةةةةات الملحةةةةةة واإلمكانةةةةةات البشةةةةةرية والماديةةةةةة المتاحةةةةةةم فةةةةةي كةةةةةل مرحلةةةةةة  ىعةةةةةاري علةةةةةى أل 

أيضةةةةا المرونةةةةة والواقعيةةةةة والقابليةةةةة للتعةةةةديل والتطةةةةوير  يراعةةةةى كمةةةةا  المقننةةةةة ،وسياسةةةةات االسةةةةتخدام 

 .وإيجاد البدائل كلما اقتضي الضرورة ذل  

 -(:2115 – 2113) واتتسن 3 ومدتها المدى قصيرةالمرحل  التمهيدي  : 5-1

لرسةةةتراتيجية وتتحقةةةم فيهةةةا األهةةةداف تمهيديةةةة بنائيةةةة تتحةةةدد فيهةةةا م مةةةظ سةةةنة األسةةةاس مرحلةةةة وهةةةي 

 :اآلتية

مةةةن حيةةة  ( العةةةرض و الطلةةةب)التعةةةرف علةةةى واقةةةع سةةةوق العمةةةل الليبةةةي بمكوناتةةةش األساسةةةية  - أ

 .العمل ل المتاحة للباحثين عنفرص التشغي

فةةةةةةي المرحلةةةةةةة القادمة،وتسةةةةةةتجيب   صةةةةةةيا ة تشةةةةةةريعات متطةةةةةةورة تؤسةةةةةةس لسةةةةةةوق العمةةةةةةل  - ا

  .والمعايير الدولية  للمتطلبات المحلية

ير تحقةةةةم مخرجةةةةات تتميةةةةع وتنفيةةةةعها وفةةةةم معةةةةاي ع بةةةةرام  التةةةةدريب وإعةةةةادة التأهيةةةةلوضةةةة  - ك

اق فةةةةي كافةةةةة المسةةةةتويات الوظيفيةةةةة المهةةةةارة وتجةةةةدر القةةةةيم وتصةةةةحظ سةةةةلوكيات األدبالكفةةةةاقة و

 .المهنيةو

جميةةةع العةةةاملين  تةةةوفر بيانةةةات حةةةولم لقةةةوى العاملةةةة ل متكاملةةةةقاعةةةدة بيانةةةات منظومةةةة  اسةةةتحداث - د

 .بالحكومة والقطاع الخاص والباحثين عن العمل
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الهجةةةرة حركةةةة ضةةةبط وائظ الخاصةةةة بةةةعل  ، ووتطبيةةةم القةةةوانين و اللةةةتنظةةةيم العمالةةةة الوافةةةدة  - و

 .القادمة من دول الجوار لما لها من ا ر سلبي على سوق العمل الليبي ة ي ير الشرع

 .القوى العاملةإعداد األطر المتخصصة في تخطيط وتنظيم  -هـ

 :اإلجراءات التنفيذي  والسياتسات الالزم  للمرحل  التمهيدي : 5-1-1

تحليةةةل واقةةةع سةةةوق العمةةةل الليبةةةي ومعرفةةةة خصائصةةةش وتوجهاتةةةش والفةةةرص المتاحةةةة للتشةةةغيل  -1

 .واإلمكانات المتوفرة والتحديات التي تواجهش

 .القادمةإعادة النظر في التشريعات القائمة بما يتماشى مع المرحلة  -2

 .تشغيل الشباا من العكور واإلناث وتفعيل منحة البطالة  -3

 .دعم الشباا بقروض ميسرة إلقامة مشاريع صغرى ومتوسطة -4

فةةةتظ معاهةةةد ومراكةةةع للتوعيةةةة والثقافةةةة العماليةةةة فةةةي المةةةدل الليبيةةةة لةةةدعم المفةةةاهيم والتوجهةةةات  -5

  .العملالحديثة في سوق 

العمةةةةل   افةةةةة المراحةةةةل التعليميةةةةة بمةةةةا يحقةةةةم قةةةةيمإعةةةةادة النظةةةةر فةةةةي المنةةةةاه  الدراسةةةةية فةةةةي ك -6

 .واإلنتاك المستحد ة ومفاهيم الجودة والتنافس ومجتمع المعرفة

متطلبةةات سةةوق مةةع بمةةا يةةت قم  المتوسةةطة والعليةةاوضةةع إسةةتراتيجية لتطةةوير المراكةةع المهنيةةة  -1

