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من الواضح أن النمو االقتصادي ما زال غير كاف حتى اآلن للتصدي للفقر املنتشر وتزايد عدم 

ما يشير بشكل واضح إلى أنه ال زالت  املساواة في كثير من البلدان في جميع أنحاء العالم.  وهذا

هناك حاجة إلى استراتيجيات نمو أكثر شمولية والتي من شأنها  أن تعالج تحديات معظم السكان 

املحرومين. ومن بين الوسائل الفعالة لدعم هذه الفئات املحرومة هو تمكينها من كسب دخلها 

غي أن تشمل استراتيجيات النمو عن طريق دعم مشاركتها في النشاط االقتصادي. ولذلك ينب

الشاملة سياسات حكيمة في سوق العمل تهدف إلى زيادة معدل املشاركة في القوى العاملة 

 وبالتالي تقليل نطاق الركود االقتصادي في البلد.

اهتماما خاصا  2017وفي هذا الصدد، يولي تقرير سوق العمل في منظمة التعاون اإلسالمي لعام  

ملشكلة ركود العمالة والسياسات الرامية إلى تعزيز النشاط االقتصادي لفئات مستهدفة خاصة. 

ي يعطي التقرير تحليال مفصال لهيكل سوق العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، كما يبحث ف

القضايا والتحديات املتعلقة بانعدام النشاط في مجال العمل وسياسات سوق العمل للتقليص 

من معدالت البطالة وخلق فرص عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وإعادة اإلدماج االقتصادي 

 للجناة السابقين واألشخاص النازحين.

خرى، يالحظ أن نسبة عدم وعند مقارنة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بمجموعات البلدان األ 

نشاط سوق العمل التزال مرتفعة بقوة في مجموعة بلدان املنظمة. وُبغية تسهيل انتقال 

األشخاص غير النشطين نحو سوق العمل، يحتاج واضعو السياسات إلى إدراك وفهم الطبيعة 

لالزمة املتنوعة واملعقدة والجذور العميقة للركود االقتصادي، ومن ثم تصميم التدخالت ا

املناسبة، وهي تشمل عادة خدمات وبرامج التوظيف التي تهدف إلى تعزيز قدرات الباحثين عن 

العمل، فضال عن التدابير الرامية إلى توسيع نطاق فرص العمل التي يمكن لهم الوصول إليها. 

مة وبما أن مثل هذه التدخالت مكلفة وتستغرق وقتا طويال، فمن الضروري إجراء تقييمات منتظ

 لألثر وتبادل الخبرات داخل البلدان وفيما بينها.
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وفي الوقت الذي يتناول فيه واضعو السياسات القضايا والتحديات الرئيسية املتعلقة باملشاركة 

االقتصادية، ينبغي لهم أيضا أن ُيولوا اهتماما خاصا بمسائل محددة تتعلق بمجموعات 

ل ذوي اإلعاقة مهملة عموما، وإن كان من املقدر مستهدفة معينة. وعلى سبيل املثال، فإن مشاك

أن تؤثر على كل شخص من بين كل سبعة في جميع أنحاء العالم. وتضم الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي ماليين األشخاص من ذوي اإلعاقة الذين هم في أمس الحاجة إلى 

ركة في سوق العمل. كما يشكل اإلدماج التعليم والتدريب وتنمية املهارات لكي يتمكنوا من املشا

 االقتصادي واالجتماعي للجناة السابقين والنازحين تحديا آخر في العديد من دول املنظمة .

وقد أعد سيسرك هذا التقرير كوثيقة فنية أساسية للدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء  

اإلسالمي في هذا املجال الهام واملليء  العمل بهدف اإلسهام في آلية حوار سياسات منظمة التعاون 

 بالتحديات.

 

 السفير موس ى كوالكليكايا

 املدير العام

 سيسرك
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 وتقدير شكر

 

من الباحثين في سيسرك برئاسة السيد كنعان بغجي ويضم  تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق

الفريق كل من السادة جيم تن تن وجهاد بطال أغلو ودافرون إشنازاروف. وقدم السيد نبيل 

محمد دبور، القائم بأعمال مدير دائرة األبحاث  واملدير العام املساعد بسيسرك، توجيهاته 

ر. وأجري العمل تحت إشراف سعادة السفير موس ى وإرشاداته القيمة خالل مراحل إعداد التقري

 كوالكليكايا، املدير العام لسيسرك.

ويتوجه الفريق بالشكر الخاص إلى سمير ختيوادا من منظمات العمل الدولية، وجاخونجير 

( على İŞKURخاسانوف من منظمة التعاون اإلسالمي، وخبراء من وكالة التوظيف العامة التركية )

 النسخ األولية للتقرير، مما ساهم بشكل كبير في إثراء جودته.تعليقاتهم على 

قام كنعان بغجي بإعداد كل من القسم األول املتعلق بهيكل سوق العمل في منظمة التعاون 

اإلسالمي، والقسم الثاني املتعلق بركود سوق العمل، والقسم الثالث الخاص بسياسات سوق 

أغلو دراسات الحالة للقسمين الثاني و الثالث. وتولى  العمل من التقرير. فيما أعد جهاد بطال

املتعلق  5جيم تن تن إعداد القسم الرابع املتعلق بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. أما القسم 

بإعادة اإلدماج االقتصادي للجناة السابقين والنازحين فقد أعده جهاد بطال أغلو وودافرون 

همة إعداد القسم السادس املتعلق باآلثار املترتبة على إشنازاروف. وتولى جميع أعضاء الفريق م

 السياسات.
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 تظنفيذي ملخص

 

التقرير الوضع الراهن لسوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي ويناقش بعض يحلل هذا 

الجوانب الهامة للسياسات والتطورات املتعلقة به. ومن بينها مشكلة عدم نشاط سوق العمل، 

وسياسات التقليصمن البطالة في سوق العمل، وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، وإعادة 

 السابقين والنازحين. وينقسم هذا التقرير إلى خمسة أقسام.اإلدماج االقتصادي للجناة 

يقدم القسم األول معلومات مفصلة عن هيكل سوق العمل في البلدان األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي. وتبين أن معدل مشاركة القوى العاملة يتحسن ببطء في دول املنظمة، والتي 

%  39.6، إال أن نسبة مشاركة اإلناث البالغة 2016% اعتبارا من عام 59وصلت إلى ما يقرب 

%. وعندما يتم تقسيم إجمالي العمالة إلى ثالثة 49.5تقل كثيرا عن املعدل العالمي البالغ 

فإن حصة العمالة في قطاع الزراعة في دول  -الزراعة والصناعة والخدمات  -قطاعات عريضة 

% وقطاع 19.9ين يمثل قطاع الصناعة %، في ح35.5بلغت   2016املنظمة اعتبارا من عام 

% من إجمالي العمالة في البلدان األعضاء في املنظمة . أم بالنسبة لحصة العمالة 44.7الخدمات 

الهشة فهي ال تزال مرتفعة بشكل مفرط في بلدان املنظمة، رغم كونها انخفضت بشكل متواصل 

ع زيادة حصص العاملين بأجر م 2005% في عام 57.3مقارنة مع  2016% في عام 51.7لتسجل 

 واملرتبات وأرباب العمل.

، قدر إجمالي معدل البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة 2016واعتبارا من عام  

(، بقي متوسط معدل البطالة في الدول 2013- 2009%. وخالل مرحلة مابعد األزمة العاملية )7.4

ول املنظمة  . غير أن البلدان متقدمة النمو تمكنت من املتقدمة مرتفعا عن املعدل املسجل في د

تخفيض هذا املعدل ألقرب من مستويات ما قبل األزمة. وعالوة على ذلك، فإن متوسط معدل 
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%، وهي نسبة أعلى 16بطالة الشباب في دول املنظمة يبدو أقل إشراقا، بحيث ظلت أعلى من 

 غير األعضاء في املنظمة وفي البلدان املتقدمة.  بكثير من املعدالت املسجلة في البلدان النامية

وبصفة عامة، يتبين أن معدل مشاركة القوى العاملة، ونسبة العمالة إلى السكان، ونصيب 

العمالة في قطاع الخدمات، ونصيب القوى العاملة من التعليم العالي كلها منخفضة، ولكن 

الة الهشة، وحصة العمالة في الزراعة، باملقابل يسجل كل من معدل بطالة اإلناث، وحصة العم

ومعدل عدم النشاط، ونصيب التعليم االبتدائي من القوى العاملة معدالت أعلى في بلدان 

ويركز القسم الثاني منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة بالبلدان النامية األخرى و البلدان املتقدمة .

منظمة التعاون اإلسالمي. لكونها إشكالية على مشكلة انخفاض مشاركة اليد العاملة في دول 

طويلة األمد، يخلق الركود أو عدم النشاط معضلة اقتصادية كبرى تتمثل في إعاقة النمو 

االقتصادي  واملساعي الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر، باإلضافة إلى زيادة التبعية 

ارد العامة. ومن شأن التصدي لهذا االقتصادية واملساهمة في زيادة الضغوط االقتصادية على املو 

التحدي أن يسهم في تحقيق اقتصاد أكثر شمولية وإنتاجية في جميع أنحاء منطقة املنظمة. 

وباإلضافة إلى اآلثار املحتملة الكبيرة على التنمية االقتصادية، فإن الحد من الركود االقتصادي 

 سيسهم في حل مشاكل اجتماعية متنوعة.

% على 41أنه من املتوقع أن تستقر معدالت الركود املرتفعة والتي تبلغ حوالي  وتشير اإلرقام إلى

هذا املستوى خالل السنوات القادمة، كما أن هناك فجوة هائلة بين معدالت عدم نشاط الذكور 

نقطة مئوية. وهناك أيضا عدم تجانس كبير عبر املناطق الجغرافية  40واإلناث، أي ما يقرب من 

ن اإلسالمي. ويالحظ أن معدالت الركود تسجل أقل نسبة في مجموعة بلدان أفريقيا ملنظمة التعاو 

. أما أعلى املعدالت 64-25% فقط لدى الفئة العمرية 27.5جنوب الصحراء حيث يبلغ املعدل 

% لدى 45فهي من نصيب بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث تجاوزت النسبة 

ل معدالت عدم نشاط الذكور أقل نسبة لها في منطقة آسيا واملحيط نفس الفئة العمرية. وتسج

%. أما بالنسبة 20.5%، بينما تبلغ أعلى نسبة لها في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى 9.6الهادئ 

ملعدالت عدم النشاط لدى اإلناث فقد بلغت أقل نسبة لها في منطقة بلدان أفريقيا جنوب 
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ت أعلى نسبة لها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا %، بينما بلغ39.3الصحراء بمعدل 

 %، مما يشير إلى حجم التفاوت الكبير ضمن نطاق املناطق التابعة لدول املنظمة.77.3بنسبة 

وتعد معوقات سوق العمل، مثل انخفاض مستوى املهارات املكتسبة وسوء األوضاع الصحية 

األمور التي تساهم في ضعف االرتباط بسوق ومسؤوليات الرعاية األسرية غير املدعومة من 

العمل. يقوم هذا التقرير باقتراح نهج عام للتقليص من الركود أو عدم النشاط االقتصادي ضمن 

املجموعات املستهدفة والذي من املرجح أن يسهم في زيادة اإلنتاجية االقتصادية والقدرة على 

ينبغي أن يتم بلورة عدد من اإلجراءات املحددة املنافسة في الدول األعضاء على املدى البعيد. و 

 الحتياجات كل بلد من البلدان األعضاء. ومع ارتفاع إنتاجية وتنافسية الدول منفردة، فإنه 
 
وفقا

من املنتظر أن يستمر االقتصاد بخلق مزيد من فرص العمل بغية االستمرار في خفض معدالت 

 البطالة.

لعام بمجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك ظروف وبشكل عام، سيتأثر تنفيذ اإلطار ا

االقتصاد الكلي وقدرة االقتصاد على خلق فرص عمل جديدة والسيولة النقدية الكفيلة بتغطية 

، وإمكانية استغالل سوق العمل للقوى العاملة 
 
تكاليف تنمية املهارات والحوافز املحددة سلفا

تمرسة وغير ذلك. وينبغي أن يتم صياغة االستراتيجيات العاطلة عن العمل ملدة طويلة أو غير امل

القطرية بطريقة تراعى فيها جميع هذه العوامل املتنوعة. ومن الصعوبة بمكان في أحوال كثيرة 

تخصيص موارد محدودة للمجاالت ذات األولوية في مختلف القطاعات، بيد أن االستخدام 

 هداف اإلنمائية.الفعال للموارد يمثل السبيل الوحيد لتحقيق األ 

ونظرا النخفاض مشارکة القوى العاملة وارتفاع معدالت البطالة في بلدان منظمة التعاون 

یحقق في سیاسات سوق العمل الرامية للتخفيض من معدالت  الثالثاإلسالمي، فإن القسم 

العقبات البطالة. ويشار إلى أنه يجب "تفعيل" القدرة اإلنتاجية لدول املنظمة من خالل مراعاة 

الهيكلية التي طال أمدها والتي تحرم الكثير من الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال 

ذوي املهارات املتدنية من العمل أو تجعلهم عرضة للعمالة الناقصة. واألهم من ذلك أن البلدان 

ربما تكون أهم األعضاء في املنظمة  تتطلب سياسات لالستفادة من اإلمكانات اإلنتاجية التي 
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من أجل تحقيق مستويات أعلى من النمو وخفض معدالت   -السكان الشباب  -مصدر قوة لها 

 الفقر.

وتهدف سياسات سوق العمل عادة إلى التغلب على إخفاقات السوق التي تحول دون التشغيل 

 التي تو 
 
 واقتصاديا

 
اجه عقبات الفعال ألسواق العمل وتوفير الدعم للفئات املحرومة اجتماعيا

أمام الدخول إلى العمالة الرسمية. وباإلضافة إلى تدابير )إعادة( اإلدماج في سوق العمل، تسهم 

سياسات سوق العمل في الحماية االجتماعية واإلدماج من خالل توفير دخل بديل خالل فترات 

 .مطابقة مطولة في بعض األحيان، وبالتالي التخفيف من حدة الفقر املرتبط بالبطالة

وعادة ما يكون صانعو السیاسات مسلحين بمجموعة واسعة من األدوات لتحقیق ھذه األھداف، 

( وسیاسات سوق العمل غير النشطة ALMPsبما في ذلك سیاسات سوق العمل النشطة )

(PLMPs ويستعرض  هذا القسم األنواع الرئيسية لسياسات سوق العمل النشطة وغير .)

ما يقدم مراجعة شاملة لفعالية مختلف برامج سوق العمل في النشطة، فضال عن أهدافها. ك

مختلف أنحاء العالم. ويمكن تصميم كل أدات من أدوات السياسات وفقا لالحتياجات املحددة 

واملوارد املتاحة. وفي هذا الصدد، تحتاج بلدان منظمة التعاون اإلسالميإلى تطوير نهجها الخاص 

 أخذ مشاكلها املتنوعة وظروفها السياسية بعين االعتبار.في خطط إدارة سوق العمل من خالل 

% من سكان 15من التقرير على عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة. يقدر أن  الرابعويركز القسم 

(. وبعبارة 2011العالم يعانون من إعاقة أو مرض مزمن  )منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي،

أخرى، يعاني حوالي شخص واحد من أصل كل سبعة أشخاص من إعاقة في جميع أنحاء العالم 

عاقة في العالم النامي بما في ذلك بلدان منظمة التعاون % من األشخاص ذوي اإل 80ويعيش 

اإلسالمي. ويشار إلى أن معدل عدم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل مضاعف، 

كما تصل معدالت البطالة بينهم حوالي ثالثة أضعاف نسبة بطالة غير املعوقين. ويقدم هذا 

إلعاقة ومعدالت االنتشار، ثم يستمر  في مناقشة القسم في املقام األول ملحة عامة عن مفهوم ا

الحواجز التي تقف عائقا أمام عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة، وعقب ذلك يتطرق الفصل إللقاء 
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نظرة عن آفاق عمالتهم. وأخيرا، ينتهي الفصل ببعض املبادرات املختارة من بلدان منظمة 

 بعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة.التعاون اإلسالمي بشأن التصدي للتحديات املتعلقة 

تضم دول املنظمة ماليين األشخاص من ذوي اإلعاقة والذين هم بطبيعة الحال بحاجة إلى تلقي 

حقهم في التعليم والتدريب وتنمية املهارات ومزاولة عمل الئق فضال عن االحتياجات األخرى. 

 لغياب ترتيبات مؤسسية خاصة بسوق العمل أو عدم كفايتها،
 
ومحدودية االستثمارات في  ونظرا

مجال الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، وسطوة األعراف االجتماعية واألفكار املغلوطة، فإن 

العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في البلدان األعضاء إما يبقون خارج نطاق 

العبء من حيث سنوات  القوة العاملة أو ال يستطيعون العثور على عمل ملزاولته. وعندما يقاس

، نجد أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي قد (YLDs) الحياة الصحية املفقودة بسبب العجز

في  9.3العالمي شخص( حيث سجل املتوسط  100سنة صحية )لكل  10.4فقدت في املتوسط 

شخص(  100سنة صحية )لكل  7.2. بينما فقدت البلدان املتقدمة فقط ما متوسطه 2011عام 

 بسبب اإلعاقة.

بين األدلة أن العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تشير إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة  
ُ
وت

قادرون على القيام بمهام معقدة ويمكن أن يكونوا جزءا مثمرا من قوة العمل، لكن ال يمكن 

والترتيبات الحكومية. االستفادة من هذه اإلمكانية على أفضل وجه إال من خالل بعض التدخالت 

فقد كشفت أربع دراسات حالة مقدمة من اململكة العربية السعودية وتركيا وبنغالديش 

وإندونيسيا أن املبادرات العامة الناجحة لزيادة إمكانية توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة بدأت 

 بالفعل في اإلثمار والتأثير على العديد من األسر بطريقة إيجابية.

في مسألة إعادة اإلدماج االقتصادي للمجرمين السابقين والنازحين  الخامسم يبحث القس 

داخليا. على مدى العقد املاض ي، أصبح االندماج االقتصادي واالجتماعي للمجرمين السابقين 

والنازحين داخليا قضية هامة في معظم البلدان، بما في ذلك أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي، 

مليون  10.3، بلغ عدد السجناء 2016دادهم في هذه البلدان. ففي عام وذلك بسبب تزايد أع

مليون سجين في الدول األعضاء في املنظمة. أصبحت  1.56سجين في جميع أنحاء العالم، و 
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 تكتس ي أهمية بالغةبالنسبة لدول منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك بسبب 
 
قضية النازحين داخليا

لتي تشكل الجزء األكبر من أسباب نزوح املدنيين داخل الحدود أو الصراعات املسلحة األخيرة، ا

 من عام 
 
، شكلت دول املنظمة 2015عبرها، ال سيما في سوريا وأفغانستان والعراق. واعتبارا

 على ذلك،  25% من مجموع السكان النازحين في العالم بمعدل أكثر من 61.5
 
مليون نازح. وعالوة

في دول املنظمة. كما ازداد عدد  2015ح الجديدة فقط في عام % من حاالت النزو70.7وقعت 

 الذين تلقوا الحماية أو املساعدة من مفوضية األمم املتحدو لشؤون الالجئين في 
 
النازحين داخليا

 مع نهاية عام  24إلى  2014مليون شخص في بداية عام  13.5بلدان املنظمة من 
 
، 2015مليونا

 مليون شخص في عامين فقط. 10.5% أو 78مما يشير إلى زيادة بنسبة 

وتحتاج عملية إدماج السجناء السابقين والنازحين إلى وضع سياسات متعددة األبعاد. وفي املجال 

االقتصادي على وجه الخصوص، يعتبر إدماج هؤالء األشخاص أمرا بالغ األهمية بالنسبة لدول 

دي كبيرة. وفي سوق العمل، يواجهون املنظمة، ألنه في معظمها  يواجهون قضايا تكيف اقتصا

 من العقبات تحول دون حصولهم على العمل، والتي يمكن أن تشمل نقص املهارات 
 
 عددا

 
أيضا

املهنية واملؤهالت الشخصية، فضال عن التصور السلبي ألرباب العمل تجاه هذه الفئات. وما لم 

 ما يقع
 
ون فريسة دوامة االندماج الفاشل، يتلقوا مساعدة ملواجهة هذه املواضيع، فإنهم كثيرا

 والعودة إلى اإلجرام، ومعاودة اإلدانة، والرفض االجتماعي.
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هيكل سوق العمل في بلدان  .1

 مظنمم  التعاون اإلسالمي

 

 بقدرتها على رفع مستويات اإلنتاجية في القطاعات 
 
 قويا

 
يرتبط األداء االقتصادي للبلدان ارتباطا

االقتصادية.  غير أن القطاعات املختلفة تستلزم خصائص مختلفة من حيث املساهمة في نمو 

.  ويسود اعتقاد عام مفاده أنه لتحقيق نم
 
و مستدام وتحسين األداء اإلنتاجية عموما

االقتصادي، هناك حاجة إلى تحول هيكلي نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى.  ولذلك، من أجل 

تحقيق التحول الهيكلي، ينبغي أن تنتقل املصادر اإلنتاجية لالقتصاد إلى قطاعات ذات إمكانات 

قطاع الصناعات  إنتاجية أعلى.  ومن الناحية التاريخية، ارتبطت األنشطة االقتصادية في

 التحويلية بنمو إنتاجي أعلى مقارنة بنمو القطاع الزراعي.

يعكس هيكل سوق العمل القتصاد معين القدرات القائمة في تحقيق التحول نحو قطاعات أكثر 

إنتاجية.  ويعد انخفاض مستويات التمكن من املهارات، وارتفاع معدالت البطالة، ونقص 

يدة، وارتفاع البطالة غير الرسمية، وارتفاع معدالت عدم تطابق االستثمار في املهارات الجد

املهارات من خصائص سوق العمل الواضحة في بلدان املنظمة.  وتواجه هذه البلدان تحديات 

إضافية بسبب السياسات االقتصادية التي توفر حوافز خاصة لبعض القطاعات من أجل 

 لنسبة محدودة فقط من السكان، والنهج التنمية دون غيرها، وسياسات التعليم التي تو 
 
فر فرصا

السياسية التي ال تساعد على تحسين املساواة في الحصول على الخدمات، أو الصدمات 

 الخارجية التي تحد من قدرة البلدان على مواجهة تحديات سوق العمل.

 ونسبة عالية من الشباب من مجمو 
 
ع السكان تتمتع بلدان املنظمة بنمو سكاني مرتفع نسبيا

مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، مما يتطلب وضع سياسات خاصة لخلق فرص العمل وتحسين 

ل  و
األ

م 
س

لق
 ا
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ومع ذلك، هناك العديد من التحديات  العاملة من أجل تعزيز فرص العمل.مهارات القوى 

الداخلية والخارجية التي تجعل مهمة صانعي السياسات أكثر صعوبة.  ففي حين أن السياسات 

بالتعليم وتنمية القطاع الخاص تعتبر بعضا من القضايا الداخلية الحاسمة ، فإن املتعلقة 

األزمة االقتصادية واملالية العاملية األخيرة هي مثال على التحديات الخارجية التي تركت أضرارا 

طويلة األمد على االقتصادات الحقيقية من حيث انكماش الناتج والعجز الكبير وارتفاع معدالت 

لة.  وعلى الرغم من اختالف اآلثار السلبية لألزمة على االقتصاد الحقيقي بين البلدان البطا

 واألشد 
 
واملناطق، فإن الزيادة الحادة في معدالت البطالة في جميع أنحاء العالم هي األكثر شيوعا

.  وقد تم بالفعل دفع ثمن باهظ من حيث ضياع الفرص، وانخفاض ساعات العمل وما 
 
حدة

بها من خسائر في الدخل.  وقد عانى الكثير من العمال من ذوي املهارات املنخفضة يرتبط 

والشباب والعمال الذين يعملون بعقود مؤقتة وبحماية محدودةفي مجال العمالة معاناة كبيرة.  

لكن على الرغم من أشكال التدخل املختلفة التي جرت منذ بداية األزمة، لم يكن باإلمكان 

 ة العاملية وظلت أعلى بكثير من مستوى ما قبل األزمة.احتواء البطال

 
 
كل هذه القضايا تجعل املناقشات حول أسواق العمل مثيرة لالهتمام.  ويقدم هذا القسم وصفا

 ألوضاع سوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي ليس لرسم 
 
صورة عامة عن تفصيليا

سوق العمل في املنظمة فقط بل أيضا لتمهيد الطريق للمناقشات في األقسام الالحقة.   

 مجموع السكان 

(64-15)سكان في سن العمل   

(64-15)القوى العاملة   

سنة ( 64-25)الكبار   

 العاطلون  العاملون 

سنة( 24-15)الشباب   

 العاطلون  العاملون 

 السكان غير النشطون 

السكان غير النشطون  

 (الشباب والكبار)

  السكان غير النشطون 

 (الشباب والكبار)

الكبار (  14-0)األطفال 

(65)+  

 هيكل السكان من منظور سوق العمل :1.1 رسم البيانيال
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واملؤشرات الرئيسية األربع ألسواق العمل هي معدل البطالة، ومعدل املشاركة في القوة العاملة، 

دل ونسبة العمالة إلى السكان، ونسبة عدم النشاط االقتصادي.  وتعكس التغيرات في مع

البطالة التحركات في معدل مشاركة القوة العاملة ونسبة العمالة إلى السكان. ويعرض الرسم 

هيكل السكان من منظور سوق العمل.  ولتوضيح العالقة بين البطالة والعمالة  1.1البياني

 ومشاركة القوى العاملة ومعدل عدم النشاط االقتصادي، ستكون التعابير التالية ذات فائدة.

الةالعم

السكان
= 

العمالة

البطالة+العمالة
×

البطالة+العمالة

السكان
 

نسبة مشاركة القوة العاملة× نسبة البطالة(  - 1= )  

نسبة عدم النشاط االقتصادي( - 1× )نسبة البطالة(  - 1= )  

 أو

()العمالة إلى السكان/ نسبة مشاركة القوة العاملة - 1نسبة البطالة =   

انخفاض نسبة مشاركة القوة العاملة ثابت ستزيد نسبة البطالة بولذلك، فإنه إذا كان معدل 

أو، إذا كان معدل البطالة إلى السكان ثابت، فإن معدل البطالة سوف  العمالة بين السكان.

 يزداد بازدياد معدل املشاركة في القوة العاملة.

 إلقاء نظرة على الهيكل العام لسوق العمل في بلدا
 
ن املنظمة بما وسيكون من املفيد أيضا

نسب العاملين والعاطلين عن العمل وغير  1.1. وبهذا، يبين الشكل 1.1يتماش ى مع الرسم البياني 

 من مجموع السكان، مصنفة حسب العمر )الشباب والكبار(.
 
ومن بين   1النشطين اقتصاديا

نهم ، م2016% من األشخاص يعملون في عام 54السكان الذين هم في سن العمل، كان حوالي 

% فقط منهم 4.3% من الشباب، فيما تمثل نسبة العاطلين عن العمل 10% من الكبار و 44.3

% من الناس الذين هم في 41.3% من الشباب(.  من ناحية أخرى، يعتبر 1.9% من الكبار و 2.4)

، أو غير منخرطين بنشاط في سوق العمل، سواء  عن طريق 
 
سن العمل غير نشطين اقتصاديا

                                                           
البيانات املستخدمة في هذا القسم مستمدة من قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية  لسوق العمل ملنظمة العمل الدولية.   1

 بلدا متقدما. 38بلدا ناميا من خارج املنظمة و  92بلدا من دول املنظمة و  56وهي تغطي 
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البحث عن عمل.  ويدل هذا بوضوح على أنه في الوقت الذي تشكل فيه البطالة مصدر العمل أو 

قلق بالغ، فإن عدم النشاط االقتصادي يعد أكثر خطورة.  وتبلغ نسبة السكان غير النشطين 

 في البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 
% وفي البلدان 35.1اقتصاديا

لذلك، يتعين على بلدان املنظمة القيام بتدابير خاصة لتشجيع الناس على   %.40.2املتقدمة 

الدخول بنشاط في سوق العمل.  ويركز القسم الثاني من هذا التقرير على هذه املشكلة بالذات 

  في بلدان املنظمة.

 
 
 تفصيليا

 
ومع مراعاة هذه الروابط والهيكل العام لسوق العمل، يقدم هذا القسم وصفا

ملؤشرات سوق العمل الرئيسية لدول منظمة التعاون اإلسالمي.  ويشمل ذلك معدل مشاركة 

العمالة إلى السكان، والعمالة الهشة )غير املستقرة(، والعمالة حسب  القوى العاملة، ونسبة

القطاع، ومستويات املهارات والطبقة االقتصادية، والبطالة، وبطالة الشباب، والسكان غير 

، والتحصيل التعليمي، وإنتاجية العمل.  وستكون جميع هذه التحليالت 
 
النشطين اقتصاديا

41.4% 41.2% 42.7% 44.0% 44.3% 

2.1% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 

23.8% 24.4% 24.9% 25.6% 25.8% 

12.6% 11.6% 10.9% 10.2% 10.0% 
2.4% 2.8% 2.1% 2.0% 1.9% 

17.7% 17.6% 17.0% 15.9% 15.5% 

0%
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90%

100%

2000 2005 2010 2015 2017p

 (شباب)غير نشط  (شباب)عاطل عن العمل  (شباب)عامل  (بالغين)غير نشط  (بالغين)عاطل عن العمل   (بالغين)عامل  

 (2017-2000بنية سوق العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ): 1.1الشكل 

  : متوقعة(.pقاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، )املصدر: 
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كل والتحديات األساسية في أسواق العمل في بلدان منظمة التعاون مفيدة في تحديد وتقييم املشا

 اإلسالمي في األقسام الالحقة.

 مشارك  القوى العامل  1.1

على الرغم من فعالية معدل البطالة كأحد املتغيرات في االقتصاد الكلي واملستخدم عادة في 

فحص أداء االقتصاد، فإنه قد ال يعبر بدقة عن مدى صحة سوق العمل بحيث يركز التعريف 

األشخاص الذين ال على األشخاص الذين يبحثون عن عمل لقاء أجر وليس على الكم الهائل من 

يعملون في الواقع. وبسبب هذه النواقص، قد يكون من املثالي البدء بنسبة املشاركة في القوى 

سنة فما فوق املشاركة بنشاط في سوق  15العاملة، والتي تقيس فئة السكان البالغة أعمارهم 

ا على الحجم العمل، سواء من خالل مزاولة عمل ما أو البحث عنه. هذا ألن ذلك يوفر مؤشر 

 النسبي لليد العاملة املتوفرة للمشاركة في إنتاج السلع والخدمات.

هيكل القوى العاملة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مصنفة حسب الفئة  1.2ويبين الشكل 

% من إجمالي القوى العاملة في دول 79.6، قدر أن 2016العمرية ونوع الجنس.  ولحدود عام 

% املتبقية من الشباب.  وفي تصنيف القوى العاملة حسب نوع 20.4ر ونسبة املنظمة من الكبا

0
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 البالغات البالغين الشابات الشباب

16.8% 16.1% 14.5% 13.4% 13.2% 
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 البالغات البالغين الشابات الشباب

  (2017 - 2000هيكل القوى العامل  في دول مظنمم  التعاون اإلسالمي ): 2.1الشكل 

  : متوقعة(.pالعمل، )املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق 
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% من 53.5% من الشباب و 13.2% من مجموع القوى العاملة من الذكور )66.7الجنس، فإن 

% من الكبيرات(.  وبمقارنة 26.1% من الشابات و 7.2% املتبقية من اإلناث )33.3الكبار( ونسبة 

ؤلفة من الكبار مع النسبة املؤلفة من الشباب نجد أن األولى في تزايد نسبة  القوى العاملة امل

.  2000% املسجل عام 74.4مستمر مع مرور الوقت، ووصلت إلى مستواها الحالي مقارنة بمعدل 

وباملثل، وإن كانت بوتيرة أبطأ، فإن نسبة القوة العاملة النسائية من مجموع القوى العاملة 

 .2000% عام 32.6% فقط مقارنة ب 0.7ترتفع، بحيث زادت بنسبة 

منظمة 

التعاون 

 اإلسالمي

16.7% 

الدول 

النامية غير 

األعضاء في 

 املنظمة

66.1% 

الدول 

 املتقدمة

17.3% 

2000 

منظمة 

التعاون 

 اإلسالمي

19.7% 

الدول 

النامية غير 

األعضاء في 

 املنظمة

64.9% 

الدول 

 املتقدمة

15.4% 

2016 

(2016مقابل  2000لدان مظنمم  التعاون اإلسالمي في إجمالي القوى العامل  العاملي  )أ: حص  ب 3.1الشكل   

منظمة 

التعاون 

 اإلسالمي

20.7% 

الدول النامية 

غير األعضاء 

 في املنظمة

67.5% 

الدول 

 املتقدمة

11.8% 

2000 

منظمة 

التعاون 

 اإلسالمي

25.8% 

الدول النامية 

غير األعضاء 

 في املنظمة

63.4% 

الدول 

 املتقدمة

10.8% 

2016 

 (:2016مقابل  2000ب: حص  بلدان مظنمم  التعاون اإلسالمي في إجمالي القوى العامل  من الشباب في العالم ) 3.1الشكل 

العمل املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق    
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وفيما يتعلق بحصة بلدان 

املنظمة في إجمالي القوى العاملة 

أ أنه 3.1العاملية، يبين الشكل 

هذه الحصة قد ازدادت  بصورة 

 2000% في عام 16.7مستمرة من 

، ومن 2016م % في عا19.7إلى 

 أن ترتفع إلى 
 
% 20.6املتوقع أيضا

.  ومن جهة 2020بحلول عام 

أخرى، فإن الزيادة في نصيب 

القوى العاملة الشبابية تبدو أكثر 

، إذ ارتفعت من نسبة 
 
وضوحا

إلى  2000% املسجلة في عام 20.7

، ومن 2016% في عام 25.8

% 27.4املتوقع أن ترتفع إلى 

ق هذا .  ويتس2020بحلول عام 

التوجه مع زيادة نسبة دول 

منظمة التعاون اإلسالمي من 

إجمالي عدد الشباب في العالم 

)ملزيد من النقاش حول التركيبة 

السكانية لدول منظمة التعاون 

(.  2016اإلسالمي، انظر سيسرك، 

لذلك، فإنه من األهمية بمكان أن 

تستفيد بلدان املنظمة بشكل 

 فعال من الحجم املتزايد نسب
 
يا

للقوى العاملة الشبابية في التنمية 
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 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 الدول املتقدمة

 (2017-2000: معدل املشارك  في القوى العامل  )4.1الشكل 

  : متوقعة(. pاملصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، )
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 حسب الجنس: معدل املشارك  في القوى العامل  5.1الشكل 

  : متوقعة(. pاملصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، )
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 االقتصادية.

في حين أن نسبة بلدان املنظمة من إجمالي القوى العاملة في العالم آخذة في االزدياد، فإن 

. وكما هو مبين في الشكل 
 
، فإن 4.1معدلها الخاص باملشاركة في القوة العاملة ال يبدو واعدا

 من مجموعات البلدان متوسط معدل املشاركة في القوى 
 
العاملة في البلدان األعضاء أقل دائما

األخرى. لكن على عكس مجموعات البلدان األخرى، اتجه هذا املتوسط في منحى تصاعدي نسبيا 

% في الدول النامية غير 65% على املستوى العالمي و62.8مقابل  2016% عام 58.7بحيث بلغ 

املتقدمة. أما نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة، % في الدول 59.9األعضاء في املنظمة و

% في الدول النامية غير األعضاء، و 77.9% في الدول األعضاء  مقابل 77.5فمن املتوقع أن تبلغ 

(.  وعلى الرغم من أن دول املنظمة قد سجلت أداء 5.1% في الدول املتقدمة )الشكل 66.9

اركة في القوى العاملة إجماال وعلى مستوى الذكور، يضاهي املستوى العالمي من حيث نسب املش

إال أن أداءها في حالة نسبة املشاركة في القوى العاملة بالنسبة لإلناث أقل من ذلك بكثير، فقد 

، وهو رقم أقل بكثير من 2016% عام 39.6بلغت نسبة املشاركة  النسائية في دول املنظمة 

 %(.53%( ومتوسط الدول املتقدمة )51.8متوسط الدول النامية غير األعضاء )

ومع ذلك فإن هناك توجها تصاعديا في نسب املشاركة في القوى العاملة في دول منظمة التعاون 

. 2016% في 39.5إلى  2000% في 38.2اإلسالمي، وخاصة في نسب مشاركة اإلناث الذي ارتفع من 

لدول املتقدمة بحيث ارتفعت ويالحظ هذا التوجه التصاعدي في هذا املؤشر أيضا في حالة ا

، بينما شهد هذا املؤشر تراجعا على مستوى 2016% عام 53.1إلى  2000% عام 51.6النسبة من 

% عام 51.9مشاركة املرأة في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة  بحيث تم تسجيل نسبة 

 %.56.2وهي  2000و هو رقم أقل من النسبة املسجلة عام  2016

مستوى البلد الواحد، فقد سجلت أوغندا أعلى نسبة للمشاركة في القوى العاملة  أما على

%( وتوغو 82.3%( وغينيا )83.4%( وبوركينافاسو )84.1، تلتها كل من قطر )2016%( في 85)

%( . ومن الجدير بالذكر أنه باستثناء قطر واإلمارات العربية املتحدة، فإن جميع الدول 80.9)

ألفضل أداء تدخل ضمن قائمة الدول األقل نموا وفقا لتصنيف األمم املتحدة األعضاء العشر ا

%، تلتها كل 40.1(. ومن ناحية أخرى، سجلت أقل نسب املشاركة في األردن بنسبة 6.1)الشكل 
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(. وعلى املستوى 43.7%( وإيران )%44.2%( وفلسطين )43.8%( والجزائر )42.6من العراق )

ا املرتبة الثانية، تلتها قطر في املرتبة الرابعة وبوركينافاسو في املرتبة العالمي، فقد احتلت أوغند

 20من أصل  13وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن  السابعة من ناحية نسبة املشاركة في القوى العاملة.

  تنتمي ملنظمة التعاون اإلسالمي. 2016دولة في العالم ذات أدنى نسب املشاركة عام 

 مشارك  الشباب في القوى العامل  

سنة، يالحظ تسجيل اتجاه متناقص في  24و  15فيما يتعلق بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

فقد بقي معدل  (.7.1يع مجموعات البلدان )الشكل القوى العاملة في جمنسبة املشاركة في 

% عن مستوى ما قبل األزمة 3أقل بما يزيد عن  2016مشاركتهم في قوة العمل العاملية عام 

%، حيث يتسرب عدد كبير من الشباب من سوق العمل نظرا لشعورهم باإلحباط 45.8بمعدل 

% في دول 43.5% إلى 45.9لشباب في القوى العاملة من بسبب آفاق عملهم. وانخفضت مشاركة ا

، ولكنها انخفضت بشكل ملحوظ في مجموعات املقارنة األخرى، 2016و  2000املنظمة بين عامي 

% في البلدان النامية غير األعضاء.  46.6% إلى 56.2% في الدول املتقدمة، ومن 47% إلى 52.7من 

% في عام 53.3مقارنة بمستواه البالغ  2016% في عام 48.5وهكذا انخفض املتوسط العالمي إلى 

.  ويمكن تفسير هذا االتجاه إلى حد كبير بزيادة مشاركة الشباب في برامج التعليم والتدريب 2000
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 +(15)معدل املشاركة في القوى العاملة 

 (2016: الدول العشر ذات أعلى وأدنى معدالت مشارك  )6.1الشكل 

 .املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل
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املنهي، وطول مدة البقاء في 

املدارس، وتطبيق سياسات صارمة 

تمنع عمل خاصة بسوق العمل 

  املراهقين.

ويالحظ االنخفاض في مشاركة 

الشباب في القوى العاملة على 

مستوى فئتي الذكور واإلناث معا. 

 في بلدان 
 
وأقل الفئتين تضررا

املنظمة هي فئة الشابات ، التي 

% في عام 31.6قدرت نسبتها ب 

 2000% في عام 32.2مقابل  2016

(.  ومع ذلك، وعلى 8.1)الشكل 

ن االنخفاضات املهمة في الرغم م

مجموعات البلدان األخرى، ال تزال 

مشاركة اإلناث من الشباب في 

بلدان املنظمة أقل بكثير من 

متوسطات مجموعات البلدان 

األخرى.  وأظهرت مشاركة الذكور 

 في 
 
 متناقصا

 
على نحو مماثل اتجاها

جميع مجموعات البلدان خالل 

الفترة املدروسة،  بحيث انخفضت 

% في دول 55.1% إلى 59.1من 

% 54.1% إلى 64.3املنظمة، ومن 

في الدول النامية غير األعضاء، 

% في البلدان 48.2% إلى 55.2ومن 

 املتقدمة.
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 (2017-2000: معدل مشارك  الشباب في القوى العامل  )7.1الشكل 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، 

(p: .)متوقعة  
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وعلى مستوى كل بلد على حدة، سجل أعلى معدل للمشاركة في القوى العاملة للشباب في 

%(.  64.8%( وتوغو )71%( وموزمبيق )72.2%( وغينيا )75.6%( وأوغندا )77.2بوركينا فاسو )

 
 
.  أما وباستثناء قطر، فإن البلدان األخرى املسجلة ألعلى معدالت املشاركة هي أقل البلدان نموا

في املستويات األدنى، فكانت اململكة العربية السعودية هي الدولة التي فيها أقل نسبة ملشاركة 

% فقط.  وهو أيضا ثاني أدنى مستوى في العالم. وتعتبر 17.6الشباب في القوى العاملة بمعدل 

ن البلدان %( م28.3%( والجزائر )26.8%( وموريتانيا )23.3%( واألردن )18.7كل من الغابون )

  (.9.1األخرى ذات أدنى معدالت ملشاركة الشباب في القوى العاملة )الشكل 

 عدم النشاط االقتصادي 

معدل عدم النشاط االقتصادي هو مقياس لنسبة السكان في سن العمل في البلد والذين ال 

النشاط يشاركون بنشاط في سوق العمل، إما بمزاولة عمل ما أو البحث عنه. وبجمع معدل عدم 

%.  ولذلك، فإن التحليل الوارد أعاله 100ومعدل املشاركة في القوى العاملة فإنه يعطي نسبة 

، ولكن ال يزال من املفيد التركيز على الناس 
 
يقدم بعض األفكار حول الركود االقتصادي أيضا

 الذين هم خارج قوة العمل.
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 (24-15)معدل املشاركة في القوى العاملة 

 (2016: الدول العشر ذات أعلى وأدنى معدالت مشارك  للشباب )9.1الشكل

 لسوق العمل.املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية 



 هيكل سوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي .1

18 

هناك العديد من األسباب التي تجعل  

بعض األفراد ال يشاركون في القوة 

العاملة.  ومن بين هذه األسباب رعاية 

أفراد األسرة، والتقاعد، واملرض، 

واإلعاقة، والتعليم، وعدم توفر 

الوظائف املناسبة، وعدم الرغبة في 

العمل. ويمكن أن يكون للزيادة في 

ي عدد األشخاص غير النشطين، أل 

سبب من األسباب، أثر على معدل 

البطالة ألنه يمكن أن يقلل من عدد 

العاملين أو العاطلين عن العمل أو 

كليهما.  وإذا كان عدد العاطلين عن 

، فإن انخفاض عدد 
 
العمل ثابتا

 العاملين سيزيد من معدل البطالة.

أما معدل عدم النشاط في دول 

منظمة التعاون اإلسالمي فهو 

بوتيرة بطيئة.  فقد  ينخفض ولكن

إلى  2005% في عام 42انخفض من 

 (.10.1 )الشكل 2016% في عام 41.3

وعلى النقيض من ذلك، يالحظ وجود 

اتجاه تصاعدي طفيف في البلدان 

النامية غير األعضاء وفي البلدان 

املتقدمة.  وارتفعت نسبة السكان غير 

النشطين في البلدان النامية غير 

% في 32.2األعضاء في املنظمة من 
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 (2017-2000االقتصادي ) عدم النشاط: معدل 10.1الشكل 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، 

(p: .)متوقعة  

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

2
0

00

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17
p

 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 (2017-2000االقتصادي للشباب ) عدم النشاط: معدل 11.1الشكل 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق 

  متوقعة(. :pالعمل، )
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بلدان املنظمة  وُيبين معدل عدم النشاط بين النساء في .2016% في عام 35إلى  2005عام 

 نحو االنخفاض، حيث انخفض إلى 
 
% في عام 62من مستواه البالغ  2016% في عام 60.4اتجاها

 في البلدان النامية غير األعضاء )2005
 
( وفي %48.1. فعدم النشاط بين اإلناث منخفض نسبيا

مجموعات وبالنسبة للذكور، هناك اتجاه تصاعدي طفيف في جميع  %(.46.9البلدان املتقدمة )

(.  وعلی مستوى کل بلد علی حدة، فإن أوغندا وقطر وبورکینا فاسو 5.1البلدان )انظر الشكل 

هي البلدان ذات أقل معدالت عدم النشاط، بينما تسجل كل من األردن والجزائر والعراق  بأعلی 

 (.6.1معدالت عدم النشاط )انظر الشکل 

 في جميع  وباملثل، فإن معدالت عدم النشاط بين الشباب 
 
 تصاعديا

 
مرتفعة وتظهر اتجاها

مجموعات البلدان. فال يزال أكثر من نصف الشباب في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي غير 

. 2016% من الشباب خارج نطاق القوى العاملة في 56.5(،  بحيث  ظل 11.1نشطين )الشكل 

% على التوالي.  53.4% و 53ل وفي البلدان النامية غير األعضاء واملتقدمة، يبلغ هذا املعد

% على التوالي في معدل عدم نشاط الشباب، 10% و 6وشهدت هاتين املجموعتين  زيادة بنسبة 

 وهو ما يمكن تفسيره إلى حد كبير باملشاركة في التعليم بدوام كامل.

