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العاملةة وتنمية ورعاية القوى لتخطيط واليجرة فى مصر القوى العاملة تيدف وزارة      
تةى وصةلا بغية تحقيق مستوى التشةغيل الاامةل والعمةل علةى خعةال معةدطا البطالةة ال

قوة العمةل حسةن نشةرة القةوى العاملةة للجيةاز المراةزى للتعب ةة إجمالى من %(  13.3)
 .2013( ديسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمبر -أاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوبر )واإلحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 
 فيجةةةةن إعةةةةادة , البطالةةةةةحةةةةل مشةةةةالة فةةةة   التشةةةةغيلمااتةةةةن  دورومةةةةن بةةةةم تبلةةةةور 

مليةا والبحة  فة  عناصةر اإلخعةاق وسةبل التطةوير والتحةدي   ىةدافيا وأسةالين عالنظر 
ليةةاا السةةوق وتةةوفير اافةةة اإلماانةةاا التانولوجيةةة المطلوبةةة بحيةة  تتوافةةق مةة  نظةةم و 
العةرال والطلةن  الجديدة لتعاس المزيد من الععالية ف  توفير فرص العمل والتوفيق بةين

 .العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواق 
 
 
 
 
 

 

 :مقدمة



  

 :المحتوٌات 

 الوض  الحال  لسوق العمل المصري •
 

 السماا الر يسية لخدماا التشغيل العامة•
 

 العامة ف  مصر التى تقدميا مااتن التشغيل الخدماا •
 

 الشغيل العامة  التحدياا الت  تواجو مااتن•
 

 العامةتطوير مااتن التشغيل أسس •
 

 تطوير مااتن التشغيل العامةمقترحاا •
 

 وزارة القوى العاملة واليجرة للمساىمة فى توفير تولييا الت  البرامج •
 البطالةمن مشالة فرص عمل للحد     
 

 الخالصة•



 

 .  وي العاملةإرتعاع معدل النمو الساان  ف  مقابل نقص مةةةةةعدل نمةةو القةةةةةة -

   3.65، بعدد متعطلين %13.4لتصل إل   2013إرتعاع نسبة البطالة بنياية عام  -
 .مليون متعطل   
 ف  الع ةةةة العمريةةةةةةةةةةةة % 27إرتعاع نسبةة البطةةةالة بين الشبةةان وتصاعد نسبيا إل   -
ل  (19 – 15)    ، وبين حملة المؤىالا  (24 – 20)ف  الع ة العمرية % 37، وا 
 %.45بمعدل    

 مةةةعدل البطةةةةةةةالة  تدن  نسبة مسةةةةةةاىمة اإلنا  ف  النشةةةاط اطقتصةةةادي حي  بلغا  -
 .للذاور% 9.6ف  مقابل % 24.7    
 يناير وخاصة  25إرتعاع نسبة المتعطلين الذين سبق ليم العمل بسبن تداعياا بورة  -
 .بين العاملين ف  مجال السياحة والعنادق، وبعال المنشآا الصناعية  
 
 2013( ديسمبر-أاتوبر)نشرة القوى العاملة , المرازى للتعب ة العامة و اإلحصا الجياز : المصدر*

 

 

 
  * المصريالوضع الحالً لسوق العمل 



  ور

         

         

         

 بيان ذاور انا  جملة
 قوة العمل 21096 6204 27300

 المشتغلين 19003 4647 23650

 المتعطلين 2093 1557 3650

معدل  10% 25% 13.4%
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ن ر  ,   جهاز    ركزى     بئة    ا ة    إلحصاء: المصدر

 2013( د س بر-أك  بر)   ا  ة   ق ى 

 االرقام باأللف



 المواطنٌنخدمات مجانٌة لجمٌع تقدٌم. 

 وطنًاإللتزام بالتطبٌق علً نطاق. 

 طوعًاألستفادة من الخدمات بش ل. 

 العملتقدٌم أفضل تنظٌم للخدمات ال ي ٌفً بإحتٌاجات سوق. 

 العملتشجٌع تضافر الجهود بٌن األطراف المختلفة فً سوق.  

 السمات الرئٌسٌة لخدمات التشغٌل العامة 



 تقدمها م اتب التشغٌل العامة فً مصر الخدمات التى 

 
القيد وبدل فاقدىاشياداا ستخراج ا. 
ستخراج شياداا قياس مستوى الميارة وترخيص مزاولة الحرفةا. 
جم  فرص العمل والترشيحاا لشغليا. 
متابعو تدرج الصبية. 
 العملشااوى طلباا تلقى. 
التسجيل على الحاسن اآللى. 
المعاقينمن % 5الةة نسبو ستيعا  إ  . 
التوجيو واإلرشاد الوظيعى. 
برنامج معلوماا سوق اطستخدام. 
 سنويةوالرب  والنصف اإلحصا ياا الشيرية. 



   الشغٌل العامة  التحدٌات التً تواجه م اتب
 :  ذلك إلى عدة أسبان يمان تلخيصيا ف  ما يل ويرج  مردودية ىذه المااتن ضعف 
 عدم توفر ىذه المااتن بالقدر الااف. 
ملسو  توزي  المااتن على المناطق الت  فييا ابافة من الباحبين عن الع. 
 التوظيف بمؤسسااقلة ارتباط المااتن. 
ة وتعضيليم عزوف أصحان العمل عن اإللتجا  إلى المااتن نتيجة التعقيداا اإلداري

 .التوظيف المباشر
 عن العرال والطلن نتيجة افتقار المااتن لإلماانياا المادية معلوماا عدم تخزين وتنظيم

 .مبل  طا الحاسون
 العاملةالتنسيق بين المااتن وبين الجياا المعنية بمعلوماا القوى غيان. 
 عدم اإلستقرار الوظيع  . 
 