 .العمل 

 .ياك التوسع في برام  التدريب مع التركيع على إعداد المدربين وتأهيلهم مهن -1

 .الجودة الشاملةإدارة تبني معايير    -9

 .موظفين الجددتوعية الل وبرام  للتدريب أ ناق العمل وبرام  توجيهية اعتماد برام   -11

لعةةةدد فةةةرص العمةةةل الشةةةا رة او ربةةةع سةةةنوية نشةةةرة شةةةهرية تةةةوفير " رصةةةد حركةةةة التشةةةغيل  -11

 ."ها من الباحثينوالتي يتم شغل

 .وتعليل الصعاامراقبة ومتابعة تنفيع اإلستراتيجية  -12

الحةةةد مةةةن تةةةدفم العمالةةةة الوافةةةدة  يةةةر الشةةةرعية وعقةةةد االتفاقيةةةات و البروتوكةةةوالت الدوليةةةة مةةةع  -13

الةةةدول المصةةةدرة للعمالةةةة لةةةدعم سياسةةةة التلييةةةب للوظةةةائف و المهةةةن باالقتصةةةار علةةةى اسةةةتج ا 

 .العمالة الماهرة والخبرات عالية التخصص

واتحةةةةادات اربةةةةاا العمةةةةل فةةةةي رفةةةةع كفةةةةاقة وفاعليةةةةة تفعيةةةةل دور النقابةةةةات العماليةةةةة والمهنيةةةةة  -14

 .ير برام  الجودة الشاملة وتنظيم ع قاتها داخل بي ة السوق الداخليةعاالداق وتج

تعمةةةل ق العمةةةل دراسةةةة ابحةةةاث سةةةوأو هي ةةةات  متخصصةةةة  فةةةي  هياكةةةلاالسةةةراع فةةةي إنشةةةاق  -15

 :التأهيل تعنى بالبرام  التاليةتحي اشراف و ارة العمل و

 .التوجيش المهني  -                                          .فية البحوث الوظي -

 .دراسة العمالة الوافدة -           .            قياس المهارات والمعايرة المهنية -
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تناسةةةةب ورفةةةةع نسةةةةبة مشةةةةاركة المةةةةرأة فةةةةي جميةةةةع الوظةةةةائف و المهةةةةن القةةةةادرة علةةةةى ادائهةةةةا  -16

 .طبيعتها

وإعةةةادة  التأهيةةةل مةةةن عمليةةةات التةةةدريب وعوي اإلعاقةةةة تسةةةهيل أسةةةيس قاعةةةدة بيانةةةات خاصةةةة بةةةت  -11

   .بع  انشطة سوق العملفي  التأهيل لغرض التمكين

 -:(2121 – 2116) تسنوات 5ومدتها  المرحل  المتوتسط : 5-2

فةةةةي ضةةةةوق النتةةةةائ  واألهةةةةداف المتحققةةةةة فةةةةي المرحلةةةةة التمهيديةةةةة ترسةةةةم السياسةةةةات للمرحلةةةةة 

 :جعئياك األهداف التالية  المتوسطة بحي  تتحقم كليا أو

 .والتقنيةإح ل العمالة الوطنية في سوق العمل، وبخاصة في المهن الفنية   - أ

 .سوقال انشطة في وتععيع مساهمتهم وفقاك لقدراتهم ، من العملذوي اإلعاقة  تمكين - ب

 عية ل سةةةتثمارات المحليةةةة فةةةي كافةةةةتنشةةةيط القطةةةاع الخةةةاص ووضةةةع البنيةةةة التنظيميةةةة والتشةةةري - ك

 .اإلنتاجية والخدميةالقطاعات 

تهي ةةةةةة وتجهيةةةةةع البنيةةةةةة التحتيةةةةةة لمنظومةةةةةات العمةةةةةل اإللكترونةةةةةي ومنهةةةةةا علةةةةةى الخصةةةةةوص  - د

 :المنظومات التالية 

 .منظومة التجارة اإللكترونية -                     .منظومة الحكومة اإللكترونية -

األوراق الماليةةةةةة ونظيراتهةةةةةا  منظومةةةةةة سةةةةةوق -.           منظومـــةةةةةـة تجــةةةةةـارة العبـــةةةةةـور -