 العمال   1.2

السكان، ونوع يحلل هذا القسم مؤشرات العمالة الرئيسية، التي تشمل نسبة العمالة إلى عدد 

 العمالة، والتوزيع القطاعي للعمالة.

 نسب  العمال  إلى عدد السكان

حسب تعريف منظمة العمل الدولية فإن نسبة العمالة إلى عدد السكان هي نسبة السكان في 

سن العمل الذين يعملون في بلد ما.  وتسجيل ارتفاع في النسبة يعني أن نسبة كبيرة من سكان 

في حين أن انخفاضها يدل على أن نسبة كبيرة من السكان ال تشارك مباشرة في البلد يعملون، 

  .
 
األنشطة ذات الصلة بالسوق، ألنهم إما عاطلون عن العمل أو خارج القوى العاملة تماما

، وهو معدل ال 2016% في عام 59.2وبلغت نسبة العمالة إلى عدد السكان على الصعيد العالمي 

%.  وبلغت نسبة عمالة الذكور إلى عدد 60.6بل األزمة البالغ حينها يزال دون مستوى ما ق

 %.46.5% ونسبة اإلناث 72السكان على الصعيد العالمي 
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ين أن نسبة العمالة في ح

إلى عدد السكان في بلدان 

املنظمة سجلت ارتفاعا من 

 2005% املسجلة عام 52.8

 2016% في عام 54.3إلى 

(، لوحظ 12.1)الشكل 

تسجيل اتجاه عكس ي في 

مجموعات البلدان األخرى. 

ففي البلدان النامية غير 

األعضاء، انخفضت النسبة 

% املسجلة عام 64.1من 

% في عام 61.7إلى  2000

، في حين انخفضت 2016

% في البلدان 56.1إلى 

 من عام 2005% في عام 57املتقدمة من مستواها البالغ 
 
، نجحت بلدان املنظمة 2016.  واعتبارا

 %، وهو تطور واعد بالنسبة لها .1.8في تضييق الهوة بينها وبين البلدان املتقدمة إلى 

بالنسبة لإلناث فقط نصف نسبتها عند الذكور في بلدان وتبلغ نسبة العمالة إلى عدد السكان 

(.  وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في هذه النسبة في 13.1منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل 

، في حين من املتوقع 2017% فقط في عام 35.9صفوف اإلناث، إال أنه من املتوقع أن تصل إلى 

% في نفس العام.  وفي مجموعات البلدان األخرى لم 72.4أن تصل النسبة في صفوف الذكور إلى 

% في البلدان النامية 25تسجل مثل هذه الفوارق الشاسعة،  بحيث بلغت الفجوة بين الجنسين 

 % فقط في البلدان املتقدمة النمو.13.1غير األعضاء في املنظمة، و 

في  2016في عام  وقد سجلت أعلى نسبة من العمالة إلى مجموع عدد السكان في سن العمل 

(.  تلتها كل من أوغندا 14.1%، وهي أيضا ثاني أعلى نسبة في العالم )الشكل 83.9قطر بنسبة 

ويعكس  %(.76.5مارات العربية املتحدة )%( واإل 76.7%( وغينيا )80.9%( وبوركينا فاسو )83.1)
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 (2017-2000: نسب  العمال  إلى السكان )12.1الشكل 

 املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل

 (p.)متوقعة :  
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ذلك حقيقة أن هذه البلدان لديها 

 من املشاركة في 
 
نصيب مرتفع نسبيا

القوى العاملة وانخفاض مستويات 

البطالة.   ومن ناحية أخرى، يالحظ 

أن أقل نسبة من السكان العاملين 

إلى مجموع عدد السكان في سن 

العمل قد سجلت في فلسطين وتبلغ 

 أدنى نسبة في 33
 
%، وهي أيضا

العالم.  أما البلدان األخرى ذات 

النسبة املنخفضة فهي األردن 

%( والجزائر 35.7%( والعراق )34.8)

%(.  وقد 39.7%( وإيران )38.9)

تكون هذه البلدان عرضة لتحديات 

انخفاض املشاركة في القوى العاملة  

  الت البطالة.أو ارتفاع معد

8
3

.9
 

8
3

.1
 

8
0

.9
 

7
6

.7
 

7
6

.5
 

7
5

.4
 

7
2

.7
 

7
1

 

6
8

.1
 

6
8

 

4
1

.8
 

4
1

.8
 

4
1

.3
 

4
0

.6
 

4
0

.1
 

3
9

.7
 

3
8

.9
 

3
5

.7
 

3
4

.8
 

3
3

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 نسبة العمالة إلى السكان 

 (2016: الدول العشر ذات أعلى وأدنى نسب  للعمال  إلى السكان )14.1الشكل 

  املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل.
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الدول النامية 

غير األعضاء في 
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 إناث ذكور 

2000 2010 2017p

 : نسب  العمال  إلى السكان حسب الجنس13.1الشكل 

بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل املصدر: قاعدة 

(p.)متوقعة :  
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وكانت مشاركة  الشباب الذين 

 24و  15تتراوح أعمارهم بين 

 في القوى العاملة تتبع 
 
عاما

، على النحو 
 
 تنازليا

 
اتجاها

املحدد في القسم الفرعي 

السابق.  وبناء على ذلك، نالحظ 

 في نسبة العمالة 
 
 مماثال

 
اتجاها

إلى عدد السكان.  أما في البلدان 

النامية غير األعضاء في املنظمة، 

فهناك اتجاه واضح نحو 

االنخفاض في النسبة؛ ومع 

ناك صورة أكثر ذلك، ه

استقرارا في حالة بلدان املنظمة 

(.  ولم تبدأ هذه 15.1)الشكل 

النسبة في الزيادة إال خالل 

السنوات األخيرة في البلدان 

املتقدمة النمو.  وتبين النسب 

املصنفة حسب نوع الجنس أنها 

تنخفض بالنسبة لكل من 

اإلناث والذكور. وتشهد النسب 

 الخاصة بالشابات في منظمة

التعاون اإلسالمي والبلدان 

 عن الشباب 
 
املتقدمة، فضال

الذكور في البلدان املتقدمة، 

 مقارنة 
 
 طفيفا

 
 تصاعديا

 
اتجاها
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 (، الشباب2017-2000: نسب  العمال  إلى السكان )15.1الشكل 

الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل 

(p: .)متوقعة  
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 إناث ذكور 

2000 2010 2017p

 : نسب  العمال  إلى السكان حسب الجنس )الشباب(16.1الشكل 

 املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل،
  (. :p )متوقعة 
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.  من هنا يبدو أن نسبة تمثيل اإلناث من فئة الشباب في سوق العمل في بلدان 2010بعام 

 )الشكل 
 
  (.16.1منظمة التعاون اإلسالمي  ال تزال منخفضة نسبيا

وعلی مستوى کل بلد علی حدة، سجلت بورکینا فاسو أعلی نسبة عمالة للشباب إلی عدد 

(، تلتها 17.1وھي أیضا ثاني أعلی نسبة في العالم )الشکل %، 73.5في بلغت  2016السکان في عام 

%(.  فيما تم تسجيل أدنى 57.2%( وتوغو )62.4%( وقطر )63.9%( وغينيا )72.5كل من أوغندا )

 ثاني أدنى نسبة في العالم،  تلتها اململكة العربية 11.3نسبة في الغابون بلغت 
 
%، وهي أيضا

 %(.18.3%( والعراق )17.6%( وفلسطين )15.4%( واألردن ) 12.1السعودية )

 الوضع في العمال 

يمكن لتصنيف األشخاص العاملين حسب وضعهم الوظيفي أن يساعد على فهم ديناميات سوق 

العمل ومستوى تنمية البلدان على حد سواء. وفي هذا السياق، تميز منظمة العمل الدولية بين 

وتنقسم هذه  و )ب( العاملون لحسابهم الخاص، بفئتين من العاملين:  )أ( العمال بأجر ورات

الفئة الثانية إلى العاملين لحسابهم الخاص باالعتماد على موظفين )أرباب العمل( والعاملين 
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 (2016: الدول العشر ذات أعلى وأدنى نسب  للعمال  إلى السكان )17.1الشكل 

  املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل.
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لحسابهم الخاص بدون 

االعتماد على موظفين 

)العاملين املستقلين(، 

وأعضاء تعاونيات 

املنتجين والعاملين 

املساهمين من األسرة.  

ويمثل العاملون 

لحسابهم الخاص 

والعمال املساهمون من 

 فئة العمالة 
 
األسرة معا

، 2000في عام  الهشة.

كان العاملون بأجر 

ورواتب في بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي 

%، 38يمثلون نسبة 

أرباب العمل  %، و19.4%، والعاملون املساهمون من األسرة 39.7والعاملين لحسابهم الخاص 

ادت نسبة العاملين بأجر ورواتب، ولكن انخفضت نسب (.  وبمرور الزمن، ز 1.18% )الشكل 2.9

 من عام 
 
أرباب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملون املساهمون من األسرة.  واعتبارا

%، ومن العاملين لحسابهم الخاص 45.6، بلغت نسبة العاملين من العاملين بأجر ورواتب 2016

%. وهذا يدل على أنه 2.6%، ومن أرباب العمل  14.1%، ومن العمال املساهمين من األسرة 37.7

في حين أن ريادة األعمال في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي آخذة في االنخفاض، فإن نسبة أكبر 

 من% 86.5 أن إلى اإلشارة تجدر ذلك، ومعمن السكان لديهم عمل منتظم مقابل أجور ورواتب. 

 .ورواتب بأجور  لعما هم النمو املتقدمة البلدان في العاملين

، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أعلى نسب 2016وعلى مستوى كل بلد على حدة في عام  

% في اململكة العربية 95.2% في قطر و 99.5من العاملين بأجر ورواتب، بحيث تراوحت بين 

%(.  11.9%( وأذربيجان )12(.  وتبلغ أعلى نسب أرباب العمل في مصر )19.1السعودية )الشكل 

%( هما 76.8%( وسيراليون )91بنسب العاملين لحسابهم الخاص، فإن النيجر )وفيما يتعلق 

أعلى البلدان، تليهما بعض البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.  وتربعت كل من 

%( على قائمة دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى 35.2%( وموزمبيق )49.6بوركينا فاسو )

 ملساهمين من األسرة من مجموع العاملين.نسبة من العاملين ا
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الدول النامية غير األعضاء في  منظمة التعاون اإلسالمي

 املنظمة

 الدول املتقدمة

2000 2010 2016

 : أوضاع العمال 18.1الشكل 

 :pاملصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، )

: العمال لحسابهم  Self: أرباب العمل؛ Emp: العمال باألجور واملرتبات؛  WSWمتوقعة(. 
  : املساهمة العمال األسرة.CFWالخاص؛ 
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بعمالة وتعكس العمالة الهشة العمل في ظل ظروف غير مالئمة، واألشخاص الذين يعيشون  

هشة يرجح أن يكون لديهم إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على الضمان االجتماعي أو 

 ملنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 
 
مليار شخص كسبوا قوتهم في إطار  1.4تأمين الدخل. ووفقا

% من إجمالي العمالة.  ومع تزايد نسبة 43، وهو ما يمثل نحو 2017العمالة الهشة في عام 

العاملين بأجر وراتب وأرباب العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي، انخفضت نسبة العمالة 

)الشكل  2000% في عام 59.1مقارنة بمعدل  2016% في عام 51.7الهشة باستمرار لتصل إلى 

 وخفضت نسبة هذه العمالة خالل  (.20.1
 
 مماثال

 
كما أظهرت البلدان النامية غير األعضاء نجاحا

، ال تزال نسبة العمالة الهشة مرتفعة بشكل مفرط في البلدان 9نفس الفترة بنحو 
 
%.  وعموما

 النامية.

ون حقق العمال الذكور في بلدان منظمة التعا 21.1من ناحية أخرى، وكما هو مبين في الشكل 

 منذ عام 
 
 كبيرا

 
%( في 46.5، كما أظهروا مستوى أقل من العمالة الهشة )2000اإلسالمي تقدما

%(.  ومع ذلك، وعلى الرغم من 48.1مقارنة بالدول النامية غير األعضاء في املنظمة ) 2016عام 

% في 62.5بعض التحسن، فإن مستوى هذه العمالة في صفوف النساء العامالت لم يبرح عتبة 

 %(.48، وهو معدل أعلى من املعدل املسجل في البلدان النامية غير األعضاء )2016عام 
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 عمال األسرة املساهمين العمال لحسابهم الخاص أرباب العمل العاملون بأجور ورواتب

 (2016: الدول الخمس  األوائل في أوضاع مختلف  من العمال  )19.1الشكل 

 .املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل
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أما على مستوى البلدان كل على 

حدة، فإن البلدان األفريقية 

الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 

لديها أعلى نسب من العمالة 

% 92.2الهشة، حيث وصلت إلى 

% في تشاد و 91.9في النيجر و 

% في بوركينا فاسو في عام 91.9

(. أما بلدان 22.1)الشكل  2016

منطقة الخليج فتنخفض فيها 

بشكل عام نسب العمالة الهشة.  

% فقط من العمالة 0.2فبنسبة 

الهشة، توفر قطر أفضل 

الظروف لعمالها، تليها كل من 

%( 0.9اإلمارات العربية املتحدة )

%( والكويت 1.9والبحرين )

(1.9 
 
%(. وهذه البلدان هي أيضا

ذات أدنى من بين البلدان 

املعدالت في هذا الصدد في  

  العالم.
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 : العمال  الهش 20.1الشكل 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، 

(p.)متوقعة :  
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 إناث ذكور 

2000 2010 2016

 : حص  العمال  الهش  حسب الجنس21.1الشكل

  .بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العملاملصدر: قاعدة 
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 العمال  حسب القطاعات

يالحظ عادة حدوث تحول في العمالة من الزراعة إلى قطاعي بالتزامن مع التنمية االقتصادية، 

الصناعة والخدمات، مع زيادة مماثلة في عدد العاملين بأجر ورواتب وانخفاض في عدد العاملين 

لحسابهم الخاص والعاملين املساهمين في األسر. وعند تصنيف إجمالي العمالة إلى ثالثة قطاعات 

فإن نسبة العمالة في الزراعة في بلدان منظمة  - 2ماتالزراعة والصناعة والخد -عريضة 

 من نسبتها في البلدان النامية غير األعضاء فيها )35.5التعاون اإلسالمي )
 
%(، 33.4%( أعلى قليال

% فقط من إجمالي العاملين في الدول املتقدمة يزاولون أعماال في األنشطة 2.6في حين أن 

 متقاربة من 23.1)الشكل  2016الزراعية  وذلك اعتبارا من عام 
 
(.  وكان لقطاع الصناعة نسبا

% في البلدان 22% في بلدان املنظمة، و 19.9العمالة في جميع مجموعات البلدان، حيث بلغت 

% من إجمالي العمالة في 75.7% في البلدان املتقدمة. وتتركز نسبة 21.7النامية غير األعضاء، و 

% في دول املنظمة و 44.7، في حين تبلغ هذه النسبة حوالي الدول املتقدمة في قطاع الخدمات

                                                           
الغابات، وصيد األسماك، والصيد. ويشمل قطاع الصناعة التصنيع تشير الزراعة هنا إلى زراعة املحاصيل، وإنتاج الثروة الحيوانية، و  2

والتعدين والبناء والكهرباء واملياه والغاز. ويغطي قطاع الخدمات جميع األنشطة االقتصادية األخرى، بما في ذلك التجارة والنقل 

 ية واالجتماعية والخدمات املجتمعية.واالتصاالت؛ والخدمات الحكومية واملالية وخدمات األعمال التجارية؛ والخدمات الشخص

9
2

.2
 

9
1

.9
 

9
1

.9
 

9
0

.0
 

8
9

.2
 

8
4

.8
 

8
4

.0
 

8
3

.3
 

7
7

.8
 

7
6

.4
 

2
0

.8
 

1
4

.8
 

9
.9

 

9
.5

 

4
.4

 

3
.0

 

1
.9

 

1
.9

 

0
.9

 

0
.2

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 حصة العمالة الهشة

 (2016: البلدان العشر األوائل ذات أعلى وأدنى حصص من العمال  الهش  )22.1الشكل 

  .املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل
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% في الدول النامية غير األعضاء.  وبشكل عام، في الوقت الذي تعد فيه حصة الزراعة في 44.6

إجمالي العمالة آخذة في االنخفاض، فإن حصتي الصناعة والخدمات آخذة في االرتفاع في دول 

 ألخرى.املنظمة وكذلك في البلدان النامية ا

وعلى مستوى كل بلد على حدة، فإن القطاع الزراعي يحظى بأكبر حصة من العمالة في بوركينا  

وتسجل بوركينا  .24.1%( كما هو مبين في الشكل 75%( وموزمبيق )76.6%( وتشاد )80.1فاسو )

 ثاني أعلى نسبة في العمالة الزراعية في العالم.  واستأثر قطاع الصناعة بأعلى 
 
فاسو أيضا

%(،  كما أن  37.6%( وتركمانستان )39.6%( وعمان )54.2ص من إجمالي العمالة في قطر )الحص

هذه البلدان الثالثة متربعة أيضا على رأس قائمة البلدان ذات أعلى حصص العمالة الصناعية 

، فإن أعلى حصص قطاع الخدمات سجلت في األردن )
 
%( وبروناي 80.3في العالم.  وأخيرا

 %(.75.3ات العربية املتحدة )%( واإلمار 80.1)
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

2000 2010 2016

 : العمال  حسب القطاعات23.1الشكل 

   : متوقعة(.pاملصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، )
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 البطال  1.3

 
 
للتقرير العالمي حول االستخدام تعتبر البطالة من بين أعوص القضايا في العالم.   فوفقا

الصادر عن منظمة العمل الدولية  من املتوقع أن يرتفع  2017والتوقعات االجتماعية لعام 

، مما يمثل زيادة 2017في املائة في عام  5.8إلى  5.7معدل البطالة في العالم بشكل معتدل من 

الة عدم اليقين بشأن مليون في عدد العاطلين عن العمل. وبسبب استمرار ح 3.4قدرها 

التطورات االقتصادية العاملية، فإنه من املتوقع حدوث تحسن طفيف في سوق العمل العالمي 

 ملنظمة العمل الدولية، يتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل على 2018في عام 
 
.  ووفقا

 2.7درها ق مليون شخص، مع زيادة إضافية 201إلى ما يزيد عن  2017الصعيد العالمي في عام 

ويعكس ذلك حقيقة أن العمالة ال تنمو بسرعة كافية ملواكبة  ،2018مليون شخص في عام 

القوى العاملة املتنامية. ومن ثم فإن عدم اليقين على الصعيد العالمي وندرة فرص الحصول 

  على وظائف الئقة يسهمان في االضطرابات االجتماعية والهجرة في أجزاء كثيرة من العالم.
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 الخدمات الصناعة الزراعة

 (2016: الدول الخمس ذات أعلى حصص من العمال  في الزراع  والصظناع  والخدمات )24.1الشكل: 

  املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل.
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بطالة أعلى وحسب أحدث البيانات املتاحة، سجلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي معدالت 

بكثير مقارنة بالبلدان املتقدمة والبلدان النامية غير األعضاء خالل الفترة الفترة املمتدة بين عامي  

، تذبذب معدل البطالة اإلجمالي في دول منظمة 2000(.  ومنذ عام 25.1)الشكل  2017و  2000

ي البلدان املتقدمة بعد وشكلت معدالت البطالة املرتفعة ف %.9.1% و 7.4بين  التعاون اإلسالمي

االستثناء الوحيد الذي تجاوز املعدل في بلدان املنظمة خالل الفترة  2008األزمة املالية في عام 

.  وفي أعقاب األزمة املالية العاملية، ارتفعت معدالت البطالة في البلدان املتقدمة من 2009-2013

واصل متوسط معدل البطالة في  ،2014%.  ومنذ عام 8% إلى ما يزيد عن 6مستوى يقل عن 

البلدان املتقدمة تسجيل معدالت منخفضة عن املعدالت املسجلة في دول منظمة التعاون 

% في دول املنظمة.  وظل هذا 7.4مقارنة بمعدل  2016% في عام 6.3اإلسالمي، حيث بلغ 

منظمة التعاون  %( من متوسط3 – 2املتوسط في البلدان النامية غير األعضاء أقل بكثير )حوالي 

 .2016% في عام 5.1اإلسالمي طوال الفترة قيد النظر، والذي من املتوقع أن يظل عند 
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 2016البطال  في                                (           2017-2000: معدالت البطال  )25.1الشكل 

  : متوقعة(. p) ة، املؤشرات الرئيسية لسوق العملاملصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولي
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عادة ما تسجل البطالة 

معدالت أقل في أوساط الذكور 

مقارنة مع معدالت اإلناث في 

كل مجموعات الدول عبر العالم 

(. وعلى الرغم من 26.1)الشكل 

التحسن املهم الحاصل منذ 

، ظل معدل البطالة 2005عام 

بين اإلناث في دول منظمة 

التعاون اإلسالمي األعلى بحيث 

، ويقدر 2017% عام 9.3سجل 

% في 5.4هذا املعدل بنسبة 

الدول النامية غير األعضاء في 

% في الدول 6.2املنظمة و 

املتقدمة خالل نفس العام. 

% املسجلة 7.8في دول  املنظمة من  ومن املتوقع أن ينخفض معدل البطالة في أوساط الذكور 

% في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 5% إلى 5.2، ومن 2017% عام 6.6إلى  2005عام 
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 : معدالت البطال  حسب الجنس26.1الشكل 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، 
(p .)متوقعة :  
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 أعلى وأدنى معدالت بطال : الدول العشر ذات 27.1الشكل 
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% في 6.1خالل الفترة ذاتها. ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة بطالة الذكور في البلدان املتقدمة إلى 

% في عام 8.7د أن كانت قد ارتفعت إلى ، بع2005وهي النسبة ذاتها املسجلة في عام  2017عام 

 وذلك بسبب األزمة املالية العاملية. 2010

 بين بلدان منظمة التعاون  
 
وعلى مستوى كل بلد على حدة، تفاوتت معدالت البطالة كثيرا

% من 1نسبة تقل عن  2016(.  حيث شكل العاطلون عن العمل في عام 27.1اإلسالمي )الشكل 

%(، وهو أيضا أدنى معدل في العالم.  كما صنفت كذلك بنين 0.2ة في قطر )إجمالي القوى العامل

%( من بين الدول العشر في العالم ذات أدنى معدالت بطالة. غير أن البطالة 1.3%( والبحرين )1)

%( وجزر 24.4%( وموزمبيق )24.9%( وفلسطين )29.7تشكل مصدر قلق بالغ في كل من غامبيا )

 %.20وز النسبة %( حيث تتجا20القمر )

 البطال  في صفوف الشباب

سنة( يعانون من نقص فرص العمل  24و  15)الذين تتراوح أعمارهم بين ال يزال الشباب 

 آلخر التقديرات، سيصل عدد الشباب العاطلين عن 
 
املناسب في جميع أنحاء العالم.  ووفقا

 في عام  71العمل على الصعيد العالمي إلى 
 
(.  2016)منظمة العمل الدولية،  2017مليونا

6

8

10

12

14

16

18

20

2
0

00

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17
p

 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 2016الشباب في  في صفوفالبطال                             (       2017-2000الشباب ) في صفوف: البطال  28.1الشكل 

 : متوقعة(. pاملصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، )
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وبالتالي، فإن معدل بطالة 

اب في العالم آخذ في الشب

االرتفاع بعد عدة سنوات من 

التحسن، ومن املتوقع أن يصل 

)من  2017% في عام 13.1إلى 

(.  وهذا 2015% في عام 12.9

 من ذروته التاريخية 
 
قريب جدا

%(.  13.2) 2013املسجلة في 

في  ويرتفع املعدل بشكل خاص

%( والدول 29.3شمال أفريقيا )

 %(.30.6العربية )

وتعتبر األرقام املتوفرة حول 

معدالت بطالة الشباب في 

بحيث ظلت  فوق أوساط الفئات الشابة في دول منظمة التعاون اإلسالمي غير مبشرة باملرة، 

% وأعلى بكثير من متوسط الدول النامية غير األعضاء في املنظمة والدول املتقدمة منذ 16نسبة 

. وبعد األزمة املالية التي أصابت االقتصادات املتقدمة، أصبحت مشكلة بطالة الشباب في 2000

 2013 - 2009هذه البلدان أكثر خطورة من تلك التي واجهتها بلدان املنظمة خالل الفترة 

، من املتوقع أن يستقر معدل البطالة في هذه البلدان  2017(.  واعتبارا من عام 28.1)الشكل 

% في الدول النامية 11.5% في الدول املتقدمة و ستبقى 13.3% وستنخفض إلى 16.2على نسبة 

 غير األعضاء في املنظمة.

مل، و بالرغم من بعض التحسن أما على مستوى باقي املؤشرات الرئيسية األخرى لسوق الع

، فإن معدل البطالة بين فئة اإلناث من الشباب في دول منظمة التعاون 2005املسجل منذ  

 2017% عام 18.2اإلسالمي يسجل مستويات أعلى، لكن من املتوقع أن يتراجع هذا املعدل إلى 

بين اإلناث من . وفي الوقت الذي شهدت فيه البطالة 2005% املسجلة عام 23.2عوض نسبة 

الشباب تراجعا في الدول النامية األعضاء في املنظمة خالل الفترة قيد النظر، فإنها لم تتغير 
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 الشباب حسب الجنس في صفوف: البطال  29.1لشكل ا

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، 

(p .)متوقعة : 
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% 12، يقدر أن تبقى نسبتي 2017بشكل ملحوظ في مجموعات البلدان األخرى. واعتبارا من عام 

عضاء في املنظمة و  % من القوة العاملة الشابة عاطلة عن العمل في الدول النامية غير األ 12.3و 

في الدول املتقدمة على التوالي. وفيما يتعلق بالبطالة بين الذكورمن الشباب، فمن املتوقع أن 

% في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة، 11.1في دول املنظمة و  2017% في 15.1ترتفع إلى 

 .2010لنسبة املسجلة في % في الدول املتقدمة مقارنة با16.8لكنها في املقابل ستنخفض إلى 

ومن جديد هناك تباينات شاسعة في معدالت البطالة بين الشباب في دول منظمة التعاون 

، وهي أيضا 2016%( أدنى معدالت للبطالة عام 1.8%( وبنين )0.7اإلسالمي، إذ سجلت قطر )

(. في املقابل، سجلت أعلى معدالت 30.1ضمن قائمة الدول الخمس األولى في العالم )الشكل 

%( وموزمبيق 43.8%( وغامبيا )48.1%( وليبيا )50.8البطالة بين الشباب في كل من عمان )

% في 20، بلغ معدل البطالة بين الشباب أكثر من 2016%(. وفي عام 41.1طين )%( وفلس41.4)

دولة  34% في 13.1دولة عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي وأكثر من املتوسط العالمي البالغ  22

 عضو في املنظمة.
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 (2016الشباب ) في صفوفبطال  ال: الدول العشر ذات أعلی وأقل معدالت 30.1الشکل 

 املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل.
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إن نسبة السكان الشباب من  

مجموع السكان أعلى بكثير في 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

ت البلدان مقارنة بمجموعا

 (.2016األخرى )سيسرك، 

وبسبب ارتفاع عدد الشباب 

وارتفاع معدالت البطالة في 

هم في دول املنظمة، فإن صفوف

نسبة العاطلين عن العمل من 

الشباب من إجمالي العاطلين عن 

العمل في هذه البلدان سوف 

تكون بالتالي أعلى بكثير من 

النسبة في مجموعات البلدان 

األخرى.  ويتضح هذا في الشكل 

مجموع  ، كان العاطلون عن العمل من الشباب يمثلون أكثر من نصف2006.  وحتى عام 31.1

العاطلين عن العمل في بلدان املنظمة . ومنذ ذلك الحينوهذه النسبة  في تقلص لتصل إلى 

. ومع ذلك، يمكن اعتبارها 2000% في عام 53.4مقارنة بمستواها البالغ  2016% في عام 44.6

 اتجاه تنازلي في مجموعات البلدان األخرى.  فقد انخف
 
ضت نسبة عالية إلى حد كبير. وهناك أيضا

في البلدان النامية غير األعضاء  2016% في عام 34.5إلى  2000% املسجلة عام 42.3الحصة من 

 % في البلدان املتقدمة.  كما أنه ال يوجد تباين كبير بين الجنسين32.6% إلى 28في املنظمة و من 

دان وبصفة عامة، ترتفع حصة الذكور عن حصة اإلناث في جميع مجموعات البل (.32.1)الشكل 

 %.2-1بمقدار 

 
 
ولكن السؤال الحاسم هو ملاذا ترتفع معدالت بطالة الشباب نظيراتها الخاصة بالكبار؟ وفقا

، الشباب هم أكثر 2006ملنظمة العمل الدولية )
 
(، هناك العديد من التفسيرات املحتملة. أوال

هشاشة من الكبار في األوقات االقتصادية الصعبة.  انطالقا من فرضية أن أرباب العمل يسعون 
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 : حص  الشباب في إجمالي العاطلين عن العمل31.1الشكل 

 (2000-2017) 

بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل،  املصدر: قاعدة

(p .)متوقعة :  



 هيكل سوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي .1

36 

في الغالب إلى تشغيل ذوي 

الخبرة العملية املسبقة، فإن 

الشباب الذين ينخرطون في 

األولى القوة العاملة للمرة 

سيكونون في وضع غير موات 

ويواجهون صعوبة في العثور 

 ما يفتقر 
 
، غالبا

 
على عمل. ثانيا

الشباب إلى املعلومات املتعلقة 

بسوق العمل والخبرة في البحث 

عن عمل. ومن ناحية أخرى، قد 

يكون للكبار إمكانية العثور على 

عمل مستقبلي من خالل 

إحاالت وتوصيات من أرباب 

زمالء سابقين، كما أن عمل أو 

هناك احتمالية أن تكون دائرة 

معارفهم كبيرة وبالتالي معرفة األشخاص "املناسبين". وهناك احتمال آخر وهو أن الشباب قد 

 أطول للعثور على عمل يتطابق ومتطلباتهم.
 
 ينتظرون وقتا

، بغض النظر عن مدى تأثر اقتصادات دول املنظمة باألزمة، من الواضح
 
أن البطالة،  وعموما

سواء في صفوف الشباب أو الكبار، واحدة من املشاكل االقتصادية واالجتماعية الرئيسية التي ال 

 عاجلة. والتقديرات العاملية بهذا الصدد 
 
تزال تواجهها العديد من دول املنظمة، مما يتطلب حلوال

يرتفع معدل بطالة الشباب ال تبعث على التفاؤل.  فوفقا ملنظمة العمل الدولية، من املتوقع أن 

.  وعالوة على ذلك، فإن أرقام البطالة تقلل من 2017% في عام 13.1على الصعيد العالمي إلى 

 كبيرة منهم يعملون، ولكنهم ال 
 
الحجم الحقيقي لتحديات سوق العمل للشباب حيث أن أعدادا

م أكبر للشباب من خالل يكسبون ما يكفي لإلفالت من براثن  الفقر. ولذلك، ينبغي إيالء اهتما

 تشجيع مشاركتهم في سوق العمل، وتوفير املهارات املطلوبة وتيسير إيجاد وظائف الئقة.
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(p .)متوقعة :  
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 مستويات املهارات وإنتاجي  العمل وحال  الدخل 1.4

يناقش هذا القسم التحصيل العلمي، ومستويات املهارات، واإلنتاجية، وحالة الدخل لألفراد 

 العاملين. ويشكل التحصيل 
 
 على مستوى املهارات واإلنتاجية ويرتبط ارتباطا

 
 هاما

 
التعليمي مؤشرا

 وثيقا بحالة دخل العاملين.

 التحصيل العلمي

يعتبر التعليم النظامي حجر الزاوية لتحسين القدرة اإلنتاجية للمجتمع. فالتعليم الجيد يحسن 

من عملية اإلنتاج بعدة طرق، والعمال املتعلمون أو املهرة قادرون على أداء املهام املعقدة وبالتالي 

 من الناحية التكنولوجية. وفي البلدان
 
النامية على وجه  املساهمة في إنتاج منتجات أكثر تطورا

الخصوص، يعمل العمال من ذوي املهارة على زيادة القدرة االستيعابية للبلد عن طريق اكتساب 

أوجه التقدم التكنولوجي السريع 

واالستفادة منها على نحو فعال، 

وهو أمر ذو أهمية حاسمة في نجاح 

التنويع والتنمية االقتصاديين 

 عن التنافس بنجاح في 
 
فضال

العاملية. ويصنف مستوى األسواق 

 
 
 وفقا

 
مهارات القوى العاملة عموما

ملستوى معين من التعليم الذي 

حققوه. ومع ازدياد نسبة القوى 

العاملة ذات املستوى املتوسط 

واملتقدم من التعليم، تزداد القدرة 

على تبني مهارات جديدة واستيعاب 

 املعارف الجديدة.

 ألحدث البيانات املتاحة،  
 
ووفقا

إن املستوى التعليمي للقوى ف
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 : التحصیل العلمي للقوى العامل  )حصص في املجموع(33.1شکل 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، 

  آخر سنة متاحة.
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. في حين أن 
 
% من القوى العاملة 18.6العاملة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي منخفض نسبيا

% منهم لم يتلقوا  التعليم األساس ي )الشكل 42.9لم يحصلوا حتى على التعليم األساس ي، فإن 

% على 11.6% و 25.6هي (. أما حصص القوى العاملة ذات التعليم املتوسط واملتقدم ف33.1

التوالي. أما الصورة في البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فهي أفضل 

% على 23.1% و 28.3قليال، حيث بلغت نسبة القوى العاملة ذات التعليم املتوسط واملتقدم 

لبلدان النامية غير % من القوى العاملة في ا14التوالي.  وعلى نفس الوتيرة، لم يكمل حوالي 

األعضاء حتى التعليم االبتدائي. وتفوق حصة القوى العاملة ذات التعليم املتقدم في البلدان 

 من حيث 12النامية غير األعضاء مثيلتها في دول املنظمة بحوالي 
 
 كبيرا

 
%، األمر الذي يخلق فرقا

نمو تتمتع بقوة عاملة ماهرة، جودة القوى العاملة.  ومن ناحية أخرى، فإن البلدان املتقدمة ال

% 47.5%من إجمالي القوى العاملة فيها قد أنهت املرحلة املتوسطة من التعليم، و 63.1حيث أن 

% املتبقية منهم فقد تلقوا املستوى 13.9منهم أكملوا املستوى املتقدم من التعليم. أما نسبة 

 االبتدائي من التعليم ، وال يكاد يوجد أي فرد من القوة العاملة بدون مستوى التعليم االبتدائي.
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 متقدم متوسط أساس ي أقل من األساس ي

 التحصيل العلمي للقوى العامل  حسب الجنس )الحصص في املجموع(: 34.1شكل

 العمل، آخر سنة متاحة.املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق 
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 من الذكور. وفي دول منظمة التعاون 
 
وبوجه عام، فإن  القوى العاملة النسائية أكثر تعليما

%( أعلى من 13العاملة النسائية الحاصلة على تعليم متقدم )اإلسالمي كذلك، فإن القوى 

%(. ومع ذلك، فإن نسبة القوى العاملة النسائية دون أي تحصيل 10.3القوى العاملة للذكور )

 أعلى بنحو 
 
(.  كما أن نسب القوى 34.1% من القوة العاملة للذكور )الشكل 3تعليمي هي أيضا

ساس ي والتعليم املتوسط أعلى من نسبة القوى العاملة العاملة من الذكور في التعليم األ 

النسائية.  أما في البلدان النامية غير األعضاء، فإن نسبة القوى العاملة النسائيةالحاصلة على 

%(. وهناك أيضا صورة مماثلة في 19.5%( تفوق بكثير القوة العاملة للذكور )27.7تعليم متقدم )

%( أعلى بكثير من 50.5ساء العامالت ذوات التعليم العالي )البلدان املتقدمة، حيث نسبة الن

 %(.45نظرائهن من الرجال )
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أعلى حصص للقوى العامل  الحاصل  على التعليم األساس ي : الدول الخمس ذات 35.1الشكل 

 واملتوسط واملتقدم

  .املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل
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أما البلدان ذات أعلى نسبة من القوى العاملة الحاصلة على التعليم األساس ي واملتوسط 

.  وتعود أكبر حصة من 35.1واملتقدم في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي فهي مبينة في الشكل 

%(.  وفي املستوى املتوسط من التعليم، يبدو 75.2لة ذات التعليم االبتدائي ألوغندا )القوى العام

أن بلدان وسط آسيا وجنوب شرق آسيا هي التي تحظى بأعلى الحصص،  بحيث تحتل كل من 

املراكز الثالثة األولى في التصنيف.   %(53.5%( وبروناي )66.7ذربيجان )%( وأ74.3قيرغيزستان )

%( أكبر نسبة من القوى العاملة ذات املستوى املتقدم من التعليم 30.5ستان )وتسجل كازاخ

 %(.26.6%( ثم أذربيجان )28تليها فلسطين )

 إنتاجي  العمل

 في تنمية االقتصاد،تؤدي اإلنتاجية د
 
 محوريا

 
فهي تساعد على زيادة الدخل الحقيقي  ورا

وتحسين مستويات املعيشة من خالل تحفيز النمو االقتصادي. وعادة ما تعرف إنتاجية العمل 

على أنها النواتج لكل وحدة من 

مدخالت العمل أو املخرجات 

لكل ساعة عمل. وهي من 

العوامل املساعدة على تحديد 

مساهمة العمالة في الناتج املحلي 

الي للبلد كما أنها توفر اإلجم

قاعدة للمقارنة بين البلدان 

 وتفسير الفوارق في الدخل.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت 

 
 
 متزايدا

 
إنتاجية العمل اتجاها

. وكما 2017-2000خالل الفترة 

، 36.1هو مبين في الشكل 

ارتفعت إنتاجية العامل الواحد 

في بلدان منظمة التعاون 
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

: إنتاجي  العمال  )الظناتج املحلي اإلجمالي لكل عامل، 36.1الشكل

 في تعادل القوة الشرائي ( 2011دوالر أمريكي دولي ثابت 

قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، املصدر: 

(p .)متوقعة :  
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الر أمريكي دو  19400اإلسالمي من 

دوالر في  26500إلى  2000في عام 

 بأسعار دولية 2016عام 
 
، مقدرا

ثابتة على أساس تعادل القوة 

الشرائية.  ولم يتأثر هذا االتجاه 

التصاعدي إال باألزمة املالية في 

خالل الفترة قيد  2008عام 

الدراسة كلها.  كما ظلت فجوة 

إنتاجية العمل بين البلدان 

امية كبيرة خالل هذه املتقدمة والن

الفترة حيث قدرت إنتاجية العامل 

الواحد في البلدان املتقدمة بنحو 

 2017دوالر أمريكي في عام  93400

دوالر فقط في البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  22900مقارنة بمبلغ 

دي في مجموعة الدول النامية غير دوالر في بلدان املنظمة. وهذا يعني أن العامل العا  26400و

% من الناتج الذي ينتجه عامل عادي في البلدان املتقدمة، وال ينتج 24.5األعضاء ال ينتج سوى 

% من الناتج الذي ينتجه عامل عادي 28.8عامل عادي في دول منظمة التعاون اإلسالمي سوى 

 في البلدان املتقدمة النمو.

، يالحظ أن البلدان النامية 2000غير أنه عند تقييم أداء مختلف مجموعات البلدان منذ عام 

كسنة  2000غير األعضاء قد حققت أكبر تحسن في مستويات إنتاجية العمل.  وبالنظر إلى سنة 

التحسينات في مستويات اإلنتاجية في كل مجموعة من البلدان.   37.1أساس، يبين الشكل 

% وبهذه الزيادة وصلت إنتاجية العمل 106.2وحققت البلدان النامية غير األعضاء زيادة بنسبة 

مال .  من ناحية أخرى، لم يتمكن الع2016-2000إلى ضعف املستويات التي بلغتها خالل الفترة 

% فقط.  وتبلغ هذه النسبة 36.7في دول منظمة التعاون اإلسالمي من زيادة إنتاجيتهم إال بنسبة 

 % في البلدان املتقدمة.17.9
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 عمال : مؤشر إنتاجی  ال37.1الشكل 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، 

(p .)متوقعة :  



 هيكل سوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي .1

42 

بلغت  2016وعلى مستوى البلد الواحد، سجلت قطر أعلى معدل إلنتاجية العامل الواحد عام  

دوالر واململكة العربية السعودية بمبلغ  137800دوالر، تلتها بروناي دار السالم بمبلغ  191200

ر. و دوال  102300دوالر ثم اإلمارات العربية املتحدة بمقدار 130600دوالر والكويت بمبلغ  135200

دوالر تليها  1200على مستوى دول املنظمة، سجل أدنى مستوى إلنتاجية العمل في الصومال بلغ 

دوالر. ومن بين جميع دول املنظمة، خمس  2900دوالر ثم النيجر بمبلغ  2600كل من غينيا بمبلغ 

د دول فقط هي التي سجلت متوسطا أكبر من الدول املتقدمة في معدل إنتاجية العامل الواح

 (.38.1)الشكل 

 العمال  حسب مستويات املهارات 

 في تعزيز قابلية العمالة في سوق العمل، 
 
 حاسما

 
يشكل مستوى مهارات ومؤهالت الشخص عامال

لكن مزايا تنمية املهارات تتجاوز هذا بكثير.  وبالنسبة القتصاد معين، فإن تنمية املهارات لدى 

م تزيد من اإلنتاجية وتعزز القدرة التنافسية على العمال ذوي املؤهالت املنخفضة بشكل عا

املدى الطويل.  وبالنسبة للشركات، سيكون العمال ذوي املؤهالت األفضل أكثر إنتاجية ويزيدون 
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 إنتاجية العمالة

 (2016: دول مظنمم  التعاون اإلسالمي ذات أعلى وأدنى إنتاجی  للعمال  )38.1شکل 

  الرئيسية لسوق العمل.املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات 
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من أرباح الشركات. وباملثل، فإن العمال ذوي املهارات والتدريب األفضل سيحصلون على أرباح 

كفاءات القوة العاملة ورفع مستواها من أجل تلبية أعلى.  ولذلك، فإن الحفاظ على مهارات و 

وتكييف بيئات العمل املتغيرة باستمرار أمران أساسيان بالنسبة للموظفين وأصحاب العمل 

 وكذلك االقتصاد بأكمله.

املستويات املهارية للعاملين في ثالث فئات: املهارات املتدنية واملهارات  39.1ويوضح الشكل 

املتوسطة واملهارات العالية. ويالحظ أنه في الوقت الذي يشكل فيه العاملين من ذوي املهارات 

جموع العاملين، فإن نسبتهم تتناقص مع مرور الوقت، حيث انخفضت املتوسطة أكثر من ثلثي م

. ومن ناحية أخرى، فإن حصص 2000% املسجلة عام 75.7من  2016% في عام 71.1إلى 

األشخاص ذوي املهارات العالية آخذة في االزدياد.  وارتفعت نسبة األشخاص ذوي املهارات 

وارتفعت  2016% في عام 13.5إلى  2000عام % املسجلة 13املتدنية من إجمالي العمالة من 

 % خالل الفترة نفسها.15.5% إلى 11.4نسبة األشخاص ذوي املهارات العالية من 
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 مهارات مرتفعة مهارات متوسطة مهارات منخفضة

 (2017 - 2000: مستويات املهارات في دول مظنمم  التعاون اإلسالمي )39.1الشكل 

 متوقعة(.:  pالعمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، )المصدر: قاعدة بيانات منظمة 
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وعند مقارنتها بمجموعات البلدان 

األخرى، تتوفر بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي على نسبة أصغر 

ملين ذوي املهارات العالية من العا

من مجموعة البلدان املتقدمة، 

ولكنها متقاربة من نسب البلدان 

(.  40.1النامية غير األعضاء )الشكل 

في الوقت الذي يسجل فيه أن 

حصة العمال ذوي املهارات 

املتوسطة آخذة في االنخفاض، فإن 

نسبة العمال ذوي املهارات العالية 

ع آخذة في االزدياد في جمي

مجموعات البلدان. ومن املهم 

اإلشارة إلى أنه حتى في البلدان 

% من 10املتقدمة يوجد حوالي 

العمال من ذوي املهارات 

املنخفضة. ومن الجدير بالذكر 

أيضا  أنه في حين أن التحول في 

البلدان النامية غير األعضاء 

واملتقدمة يتم من املهارات 

ه املتوسطة إلى املهارات العالية، فإن

يتم من املهارات املتوسطة إلى 

 في 
 
املهارات العالية واملنخفضة معا

بلدان املنظمة.  وهذا ما يعكس 

انخفاض مستويات التنمية 

االقتصادية في بعض دول املنظمة 

 نحو الوظائف 
 
التي ال تحرز تقدما

التي تتطلب معرفة ومهام تقنية 

 وعملية معقدة.
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(p .)متوقعة : 

: مستويات املهارات في بلدان مظنمم  التعاون 41.1الشكل 

 اإلسالمي حسب الجنس

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، 

(p .)متوقعة : 
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مي أنماطا مختلفة للعمال الذكور واإلناث من حيث كما تظهر دول منظمة التعاون اإلسال 

(.  ففي حين أن نسبة العمال الذكور ذوي املستويات املتدنية من املهارات 41.1مهاراتهم )الشكل 

 تبلغ 
 
%، فإن نصيب العامالت ذات نفس املستوى املهاري ال 14.1آخذة في االزدياد، وهي حاليا

%. وعالوة على ذلك، تتزايد نسبة كل من الذكور 12-11يتغير في معظمه ويستقر على حوالي 

واإلناث من ذوي املهارات العالية مع مرور الوقت، ويبدو أن العمال الذكور يشكلون نسبة أكبر 

من القوى العاملة مقارنة بالعامالت.  وفيما يتعلق باملهارات املتوسطة، فإن نسبة املوظفات أعلى 

 من عدد املوظفين الذكور.
 