 العامةم اتب التشغٌل تطوٌر أسس 

 يمان اختيار منطقة  فمبالً الموق  المال م والمناسن لماتن التشغيل اختيار  :أوطً 
 فييا ا نشطة الصناعية تستيدف جذن اطستبماراا بينما ى  تعان  تتراز        

 .ف  التخصصاا المطلوبةمن نقص       
 يتم تزويد ىذه المااتن بالتجييزاا العنية واإلدارية الت  تمانيا من القيام  :بانياً 

 :  والت  تتمبل ف بوظيعتيا        
إماانية تقديم المساعدة العنية  صحان العمل لتحديد احتياجاتيم. 
 إماانية التحليل الام  والايع  لطالب  العمل والتعرف على مياراتيم وقدراتيم

 .حتى تتم عملية التوجيو السليم ليم
إماانية التعاوال م  مرااز التدرين على البرامج المطلوبة وايعية تمويليا  . 

 نظام للمعلوماا يجم  بين المرونة والالمرازية بين إدارة التشغيل على توفر  :بالباً 
 .  المرازي ومااتن التشغيل المحليةالمستوى        



 العامةتطوٌر م اتب التشغٌل مقترحات 

الماتن دا رة فى الواقعة المنشآا اافة تشمل متااملة بياناا قاعده عمل   
   .المسجلين واافة

ونوع الماتن دا رة فى الواقعة التدريبية المرااز بأىم بياناا قاعدة عمل 
 منيا لإلستعاده التدرين وتالعة الممنوحة الشيادة ونوع تقدمو الذى التدرين

 .الشبان وتوجيو  إرشاد فى
على الحصول لتسييل المختلعة التشغيل مااتن بين ربط شباة عمل 

 .الجميورية مستوى على العمل فرص عن المعلوماا
اإلماانياا وتوفيرىم الوظيعى واإلرشاد التوجيو بأىمية المديرياا تعريف 

 .وجو أامل على بعملو للقيام التشغيل إلستشارى الالزمة
 بعال بعقدىا تقوم الت  الخاصة التوظيف ملتقياا فوضى على القضا 

 .منيم رسوم تحصيل ويتم للعمل الشبان حاجة ستغاللا فييا يتم ,الجياا
التوظيف فى جديدة أسالين على للتعرف الخاصة التشغيل مااتن م  التعاون. 
 اطستخدام معلوماا لبرنامج بياناا قاعدة إنشا. 

 



تولٌهرررررا وزارة القررررروى العاملرررررة البررررررامي الترررررً 

والهجرررة للمسررافمة فررى ترروفٌر فرررد عمررل  للحررد 

 البطالةمن مش لة 
 العمل الدوليةبالتعاون م  منظمة ( 2015 – 2010)الخطة القومية لتشغيل الشبان. 
 بالتعاون م  منظمة العمل الدوليةالشبان مشروع اإلرشاد الوظيع  لتشغيل. 
 التشغيلمن أجل برامج التدرين. 
وى  أحد « نحو تجارة أفضل»: الصناع مبادرة بالتعاون م  مجلس التدرين طالق إ

 .التشغيلمبادراا 
 والخارجوالت  تتضمن فرص العمل المتاحة بالداخل إصدار النشرة القومية للتشغيل . 
الت  تتم بصعة دورية م  أصحان وطالبى العمل ملتقياا التوظيف. 
القوم مااتن التشغيل عل  المستوي  وتحدٌث تطوٌر. 
 الداخل  والخارج عن أىم المين المطلوبة لسوق  العمل ( رب  سنوي)إصدار تقرير دوري. 
باطشتراك م  مديرياا القوي العاملة  إصدار تقرير سنوي عن برنامج معلوماا اطستخدام

 .الجميوريةباافة محافظاا 
 



 الخالصة

سوق لمعلومات المنتجة الجهات من وإداراته االستخدام م اتب تعتبر 
 نظام" لبناء محاولة أٌة فإن واحد آن فً منها والمستفٌدة العمل

   .وبشرٌا   ا  مادٌ االستخدام أجهزة دعم من تبدأ "العمل سوق لمعلومات

المحلٌة المختلفة المصادر من العمل سوق عن المتاحة البٌانات حصر 
 .والخارجٌة

تطوٌره فً والمسافمة النظام مع التفاعل على المستفٌدة الجهات تشجٌع 
  .آرائهم على للتعرف النظام ٌضعها استبٌانات على الرد طرٌق عن

 اإلحصائٌة والمعلومات خاد بش ل العمل سوق معلومات مصادر تنمٌة 
 .االقتصادٌة ألنشطةبا المتعلقة المؤشرات وتجمٌع عام بش ل

سوق معلومات مجاالت لتوسٌع إضافٌة ونوعٌة  مٌة مصادر عن البحث 
  . وجغرافٌا   قطاعٌا   أشمل تغطٌة سبٌل فً العمل

ومع األخرى، الح ومٌة اإلدارات مع والتنسٌق التعاون مستوى رفع 
  مصادر معها والتعامل النقابٌة والمنظمات الخاد القطاع مؤسسات
   . مستفٌدة وجهات للمعلومات

 