 .العالمية

 :اإلجراءات التنفيذي  والسياتسات الالزم  للمرحل  المتوتسط : 5-2-1

 حةةة ل القةةةوىيةةةدعم إ واتخةةةاذ اإلجةةةراقات ال  مةةةة بمةةةا م وضةةةع العمالةةةة الوافةةةدةمراجعةةةة وتقيةةةي -1

 .و تنشيط دور مفتش العمل العاملة الوطنية محلها تدريجياك 

 .المكانية للحد من الهجرة الداخلية وتوطين التدريب في البلدياتالتركيع على التنمية  -2

  ودعةةةم  قافةةةة المبةةةادرة، والمتوسةةةطة التوسةةةع فةةةي حاضةةةنات األعمةةةال والمشةةةاريع الصةةةغرى  -3

 .والمراكع المهنية سرادمووضع برام  تدريبية وتأهيلية للمتسربين من ال

تهي ةةةة البنيةةةة التحتيةةةة لمرافةةةم بي ةةةة العمةةةل لتتناسةةةب مةةةع متطلبةةةات واحتياجةةةات ذوي اإلعاقةةةة  -4

 .انشطة سوق العملوتمكنهم من المشاركة بكفاقة وفاعلية في 

 .تنشيط مكاتب التفتيش ودعمها في أداق مهامها  -5
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  :ال ال  المرحل  : 3 -6

- :( 2131 – 1212)تسنوات  11ومدتها  مرحل  اإلتستراتيجي  بعيدة المدى

تتضةةةةمن هةةةةعط المرحلةةةةة جملةةةةة مةةةةن األهةةةةداف تتعلةةةةم برسةةةةم السياسةةةةات لألهةةةةداف  يةةةةر المنجةةةةعة فةةةةي 

- :الخصوصعلى وجش  الممكنة، ومنهاالمراحل السابقة وإيجاد البدائل 

يلةةةة بتحقيةةةم األهةةةداف  يةةةر مراجعةةةة المسةةةتهدفات فةةةي المةةةرحلتين السةةةابقتين ورسةةةم السياسةةةات الكف    - أ

 .المنجعة

وخاصةةةةة المتعلقةةةةة بتنميةةةةة قةةةةدرات القيةةةةادات  مجةةةةاالتال كافةةةةة التةةةةدريب المتقةةةةدم فةةةةي اسةةةةتمرارية - ب

 .اإلدارية

جميةةةةةع المؤسسةةةةةات  مهةةةةةا فةةةةةي مختلةةةةةف المهةةةةةن والوظةةةةةائف فةةةةةيالعمةةةةةل بمعةةةةةايير الجةةةةةودة وتعمي  -ك

 .واإلنتاجية الخدمية

 .تفعيل دور الحكومة اإللكترونية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها  - د

 .سياسات وآليات العمل في المجاالت االقتصادية واالجتماعية تقييم -هـ
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  :التوصيات -1

اسةةةتناداك الةةةى مةةةا تةةةم عرضةةةش عةةةن واقةةةع سةةةوق العمةةةل الليبةةةي فقةةةد توصةةةل فريةةةم العمةةةل الةةةى التوصةةةيات  

  :التالية

يةةةةة لمكاتةةةةب االسةةةةتخدام بحيةةةة  تشةةةةمل خةةةةدماتها مختلةةةةف القطاعةةةةات االقتصةةةةادية فةةةةي لعاإعةةةةادة الف .1

 .ضمال تكافؤ الفرص في التشغيل والتعامل مع سوق العمل بجدية وكفاقة إطار 

 :تدعيم مكاتب االستخدام من خ ل  .2

  تحقيةةةم إنتشةةةار عةةةادل لمكاتةةةب التشةةةغيل حسةةةب حاجةةةة طةةةالبي العمةةةل وكثافةةةة تةةةو يعهم فةةةي

 .مختلف مناطم الب د 

 قتهم بصةةةةورة              لعمةةةةل بكةةةةل الوسةةةةائل السةةةةتقرار العةةةةاملين فةةةةي مكاتةةةةب التشةةةةغيل ورفةةةةع كفةةةةاا

مسةةتمر للعةةاملين فةةي مكاتةةب االسةةتخدام فةةي مجةةال مهةةامهم التةةدريب ، مةةن خةة ل المسةةتمرة 

الرئيسةةةةةية أو المهةةةةةام الفرعيةةةةةة ومنهةةةةةا تفريةةةةةد البيانةةةةةات اإلحصةةةةةائية واسةةةةةتخدام التصةةةةةنيف 

 .المهني واالستقصاقات الميدانية والمعرفة بفرص التدريب 

  طي المهام المحددة لتل  المكاتبباألطر التي تغ( غيلالتش)تدعيم مكاتب االستخدام. 