  قليال

وفي ضوء ذلك، يمثل العمال الذكور ذوي املهارات املتوسطة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

(.  كما أن نسبة العامالت 42.1العمالة مقارنة بمجموعات البلدان األخرى )الشكل نسبة أكبر من 

من ذوي املهارات املتوسطة في دول املنظمة تتجاوز أيضا نسبها في مجموعات البلدان األخرى.  

وفي حين أن نسبة العمال الذكور 

ذوي املهارات العالية تكاد تكون 

متكافئة في بلدان املنظمة والبلدان 

النامية غير األعضاء فيها، فإن نسبة 

العامالت ذوات املهارات املنخفضة في 

البلدان النامية غير األعضاء تزيد 

% عن نسبة بلدان املنظمة.  5بمقدار 

، فإن نسبة 2016ومرة أخرى في عام 

العمال الذكور ذوي املهارات العالية 

مقارنة بالعامالت من نفس الفئة 

 
 
فقط في  املهارية هي أعلى قليال

مجموعة بلدان منظمة التعاون 

 اإلسالمي.
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: مستويات املهارات حسب املجموعات القطري  42.1الشكل 

 (2016والجنس)

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، 

(p .)متوقعة : 
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اإلسالمي املتمتعة بأعلى نسبة من العمالة أكثر بلدان منظمة التعاون  43.1وأخيرا، يبين الشكل 

في مختلف مستويات املهارات.  وأعلى نسبة من العمال ذوي املهارات املتدنية هي في غيانا 

%(. في املهارات املتوسطة، لوحظت أعلى النسب في 22.8%( والعراق )24.6%( والبحرين )28.5)

.  وتعتبر كل من  بروناي دار السالم %(89.9%( وتشاد )97.4%( وبوركينا فاسو )97.5غينيا )

%( من دول منظمة التعاون اإلسالمي 34.1%( ومصر )36.6%( واإلمارات العربية املتحدة )40.8)

 ذات أكبر حصة من العمال ذوي املهارات العالية.

 العمال  حسب الطبق  االقتصادي 

األشخاص العاملين فيما يتعلق ثمة جانب آخر مثير لالهتمام في تحليل سوق العمل وهو تصنيف 

بمستوى دخلهم أو طبقتهم االقتصادية.  وتقدم منظمة العمل الدولية تقديرات بشأن خمس 

 مجموعات دخل مختلفة:

   دوالر أمريكي، تعادل القوى الشرائية( 1.90الذين يعيشون في فقر مدقع )أقل من 

  أمريكي، تعادل القوى الشرائية(دوالر  3.10دوالر أمريكي و  1.90الفقراء املعتدلين )بين 

  دوالرات أمريكية، تعادل القوى الشرائية( 5و  3.1أشباه الفقراء )ما بين 

28.5 
24.6 22.8 21.9 19.2 

97.5 97.4 
89.9 89.7 89.4 

40.8 
36.6 34.1 33.6 32.7 
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 (2016: بلدان مظنمم  التعاون اإلسالمي األوائل حسب مستويات املهارات )43.1الشكل 

 .املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل

 



 2017تقرير سوق العمل في منظمة التعاون اإلسالمي 

 

47 

  تعادل القوى الشرائية( 13و  5الطبقة الوسطى النامية )بين ،
 
 أمريكيا

 
 دوالرا

  تعادل القوى الشرائية( 13الطبقة الوسطى املتقدمة وما فوقها )فوق ،
 
 أمريكيا

 
 دوالرا

اتجاهات دول منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بحصص مختلف فئات  44.1ويوضح الشكل 

 لالنتباه هي االنخفاض السريع في نسبة العاملين 
 
الدخل من إجمالي العمالة.  واملالحظة األكثر لفتا

دوالر أمريكي أو "الذين يعيشون في الفقر املدقع"، بحيث  1.9الذين يقل متوسط دخلهم عن 

. كما أظهرت نسبة 2017% في عام 19.6إلى  2000% املسجلة عام 39.3تراجعت حصتهم من 

، ومن املتوقع أن تصل إلى الع
 
 تنازليا

 
 2017% في عام 21.4املين من "الفقراء املعتدلين" اتجاها

.  وفي املقابل، ارتفعت حصص املجموعات املصنفة تحت فئة 2000% في عام 22.6مقابل 

"أشباه الفقراء" و "الطبقة الوسطى النامية" و "الطبقة الوسطى املتقدمة وما فوقها".  وارتفعت 

%، وارتفعت نسبة "الطبقة الوسطى النامية" من 20.6% إلى 15.2ة "أشباه الفقراء" من نسب

% 11.9% إلى 5.4%، وارتفعت نسبة "الطبقة املتوسطة املتقدمة وما فوقها" من 26.5% إلى 17.5

 .2017-2000خالل الفترة 

لكن باملقارنة مع البلدان النامية  

غير األعضاء، يالحظ أن العاملين 

دان املنظمة أفقر من في بل

العاملين في البلدان النامية غير 

أ(. وبصورة  45.1األعضاء )الشكل 

عامة، فإن حصص العمال ذوي 

 5متوسط الدخل الذي يقل عن 

دوالرات أمريكية أعلى في دول 

املنظمة، كما أن حصص الذين 

يبلغ متوسط مستويات دخلهم 

دوالرات أمريكية أعلى  5أكثر من 

لنامية غير األعضاء.  في البلدان ا
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 فقراء معتدلون  فقر مدقع

 الطبقة الوسطى في الدول النامية أشباه فقراء

 الطبقة الوسطى وما فوق في الدول املتقدمة

: العمال  حسب الفئ  االقتصادي  في دول مظنمم  44.1الشكل 

 (2017-2000التعاون اإلسالمي )

:  pاملصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، )
  متوقعة(.
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في اليوم، تعادل  أمريكي دوالر  3.10وانخفض معدل فقر العمال )الذين يعيشون على أقل من 

% في عام 41.7ى إل 2005% لعام 53.2القوى الشرائية( في دول منظمة التعاون اإلسالمي من 

% خالل 25.1% إلى 43.4، بينما انخفضت بشكل كبير في البلدان النامية غير األعضاء من 2016

ب(.  ولذلك، يجب على بلدان املنظمة أن تولي اهتماما أكبر لتحسين  45. 1نفس الفترة )الشكل 

  الظروف املعيشية للقوى العاملة.

املستوى الحقيقي لتحديات سوق العمل في دول منظمة ومن الواضح أن أرقام البطالة أقل من 

 كبيرة من الناس يعملون، ولكنهم ال يكسبون ما يكفي إلنقاذ 
 
التعاون اإلسالمي نظرا ألن أعدادا

مليون عامل في بلدان املنظمة في  262أنفسهم من براثن الفقر. وفي الواقع، يعيش ما يقرب من 

دوالر  1.90يكي للفرد في اليوم( أو في فقر معتدل )أي ما بين دوالر أمر  1.90فقر مدقع )أي أقل من 

دوالر أمريكي( على الرغم من انخراطهم في سوق العمل.  وعالوة على ذلك، يمثل  3.10أمريكي و 

% من 37.7الشباب نسبة أعلى من فقر العمال باملقارنة مع الكبار. وعلى الصعيد العالمي، عاش 

% من العاملين الكبار 26، مقارنة ب 2016أو معتدل في عام الشباب العامل في فقر مدقع 

 (.2016)منظمة العمل الدولية، 

أما على مستوى كل بلد على حدة، فإن أعلى البلدان في كل فئة من فئات الدخل مبينة في 
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املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية 

  : متوقعة(. pلسوق العمل، )
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املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق 

  : متوقعة(. pالعمل، )
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.  فأكثر  نصف مجموع العاملين في أفغانستان وبنغالديش وغينيا بيساو وموزمبيق 46.1الشكل 

، فإن أكثر من نصف مجموع يدخلون ضم
 
ن خانة األفراد "الذين يعيشون في فقر مدقع".  وأيضا

العاملين في الصومال واليمن والنيجر وغينيا "فقراء معتدلون".  وأكثر من ثلث العاملين في العراق 

وباكستان وقيرغيزستان ومصر والسودان يعتبرون "أشباه فقراء".  ومن ناحية أخرى، فإن أكثر 

ي مجموع العاملين في بروناي وأذربيجان وتونس وكازاخستان واملغرب هم ضمن "الطبقة من ثلث

الوسطى النامية" وفي قطر والكويت واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية ضمن 

 "الطبقة املتوسطة املتقدمة و فوق".
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 ,US$1.90>)فقر مدقغ 
PPP) 

فقراء معتدلون 
(>=US$1.90 & 

<US$3.10, PPP) 

 rأشباه فقراء
(>=US$3.10 & 

<US$5, PPP) 

الطبقة الوسطى في الدول 
 & US$5=<)النامية 

<US$13, PPP) 

الطبقة الوسطى وما فوق 
في الدول المتقدمة 

(>=US$13, PPP) 

 (2016قتصادي  )االي األوائل في العمال  حسب الفئ  : دول مظنمم  التعاون اإلسالم46.1الشكل 

  .املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل
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مشكل  عدم النشاط في  2

 سوق العمل

تعد مشكلة عدم النشاط في سوق العمل مشكلة طال أمدها في الدول األعضاء في املنظمة، وهذا 

ما تمت مناقشته باستفاضة في القسم األول.   وقد تتعدد أسباب ارتفاع معدالت الخمول في 

إال أن نتائجها تكون متشابهة بشكل عام؛  فهي تخلق معضلة اقتصادية كبرى دول املنظمة، 

تتمثل في إعاقة النمو االقتصادي وعملية التخفيف من حدة الفقر وزيادة التبعية االقتصادية 

واملساهمة في زيادة الضغوط االقتصادية على املوارد العامة. وتشير املعدالت املرتفعة لعدم 

مشكلة هيكلية أكثر من كونها دورية؛ فهي ال تتأثر بالتطورات االجتماعية النشاط إلى كونها 

 واالقتصادية السائدة.

وبالتالي فإنه من الضروري إعطاء اهتمام أكبر للتحديات املرتبطة بعدم النشاط في سوق العمل.   

ع ومن شأن معالجة هذه املشكلة أن تسهم في تحقيق اقتصاد أكثر شمولية وإنتاجية في جمي

أنحاء منطقة املنظمة.  وسيسهم الحد من عدم النشاط االقتصادي في معالجة العديد من 

املشاكل االجتماعية إلى جانب اآلثار الكبيرة املحتملة على التنمية االقتصادية.  وقد تكون التكلفة 

االجتماعية لالقصاء من سوق العمل باهضة للغاية في ظروف معينة؛ فقد يفقد األفراد غير 

لنشطين ثقتهم بأنفسهم ودافعهم واحترامهم ألنفسهم في مجتمعاتهم، وهذا ما قد يؤدي إلى املزيد ا

من الحرمان االجتماعي كونهم أكثر عرضة لالنخراط في أنشطة ضارة وغير مشروعة. وما يزيد األمر 

، هو أن عدم النشاط االقتصادي قد يسبب اضطرابات اجتماعية وقد يتحول إلى مصدر 
 
سوءا

لصراعات في املجتمع.  ويمكن أن تسهم زيادة الفئات السكانية غير النشطة واالنتشار الواسع ل

ملشاكل الصحة النفسية في تغذية حدة الصراعات في الدول األعضاء في املنظمة )ملزيد من 

 (.2017aالنقاش حول الصراعات في الدول األعضاء في املنظمة انظر سيسرك 
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طين سيكون لديهم حافز أقل الستثمار مواردهم البشرية في التعليم كما أن األشخاص غير النش

والصحة.  وعلى املدى البعيد، ستؤثر النتائج الصحية السيئة واملستويات املتدنية للرفاهية على 

.  وقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن 
 
مصير األطفال الذين ينشؤون في عائالت مهمشة اجتماعيا

 والذين  15و  5ات نفسية عند األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين حاالت اإلصابة باضطراب
 
عاما

لم يسبق آلبائهم أن عملوا تكاد تبلغ ضعف عدد الحاالت عند نظرائهم ممن لديهم آباء يعملون 

ولذلك، فمن الواضح أن عدم النشاط  (.Gregg, 2008في أعمال تتطلب مهارات متدنية )

 قتصادية واجتماعية باهظة. االقتصادي يترتب عليه تكاليف ا

وفي هذا السياق، يقدم هذا القسم ملحة عن عدم ابنشاط االقتصادي في الدول األعضاء في 

 على بعض  األسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. املنظمة ويناقش 
 
وسيتم تسليط الضوء الحقا

القضايا الهامة املتعلقة بزيادة املشاركة في سوق العمل.  وقد تم إضافة دراسات الحاالت 

اإلفرادية في آخر القسم إلبراز التحديات والسبل املحتملة ملعالجة الظاهرة على الصعيد القطري 

 لكل بلد.

 ءنطاق عدم النشاط االقتصادي في الدول األعضا 2.1

عدم النشاط االقتصادي هو عبارة عن حالة في العمالة تشير إلى األفراد الذين ال يعملون وال 

. وهذا قد يشمل األشخاص 
 
يبحثون عن عمل مع جاهزيتهم وقدرتهم على البدء بالعمل مباشرة

.  الذين يتابعون دراستهم واملرض ى والجرحى والقائمين على عناية فرد من األسرة واملتقاعدين مبك
 
را

 كما تتضمن هذه الفئة األفراد الذين ال يرغبون ببساطة في العمل أو في البحث عنه.

وفي بعض األحيان، قد يشير تدني معدل البطالة فقط إلى انخفاض عدد األشخاص الذين 

 من أن يشير إلى ارتفاع في معدل العمالة.  ومن ثم، فمن املهم عدم 
 
يبحثون بجد عن عمل بدال

لنظر في اإلحصاءات املتعلقة بالبطالة  لتحليل تطورات سوق العمل، بل يتعين كذلك االكتفاء با

النظر في معدالت عدم النشاط. وإذا كان هناك مشكلة جدية في البطالة طويلة األمد، فمن 

 3املتوقع ارتفاع في عدد "العاملين املحبطين" الذين لم يعودوا يبحثون عن عمل.

                                                           
هم أولئك األشخاص الذين هم في السن املناسبة للعمل ولم يعملوا وكانوا مستعدين للعمل  الباحثون عن عمل املحبطون 3

خالل فترة مرجعية محددة، غير أنهم لم يقوموا بالبحث عن عمل في اآلونة األخيرة ألسباب متعددة والتي قد تتضمن 

 أنه ال توجد وظائف متاحة، أو عدم وجود وظائف هم مؤهلين لها، أو فقدانهم األمل في الحصول على عمل. االعتقاد ب
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  1.2يبين الشكل 
 
االتجاهات طويلة األمد لعدم النشاط في سوق العمل  في دول املنظمة حامال

%، ومن 41رسالتين اثنتين.  أوالهما تتمثل في املعدالت املرتفعة لعدم النشاط التي تصل إلى 

على مدار السنوات القادمة.  أما الرسالة الثانية فتتمثل املتوقع أن تبقى قريبة من هذا املستوى 

%.  ويحتوي 40في الفجوة الهائلة بين معدالت عدم النشاط عند الذكور واإلناث والتي تقارب 

على تفاصيل إحصائية بشأن معدالت عدم النشاط ملجموعات دول وفئات عمرية  1.2الجدول 

 من عام 
 
سنة، تسجل الدول  15فئة العمرية األكبر من .  بالنسبة لل2016مختلفة اعتبارا

%( أعلى من مجموعات الدول األخرى، غير أن الفارق ليس 41.3األعضاء متوسط لعدم النشاط )

%(. وفيما يتعلق بمعدالت عدم 40شاسعا ال سيما مع مجموعة الدول النامية غير األعضاء )

 تلك 22.5النشاط في صفوف الذكور، فقد سجلت الدول األعضاء نسبة 
 
% وهي ما تعادل تقريبا

%(.  32.9%(، ولكنها أفضل بكثير من الدول املتقدمة )22.1الخاصة بالدول النامية غير األعضاء )

 أعلى )
 
%( مقارنة 60.5ومع ذلك، تسجل نسبة عدم النشاط عند اإلناث في الدول األعضاء معدال
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 االقتصادي في سوق العمل، أعمار: الخمول 1.2الشكل 

 15-64 (1990-2020) 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية 

  : متوقعة(. pلسوق العمل، )
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 : الخمول االقتصادي في سوق العمل، أعمار2.2الشكل 

 25-64 (1990-2020) 

املؤشرات الرئيسية املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، 

  : متوقعة(. pلسوق العمل، )
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%(، ما يعكس الجانب املهم 46.9) %( والدول املتقدمة48.1مع الدول النامية غير األعضاء )

 ملعدالت عدم النشاط في الدول األعضاء.

عادة ما يتوجهون نحو الدراسة،  24-15ويشار إلى أن األفراد الواقعين ضمن الفئة العمرية 

وبالتالي قد يكون معدل عدم النشاط ضمن هذه الفئة العمرية أعلى إلى حد ما. ومع استثناء هذه 

 25معدالت عدم النشاط لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين  2.2هر الشكل الفئة العمرية، ُيظ

.  وكما هو متوقع، يسجل متوسط معدل عدم النشاط نسبة أقل بحوالي  64و 
 
%.  غير أن 5عاما

 نسبة دون 
 
%.  14هذا يرجع بشكل كبير إلى انخفاض معدل عدم النشاط لدى الرجال مسجال

 مسجال  ويبقى معدل عدم النشاط لدى
 
 من عام 57.5اإلناث عاليا

 
، وهي نسبة 2016% اعتبارا

 أعلى بكثير من تلك الخاصة بمجموعة البلدان األخرى.   

 

 2016في سوق العمل في عام  عدم النشاط : متوسط معدالت 1.2الجدول 
 64-55 54-45 44-35 34-25 +25 24-15 +15 الفئ  العمري 

 دول املنظمة 
 64.3 52.2 52.4 54.5 57.5 68.5 60.5 اإلناث
 25.6 8.0 4.6 8.2 13.8 44.9 22.5 ذكور 

 45.1 29.8 28.1 31.1 35.5 56.5 41.3 املجموع

 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 
 56.2 35.3 30.8 35.2 44.5 61.7 48.1 اإلناث
 25.5 6.4 3.5 4.9 15.3 45.8 22.1 ذكور 

 41.2 20.8 17.0 19.7 30.0 53.4 35.0 املجموع

 الدول املتقدمة 
 44.6 23.7 23.4 24.0 45.8 54.1 46.9 اإلناث
 29.2 10.3 6.9 9.7 29.6 51.7 32.9 ذكور 

 37.1 17.0 15.1 16.8 37.9 52.8 40.0 املجموع

 املصدر: منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل.

 

أكثر عرضة لتجربة أطول من عدم املشاركة من الشباب.   وتشير هذه النتائج إلى أن الشابات

وتعد رغبة الشابات في اإلنجاب أهم عامل في تحديد ما إذا كن يعانين من فترة طويلة من عدم 

املشاركة. وتكتسب القيم األسرية واملؤسسة الزوجية أهمية بالغة في بلدان املنظمة وهو ما يعتبر 

 من أجل بقاء املجتمعات 
 
 عن سيسرك جوهريا

 
ورفاهيتها على النحو الذي أبرزه تقرير صدر مؤخرا

(2017b.)  لذلك، فمن املرجح أن تكون املشاركة املنخفضة للشابات مرتبطة بميولهن نحو تكوين

 األسر وإنجاب األطفال.
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 (2016: متوسط معدالت الخمول في بلدان مظنمم  التعاون اإلسالمي )حسب املظنطق ، 2.2الجدول 

 15+ 15-24 25+ 

 املجموع ذكور  إناث املجموع ذكور  إناث املجموع ذكور  إناث 
AP 59.2 17.6 38.3 69.2 39.0 53.8 55.6 9.6 32.5 

ECA 57.4 26.7 42.5 68.4 46.3 57.1 54.4 20.5 38.2 
MENA 79.3 25.1 51.1 85.3 53.0 68.6 77.3 16.2 45.5 

SSA 44.8 26.4 35.6 55.4 46.3 50.8 39.3 15.4 27.5 

بلدان  :MENAبلدان أوروبا ووسط آسيا؛  :ECAبلدان آسيا واملحيط الهادئ؛  APاملصدر: منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل. :

 بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وترد في املرفق قائمة مفصلة باملجموعات القطرية. :SSAالشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ 

.  2.2ويوجد هناك تباين واضح بين املناطق الجغرافية لدول املنظمة كما هو مبين في الجدول 

ويالحظ أن معدالت عدم النشاط تسجل أقل نسبة في مجموعة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء 

. أما أعلى املعدالت فهي من نصيب مجموعة 64-25ى الفئة العمرية % لد27.5حيث يبلغ املعدل 

% لدى نفس الفئة العمرية. وتسجل 45بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة تجاوزت 

%، 9.6معدالت عدم نشاط الشباب أقل نسبة لها في منطقة بلدان آسيا واملحيط الهادئ بمعدل 

%. أما بالنسبة ملعدالت 20.5أوروبا ووسط آسيا بمعدل بينما تسجل أعلى نسبة لها في منطقة 

عدم النشاط لدى اإلناث فقد بلغت أقل نسبة لها في منطقة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 
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 24-15: الخمول االقتصادي في سوق العمل، أعمار 3.2الشكل 

(1990-2020) 

المصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لسوق 

  : متوقعة(. pالعمل، )
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 الذكور اإلناث المجموع

: الخمول االقتصادي في سوق العمل، أعمار 4.2الشكل 
25-34 (1990-2020) 

منظمة العمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لسوق المصدر: قاعدة بيانات 

  : متوقعة(. pالعمل، )
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%، بينما بلغت أعلى نسبة لها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمعدل 39.3بمعدل 

 ناطق التابعة لدول املنظمة.%، مما يشير إلى حجم التفاوت الكبير ضمن امل77.3

معدالت عدم النشاط  7.2إلى  3.2ولتحليل االتجاهات ملختلف الفئات العمرية، تبين األشكال من 

على التوالي مصنفة  64-55و  54-45و  44-35و  34-25و  24-15في سوق العمل للفئات العمرية 

 في عدم النشاط،  24-15حسب نوع الجنس.  وتسلك الفئة العمرية 
 
بشكل عام منحى  تصاعديا

الش يء الذي قد يرجع إلى انخراط هذه الفئة في الدراسة بشكل واسع.  ومن املالحظ أن الفارق 

إال أن هذه  (.3.2شكل عمرية هو األقل من بين كل الفئات )البين الذكور واإلناث في هذه الفئة ال

 فيما يتعلق بالفئة العمرية 
 
،  بحيث تنخفض نسبة عدم النشاط عند 34-25الصورة تتغير كليا

(. وعلى 4.2% )الشكل 50%، غير أن هذه النسبة عند اإلناث تظل فوق 10الذكور إلى ما دون 

شاط في صفوف اإلناث بشكل بطيء ولكن بنسق ثابت الرغم من ذلك، تنخفض معدالت عدم الن

 .1994، فيما تسير هذه املعدالت عند الذكور في منحنى تصاعدي منذ عام 2002منذ عام 
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 الذكور  اإلناث املجموع

االقتصادي في سوق العمل،  عدم النشاط: 5.2الشكل 
 (2020-1990) 44-35أعمار 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية 

  : متوقعة(. pلسوق العمل، )
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 الذكور  اإلناث املجموع

االقتصادي في سوق العمل،  عدم النشاط: 6.2الشكل 

 (2020-1990) 54-45أعمار 

املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق 

  : متوقعة(. pالعمل، )
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ويبقى نسق عدم النشاط في سوق 

 34-25العمل بالنسبة للفئة العمرية 

 إلى حد كبير له بالنسبة للفئات 
 
مكافئا

العمرية الالحقة.  أما بالنسبة للفئة 

، فال تزال مشاركة 44-35العمرية 

 
 
الذكور في القوى العاملة قوية جدا

املشاركة في حيث يسجل معدل عدم 

%، بينما يستمر 5صفوفهم نسبة دون 

هذا املعدل لدى اإلناث في االنخفاض 

% )الشكل 50يبقى فوق نسبة  إال أنه

أما فيما يتعلق بالفئة العمرية  (.5.2

، فيسلك معدل عدم النشاط 45-54

 
 
 حادا

 
 تصاعديا

 
لدى الذكور اتجاها

 ، أما معدل الخ2008و  1995خالل الفترة بين عامي 
 
 حادا

 
 تنازليا

 
مول لدى اإلناث فيسلك اتجاها

(. ويتوقع أن تبقى هذه االتجاهات مستقرة 6.2)الشكل  2015و  2002خالل الفترة بين عامي 

  خالل السنوات القادمة مؤكدة على بقاء التفاوت في معدالت املشاركة بين الذكور واإلناث.

، التي تكون فيها معدالت 64-55العمرية  وقد تكون أصعب التحديات بالنسبة للذكور هي الفئة

)الشكل  25رى األكثر من سن عدم نشاطهم في أعلى مستوياتها مقارنة مع الفئات العمرية األخ

 ء متزايد باستمرار عن سوق العمل.%، تعاني هذه الفئة من إقصا25وبنسبة تزيد عن  (.7.2

 وحتى في هذه الفئة العمرية، يظل معدل عدم النشاط لدى اإل 
 
 بسيطا

 
 تنازليا

 
ناث يتبع اتجاها

 %.64حيث ال ينزل عن نسبة 

وتسلط جميع هذه األشكال الضوء على بعض التحديات البارزة التي تواجهها الدول األعضاء. 

 إلى حد كبير ولكنه يزداد 
 
ويعد مستوى عدم النشاط لدى الشباب ضمن القوى العاملة منخفضا

الواسعة في التعليم الباعث على هذا الوضع، فإن ذلك سيكون بشكل مطرد.  وإذا كانت املشاركة 

 ألنه ينطوي على استثمار أكثر في املوارد البشرية.  وعلى الرغم من أن معدالت عدم 
 
 واعدا

 
تطورا
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 الذكور  اإلناث املجموع

االقتصادي في سوق العمل،  عدم النشاط: 7.2الشكل 

 (2020-1990) 64-55أعمار 

لسوق  املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية

  : متوقعة(. pالعمل، )
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النشاط لدى الذكور تعد منخفضة في جميع الفئات العمرية، إال أن املعدل الخاص باإلناث يبقى 

 على الدوام، مما ي
 
دّل على وجود تحد آخر أمام الدول األعضاء في املنظمة.  ومن الالفت عاليا

 كذلك وجود تباين واضح عبر املناطق التابعة لدول املنظمة.

 أسباب عدم النشاط االقتصادي 2.2

تعاني مجموعة الدول األعضاء من نسبة مرتفعة بشكل متواصل لعدم النشاط االقتصادي 

ثة املاضية كما تم توضيحه في الفقرة الفرعية السابقة.  % على مدى العقود الثال40يتذبب حول 

ي السكان عن سوق العمل دون أي مساهمة منهم في  ُمس َ
ُ
وتعد هذه حالة جلية ُيقص ى فيها خ

النشاط االقتصادي.  وعلى الرغم من أن هذا يرجع بدرجة كبيرة إلى معدالت عدم النشاط لدى 

ة توضح أن نسبة كبيرة من السكان غير منخرطين في فئتي الشباب واإلناث، إال أن الصورة العام

الحياة العملية، مما يتسبب بأضرار بالغة تمس اإلدماج االجتماعي والرفاهية واإلنتاجية 

 
 
 مصدرا

 
االقتصادية.  وقد يشكل الحرمان االقتصادي واالجتماعي للسكان غير النشطين اقتصاديا

 ملشاكل اجتماعية واقتصادية أخرى.

 كما أن لع
 
 يشمل عدة أجيال، حيث قد تلعب الخلفية األسرية دورا

 
دم النشاط االقتصادي بعدا

في التأثير على النشاط االقتصادي من خالل توارث املواقف والتطلعات من اآلباء إلى األبناء.  

فاألفراد الذين ينشؤون في أسر غير مساهمة بشكل فاعل في النشاط االقتصادي من املرجح أن 

.  وقد ُوجد أن يكونوا غي
 
ر نشطين مقارنة بنظرائهم الذين ينشؤون في أسر نشطة اقتصاديا

احتمال تعرض الشباب ممن لديهم آباء عاطلين عن العمل لفترات من عدم املساهمة في 

االقتصاد يكون أكبر، بينما تنخفض تلك املعدالت عند الشباب ذوي اآلباء املنخرطين في العمل 

(McVicar, 2000 وبدو .) ن االستثمار الكافي للموارد البشرية واملشاركة بشكل فاعل في الحياة

االقتصادية، سيستمر الفقر والحرمان على مر األجيال املتعاقبة نتيجة للركود املستمر عبر تلك 

 للذات 
 
 بالهوية واحتراما

 
األجيال.  ومن ناحية أخرى، يمكن للنشاط االقتصادي أن يمنح شعورا

 محفزا، ك
 
 ما يبعث على املساهمة بشكل أكبر في تنمية الذات واملجتمع.ودافعا

وهناك عوامل متعددة تفض ي إلى عدم النشاط االقتصادي.  فقد صنفت منظمة العمل الدولية 

 إلى خمس مجموعات رئيسية:  )
 
( وذوي األمراض 2( الطالب، )1الفئات غير النشطة اقتصاديا
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، )4امات األسرية، )( وذوي االلتز 3واإلعاقات طويلة األجل، )
 
( وآخرين. ومن 5( واملتقاعدين مبكرا

 في دول 
 
املؤسف أنه ال تتوفر مجموعة بيانات تفصيلية بشأن الفئات الخمس املذكورة آنفا

املنظمة وهو ما يحول دون إجراء تقييم مفصل حول طبيعة عدم النشاط في الدول األعضاء.  

ق واسع أن أكثر الفئات غير النشطة تتمثل في األفراد بالرغم من ذلك، فإن من املسلم به على نطا

 الذين يسهرون على العناية باألسرة واملنزل والطالب واملرض ى بصورة مؤقتة أو دائمة.

ومن بين ما يمكن استدالله من األشكال املعروضة في الفقرة السابقة أن الحالة التعليمية هي 

السبب ، بينما يمثل التقاعد املبكر 24-15السبب الرئيس ي وراء تدني النشاط لدى الفئة العمرية 

، يبقى عدم النشاط 54-25. أما بالنسبة للفئة العمرية 64-55الرئيس ي لدى الفئة العمرية 

 إلى حد ما على حوالي 
 
% لدى اإلناث.  ومن املنصف اعتبار أن 52% لدى الذكور و 8مستقرا

 في تدني مشاركة اإلناث في سوق العمل. وتعد الشابات
 
 محوريا

 
 االلتزامات األسرية تلعب دورا

 من الشباب للتعرض لفترات أطول من عدم املشاركة نتيجة لرغبتهن في اإلنجاب 
 
أكثر احتماال

(McVicar, 2000.)  ومن جانب آخر، يرى (Hammer, 1997 ) أن الفتيات الالتي سبق وأن كن

 عن البحث عن عمل.  
 
عاطالت عن العمل قد يفضلن البقاء في املنزل والعناية باألطفال عوضا

لعب األمراض واإلعاقات كما قد ت

 في التقليص من 
 
املزمنة دورا

حجم املشاركة االقتصادية عند 

كل من الذكور واإلناث على حد 

 سواء.

العالقة بين  8.2ويبين الشكل 

التغير في معدل االلتحاق اإلجمالي 

بمرحلة التعليم العالي مقابل 

التغير في معدل عدم النشاط بين 

وبشكل  .2015و  2005عامي 

عام، ترتبط املعدالت املرتفعة 

لاللتحاق بالتعليم بمعدالت أعلى 

 أللبانيا

 الجزائر
 بنين

 غينيا

 إيران

 كازاخستان

 لبنان

 املغرب

 قطر

 السعودية
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 (PPS)التغيير في معدل الخمول االقتصادي 

التغير في التحصيل العلمي مقابل التغير في معدل : 8.2شكل 

 (2015-2005الخمول االقتصادي )

الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، املصدر: قاعدة بيانات منظمة العمل 
  قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء: نقاط مئوية.
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لعدم النشاط، كما هو الحال في إيران وألبانيا واملغرب وبنين.  غير أن هذا ال ينطبق على جميع 

 في معدالت االلتحاق بالتعليم العالي بما يفوق 
 
البلدان؛  فتركيا على سبيل املثال سجلت ارتفاعا

نقطة  2.5ئوية، لكن في الوقت ذاته عرفت انخفاضا في معدل عدم النشاط بمقدار نقطة م 50

مئوية. ويالحظ عكس ذلك في دولة كازاخستان.  على أية حال، يبقى االعتقاد العام بوجود عالقة 

.  وبالرغم من بعض القضايا املتعلقة بعدم 
 
سلبية بين االلتحاق بالتعليم والقوى العاملة صحيحا

 تطابق مه
 
ارات الطالب غير النشطين مع متطلبات سوق العمل، إال أنه يمكن اعتبارهم استثمارا

 في القدرات اإلنتاجية في املستقبل.

ويقال عادة أن الشباب العاطلين عن العمل أو غير النشطين في مرحلة مبكرة من عملية االنتقال 

فرصهم في سوق العمل، كما  من الدراسة إلى سوق العمل يميلون إلى أن يكونوا محبطين بشأن

 أقل بسوق العمل، مما يزيد من احتمالية أن يصبحوا عاطلين أو غير نشطين 
 
أنهم ُيظهرون تعلقا

أن Kassman (2005 )و   Franzénعند الكبر.  وإذا ما نظرنا إلى حالة دولة السويد، فقد بين 

 بمجرد أن يصبحوا كذلك الشباب اليافعين يتعرضون لخطر مرتفع لبقائهم غير نشطين اقتصاد
 
يا

 على عمل حيث 
 
ألول مرة. ويقلل ذلك من فرص حصول الشباب اليافعين غير النشطين اقتصاديا

يفتقرون إلى إقامة صالت جيدة مع أرباب األعمال املحتملين ومع املجتمع بشكل عام، كما يقلل 

وتشكل الفجوات غير املبررة ذلك من اكتسابهم لنفس الخبرات التي يتمتع بها نظراؤهم العاملون.  

 يؤثر على احترامهم لذواتهم ودوافعهم املحفزة.
 
 إضافيا

 
 في سجالتهم املهنية ضغطا

ويمكن تيسير انخراط األفراد غير القادرين على املشاركة في النشاط االقتصادي نتيجة لاللتزامات 

وقد يحد االنقطاع عن األسرية إلى سوق العمل عن طريق توفير الدعم والفرص بصورة مالئمة. 

سوق العمل من فرص هذه الفئة من السكان في تنمية قدراتهم الشخصية وإسهامهم الفاعل في 

االقتصاد الوطني. ومن أجل تفادي إهدار اإلمكانات البشرية، ينبغي تجاوز املعوقات التي تقف 

يع تنمية املهارات دون انتقال هؤالء األفراد إلى سوق العمل بشكل ناجح.  ومن املهم كذلك تشج

( 1997وآخرون ) Armestrongوالدوافع والثقة من أجل خلق ارتباط أقوى بسوق العمل.  ويرى 

أن العاملين العاطلين عن العمل املؤهلين قد يبحثون عن وظائف بشكل مكثف أكثر من نظرائهم 

 خالل فترة زمنية أقصر.
 
 األقل كفاءة، وبالتالي يصبحون نشطين اقتصاديا
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ما يكون األفراد املصابين بأمراض مزمنة أو ذوي اإلعاقات في ظروف صحية غير مواتية  وعادة

ملمارسة وظائفهم.  ولرفع مستوى مساهمتهم في النشاط االقتصادي، هم بحاجة إلى مقدار كاف 

من الدعم، كما ينبغي تحسين أماكن عملهم بشكل يلبي احتياجاتهم.  وسوف يأتي ذكر قضية 

.عمالة األفراد 
 
 ذوي اإلعاقات في القسم الرابع بشكل أكثر تفصيال

وتعد معوقات سوق العمل، مثل انخفاض مستوى املهارات املكتسبة وسوء الصحة ومسؤوليات 

الرعاية األسرية غير املدعومة، من األمور التي تساهم في ضعف االرتباط بسوق العمل. وبالرجوع 

ر العالقة بين الوضع الصحي وضعف االرتباط لألدبيات ذات الصلة، هناك دراسات قليلة تظه

( أن سوء الحالة 2010وآخرون )  Brownبسوق العمل.  وفي حالة اململكة املتحدة، أظهر 

 لعدم النشاط االقتصادي أو ضعف 
 
 رئيسيا

 
الصحية ال يسهم في البطالة، غير أنه يعد سببا

كنديين ممن لديهم ارتباطات ضعيفة أن ال (Fortin, 2014) االرتباط بسوق العمل.  وباملثل، وجد

 ألن يكونوا في وضع صحي س يء من أولئك الذي لديهم ارتباطات قوية 
 
بسوق العمل أكثر احتماال

 بسوق العمل.

كما أنه من املمكن إيجاد مؤلفات تبرز بعض العوامل التقليدية األخرى التي تسهم في انخفاض 

( بسرد 2010وآخرون )  Sissonsبيل املثال، قام نسبة املشاركة في النشاط االقتصادي.  فعلى س

العديد من العوامل التي قد تسهم في عدم النشاط االقتصادي، بما في ذلك: ضعف مهارات 

القراءة والكتابة، ومستويات تعليمية دون املرحلة الثانوية، ومستوى الدخل، والعيش في مساكن 

ة، ووجود آباء لديهم ارتباطات ضعيفة محفوفة باملخاطر أو مستأجرة، وسجالت العمل السيئ

بسوق العمل، والوالدية الفردية، وكون الفرد هو املعيل الوحيد أو عليه دين أو لديه سوابق 

 جنائية، وفقدان الطموح والدافع والثقة بسبب البطالة طويلة األمد.

بلدان ثم إن هناك عوامل أخرى تسهم في ارتفاع معدالت عدم النشاط االقتصادي. ففي ال 

 للتغير التكنولوجي 
 
املتقدمة، كان لالنخفاض الهائل في الطلب على العمالة غير املاهرة نظرا

 في زيادة عدم النشاط.  وبما أننا لم نشهد تحوالت هيكلية كهذه في 
 
والتحوالت الهيكلية سببا

ة الدول األعضاء في املنظمة، فمن الصعب الزعم بأن انخفاض الطلب على العمالة منخفض

 املهارة هو السبب الكامن وراء املعدالت املرتفعة لعدم النشاط في هذه الدول.
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وإلى جانب انخفاض الطلب على العمال األقل مهارة، فقد أسهم نظام اإلعانات في الدول 

املتقدمة في زيادة عدم الشباب لدى الذكور، حيث تكون إعانات العجز أكثر سخاء بكثير من 

ويزيد هذا من األجور االحتياطية مما يفض ي بالعاملين إلى عدم االنخراط في إعانات البطالة.  

سوق العمل.  وفي نفس الوقت يتقاض ى العمال ذوي اإلعاقات دخل أقل من العمال غير ذوي 

اإلعاقات.  ومع ذلك، فإن أنظمة الضمان االجتماعي في الدول األعضاء في املنظمة غير متطورة 

العاطلين عن العمل نحو عدم النشاط بغية االستفادة من  بما يكفي لتتسبب بتحول 

 االستحقاقات املختلفة.

 االستراتيجيات الكفيل  بزيادة املشارك  في سوق العمل  2.3

يمكن اعتبار عدم النشاط االقتصادي من العوامل الرئيسية التي تحد من التنمية االقتصادية 

-األهمية بمكان معالجة هذه املشكلة طويلة األمد في الدول األعضاء في املنظمة. ولذلك فإنه من 

 ما ُتهمل
 
وذلك بغية استغالل القدرات بالشكل األمثل وتحقيق األهداف اإلنمائية.   -والتي كثيرا

وهذا ما يتطلب وضع استراتيجية تتضمن حوافز موجهة نحو أهداف محددة وبرامج لتنمية 

 املهارات وتوفير فرص للعمل.

الفرعية السابقة بعض العوامل الهامة التي تؤدي إلى عدم النشاط  وقد ناقشت الفقرة

االقتصادي في الدول األعضاء.  ومع ذلك، فمن املهم االعتراف بالطابع املتنوع واملعقد واملتأصل 

ملشكلة عدم النشاط االقتصادي، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتيسير انتقال األفراد غير 

مل.  غير أنه ال يمكن لحاالت معقدة كهذه أن يتم معالجتها بالكامل من النشطين نحو سوق الع

خالل اتباع نهج "حل واحد يناسب الجميع".  وفي هذا السياق، يقوم هذا التقرير باقتراح مقاربة 

عامة للتخفيف من معدالت عدم النشاط االقتصادي ضمن املجموعات املستهدفة والذي من 

إلنتاجية االقتصادية والقدرة على املنافسة في الدول األعضاء على املرجح أن يسهم في زيادة ا

 الحتياجات كل بلد من 
 
املدى البعيد.  وينبغي أن يتم بلورة عدد من اإلجراءات املحددة وفقا

البلدان األعضاء.  ومع ارتفاع إنتاجية وتنافسية الدول منفردة، فإنه من املنتظر أن يستمر 

 رص العمل بغية االستمرار في خفض معدالت البطالة.االقتصاد بخلق مزيد من ف
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وفي هذا الصدد، يتلخص 

اإلطار العام للطريقة 

.  9.2املقترحة في الشكل 

ونتيجة للخصائص 

املعقدة واملتباينة عبر 

البلدان وداخلها، فإنه من 

املهم أن توظف كل 

الجهود نحو التحليل 

لطبيعة مشكلة الكامل 

عدم النشاط في كل دولة 

على حدة وفهمها. وحاملا 

يتم الحصول على 

توصيف للسكان غير 

النشطين وتصنيفهم 

بحسب الوضع االجتماعي 

 عن تصنيفهم بحسب العمر والجنس، تتمثل املرحلة الالحقة في تحديد 
 
واالقتصادي فضال

هذه الفئات.  وقد تكون نسبة كبيرة من عدم النشاط ناجمة عن املعوقات الرئيسية التي تواجه 

نقص في السياسات الكفيلة بنقل الشباب من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل، أو نقص 

السياسات الداعمة لألمهات أو املسنين أو ذوي اإلعاقات والتي من شأنها أن تعزز من ارتباطهم 

كاف.  ومن دون معلومات كافية عن العوامل  بسوق العمل، أو عدم وجود فرص عمل بشكل

الكامنة وراء عدم النشاط، قد تؤدي اإلجراءات املوجهة لسوق العمل إلى نتائج دون املستوى 

 املطلوب.

وفي املرحلة الثالثة، ينبغي أن يتم تطوير سياسات للتقليل من املعوقات التي تواجهها كل مجموعة 

.  وفي الوقت الذي يتم فيه الحد من املعوقات فقد مستهدفة والتي تم تحديدها بعناية م
 
سبقا

يكون من املفيد تشجيع املشاركة في سوق العمل من خالل برامج تحفيزية تهدف إلى تطوير نتائج 

 وذوي األمراض 
 
 والعاملين األكبر سنا

 
العمالة لدى الفئات املستهدفة مثل املتخرجين حديثا

 مشكلة الخمول 

تحليل . 1

الخمول 
 وأسبابه

تحديد . 2

الحواجز 
 الرئيسية

الحد من . 3

الحواجز وتوفير 
 الحوافز

الرفع من . 4

فرص 
 التوظيف

كسر دائرة . 5

 الخمول 

 لجة مشكلة عدم النشاطالخطوات الرئيسية في معا :9.2الشكل 
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مل برامج لتنمية املهارات والتدريب، وحوافز تمويلية العقلية. ويمكن لهذه الحوافز أن تش

للشركات التي توظف األفراد ذوي األوضاع الخاصة، والخدمات النفسية االستشارية وغيرها كثير.  

وقد يتعين في بعض الحاالت العمل على إزالة التصورات واملواقف االجتماعية السلبية إزاء 

مهات، يتوجب العمل على توفير رعاية لألطفال بتكلفة املجموعات املهمشة.  وفيما يتعلق باأل 

 من أبرز املعوقات التي تقف في وجه إشراكهن في سوق العمل.
 
 معقولة وهو ما يعد واحدا

وهناك عنصر حاسم في املحافظة على العملية برمتها يتمثل في القدرة على خلق فرص عمل كافية 

 من ع
 
دم النشاط ال تسهم في الرفاهية االقتصادية. وبالتالي ومناسبة.  حيث أن زيادة البطالة بدال

فإنه من األهمية بمكان، عند وضع السياسات، أن يتم تفادي تلك الحاالت التي تفض ي إلى انتقال 

 من حالة عدم النشاط إلى البطالة. ويستلزم ذلك تحقيق تقدم 
 
األفراد غير الفاعلين اقتصاديا

شاط االقتصادي بالرغم من أن هؤالء األفراد عادة ما ال فيما يتعلق بتخفيض معدالت عدم الن

يكون لديهم من الصبر ما يكفي للبحث عن عمل ملدة طويلة. وفي أغلب األحوال، قد يغلب 

اإلحباط واليأس على هؤالء األفراد بحيث ال يعودون للبحث عن وظائف نتيجة العتقادهم أنهم ال 

ي، فإن العنصر األبرز في الوصول إلى النجاح الكامل ال يستطيعون إيجاد وظائف تناسبهم.  وبالتال

 يتمثل في الحد من عدم النشاط وحسب، بل يجب أن يتعداه ليشمل زيادة فرص العمل.

 في معدالت عدم النشاط االقتصادي، ينبغي اتخاذ  
 
ولتجنب االنتكاسات التي قد تحدث مستقبال

ائج املتعلقة بالعمل والصحة،  بما يكفل كسر تدابير وقائية من شأنها أن تعمل على تحسين النت

حلقة عدم النشاط.  وأكثر من يكونون عرضة للرجوع لحالة عدم النشاط هم أولئك القادمون 

من أوساط مهمشة وذوي املستويات التعليمية املنخفضة والذين يفتقرون للدعم االجتماعي.  

رية، ألنهن قد يصبحن أكثر عرضة كذلك الحال بالنسبة للنساء اللواتي لديهن التزامات أس

للرجوع لوضع عدم النشاط في ظل غياب مقدار كاف من الدعم املخصص لرعاية األطفال، أو 

الظروف املرنة للعمل، أو في ظل وجود مواقف اجتماعية سلبية تجاههن. وباملثل، قد يعود كبار 

عمل إذا ما غابت الظروف السن إلى حالة عدم النشاط بعد فترة قصيرة من انخراطهم في سوق ال

 املناسبة للعمل.