  االتصةةةةال بةةةةين مكاتةةةةب االسةةةةتخدام واإلدارة المركعيةةةةة مةةةةن خةةةة ل اسةةةةتخدام  قنةةةةواتتةةةةوفير

 .تكنولوجيا المعلومات 

ع ولتتماشةةةى مةةة( التشةةةغيل)تعةةةديل التشةةةريعات لتتناسةةةب مةةةع المهةةةام المتطةةةورة لمكاتةةةب االسةةةتخدام  .3

الدولةةة ، والنظةةر فةةي هةةعا اإلطةةار فةةي إمكانيةةة المصةةادقة مسةةتوى  اتجاهةةات تنظةةيم االسةةتخدام علةةى

 .على االتفاقيات والتوصيات العربية والدولية ذات الع قة باالستخدام 

فةةةرق مفتشةةةي العمةةةل لضةةةمال تطبيةةةم القةةةوانين والتشةةةريعات العماليةةةة ، وربةةةط بيانةةةات دور تععيةةةع  .4

 .مكاتب االستخدام مكاتب االستخدام بشبكة المعلومات الوطنية وفيما بين 

س القةةةانول التجةةةاري وإ الةةةة أيةةةة عوائةةةم قانونيةةةة أمةةةام االسةةةتخدام المفتةةةوقةةةانول العمةةةل ومراجعةةةة  .5

 .القطاع الخاص حسين مساهمةتنمية وتإلجل والفعال للمواطنين الليبيين و

 :بح  إمكانية قيام برام  وطنية حول  .6

  يادة إدماك المرأة في سوق العمل و  تشغيل الشباا . 

  التشغيل في المناطم السكانية األكثر معاناة لظاهرة البطالة. 

  التعةةةاول بةةةين المؤسسةةةات التعليميةةةة والتدريبيةةةة لتحقيةةةم التةةةدريب األمثةةةل مةةةن أجةةةل التشةةةغيل

 .الهادف وتقديم التسهي ت المناسبة 

  تقةةةةديم خةةةةدمات متكاملةةةةة إلنشةةةةاق الصةةةةناعات الصةةةةغيرة بمةةةةا فةةةةي ذلةةةة  دراسةةةةة الجةةةةدوى

 .والتسويم 
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 .في تععيع وتوطيد ع قات العمل وتنظيم الع قات العماليةيل دور النقابات العمالية تفع .7

إكسةةةاا النقابةةةات العماليةةةة صةةةة حيات اكبةةةر مةةةن كونهةةةا مؤسسةةةةات تطالةةةب بحقةةةوق العمةةةال فقةةةةط  .8

وإنمةةةةا بتوسةةةةيع حجةةةةم اختصاصةةةةاتها لتصةةةةبظ متضةةةةمنة المنتسةةةةب اليهةةةةا ونةةةةوع النشةةةةاط وكميةةةةات 

 .ينشاط اقتصاد الممكن تحقيقها لكل اإلنتاك

تفعيةةةةةل دور النقابةةةةةات ليشةةةةةمل دعةةةةةم صةةةةةغار الحةةةةةرفيين والف حةةةةةين والتجةةةةةار وذلةةةةة  بتشةةةةةخيص  .9

مشةةةاكلهم الماليةةةة والفنيةةةة والتسةةةويقية ومةةةا يتصةةةف بةةةش السةةةوق الليبةةةي مةةةن عةةةدم اسةةةتيعابش للكميةةةات 

الكبيةةةرة مةةةن اإلنتةةةاك وذلةةة  لعةةةدم وجةةةود الصةةةناعات المكملةةةة لبعضةةةها وعةةةدم قةةةدرة السةةةلع المحليةةةة 

ورة وتةةةدفقها الةةةدول المجةةةى منافسةةةة السةةةلع األجنبيةةةة والخارجيةةةة عمومةةةا، وانسةةةياا السةةةلع مةةةن اعلةةة

بشةةةكل أفةةةواك ، والةةةعي اضةةةعف قةةةدرة اإلنتةةةاك المحلةةةي علةةةى المنافسةةةة واالسةةةتمرار والةةةعي يرجةةةع 

 .إلى تخلي الدولة عن دعم اإلنتاك المحلي

للبةةةاحثين عةةةن العمةةةل ، وفةةةي تععيةةةع دور مكاتةةةب التشةةةغيل فةةةي مجةةةال التوجيةةةش واالرشةةةاد المهنةةةي  .11

 .مساعدة الرا بين في إحداث إدارة المشروعات الصغيرة 

علةةةي أقامةةةة بعةةة   هاتشةةةجيعو ضةةةرورة التوسةةةع األفقةةةي فةةةي مةةةنظ فةةةرص العمةةةل أمةةةام المةةةرأة ، .11

 .المشروعات الصغرى من خ ل منظ التسهي ت والقروض وتشجيع برام  سيدات اإلعمال

التحةةةويلي المناسةةةب عنةةةد  التةةةدريب وخاصةةةةاالهتمةةةام ببةةةرام  التةةةدريب المهنةةةي المتعلقةةةة بةةةالمرأة  .12

 .الحاجة من أجل  يادة المساهمة العمرية للمرأة في النشاط االقتصادي أكثر 

أعةةادة هيكلةةة النظةةام التعليمةةي فةةي كةةل مراحلةةش بمةةا يتفةةم مةةع حاجةةات سةةوق العمةةل ، وخلةةم القةةدرة   .13

 هةةةابتةةةوفير المعامةةةل والةةةورش وربط، وذلةةة  التركيةةةع علةةةي التعلةةةيم العملةةةي التنافسةةةية مةةةن خةةة ل 

اكتسةةةاا المهةةةارات أ نةةةاق فتةةةرة الدراسةةةة ليكةةةول دخولهةةةا مةةةن أجةةةل بالقطاعةةةات المختلفةةةة للتةةةدريب 

 .لسوق العمل قوي ومنافس من البداية 

 .تطوير بي ة العمل  لتكول مراعية لخصوصية المراة واخت فها الطبيعي .14

القصةةةير ، والةةةعي اليعيةةةد علةةةى سةةةنة واحةةةدة ،  طدريب باعتبةةةار مةةةردودلسةةةخي فةةةي التةةةاالسةةةتثمار ا .15

 .والمهارية لف ة الباحثين عن عمل وإمكانية احداث تغيير ملموس في البنية المعرفية

إنشةةةاق نظةةةام وطنةةةي للمعةةةةايرة المهنيةةةة ، بحيةةة  يمكةةةن لهةةةةعا النظةةةام تحديةةةد مسةةةتويات التةةةةدريب ،  .16

 .متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية وإجا ة مستويات المهارة وفم 

، وبمةةةا يةةةدفعهم إلةةةى البحةةة  فةةةي الجهةةةا  اإلداري معالجةةةة اوضةةةاع العةةةاملين العائةةةدين عةةةن حاجةةةة  .17

 -:الجاد عن وظائف جديدة ، أو االنخراط في برام  إعادة التدريب والتأهيل وفم ما يلي 

 قيمتهةةا الماديةةة كةةل   تخفةةيين العائةةدين عةةن الحاجةةة ، أو تحديةةد مةةدة تسةةديد مرتبةةات العةةامل

 .ستة أشهر مث ك 
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 خل المحقةةةم لهةةةعط الف ةةةة ، أو إقةةةرار معايةةةا عينيةةةة ار بعةةة  المعايةةةا الضةةةريبية علةةةى الةةةدإقةةةـر

 .مرتب المقـرر للعائدين عن الحاجةللدخل المحقم خارك إعانة البطالة أو ال

ات المهنيةةة المتبادلةةة دعةةم الع قةةة مةةع المؤسسةةات اإلنتاجيةةة وبنةةاق جسةةور مةةن الثقةةة تةةدعمها الخةةدم .18

واالتصةةةاالت المسةةةتمرة وكفةةةاقة القةةةائمين علةةةى مكاتةةةب االسةةةتخدام ، واالسةةةتفادة مةةةن جهةةةود تفتةةةيش 

العمةةةةةل وع قةةةةةات األجهةةةةةعة بةةةةةالتعليم والتةةةةةدريب الفنةةةةةي والمهنةةةةةي فةةةةةي تلبيةةةةةة احتياجةةةةةات تلةةةةة  

 . المؤسسات

وباسةةةتمرار عةةةن واقةةةع تطةةةوير نظةةةام المعلومةةةات عةةةن سةةةوق العمةةةل بمةةةا يسةةةمظ بةةةالتعرف بكةةةل دقةةةة  .19