وبشكل عام، سيتأثر تنفيذ اإلطار العام بمجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك ظروف 

االقتصاد الكلي وقدرة االقتصاد على خلق فرص عمل جديدة والسيولة النقدية الكفيلة بتغطية 
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، وإمكانية
 
استغالل سوق العمل للقوى العاملة  تكاليف تنمية املهارات والحوافز املحددة سلفا

العاطلة عن العمل ملدة طويلة أو غير املتمرسة وغير ذلك. وينبغي أن يتم صياغة االستراتيجيات 

القطرية املحددة بطريقة تراعى فيها جميع هذه العوامل املتنوعة.  ومن الصعوبة بمكان في أحوال 

في مختلف القطاعات، بيد أن االستخدام  كثيرة تخصيص موارد محدودة للمجاالت ذات األولوية

 الفعال للموارد يمثل السبيل الوحيد لتحقيق األهداف اإلنمائية.

عالج فيه مشكلة عدم النشاط، فإن تنمية املهارات ربما تكمن في صميم تعزيز 
ُ
وفي الوقت الذي ت

يق بين توفير املهارات القابلية للعمالة.  ومن الفوائد الهامة لتنمية املهارات أنها تمكن من التوف

واحتياجات أسواق العمل.  وبالرغم من ذلك، فهناك حاجة لسوق عمل يتسم بالكفاءة مما 

يضمن تحقيق أدنى مستوى لعدم تطابق املهارات في سوق العمل، وأن يتم استغالل القوى 

يص العاملة املتاحة على أكمل وجه. وتتجلى أهمية سوق العمل الذي يتسم بالكفاءة في تخص

املوارد البشرية ألغراضه األكثر إنتاجية.  ويعد إعادة توزيع القوى العاملة بين القطاعات )أو من 

قطاعات قديمة إلى قطاعات جديدة أكثر إنتاجية( من األمور الحاسمة لألسواق من أجل عملية 

املناسب من  النمو، ال سيما في البلدان النامية.  ومنذ أمد بعيد، ُيعتقد أن االنتقال في الوقت

قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعات التحويلية ومن ثم إلى قطاع الخدمات يكون له أثر واضح على 

معدالت النمو..  ويعتمد مستوى كفاءة سوق العمل على سرعة إعادة توزيعه للعمالة من 

يقال أنه (.  كما Burgess and Mawson, 2003القطاعات األقل إنتاجية إلى تلك األكثر إنتاجية )

من خالل تقليص الوقت الذي يقضيه العمال كعاطلين عن العمل أو في القيام بأعمال دون 

املستوى األمثل، فإن زيادة كفاءة سوق العمل ترفع من قيمة االستثمارات في املوارد البشرية 

تين (. وهاLaing et. al, 1995للعاملين مما يؤدي بهم إلى االستثمار بشكل أكبر في التعليم )

الوسيلتين املتمثلتين في إعادة توزيع القوى العاملة من التكنولوجيا القديمة إلى تلك الجديدة 

وابتكار وسائل تحفيزية من أجل استثمار أكبر املوارد البشرية تجعالن من كفاءة سوق العمل 

 لتحقيق مستويات نمو أعلى.
 
 أساسيا

 
 محفزا

 
 عامال

 من الشباب واالقتصاد وبالنسبة الستجابة نظام التعليم ل
 
الحتياجات املتغيرة التي يتطلبها كال

. وبالرغم من أن ارتفاع 
 
 محوريا

 
وسوق العمل، فإن تحسين جودة التعليم والتدريب يؤدي دورا

فرص الوصول إلى التعليم في جميع أنحاء العالم، تبقى هناك مخاوف جدية بشأن جودة التعليم 
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 املتاح.

ودة الرديئة بشكل خاص على القطاعات املهمشة في املجتمع، وذلك عن ويؤثر التعليم ذو الج  

طريق عدم التأثير الفعال على حياتهم ومشاركتهم االجتماعية ونتائجهم في سوق العمل، وهو ما 

يساهم بشكل أكثر في الالمساواة والفقر والتهميش املالَحظ في املجتمع.  وبالتالي، فإنه من املتطلب 

الجهود لضمان أن يتماش ى التعليم بجميع مستوياته مع احتياجات الشباب مما بذل املزيد من 

 يعزز من مشاركتهم في الحياة االجتماعية واالقتصادية.

ومن ناحية أخرى، يجب في الوقت الحاضر إيالء اهتمام أكبر ألولئك األفراد، الذين هم في العادة 

 الستمرارهم أصغر من أن يتقاعدوا ولكنهم أكبر من أن يتمكنوا م
 
ن املحافظة على وظائفهم، سعيا

في أعمالهم والحد من كل ما يالزمهم من مشاكل اجتماعية واقتصادية. ومن املهم إشراك 

املسؤولين التنفيذيين وصناع القرار لجذب انتباههم نحو السبل الكفيلة بإبقاء العاملين كبار 

الوقت الذي يمثل فيه عامل السن أبرز السن على مستوى عاٍل من اإلنتاجية ملدة أطول.  ففي 

العقبات التي تحول دون نجاحهم في البحث عن أعمال، تحول عقبات أخرى كذلك مثل قلة 

املهارات وضعف الثقة واملؤهالت الحديثة غير الكافية واألوضاع الصحية طويلة األجل دون 

فراد من العمل بمرونة تتماش ى بقائهم في أعمال طويلة األجل.  كما أنه من املهم تمكين هؤالء األ 

مع االعتبارات الصحية وتقلص ما يتطلبه العمل من جهد بدني.  ومن شأن التقدم بعروض عمل 

مرنة للعاملين كبار السن أو املتقاعدين واتخاذهم مستشارين أو عاملين بدوام جزئي أن يجذبهم 

، فإن أرباب األعمال بحاجة إلى وضع ب
 
رامج تدريبية أكثر تستهدف إلى سوق العمل.  وإجماال

 العاملين كبار السن، وتهيئة أماكن عمل تيسر لهم أداء وظائفهم.

 على ذلك، فإن تحسين إمكانية حصول سكان األرياف على أعمال من خالل تحسين 
 
عالوة

 إلى 
 
قدراتهم الفردية بحاجة إلى مزيد من االهتمام، ال سيما ضمن برامج التنمية الريفية.  وسعيا

ليل من أوجه التفاوت بين املناطق والتخفيف من وطأة الفقر في السياق الريفي، ينبغي أن التق

يتاح للسكان إمكانية الحصول على التعليم وتعزيز فرصهم في تنمية مهاراتهم من أجل إيجاد 

دينامية وبيئة إنتاجية في املناطق الريفية.  فمن خالل السماح لسكان األرياف بتطوير مهاراتهم 

عارفهم، ستكون الفرصة مواتية أمامهم  الستغالل الفرص االقتصادية الجديدة في مجال وم

اإلنتاج الزراعي وغير الزراعي وحتى تلك التي في سوق العمل خارج املناطق الريفية.  وفي هذا 
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الصدد، ينبغي توسيع حجم فرص التعليم ما بعد املرحلة االبتدائية والتدريب لسكان األرياف 

 خارج سوق العمل. ممن هم 

 دراس  حاالت 2.4

تعد املوارد البشرية واحدة من أبرز العوامل املساهمة في النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية 

 والسياسية والتكنولوجية. 

 

ويعتمد النجاح االقتصادي بشكل كبير على تجديد املوارد البشرية الحالية والعمل على  

 االستفادة منها بشكل أمثل.  كما 
 
يدرك صناع السياسات حول العالم وفي منطقة املنظمة جيدا

هذه الحقيقة ويعملون على تطوير العديد من السياسات وتنفيذها من أجل تحسين مشاركة 

القوة العاملة في عملية التنمية االقتصادية.  وال تخلق ظاهرة عدم النشاط بطالة جزئية 

عديد من النواحي، مما يستدعي وضع فحسب، بل وتفض ي كذلك إلى تكاليف هائلة في ال

استراتيجيات وخطط لتنمية املوارد البشرية وخطط عمل خالل املراحل املختلفة من عملية 

 التنمية وتنفيذها.

وكما هو الحال في الدول النامية األخرى، فقد أصبحت السياسات املتعلقة بتطوير سوق العمل  

عضاء في املنظمة.   وخالل العقد األخير، قامت حاسمة في خطة السياسات العامة في الدول األ 

 لالستجابة بفاعلية ألبرز التحديات وأوجه 
 
الدول األعضاء بوضع استراتيجيات إصالحية سعيا

الضعف في سوق العمل. فعلى الرغم من الفوارق الواضحة بين الدول األعضاء فيما يتعلق 

 يمكن بحجم التحديات ومقدار تجاوب السياسات ذات العالقة، 
 
 عاما

 
إال أن هناك توجها

مالحظته، والذي ينقسم إلى عدد من املراحل، مثل النمو القائم على اإلنتاجية وسياسات تمكين 

املرأة والشباب. ويناقش هذا الجزء االستراتيجيات الكفيلة برفع مستوى املشاركة في سوق العمل 

جات مختلفة لزيادة معدالت مشاركة في ثالث من دول املنظمة، والتي تعمل على تنفيذ استراتي

 مختلف الفئات املستهدفة في سوق العمل.
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 تشجيع الشباب غير املظنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب في تركيا 

أصبحت خبرات الشباب فيما يتعلق بسوق العمل مصدر قلق كبير بالنسبة للدول النامية، بما في 

الحاد في معدالت بطالة الشباب طوال فترة الركود العالمي  ذلك الدول األعضاء، بسبب االرتفاع

(OECD, 2016 فكما هو الحال في العديد من الدول األخرى، فقد أصبحت أزمة بطالة الشباب  .)

حقيقة واقعة في تركيا، التي يقدر أن يرتفع عدد السكان البالغين سن العمل فيها بمقدار ما يزيد 

 خالل العقد 800000عن 
 
.   2023% من إجمالي عدد السكان في عام 68.6القادم ليشمل  سنويا

وبالرغم من قدرة نسبة كبيرة من السكان الذين هم دون سن الخامسة عشرة على العمل، إال أن 

 أمام مزيد من تعليم الشباب وتوظيفهم )
 
 ,Susanliقضايا الجودة واإلنصاف تظل تمثل تحديا

2016.) 

فقد أدت التطورات األخيرة في سوق العمل املتعلقة بالشباب إلى إثارة التساؤالت بشأن  

السياسات العامة املتعلقة بالشباب وإعادة النظر فيها.  ويعود السبب الرئيس ي في ذلك إلى زيادة 

حجم التهديد الناجم عن اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي الذي يواجهه الشباب.  وهناك عدد 

ر من الشباب غير املنخرطين في التعليم لكنهم ليسو ضمن القوة العاملة كذلك. وال تعد كبي

املؤشرات التقليدية لسوق العمل كافية من أجل إبراز حجم وتأثيرات هذه املشاكل املرتبطة 

فقد أصبح الشباب خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب  (.Kilic, 2014بالقوى العاملة الشابة )

(NEET ضمن الدراسات التي تجريها املنظمات الدولية والعديد 
 
 هاما

 
( في السنوات األخيرة مؤشرا

 من الدول بشأن الشباب.

 بمعدالت مرتفعة من بطالة الشاب وعدم النشاط.  فمنذ عام 
 
ويتسم سوق العمل في تركيا حاليا

ليصل إلى  2017ل عام % ثم تجاوزه في أوائ18، استقر معدل بطالة الشباب عند حوالي 2013

%.  كما يجسد انتشار ظاهرة وجود الشباب خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب حالة عدم 20

 2004% في عام 42النشاط في سوق العمالة الشابة في تركيا.  وبالرغم من التراجع املستمر من 

ما نسبته  24و  15، سجل معدل هؤالء الشباب ممن تقع أعمارهم بين 2013% في عام 27إلى 

مليون فرد ضمن هذه الفئة  12.8مليون فرد شاب من أصل  3.5%، وهو ما يعادل حوالي 28.4

 (. Susanli, 2016العمرية )
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وكرد فعل على تلك األرقام امللحوظة ألعداد الشباب املوجودين خارج نطاق التعليم والعمالة 

مج جديدة للسياسات العامة بغية توفير والتدريب وأولئك غير النشطين، شرعت تركيا في وضع برا

حزمة من الدعم لهؤالء الشباب من أجل إتاحة فرص لتنمية مهاراتهم وحصولهم على وظائف. 

وتهدف السلطات التركية إلى إشراك هؤالء الشباب بغية تهيئتهم للعمل أو تعزيز تدريبهم املنهي أو 

عدد من السياسات لحل املشاكل املتعلقة استمرارهم في التعليم والتدريب. قامت تركيا بتنفيذ 

بهذه الفئة من الشباب.  وتتمثل بعض االستراتيجيات املطروحة في تطوير نظام الكفاءات 

والتعاونيات في مجال األعمال املدرسية، وإعادة تصميم آليات الدعم املوجه نحو الباحثين عن 

 لقليلة املاضية،العمل وتنمية مهاراتهم.  وفي هذا الصدد وخالل السنوات ا

  12قامت تركيا بتمديد مدة الدراسة عن طريق زيادة سنوات التعليم اإللزامي ليصبح 

 لضمان تصميم خطط التعليم والت
 
 الحتياجات سوق العمل.سنة سعيا

 
 دريب تبعا

 ( أطلقت تركيا مراكز امتحان اإلطار الوطني للكفاءات وتنمية القدراتVoC بغية إقرار  )

 واعتمادها.التعليم والكف
 
 اءات التي تم اكتسابها مسبقا

 .تم إطالق برامج جديدة لتيسير إمكانية الحصول على التعليم مدى الحياة 

 ( قام وكالة التوظيف التركيةİŞKUR بوضع برامج بناء القدرات وبرامج العمالة النشطة )

 التي تستهدف الشباب غير النشطين وشرع في تنفيذها.

الة الشباب وتطوير رأس مالهم البشري املحرك األساس ي لإلطار فقد أصبح تعزيز فرص عم

االستراتيجي الوطني مثل استراتيجيات الخطة اإلنمائية الوطنية العاشرة، والعمالة الوطنية، 

والتعليم املنهي والتقني، والتعليم مدى الحياة، واالستراتيجيات املتعلقة بالشباب. كما تم تطوير 

ئق البرنامجية ضمن التعاون بين االتحاد األوروبي وتركيا وتشمل:  مجموعة جديدة من الوثا

ضمن  2020-2014، والبرنامج التنفيذي لتنمية املوارد البشرية 2015برنامج اإلصالح االقتصادي 

نطاق عملية اإلدارة االقتصادية لالتحاد األوروبي في البلدان املشمولة بالعضوية املوسعة 

 لالتحاد.

وجود إطار جديد لحل مشكلة السكان املوجودين خارج نطاق التعليم والعمالة  وعلى الرغم من 

  29إلى  15والتدريب، ال تزال تركيا تتوفر على نسبة عالية منهم ضمن الفئة العمرية من 
 
عاما

(Gökşen et al., 2015.) ( وبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصاديOECD )
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 29و  15% من الشباب في تركيا والذين تقع أعمارهم بين 30إن ما نسبته ، ف2016لعام 

يتواجدون خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب بسبب تدني مستوى مهاراتهم وانخفاض 

مستوى مشاركة اإلناث في سوق العمل. ويعد تدني مستوى املهارات من أبرز العوائق التي تحول 

شباب في  5من أصل  1ل في سوق العمل في تركيا. ويقدر أن دون تحقيق الشباب لنتائج أفض

 ,OECDتركيا يندرج ضمن ذوي املهارات املنخفضة أو خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب )

(.  كما يمكن تفسير املعدالت املرتفعة لهؤالء الشباب بانخفاض مستوى مشاركة اإلناث 2016

 كقوة عاملة. 

 القوى العامل  في اململك  العربي  السعودي  تعزيز مشارك  املرأة في 

 دينامية على مدار العقد األخير.مر سوق العمل في اململكة العربية السعودية بتغيرات جوهرية و 

ويتسم سوق العمل في اململكة بوجود فوارق بين الجنسين بشكل ملحوظ، كما يحوي على 

 مشاركة املرأة في سوق العمل.تحديات بارزة فيما يتعلق بتنمية مهارات السعوديين و 

 لتوظيف أطلقت عليه إسم "نطاقات"،، أعلنت الحكومة عن برنامج جديد ل2011وفي يونيو عام 

وهو برنامج يقدم حصص عمالة للموظفين السعوديين على نطاق متزايد من قطاعات الصناعة، 

 بعقوبات صارمة في حال عدم االمتثال واستراتيجيات منهجية لتنمية مهارات
 
السعوديين  مصحوبا

وقد أشارت وزارة العمل إلى أن هذا البرنامج قد زاد من عدد الفئات  (.2011)وزارة العمل، 

، كما تم تطبيق نسب 41لتصل إلى  11رجة ضمن قطاعات سوق العمل السعودي من املند

 عن النسبة الثابتة التي كانت 
 
مئوية متفاوتة على وجود املواطنين السعوديين في الوظائف عوضا

 (.Alfarran, 2016%، وهي نسبة تعتمد على إجمالي عدد املوظفين في املؤسسة )30تبلغ 

تلك املؤسسات املستهدفة إلى أربع فئات، تتراوح ابتداء من كونها وقد قسمت وزارة العمل 

وزارة منظمات تعاونية وغير تعاونية، تليها تصنيفات مرمزة باألحمر واألصفر واألخضر واألزرق )

فئات وظيفية وبحصص وظيفية قائمة  205وبهذا، قام برنامج نطاقات بخلق  (.2011العمل، 

عي.  وكجزء من برنامج نطاقات، قامت السلطات السعودية على حجم الشركة ونشاطها الصنا

كذلك بإطالق استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل تشمل تسريع وتيرة توظيف املرأة 

 Sfakianakisوتدريب الباحثين عن عمل وتطبيق حد أدنى لألجور وحماية حقوق املوظفين )

2011.) 
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فير فرص جديدة لتعزيز مشاركة املرأة في سوق العمل في وبالرغم من أن هذا البرنامج قد قام بتو  

%، كما ال يزال يسجل معدل البطالة ضمن 20اململكة، إال أن نسبة املشاركة تبقى أقل من 

%.  وتبقى مشاركة املرأة في جميع قطاعات الصناعة متدنية 20النساء السعوديات ما يقارب 

(Aluwaisheg 2013.) لسعودية واحدة من أدنى معدالت مشاركة املرأة وتسجل اململكة العربية ا

% من إجمالي القوى 9.2حيث تشكل ما نسبته  لعاملة ضمن جميع البلدان العربيةفي القوى ا

العاملة في اململكة، ال سيما عند األخذ باالعتبار أن املرأة تمثل ما يقارب النصف من إجمالي عدد 

ملكة للموارد البشرية املتوفرة لديها من أجل تعزيز السكان، وهذا ما يشير إلى عدم استغالل امل

ومع ارتفاع معدل البطالة، يوضح إخفاق الحكومة  (.Al-Munajjed 2010الكفاءة االقتصادية )

في توفير فرص عمل كافية للقوى العاملة من الذكور أن هناك تركيز ضئيل على إدماج املرأة في 

على ذلك، تتجلى مشكلة حديثة أخرى في هذا الشأن (. عالوة Alfarran, 2016القوة العاملة )

يتمثل في عزوف املرأة السعودية عن العمل في القطاع الخاص بسبب ظروف العمل املتدنية، 

كما  وتدني مستوى الدخل واالستحقاقات.ونقص السياسات املوجهة نحو املوظفين وتحفيزهم، 

 أمام انخراط املرأة في أن القيود السياسية التي تفرضها الحكومة السعودية ت
 
مثل عوائقا

 النشاطات االقتصادية ومشاركتها فيها ال سيما ضمن القطاع الخاص.

وأصبح اإلطار الجديد لزيادة املشاركة االقتصادية للمرأة خطة عمل سياسية هامة في اململكة 

 بالرغم
 
من ارتفاع  العربية السعودية. إال أن معدل مشاركة املرأة في سوق العمل يبقى متدنيا

.  ويقال أنه في البرامج املنفذة، بما في 2016% في عام 20.1إلى  2000% في عام 16.1نسبته من 

ذلك برنامج نطاقات، لم يتم النظر بشكل كامل في القيود املفروضة على قدرة املرأة على 

عمل الحصول على عمل.  فعلى سبيل املثال، في الوقت الذي يخلق فيه برنامج نطاقات فرص 

 من الباحثات عن 
 
جديدة للمرأة ويحررها من القيود املفروضة عليها بشأن العمل، فإن بعضا

وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن  (.Alfarran, 2016عمل يجدن هذه األعمال غير مقبولة )

البرنامج يقوم بتوفير وظائف غير مرغوب فيها أو يتعذر الحصول عليها بسبب أنها غير مرتبطة 

تهن املهنية أو بسبب التكلفة العالية للمواصالت أو استدعائها للعمل في بيئة مختطلة بين بمؤهال

 (.Alfarran, 2016الجنسين )
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معالج  قضي  عدم تطابق املهارات ملتطلبات سووق العمول فوي مالي يوا لتجظنوب عودم  

 النشاط االقتصادي

و  1991منتجة.  وخالل عامي  تمتلك ماليزيا نسبة عالية من عدد السكان كقوى عاملة محتملة

مليون فرصة  1.2، توسع معدل العمالة بمعدل مثير لإلعجاب.   وقد تم توفير ما مجموعه 1995

عمل خالل الفترة التي كان فيها قطاع التصنيع هو األكثر مساهمة في إجمالي العمالة، وهو ما 

(. ومع Bakar & Abdullah, 2007٪ من صافي فرص العمل )60يمثل نحو ربع إجمالي العمالة ونحو 

ذلك، فإن عصر العوملة والتحرر االقتصادي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتنامي بسرعة 

وبغية تعزيز امليزة التنافسية الوطنية، تم صياغة  لسوق العمل املاليزية. خلق تحديات جديدة

رسم الخطوط العريضة املتعلقة العديد من الخطط واالستراتيجيات لتنمية املوارد البشرية وتم 

 للتحول 
 
 وطنيا

 
بخطط العمل خالل مختلف مراحل التنمية.  فقد أدخلت الحكومة املاليزية إطارا

.  وأكدت الركائز الثالث التي يتألف 2020يهدف إلى دفع البالد لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 

، (ETP) وبرنامج التحول االقتصادي، (NEM) منها اإلطار، وهي النموذج االقتصادي الجديد

( على الدور الحاسم الذي تؤديه القوى العاملة ذات 2015-2011والخطة املاليزية العاشرة )

 
 
 ومستداما

 
املهارات العالية واإلبداعية واالبتكارية في تحقيق اقتصاد مرتفع الدخل يكون شامال

 على حد سواء.

للقوى العاملة في ماليزيا عن معايير الدول ذات  وفي الوقت الحاضر، تراجعت قاعدة املواهب

حيث يعاني البلد من نقص في العمالة املاهرة وضعف نمو  ،(OECD, 2013a) الدخل املرتفع

اإلنتاجية الناجم عن نقص اإلبداع واالبتكار في أوساط القوى العاملة واالعتماد املفرط على 

 National Economic Advisoryاملنخفضة )العمال املهاجرين غير املاهرين من ذوي األجور 

Council, 2010 من القوة العاملة املاليزية غير حاصلين إال على تعليم 58، كان 2010(. في عام %

% فلم يحصلوا على تعليم نظامي.  2.6% أكملوا تعليمهم اإلبتدائي، أما 13.2ثانوي، بينما كان 

هم من ذوي  2010القوى العاملة في ماليزيا عام  %(73.8وهذا يعني أن ما يقرب من ثالثة أرباع )

% من املواطنين غير 47املهارات املنخفضة.  ومن النقاط الجديرة بالذكر كذلك أن ما يقارب 

 ,OECDاملاليزيين، أي العمال املهاجرين، في القوى العاملة لم يحصلوا إال على التعليم االبتدائي )

2013a.) 

ة أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى إصالح شامل إذا كان البلد وقد أدركت الحكومة املاليزي

بصدد تحويل نفسه إلى اقتصاد ذي دخل مرتفع وقائم على املعرفة واالبتكار.  وقد تم إطالق 

كمبادرة من الحكومة لتحويل النظام  2012في سبتمبر  2025-2013مخطط التعليم املاليزي 
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 مفك
 
 الحتياجات االقتصاد الجديد.  كما أدى التعليمي إلى نظام يصنع طالبا

 
رين ومبتكرين تلبية

اعتماد أصحاب العمل املفرط على العمالة األجنبية غير املاهرة والرخيصة إلى نمو غير كاف 

 (. OECD, 2013aللعمال املهرة في سوق العمل )

ات متزايدة في كما تواجه الشركات في ماليزيا، بما في ذلك الشركات الصغيرة واملتوسطة، صعوب 

 Nationalتوظيف العمال املهرة واالحتفاظ بهم على املستويات التقنية واإلشرافية واإلدارية )

SME Development Council, 2012).  وقد تعاظمت هذه الصعوبة مع تفاقم عدم مطابقة

% 40من املهارات التي يحتاجها سوق العمل لتلك التي يكتسبها الباحثون عن عمل.  وأعلنت أكثر 

من الشركات عن وجود مناصب شاغرة لعمال إنتاج ماهرين، وبلغ متوسط الوقت املطلوب مللء 

(. ويعود السبب الرئيس ي وراء طول World Bank, 2009الوظيفة الشاغرة حوالي أربعة أسابيع )

املطلوبة فترة هذه العملية كما قدمته الشركات إلى أن املتقدمين ال تتوفر فيهم املهارات األساسية 

 أو املهارات التقنية املناسبة الالزمة للقيام بالوظائف املعنية. 

وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة رفع مستوى مهارة القوى العاملة من خالل توسيع فرص  

.، ال يزا(TVETالحصول على التعليم والتدريب الفني واملنهي )
 
حيث  ل معدل اإلقبال عليها منخفضا

 على  (.EPU, 2010ط من الطالب بالتعليم الفني واملنهي الثانوي العالي )% فق10يلتحق 
 
عالوة

ذلك، يظهر تقييم نظام التدريب املزدوج الوطني املاليزي أن برامج التدريب على املهارات ال تزال 

 
 
 إلى عدم إعطاء القطاع الخاص دورا

 
غير مطابقة ملتطلبات الصناعة في ماليزيا، ويرجع ذلك جزئيا

 في صياغة البرامج )ك
 
 على  (.Pang, 2010افيا

 
ويحتاج نظام التعليم إلى تقويم بحيث يكون قادرا

صناعة طالب ذوي قدرات عالية في التحليل وحل املشكالت، ومجيدين للغة اإلنجليزية، وذوي 

وتكتسب هذه الصفات أهمية عظمى عند (. OECD, 2013aمهارات فعالة في التواصل االجتماعي )

 اعتماد التكنولوجيا املتطورة وتعزيز تكوين املعرفة واالبتكار.

  
 
وضمن برنامج أعمال الحكومة املاليزية، أصبحت السياسات التي تعزز تنوع املنتجات عنصرا

 كذلك في تعزيز االستراتيجيات إليجاد فرص العمل ونمو الوظائف، بما في ذلك التزام 
 
هاما

املزايا.  في هذا الصدد، تعد تنمية الشركات الصغيرة الحكومة بضمان حصول الناس على 

 في سياسة الحكومة املاليزية. من أجل زيادة تحسين وتعزيز 
 
 هاما

 
واملتوسطة التنافسية محورا

األنشطة التي يضطلع بها هذا النوع من املؤسسات، فقد أنش ئ املجلس الوطني لتنمية املشاريع 

الوزراء. ومن املتوقع أن تؤدي جميع هذه األنشطة إلى الصغيرة واملتوسطة الذي يرأسه رئيس 

تحسين قاعدة املهارات والحد من مشكلة عدم تطابق املهارات والحد من عدم نشاط سوق 

  .العمل بسبب عدم تطابق املهارات في ماليزيا
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النشط  سياسات سوق العمل   3

 وغير النشط 

 

 

تتميز أسواق العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بانخفاض مشاركة القوى العاملة وارتفاع  

معدالت البطالة.  ويتطلب ذلك سياسات سوق عمل تستهدف الحد بصورة مستدامة من عدم 

النشاط االقتصادي ومعدالت البطالة. وبعبارة أخرى، يجب تفعيل القدرة اإلنتاجية لدول منظمة 

ن اإلسالمي من خالل مراعاة العقبات الهيكلية التي طال أمدها والتي تحرم الكثير من التعاو 

الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال ذوي املهارات املتدنية من العمل أو العمالة 

الناقصة.  واألهم من ذلك أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تتطلب سياسات لالستفادة من 

من أجل تحقيق نمو  -السكان الشباب -اإلنتاجية التي ربما تكون أهم مصدر قوة لها  اإلمكانات

 أعلى وخفض معدالت الفقر.

على الرغم من أن بلدان املنظمة لم تتأثر بشكل كبير باألزمة املالية واالقتصادية العاملية األخيرة، 

بلدان األخرى )انظر عات الإال أن متوسط معدالت البطالة ال يزال أعلى بكثير من متوسط مجمو 

ومن ناحية أخرى، شهدت العديد من البلدان املتقدمة زيادات حادة في معدالت  (.25.1الشكل 

البطالة، ولكنها كانت في معظمها قادرة على خفضها إلى معدالت قريبة من مستويات ما قبل 

 
 
 في  األزمة من خالل تدخالت سياساتية مختلفة. وقد أدت سياسات التنشيط دورا

 
رئيسيا

التقليصمن معدالت البطالة الدورية والهيكلية التي تهدف إلى دعم البحث عن عمل وتعزيز إعادة 

اإلدماج في العمل وتشجيع املشاركة اإلنتاجية في االقتصاد عن طريق الحد من االعتماد على 

 من قبل خدمات التوظيف العامة
 
نفذ سياسات التفعيل عموما

ُ
، والتي (PES) الدعم العام.  وت

 تستهدف العاطلين عن العمل.

ث
ثال

 ال
سم

لق
 ا
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وتهدف سياسات سوق العمل عادة إلى التغلب على إخفاقات السوق التي تحول دون التشغيل 

 التي تواجه عقبات 
 
 واقتصاديا

 
الفعال ألسواق العمل وتوفير الدعم للفئات املحرومة اجتماعيا

ة وليس من شأنها حل جميع مشاكل غير أنها ليست كافي ام االنخراط في العمالة الرسمية.أم

سوق العمل.  ويتطلب نجاح هذه السياسات وجود سوق عمل جيد األداء، والتنسيق الدقيق 

للسياسات وتهيئة ظروف مرجعية مواتية.  وقد تكون طائفة واسعة من مجاالت السياسات، بما 

 ة في سوق العمل.في ذلك السياسات الصحية والتعليمية والضريبية حاسمة في زيادة املشارك

وباإلضافة إلى تدابير )إعادة( اإلدماج في سوق العمل، تسهم سياسات سوق العمل في الحماية  

االجتماعية واإلدماج من خالل توفير دخل بديل خالل فترات مطابقة مطولة في بعض األحيان، 

تكون سياسات وبالتالي التخفيف من حدة الفقر املرتبط بالبطالة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن 

التنشيط وتدابير الحماية االجتماعية متزامنة بشكل جيد لتحقيق نتائج أكثر فعالية من خالل 

 عن االستدامة املالية العامة.
 
 مراعاة أوجه االندماج املحتملة فضال

ویمتلك صانعو السیاسات عادة مجموعة واسعة من األدوات لتحقیق ھذه األھداف، بما في ذلك 

(. وظهرت PLMPs( وسیاسات سوق العمل غير النشطة )ALMPsلعمل النشطة )سیاسات سوق ا

سياسات سوق العمل النشطة على نطاق واسع في فترة ما بعد الحرب في البداية في الدول 

( وزادت بشكل ملحوظ من األهمية منذ التسعينيات، وخاصة في Meager, 2009االسكندنافية )

ب املرتفعة وعدم التوافق املستمر بين العرض والطلب على أوروبا. وزادت معدالت بطالة الشبا

(.  وعلى مدى العقدين ILO, 2016aاليد العاملة من التركيز على سياسات سوق العمل النشطة )

 إزاء سياسة سوق العمل واعتمدته العديد 
 
 نشطا

 
املاضيين، عززت الوكاالت الدولية أيضا نهجا

 (.Bonoli, 2010من البلدان املتقدمة )

ومن بين األهداف الرئيسية لسياسات سوق العمل النشطة زيادة فرص العمل، وتحسين  

 ILO, 2016b; Auerاملساواة، وتعزيز حراك العمالة، وجودة الوظائف، والتقليص من حدة الفقر )

et al., 2008.)  ولتحقيق هذه األهداف، يكون لكل سياسة من سياسات سوق العمل النشطة

 ما تستهدف مجموعات محددة نهجها ومعاييره
 
ا الخاصة ملعالجة العقبات الخاصة.  وكثيرا

ملعالجة املشاكل الخاصة لهذه املجموعات، بما في ذلك الشباب والنساء وذوي اإلعاقة والعاطلين 
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 للطبيعة املكلفة لهذا النوع من التدخل، فإن تقييمات 
 
عن العمل لفترة طويلة واملهاجرين.  ونظرا

 لضمان استخدام املوارد بفعالية.األثر مهمة 

وقد تطورت باستمرار على مدى العقود األخيرة املناقشة بشأن كيفية استخدام التدخالت 

النشطة وغير النشطة في سوق العمل لتعزيز سوق العمل والنتائج االجتماعية.  وعلى الرغم من 

 في بلدان منظمة التعاون والت
 
نمية في امليدان أن هذه السياسات وضعت وطبقت أساسا

االقتصادي، فإن الدروس املستفادة من استخدامها يمكن أن تكون ذات صلة باالقتصادات 

الناشئة والنامية على السواء.  وعالوة على ذلك، فإن أهمية دور التكامل بين سياسات سوق 

قد العمل النشطة والدعم السلبي في تحسين أداء سوق العمل والحفاظ على مستويات املعيشة 

 .(Martin, 2015) تم التأكيد عليه بشكل متزايد في املؤلفات

تعلقة بتنفيذ سياسات وفي هذا الصدد، يناقش هذا القسم القضايا والتحديات الرئيسية امل

حيث يقدم معلومات عامة عن األنواع املختلفة من سياسات سوق العمل النشطة  سوق العمل.

جريت حول تقييم أثر البرامج املنفذة في بلدان وغير النشطة، ويستعرض الدراسات التي أ

وينتهي  بة لدول منظمة التعاون اإلسالمي.مختلفة، ويناقش بعض القضايا ذات الصلة بالنس

 القسم ببعض دراسات الحالة بشأن تنفيذ سياسات سوق العمل.

 سياسات سوق العمل 3.1

تعرف سياسات سوق العمل على نطاق واسع بأنها سياسات توفر بدائل للدخل وتدابير إدماج في  

سوق العمل ألولئك الذين يبحثون عن عمل أو حتى يسعون للحصول على وظائف أفضل.  وقد 

إذ تتعلق السياسات غير النشطة  4جرت العادة على تصنيفها إلى تدخالت نشطة وغير نشطة. 

يل خالل فترات البطالة أو البحث عن عمل، بما في ذلك التأمين ضد البطالة، بتوفير دخل بد

 ومساعدة البطالة والتقاعد املبكر.

ومن ناحية أخرى، تركز سياسات سوق العمل الفاعلة على اإلدماج في سوق العمل. وهي تهدف  

 خالل من ليةالحا الشواغر مع عمل عن الباحثين مواءمة (i)إلى الحد من البطالة عن طريق: 

                                                           
، ما لم (ETF, 2014)و   (Auer et al., 2008) يأتي هذا الفصل بعد تعريفات وتصنيفات سياسات سوق العمل التي وضعتها4

 ينص على خالف ذلك.
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 مهارات تحسين (ii) العمل؛ سوق  عن معلومات توفير أو عمل عن البحث في املباشرة املساعدة

 عمل عن للباحثين حوافز توفير (iii) التوظيف؛ إمكانية تعزيز أجل من وتكييفها عمل عن الباحثين

 خلق (iv) و معينة؛ بخصائص يتمتعون  عمال توظيف أو معينة وظائف قبول  أجل من للشركات أو

 ,ILO) الخاص القطاع لعمل إعانات تقديم أو العام القطاع في عمالة شكل على إما عمل فرص

2016a). 

وتهدف سياسات سوق العمل النشطة إلى إعادة تفعيل العاطلين عن العمل ومساعدتهم في 

تحويل الحصول على عمل مرة أخرى دون توزيع الفوائد على من ال يرغبون في العمل.  ويقال أن 

دعم العاطلين عن العمل من التدابير غير النشطة إلى التدابير النشطة يميل إلى تخفيض مدة 

 معدل البطالة )
 
ومع ذلك، فإن سياسات سوق العمل  (.Pontusson, 2005البطالة وربما أيضا

النشطة منها وغير النشطة غير متعارضة. فخالل الفترات األخيرة، لوحظ بشکل عام أن 

دین من إعانات البطالة یستفیدون بشکل متزاید من سیاسات سوق العمل النشطة، کما املستفی

أن األشخاص الذین یشارکون في سیاسات سوق العمل النشطة یحصلون علی بعض أشکال 

 دعم الدخل.

 
 
واملجموعات املستهدفة الرئيسية لسياسات سوق العمل غير النشطة والنشطة هم عموما

ل، ولكن يمكن لسياسات سوق العمل النشطة أن تستهدف باإلضافة أشخاص عاطلون عن العم

إلى ذلك العمالة الناقصة والعمال الذين يبحثون عن وظائف أفضل أو الشباب في مرحلة 

 ما تستهدف سياسات سوق العمل النشطة مجموعات 
 
االنتقال من الدراسة إلى العمل.  وكثيرا

ق العمل، مثل الشباب والنساء واملسنين وذوي محددة تواجه تحديات خاصة في اإلندماج بسو 

اإلعاقة.  وهي تهدف إلى تحسين فرص العمالة للمجموعات املحرومة بطريقة أو بأخرى من خالل 

 تدخالت مختلفة.  وبعبارة أخرى، فإنها تهدف إلى تحسين "ظروف عرض" العمل.

ؤدي إلى تدفقات وهناك عدم تطابق متواصل بين العرض والطلب في أسواق العمل، مما ي

مستمرة في أسواق العمل. ويفقد البعض وظائفهم، ويبحث الوافدون الجدد عن وظائف أو 

يبحث آخرون عن وظائف أفضل. على الرغم من أن هناك فقدان للوظائف وإيجاد أخرى 

باستمرار في سوق العمل، فهي عادة في أماكن وقطاعات ومهن مختلفة و مع متطلبات وتوقعات 

، مما يؤدي إلى عدم التطابق املستمر مختلفة.  
 
ولذلك، فإن أسواق العمل غير متجانسة تماما
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والبطالة. وفي البلدان النامية، بما في ذلك البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تتفاقم 

  املشكلة مع زيادة العرض على اليد العاملة.

وتتمثل املهمة االقتصادية األساسية املخصصة لسياسات سوق العمل في تحقيق التوازن بين 

لة.  وهناك سياسات متنوعة لسوق عدم التطابق النوعي والكمي للطلب والعرض على اليد العام

العمل مصممة لدعم بعض الفئات املحرومة.  وقد تساهم هذه السياسات بشكل مباشر في 

املطابقة، من خالل تعزيز العرض أو خفضه، وإنشاء أو تغيير هيكل الطلب. وترد أمثلة على 

 .3.1السياسات في الشكل 

يلزم إنشاء مؤسسات فعالة يمكن أن تيسر وبغية تنفيذ مختلف سياسات سوق العمل بنجاح، 

التفاعل بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك خدمات التوظيف العامة والخاصة، 

 

 

 التقاعد المبكر•

 تقليص ساعات العمل•

 األشغال العمومية•

 إنشاء مقاوالت•

 إعانات العمل•

برامج تدريب وإعادة •

 تدريب

 خدمات التوظيف العامة•

املساعدة في البحث عن •
 عمل

التصنيف وتوفير •

معلومات عن سوق 
 تطابق مباشر العمل

 

 تعزيز العرض

 

 

 خفض العرض

 

خلق بنية للطلب أو 
 تغييرها

مطابقة الطلب  
 والعرض

 مطابقة الطلب على العمالة وتوريدها مع سياسات سوق العمل :1.3الشكل 

 (.Auer et al( .)2008تجميع املؤلفين على أساس أور وآخرون ) املصدر:
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 عن ممثلي القطاع الخاص.  
 
واملنظمات غير الحكومية، والبلديات، ومراكز التعليم والتدريب، فضال

اهات العرض والطلب.  وفي غياب ويتمثل أحد األدوار الحاسمة لهذه املؤسسات في مراقبة اتج

الطلب الكافي، على سبيل املثال، فإن االستثمار في تنمية املهارات سيكون أقل فعالية في زيادة 

فرص العمل، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة فعالية البحث عن عمل.  وباملثل، في غياب إمدادات 

 كافية، فإن االستثمار في خلق فرص العمل سيكون أقل فعالية.

( على أن سياسات التنشيط التي 2015تؤكد منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي )

تهدف إلى تعزيز أسواق عمل أكثر شمولية ومرونة تتطلب من الباحثين عن عمل أن يكون لديهم 

( PESالحافز لوظيفة جديدة وزيادة إمكانية توظيفهم، وأن توسع خدمات العمالة العامة )

العمل.  ويناقش التقرير بأن تنفيذ هذه العناصر الرئيسية الثالثة )الدافع  صفر مجموعة 

 عن أي استراتيجية ناجحة للتفعيل يتطلب مؤسسات 
 
وإمكانية العمالة وفرص العمل( فضال

 وسياسات ذات فعالية وكفاءة في سوق العمل.

ي سوق وهناك خطط سياسات سوق عمل مختلفة تتناسب مع احتياجات البلد الخاصة ف

العمل.  ولذلك، من الشائع رصد توصيفات بديلة ألدوات السياسات املختلفة في مختلف 

املناطق.  وبشكل عام، تشمل األنواع الرئيسية من سياسات سوق العمل السلبية، التأمين ضد 

البطالة، وإعانات البطالة، والتقاعد املبكر.  ومن ناحية أخرى، تشمل األنواع الرئيسية من 

ت سوق العمل النشطة التدريب على سوق العمل، وتدابير خلق فرص العمل، وإعانات سياسا

التوظيف، وبرامج البحث عن عمل، ودعم إنشاء املشاريع بين العاطلين عن العمل.  وفي حين أن 

السياسات غير النشطة ال تفرض عادة شروط التدريب أو شروط العمل، فإن استحقاقات 

ع إال عند استيفاء شروط معينة، مثل املشاركة في التدريب أو العمل.  السياسات الفاعلة ال تدف

وسيقدم هذا القسم الفرعي بعض املعلومات املفصلة عن مختلف أنواع سياسات سوق العمل 

 الفاعلة والسلبية.

 األنواع الرئيسي  لسياسات سوق العمل غير النشط   3.1.1

التدخلي، فإن السياسات غير  على النقيض من سياسات سوق العمل النشطة ذات الطابع

النشطة تتسم بطابع تعويض ي.  وهي تهدف إلى التخفيف من الصعوبات املالية وضمان الحد 

األدنى من مستويات املعيشة لألشخاص املتضررين من فقدان الوظائف )البطالة / التقاعد 
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العمل.  املبكر( عن طريق مدفوعات االستحقاقات، أو تقديم دعم لوضع دخل األشخاص في 

وبغض النظر عن بعض االختالفات بين املناطق في تنفيذ هذه السياسات، سيتم تسليط الضوء 

على الخصائص العامة لثالثة أنواع رئيسية من هذه الخطط.  ويشمل ذلك استحقاقات الدخل 

للعاطلين عن العمل أو غير النشطين، أي استحقاقات التأمين ضد البطالة أو املساعدة 

 ة واستحقاقات العجز واستحقاقات التقاعد املبكر.االجتماعي

 اإلعان  / التأمين ضد البطال 

یدفع برنامج التأمين ضد البطالة مساعدات للعمال الذین فقدوا عملھم وحققوا شروط 

استحقاق هذا البرنامج.  ومن الواضح أن الغرض من التأمين ضد البطالة هو تقليل املعاناة 

يدفع التأمين ضد البطالة لألشخاص املؤهلين من العمال من قبل املترتبة عن البطالة.  

الحكومات من االعتمادات املالية املخصصة لفترة معينة.  وفي كثير من الحاالت، ال يحق للعمال 

 من عملهم أو يعملون لحسابهم الخاص الحصول على تأمين ضد البطالة.
 
 الذين يستقيلون طوعا

 مالحظة أن الن
 
ظام ُيساء استعماله من قبل مستخدميه.  ويشار إلى أن إعانات ويمكن أحيانا

 أمام البحث عن عمل أو على األقل للبحث لفترة أطول وبوتيرة أخف )
 
 ,Kraftالبطالة توفر عائقا

1998  .
 
(.  وفي ظل وجود إعانات بطالة سخية، قد يخرج الناس من عملهم بشكل أكثر تواترا

عون أن إعانات البطالة تزيد ولذلك، فإن الخبراء الذين يشكك ون في فوائد السياسات السلبية يدَّ

من البطالة الطوعية، بينما يؤدي خفض مستوى املنافع إلى خفض البطالة.  ومع ذلك، حتى لو 

 مع آثار الرعاية االجتماعية اإليجابية.
 
 مرغوبا

 
 تم استخدام النظام بشكل سيئ، فإنه ال يزال شيئا

 استحقاقات العجز

العديد من البلدان املتقدمة مساعدات خاصة للعاملين الذين يغادرون سوق العمل بشكل  تقدم

دائم بسبب املشاكل الصحية. ومن املتوقع أن يؤدي سوء الحالة الصحية إلى زيادة عدم جدوى 

 استحقاقات ملساعدات 
 
العمل، بل قد يحد من احتمال العودة إلى العمل، بينما يولد أيضا

فادة من مساعدات العجز، يتعين على العمال دفع اشتراكات "كافية" واستيفاء العجز. ولالست

 معايير أخرى يحددها كل بلد.
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 ملسائل 
 
وكما هو الحال في نظام التأمين ضد البطالة، تتعرض نظم استحقاقات العجز أيضا

وهذا قد األخطار األخالقية من خالل الجمع بين السخاء العالي لالستحقاقات وغياب الرقابة.  