القةةةوى العاملةةةة وتطورهةةةا وحجةةةم البطالةةةة وخصائصةةةها ، ويمكةةةن مةةةن التخطةةةيط السةةةليم فةةةي مجةةةال 

 .تنمية الموارد البشرية والتشغيل 

خةةةةدمات التوظيةةةةف االلكترونةةةةي والعمةةةةل بسةةةةرية تامةةةةة برسةةةةتخدام الةةةةرقم الةةةةوطني ببرنةةةةام  تفعيةةةةل  .21

 .والطلب تشغيل  محوسب يقوم على مقابلة كل من جانبي العرض 

بشةةةةأل . م1987لسةةةةنة ( 5)دمةةةة  ذوي اإلعاقةةةةة فةةةةي انشةةةةطة سةةةةوق العمةةةةل ، وتفعيةةةةل قةةةةانول رقةةةةم   .21

 .شريحة المعاقينلمن الوظائف % 5شغل نسبة 

فةةةةتظ مراكةةةةع تةةةةدريب وتأهيةةةةل وإعةةةةادة تأهيةةةةل ذوي اإلعاقةةةةة وتفعيةةةةل دورهةةةةا فةةةةي رفةةةةع القةةةةدرات  .22

 .المهنية لشريحة ذوي اإلعاقة

م بي ةةةةة العمةةةةل لتتناسةةةةب مةةةةع متطلبةةةةات واحتياجةةةةات ذوي اإلعاقةةةةة تهي ةةةةة البنيةةةةة التحتيةةةةة لمرافةةةة  .23

 .وتمكنهم من المشاركة بكفاقة وفاعلية في برام  التنمية

تكةةةةوين قاعةةةةدة بيانةةةةات الخاصةةةةة بشةةةةريحة المعةةةةاقين م والدراسةةةةات واألبحةةةةاث اإلجتماعيةةةةة تكثيةةةةف  .24

 .في انشطة سوق العملهم وطنية تساعد في عملية استدماج

البعةةد األكةةاديمي ومتطلبةةات سةةوق العمةةل مةةن خةة ل الشةةراكة بةةين الجامعةةات تحقيةةم التواصةةل بةةين  .25

و يرهةةةةةا مةةةةةن مؤسسةةةةةات التعلةةةةةيم العةةةةةالي وبةةةةةين الشةةةةةركات والمؤسسةةةةةات االقتصةةةةةادية ، وتشةةةةةير 

التقةةةارير الدوليةةةة إلةةةى أل العديةةةد مةةةن الجامعةةةات فةةةي العةةةالم تقةةةيم شةةةراكة مةةةع مؤسسةةةات الصةةةناعة 

 .والتقنية بما يخدم الجانبين 

النظةةةر فةةةي التخصصةةةات الجامعيةةةة والكليةةةات التخصصةةةية بمةةةا يةةةدفع باتجةةةاط اإلبقةةةاق علةةةى إعةةةادة  .26

التخصصةةةةات ذات األهميةةةةة االقتصةةةةادية والوظيفيةةةةة حتةةةةى ال تكةةةةول بعةةةة  التخصصةةةةات القديمةةةةة 

 .لتراكم مشكلة البطالة اك اجات االقتصادية والتنموية مصدروالتقليدية  ير المستجيبة للح

تعلةةةيم والتةةةدريب التقنةةةي والفنةةةي سةةةواق مةةةن حيةةة  هيكلةةةش ومسةةةاراتش إعةةةادة النظةةةر فةةةي منظومةةةة ال .27

 .وأهدافش بما يتماشى مع متطلبات العصر وطبقا للمواصفات والمعايير الدولية 
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اسةةةتحداث مجلةةةس أعلةةةى أو لجنةةةة وطنيةةةة دائمةةةة تخةةةتص باإلشةةةراف والتخطةةةيط والمتابعةةةة للمعاهةةةد  .28

 .المتوسطةالتقنية والفنية العليا و

جةةةارا الةةةدول المتقدمةةةة فةةةي بةةةرام  اإلعةةةداد والتةةةدريب والتأهيةةةل ، وعقةةةد اتفاقيةةةات االسةةةتفادة مةةةن ت .29