يقلل من الرغبة في العمل لدى األفراد الذين يعانون من مشاكل صحية ولكن مع بقاء القدرة 

 ما ترتبط استحقاقات العجز السخية وسهولة الوصول إليها بمعدالت 
 
لديهم على العمل.   وغالبا

لتحسين  املستفيدين ذوي اإلعاقة العالية.  ولذلك، اتخذت العديد من البلدان املتقدمة خطوات

فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة قبل النظر في إعانات العجز وتشجيع حوافز العمل 

 (.OECD, 2009لألشخاص الذين يستفيدون بالفعل من االستحقاقات )

 استحقاقات التقاعد املبكر 

تستخدم استراتيجيات التقاعد املبكر على نطاق واسع للتصدي ملشاكل من قبيل تلك التي 

ود سوق العمل، وإدخال تكنولوجيات جديدة، وأنشطة إعادة الهيكلة التي تؤدي إلى تفرضها قي

 ,Mirkinاإلسراف واإلفراط في العمل، وصعوبات البحث عن عمل بين فئات سكانية معينة )

 إعادة تدريب العمال املسنين لجعلهم  (.1987
 
وفي ظروف معينة، قد يكون من املكلف جدا

قادرين على العمل ومنتجين من خالل برامج مختلفة للتدريب أو تنمية املهارات.  ولذلك، تميل 

بعض الحكومات إلى تنفيذ نظام التقاعد املبكر لكبار السن الذين هم على وشك بلوغ سن 

 التقاعد.

للتقاعد املبكر آثار مختلفة إذا كان املستفيدون على رأس عملهم أو عاطلين عن العمل. وسيكون  

على أولئك الذين يبحثون عن  ولن يترتب على التقاعد املبكر للعاطلين عن العمل بالفعل آثار 

 التقاعد املبكر للعاملين من  عمل.
 
أجل توفير فرص عمل أكبر وفي بعض الحاالت، يسعى أيضا

وحتى إذا فشلت مخططات التقاعد املبكر في تعزيز املستوى العام للعمالة، فقد يظل  للشباب.

من املفيد اعتبارها مفيدة إذا أعيد توزيع فرص العمل لصالح الفئات األخرى التي تعاني من 

معدالت عالية من البطالة بشكل غير متناسب.  ومن ناحية أخرى، إذا أعيد تعريف العمال 

، لم يتحقق ش يء لتلبية تطلعات هؤالء العمال العاطلين عن العم
 
ل بالفعل كمتقاعدين مبكرا

 الذين يرغبون في مواصلة العمل.
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 األنواع الرئيسي  لسياسات سوق العمل النشط  3.1.2

 في جميع أنحاء العالم ولكنها تختلف في الوفرة 
 
توجد سياسات نشطة في جميع البلدان تقريبا

على خلق فرص عمل جديدة على املدى املتوسط والطويل والتصميم والتنفيذ.  فهي تساعد 

فقط باالقتران مع سياسات عامة أخرى، مثل سياسات االقتصاد الكلي والسياسات الصناعية 

والتعليمية.  وباإلضافة إلى خلق فرص العمل، توفر سياسات سوق العمل النشطة فوائد إضافية 

تقليص من حدة الفقر والقدرة على التكيف للبلدان. فهي تسهم في تحقيق أهداف اإلنصاف وال

 على 2008وآخرون ) Auer(.  ويوضح Auer et al., 2008مع التغيير )
 
( أن البلدان األكثر انفتاحا

االقتصاد العالمي هي البلدان التي وضعت سياسات نشطة لسوق العمل على وجه التحديد من 

لى العوملة والتغير التكنولوجي في مجال أجل حماية عمالها من بعض اآلثار السلبية املترتبة ع

 العمالة.

وال يوجد تصنيف موحد لسياسات سوق العمل النشطة في األدبيات ذات الصلة باملجال.  وهي 

 البحث في املساعدة (i)وهذه الفئات هي:  .(ETF, 2014; ILO, 2016b) تصنف عادة إلى أربع فئات

 في العمالة (iv) و الخاص؛ القطاع في العمالة حوافز (iii) العمل؛ سوق  في التدريب (ii) عمل؛ عن

وتهدف برامج املساعدة على البحث عن عمل إلى تعزيز جهود البحث لدى األفراد  .العام القطاع

كما  ونوعية مطابقة الوظائف الناتجة. الباحثين عن عمل، والكفاءة العامة لعملية البحث،

نشطة الكالسيكية التي تستخدم على نطاق تهدف برامج التدريب، كسياسات سوق العمل ال

وتهدف  والحد من عدم تطابق املهارات.واسع في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة املوارد البشرية 

برامج الحوافز للقطاع الخاص إلى إيجاد حوافز تغّير سلوك أرباب العمل و / أو العامل فيما يتعلق 

جور ومساعدة األفراد الذين يعملون لحسابهم بالعمالة في القطاع الخاص، مثل إعانات األ 

، تركز برامج التوظيف املباشرة في القطاع العام على استحداث فرص عمل 
 
الخاص.  وأخيرا

مباشرة وتوفير األشغال العامة أو األنشطة األخرى التي تنتج السلع أو الخدمات العامة التي 

 )الجدول 
 
 (.1.3تستهدف عادة األفراد األكثر حرمانا
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 التصنيف الكالسيكي لسياسات سوق العمل النشط  :1.3الجدول 

 األدوات الهدف الظنوع

التدريب في سوق 

 العمل

تحسين املؤهالت واإلنتاجية والقدرة على 

 العمل لدى املشاركين

التدريب في قاعات دراسية، والتدريب 

 أثناء العمل، وخبرات العمل

 حوافز القطاع الخاص
إيجاد حوافز لتغيير سلوك أصحاب العمل  

 و / أو العمال

إعانات األجور ومساعدة األفراد الذين 

 يعملون لحسابهم الخاص

املساعدة في البحث 

 عن عمل
 زيادة كفاءة عملية مطابقة الوظائف

دورات البحث عن عمل، ووكاالت 

التشغيل، والتوجيه املنهي، وتقديم 

 اإلرشاد واملتابعة، والعقوبات

برامج التوظيف 

املباشرة في القطاع 

 العام

 على صلة مع سوق 
 
إبقاء أكثر العمال حرمانا

 العمل ملنع فقدان املوارد البشرية

إنتاج وتوفير األشغال العامة أو غيرها 

من األنشطة التي تنتج السلع 

 والخدمات العامة

 ومصادر أخرى. Bredgaard (2015)و ، (2016b) الدولية ، ومنظمة العمل(ETF, 2014)املصدر: تجميع املؤلفين استنادا إلى 

( سياسات 2017) McKenzieومع ذلك، هناك تصنيفات بديلة في األدبيات ذات الصلة.  ويصنف 

 توفير زيادة إلى تهدف التي البرامج (i)سوق العمل النشطة التقليدية إلى ثالث مجموعات رئيسية: 

 تزيد التي البرامج (ii) ؛(املنهي التدريب خالل من العمل على العمال قدرة زيادة خالل من) العاملة اليد

 تيسر التي البرامج  (iii)و ؛(العمل تكاليف لتغطية إعانات تقديم طريق عن) العاملة اليد على الطلب

بين سياسات سوق العمل النشطة  Meager (2009)  كما يميز .العمل سوق  في واملطابقة البحث

التي تركز على جانب العرض )مثل مخططات التدريب واملعلومات وأنشطة الوساطة الوظيفية 

واملعلومات واإلرشاد والتوجيه للباحثين عن عمل والعقوبات والحوافز ومساعدة األفراد الذين 

لعمل )مثل اإلعانات يعملون لحسابهم الخاص(، وتلك التي تركز على جانب الطلب في سوق ا

 5املقدمة ألصحاب العمل وخطط إيجاد فرص العمل(.

 ل
 
، هناك أربعة أنواع "مثالية" من سياسات سوق العمل النشطة. وھي تعزيز Bonoli  ووفقا

(. ويقول أنه من 2.3الحوافز، ومساعدة العمالة، واملھنة، واستثمار املوارد البشرية )الجدول 

 تفعيل ھذه ا
 
ألنواع األربعة بمؤشرات قابلة للقياس ومن ثم عمل خریطة لتباينها عبر املفید جدا

أكثر فائدة في  Bonoli  (2010)الزمان واملکان. وفي ظروف معينة، قد يكون التصنيف الذي قدمه

 تحديد األولويات وإجراء تدخالت هادفة بشكل أفضل.

                                                           
5

ملزيد من التفاصيل حول هذا  (Eichhorst and Konle-Seidl 2016 ,راجع )يقسم البعض اآلخر التدخالت إلى تدابير وخدمات ودعم. 

 التصنيف، والذي يستخدمه املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية أيضا.
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 األنواع املثالي  لسياسات سوق العمل النشط  :2.3الجدول 

 األدوات الهدف الظنوع

 تعزيز الحوافز
تعزيز حوافز العمل اإليجابية والسلبية 

 لألشخاص املستفيدين

اإلعفاءات الضريبية، كمزايا  -

 مستحقة أثناء العمل

الحدود الزمنية للحصول على  -

 الحافز

 تخفيضات اإلعانات -

 شروط استحقاق اإلعانات -

 العقوبات -

 مساعدة العمال 
العقبات أمام العمل وتسهيل )إعادة( إزالة 

 االنخراط في سوق العمل

 خدمات التوظيف -

 إعانات العمالة -

 تقديم املشورة -

 برامج البحث عن عمل -

 املهظن 

االحتفاظ بالناس العاطلين عن العمل؛ 

الحد من استنفاد املوارد البشرية أثناء 

 البطالة.

 

 خطط إيجاد فرص العمل في  -

 القطاع العام

 برامج التدريب غير املتعلقة  -

 بالعمالة

استثمار املوارد 

 البشري 

 تحسين فرص العثور على

عمل من خالل رفع مهارات العاطلين عن  

 العمل

 التعليم األساس ي -

 التدريب املنهي -

 Bonoli (2010)املصدر: 

تظهر هيكل وبغض النظر عن التصنيف، فإن األنواع املختلفة لسياسات سوق العمل النشطة 

مختلف للتكاليف والتأثير على أسواق العمل.  وفي ما يلي، يتم إبراز الخصائص الرئيسية ملعظم 

أدوات سوق العمل النشطة التقليدية.  ويشمل ذلك برامج التدريب، وحوافز القطاع الخاص، 

 
 
بأنها  واملساعدة في البحث واملطابقة، والعمالة في القطاع العام.  وتعرف هذه الفئات أيضا

الفئات الرئيسية لسياسات سوق العمل النشطة في قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في 

امليدان االقتصادي بشأن برامج سوق العمل وقاعدة بيانات سياسة سوق العمل في املكتب 

( 2014(.  ويقدم صندوق التبادل التجاري )Bredgaard, 2015اإلحصائي للجماعات األوروبية )

( املالمح الرئیسیة لسیاسات سوق العمل النشطة، والتي تم 2016bظمة العمل الدولیة )ومن

 .3.3تلخیصھا في الجدول 
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 برامج التدريب 

برامج التدريب هي تدابير سوق العمل التي تهدف إلى تحسين فرص األشخاص الذين يعانون من 

 في مشاكل في سوق العمل بسبب االفتقار إلى املهارات الكافية.  
 
 هاما

 
وهي تمثل عنصرا

استراتيجيات السياسة العامة التي تهدف إلى زيادة املوارد البشرية وتعزيز فرص العمل للفئات 

 إلى تحسين جودة العمل، واألرباح واإلنتاجية.  وباعتبارها أكثر األدوات 
 
املستهدفة.  وتهدف أيضا

وع البرنامج الذي يتم تنفيذه في التقليدية لسياسات سوق العمل النشطة، فإن التدريب هو ن

  (.ETF, 2014معظم أنحاء العالم )
 
ويمكن توفير هذه البرامج أثناء العمل أو خارجه، تبعا

 لالحتياجات واملتطلبات.

 : املالمح الرئيسي  لبرامج سوق العمل النشط 3.3الجدول 

 

املساعدة في البحث عن 
 عمل

 حوافز القطاع الخاص التدريب
العمالة 

 العامة

األنواع 
الفرعي / 
 املكونات

التدريب على البحث عن 
عمل. وتقديم اإلرشاد؛ 

واملتابعة؛ ووكاالت 
 التشغيل؛ والعقوبات

التدريب في قاعات دراسية ؛ 
وممارسة العمل؛ والتدريب على 

املهارات األساسية؛ والتدريب 
 على املهارات الحياتية

إعانات األجور 
ومساعدة األفراد الذين 

يعملون لحسابهم 
 الخاص ومنح البدء

 

التكاليف 
 الحكومي 

 مرتفع مرتفع متوسط/ مرتفع منخفض

اآلثار قصيرة 
 املدى

 إيجابي إيجابي سلبي إيجابي

اآلثار طويل  
املدى )أفضل 

 حال (
 إيجابي ضئيل إيجابي كبير إيجابي ضئيل

من معدوم 
إلى إيجابي 

 ضئيل

اآلثار طويل  
املدى )أسوء 

 حال (
 سلبي كبير سلبي سلبي ضئيل سلبي ضئيل

 مرتفع مرتفع منخفض متوسط الن وح

الدورة 
 االقتصادي 

في أي وقت. التوسع في 
 الكساد

 كساد في أي وقت في أي وقت. التوسع في الكساد

 .ILO (2016b) و ETF (2014)املصدر: 

، فمن املتوقع أن يكون احتمال عمالة املشاركين في 
 
 طويال

 
وبما أن برامج التدريب تستغرق وقتا

 على املدى املتوسط والطويل، ما لم تكن 
 
، ولكن التأثير سيكون إيجابيا

 
املدى القصير سلبيا

ين محتويات التدريب قديمة أو غير مجدية. وفي املمارسة العملية، تقدم برامج التدريب لفئت
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 املنخفض الدخل ذوي  األشخاص  (ii)و العمل عن العاطلين العمال عموم (i)مستهدفتين هما: 

. السن كبار من والعمال اإلعاقة وذوي  والنساء الشباب من ومعظمهم للخطر، واملعرضين والضعفاء

 وكانت البرامج التي تستهدف الشباب شائعة بشكل خاص في أمريكا الالتينية، التي تعمل كبديل

 (.McKenzie, 2017للتعليم الرسمي للشباب الذين تسربوا من نظام التعليم )

 ملاذا ال تقدم الشركات هذا التدريب بمفردها، أو ملاذا ال يقوم 
 
ومن األسئلة التي تطرح عادة

 ما تمول الشركات 
 
الباحثون عن عمل بهذا التدريب في الدورات املمولة من القطاع الخاص.  نادرا

 موارد محدودة الجهود لت
 
نمية املهارات. ومن ناحية أخرى، فإن الباحثين عن عمل يملكون عموما

لالستثمار في مهاراتهم ولديهم معرفة محدودة بمتطلبات املهارات العامة.  ولذلك فمن املنطقي أن 

تتدخل الحكومات وتقدم برامج تدريبية خاصة للفئات املحرومة.  وبالتالي، فإن التكاليف التي 

 كبدها الحكومات عادة ما تكون مرتفعة.تت

 حوافز القطاع الخاص واإلعانات

برامج حوافز القطاع الخاص هي تدخالت تهدف إلى تغيير سلوك أصحاب العمل و / أو العامل 

فيما يتعلق بالعمالة في القطاع الخاص.  وأبرز برنامج في هذه الفئة هو إعانات األجور. والهدف 

أصحاب العمل على توظيف عمال جدد أو املحافظة على الوظائف من اإلعانات هو تشجيع 

 ETF, 2014الهشة )
 
 ما تستهدف األفراد العاطلين عن العمل لفترات طويلة، ولكن أيضا

 
(. وكثيرا

غير املهرة والشباب والقوى العاملة في املناطق املحرومة.  ويؤدي االستهداف األفضل إلى خفض 

 الذين كانوا سيحصلون على عمل على أي حال. اإلعانات املقدمة إلى أولئك

والدافع األساس ي للحصول على إعانات األجور املؤقتة هو خفض تكلفة توظيف عامل في شركة 

 أن 
 
 معدالت العمالة على املدى القصير، فإنه من املرجح أيضا

 
ما.  وفي حين أنها يحسن أساسا

ارات مهنية محددة وإنتاجية العمال وإعطاء يكون لها آثار على املدى الطويل من خالل تعزيز مه

الفرصة للشركات ملعرفة املزيد عن املؤهالت الحقيقية للعمال من أجل مطابقة فرص العمل 

وتشكل مساعدة األفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص 6(. McKenzie, 2017بشكل أفضل )

 آخر من أشكال العمالة املدعومة من القطاع الخاص، التي 
 
تقدم املنح أو القروض، وفي شكال

                                                           
 Levinsohn and Pugatch لمتوقعة.وهناك أيضا بعض اآلراء في األدبيات بأن إعانات األجور قد ال تسفر عن النتيجة ا6

، على سبيل المثال، أشارا إلى أن العمال قد يزيدون أجورهم التحفظية استجابة لإلعانات، وبالتالي فإن تكلفة العمل قد ال (2014)

 تنخفض بكامل قيمة اإلعانة.
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 الدعم االستشاري لألفراد العاطلين عن العمل الذين يبدأون أعمالهم 
 
بعض األحيان أيضا

 ما يتم الجمع بين الدعم املالي وبرامج التدريب في البلدان النامية )
 
 (.ETF, 2014الخاصة. وغالبا

 املساعدة في البحث ومطابق  فرص العمل

بحث عن عمل إلى تشجيع الباحثين عن عمل في جهودهم للعثور على تهدف برامج مساعدة ال

وظيفة، ورفع كفاءة عملية البحث الشاملة، ونوعية مطابقة الوظائف الناتجة.  املساعدة في 

البحث عن وظيفة سيكون لها تأثير على املدى القصير فقط ما لم يتم الحصول على تفضيالت 

املستقبل. وعادة ما تكون التكاليف التي تتكبدها الحكومات تغيير وظيفة أو إمكانية التوظيف في 

 في معالجة النقص في املعلومات فيما 
 
 مهما

 
منخفضة بالنسبة لهذه البرامج، ولكنها قد تلعب دورا

يخص سوق العمل، وخاصة في البيئة السريعة التغير أثناء التعديالت الهيكلية أو حاالت الركود 

وتأخذ هذه الخدمات أهمية خاصة عندما يكون هناك عدم تكافؤ أو  (.ETF, 2014االقتصادي  )

نقص في املعلومات عن املهارات الحالية واملستقبلية املطلوبة في سوق العمل وكذلك عندما يكون 

 هناك نقص في املعلومات عن التوزيع الجغرافي والقطاعي لفرص العمل.

 العمال  في القطاع العام 

باشرة في القطاع العام على اإليجاد املباشر وتوفير األشغال العامة أو غيرها تركز برامج العمالة امل

 
 
من األنشطة التي تنتج سلع أو خدمات عامة.  وتستهدف هذه البرامج عادة الفئات األكثر حرمانا

من أجل إبقائهم مرتبطين بسوق العمل ومنع فقدان املوارد البشرية خالل فترة البطالة.  ومع 

 كشبكة أمان للفئات املحرومة.  زيادة الطل
 
ب على اليد العاملة، فإن هذه البرامج تعمل أيضا

 النخفاض اإلنتاجية املتوقعة، تكون التكاليف الصافية التي تتكبدها الحكومات 
 
ولكن، نظرا

.
 
 مرتفعة عادة

 وعلى الرغم من أن هذه التدابير توفر فرص عمل قصيرة األجل، إال أنه يشاع أنها ال تسهم 
 
إسهاما

 في زيادة احتمالية توظيف املستفيدين، ألن فرص العمل التي يتم توفيرها ليست مرتبطة 
 
كبيرا

 ما تكون بمثابة أداة للسياسة 
 
 باالحتياجات الفعلية في سوق العمل.  وكثيرا

 
 وثيقا

 
ارتباطا

 من استبدال الدخل السل
 
 بي.االجتماعية توفر الدخل وتخفض البطالة وتشجع العمل بدال
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 تقييم سياسات سوق العمل النشط  3.2

 نظرا ألهمية فرص العمل في التقليص من حدة الفقر، ونمو اإلنتاجية، والتماسك االجتماعي

(World Bank, 2012) فال عجب أن يقوم صانعو السياسات بتنفيذ مختلف اإلصالحات في سوق ،

حدة البطالة.  إن تنظيم العمل لتعزيز فرص العمل، وتحفيز خلق فرص العمل والتقليص من 

حماية العمالة، والحد األدنى لألجور، ونظام الضرائب / اإلعانات، وسياسات سوق العمل 

النشطة هي سمات بارزة للتدخالت في سوق العمل. وقد وضعت سياسات سوق العمل النشطة 

لعمالة في البلدان االسكندنافية بهدف دمج القدرة التنافسية لالقتصاد املفتوح مع ضمان ا

 في مجموعة صناع Armingeon, 2007الكاملة والعدالة االجتماعية )
 
 هاما

 
(.  واليوم، تلعب دورا

 في البلدان النامية على نحو 
 
السياسات االقتصادية في كثير من البلدان املتقدمة النمو، و أيضا

حة البطالة الدورية متزايد.  غير أن السؤال املهم هو مدى فعالية هذه التدخالت املكلفة في مكاف

 7والهيكلية وزيادة املشاركة اإلنتاجية في سوق العمل.

هناك الكثير من دراسات تقييم األثر التي تدرس التأثيرات املباشرة )اآلثار العالجية( للبرامج 

الفردية على املشاركين فيها من حيث متغيرات النتائج مثل مدة البطالة ومعدل العمالة أو األرباح 

ام أساليب متطورة تتراوح بين الدراسات التجريبية باستخدام االختيار العشوائي باستخد

ملجموعة متنوعة من األساليب غير التجريبية.  وعادة ما تكون نتائج دراسات االقتصاد الجزئي 

 هذه مختلطة.

 لتقييمات التأثيرات التي قام بها 
 
وآخرون  Cardوقد أظهر تحليل استخالص ي أجري مؤخرا

تقييم اقتصادي لسياسات سوق العمل النشطة في  200(، الذين يستخدمون أكثر من 2015)

بلدان مختلفة، معلومات هامة حول تأثيرات أنواع مختلفة من البرامج. وتبين الدراسة أن 

متوسط تأثيرات سياسات سوق العمل النشطة ال تذكر في املدى القصير، ولكنها أكثر أهمية على 

هناك مكاسب أكبر من البرامج التي تركز على تراكم املوارد البشرية، على الرغم املدى املتوسط.  و 

من أن اآلثار قصيرة األجل أكبر في برامج املساعدة على البحث عن عمل.  ويؤكدون أن برامج 

                                                           
7

وظيفة. ونفقات برامج سوق العمل النشطة مثل  في العديد من البلدان، تنفق الحكومات مبالغ كبيرة بهدف زيادة العمالة وسرعة إيجاد

 Eichhorst% من الناتج املحلي اإلجمالي في بعض البلدان )1املساعدة في البحث عن عمل والتدريب ودعم األجور والعمالة العامة تتجاوز 

and Konle-Seidl, 2016.السيما في البلدان االسكندنافية ،) 
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التوظيف في القطاع العام ال تكاد تذكر أو حتى أنها برامج ذات آثار سلبية في كل الفترات الزمنية.  

ون تباين منتظم فيما بين مجموعات املشاركين، مع تأثيرات أكبر بالنسبة لإلناث واملشاركين ويجد

الذين يدخلون من بطالة طويلة األجل.  وعلى النقيض من ذلك، فإن تقديرات البرنامج للشباب 

والعمال املسنين تكون عادة أقل إيجابية من املجموعات األخرى. کما یجدون أن سیاسات سوق 

 إیجابیة في فترات بطئ النمو وارتفاع معدالت البطالة. العم
 
ل النشطة من املرجح أن تظھر آثارا

 Kroft etوبالنظر إلى االحتمال الكبير  ملغادرة العاطلين عن العمل لفترات طويلة القوى العاملة )8

al., 2016)نهي ، تشير هذه النتيجة إلى أن سياسات سوق العمل النشطة )برامج التدريب امل

ملواجهة التقلبات الدورية وإعانات التوظيف الخاصة( ستكون استجابة مناسبة وفعالة 

 للسياسات لتجنب وجودها من القوى العاملة.

كما تم تلخيص النتائج العامة حول فعالية سياسات سوق العمل النشطة في املؤلفات في منظمة 

 لذلك:b 2016العمل الدولية )
 
 (. ووفقا

 ما تكون  -
 
ولى برامج املساعدة على البحث عن عمل فعالة، ال سيما خالل السنة األ  غالبا

وتعتبر هذه تدخالت منخفضة التكلفة، ولذلك من األرجح أن  بعد املشاركة في البرنامج. 

 تكون فعالة من حيث التكلفة.

، على املدى القصير واملتوسط. -
 
 يبدو أن برامج إعانات األجور فعالة جدا

عامة ليست فعالة في زيادة فرص عمل املشاركين.  وعلى املدى األطول، برامج العمالة ال -

 قد يكون لها آثار سلبية.

برامج التدريب في سوق العمل فعالة إلى حد ما. ومع ذلك، وبسبب عناصر تكوين املوارد  -

البشرية، فإن تأثيرات سياسات سوق العمل النشطة متوسطة املدى وعلى املدى 

 من اآلثار على املدى القصير.الطويل أكثر إيجابية 
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 1995دراسة أجريت بين عامي  97( التي تقيم آثار البرنامج من Card et al., 2010لنفس املؤلفين )بنيت هذه الدراسة على دراسة سابقة 

. وجد الباحثون أن برامج املساعدة في البحث عن عمل تسفر عن آثار برنامجية مواتية نسبيا، في حين أن برامج التوظيف في 2007و 

ج التدريب غير فعالة على املدى القصير، ولكن هناك آثار إيجابية على املدى القطاع العام أقل فعالية. ومرة أخرى، يبدو أن برام

 املتوسط.
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بالنسبة إلى برامج سوق العمل النشطة للبالغين، نجد أن برامج الشباب أقل فعالية   -

 ما تكون أكثر 
 
في بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، ولكنها غالبا

 في بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )
 
 (.LACنجاحا

 اآلثار العامة لسیاسات سوق العمل النشطة علی مر الزمن. ال تتحسن -

 التدخل املبكر أفضل من التدخل املتأخر. -

ومن الواضح أنه على الرغم من بعض اآلثار اإليجابية، فإن مجموعة متزايدة من األدلة تبين أن 

 مما يتوقعه صناع السياسات واملشاركين في البرنامج 
 
سياسات التنشيط تكون أقل فعالية عموما

، خالل استعراضهم van den Berg (2016)و    Créponوأخصائيي االقتصاد في العادة.  ويخلص 

أدلة البلدان املتقدمة إلى حد كبير ، إلى أن النظرة العامة لسياسات سوق العمل النشطة قاتمة 

إلى حد ما.  واليقتصر هذا على سياسات سوق العمل النشطة في البلدان املتقدمة. كما يوضح 

McKenzie (2017)التدريب على  ، فإن سياسات سوق العمل النشطة التقليدية التي تركز على

املهارات، ودعم األجور، واملساعدة في البحث عن عمل لها آثار متواضعة في البلدان النامية في 

املشاكل الرئيسية والتحديات املتصلة بتنفيذ سياسات  4.3أحسن األحوال.  وترد في الجدول 

 (.2008وآخرون. ) Auerسوق العمل النشطة، على النحو الذي قدمه 

( b 2016ن أمریکا الالتینیة ومنطقة البحر الکاریبي، تجد منظمة العمل الدولیة )وفي حالة بلدا

(. ووفقا ملنظمة العمل 2015وآخرون  ) Cardنتائج مماثلة مع التقدیرات العاملیة التي أجراھا 

، فإن تقديرات البرنامج للشباب والعمال املسنين تكون عادة أقل إيجابية من (2016b) الدولية

 للتقديرات العاملية لتقييمات االقتصاد املجموعا
 
ت األخرى في العينة العاملية. ومرة أخرى، خالفا

الجزئي، وجد أن آثار البرامج في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي أكثر إيجابية في أوقات النمو 

 9االقتصادي املرتفع وانخفاض معدالت البطالة.

ئي لها قيمة كبيرة في تحديد ما هو فعال وما ال ينطبق وفي حين أن مؤلفات تقييم االقتصاد الجز 

على سياسات سوق العمل النشطة الفردية، فإنه ال يمكن استخدامه لتحديد اآلثار االقتصادية 

الكلية األوسع الستراتيجيات التنشيط.  وبسبب اآلثار غير املباشرة )االستبدال اإلبعاد وآثار الحمل 
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لدى منظمة العمل الدولية مشروع خاص بشأن سياسات سوق العمل النشطة في بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي، تجمع معلومات 

ة والكاريبي منذ التسعينات. ويسهل ذلك إجراء البحوث بشأن عن سياسات سوق العمل املنفذة في مجموعة من بلدان أمريكا الالتيني

 سياسات سوق العمل مقارنة باملناطق األخرى.
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 على منظور الوظائف لغير املشاركين أو غير الزائد( لسياسات سوق العمل ا
 
لنشطة، قد تؤثر أيضا

 بالنسبة للمشاركين 
 
 إيجابيا

 
املستفيدين. لذلك، حتى لو كان لسياسات سوق العمل النشطة أثرا

 الفرديين، فإنها قد ال تحسن وضع سوق العمل ككل.

إن عدد دراسات األثر الكلي وباملقارنة مع مجموعة كبيرة من دراسات تقييم االقتصاد الجزئي، ف 

 ما.  وباستعراض عدد من تقييمات األثر على مستوى االقتصاد الكلي، يظهر
 
 ضئيل نوعا

(Martin, 2015) طالة والبطالة على املدى أن إنفاق سياسات سوق العمل النشطة يقلل من الب

 والعمالة العمالة، وحوافز التدريب، نتائج أن (2015a) منظمة العمل الدوليةوترى  الطويل.

 وزيادة البطالة من الحد حيث من النتائج أفضل هي املباشرة العمل فرص خلق وتدابير املدعومة،

کما یظھر أیضا أن سیاسات سوق العمل النشطة ھي أکثر فعالیة   .واملشاركة العمل فرص

 بالنسبة للمھارات املتدنیة مقارنة بعموم السکان.

وتشير جميع هذه األدلة إلى أن سياسات سوق العمل النشطة ال تزال حاسمة في تحسين فرص  

العمالة للفئات املحرومة، ولكن ال يزال هناك مجال كبير لتحسين فعالية البرامج.  وكما يقول 

McKenzie (2017) ليس كل ما يختبره واضعو السياسات يعمل"، ولذلك ينبغي تطوير وتنفيذ" ،

ات جديدة في مجال السياسات، ومن ثم ينبغي تقييم فعاليتها بانتظام من خالل تقييمات ابتكار 

 دقيقة لألثر من أجل اختبار نتائج البدائل املنافسة.

 قضايا حول البلدان األعضاء في مظنمم  التعاون اإلسالمي 3.3

السوق وکما تم توضيحه في السابق، فإن سياسات سوق العمل تهدف إلی التغلب علی إخفاقات 

 
 
التي تحول دون التشغيل الفعال ألسواق العمل، وتقديم الدعم للفئات املحرومة اجتماعيا

 والتي تواجه عقبات تحول دون دخولها إلی العمالة الرسمية.  ومع ذلك، تواجه أسواق 
 
واقتصاديا

الجها العمل في البلدان النامية، على عكس أسواق البلدان املتقدمة، تحديات محددة يجب أن تع

السياسة العامة، مثل انخفاض التحصيل العلمي بين القوى العاملة، وارتفاع مستويات العمل 

غير الرسمي، وعدم وجود معلومات حديثة عن السوق. ويتطلب ذلك صياغة السياسات الخاصة 

 بظروف كل بلد.  وقد تكون تجارب البلدان النامية األخرى أكثر قيمة من تجارب البلدان املتقدمة

 النمو.
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 من أجل زيادة مشاركتهم في  
 
 وضع سياسات للسكان غير النشطين اقتصاديا

 
ومن املهم أيضا

سوق العمل. ومع انخفاض معدل البطالة اإلجمالي وإزدياد العبء اإلجمالي للمنافع املقدمة إلى 

 في
 
 بعض املجموعات غير النشطة في بعض البلدان املتقدمة النمو، فإن هناك أيضا تحوال

 
 
االهتمام لهؤالء الناس من أجل إدماجهم بشكل سليم في سوق العمل. بيد أنه من الشائع أيضا

مالحظة أن بعض البلدان النامية ال تملك سياسات شاملة لسوق العمل على اإلطالق. وتتفاعل 

 العمالة مع السياسات األخرى، مثل التجارة واملالية والتعليم والتنمية الصناعية.

 لصانعي السياسات في  وعالوة على
 
 كبيرا

 
ذلك، تشكل مشاركة الشباب في سوق العمل تحديا

، فإن متوسط بطالة الشباب في دول 1بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.  وكما هو مبين في القسم 

% في البلدان النامية غير األعضاء.  11%، مقارنة بنحو 16منظمة التعاون اإلسالمي يزيد عن 

م الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الشباب في سبيل الوصول إلى سوق العمل ويظهر هذا الرق

للمرة األولى. کما یشير إلی حجم خسارة اإلنعاش القتصادات دول منظمة التعاون اإلسالمي.  

وينبغي أن يكون تحسين آفاق التوظيف ملاليين الشباب في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إحدى 

دول املنظمة.  ويتطلب ذلك اتخاذ مبادرات ملموسة في مجال السياسات في األولويات العليا ل

مجال أسواق العمل.  وستستخدم سياسات سوق العمل النشطة في هذا االتجاه. يمكن لتوفير 

حوافز للعمالة عن طريق خفض تكاليف أجور الشباب، أوخلق فرص عمل مؤقتة، أو تعزيز 

واستبقائه، أن تشكل بعض األدوات السياسية املمكنة  املهارات ذات الصلة بالحصول على عمل

 للشباب.

وفي هذا الصدد، تحتاج بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى تطوير نهجها الخاص في سياسات 

سوق العمل من خالل أخذ مشاكلها املتنوعة وظروفها األساسية بعين االعتبار.  كما تعتمد 

 من  البلدان املتقدمة استراتيجيات مختلفة
 
ملشاكل سوق العمل لديها.  وهي تستخدم خليطا

أدوات سياسة سوق العمل وتطورها باستمرار للتصدي للتحديات التي تواجهها.  وحدد 

Blanchard (  ثالثة نظم رئيسية لسوق العمل في البلدان املتقدمة، حيث تم 2014وآخرون )

، والثالثة لم ت
 
 كن كذلك.تقييم اثنين منها على أنها ناجحة نسبيا
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  ]يعتمد على انخفاض حماية العمالة وانخفاض  نموذج "إنجلو ساكسون": -]ناجح

تأمين البطالة، مما يؤدي إلى تدفقات كبيرة، ومدة قصيرة للبطالة، وانخفاض معدل 

 البطالة.

  ]يعتمد على درجة متوسطة إلى عالية من نموذج "بلدان الشمال األوروبي" -]ناجح  :

وعلى تأمين بطالة سخي ومشروط، وعلى سياسات سوق العمل النشطة حماية العمالة، 

 القوية، مما يسمح بإعادة تخصيصه مع الحفاظ على البطالة املنخفضة.

  ]يعتمد على الحماية العالية للعمالة، والتأمين السخي  النموذج "القاري":  -]غير ناجح

لذي يؤدي إلى محدودية ضد البطالة، ومحدودية سياسات سوق العمل النشطة، األمر ا

 إعادة التخصيص وارتفاع معدل البطالة.

 

 .
 
وستكون لهذه التجارب آثار مؤكدة على صنع السياسات في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أيضا

وإن عدم توفر البيانات حول سياسات سوق العمل النشطة في بلدان املنظمة يعرقل إجراء 

لسياسات في بلدان املنظمة. ويقدم املسح الذي أجرته تقييمات أشمل على نطاق وأثر هذه ا

( IADB( ومصرف التنمية للبلدان األمريكية )WAPESالرابطة العاملية لخدمات العمالة العامة )

بعض األفكار بشأن سياسات  2014من دوائر العمالة العامة في جميع أنحاء العالم في عام  73مع 

 ظمة التعاون اإلسالمي.سوق العمل في البلدان األعضاء في من
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 املشاكل الرئيسية لسياسات سوق العمل النشطة: 4.3الجدول 

 املشاكل الخاصة املشاكل العامة 

خدمات العمال  

 العام 

 

 من خدمتهم -
 
 إدارة العاطلين عن العمل بدال

 كونها بعيدة عن احتياجات السوق  -

 الهيكلية املركزية -

 الشاغرةانخفاض اإلعالن عن الوظائف  -

 انخفاض املشاركة في السوق  -

مطابقة سيئة بين العاطلين عن العمل والوظائف وبينهم وبين  -

 التدابير

 التحيزات القائمة على نوع الجنس -

 التدريب

 عدم كفاية مستويات التدريب؛ -

 عدم التطابق بين الطلب في السوق والتدريب؛   -

 بنية معقدة ومتداخلة للتسليم؛  -

 الشركاء االجتماعيين؛ انخفاض مستوى مشاركة -

 عدم كفاية التخطيط؛  -

صورة سيئة للتدريب في سوق العمل لدى العاطلين   -

 عن العمل؛

 التعلم مدى الحياة هو مجرد شعار -

 معرفة غير  واضحة باحتياجات التدريب -

 من التدريب التراكمي -
 
 التعويض عن االلتحاق باملدرسة بدال

 املناهج القديمة -

 غير املناسبةمواقع ومواد التدريب  -

 التدريب السيئ للمدربين -

عدم وجود صلة بين مؤسسات التدريب وأرباب العمل و / أو  -

 انخفاض مستوى مشاركة القطاع الخاص

 صعوبات التدريب في القطاع غير الرسمي -

 العاطلين عن العمل ذوو التعليم العالي واملؤهالت العالية -

 عدم تكافؤ فرص الحصول على التدريب -

 املدرسة إلى العمل االنتقال من -

 العقبات املالية -

 التحيزات القائمة على نوع الجنس -

األشغال العام  / 

خلق فرص عمل 

 مباشرة

ينظر إليها على أنها أنشطة عمل جماعية  -

للمجموعات الهامشية دون فرص إعادة توظيف 

 فعالة

 تؤدي إلى انخفاض قابلية   -
 
صورة سيئة، وأحيانا

 التوظيف للمشاركين

 ارتباط غير مؤكد باستراتيجيات التنمية املحلية  -

 انخفاض القدرة على اإلدماج في سوق العمل -

 

 

 نهاية التدابير تعادل العودة إلى الفقر -

 إنشاء أسواق عمل ثانوية دائمة -

 إزاحة القطاع الخاص -

 تشويه سمعة املشاركين -

 صعوبة تطبيق شروط العمل -

 التحيزات القائمة على نوع الجنس -

 العمال إعانات 

 ما تستخدم في البلدان النامية -
 
 نادرا

 

 

 اآلثار غير املؤكدة في القطاع غير الرسمي  -

آثار االستبدال والحمل الزائد )خاصة عندما اليكون   -

 مستهدف بشكل خاص(

مشاكل املعدالت الضريبية الهامشية بعد انتهاء   -

 الدعم

والداخلية توقيت الدعم )من حيث املدة واملرحلة التدريجية  -

 فيما يتعلق بالدورة(

 

 

شكل الدعم الضريبي )الخصم الضريبي، وضريبة الدخل  -

 السلبية، أقساط األجور(

 مشكلة بالنسبة للقطاعات املتقادمة -

 االقتصاد الرسمي -

العمل للحساب 

الخاص، إنشاء 

 املشاريع الصغيرة

مشكلة االستهداف، والخيارات بين الحفاظ على  -

ملتوسطة القائمة وتوسيعها املشاريع الصغيرة وا

 ودعم إنشاء مشاريع جديدة؛

أنشطة الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم   -

الخاص في كثير من األحيان على مستوى الكفاف مع 

 انخفاض اإلنتاجية وانخفاض إمكانات التنمية

 الحصول على االئتمان -

 الحصول على االستشارات والتدريب -

 انخفاض االنتاحية -

 الرسميالقطاع غير  -

 (.Auer et al( .)2008تجميع املؤلفين من أور وآخرون )املصدر: 
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 سياسات سوق العمل النشطة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 5.3الجدول 
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امل
 

التوجيه 
املنهي العام 

(1) 
+ + + - + + + + - + + + + + + 13 

تدابير 
التدريب 

 (2املنهي )
+ - - + + + - + + + + + - - - 9 

التدريب 
املنهي من 

قبل 
مظنممات 
التدريب 

الخارجي  
(3) 

+ + + - + + + + + + + + + + + 14 

اختبار العمل 
/ االنتساب 

إلى تجرب  
 عمل مؤقت 

- - + - + - + + - + - - - + + 7 

خطط 
العمل 

للحساب 
الخاص / 

بدء األعمال 
 التجاري 

- - + + + + - + - + + + + + + 11 

تكلف  األجور 
(4) 

 
+ 

- + - - + - - - + + - - - + 6 

تدابير خلق 
فرص العمل 

(5) 
- - - - + - + - - - - - + - + 4 

تدابير 
املحافم  

على العمال  
(6) 

 
- 

- - - - - - - - - - - - - + 1 

برامج لتعزيز 
حراك 
 العمال

+ - + - + - + - - - - - - - - 4 

 املصدر:

  .orr/://eee.ro/ett.wtw//:.tth، وهي متاح  على املوقع التالي: 2014لعام   SEPAW-BEAIمالحمات:تم تجميعه من املسح الذي أجراه  

( تنشط املؤسس  / شرك  القطاع العام بظنفسها 2( التوجيه املنهي العام )أي املشورة / الظنصيح ( للشباب )االنتقال من املدرس  إلى العمل( والبالغين؛ )1)مالحمات: 

( دعم تكاليف األجور 4التدريب الخارجي ؛ )( تمويل و / أو إحال  دورات التدريب املنهي التي تقدمها مظنممات 3كموفر لتدابير التدريب املنهي )املؤهالت/ الكفاءات(؛ )

( تدابير الحفاظ على العمال  )برامج 6( تدابير خلق فرص العمل كعمال  إضافي  )عام ( في املظناطق املستهدف  املحدودة؛ )5لتشجيع توظيف العاطلين عن العمل؛ )

  العمل لوقت قصير الخ( للعمال املعرضين لخطر التسريح االقتصادي
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للمسح، فإن التوجيه املنهي العام والتدريب املنهي الخارجي وخطط العمل للحساب الخاص ووفقا  

 في 
 
بلد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  15هي أكثر إجراءات سوق العمل النشطة شيوعا

 فهي (.5.3ن املشاركة األخرى )الجدول املشاركة وكذلك في البلدا
 
 أما الفئة املستهدفة األكثر تكرارا

من  15من أصل  12سنة( والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، حيث تقدم  25الشباب )أقل من 

(.  6.3خدمات العمالة العامة في بلدان املنظمة برامج محددة إلدماجهم في سوق العمل )الجدول 

 % من خدمات العمالة العامة املعوقين والنساء و / أو املهاجرين.65ويستهدف نحو 

 الخدمات املوجهة إلى املجموعات الخاصة: 6.3الجدول 
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الشباب 

)العمر أقل 

 عاما( 25من 

+ + + + + + + + - + + + - - + 12 

الباحثين عن 

عمل من 

الكبار )أكثر 

 عاما( 50من 

+ + - - + + - - - + - - - - - 5 

أرباب األسر 

ممن ال معين 

 لهم

+ + - - - - - - - - - - - - - 2 

 10 + - - - - + + + - + + + + + + النساء

العاجز/ ذوي 

 اإلعاق 
+ + + + + + - + - + + + - - + 11 

املهاجرون/ 

 الظنازحون 
+ + + - + + + + + - + - - - + 10 

العاطلون 

عن العمل 

 ملدة طويل 

+ + + - + + - + + + + + - + + 12 

األقليات 

العرقي / 

مجتمعات 

السكان 

 األصليين

+ - - - - - - + + - - - - - - 3 

 .http://www.theworldofpes.org، وهي متاحة على املوقع التالي: 2014لعام   WAPES-IADBاملصدر: تم تجميعه من املسح الذي أجراه 
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 عدد من الدراسات التي تقيم تأثير بعض سياسات سوق العمل في البلدان األعضاء 
 
وهناك أيضا

( بدراسة برامج التدريب املنهي 2016وآخرون ) Hirshleiferفي منظمة التعاون اإلسالمي.  قام 

التركية للعاطلين عن العمل، وهي سياسة سوق العمل النشطة على نطاق واسع في تركيا.  وتشير 

 على العمالة 
 
نتائجها إلى أن التأثير املتوسط لهذه البرامج التدريبية هو تأثير إيجابي بسيط جدا

. وعلى جودة العمالة، مع أن األثر املقا
 
ومن ناحية أخرى، 10س للدورات أقل بكثير مما كان متوقعا

يجدون بعض األدلة على أن التدريب أكثر فعالية عندما يقدمه مقدمو الخدمات من القطاع 

 من معاهد التدريب الحكومية )أعلى بحوالي 
 
%(. ويتسق ذلك مع زيادة التركيز 6إلى  4الخاص بدال

اءمة برامج التدريب مع طلب القطاع الخاص.  ويخلص على السياسات الرامية إلى تحسين مو 

املؤلفون إلى أن هناك بعض إمكانيات التدريب املنهي لتحسين آفاق العمالة القصيرة األجل، ولكن 

هذه اإلمكانية ستتحقق على أفضل وجه عندما يقدم مقدمو الخدمات دورات لها الحوافز 

 والقدرة على االستجابة لطلبات السوق.

قييم األثر الذي تم إجراؤه على إعانات األجور املقدمة لخريجي الجامعات في األردن أن ويظهر ت

اإلعانات لم تكن تشكل نقطة انطالق للعمل اإلضافي كما هو متوقع في املؤلفات.  وأدت قسائم 

% في التوظيف على املدى القصير، ولكن متوسط األثر أقل بكثير ولم 38األجور إلى زيادة بنسبة 

(.  ويشرح املؤلفون ذلك بأن Groh et al., 2016ذا أهمية إحصائية بعد انتهاء فترة القسيمة ) يعد

( 2016وآخرون ) Grohمستويات اإلنتاجية ال ترتفع عن الحد األدنى لألجور امللزمة.  ويوضح 

بدورهم أن صانعي السياسات في األردن يتوقعون أن يكون لبرنامج دعم األجور آثار دائمة على 

 عمالة الشباب، على عكس اآلثار املحققة.

تظهر تجارب دول منظمة التعاون اإلسالمي في عمليات البحث ومواءمة املساعدة املقدمة، أن 

 فقط من التعيينات املباشرة يحدث من خالل مثل هذه التدخالت. قام 
 
 Grohعددا قليال

% من 28حالة األردن.  في  مطابقة بين الشركات والعمال في 1000( بأكثر من 2015وآخرون )

% من جميع الحاالت، رفضوا عرض 83جميع الحاالت، رفض الشباب الفرصة إلجراء مقابلة. وفي 

إلى  2إلى أن Nansamba  (2017 )و Bassi العمل أو تركوا العمل بسرعة. وفي حالة أوغندا، يشير

 % فقط من مطابقات الوظائف لديهم أدت إلى توظيف عامل.4

                                                           
10

في املائة في احتماالت  32تظهر التوقعات الذاتية للتأثير على توظيف البرنامج املستمدة من املشاركين أنهم يتوقعون زيادة بنسبة 

نقطة مئوية. وتفوق هذه  24الحكومي أن يزيد التدريب من فرص العمل بمقدار  التوظيف، في حين يتوقع موظفو مكتب العمل

 %.2التوقعات بشكل كبير األثر الفعلي البالغ 
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 ت دراس  حاال  3.4

يمكن أن تكون للبطالة، وال سيما البطالة الطويلة األجل، عواقب وخيمة وعكسية على الفرد 

واملجتمع والنظام االقتصادي.  ويمكن أن تكون هناك عدة أسباب ليكون الشخص عاطل عن 

العمل أو غير نشط، مثل نقص الطلب على اليد العاملة، وعدم كفاية املهارات والعوامل 

ويمكن معالجة بعض هذه األسباب باستخدام سياسات سوق العمل النشطة، ولكنها املؤسسية.  

إن تصميم وتغطية واستهداف  اطلين عن العمل وفي جميع الظروف.ال تكون فعالة مع جميع الع

سياسات سوق العمل النشطة، وكذلك الطريقة التي تنفذ بها، أمر مهم من حيث فعاليتها 

 (.European Commission, 2015وكفاءتها )

وكما هو الحال في العديد من البلدان األخرى، شكلت البطالة، وال سيما البطالة الطويلة األجل، 

 في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. فخالل العقد املاض ي، قامت دول املنظمة 
 
 حاسما

 
تحديا

بإصالحات مختلفة لوضع استراتيجيات للتقليص من البطالة وعدم النشاط في سوق العمل.  

ت املوارد العامة التي تدخل في مجموعة من سياسات سوق العمل النشطة للمساعدة في وزاد

التقليص من البطالة الهيكلية.  وقد نفذت بعض البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة برامج 

في عدة بلدان في أمريكا  Jóvenesناجحة في مجال التقليص من البطالة.  وقد حققت برامج 

.  وقد مثلت هذه البرامج النموذج املثالي للتدخل الالتينية و 
 
 كبيرا

 
منطقة البحر الكاريبي نجاحا

الشامل من أجل الشباب لزيادة املهارات وتحسين فرص العمل في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

، ملزيد من املناقشة(.  يناقش هذا الجزء استراتيجيات ETF، 2014)انظر  1991الكاريبي منذ عام 

الحد من مخاطر البطالة في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل عرض الحاالت املختلفة من ثالث 

 دول أعضاء في املنظمة.

 الشباب في األردن في صفوفاستراتيجيات التقليص من البطال  

وتمثل بطالة الشباب قضية رئيسية بالنسبة لالقتصاد والسياسة واملجتمع ككل في األردن.  إن 

 ما تكون طويلة األمد. ويبلغ معدل بطالة الشباب في بطالة ال
 
شباب في األردن منتشرة، وغالبا

(. 2016)البنك الدولي،  2016( أكثر من ضعف املعدل العالمي في عام 2016% في عام 34البالد )
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.  وقد أثرت البطالة طويلة األجل 
 
كما أن مدة بطالة الشباب في البلد تشكل مصدر قلق بالغ أيضا

 نة أو أكثر( على أكثر من نصف السكان الشباب في األردن.)س

 
 
وتؤثر البطالة في املراحل املبكرة من الحياة على آفاق العمل على مدى فترة عمل الشباب. وعالوة

 لعدم االستقرار االجتماعي والنفس ي.  
 
على ذلك، يمثل ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب مصدرا

الشباب في األردن اهتمام سياس ي كبير.  وتعمل الحكومة بنشاط في  وبالتالي، فقد أولي توظيف

وضع سياسات لتعزيز عمالة الشباب. وبما أن التحديات كثيرة ومتعددة األبعاد، فإن التدابير 

تركز على كل من العرض والطلب، كما أنها عالجية وقائية.  وينصب التركيز على التعليم والتدريب 

األعمال وإدماج الشباب في سوق العمل واإلصالح املؤسساتي  وخلق فرص العمل وريادة

(Barcucci and Mryyan, 2014.) 

كما نشطت الحكومة في مجال ضمان أن تستجيب عملية صنع السياسات للتحديات الراهنة 

التي يواجهها الشباب في ضمان االنتقال السلس إلى سوق العمل.  وتشمل جهود السياسة العامة 

إنمائية شاملة مثل استراتيجية التقليص من الفقر في األردن واألجندة الوطنية  استراتيجيات

األردنية، والتدابير املوجهة نحو العمالة مثل االستراتيجية الوطنية للعمالة في األردن.  وتتجلى 

في  األولوية العليا التي تضعها الحكومة في تنمية املوارد البشرية في استراتيجية التعليم والتدريب

املجالين املنهي والفني من أجل التوظيف. وفي هذا الصدد، تمت املوافقة على االستراتيجية 

الحتواء الفقر والتقليص من حدته  2013( في عام PRSالجديدة للتقليص من حدة الفقر )

من خالل  2013والضعف وعدم املساواة في البيئة االجتماعية واالقتصادية في األردن خالل عام 

اد نهج شامل وموجه نحو تحقيق النتائج يستهدف الفقراء واألسر املنتمية إلى الطبقة اعتم

 (.Barcucci & Mryyan, 2014الوسطى واألقل منها )

، وخطة عمل في األردن، شملت 2020-2011تم إطالق االستراتيجية الوطنية للعمالة األردنية 

في سوق العمل، واقترحت سبل املض ي  اعتبارات تحليلية بشأن القضايا الرئيسية واألولويات

 في إطار سيناريوهات مختلفة.  وقد أعد هذه االستراتيجية فريق فني اختار 
 
إجراء  69قدما

مختلف للتنفيذ.  وتضمنت معايير اختيار اإلجراءات، التي تم انتقاؤها من بين ما مجموعه أكثر 

 على وجود صلة واضحة بين اإلجراءات 160من 
 
والوصول إلى نتيجة أو تقليل /  دراسة، دليال
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القضاء على التحديات؛ والتأثير الكبير على العمالة؛ والواقعية والجدوى العملية؛ وتعقد عملية 

 عن 
 
 بين القطاعات والوزارات، فضال

 
 كبيرا

 
التنفيذ.  وشملت أيضا األنشطة التي تتطلب تنسيقا

 مساهمات الجهات املعنية.

( في األردن.  E-TVETلتعليم والتدريب املنهي والفني من أجل التوظيف )كما تم إدخال استراتيجية ا

وتتمثل إحدى السمات الرئيسية لالستراتيجية في إنشاء مجلس خاص بها، يتولى املسؤولية عن 

التخطيط ورسم السياسات والتنسيق من أجل العمالة والتعليم والتدريب املنهي والفني على 

، 2013 - 2008الستراتیجیة األولى غطت الفترة الصعيد الوطني.  وبما أن ا
 
، قام املجلس مؤخرا

من خالل اللجنة التنفیذیة الفرعیة، بتکلیف األمانة )إلی املجلس( ببدء وتنسیق مجموعة واسعة 

، بما يتماش ى 2020 - 2014من األنشطة من أجل إعداد مسودة مشروع جدیدة لالستراتيجية 

 مع االستراتيجية الوطن
 
، تم تحديد 2013 - 2008.  وفي إطار مقاربة 2020-2011ية للعمالة تماما

( 2( العمالة؛ )1تسعة مجاالت باعتبارها عناصر رئيسية في االستراتيجية.  هذه املجاالت هي: )

( نظم املعلومات؛ 4( التمويل؛ )3التخطيط للتعليم والتدريب الفني واملنهي الخاص بالتوظيف؛ )

( 7( وضع التعليم والتدريب التقني واملنهي الخاص بالتوظيف؛ )6املهنية؛ ) ( التصنيف واملعايير 5)

( دور القطاع الخاص والقطاع 8التعليم والتدريب التقني واملنهي الخاص بالتوظيف غير الرسمي؛ )

 The Jordan National E-TVET) ( البعد اإلقليمي والدولي9غير الحكومي في هذا املجال. )

Strategy, 2014.) 

، والتعليم (HRD) وبينما ينصب التركيز الرئيس ي لهذه االستراتيجية حول تنمية املوارد البشرية

 األهداف التالية: 
 
والتدريب الفني واملنهي على وجه الخصوص، فإن االستراتيجية تشمل أيضا

مة، مساعدة قوة العمل األردنية، وال سيما الشباب، في تأمين العمل الالئق على مستويات مستدا

وتمكينهم من االرتقاء بمستوى معارفهم ومهاراتهم ملواكبة التغير التكنولوجي واالقتصادي 

واالجتماعي، والفرص املتاحة في بيئة تتزايد فيها املنافسة على الصعيد العالمي.  كما تتضمن هذه 

هدف  االستراتيجية عناصر إلعطاء األمل لألشخاص املحرومين، ويعتبر هذا الهدف أرقى من أي

 The Jordanتعليمي، وترمي إلى تسريع التطوير الكامل واالستفادة من تنوع املواهب في املجتمع )

National E-TVET Strategy, 2014.) 
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وفي حين أن جهود السياسات في األردن ملحوظة، إال أنه يلزم بذل املزيد من الجهود في معالجة  

ز في إيجاد العمل الالئق في البلد.  ورغم أن سوق البطالة، وقضايا عدم تطابق املهارات، والعج

العمل يمكن أن يوفر وظائف جيدة في األردن، إال أن ذلك يستهدف عددا غير كاف من الشباب.  

 للسلطات في معالجة مشكلة 
 
 إضافيا

 
كما يشكل العدد الكبير من الالجئين من سوريا تحديا

 البطالة.

 سياسات سوق العمل النشط  في تركيا 

 من املوارد املالية لسياسات سوق 
 
 كبيرا

 
 العمل النشطة خالل العقد املاض ي.خصصت تركيا قدرا

ولكنها ارتفعت بشكل كبير بعد  .2004ياسات في االرتفاع بعد عام وبدأت النفقات على هذه الس

 (.Gökşen et al., 2015) 2012% من النفقات العامة في عام 4، لتصل إلى 2008عام 

لة التوظيف التركية، وهي وكالة التوظيف العامة في تركيا، تغطية العاطلين عن العمل وزادت وكا

وخالل فترة ما بعد األزمة،  .2008سوق العمل النشطة بعد عام  وعدد املشاركين في برامج

وسعت الحكومة نطاق تغطية سياسات سوق العمل النشطة لتشمل جميع العاطلين عن العمل 

التمتع بمعظم اإلعانات املقدمة ألرباب العمل أو املوظفين إال في حالة املسجلين. وال يمكن 

، قامت الوكالة 2008تسجيل العمال في هذه الوكالة، مما يعزز معدل التسجيل العالي. ومنذ عام 

، وبدأت برامج ريادة األعمال (JVC) بزيادة التدريب املنهي، واستحدثت اإلرشاد الوظيفي واملنهي

(World Bank, 2013.)  املستفيدين من املساعدة االجتماعية بالتسجيل 
 
وقد ربطت الوكالة أيضا

 لبيانات شهر مارس 
 
، وكجزء من عالقة املساعدة االجتماعية والعمالة، تم 2014لديها. ووفقا

ألف شخص في نطاق العمالة. كما  44.5تسجيل أكثر من مليون شخص، وكان ما يقرب من 

 (.ISKUR, 2014نحو الوظائف الشاغرة ) شخص 166100وجهت الوكالة 

ولتطوير سياسات سوق العمل النشطة للشباب، تتمثل إحدى الخطوات التدريجية في إعداد 

 بالعمالة والشباب.وثائق السياسات امل
 
وفي وثيقة سياسة "استراتيجية العمالة  تعلقة تحديدا

، جرى التشديد على أهمية تعزيز العالقة بين التعليم 2013الوطنية" التي نشرت في عام 

والعمالة، وتم تحديد األهداف امللموسة من أجل وضع سياسات مزمعة ومنظمة بشكل جيد. 

يقة أخرى من وثائق وباإلضافة إلى ذلك، فإن "خطة العمل الوطنية لتوظيف الشباب"، كوث
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السياسة العامة، تبرز أهمية خلق فرص العمل وتعرف دور "وكالة التوظيف التركية" في خلق 

فرص العمل من خالل تشجيع عمالة الشباب في املناطق الحضرية ومراقبة وضع عمالة الشباب 

 إلى أن ظاهرة خلق فرص العمل 
 
تتم كجزء املسجلين وتشجيع ريادة األعمال.  ويشير ذلك أيضا

 (.Gökşen et al., 2015من أجندة الدولة الوطنية )

 ريادة األعمال لدى الشباب باعتبارها أحد 
 
العناصر وتشجع "االستراتيجية الوطنية للعمالة" أيضا

وبهذه الطريقة، تقدم منظمة النهوض باملؤسسات الصغيرة  الرئيسية لتوظيف الشباب.

األولية مثل برنامج دعم رواد األعمال وبرامج البحث ( العديد من املنح KOSGEBواملتوسطة )

والتطوير واالبتكار والتطبيق الصناعي. من أجل تعزيز البحث والتطوير، توفر وزارات العلوم 

والصناعة والتكنولوجيا الدعم املالي لريادة األعمال في املجال التكنولوجي للشباب.  وباإلضافة إلى 

فاءات الضريبية التي أدخلت لتشجيع عمالة الشباب ذلك، هناك بعض اإلعانات واإلع

، 2011في عام  338ومساعدتهم على اكتساب الخبرة. ومع التغييرات التي طرأت على القانون رقم 

 فرص التدريب لطالب املدارس  10فإن الشركات التي لديها أكثر من 
 
موظفين قد توفر أيضا

لغ بالنسبة للطالب واملتدربين واملتدربين املرشحين من الثانوية املهنية والفنية.  وتعفى جميع املبا

الضرائب بالنسبة لهذه الشركات. وعلى الرغم من أن هذا الدعم املالي للتعليم والتدريب املنهي 

 أخرى من آليات 
 
 من حيث معايير التدريب واملراقبة، فإن هناك أنواعا

 
يمكن اعتباره تحسنا

 ات الداعمة للشباب، ونظم القسائم غير متوفرة في تركيا.الدعم مثل القروض العامة، والضمان

 آخر لتوظيف الشباب.  وفي 
 
ويمكن اعتبار تعزيز القدرة اإلدارية لوكالة التوظيف التركية بعدا

اآلونة األخيرة، زادت الوكالة من عدد موظفيها وعدد املشاركين في مختلف املحافظات بشكل 

املصلحة املحليين، مثل بروتوكوالت الوكالة مع البلديات ملحوظ.  وتعتبر الشراكة مع أصحاب 

املحلية، أداة فعالة أخرى لخلق فرص العمل على املستوى املحلي.  وإلى جانب وكالة التوظيف 

التركية، تسهم العديد من املنظمات الدولية األخرى مثل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي والبنك 

مع أصحاب املصلحة املحليين. وتعد الوكاالت اإلنمائية الدولي في إقامة شراكات جديدة 

واملنظمات غير الحكومية هي الجهات الفاعلة األخرى التي تقدم الخدمات في مرحلة تنفيذ 

 املشاريع.



 سياسات سوق العمل الفاعلة والسلبية .3

 

102 

 الخبرة األلباني  في مجال خدمات التوظيف

تواجه يشكل ارتفاع البطالة وانخفاض مستويات املعيشة اثنين من املشاكل الرئيسية التي 

واضعي السياسات في االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. وحالة ألبانيا ليست مميزة في هذا 

السياق بسبب وجود ارتفاع في البطالة الهيكلية واختالالت هيكلية عميقة، بما في ذلك انعدام 

كيفهم، الحراك الوظيفي، والبطالة الجماعية للعمال ذوي املهارات املتدنية، والذين يصعب ت

 وضعف الصالت بين نظم التعليم ومتطلبات الدوائر الصناعية.

إن اتجاه البطالة مثير للقلق في ألبانيا، حيث تزايدت البطالة في السنوات املاضية ووصلت إلى  

 نسبة كبيرة من البطالة طويلة األجل من إجمالي البطالة.  وفي 2015% في عام 17.1
 
. وهناك أيضا

 أو  12% من العاطلين عن العمل في ألبانيا يبحثون عن عمل ملدة 66و ، كان نح2015عام 
 
شهرا

أكثر. ويشكل ضعف أداء سوق العمل، باإلضافة إلى اختالالت هيكلية أخرى، عقبة كبيرة أمام 

حل مشكلة البطالة ويخلق الحاجة إلى مجموعة معقدة من سياسات وتدابير العمالة.  وفي هذا 

وق العمل النشطة في ألبانيا في السنوات األخيرة، كجزء من الصدد، ُحددت سياسات س

، وتنظمها القوانين ذات الصلة في ألبانيا.  وتحدد االستراتيجية 
 
سياسات العمالة األوسع نطاقا

الوطنية للتنمية واالندماج باعتبارها وثيقة أساسية في عملية االندماج األوروبي عندما يتعلق 

 رئيسية لتعزيز العمالة من خالل األمر بالسياسة االقتصادي
 
ة واالجتماعية في ألبانيا أهدافا

 (.ILO, 2015bاستخدام سياسات سوق العمل النشطة )

ركزت جهود الحكومة في مجال التقليص من وطأة البطالة على السياسات النشطة باإلضافة إلى  

ناس )سياسة سلبية( إطار التنمية االقتصادية العامة، بهدف تقليل إدمان البطالة لدى ال

ومساعدتهم على التكيف في سوق تنافسية وعمل مستقل.  وتغطي سياسة سوق العمل النشطة 

( تقديم املشورة في مجال العمل؛ 2( الوساطة للعمل واملهنة؛ )1في ألبانيا أحد األنواع التالية:  )

)العمالة املدعومة(.  ومن ( برامج تشجيع العمالة 4( التعليم املنهي )التدريب في سوق العمل(؛ )3)

بين السياسات النشطة، تعتبر برامج تشجيع العمالة )العمالة املدعومة( واحدة من بين البرامج 

الرئيسية من حيث النفقات.  وتشمل هذه البرامج إعانة األجور لصاحب العمل لتعيين أشخاص 

ألدنى لألجور خالل األشهر % من الحد ا100أقل قدرة على املنافسة.  ويبلغ مستوى إعانة األجر 
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 ,Vangjeli% من الحد األدنى لألجور خالل الستة أشهر القادمة من فترة عمله )50الستة األولى و 

(.  وخالل العقد املاض ي، تم تصميم وتنفيذ عدد من برامج التشجيع املتعلقة بالعمالة 2012

اطلين الباحثين عن عمل، من )برامج العمالة املدعومة(، التي تشمل برامج تشجيع العمالة للع

 خالل التعليم العملي واملؤسس ي، والتدريب املنهي.

، یتم 2020 - 2014وعالوة علی ذلك، وکجزء من االستراتیجیة الوطنیة للتوظیف واملھارات للفترة 

وضع سیاسات سوق العمل النشطة کأحد األدوات الرئیسیة لتحقیق األھداف املحددة. وفي هذا 

 الصدد، يمكن ت
 
قييم اإلنفاق العام على تدابير العمالة النشطة على أنه مرض في ألبانيا. ووفقا

ألحدث البيانات، فإن حصة النفقات على سياسات سوق العمل النشطة من  إجمالي اإلنفاق 

% في ألبانيا )معهد األجندة(.  كما أن برامج التدريب 45على سياسات سوق العمل تبلغ حوالي 

 بطريقة  يقترن فيها التدريب أثناء العمل بإمكانية العمل. مصممة في ألبانيا

وفي ألبانيا، يخضع تنفيذ تدابير العمالة، بما في ذلك سياسات سوق العمل النشطة، في الغالب 

لسلطة خدمات التوظيف العامة، بالتنسيق مع الوزارة املعنية.  وتتألف خدمات التوظيف 

 للعمالة  36يف وطنية تعمل من خالل ( من دائرة توظPESالعامة األلبانية )
 
على املستوى  -مكتبا

(.  ومع ذلك، Numanović, 2016مراكز عامة للتدريب املنهي ) 10و  -اإلقليمي واملقاطعات واملحلية 

ال تزال القدرة املؤسسية لخدمات التوظيف العامة في ألبانيا ضعيفة ، وال سيما في مجال املوارد 

 في نسبة موظفي خدمات التوظيف الذين يعملون مباشرة مع البشرية.  وينعكس ذلك 
 
أساسا

املستخدمين واملستفيدين، أو األشخاص املسجلين كعاطلين عن العمل.  وعلى الرغم من هيكلها 

 لكل موظف من  367الالمركزي وتعدد مكاتبها، توجد نسبة مقلقة في ألبانيا، تضم 
 
مستفيدا

 لتقديرات دائرة موظفي خدمات التوظيف العامة الذي 
 
يعمل مباشرة مع املستخدمين وذلك وفقا

 ما يكون موظفو خدمات التوظيف العامة غير مؤهلين أو مدربين على 
 
التوظيف الوطنية.  وغالبا

نحو كاف لتقديم خدمات مثل تقديم املشورة، والوساطة الوظيفية، واملساعدة في البحث عن 

الداخلي الضعيف للموارد البشرية على حساب  عمل، ومهام مماثلة.  وإلى جانب التخصيص

وظائف العمل املوجهة نحو الخدمات وحجم العمل الكبير للموظفين، يؤدي ذلك إلى ضعف أداء 

 (.Numanović, 2016سياسات العمالة )
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وبصفة عامة، تبين حالة سوق العمل في ألبانيا أن عدد البرامج النشطة آخذ في االرتفاع.  ومع 

تضاعف البرامج تسبب معظمها في تكرار أو استبعاد بعضها البعض، مما يجعلها ذلك، فإن 

مكلفة لإلدارة.  كما أنها مربكة ملكاتب العمل لخدمة العاطلين عن العمل.  بالتالي اليمكن تحديد 

البرنامج الفعال بوضوح بسبب تنوع هذا البرنامج.  ويعد التقييم أداة هامة في إيجاد تفسير 

 املسائل. منطقي لهذه
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 اإلعاق  ذوي  األشخاص عمال  4

 

 

 

% من سكان العالم من إعاقة أو 15(، يعاني 2011والبنك الدولي )ووفقا ملنظمة الصحة العاملية 

مرض مزمن. وعالوة على ذلك، تفيد التقارير بأن معدل عدم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في 

سوق العمل مضاعف باملقارنة مع األشخاص غير املعاقين. ويبلغ معدل البطالة بالنسبة 

ف مستوى األشخاص غير املعوقين. وفيما يتعلق لألشخاص ذوي اإلعاقة حوالي ثالثة أضعا

 بالتعويض، يحصل العمال ذوي اإلعاقة عادة على أجر أقل من غيرهم.

وفي ضوء هذه الحقائق املجردة العاملية، يسلط هذا الفصل الضوء على توظيف األشخاص ذوي 

الحواجز التي تعيق  اإلعاقة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ثم تستمر هذه التقارير في مناقشة

توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. وعقب هذه املناقشة، يركز الفصل على آفاق العمالة لهم. 

وأخيرا، ينتهي الفصل ببعض املبادرات املختارة من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشأن 

 التصدي لتحديات توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.

 مفهوم اإلعاق  4.1

قية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن "األشخاص ذوو من اتفا 1وتنص املادة 

اإلعاقة يشملون األشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو ذهنية أو حسية 

طويلة األجل، والتي قد تعرقل، بالتفاعل مع مختلف الحواجز، املشاركة الفعالة في املجتمع على 

للمزيد من املعلومات حول اتفاقية حقوق األشخاص  1.4 راجع اإلطارقدم املساواة مع اآلخرين" )

 ذوي اإلعاقة( .

بع
را

 ال
سم

لق
 ا
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من  1يعاني أكثر من بليون شخص من شكل  من أشكال اإلعاقة. وبعبارة أخرى، فإن حوالي  

أشخاص لديهم إعاقة في جميع أنحاء العالم. ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العاملية،  7أصل 

فقد ازداد معدل انتشار اإلعاقة على الصعيد العالمي، بسبب شيخوخة السكان واألمراض املزمنة 

% 80؛ و 2011في املائة في عام  15إلى  1970في املائة في عام  10ة على نطاق واسع، من املنتشر 

من األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون في البلدان النامية )منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي، 

2011.)  

 (CRPDاتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) :1.4النافذة  

 ذوي  األشخاص حقوق  وحماية بتعزيز  للدول  القانونية االلتزامات على اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  اتفاقية وتنص

 من يعانون  الذين أولئك اإلعاقة ذوي  األشخاص يشمل االتفاقية، من 1 للمادة ووفقا جديدة. حقوقا تخلق ال  وهي اإلعاقة.

 خالل والحواجز  العوائق ملختلف مسببا تكون  أن يمكن األجل طويلة حسية أو  ذهنية أو  عقلية أو  جسدية إعاقات

 اآلخرين. عم املساواة قدم على املجتمع في والفعالة الكاملة مشاركتهم

 أخرى، وبعبارة اإلعاقة. ذوي  لألشخاص واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية املدنية الحقوق  االتفاقية وتحدد 

 الخاصة والنهوج املواقف في نوعية" "نقلة االتفاقية وتمثل اإلعاقة. ذوي  األشخاص بكرامة عامليا االتفاقية تعترف

 لالتفاقية: ووفقا الصدد، اهذ وفي اإلعاقة. ذوي  باألشخاص

 خيارات لهم حقوق  موضوع هم بل الطبي، العالج طريق عن ثابتا موضوعا اإلعاقة ذوي  األشخاص يعد لم (أ 

 استخدامها في يرغب التي وجدت، إن العالجات، هي وما بها، يعيشوا أن يريدون  التي بالطريقة تتعلق

 في فاعلين أعضاء بل - املجتمع على عبئ - جتماعياال  الرفاه موضع يصبحوا لم اإلعاقة ذوي  األشخاص فإن (ب 

 املجتمع. في يساهم ش يء مع املجتمع

 الحقوق، عن والدفاع الشكاوى، )آليات الحقوق  عن للدفاع سبل اإلعاقة ذوي  األشخاص لدى يكون  أن ينبغي (ج 

 تمكينا. أكثر  املجتمع يصبح بحيث املجتمع وتغيير  إلخ(

 على وقعت التي األعضاء الدول  تتفق .2008 مايو 3 في التنفيذ حيز  اإلعاقة ي ذو  األشخاص حقوق  اتفاقية دخلت كما

 اإلعاقة ذوي  لألشخاص األساسية والحريات اإلنسان بحقوق  واملتكافئ الكامل التمتع وضمان وحماية تعزيز  على االتفاقية

 12قوق األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل في املجموع لم يتم التوقيع على اتفاقية ح  املتأصلة. لكرامتهم الفوري واالحترام

بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على اتفاقية حقوق  10دولة عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. لم تصادق 

بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي عمليتي التوقيع  36األشخاص ذوي اإلعاقة بعد. ومن ناحية أخرى، استكمل 

 والتصديق.

عملیة تنفیذ االتفاقیة، تحتاج العدید من البلدان في جمیع أنحاء العالم بما في ذلك األعضاء في املنظمة إلی التدریب، خالل  

وبناء القدرات، ورفع مستوى الوعي، وجمع املمارسات الجیدة والتحقق من صحتها، وإدارة املعرفة. وهم أيضا في حاجة إلى 

ائية. ومن األهمية بمكان أيضا إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في التنفيذ الناجح تعميم اإلعاقة في جميع األنشطة اإلنم

 لالتفاقية في جميع مراحلها.

 UN (2017) املصدر:
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ص وتظهر غالبية اإلعاقات على شكل إعاقة جسدية ال تسمح فيها القدرة الصحية البدنية لشخ 

ما باملشاركة الكاملة في األنشطة االجتماعية واالقتصادية اليومية دون أي دعم. ويزداد عدد 

األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب النمو السكاني والشيخوخة وظهور األمراض املزمنة والتقدم الطبي 

 الذي يحافظ على الحياة ويطيلها.

فاألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية متنوعون وغير متجانسين، في حين أن اآلراء النمطية  

املتعلقة باإلعاقة تؤكد على مستخدمي الكراس ي املتحركة وعدد قليل من املجموعات 

(. 2011"الكالسيكية" األخرى مثل املكفوفين والصم )منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي، 

املولود بظروف خلقية مثل الشلل الدماغي )اضطراب يؤدي إلى إعاقة وتشمل إعاقة الطفل 

حركية دائمة( أو الجندي الشاب الذي يفقد ساقه إلى منجم بري أو امرأة في منتصف العمر. أو 

يمكن تصنيف شخص مسن بوصفه شخصا معاقا بسبب مرضه التنفس ي املزمن الذي يعوق 

 قدم املساواة مع اآلخرين. مشاركته الكاملة والفعالة في املجتمع على

% من املعوقين من اضطرابات نفسية على 23ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، يعاني حوالي  

%، تعاني من إحدى أشكال اإلعاقة 77مستوى العالم. الغالبية العظمى من املعوقين، حوالي 

ب واألوعية فئة من األمراض / اضطرابات من أمراض القل 145الجسدية الناجمة أساسا عن 

 الدموية املسببة في إعاقات الجهاز.

 اإلعاق  وآثارها على املجتمع  4.1.1

ومن املرجح أن يعاني األشخاص ذوي اإلعاقة، في املتوسط كمجموعة، من نتائج اجتماعية 

واقتصادية سلبية من األشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك النتائج الصحية السيئة، وانخفاض 

وانخفاض النشاط اإلقتصادي والعمالة، وارتفاع معدالت الفقر، اإلنجازات التعليمية، 

 (. 2.4اإلطار  راجعومحدودية االستقالل )

وباملقارنة مع األشخاص الذين ال يعانون من إعاقة، فإن الرجال والنساء ذوي اإلعاقة يجدون 

ُيحرموا من على األغلب مرافق الرعاية الصحية ومهارات مقدميها  غير كافية، ومن املرجح أن 

الرعاية الصحية بثالثة أضعاف تلقي معاملة سيئة في نظام الرعاية الصحية بأربعة أضعاف. 
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ومن بين جميع األشخاص ذوي اإلعاقة، ال يستطيع نصفهم الحصول على الرعاية الصحية 

% باملقارنة مع الذين ال يعانون 50املطلوبة؛ فهم أكثر عرضة لنفقات صحية كارثية بنسبة تبلغ 

 (.2011من إعاقة )منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي، 

وقد يزيد العجز أيضا من خطر الفقر، وال سيما من خالل اإلفتقار إلى فرص العمل والتعليم، 

(، فإن اإلعاقة 2015وانخفاض األجور، وزيادة تكاليف املعيشة مع العجز. ووفقا لألمم املتحدة )

 خطر من الفقر يزيد قد أخرى، ناحية ومن. الدخلث متوسط تزيد من تكلفة املعيشة بحوالي ثل

 الصحية، والرعاية التعليم على الحصول  فرص كفاية وعدم التغذية، سوء طريق عن اإلعاقة

 الصرف وخدمات املأمونة املياه على الحصول  وعدم امللوثة، والبيئة املأمونة، غير العمل وظروف

 .الصحي

ويمكن تصنيف العوامل الرئيسية التي تسبب اإلعاقة بشكل عام ضمن فئتين: العوامل  

الداخلية والخارجية )البيئية(. وتشمل العوامل الداخلية جميع العوامل املوروثة بيولوجيا ووراثيا 

)رموز الحمض النووي( أن الشخص ليس لديه أي سلطة للسيطرة عليها. وتشمل العوامل 

العادات الشخصية )مثل األكل والنوم(، وظروف املعيشة )مثل السكن والصرف  الخارجية جميع

الصحي، وظروف العمل )مثل اإلصابات املتصلة بالعمل، والبيئة امللوثة(، والظروف االجتماعية 

 )مثل الكوارث الطبيعية والحروب والصراعات الداخلية واإلساءة والعنف(.

ة التأثير املشترك للعوامل الداخلية والخارجية على حد وعادة ما يصبح األشخاص معوقين نتيج 

سواء. كما تؤشر العوامل الخارجية على نوعية حياة ذوي االحتياجات الخاصة وقد يكون لها تأثير 

كبير على شدة اإلعاقة التي يعاني منها الشخص. وعالوة على ذلك، فإن البيئة االقتصادية 

للبلد قد تخلق عوائق تحول دون مشاركة األشخاص ذوي  والتشريعية والفيزيائية واالجتماعية

اإلعاقة في الحياة االقتصادية واملدنية واالجتماعية أو تحافظ عليها. وتشمل العوائق املباني التي ال 

يمكن الوصول إليها والنقل واملعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، وعدم كفاية املعايير، ونقص 

التأهيل، و / أو التمويل املحدود لهذه الخدمات؛ وقلة من  الرعاية الصحية وخدمات إعادة

البيانات والتحليل للسياسات القائمة على األدلة والكفاءة والفعالية )منظمة الصحة العاملية 

 (.2011والبنك الدولي، 
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 االتجاهات العاملي  واإلقليمي  بشأن اإلعاق  4.1.2

رتفاع في جميع أنحاء العالم حيث لوحظ أن إن العبء على املجتمع الناش ئ عن اإلعاقة آخذ في اال 

% من الزيادة في معدل االنتشار العالمي لإلعاقة منذ السبعينيات. ويزداد كل عام 5هناك حوالي 

عدد األشخاص الذين أصبحوا غير قادرين جزئيا أو كليا على االستفادة الكاملة من قدرتهم 

 واقتصادية يومية. البدنية والعقلية على االنخراط في أنشطة اجتماعية

عندما يقاس العبء من حيث سنوات الحياة الصحية املفقودة بسبب اإلعاقة يصبح من السهل 

نسبيا القياس والتتبع. وينعكس ذلك في اإلتجاه اإليجابي الذي شهده متوسط املتوسط العاملي 

شخص( )الشكل  100)لكل  2012في عام  10.4إلى  2000في عام  10.2ألللفية الذي ارتفع من 

شیا مع االتجاه اإلیجابي العالمي، سجلت مناطق شرق آسیا واملحیط الھادئ وأوروبا (. وتما1.4

وآسیا الوسطی وأمریکا الالتینیة والبحر الکاریبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا زیادات 

 وشهدت. 2012 و 2000 عامي بين اإلعاقة بسبب املفقودة الصحية الحياة سنواتفي متوسط 

 للفرد السنوي  العمر متوسط في انخفاضا  آسيا وجنوب الكبرى  الصحراء جنوب أفريقيا منطقتا

 املشاكل التي يعاني منها ذوي اإلعاقة :2.4النافذة  

النتائج الصحية السيئة: واعتمادا على املجموعة واإلعداد، قد يتعرض األشخاص ذوي اإلعاقة للمزيد من الضعف جراء الظروف  (1

 ر املعالجةالثانوية التي يمكن الوقاية منها واالمراض املصاحبة، وحالة الصحة العقلية غي

ا انخفاض اإلنجازات التعليمية: فاألطفال ذوي اإلعاقة هم أقل عرضة لإلندماج في املسار الدراس ي باملقارنة مع أقرانهم غير املعاقين. كم (2

 أن معدالت بقائهم في املدرسة والترقية فيها أقل، فضال عن انخفاض معدالت االنتقال إلى مرحلة ما بعد التعليم املدرس ي.

ويوجد لدى األشخاص ذوي اإلعاقة معدالت عمالة أقل من األشخاص غير املعوقين. وعندما  النشاط االقتصادي والعمالة: انخفاض (3

 يعمل األشخاص ذوي اإلعاقة، فإنهم عادة ما يكسبون أقل من نظرائهم غير ذوي اإلعاقة.

صول أقل. وقد يؤدي الفقر إلى اإلعاقة، من خالل ارتفاع معدالت الفقر: وكمجموعة يعاني ذوي اإلعاقة من ظروف معيشية أسوأ وأ (4

سوء التغذية، وضعف الرعاية الصحية، وخطورة ظروف العمل أو املعيشة. وقد تؤدي اإلعاقة إلى الفقر من خالل فقدان الدخل 

بية واإلسكانية بسبب نقص فرص العمل أو العمالة الناقصة، ومن خالل التكاليف اإلضافية للعيش مع اإلعاقة، مثل التكاليف الط

 والنقلية اإلضافية.

االستقالل املحدود: فاالعتماد على الحلول املؤسسية، واالفتقار إلى العيش في املجتمع، والنقل الذي يصعب الوصول إليه وغير ذلك  (5

تماعية والثقافية من املرافق العامة، واملواقف السلبية تجعل األشخاص ذوي اإلعاقة يعتمدون على اآلخرين ويعزلون عن الفرص االج

 والسياسية السائدة.

 263، الصفحة 2011املصدر: منظمة الصحة العاملية، والبنك الدولي
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 الجهود بفضل الفترة نفس في

وطنية والدولية الرامية إلى تعزيز ال

النظم الصحية الشاملة. ومع ذلك، 

 أعلى املنطقتين هاتينظل متوسط 

 في 10.4 البالغ العالمي املتوسط من

 (.شخص 100 لكل) 2012 عام

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إن 

 ال تخلو من عواقب اإلعاقة.

 

وفي املتوسط، فقدت دول منظمة 

سنوات(  10.4التعاون اإلسالمي 

شخص ( حيث سجل  100لكل )

 2011في عام  3.9املتوسط العالمي 

(. فقدت البلدان النامية 2.4)الشكل

غير األعضاء في املنظمة، في 

ياة سنوات الح 9.6املتوسط، حوالي 

شخص( بسبب  100الصحية )لكل 

اإلعاقة التي كانت منخفضة نسبيا 

باملقارنة مع متوسط منظمة 

التعاون اإلسالمي. ومن ناحية 

أخرى، عرفت مجموعة البلدان 

املتقدمة أضرار أقل نسبيا 

كمجموعة تعاني من إعاقات عندما 

تقاس من حيث الحياة الصحية 

شرق آسيا  :EAPمستودع بيانات منظمة الصحة العاملية، تقديرات منظمة الصحة العاملية. ) املصدر:

أمريكا  :LACأوروبا وآسيا الوسطى؛  :SSAألفريقيا؛  االقتصاديةاللجنة  :ECAواملحيط الهادئ؛ 

 جنوب آسيا( :SAالشرق األوسط وشمال أفريقيا:   :MENAالالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ 

  

االتجاهات العاملية واإلقليمية في سنوات الحياة  :1.4الشكل  

 شخص( 100الصحية املفقودة بسبب العجز، )لكل 
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في  (YLDsعدد سنوات العيش مع اإلصابة بالعجز ): 2.4الشكل 

 2011شخص(،  100العالم؛ )لكل 

 2011املصدر: البنك الدولي، تقرير اإلعاقة العالمي 
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املفقودة بسبب العجز، وذلك 

ا الصحية التي تعمل بفضل نظمه

بشكل جيد وأساليب العالج 

الفعالة التي تشمل مجموعة 

واسعة من آليات إعادة التأهيل. 

وفي املتوسط، فقدت البلدان 

حياة صحية فقط  7.2املتقدمة 

  شخص بسبب اإلعاقة. 100لكل 

داء الفردي للبلدان في من حيث األ  

مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، 

سنة( وأفغانستان  19.4فالعراق )

( هما أكثر البلدان تأثرا 15.3)

باإلعاقة من حيث عدد سنوات 

الحياة الصحية املفقودة بسبب 

(. وشكلت 3.4العجز )الشكل 

النزاعات الداخلية املستمرة 

واالشتباكات العسكرية التي برزت 

العقد املاض ي والتي عطلت خالل 

البنية التحتية املادية والصحية 

لهذه البلدان السببين الرئيسيين 

الرتفاع مستوى الحياة الصحية 

املفقودة بسبب العجز الذي تم 

تسجيله في العراق وأفغانستان. 

 ( هما الدولتان في منظمة التعاون اإلسالمي1.7( وقطر )6.9وعلى الجانب اآلخر، فإن الكويت )

 التي سجلتان أدنى عدد من الحياة الصحية املفقودة بسبب العجز.
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تقديرات انتشار اإلعاقة في دول منظمة التعاون : 4.4الشكل 

 إجمالي السكان(اإلسالمي )% من 

 .2011املصدر: البنك الدولي، التقرير  العالمي حول اإلعاقة 
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 2011شخص(،  100سنوات العيش مع اإلصابة بالعجز؛ )لكل 

 .2011املصدر: البنك الدولي، التقرير  العالمي حول اإلعاقة 
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ولتقديم الخدمات الالزمة للمعوقين بفعالية، تحتاج البلدان إلى معرفة العدد الدقيق لألشخاص 

املعاقين. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان ال تقوم بجمع بيانات اإلعاقة واإلبالغ عنها بصورة 

ة. ولذلك، فإن البيانات املوحدة التي أبلغت عنها املؤسسات الدولية لها منتظمة وطريقة معياري

تقديرات  2011أهمية خاصة في التحليالت عبر البلدان. ويذكر التقرير العالمي حول اإلعاقة 

بلدا من بلدان  22انتشار اإلعاقة استنادا إلى الدراسات االستقصائية الوطنية التي أجريت في 

، من 4.4. ووفقا للشكل 2000منها فقط للسنوات التي تلت عام  13سالمي، منظمة التعاون اإل 

بين البيانات املتاحة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، سجلت أعلى معدالت انتشار 

%(. ومن 12.6%( واألردن )20.2%. تليها قيرغيزستان ) 21.3اإلعاقة في إندونيسيا والتي بلغت 

ماليزيا، بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أدنى معدل  ناحية أخرى، سجلت

%(. وتكشف هذه الصورة أن معدالت انتشار اإلعاقة في بلدان املنظمة بعيدة 0.4انتشار اإلعاقة )

 %.21% و 0.4من أن تكون موحدة، إذ تتراوح ما بين 

 العوائق التي تحول دون تشغيل األشخاص ذوي اإلعاق   4.2

فاألشخاص ذوي اإلعاقة في وضع غير مؤات في أسواق العمل في أنحاء كثيرة من العالم، بما في 

ذلك البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء. وعادة ما يضطرون إلى البقاء غير نشطين 

اقتصاديا لفترة أطول في أسواق العمل، ويعانون من ارتفاع معدالت البطالة ويحصلون على أجر 

 (.2011بيا باملقارنة مع غير املعوقين )منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي، أقل نس

ومن بين األشخاص املعوقين، فإن األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية عقلية وذوي 

صعوبات في التعلم هم أكثر حرمانا بكثير من فئات اإلعاقة األخرى، وذلك من حيث معدل 

لبطالة )املركز الوطني لبحوث الصحة العقلية واملعلومات وتنمية العمالة ونوع العمل ومستوى ا

(. وأكدت بعض دراسات الحالة القطرية هذه 2013؛ كوملان وآخرون، 2013القوى العاملة، 

 ( في حالة بريطانيا العظمى، 2013الحقائق. فعلى سبيل املثال، وفقا لنتائج كوملان وآخرون. )
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 املعاقين، فإن األشخاص ذوي اإلعاقة هم:وباملقارنة مع األشخاص غير 

 ( ؛77% مقارنة مع 47أقل احتماال بأن يحصلوا  على عمل)% 

  ( غير نشطين اقتصاديا مقارنة ب 47وأقل احتماال بأن يكونوا نشيطين اقتصاديا %

 % من غير املعاقين(؛16

  ( ؛8% مقابل 12أكثر عرضة للبطالة)% 

 %( املعاقين العاطلين عن العمل لم يجدوا العمل  من 47عاطلين عن العمل لفترة أطول

 % من العاطلين عن العمل غير املعاقين(.31ملدة سنة أو أكثر، مقارنة مع 

وهناك أسباب هامة وراء ميول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى البقاء غير نشطين اقتصاديا أو البقاء 

، استنادا إلى دراسة BLS  (2013) فترة طويلة نسبيا من الزمن عاطلون عن العمل. وفقا ل

% من املعاقين إلى أن إعاقتهم 80.5، أشار 2012استقصائية أجريت في الواليات املتحدة عام 

الخاصة كانت عائقا أمام العمل. ومن بين الحواجز األخرى التي شملها اإلستقصاء هناك نقص 

سمات خاصة في %(، والحاجة إلى 11.7(، ونقص وسائل النقل )14.1التعليم أو التدريب )%

%(. ومن ناحية أخرى، استنادا إلى دراسة استقصائية أجريت مع أرباب عمل في 10.3الوظيفة )

( العوائق الرئيسية التي تعترض توظيف العمال املعاقين 2009توالسكي ) Towalskiبولندا، يسرد 

 على النحو التالي:

 نقص في محطات العمل تتكيف مع احتياجات املعاقين؛ 

  صول إلى خدمات إعادة التأهيل؛عائق الو 

  ،مثل عدم املساواة في الوصول إلى املباني، وضعف الالفتات، واملداخل الضيقة(

والخطوات الداخلية، وعدم كفاية مرافق الحمامات، ومناطق وقوف السيارات التي 

 يتعذر الوصول إليها؛

 .صعوبة في التنقل إلى مكان العمل 
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والقانونية، فإن التصورات تثير الكثير من أجل توظيف وبصرف النظر عن البيئة املادية 

األشخاص ذوي اإلعاقة. واستنادا إلى املقابالت التي أجريت مع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين 

( ُوجدت أدلة قوية على أن التصورات املتعلقة باإلعاقة 2009يعيشون في كندا، شير وآخرون )

اظ على العمل وتأمينه أكثر من عدم وجود ممارسات تأثر على التخوف من عدم القدرة على الحف

 وتدابير تيسيرية في مكان العمل.