 .تعاول معها بالخصوص 

االسةةةةةتعانة بالشةةةةةركات والمؤسسةةةةةات الوطنيةةةةةة المتخصصةةةةةة فةةةةةي إدارة وتشةةةةةغيل بعةةةةة  المعاهةةةةةد  .31

 .التقنية والفنية 

ؤسةةس علةةى الرهةةال علةةى تطةةوير وتنظةةيم سةةوق العمةةل الةةوطني فةةي هةةعط المرحلةةة المهمةةة البةةد أل ي .31

التعلةةيم الراقةةةي النوعيةةة الممكةةةن ل نسةةةال الليبةةي بمةةةا يجعلةةش قةةةادراك علةةةى امةةت   المعرفةةةة والمهةةةارة 

 .والمقدرة التنافسية ليستجيب لمتطلبات ومستجدات سوق العمل 

 

 

 

 انتهي التوصيات 

  2113 –التقرير النهائي إلستراتيجية سوق العمل 
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 ( 1)رقم حق مل

 ور اإلتستراتيجي   لمي  وتقارير الخبرة الداعم  لمحاالع الورقات

  2115  -  2113:  الوطني  لسوق العمل الليبي
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 ( 2)رقم ملحق 

  مخطط اتسترشادي

 تستراتيجي  تسوق العمل إأهداف تنفيذ جداول 

 2115 -  2113:  المرحل  التمهيدي 
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 العملاإلجراءات التن يمي  التستراتيجي  تن يم تسوق 

 

لقةةد أعةةدت اسةةتراتيجية سةةوق العمةةل لتشةةمل جميةةع الجوانةةب المتعلقةةة بسةةوق العمةةل  وبمحةةاور واضةةحة 

هةةةداف تنفةةع علةةى مراحةةةل  منيةةة متفاوتةةش مةةةن القصةةيرة الةةى المتوسةةةطة  وصةةوالك الةةةى المعةةالم محةةددة األ

 . م2131المرحلة بعيدة المدى حتى سنة 

م سةةةةوق العمةةةةل الليبةةةةي م تتطلةةةةب جهةةةةود كةةةةل وحيةةةة  أل صةةةةيا ة إسةةةةتراتيجية وطنيةةةةة شةةةةاملة لتنظةةةةي

األطةةةراف ذات الع قةةةة بسةةةوق العمةةةل والتةةةي تقةةةع علةةةى عاتقهةةةا وضةةةع وتنفيةةةع خططهةةةا االسةةةتراتيجية 

 : للقطاعات و األنشطة الحكومية و األهلية ، ومن أهم هعط األطراف الفاعلة في سوق العمل هي

 .و ارة العمل و التأهيل 

 .و ارة التعليم 

 .العالي و ارة التعليم

 .و ارة التخطيط 

 .و ارة المالية 

 .و ارة الصحة

 .و ارة الشؤول اإلجتماعية 

ولهةةةةةعا الغةةةةةرض فقةةةةةد صةةةةةممي بعةةةةة  الجةةةةةداول االسترشةةةةةادية التةةةةةي يوصةةةةةي  الفريةةةةةم االستشةةةةةاري 

باسةةةتخدامها لوضةةةع مخطةةةط تنفيةةةع االسةةةتراتيجية لكةةةل قطةةةاع أو نشةةةاط فاعةةةل ومةةةؤ ر مباشةةةرة فةةةي سةةةوق 

رتبةةةةاط أهةةةةداف االسةةةةتراتيجية بقطاعةةةةات الدولةةةةة وع قتهةةةةا باالهةةةةداف الوطنيةةةةة العمةةةةل م انط قةةةةاك مةةةةن ا

 العامة التي تضمنتها االستراتيجية 

وعلةةةى سةةةبيل االسترشةةةاد صةةةممي مجموعةةةة مةةةن الجةةةداول يمكةةةن لقطاعةةةات  الدولةةةة المختلفةةةة ممثلةةةة فةةةي 

اف الفرعيةةةة الةةةو ارات التنفيعيةةةة االسةةةتعانة بهةةةا فةةةي وضةةةع خططهةةةا التنفيعيةةةة ضةةةمن قائمةةةة مةةةن األهةةةد

لكةةل و ارة ومةةا يقابلهةةا مةةن مسةةؤوليات تنفيةةع ومؤشةةرات لةةيداق فةةي اطةةار  منةةي محةةدد وفقةةاك لمةةا يتةةوفر 

 .لديها من مخططات جعئية وموارد مالية وبشرية
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