ومن بين العوامل األخرى، يشكل سوء السلوك في بيئة العمل نحو املعوقين عائقا آخر أمام 

(. وعلى وجه الخصوص، فإن املعاملة 2013توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة( كوملان وآخرون، 

يز والتسلط والتحرش في العمل هي بعض األسباب الهامة التي ذكرها األشخاص غير العادلة والتمي

ذوي اإلعاقة في البقاء غير نشطين اقتصاديا في أسواق العمل وسبب توقفهم عن العمل.أشارت 

%( املعاقين 37( أن أكثر من ثلث )2013الدراسة االستقصائية التي أجراها كوملان وآخرون  )

% منهم إنهم 23أنهم تعرضوا ملعاملة غير محترمة أو قاسية حيث قال صرحوا في االستطالع ب

 تعرضوا لإلهانة أو أن لديهم مالحظات هجومية حولهم في العمل.

وأخيرا، من الشائع أيضا بين املعاقين أنهم قد ال يكونون قادرين على الوفاء بمهامهم املتعلقة 

دهم البدنية. فعلى سبيل املثال، وقيو  الواضحة غير الوظائف توصيفات منبالعمل مثل النبذ 

(، في الواليات املتحدة األمريكية بين األشخاص ذوي اإلعاقة 2013وفقا لوزارة التعليم العالي )

الذين يمارسون عمال معينا، واجه أكثر من نصفهم صعوبة في إكمال واجبات عملهم بسبب 

ن عن العمل أو البقاء نشطين في سوقه. ولذلك، إعاقتهم. وتثني خيبة األمل التي يواجهها املعاقو 

فمن األهمية بمكان ضمان توافر املهارات املناسبة في سوق العمل للمعاقين وإعداد التوصيف 

الوظيفي بطريقة سليمة وواضحة. وفي هذا السياق، من الضروري وضع قواعد ولوائح سوق 

 العمل تحمي بشكل كامل حق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 ظيف األشخاص ذوي اإلعاق آفاق تو  4.3

وعادة ما ال يعتبر األشخاص ذوو اإلعاقة أعضاء محتملين في القوى العاملة بسبب إعاقتهم التي 

يمكن أن تعرقل إنتاجيتهم. وال يزال اإلدراك والخوف والتحامل يقيد الفهم وقبول اإلعاقة في 
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ذوي اإلعاقة غير قادرين على  أماكن العمل في كل مكان. واألقوال كثيرة، بما فيها أن األشخاص

العمل، وأن استيعاب شخص ذي إعاقة في مكان العمل باهظ التكلفة. من جانب أصحاب 

( تؤدي بعض القوالب النمطية دورا 2005وآخرون ) Lengnick-Hallالعمل، وفقا لينغنيك هول 

 في عدم تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة الذين:

  أقل إنتاجية من األفراد غير ذوي اإلعاقة وإن كانت يعتقدون أن األفراد ذوي اإلعاقة

 لديهم مؤهالت متساوية؛

  كلف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ألن اإليواء أو غير
ُ
ويعتقدون أنه سيكون من امل

ذلك من االستثمارات قد تكون ضروريا لتحقيق نفس مستوى إنتاجية األشخاص غير 

 املعاقين؛ 

 قة سيكونون مستخدمين مكثفين ملزايا الرعاية الصحية، ويعتقدون أن األفراد ذوي اإلعا

 مما يزيد من تكاليف توفير تلك املزايا للموظفين.

وخالفا لهذه املفاهيم، وجدت العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم أن األشخاص ذوي 

على وجه اإلعاقة قادرون على القيام بمهام معقدة ويمكن أن يكون جزءا مثمرا من قوة العمل. و 

( الفوائد التالية للشركات الستخدام األشخاص 2017الخصوص، لخصت األمم املتحدة تمكين )

 ذوي اإلعاقة:

 .وكغيرهم، فإن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة يريدون حياة كريمة ومنتجة 

  ال توفر العمالة الدخل فحسب بل توفر أيضا فرصا للمشاركة االجتماعية. ويكتسب

 بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.ذلك أهمية خاصة 

  فاإلنفاق على النظم واملرافق لألشخاص ذوي اإلعاقة ليس لصالح أقلية صغيرة، بل

 استثمار للجميع.

 .تقوم مجموعات العمل املتنوعة بتطوير حلول أفضل لتحديات العمل 
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  وقد وجدت العديد من الشركات أنه من خالل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة أصبحوا

 قدرة على فهم وخدمة عمالئهم ذوي اإلعاقة.أكثر 

   إن تكييف الخدمات لتلبية اإلحتياجات املتنوعة لألشخاص ذوي اإلعاقة يسمح

 للشركات بتطوير قدر أكبر من املرونة وبناء السمعة والوصول إلى سوق كبيرة.

املعوقون وغير كما أنه لدى األشخاص ذوي اإلعاقة املهارات األساسية التي يسعى إليها املوظفون 

املعوقين على حد سواء، ويشمل ذلك الحماس والرغبة في التعلم، ومهارات العالقات واالتصال، 

والتوجيه الذاتي، واتباع موقف يمكن القيام به )املركز الوطني لبحوث الصحة العقلية 

ة من أرباب (. وعلى الصعيد العالمي، تحاول أعداد متزايد2013واملعلومات وتنمية القوى العاملة،

 العمل ضمان مالءمة جيدة بين الشخص والوظيفة، بصرف النظر عن اإلعاقة.

ومن ناحية أخرى، عادة ما يبدأ األشخاص ذوي اإلعاقة عملهم بالطاقة اإليجابية ويجلبون 

التنوع إلى أماكن العمل ويسهمون في خلق فرق أكثر تماسكا وتسامحا وقبوال وتعاطفا. وفي هذا 

يئة العمل، يقدم األشخاص ذوي اإلعاقة مساهمة مباشرة وغير مباشرة على حد الصدد، وفي ب

سواء في نجاح الفرق وكذلك األعمال التجارية. وعلى الرغم من إطالق العنان إلمكانيات 

األشخاص ذوي اإلعاقة من منظور العمالة، فإنه ليس من السهل اإلدعاء بأن الشركات تستفيد 

مكانات سواء في العالم أو في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. فوفقا استفادة كاملة من هذه اإل 

تريليون دوالر  1.37لورقة أعدها البنك الدولي، تتراوح تكلفة اإلقصاء القائمة على اإلعاقة بين 

تريليون دوالر أمريكي من الناتج املحلي اإلجمالي العالمي )منظمة الصحة العاملية  1.94أمريكي و 

(. يتقاسم الجميع هذه التكاليف االقتصادية للمجتمع، بما في ذلك األعمال 2011لي، والبنك الدو 

التجارية. وفي ضوء نتائج التقدير هذه، يكشف حساب التكلفة أن اإلجمالية لإلقصاء بناءا على 

ن مليار دوالر من إجمالي الناتج املحلي ملنظمة التعاو  194مليار دوالر و  137اإلعاقة قد تتراوح بين 

  اإلسالمي.
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 دراس  حاالت  4.4

كانت هناك محاوالت لتحسين حالة األشخاص ذوي اإلعاقة من منظور العمالة في بعض بلدان 

منظمة التعاون اإلسالمي. بعد تقديم بعض النتائج من األدبيات التجريبية في بعض دول منظمة 

أربع دول في منظمة التعاون اإلسالمي، يعرض هذا القسم نظرة عامة على مبادرات مختارة من 

التعاون اإلسالمي بشأن التصدي لتحديات التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة وتحسين ظروفهم 

 في سوق العمل.

ورات املرء وعادة ما تحدد العوامل التي تؤثر على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تص

% من أصحاب 92.2 إلى أنع ( في استطال Ta et al, 2011) وآخرونيشير تا  ومواقفه تجاه قدراته.

أي شخص يستوفي معايير التوظيف بغض النظر عن إعاقتهم. وجدت  يوظفون  مالي ياالعمل في 

( أن هناك فجوة كبيرة في التوظيف بين املعاقين وغير املعاقين  غالبا بسبب التمييز  2012أرليت )

(، 2011ي اإلعاقة واملسنين ). ووفقا لتقرير املديرية العامة للخدمات لألشخاص ذو الكاميرونفي 

نسبة املعوقين املهرة أو شبه املهرة الذين ال يعملون في مجال عملهم أو مهنتهم.  تركياكبيرة هي في 

فعلى سبيل املثال، يعمل املحامي املعاق كمشغل لوحة مفاتيح في شركة بدال من التعامل مع 

( بحساب معدل بطالة األشخاص ذوي اإلعاقة 2015و آخرون ) Alinالقضايا القانونية. قام ألين 

. وهذا ما يفسر "عدم تشجيع األشخاص إندونيسياأقل باملقارنة مع األشخاص ذوي اإلعاقة في 

ذوي اإلعاقة" على دخول سوق العمل.  وبعبارة أخرى، في بعض البلدان الناجمة عن عدم نشاط 

مكن  أن توفر اإلحصاءات املستندة إلى الدراسات األشخاص ذوي اإلعاقة في أسواق العمل، ي

 االستقصائية صورة متحيزة فيما يتعلق بوضعهم في مجال العمل.

 الحصص والدعم واإلعانات ألرباب العمل في اململك  العربي  السعودي 

أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية في اململكة العربية السعودية برنامج توفق للتمكين من 

الذي يركز على إنشاء نظام اقتصادي شامل للقطاع  2014جل األشخاص ذوي اإلعاقة في عام أ

الخاص على نطاق البلد بأكمله من خالل تحسين وتطوير التشريعات والسياسات، وتوفير 

خدمات ما قبل التوظيف وخالله، وتقديم التدريب املنهي، واستخدام تتبع البيانات لتعزيز ودعم 

تمت املوافقة على ميزانيتها السنوية البالغة  ب واملستدام لألشخاص ذوي اإلعاقة.العمل املناس
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، يركز البرنامج Tawafuq (2014)ووفقا لتوافق  .مليون يورو في إطار خطة التحول الوطنية 4.3

بقوة على اإلدماج، ويوفر أرضا خصبة لبناء وتعزيز فرص العمل الشاملة. ومن السمات الرئيسية 

لبرنامج استخدام التكنولوجيا العالية لتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة. يوفر األخرى ل

البرنامج خدمات عالية الجودة ذات نتائج فعالة باستخدام التكنولوجيا )مثل مركز االتصال بلغة 

 اإلشارة( ويضمن إمكانية الوصول إلى جميع املنصات اإللكترونية للتدريب.

موظفا، منهم  62728ألفا، منهم  648عدد السعوديين ذوي اإلعاقة  وضمن نطاق البرنامج، بلغ

شخص على إعانات. وبحلول  400 17، كما حصل ما يقرب 2016شركة بحلول عام  31 790

شركة إلى شبكة اإلعاقة التجارية. وزادت سبع منها عدد املوظفين ذوي  17، انضمت 2016عام 

عضوية. وعالوة على ذلك، ارتفع عدد املوظفين شركة أخرى بطلب ال 45اإلعاقة؛ كما تقدمت 

موظفا في  62728إلى  2011موظف في عام  15500ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص من حوالي 

 . كما تم تدريب قنوات توظيف مختلفة في عملية البحث عن عمل شاملة.2016عام 

 استراتيجي  إدراج اإلعاق  والتدريب التقني واملنهي في بظنغالديش

ويحتاج هؤالء الشباب إلى املساعدة  مليون شاب من اإلعاقة. 3.2حوالي بنغالديش، يعاني  ففي

في الحصول على التعليم والتدريب القائم على الطلب، مما يفتح املجال أمام فرص العمل الالئق. 

، كانت بنغالديش من أوائل البلدان التي صادقت على اتفاقية األمم املتحدة 2008وفي عام 

مة بنغالديش ومنظمة العمل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت حكو 

الدولية )من خالل مشاريع ممولة من كندا واالتحاد األوروبي( ومنظمات أصحاب العمل والعمال 

 خطوات كبيرة لتحقيق رؤية مشتركة إلدماج اإلعاقة في بنغالديش.  

( في عام NSDPوعلی وجه الخصوص، صاغت حکومة بنغالدیش سیاسة وطنیة لتطویر املھارات )

بدعم من منظمة العمل الدولیة والتي تضع مرکز إدماج اإلعاقة في عملیة إصالح املھارات.  2011

في املائة  5وتشمل توصيات اللجنة الوطنية للتنمية الوطنية تخصيص حصة دخول قدرها 

لألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع مؤسسات التعليم والتدريب في املجالين التقني واملنهي، وتوفير 

ومرافق النزل، والنقل عند االقتضاء، وتصميم ترتيبات تيسيرية معقولة ومعاهد تدريب املرتبات، 

ميسرة. والهدف من إدخال نظام الحصص هو تغيير طبيعة مؤسسات التعليم والتدريب التقني 
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واملنهي لتكون أكثر شموال لألشخاص ذوي اإلعاقة بغية تحسين مهاراتهم فضال عن إمكانية 

مشروع املهارات من أجل العمالة  -منظمة العمل الدولية، بنغالديش توظيفهم. وتعاونت 

( BEFواإلنتاجية، بتمويل من حكومة كندا، في شراكة مع اتحاد أرباب العمل البنغالديشيين )

لتيسير تطوير شبكة بنغالديش لألعمال التجارية واإلعاقة التي تهدف إلى تعزيز إدماج اإلعاقة 

 وتنوعها في مكان العمل.

، ملساعدة مدراء ومعلمي معاهد التدريب التقني واملنهي والتغلب على B-SEPفي إطار مشروع 

التحديات التي تعيق إدراجهم لإلعاقة، فقد تم وضع مبدأ توجيهي بشأن إدماج اإلعاقة. ويعرض 

هذا املبدأ التوجيهي املفاهيم األساسية إلدماج اإلعاقة، وما يجب مراعاته عند التخطيط 

ج، وكيفية التعامل مع صعوبات التعلم، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة، وكذلك الجوانب لإلدما

(. وقد بدأ نجاح مبادرة بنغالديش 2016cاالجتماعية األساسية لإلدماج )منظمة العمل الدولية، 

حول إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل التعليم والتدريب التقني واملنهي في إعطاء ثماره. 

ام اآلالف من ذوي اإلعاقة بالتسجيل في برامج التعليم والتدريب التقني واملنهي الذي بعد انتهاء وق

مدته وجدوا عمال. فعلى سبيل املثال، أكمل أحد املشاركين في البرنامج، السيد أشرافول تدريبه 

 6،000قدره ، ثم عمل بدوام كامل، ويتلقى راتبا شهريا 2015في على وحدة ورنيش التلميع في عام 

تاكا.  وقال "إننى واثق اآلن من أن بإمكاني القيام بأي عمل. قد ال يكون لدي ساقين ولكن لدي 

املهارات. اآلن يمكنني مساعدة عائلتي وأنا محترم من قبل الجميع!"  )منظمة العمل الدولية، 

مات غير (. وساعدت مشاركة أصحاب املصلحة )بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظ2017

الحكومية املحلية(، وجود مبادئ توجيهية ووجود اإلرادة السياسية البرنامج على أن يصبح قصة 

 نجاح ليس فقط في بنغالديش ولكن أيضا في منطقتها.

 حصص التوظيف ونمام التوظيف املركزي في تركيا

اة اليومية وفي تركيا، يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة صعوبات سواء في سوق العمل أو في الحي

في املائة  6.9، فإن 2011ووفقا لتعداد السكان واملساكن لعام  بسبب ضعف إدراكهم لقدراتهم.

مليون شخص تقريبا من ذوي اإلعاقة ال يحصلون إال على  4.8من السكان معاقين، ومن بينهم 

ة. فرص محدودة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن املناسب والنقل والعمال
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في املائة فقط من األشخاص ذوي اإلعاقة نشطون في القوى  22.1وتبين األرقام أن 

ه األشخاص ذوي اإلعاقة إلى مواقع العمالة غير املاهرة. العاملة.  وغالبا ما يوجَّ

وفي تركيا، تم حضر املمارسات التمييزية ضد املعوقين، وتم اتخاذ تدابير إلزامية لتقليل أو إزالة 

(. اتخذت تركيا خطوات لتطبيق 2015تي يواجهها املعاقون )قانون العمل التركي، العقبات ال

إجراءات إيجابية إليجاد ظروف عمل متساوية وأكثر أمانا للمعاقين بموجب األحكام املنصوص 

عاقين 4857من قانون العمل رقم  30عليها في املادة 
ُ
، و "الالئحة التنفيذية بشأن توظيف امل

دانين الس
ُ
. ووفقا للقانون، يجب على أصحاب العمل في أماكن 2003ابقين واإلرهابيين" في وامل

موظفا أو أكثر داخل حدود املقاطعة، أن ُيشغلوا  50العمل في القطاع الخاص الذي يشغل 

(. 2003في املائة من مجموع العاملين )قانون العمل في تركيا،  3معاقين ال يقل عددهم عن 

ى أرباب العمل تعيين هؤالء املوظفين من خالل منظمة التوظيف العامة وتفرض املادة نفسها عل

(. وبھذه الطریقة، الھدف هو التقلیل من الجھود املبذولة أثناء عملیة البحث İSKURفي تركيا )

عن عمل وتحقیق أفضل قدر من التوافق بين أصحاب العمل وذوي اإلعاقة الباحثين عنه. ومن 

في  50ذوي اإلعاقة في تركيا، يتعين على رب العمل أن يدفع أجل تشجيع توظيف األشخاص 

املتعلق بالتأمين  506املائة فقط من حصة صاحب العمل من االشتراكات وفقا لقانون 

في املائة املتبقية. وعلى الرغم من  50االجتماعي، بينما تدفع وزارة الخزانة في جمهورية تركيا  

التوظيف، ونظام التوظيف املركزي على شبكة  عدم وجود أرقام فعلية، فإن نظام حصص

اإلنترنت، وتغطية أقساط الضمان االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة في تركيا، قد مهد الطريق 

 أمام زيادة ذات شأن في توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.

 استكشاف إمكانات التمويل األصغر في إندونيسيا

ة األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في وفي إندونيسيا، صدقت الحكومة على اتفاقي

. وُيحظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في كثير من القوانين. وهناك تشريعان 2011نوفمبر 

رئيسيان يتعلقان باألشخاص ذوي اإلعاقة في إندونيسيا من املنظور القانوني: قانون جمهورية 

عاقة، والئحته التنفيذية، الالئحة الحكومية بشأن األشخاص ذوي اإل  4/1997إندونيسيا رقم 
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)بشأن الجهود املبذولة لتحسين الرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة( )بيتر  43/1998رقم 

 (.2014وورك إندونيسيا، 

كما أن حوالي ثلثي األشخاص املصابين بإعاقات خفيفة ونحو نصف الذين يعانون من إعاقات 

أكثر أهمية يعملون لحسابهم الخاص في إندونيسيا. وفي هذا الصدد، من الضروري زيادة توظيف 

األشخاص ذوي اإلعاقة لتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على العمل لحسابهم الخاص أو أن 

ب املشاريع الحرة. وفي هذا السياق، شرعت وزارة الشؤون االجتماعية في يصبحوا من أصحا

تقديم منشطات للتمويل البالغ الصغر تسمى مجموعة املشاريع املشتركة )كيلومبوك أوساها 

بيرساما أو كوب( واملؤسسة االقتصادية اإلنتاجية )أوساها إكونومي برودوكتيف( ملساعدة 

أنشطة مربحة اقتصاديا وتوليد فرص للعمل وغيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة على بدء 

األشخاص ذوي اإلعاقة. تقدم منطقة جينوبونتو في جنوب سوالويس ي أفضل املمارسات في 

السياسة الحكومية في إندونيسيا. وهي توفر التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة في تجهيز األعشاب 

ة الصناعة وتمول من امليزانية املحلية. كما تعاونت البحرية بالتعاون مع املكتب املحلي التابع لوزار 

مؤسسات عامة أخرى لتوفير أدوات وأدوات مثل آالت الخياطة واألدوات الكهربائية والحواسيب 

 Adioetomoلتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من بدء أنشطتهم الخاصة في املنطقة )أديوتومو 

من األشخاص ذوي اإلعاقة مهارات وبدأوا في  (. ونتيجة لذلك، اكتسب عدد كبير 2014وآخرون.، 

اإلنتاج في املنطقة. وكان التعاون الفعال بين املؤسسات املحلية والعامة أحد عوامل النجاح 

 الرئيسية للبرنامج.
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إعادة اإلدماج االقتصادي للظنازحين  5

 والسجظناء السابقين

 

 ما يصعب على السلطات العامة تيسير مشاركة بعض الفئات املحرومة 
 
في بعض الظروف، غالبا

في األنشطة االقتصادية.  ويشمل ذلك عادة النساء والشباب وذوي اإلعاقة وكبار السن.  وفي 

ورعاية أسرته / الواقع، هناك أشخاص يعانون من تحديات إضافية من حيث توليد الدخل 

. وازداد عدد 
 
أسرتها. ومن بين هذه الجماعات سجناء سابقون / جناة سابقون والنازحون داخليا

السجناء بشكل ملحوظ خالل العقد املاض ي.  ويواجه السجناء السابقون، بعد إطالق سراحهم، 

بما في ذلك  االقتصادية، -عقبات هائلة تحول دون النجاح في العودة إلى الحياة االجتماعية 

الصعوبات في العثور على وظائف ومسكن وخدمات وذلك لتعاطي املخدرات أو االضطرابات 

العقلية؛ التأخر عن دفع نفقات الطفل الضخمة؛ والتحديات في إعادة االندماج مع أسرهم. 

وباملثل، عندما يضطر الناس إلى االنتقال من مكان إلى آخر بسبب الصراعات أو الكوارث أو 

 من العقبات من حيث االندماج االقتصادي واالجتماعي في بيئتهم ألس
 
باب أخرى، يواجهون عددا

الجديدة. وبناء على ذلك، أصبح االندماج االقتصادي واالجتماعي للسجناء السابقين والنازحين 

 في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بلدا
 
 متصاعدا

 
 هاما

 
 تحديا

 
ن داخليا

 منظمة التعاون اإلسالمي.

ويحتاج إدماج السجناء السابقين والنازحين إلى وضع سياسات متعددة األبعاد. وعلى وجه 

الخصوص، في املجال االقتصادي، فإن إدماج هؤالء األشخاص أمر بالغ األهمية بالنسبة لدول 

تكيف اقتصادي كبيرة.  منظمة التعاون اإلسالمي، ألنه في معظم دول املنظمة يواجه هؤالء قضايا 

 من العقبات تحول دون حصولهم على العمالة، التي 
 
 عددا

 
وفي سوق العمل، يواجهون أيضا

يمكن أن تشمل املهارات املهنية واملؤهالت الشخصية غير الكافية أو القديمة، والتصور السلبي 

اإلدماج  ألرباب العمل تجاه هذه الفئات. وما لم يتلقوا مساعدة خاصة من أجل إعادة

س
ام

لخ
م ا

س
لق

 ا
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 ما 
 
االقتصادي واالجتماعي، فإنهم كثيرا

يقعون فريسة دوامة من االندماج الفاشل، 

والعودة إلى اإلجرام، ومعاودة اإلدانة، 

 والرفض االجتماعي.

وفي هذا الصدد، يناقش هذا الفصل مسألة 

 
 
إعادة إدماج السجناء السابقين اقتصاديا

النازحين في بلدان منظمة التعاون   وإدماج

اإلسالمي. ويبدأ بإلقاء نظرة عن كثب على 

حالة السجناء والعقبات التي يواجهونها، 

ويسلط الضوء على أهمية اإلدماج 

االقتصادي للسجناء السابقين في البلدان. 

 في دول 
 
ثم يعرض حالة النازحين داخليا

املنظمة وأهمية برنامج إعادة اإلدماج 

، يركز الفصل على املر 
 
تبط بهم. وأخيرا

النماذج البديلة التي تعزز إمكانية توظيف 

 من السجناء السابقين والنازحين.
 
 كال

وضع السجظناء في الدول األعضاء  5.1

 في مظنمم  التعاون اإلسالمي

السجين هو الشخص املحتجز في السجن 

بقرار من السلطة القانونية املسؤولة بعد 

م السجناء من معظم إدانته بجريمة.  ويحر 

حقوق املواطن الحر.  ويتألف الجزء الكبير 

 من املحتجزين رهن 
 
من السجناء أيضا

املحاكمة / املحتجزين رهن التحقيق.  ويتم حجزهم أثناء التحقيقات الجنائية واملحاكمات التي 

الهيئة  لم ُيبت فيها بعد.  ويتم احتجازهم فقط خالل فترة التحقيق إلى أن تتخذ املحكمة أو 

.
 
 نهائيا

 
 القانونية املسؤولة قرارا
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وعلى مدى العقود املاضية، أظهر 

 
 
عدد السجناء في العالم اتجاها

، وارتفع بنحو مليوني 
 
تصاعديا

. وفي عام 2000شخص منذ عام 

 10.3، كان هناك حوالي 2016

مليون شخص محتجزين في 

السجون في جميع أنحاء العالم، 

مليون شخص في الدول  1.56منهم 

مة التعاون األعضاء في منظ

(. تحتفظ 1.5اإلسالمي )الشكل 

دول املنظمة التعاون كمجموعة 

بعدد أقل من األشخاص في 

السجون مقارنة بالبلدان النامية 

غير األعضاء واملتقدمة. ومع ذلك، 

ازدادت حصة دول منظمة التعاون 

اإلسالمي في إجمالي السجناء في 

العالم في السنوات األخيرة، ووصلت 

)الشكل  2016عام % في 15إلى 

2.5.) 

متوسط عدد  3.5ويبين الشكل 

شخص من  100 000السجناء لكل 

، بلغ 2016سكان البلد.  ففي عام 

 000متوسط عدد السجناء لكل 

في بلدان  94.2شخص  100
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130.2 

289.8 

144.4 

0

50

100

150

200

250

300

350

منظمة التعاون 

 اإلسالمي

الدول النامية غير 

 األعضاء في املنظمة

 العالم الدول املتقدمة

 2016من السكان(،  100 000عدد السجناء )لكل : 3.5الشكل 

 .املصدر: بيانات موجزة عن السجناء في العالم

220 

222 

229 

234 

236 

259 

287 

301 

341 

583 

0 100 200 300 400 500 600

 تركيا

 املغرب

 اإلمارات العربية املتحدة

 كازاخستان

 أذربيجان

 غيانا

 إيران

 البحرين

 جزر املالديف

 تركمانستان

دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات أكبر عدد من : 4.5الشكل 

 2016شخص(،  100،000السجناء )لكل 

 .عن السجناء في العالماملصدر: بيانات موجزة 



 2017تقرير سوق العمل في منظمة التعاون اإلسالمي 

 

125 

، وكذلك متوسطات الدول النامية غير األعضاء 144.4املنظمة، وهو أقل من املتوسط العالمي 

 .2016( في عام 289.8قدمة )( والدول املت130.2)

 000( لكل 583وعلى مستوى كل بلد على حدى، يوجد في تركمانستان أكبر عدد من السجناء )

شخص بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي البلد اإلسالمي الوحيد  100

زر املالديف بلدان في العالم من حيث نسبة السجناء.  وتعد كل من ج 10املصنف ضمن أكثر 

( إضافة إلى تركمانستان أعلى ثالث دول من بين دول املنظمة من حيث 301( والبحرين )341)

 (.4.5شخص من السكان )الشكل  100 000عدد السجناء لكل 

 إعادة اإلدماج االقتصادي والعقبات التي يواجهها املجرمون السابقون 

 ما تستند برامج إعادة تأهيل السجناء إلى 
 
نهج إدارة الحاالت وتغطي طائفة من التدخالت. وغالبا

وقد صممت هذه التدخالت ملساعدة السجناء في التحضير إلطالق سراحهم من السجن من خالل 

مساعدتهم على اكتساب املهارات الالزمة للنجاح في املجتمع، والتصدي للتحديات الشخصية 

 Griffithsوالعالقات الالزمة في املجتمع ) والعوامل املرتبطة بسلوكهم اإلجرامي، وإقامة االتصاالت

et al. 2007.)  ومع ذلك، ففي معظم البلدان النامية، بما في ذلك الدول األعضاء في منظمة

التعاون اإلسالمي، يتم إطالق سراح معظم األفراد من السجن إلى املجتمع دون رقابة أو إعادة 

ملحلية القليلة التي تعاني من معدالت عالية تأهيل.  ويعود أغلب السجناء إلى بعض املجتمعات ا

 عن الحد األدنى من الفرص االقتصادية والدعم مثل 
 
من الفقر والجريمة والبطالة، فضال

 املسكن.

كما يواجه السجناء السابقون عوائق كبيرة. إن العقبات املعروفة كالحصول على التعليم 

 -تعاطي املخدرات وخدمات الصحة العقلية والتدريب املنهي والعمالة املربحة والسكن وعالج 

تواجه السجناء بعد إطالق سراحهم. هذه العقبات وغيرها تمثل تحديات تساهم في معاودة 

 ما يفتقر السجناء السابقون إلى مستوى التعليم أو املهارات الوظيفية، بما في ذلك 
 
اإلجرام.  وكثيرا

لتواصل التي تعتبر أساسية لكسب العمالة والحفاظ "املهارات األولية" مثل االلتزام باملواعيد وا

عليها. وباإلضافة إلى ذلك، تحد العديد من الدول، في بعض األحيان دون داع، من قدرة السجناء 

السابقين على الحصول على تراخيص مهنية أو الحصول على دعم العمل. ويمكن أن يشكل 
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ائق كبيرة أمام تأمين الوظيفة والحفاظ املرض العقلي واإلدمان واملشاكل الصحية األخرى عو 

 (.2007 .(.Griffiths et alعليها، ويمكن أن يؤدي إلى معاودة اإلجرام )

وهناك حاجة إلى برامج شاملة وآليات فعالة لحماية املجتمعات وتقليل العقبات التي يواجهها  

 عن منع معاودة اإلجرام ووقف دور 
 
ة التكيف الفاشل السجناء السابقون إلى أدنى حد، فضال

للسجناء. وتتمثل إحدى السمات الرئيسية لالستراتيجيات الناجحة ملنع الجريمة في االهتمام 

بإعادة إدماج السجناء السابقين في املجتمع املحلي ووضع تدخالت تهدف إلى الحد من مستويات 

دي، وال سيما توظيف معاودة اإلجرام.  وإلى جانب اإلدماج االجتماعي، فإن إعادة اإلدماج االقتصا

السجناء السابقين، أمر هام، ألن العمالة توفر أكثر من الدخل الالزم لدعم األوضاع املادية 

 لتوسيع الشبكة 
 
املالئمة.  كما توفر الكيان والروتين، والتي تمأل الوقت.  وهي توفر فرصا

ذلك، يمكن أن تسهم االجتماعية ليشمل أعضاء منتجين آخرين في املجتمع.  وباإلضافة إلى كل 

(.  وقد Graffam et al., 2004: 1العمالة في تعزيز احترام الذات وقضايا الصحة النفسية األخرى )

خلصت البحوث إلى أن السجناء السابقين القادرين على تأمين عمل شرعي، وخاصة مناصب 

السابقين الذين أعلى جودة ذات أجور أعلى، هم أقل عرضة للعودة إلى اإلجرام من السجناء 

 (.(Griffiths et al. 2007ليس لديهم فرص عمل شرعية

واألهم من ذلك أن السجناء قد حددوا العمالة كعامل رئيس ي في نجاحهم بعد إطالق سراحهم 

(Burke, 1997.)  ال يحص ى من التحديات فيما 
 
ومع ذلك، يواجه السجناء الذين يفرج عنهم عددا

شمل هذه التحديات عوامل شخصية مثل قلة الثقة بالنفس يتعلق بتأمين فرص العمل.  وت

وضعف الدافع ونقص املهارات وقلة التدريب واملرض النفس ي وتعاطي املخدرات؛ وعدم وجود 

مساكن مستقرة؛ وعوامل اجتماعية مثل التأثير السلبي لألقران وغياب الدعم األسري وسجل 

 (.Visher, et al., 2005; Rakis, 2005; Graffam, et al., 2004العمالة الضعيف )

ويعد الحصول على العمل القانوني بمثابة أفضل الطرق للنجاح بعد اإلفراج عن السجناء 

 على ذلك، قد تتأثر العالقة بين Visher, Winterfield, and Coggeshall, 2005السابقين )
 
(. وعالوة

اعل العوامل التالية: السكن املستقر العمالة القانونية وتقليل معاودة اإلجرام إلى حد كبير بتف

واملؤهالت املتعلقة بالعمل وعدم وجود مشاكل تتعلق بتعاطي املخدرات واملبادرة في طلب 
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(.  وقد الحظ الباحثون أنه من Niven and Olagundoye, 2002املساعدة في البحث عن عمل )

بخدمات محددة. ومن أهم  الضروري تحديد االحتياجات الفردية للسجناء السابقين وأن تقترن 

التدخالت في مجال التوظيف دروس االستعداد للعمل والتعليم املنهي وشهادة التنمية التعليمية 

 ,Visher, Winterfieldالعالية والتدريب على الوظائف والتوظيف واملتابعة من قبل مدير الحالة )

and Coggeshall, 2005.) 

أهمية جوهرية في إعادة إدماج السجناء بسالسة في وال شك في أن العمالة املشروعة لها 

 توفير الخدمات املتعلقة بالعمالة على Rakis, 2005; Seiter, 2002مجتمعاتها )
 
(. ومن املهم أيضا

نحو متواصل من وقت دخول الجاني السجن إلى حين اإلفراج عنه في املجتمع. وينبغي أن يحدث 

جاني وأن يتم إرشاده إلى الخدمات املتعلقة بالعمالة في التقييم املنهي في وقت مبكر من حكم ال

املستقبل والتي تقدم إلى السجين. وسيوفر التقييم املنهي سلسلة من املعايير لتقييم التقدم املحرز 

 (.(Griffiths et al. 2007في خطة إعداد السجين للعمل 

تي تم وضعها بين إصالح وقد يتوقف نجاح هذه السلسلة على تطوير السياسات واإلجراءات ال

املؤسسات، ووكاالت إطالق السراح املشروط، واملؤسسات اإلصالحية املجتمعية، والقطاع 

الخاص، واملنظمات املجتمعية. ومن األهمية بمكان إعطاء وكاالت إطالق السراح املشروط 

ية فيما ووكاالت اإلصالحات املجتمعية الفرصة لتقديم مدخالت إلى موظفي املؤسسات اإلصالح

يتعلق بالخدمات املهنية وخدمات ما قبل التوظيف التي تقدم إلى السجناء. ومن شأن ذلك أن 

 حيث أنه وسيلة لضمان أن تدابير ما قبل إطالق السراح ستعالج احتياجات السجين 
 
يكون مفيدا

 حيث أنه وسيلة لضمان أنRakis, 2005بعد اإلفراج عنه )
 
 (. ومن شأن ذلك أن يكون مفيدا

 (.Rakis, 2005تدابير ما قبل إطالق السراح ستعالج احتياجات السجين بعد اإلفراج عنه )

 في الدول األعضاء في مظنمم  التعاون اإلسالمي 5.2
ً
 الظنازحون داخليا

 )املعروفون 
 
 للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخلي، فإن األشخاص النازحون داخليا

 
ووفقا

 ب  "
 
جبروا أو اضطروا إلى الفرار أو مغادرة منازلهم أو "( هم "أشIDPsأيضا

ُ
خاص أو مجموعات أ

أماكن إقامتهم املعتادة، وخاصة نتيجة أو لتفادي آثار النزاع املسلح أو حاالت العنف املتفش ي أو 
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انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع اإلنسان، والذين لم يعبروا 

 معترف ب
 
 هم من النساء واألطفال حدودا

 
 ". واألغلبية الساحقة من النازحين داخليا

 
ها دوليا

، أكثر من 
 
املعرضين بوجه خاص لخطر انتهاك حقوقهم األساسية. ويتواجد عادة النازحون داخليا

الالجئين، قرب مناطق الصراعات، أو يجدون أنفسهم غير قادرين على مغادرة تلك املناطق بحيث 

 تبادل النيران ويتعرضون لخطر استخدام املتصارعين لهم كرهائن، أو يصبحون محاصر 
َ
ين وْسط

 .(.UN-OHCRC, n.dكأهداف أو كدروع بشرية )

 قضية مهمة في دول منظمة التعاون اإلسالمي، 
 
خالل العقد املاض ي، أصبح النازحون داخليا

تهجير السكان املدنيين بسبب الصراعات املسلحة األخيرة، التي تشكل الجزء األكبر من أسباب 

، يشكل النزاع والعنف 
 
داخل الحدود أو عبرها، ال سيما في سوريا وأفغانستان والعراق. وإجماال

(. إن عدم االستقرار السياس ي وضعف الحكم IFRC, 2012% من الهجرة القسرية )60حوالي 

ية التي تجبر اآلالف من وقمع الدولة والتي تعتبر مصادر لألزمات اإلنسانية هي من العوامل الرئيس

الناس على الفرار عبر الحدود، كما هو الحال في ليبيا والصومال. وتؤدي األزمات اإلنسانية، 

الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية، مثل الفيضانات واألعاصير والزالزل وحاالت 

نقل أعداد كبيرة من السكان الجفاف الطويلة في بلدان مثل باكستان وبنغالديش والسودان، إلى 

عبر املناطق. وتؤدي حاالت الجفاف املتكررة في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 

تقويض سبل كسب العيش وهي السبب الرئيس ي لتهجير املاليين الذين يعتمدون على زراعة 

 (.SESRIC, 2017aالكفاف )

لشديدة أو التكيف معها، فإن الصراعات وفي الحاالت التي يصعب فيها التصدي للحاالت ا

 تتوافق فيه الكوارث 
 
واالنتهاكات السياسية تزيد من تفاقم األزمة اإلنسانية. وبصفته بلدا

الطبيعية والكوارث التي من صنع اإلنسان في كثير من األحيان، يواجه شعب الصومال مأساة 

داخلي واإلقليمي، حيث بلغت مستويات مأساوية خاصة من النزوح ال 2011خاصة. وشهد عام 

(. وبينما انتقل بعض الناس IFRC, 2012مليون ومليون شخص على التوالي ) 1.5التقديرات 

ا بسبب اجتماع هذه بسبب حوادث العنف السياس ي أو التغيرات البيئية، فإن معظمهم قد نزحو 

.
 
 إلى فرار مئات اآلالف العوامل معا

 
من األشخاص من  وأدى الجفاف والصراع في مالي أيضا
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ديارهم.  فعندما يجتمع الجفاف مع الصراع أو العنف السياس ي، يصبح انعدام األمن الغذائي 

 يدفع السكان الذين ليس 
 
 رئيسيا

 
 لديهم أي قدرة على التكيف إلى الهجرة.عامال

ومن اإلنصاف القول بأن أسباب تشريد الناس تتداخل بصورة متزايدة وتعزز بعضها البعض في 

العالم، وال سيما في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. وقد يخلق اجتماع عدد من عوامل اإلجهاد 

املتكررة أزمة إنسانية من أي حدث أو املزمنة السابقة مثل غياب الحكم الرشيد أو األحداث 

( 
 
(. ويعد النمو السكاني والتخلف االقتصادي وضعف الحكم والنزاعات ISIM, 2013خطر تقريبا

 عن ضعف التخطيط الحضري عوامل هامة تزيد من إضعاف 
 
املسلحة والعنف السياس ي فضال

ح.  ومن املحتمل أن تواجه كل القدرة على الصمود وتزيد من آثار األخطار الطبيعية وتصاعد النزو

 أفضل من 
 
 وتعاونا

 
دولة هذا النزوح إما كبلد مقصد أو عبور أو منشأ. ويتطلب ذلك استعدادا

قبل الدول واملجتمع الدولي ملنع النزوح والتصدي له وألسبابه.  وعالوة على ذلك، فإن النزوح 

وقد تؤدي مستوطنات النازحين املؤقت األولي، سواء داخل الحدود أو عبرها، قد يطول أمده. 

العشوائية وغير النظامية إلى توسع سريع للمدن والتي تكون معرضة بشكل أكبر للتحديات البيئية 

 وكذلك االجتماعية واالقتصادية.
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 في العالم )بدعم من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين(، : 5.5الشكل 
 
 2015 - 2005النازحون داخليا

 

 .UNHCR املصدر: 
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 ملبادرة  
 
مليون شخص بسبب الكوارث بين عامي  184.4، نزح ما مجموعه Nansen (2015)ووفقا

 م2014و  2008
 
مليون شخص كل عام. ومن بين هؤالء، ينزح  26.4ا متوسطه ، أي نزح حديثا

 بسبب مخاطر الطقس واملناخ. وقد يؤدي النزوح الناجم عن الكوارث  22.5
 
مليون شخص سنويا

 ملفوضية األمم املتحدة 
 
إلى خلق تحديات إنسانية وتقويض التنمية وزيادة املخاوف األمنية. ووفقا

 في جميع أنحاء العالم. منهم مليون شخ 63لشؤون الالجئين، فإن 
 
الجئ، و  16.1ص نزحوا قسرا

 و  37.5
 
مليون طالب لجوء. وتعتبر تركيا أكبر دولة مضيفة لالجئين تضم  3.2مليون نازح داخليا

( وإثيوبيا 979000مليون( وإيران ) 1.1مليون( ولبنان ) 1.5ماليين الجئ تليها باكستان ) 3أكثر من 

اتجاه النزوح في العالم على مدى العقد املاض ي.  5.5(. ويبين الشكل 664000( واألردن )736000)

 (.SESRIC, 2017aوهناك اتجاه تصاعدي واضح في عدد النازحين خالل الفترة املدروسة )

التهجير الكلي في دول منظمة التعاون اإلسالمي والدول غير األعضاء في  6.5ويوضح الشكل 

 من عام 
 
% من مجموع السكان النازحين في 61.5، شكلت دول املنظمة 2015املنظمة. واعتبارا

 على ذل 25العالم مع أكثر من 
 
% من حاالت 70.7ك، وقعت مليون نازح )الحلقة الداخلية(. وعالوة

 2015النزوح الجديدة فقط في عام 

في دول املنظمة )الحلقة الخارجية(. 

 ملفوضية األمم املتحدة 
 
ووفقا

لشؤون الالجئين، ازداد عدد 

 الذين تلقوا 
 
النازحين داخليا

الحماية/ املساعدة من املفوضية في 

مليون  13.5بلدان املنظمة من 

 24لى إ 2014شخص في بداية عام 

 في نهاية عام 
 
، مما يشير 2015مليونا

مليون  10.5% أو 78إلى زيادة بنسبة 

شخص في عامين فقط. وقد ارتفع 

 13.4مليون إلى  10.8هذا العدد من 

مليون  25.1 

61.5% 

مليون  15.7 

38.5% 

;  6.23مليون  

70.7% 

مليون  2.59 

29.3% 

منظمة 

التعاون 

 اإلسالمي

الدول 

النامية غير 

األعضاء في 

 املنظمة

 املجموع

 2015 فقط

إجمالي النزوح في دول منظمة التعاون اإلسالمي  :6.5الشكل 

 والدول غير األعضاء فيها

 مركز رصد النزوح الداخلي. املصدر:
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% من 80(. وهذا يعني أن حوالي 7.5مليون في البلدان غير األعضاء خالل نفس الفترة )الشكل 

مجموع النزوح الداخلي الجديد على 

العامين املاضيين قد حدث في  مدى

دول منظمة التعاون اإلسالمي.  

 على ذلك، كانت البلدان التي 
 
وعالوة

حدث فيها نزوح جديد خالل هذه 

 من 
 
الفترة من أكثر البلدان ضعفا

الناحية االقتصادية وأقل قدرة على 

 (.IDMC, 2015مواجهة األزمة )

 
ً
 أهمي  دمج الظنازحين داخليا

  
 
ويعيش املاليين من النازحين داخليا

 في البلدان األعضاء في منظمة 
 
حاليا

التعاون اإلسالمي في حالة نزوح طال 

أمدها.  وھي حاالت تتوقف فیھا 

عملیة إیجاد حلول دائمة و / أو یتم تھمیش النازحين نتیجة لالنتهاكات أو عدم حمایة حقوقھم 

 (.Brookings Inst.  2011دیة واالجتماعیة والثقافیة )اإلنسانیة، بما في ذلك الحقوق االقتصا

 على املدى الطويل أمر معقد  
 
إن التوصل إلى حلول دائمة لهذه املاليين من النازحين داخليا

بسبب مجموعة من العوامل، منها عدم حل النزاعات وفترة االنتعاش االقتصادي الطويلة وعدم 

سيادة القانون ونزاعات امللكية. وبالتالي، هناك حاجة كفاية البنية التحتية املجتمعية وضعف 

إلى نهج مبتكرة من جانب الحكومات واملجتمع املدني الوطني واملنظمات اإلنسانية ومنظمات 

حقوق اإلنسان والتنمية على حد سواء للسماح لهؤالء النازحين باستئناف حياتهم الطبيعية. 

اإلدماج االقتصادي والسياس ي واالجتماعي، وأن  واألهم من ذلك، أنه ينبغي أن تتضمن عناصر 

  .
 
 تحمي حقوق اإلنسان والحقوق املدنية للنازحين داخليا

13.5 

19.4 

24.0 

10.8 

13.0 13.4 

 2015-نهاية 2015-بداية 2014-بداية

 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة منظمة التعاون اإلسالمي

 : 7.5الشكل 
 
املحميين / بمساعدة إجمالي النازحين داخليا

 املفوضية السامية لشؤون الالجئين

 املصدر: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين.
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( بفحص قدرة ICTJ، قام املركز الدولي للعدالة االنتقالية )2012و  2010وفي الفترة ما بين عامي 

ازحين ودعم الحلول تدابير العدالة االنتقالية على معالجة النزوح وإشراك مزاعم العدالة للن

الدائمة وتحليل الصالت بين العدالة االنتقالية والتدخالت اإلنسانية والتنمية والجهات الفاعلة 

في بناء السالم. وخلصت الدراسة إلى أن العدالة االنتقالية يمكن أن تساعد على إعادة اإلدماج 

لثقة املدنية، وكذلك بطرق من خالل املساهمات غير املباشرة في االعتراف بالضحايا وتعزيز ا

مباشرة أكثر فيما يتعلق بأوضاع السالمة واألمن واالندماج السياس ي واالقتصادي واالجتماعي. 

 في مجتمع عادل وسلمي، من املهم تكييف 
 
ومع ذلك، من أجل إعادة إدماج النازحين داخليا

 لإلصالح املؤسس ي والهيكلي والتنمية" )
 
 (.ICTJ, 2012برنامج أوسع نطاقا

كما أن املساعدات اإلنسانية، التي هي حتى اآلن األداة الرئيسية للمنظمات الدولية لدعم 

 لتلبية االحتياجات الفورية القصيرة األجل، ولكنها ال تكفي لتوفير 
 
، مصممة أيضا

 
النازحين داخليا

 عدم االستقرار ويمكن
 
. وقد تسبب أيضا

 
أن تسبب  حلول دائمة لعدد كبير من النازحين داخليا

مشاكل أمنية، ال سيما على املستوى املجتمعي. إن إعادة إدماج النازحين يحتاج إلى برامج طويلة 

 األمد.

، يمارس 
 
 في املكان، الذي استوطنوا فيه مؤقتا

 
كما أن إعادة اإلدماج االقتصادي للنازحين داخليا

 على نطاق واسع ومستدام إليجاد مخرج من هذه القضية )
 
(. ومن شأنه أن Sert, 2016أيضا

(. ومع ذلك، Duthie, 2013يسهم في قوة العمل واالستثمار وفي تعزيز اقتصاد املنطقة بشكل عام )

 في معظم البلدان النامية.  وهكذا، ينبغي على صانعي 
 
 للنازحين داخليا

 
ظلت العمالة تشكل تحديا

ي منظمة التعاون اإلسالمي التي السياسات في البلدان النامية، وال سيما في البلدان األعضاء ف

، أن ينفذوا سياسات لزيادة فرص العمل التي تعزز في 
 
 من النازحين داخليا

 
 متزايدا

 
تضم عددا

 نهاية املطاف االندماج االقتصادي لهؤالء األشخاص وتعزز االقتصادات.

يب واملشورة التي وقبل الشروع في إعادة تدريب النازحين والتنمية املهنية، من املهم تقديم التدر 

تهدف إلى التكيف مع البيئة الجديدة والتأكيد على أنهم بحاجة إلى العثور على عمل ومحاولة بذل 

 ما يفتقر األشخاص الذين يعيشون في حالة النزوح الداخلي 
 
جهد لتغيير األشياء لألفضل. وكثيرا

دائمين أو ليس لديهم حاجة إلى مهارات فعالة في البحث عن عمل. وكان الكثير من الناس موظفين 
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اقتصادية للعمل قبل النزوح. وعالوة على ذلك، ال يشكل النازحون مجموعة متجانسة من حيث 

العمر، واإلنجاز التعليمي، والخلفية العرقية، واملهارات املهنية. وينبغي أن يؤخذ ذلك في االعتبار في 

 مختلف مراحل العمل.

 بكفاءة بمعلومات عن حقوقهم والتزاماتهم  ومما ال يقل أهمية عن ذلك هو تزويد
 
النازحين داخليا

والفرص املتاحة من خالل املشاريع القائمة لتعزيز العمل الحر والوصول إلى مصادر املعلومات 

لدى السلطات الحكومية بما في ذلك قاعدة بيانات وطنية محدثة للوظائف اليومية.  ومن شأن 

ن أن من شأن تبسيط نظام التسجيل وحفظ السجالت أن ذلك أن يزيد من فرص العمل، في حي

 على سوق العمل على املدى 
 
يسمح، من بين أمور أخرى، بقياس األثر املحتمل للنازحين داخليا

 الطويل.

5.3  
ً
 استراتيجات بديل  إلدماج السجظناء السابقين والظنازحين داخليا

 إن اإلدماج االقتصادي، وال سيما العمالة، يعد أمر ضروري للس
 
جناء السابقين والنازحين داخليا

إلعادة بناء حياتهم وإمكاناتهم للمساهمة في االقتصادات. وتعترف عدة بلدان اآلن على وجه 

التحديد بأهمية هذه املسألة األساسية، وشرعت في تطوير وظائف اإلدماج االقتصادي وإضفاء 

دي ال تزال غير مفهومة في معظم الطابع املؤسس ي عليها.  ومع ذلك، فإن برامج اإلدماج االقتصا

 من عرض األمثلة من البلدان النامية، 
 
 بالتخلف. وهكذا، وبدال

 
البلدان النامية وتتسم عموما

يقدم هذا الجزء بعض املمارسات والبرامج الواعدة املتعلقة بإعادة اإلدماج االقتصادي للسجناء 

 في البلدان املتقدمة، وال
 
تي يمكن أن تعتمدها البلدان النامية، بما في السابقين والنازحين داخليا

 ذلك بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

 نماذج إعادة إدماج السجظناء السابقين  5.3.1

 نموذج مهارات املشارك  الفعال  والتظنمي 

( هي برنامج تمثيلي تم عرضه وتنفيذه ألول مرة في SEEDإن مهارات املشاركة الفعالة والتنمية )

(. وكان الغرض من املشروع هو تدريب Stream, 2014تم نسخه في رومانيا ) إنكلترا وويلز ثم

مستشاري مراقبة السلوك الذين لديهم بالفعل خبرة في مجال االستشارات لتحديث مهاراتهم 
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وتعزيز الجودة في اإلشراف على املراقبة الفردية للسجناء. وتألفت مجموعة التدریب من التدریب 

وتکرارھا في  2012 - 2011بعة، واألحداث التدریبیة النھائیة في إنکلترا في األولي، وتدریب املتا

. وقد استند تقييم هذا البرنامج إلى تصورات مستشاري السجناء 2014 - 2013رومانیا في 

وغيرهم من أصحاب املصلحة من خالل تحليل ردودهم على املستجوبين واملقابالت املجهولة.  وفي 

.      املتوسط، وجدوا أن ا
 
 ويمكن تكراره عمليا

 
 لتدريب مفيد جدا

 نموذج إعادة إدماج السجظناء السابقين

، 2011و  2005وقد نظمت مبادرة إعادة إدماج السجناء السابقين في الواليات املتحدة بين عامي 

(. حيث Wiegand et al., 2015مليون دوالر أمريكي ) 94وهو مشروع خماس ي الدورة بموازنة 

من السجناء السابقين في  200كالة/ منحة ممن شاركوا في البرنامج، كل منهم حوالي و  24سجلت 

،  4655مجموع 
 
 ملجموعة البرامج و  2804شخصا

 
ملجموعة  1851منهم تم تعيينهم عشوائيا

 مختلفة من خدمات إعادة إدماج 
 
املقارنة. وتلقى األفراد املكلفون بمجموعة البرنامج أنواعا

ن بما في ذلك التوجيه وخدمات التوظيف وإدارة الحاالت والخدمات املساندة. في السجناء السابقي

حين أن أعضاء مجموعة املقارنة لم يحصلوا على أي من خدمات دعم إعادة إدماج السجناء 

 
 
السابقين ولكن كانوا منفتحين لتلقي الخدمات التي تقدمها مجتمعاتهم واملؤسسات األخرى. وفقا

ا البرنامج، بعد التعيين العشوائي، كان أداء املشاركين في مجموعة البرنامج في لتقييم األثر لهذ

 فقط من املشاركين  في مجموعة املقارنة وذلك من حيث العمالة. في 
 
املتوسط أفضل قليال

% 67.9% من السجناء السابقين في السنة األولى، مقارنة مع 71.3مجموعة البرامج، تم توظيف 

قين في مجموعة املقارنة.  وعالوة على ذلك في السنة الثانية، كان الفرق حتى من السجناء الساب

وباإلضافة إلى ذلك، كانت   % ملجموعة املقارنة.65.4ارنة مع % ملجموعة البرامج مق68أضيق 

هناك فوائد أخرى من املشاركة في البرنامج، على سبيل املثال، كان متوسط وقت الحصول على 

 بينما كان بين أعضاء مجموعة املقارنة  133.9ن أعضاء مجموعة البرامج الوظيفة األولى بي
 
يوما

157.1 .
 
 يوما

 أنه بسبب التصور بأن مستويات التعليم واملهارة أقل  
 
وبشكل عام، يظهر هذا البرنامج أيضا

 بين السجناء السابقين باملقارنة مع عامة الناس، فإن أرباب العمل غير متشجعون على 
 
عموما
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ظيفهم. وفي الغالب، تمكن السجناء السابقون من العثور على عمل في مجال البناء، والخدمات تو 

الغذائية، والفنادق/ الضيافة، وتربية املناظر الطبيعية/ رعاية الحديقة، والتصنيع، والتسويق 

 للدراسة، كان للرك
 
ود عبر الهاتف، والعمل املؤقت، وصناعات التخزين. وعالوة على ذلك، ووفقا

االقتصادي أثر سلبي على فرص العثور على عمل للسجناء السابقين حيث أنهم سيتنافسون على 

 وظائف منخفضة األجر مع عامة السكان.

 (TJنموذج الوظائف االنتقالي  ) 

وتستهدف الوظائف االنتقالية األفراد الذين يصعب توظيفهم، بما في ذلك األشخاص الذين 

والالجئون، والنازحون، واملشردون وغيرهم. ويتاح للمشاركين فرص للتعلم لديهم سجل جنائي، 

 والحصول على رواتبهم والحصول على دعم لالنتقال إلى العمل الدائم بدوام كامل.

يمكن تكييف نماذج مختلفة في برنامج الوظائف االنتقالية مثل الوظائف داخل املنزل، أو 

-2004وفي الفترة  .NTJN  (2011)ي مواقع العمل املتفرقة. الوظائف املدعومة بأطقم العمل، أو ف

 إما إلى مجموعة برنامج أو مجموعة مقارنة من خالل أخذ  977، تم تعيين 2005
 
 سابقا

 
سجينا

عينات عشوائية. تلقت مجموعة املقارنة فقط الدعم األساس ي للبحث عن عمل في حين أن 

وع من الدعم من مركز مدينة نيويورك ومقرها مجموعة البرامج كانت مؤهلة للحصول على كل ن

 ( وُرصدت كلتا املجموعتين على مدى عامين.CEOمركز فرص العمل )

% من املشاركين في مجموعة البرنامج كانوا يعملون في الوظائف االنتقالية في املتوسط 70حوالي 

لدى املشاركين في مجموعة ملدة ثمانية أسابيع. وبحلول نهاية السنة األولى من فترة الدراسة، كان 

البرامج واملشاركين في مجموعة املقارنة فرص متساوية للتوظيف بمتوسط دخل مماثل.  وخالل 

السنتين من فترة الدراسة، كان املشاركون في مجموعة البرامج أقل عرضة بدرجة كبيرة لالحتجاز 

ة مع املشاركين في مجموعة أو اإلدانة بارتكاب جريمة أو دخولهم السجن إلدانة جديدة باملقارن

 في الحد من معاودة اإلجرام 
 
 جدا

 
املقارنة.  خالل السنة األولى كان برنامج مركز فرص العمل فعاال

 للحد من معاودة 
 
 أيضا

 
، ومع ذلك، في العام الثاني كان فعاال

 
بالنسبة للسجناء املفرج عنهم مؤخرا

 من السجن. وحتى التقييمات الدقيقة لم اإلجرام للمشاركين اآلخرين الذين أفرج عنهم ساب
 
قا
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 تكشف عن معاودة اإلجرام، في السنة الثالثة عندما كانت مكاسب العمالة قد تالشت بالفعل

(MDRC, 2009.) 

5.3.2  
ً
 نماذج إدماج الظنازحين داخليا

 ،
 
على الرغم من عدم كفاية املمارسات الجيدة املتعلقة باإلدماج االقتصادي للنازحين داخليا

عدد من املؤسسات واالستراتيجيات القابلة للتكرار من أجل التعاون الدولي في إدماج هناك 

النازحين. وباإلضافة إلى ذلك، توجد مجموعة من املؤسسات على املستويين الوطني واإلقليمي 

لتبادل الخبرات واألدوات واملمارسات املبتكرة. ويمكن أن تتعاون عدة جهات لتصميم وتطوير 

مج اإلدماج نذكر منها منتديات دولية لتبادل أفضل ممارسات التوظيف واإلدماج وتقييم برا

، و"مجموعة أدوات املفوضية السامية (ATCR) املشاورات الثالثية السنوية بشأن إعادة التوطين

لألمم املتحدة لشؤون الالجئين من أجل التعاون العملي بشأن إعادة التوطين:  مستودع لتبادل 

شراكات إعادة التوطين "وغيرها من الوثائق املستقلة لتقاسم املمارسات واملعرفة األفكار حول 

( لتصميم ERNالتي وضعتها املفوضية، ويمكن أن تتعاون الشبكة األوروبية إلعادة التوطين )

وتطوير وتقييم برامج التكامل.  وفيما يلي عرض للمشاريع الجارية والرائدة كمثال يمكن اعتماده 

 ن األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.في البلدا

 نموذج التعيين الوظيفي

 فرصة التوظيف. 
 
يمكن أن تتاح للنازحين، والالجئين، واألصناف األخرى من املهاجرين قسرا

 عن فرص 
 
ويمكن أن تكون وظيفة مدعومة أو غير مدعومة أو حتى غير مدفوعة األجر، فضال

 فريدة للنازحين للحصول على الخبرة في العمل، وتطوير املهارات 
 
التدرب.  وسوف توفر فرصا

 ذات الصلة مع أرباب العمل.  والعالقات 

، حيث يقوم برنامج خدمات  20وقد نجحت كندا في ممارسة هذا النموذج منذ حوالي 
 
عاما

توطين وإدماج املهاجرين بتنظيم عمليات توظيف غير مدفوعة األجر ملدة ستة أسابيع لالجئين 

البرنامج نسبة نجاح ، حقق 2013إلى مارس  2012والنازحين واملهاجرين. وفي الفترة من أبريل 

% منهم كانو يعملون لدى صاحب العمل املضيف، في 52وظيفة؛  61% فيما مجموعه 79بلغت 
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 من صاحب عمل آخر ولكن لنفس املهنة، و 16حين أن 
 
% بدأوا أعمالهم 10% تلقوا عرضا

 (.Ott, 2013الخاصة أو ذهبوا ملواصلة التعليم )

 مهارات الالجئيني  التوظيف وتظنمالظنموذج التجريبي ملبادرة 

( هو مشروع فريد ITC( في مركز التجارة الدولية )RESIمهارات الالجئين )التوظيف وتنمية مبادرة  

 يهدف إلى خلق وتطوير املشاريع الصغيرة وإمكانات العمل الذاتي 
 
من نوعه تم إطالقه حديثا

 والتي تركز بشكل خاص على مجاالت الزراع
 
ة واألزياء ذات الطابع لالجئين والنازحين داخليا

 (.BPOاألخالقي وديكور املنزل واالستعانة بمصادر خارجية ملباشرة األعمال التجارية )

وعلى وجه الخصوص، ركز مشروع االستعانة بمصادر خارجية ملباشرة األعمال التجارية في 

نجليزية داداب، بوركينا فاسو على مراجعة وتطوير محو األمية الحاسوبية ومهارات اللغة اإل 

واتقان الطباعة وحنكة األعمال التجارية العامة بين الالجئين. وفي مينتاو، كينيا، ركز هذا التقييم 

 على دباغة الجلود وقصها وخياطتها، وكذلك على مهارات الحدادة.

بدأ مرکز التجارة الدولیة مشروع مبادرة مهارات وعمالة الالجئين الجدید الذي يشمل الالجئين 

ن في األردن ومصر. وهو يهدف إلى توفير إمكانية وصول الالجئين السوريين إلى فرص السوریي

 (.ITالسوق في مجال األزياء ذات الطابع األخالقي والحرف اليدوية وتكنولوجيا املعلومات )

 تأكيد إمكانات
 
 توفير التدريب محدد املهام، وثانيا

 
 واملقصود باملبادرات التجريبية الشاملة هي: أوال

، وال 
 
 تنظيم نظم العمل التي تؤدي إلى إنتاجية تتوفر لها مقومات البقاء تجاريا

 
السوق، وثالثا

 عن الكميات املنتجة. الهدف 
 
سيما فيما يتعلق بتصميم املنتجات وجودتها، والتكاليف، فضال

تجاري  مهارات الالجئين بالزبائن على أساستوظيف وتنمية النهائي هو ربط املشاركين في مبادرة 

 (.ITC - RESIبالكامل )

 نموذج مطابق  املؤهالت وإعادة التأهيل

ولم يستطع النازحون على غرار الالجئين وغيرهم من أصناف املهاجرين في معظم الحاالت من 

الوصول إلى الوظائف التي تعادل تعليمهم وخبراتهم العملية. فعلى سبيل املثال، قد يقوم األطباء 

واملهندسين بتطبيق تدريبات مختلفة في مختلف املناطق حيث أن هناك حاجة إلعادة واملعلمين 
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التأهيل من أجل تلبية معايير املنطقة املضيفة.  وهناك العديد من التدريبات في البلدان املتقدمة 

.  ويمكن لدول منظمة التعاون 
 
 بإعادة التأهل قسرا

 
 جيدا

 
التي تجيز للمهاجرين املدربين تدريبا

 اإلسالمي التي لديها موارد مالية مستدامة أن تتبنى ممارسات مماثلة وتكررها.

 من البدء في برامج إعادة التأھیل الکاملة قد تقدم الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 
وبدال

اإلسالمي بعض الدعم إلعادة تأھیل املھاجرین املؤھلين من خالل تبني تدريبات ناجحة مثل 

( للخدمات االجتماعیة اللوثریة في الوالیات املتحدة.  یقدم RRPهيل الالجئين )برنامج إعادة تأ

برنامج إعادة تأهيل الالجئين الدعم لالجئين ذوي املؤھالت العالیة من خالل تقدیم مواد دراسية، 

(. Rabben, 2013ودورات اللغة اإلنجليزیة املھنیة، وتقییم الشهادات املعتمدة، ورسوم االمتحان )

ي الوقت الراهن، قدم برنامج إعادة تأهيل الالجئين مساعدة إلى املحاسبين واملعلمين واملمرضين وف

 عن فنيي األشعة.
 
 واملتخصصين في تكنولوجيا املعلومات واملهندسين واملحامين، فضال
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 السياس  على املترتب  اآلثار 6

 العام 

 

 

 لهيك ل س وق العم ل ف ي بل دان منظم ة التع اون اإلس المي، ويق دم 
 
 تفص يليا

 
يقدم هذا التقرير تحل يال

العدي     د م     ن قض     ايا س     وق العم     ل ذات الص     لة ببل     دان املنظم     ة. وف     ي ه     ذا مناقش     ات فني     ة ح     ول 

الس  ياق، يق  يم التقري  ر مش  كلة الرك  ود ف  ي س  وق العم  ل، وسياس  ات س  وق العم  ل الرامي  ة إل  ى الح  د 

م   ن البطال   ة، وتش   غيل األش   خاص ذوي اإلعاق   ة، وإع   ادة اإلدم   اج االقتص   ادي للس   جناء الس   ابقين 

الرئيس   ية، يتب   ين أن مع   دالت املش   اركة ف   ي الق   وة العامل   ة،  واملش   ردين. وف   ي مؤش   رات س   وق العم   ل

ونس    بة العمال    ة إل    ى الس    كان، ونص     يب العمال    ة ف    ي قط    اع الخ     دمات، ونص    يب الق    وة العامل    ة م     ن 

التعل  يم الع   الي كان   ت أق  ل، وباملقاب   ل فق   د ك   ان مع  دل بطال   ة اإلن   اث، ونص  يب العمال   ة الهش   ة )غي   ر 

راعة، ومعدل العطالة، ونسبة التعليم االبتدائي ف ي الق وى املستقرة(، وحصة العمالة في قطاع الز 

 العاملة أعلى في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة بالبلدان النامية واملتقدمة األخرى.

 إل    ى تحلي    ل جمي    ع ه    ذه القض    ايا ف    ي ه    ذا املج    ال ف    ي البل    دان األعض    اء، تق    دم التوص    يات 
 
واس    تنادا

 التالية بشأن السياسة العامة.

 االقتصادي في سوق العمل عدم النشاطشكل  م

 له    ذا ي    تم 
 
وم    ن امله    م أن ن    درك الطبيع    ة املتنوع    ة واملعق    دة واملتأص    لة للرك    ود االقتص    ادي، ووفق    ا

تص  ميم الت  دخالت املالئم  ة لتيس  ير انتق  ال األش  خاص الع  اطلين إل  ى العم  ل. م  ن الواض  ح أن معظ  م 

س
اد

س
 ال

سم
لق

 ا
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ويش  كل املرض   ى واملع  اقون عل  ى امل  دى الطوي  ل الرك  ود االقتص  ادي يح  دث بس  بب الش  باب واإلن  اث. 

 من السكان العاطلين عن العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
 
 أيضا جزءا

، ف إن 
 
وبالنسبة للشباب الذين ال يحصلون على وظيف ة مس تقرة بع د التخ رج م ن الجامع ة مباش رة

. ومل ا كان ت التح ديا
 
 وص عبا

 
ت كثي رة ومتداخل ة م ع ع دة أبع اد انتقالهم إلى سوق العم ل يك ون ط ويال

سياس    ية، فينبغ    ي أن ترك    ز الت    دابير الت    ي س    يتم إجراؤه    ا عل    ى املش    اكل املتعلق    ة بك    ل م    ن الع    رض 

والطل    ب. وينبغ    ي أن تك    ون الت    دابير السياس    ية عالجي    ة ووقائي    ة. وع    ادة م    ا يك    ون األف    راد املص    ابين 

مارس  ة وظ  ائفهم. وم   ن أج  ل رف   ع ب  أمراض مزمن  ة أو ذوي اإلعاق   ات ف  ي ظ  روف ص   حية غي  ر مواتي   ة مل

مس  توى مس   اهمتهم ف   ي النش   اط االقتص   ادي، فه   م بحاج   ة إل  ى مق   دار ك   اف م   ن ال   دعم، كم   ا ينبغ   ي 

تحس   ين أم   اكن عمله   م بش   كل يلب   ي احتياج   اتهم. وم   ن امله   م أيض   ا ب   ذل جه   ود لرعاي   ة ثقاف   ة ري   ادة 

ياس ات الخاص ة، س تزداد االعمال بين الش باب ب دءا م ن الفت رات الدراس ية املبك رة. وم ن خ الل الس

 جاذبية ريادة األعمال بين الشباب والنساء والفئات املستهدفة األخرى.

وم    ن أج    ل تحس    ين املش    اركة ف    ي الق    وة العامل    ة، م    ن الض    روري أيض    ا إيج    اد ف    رص عم    ل جدي    دة 

 م   ن حي   ث 
 
باس   تمرار الس   تيعاب الواف   دين الج   دد إل   ى س   وق العم   ل. وق   د يلع   ب القط   اع الع   ام دورا

مل جديدة، ولكن قدرت ه س تكون مح دودة. ول ذلك، ال ب د م ن ب ذل املزي د م ن الجه ود خلق فرص ع

لت    وفير بيئ    ة مواتي    ة للش    ركات لتأس    س نفس    ها وتتوس    ع م    ن أج    ل إيج    اد املزي    د م    ن ف    رص العم    ل. 

وع      الوة عل      ى ذل      ك، ينبغ      ي تحس      ين ف      رص الحص      ول عل      ى التعل      يم بغي      ة االس      تفادة الكامل      ة م      ن 

 تحصيل العلمي وتحسين نوعية العمل.إمكانيات الشباب مع زيادة ال

ويج   ب تخف   يض الفروق   ات القائم   ة عل   ى ن   وع الج   نس ف   ي س   وق العم   ل.  وغالب   ا م   ا تك   ون الش   ابات  

 م    ن الش    بان. وه    ذا يعن    ي أن إس    قاط احتم    ال مس    اهمة امل    رأة ف    ي ق    وة العم    ل ال يمث    ل 
 
أكث    ر تعليم    ا

ف ي تعل يم اإلن اث ل ن يك ون ل ه  خسارة اجتماعية فحسب بل أيضا خسارة اقتصادية، ألن االستثمار 

 أي فائدة اقتصادية.

ويمك  ن تيس  ير دخ  ول أولئ  ك غي  ر الق  ادرين عل  ى املش  اركة ف  ي النش  اط االقتص  ادي نتيج  ة لاللتزام  ات 

األس  رية إل  ى س  وق العم  ل ع  ن طري  ق ت  وفير ال  دعم والف  رص بص  ورة مالئم  ة. وق  د ت  ؤدي العزل  ة ع  ن 

ش    خاص ف    ي ه    ذه املجموع    ة لتط    وير إمكان    اتهم س    وق العم    ل إل    ى تقل    يص الف    رص املتاح    ة أم    ام األ

الشخصية واإلسهام بشكل منتج في االقتصاد الوطني. ومن أجل تفادي إهدار اإلمكان ات البش رية، 
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ينبغ   ي تج   اوز املعوق   ات الت   ي تق   ف دون انتق   ال ه   ؤالء األف   راد إل   ى س   وق العم   ل بش   كل ن   اجح. وم   ن 

 من أجل ارتباط أقوى بسوق العمل. املهم كذلك تشجيع تنمية املهارات والدوافع والثقة

وأخي   را، م   ن امله   م أيض   ا معالج   ة التح   ديات وتغيي   ر املواق   ف املجتمعي   ة تج   اه الفئ   ات املحروم   ة ف   ي 

س    وق العم    ل واملس    اعدة ف    ي تحس    ين نت    ائج العمال    ة بالنس    بة للعم    ال املس    نين، واألش    خاص ال    ذين 

س  ابقين.  وس ترد ف  ي وق  ت الح  ق ف  ي يع انون م  ن مش  اكل ف  ي الص حة العقلي  ة، واملش  ردين والس  جناء ال

ه     ذا القس     م توص     يات أكث     ر تحدي     دا إلدم     اج املع     وقين واملش     ردين والس     جناء الس     ابقين ف     ي الق     وة 

 العاملة.

 سياسات سوق العمل للحد من البطال 

تطب   ق معظ    م البل    دان سياس    ات مختلف    ة م    ن أج    ل معالج    ة بع    ض التح    ديات الرئيس    ية ف    ي س    وق 

وب    رامج توظي    ف ته    دف إل    ى تعزي    ز ق    درات الب    احثين ع    ن عم    ل، العم    ل. وه    ي تش    مل ع    ادة خ    دمات 

فضال عن التدابير الرامية إلى توسيع نطاق فرص العم ل الت ي يمك ن للب احثين ع ن العم ل الوص ول 

 للس  ياق االقتص  ادي 
 
إليه  ا. وه  ي تنف  ذ ف  ي س  ياقات مختلف  ة ف  ي بل  دان مختلف  ة وبنت  ائج مختلف  ة، تبع  ا

 اإلدارية. واملوارد واإلطار املؤسس ي والقدرة

وال يوج  د نه  ج واح  د يناس  ب الجمي  ع ف  ي تص  ميم وتنفي  ذ سياس  ات س  وق العم  ل ه  ذه ف  ي الح  د م  ن 

البطال      ة. وهن      اك حاج      ة واض      حة إلج      راء تقييم      ات أث      ار السياس      ات لتحدي      د املمارس      ات الجي      دة 

واملقي اس األفض ل مل  ا ه و فع ال وتح  ت أي ظ روف. وينبغ  ي تحدي د تركيب ة ه  ذه السياس ات وحجمه  ا 

 إل   ى األدل   ة وتقي   يم األث   ر. ويمك   ن اس   تخدام أفض   ل املمارس   ات م   ن البل   دان األخ   رى، ولك   ن اس   تنا
 
دا

 في بلد آخر أو منطقة أخرى.
 
 ليس هناك ما يضمن أن السياسات الناجحة في بلد ما ستنجح أيضا

ويعتبر وجود مؤسسات مناسبة أمر حاسم لإلنجاز الفعال. وبإقامة مؤسسات قوية، يمكن تجن ب  

ول سياس ات س وق العم  ل إل ى ب رامج بديل  ة لل دخل دون عم ل أو م  ادة تدريبي ة.  وق د تحت  اج أن تتح 

دائ  رة التوظي  ف العام   ة، بوص  فها الوكال  ة الرائ   دة الرئيس  ية ف   ي معظ  م الظ  روف، إل   ى ق  درات كافي   ة 

 من حيث املهارات وعدد املوظفين والتغطية اإلقليمية.

 
 
إنش   اء أو تعزي    ز مؤسس   ات س    وق العم   ل ف    ي ص    وغ وف   ي ح    ين أن العدي   د م    ن البل   دان تح    اول حالي    ا

وتنفي    ذ مختل    ف أدوات السياس    ة، ف    إن ه    ذه املؤسس    ات ال ت    زال غي    ر فعال    ة حت    ى اآلن ف    ي تحقي    ق 
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النتائج املتوقعة. وبينما تشير الدالئل إلى مزايا الالمركزية، هناك حاجة أيضا إلى التنس يق والرص د 

نفي ذ املحلي ة.  وم ع ذل ك، هن اك حاج ة إل ى تركي ز املركزيين، ال سيما في حاالت ضعف مؤسس ات الت

محل    ي ق    وي عن    دما يتعل    ق األم    ر بتنفي    ذ البرن    امج م    ن أج    ل تكيي    ف السياس    ات بش    كل أفض    ل م    ع 

 (.OECD, 2013bأوضاع سوق العمل املحلية املحددة واحتياجاته )

 ت  وفير التموي  ل الك  افي م ن أج  ل سياس  ات فعال  ة لس  وق العم ل. وم  ع ذل  ك، فه  
 
و أق  ل م  ن ويل زم أيض  ا

املس     تويات املطلوب     ة ف     ي العدي     د م     ن الح     االت. وف     ي مث     ل ھ     ذه الح     االت، ینبغ     ي أن تؤخ     ذ تک     الیف 

الفرص  ة البديل  ة إلنف  اق السياس  ات النش  طة لس  وق العم  ل بع  ين االعتب  ار أیض  ا لتقی  یم م  ا إذا ک  ان 

اس    ات باإلمک    ان إنف    اق األم    وال املتاح    ة ألغ    راض التوظي    ف عل    ی نح    و أکث    ر فعالی    ة م    ن خ    الل السي

 أن 
 
النشطة لسوق العمل. ولكن البدائل األقل تكلفة ال تعني أنها أكثر كفاءة. وينبغي للبلدان أيضا

تراعي إج راء ت وازن دقي ق ب ين الت دابير العام ة واألق ل كلف ة م ن جه ة )مث ل املس اعدة ف ي البح ث ع ن 

، ولكن أكثر تكلف ة، والت ي تس تهدف
 
 وتشديدا

 
الفئ ات املعرض ة لخط ر  عمل(، والتدابير األكثر تحديدا

الفصل عن سوق العمل. ومن املهم أيضا ضمان أن تكون البرامج تتوقف إلى حد كبير على الطلب 

 وأن تدمج مؤسسات القطاع الخاص.

ومن حيث املبدأ، يمكن لكل من يشارك في ب رامج س وق العم ل أن يس تفيد م ن سياس ات مص ممة 

ة خي    ارات ب    ين فعالي    ة السياس    ات والتغطي    ة ومنف    ذة بش    كل جي    د. غي    ر أن الحكوم    ات تواج    ه ع    اد

الواسعة. وفي هذه الحاالت، فإن محاوالت توفير مجموعة كاملة من تدابير التنشيط للجميع يمكن 

أن تطغ    ى عل    ى مؤسس    ات السياس    ة ذات الص    لة.  وق    رار ه    ام يتعل    ق بمس    ألة م    ا إذا كان    ت امل    وارد 

 من سوق العمل ولها ف رص املحدودة ينبغي أن تعطي األولوية للمجموعات التي تك
 
ون قريبة نسبيا

 م  ن خ  الل العقب  ات 
 
عم  ل جي  دة، أو م  ا إذا ك  ان ينبغ  ي للسياس  ة أن ترك  ز عل  ى أش  د الفئ  ات حرمان  ا

 إلى الدعم.
 
 املتعددة على العمالة واألكبر حاجة

 
 
وينبغ    ي أن تص    مم ب    رامج الت    دريب وح    وافز العمال    ة بش    كل جي    د وتس    تهدف الفئ    ات األش    د حرمان    ا

 
 
مثل العاطلين ع ن العم ل لفت رة طويل ة، والش باب، والعم ال ذوي امله ارات املتدني ة والعم ال  وضعفا

 إيجابي  ة 
 
م  ن كب  ار الس  ن. وم  ع إج  راء تقييم  ات منتظم  ة له  ذه الب  رامج، ينبغ  ي التأك  د م  ن أن له  ا آث  ارا

ي      ز عل      ى النش      اط االقتص      ادي الع      ام واإلنتاجي      ة دون أن تثق      ل كاه      ل املالي      ة العام      ة.  وبغي      ة تحف

االس    تفادة م    ن التج    ارب الس    ابقة، ال ب    د م    ن  إج    راء تقييم    ات منهجي    ة للب    ت ف    ي أم    ر السياس    ات 
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ملعرف    ة م     ا إذا ك    ان ينبغ     ي توس    يعها أو تكييفه     ا أو دمجه     ا أو إنهاؤه    ا. ولك     ي تعم    ل سياس     ات س     وق 

 م  ن أن تك  
 
ون العم  ل النش  طة، ينبغ  ي له  ا أن تتط  ور لتك  ون أداة سياس  ية دائم  ة إلدارة التغيي  ر ب  دال

 لحاالت الطوارئ.
 
 سريعا

 
 حال

وهناك بعد هام آخر وهو أنه ينبغي عدم النظر إلى سياسات س وق العم ل بمع زل ع ن غيره ا.  وم ن 

 أن تجم    ع الب    رامج ع    دة عناص    ر، كالت    دريب، وممارس    ة العم    ل، ودع    م األج    ور و / أو 
 
املفي    د عموم    ا

 ب   ي
 
ن مختل   ف سياس   ات س   وق عناص   ر مس   اعدة ف   ي البح   ث ع   ن عم   ل. وهن   اك رواب   ط هام   ة عموم   ا

العم   ل ونج   اح ه   ذه السياس   ات يعتم   د عل   ى التنس   يق ال   دقيق واالس   تغالل الفع   ال ألوج   ه ال   تالحم 

فيم  ا بينهم  ا. عل  ى س  بيل املث  ال، ف  إن ت  وفير ت  دابير تنش  يط مث  ل الت  دريب أو تق  ديم املش  ورة املتعلق  ة 

 لوجود
 
أوجه تالح م هام ة ب ين ه ذه  بالعمالة يمكن استكماله مع حوافز مالية للمشاركة فيها، نظرا

السياس  ات النش  طة والس  لبية. وإذا م  ا اس  تغلت أوج  ه التكام  ل ه  ذه عل  ى نح  و أفض  ل، يمك  ن زي  ادة 

 النجاح الشامل لسياسات سوق العمل.

   .
 
 خاص    ا

 
وتتطل    ب العالق    ة ب    ين سياس    ات س    وق العم    ل النش    طة واالقتص    اد غي    ر الرس    مي اهتمام    ا

نش      طة مث      ل الت      دريب لتعزي      ز إنتاجي      ة العم      ال غي      ر ويمك      ن اس      تخدام سياس      ات س      وق العم      ل ال

النظ   اميين، ف   ي ح   ين يمك   ن لألش   غال العام   ة بن   اء البني   ة التحتي   ة، وت   وفير خط   وة أول   ى نح   و إض   فاء 

الطابع الرسمي. ويمكن أن تكون السياسات األخرى مثل املزايا املستحقة أثناء العمل بمثابة حافز 

 إلضفاء الطابع الرسمي على الوظائف.

 ل  األشخاص ذوي اإلعاق عما

أشخاص في جميع أنح اء الع الم.   7اإلعاقة متنوعة للغاية، ويقدر أن تؤثر على كل شخص من بين 

إن ال       دول األعض       اء ف       ي منظم       ة التع       اون اإلس       المي ليس       ت بمن       أى ع       ن ه       ذه الوق       ائع األساس       ية 

مي    ة امله    ارات وتستض    يف مالي    ين األش    خاص ذوي اإلعاق    ة ال    ذين يحت    اجون التعل    يم والت    دريب وتن

 النع  دام وج  ود ترتيب  ات مؤسس  ية 
 
 ع  ن املهم  ة املكل  ف بأدائه  ا م  ع االحتياج  ات األخ  رى. ونظ  را

 
فض  ال

كافية في سوق العمل أو عدم كفايتها، واالستثمارات املحدودة في الرعاية الص حية وإع ادة التأهي ل 

ين يعيش    ون ف    ي البل     دان واألع    راف االجتماعي    ة واألفك    ار املغلوط    ة، ف    إن العدي     د م    ن املع    وقين ال    ذ

 األعضاء إما يبقون خارج القوة العاملة أو ال يستطيعون العثور على وظيفة للعمل.
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وف  ي ض  وء م  ا س  بق، ينبغ  ي للبل  دان األعض  اء ب  ذل املزي  د م  ن الجه  ود لتلبي  ة احتياج  ات األش  خاص 

بنج   اح ذوي اإلعاق   ة م   ن خ   الل إنش   اء آلي   ات للحص   ول عل   ى مس   اهماتهم.  ويتطل   ب إزال   ة العقب   ات 

وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات العامة إسهامات من األشخاص ذوي اإلعاق ة ال ذين ه م 

 على دراية بهذه العقبات وال سيما في العمل.

إن تحس     ين النت     ائج الص     حية لألش     خاص ذوي اإلعاق     ة ع     ن طري     ق تحس     ين ف     رص الحص     ول عل     ى 

م   ن امل   وارد املتاح   ة عل   ى أفض   ل  خ   دمات الرعاي   ة الص   حية الجي   دة بأس   عار معقول   ة، الت   ي تس   تفيد

وج     ه، ينبغ     ي أن يك     ون ج     زءا ال يتج     زأ م     ن عملي      ة ص     نع السياس     ات م     ع معالج     ة مس     ألة عمال      ة 

األش   خاص ذوي اإلعاق   ة. وف   ي ه   ذا الص   دد، م   ن األهمي   ة بمک   ان بالنس   بة للبل   دان األعض   اء تقي   يم 

اة في مجال الصحة، السياسات والخدمات القائمة، وتحديد األولويات للحد من أوجه عدم املساو 

ووضع خطط لتحس ين الوص ول واإلن دماج. ويمك ن لخ دمات إع ادة التأهي ل واألجه زة املس اعدة أن 

تحسن إل ى ح د كبي ر الق درات البدني ة والعاطفي ة لألش خاص ذوي اإلعاق ة الت ي يمك ن أن تش جعهم 

ان التع  اون عل  ى أن يكون  وا أعض  اء ف  اعلين ف  ي الق  وة العامل  ة. وف  ي ه  ذا الص  دد، م  ن الض  روري ض  م

الن        اجح ب        ين مراك        ز العم        ل الوطني        ة واملؤسس        ات الص        حية الوطني        ة لتحس        ين إمكاني        ة عمال        ة 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

وكم  ا ه  و الح  ال ف  ي قط  اع الص  حة، يج  ب أن تك  ون ب  رامج الت  دريب والتعل  يم املنه  ي والتعل  يم ش  املة 

وف  ي ه   ذا الص  دد، تحت   اج   بحي  ث تس  مح له   م بتط  وير امله   ارات الض  رورية الت   ي يطلبه  ا س  وق العم   ل.

بلدان املنظمة إلى مراجعة سياساتها التعليمية الوطنية من أجل جعلها أكثر شمولية بحيث يمكنها 

 أن تقدم خدمات أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وبغي     ة رص      د وتقي      يم السياس      ات الرامي      ة إل      ى التص      دي للتح      ديات الت      ي يواجهه      ا األش      خاص ذوو 

يحت     اج واض     عو السياس     ات إل     ى إحص     اءات موثوق     ة وتق     ارير تحليلي     ة اإلعاق     ة ف     ي مج     ال العمال     ة، 

وتحل     يالت لألث     ر. وم     ع ذل     ك، ف     ي كثي     ر م     ن البل     دان النامي     ة بم     ا ف     ي ذل     ك بل     دان منظم     ة التع     اون 

اإلس  المي، ال تتواف  ق املعلوم  ات والبيان  ات املت  وفرة ح  ول األش  خاص ذوي اإلعاق  ة ع  ادة م  ع املع  ايير 

ات الدولي     ة.  وف     ي ه     ذا الص     دد، تحت     اج بل     دان املنظم     ة إل     ى تحس     ين العاملي     ة الت     ي وض     عتها املنظم     

ق   دراتها فيم   ا يتعل   ق بالبيان   ات ورص   د األش   خاص ذوي اإلعاق   ة م   ن أج   ل رص   د وض   عهم كمس   توى 

التعليم والعمالة ومدفوعات أقساط الضمان االجتماعي بهدف وضع وتنفي ذ سياس ات فعال ة. وف ي 
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ى ق    درات مؤسس    ات البح    وث الوطني    ة والجامع    ات ه    ذا الس    ياق، ق    د يك    ون م    ن امله    م رف    ع مس    تو 

واملراكز املتخصصة فيما يتعلق باألش خاص ال ذين يقوم ون بأنش طة بحثي ة بش أن األش خاص ذوي 

 اإلعاقة.

 ب    ين أرب    اب العم    ل م    ن ش    أنها أن تس    اعد عل    ى التغل    ب عل    ى  
 
وإن زي    ادة ال    وعي ف    ي املجتم    ع وخاص    ة

بع    ض التح    ديات مث    ل املع    ايير االجتماعي    ة واملعتق    دات ال    خ والت    ي تعرق    ل عمال    ة األش    خاص ذوي 

اإلعاق  ة.  وف  ي ه  ذا الس  ياق، يمك  ن للمؤسس  ات العام  ة الوطني  ة تنظ  يم ورش عم  ل وب  دء الحم  الت 

ة العام   ة. وع   الوة عل  ى ذل   ك، ف   إن تعزي  ز ب   رامج التأهي   ل املجتمع  ي سيس   اعد أف   راد املجتم   ع اإلعالمي  

عل       ى فه       م األش       خاص ذوي االحتياج       ات الخاص       ة عل       ى نح       و أفض       ل ومس       اعدتهم عل       ى إدراجه       م 

 وإدماجهم في الحياة العملية.

ي وق   د س   اعد نظ   ام حص   ص العمال   ة والح   وافز الخاص   ة ألرب   اب العم   ل العدي   د م   ن األش   خاص ذو 

اإلعاقة في جميع أنحاء العالم على إيجاد وظائف. وف ي ه ذا الص دد، تحت اج بل دان منظم ة التع اون 

اإلسالمي التي تفتقر إلى ترتيب ات م ن ه ذا القبي ل إل ى النظ ر ف ي مراجع ة قوانينه ا وقواع دها وأنظمته ا 

 القائمة من أجل تحسين نتائج سوق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ات الت  ي تح  ول دون زي  ادة ف  رص حص  ول األش  خاص ذوي اإلعاق  ة عل  ى التموي  ل وإن تقل  يص العقب   

 ب    ين 
 
 ف    ي مج    ال السياس    ات ألن العم    ل الح    ر أكث    ر ش    يوعا

 
 فع    اال

 
الص    غير م    ن ش    أنه أن يك    ون خي    ارا

 أن األش خاص ذوي اإلعاق ة يمك ن أن يكون وا أص حاب 
 
األشخاص ذوي اإلعاقة.  وتبين األدلة أيضا

ول ذلك ينبغ ي ب ذل الجه ود إلدراجه م ف ي ب رامج التموي ل الص غير. ويمك ن مشاريع ن اجحين وجي دين، 

القيام بذلك عن طريق تقديم املساعدة في وضع خطط عمل، وتثقيف الجهات التي تقدم قروض 

 صغيرة بشأن اإلعاقة، أو إنشاء ضمانات قروض لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ل    ف ال    وزارات )مث    ل الص    حة، وم    ن الض    روري وض    ع خط    ط وطني    ة ل    ذوي اإلعاق    ة بمش    اركة مخت 

واملرأة، واألس رة، والعم ل، والنق ل، واالتص االت( لزي ادة مش اركة األش خاص ذوي اإلعاق ة ف ي الحي اة 

العملي      ة. ويتطل      ب ذل      ك ف      ي كثي      ر م      ن الح      االت إدراج األش      خاص ذوي اإلعاق      ة ف      ي خط      ط العم      ل 

م  ن غي  ر املحتم  ل أن تع  د  ، فإن  ه(2015C) (. ووفق  ا ملنظم  ة العم  ل الدولي  ةNEPsالوطني  ة القائم  ة )

ش خاص ذوي اإلعاق ة م ن دون إقام ة ش راكات م ع مجتم ع ذوي  وتنفذ خطة عمل وطنية ش املة لألش

اإلعاقة، وخاصة منظمات املجتمع املدني الشاملة. وفي هذا الصدد، تشجع بلدان منظمة التعاون 
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دولي  ة )مث  ل املب  ادئ اإلس  المي عل  ى االس  تفادة م  ن خب  رات املنظم  ات الدولي  ة مث  ل منظم  ة العم  ل ال

التوجيهي    ة ملنظم    ة العم    ل الدولي    ة بش    أن وض    ع خط    ة العم    ل الوطني    ة( والبل    دان الت    ي اس    تكملت 

شخاص ذوي اإلعاقة مثل ليبيريا و سيشيل.  إعداد خطة عمل وطنية شاملة لألش

وعل  ى مس  توى منظم  ة التع  اون اإلس  المي، هن  اك خي  ارات سياس  ية يمك  ن للمنظم  ة اس  تخدامها م  ن 

دة ذوي اإلعاقة في مجال العمالة. أوال وقبل كل ش يء، يمك ن ملنظم ة التع اون اإلس المي أجل مساع

تنظيم اجتماعات / محافل لتسليط الضوء على أهمية القضية وإنشاء آلية رصد ف ي ه ذا املج ال. 

ثانيا، يمكن للمنظمة أن تكثف جهودها مع األم م املتح دة م ن أج ل تش جيع البل دان األعض اء عل ى 

والتص  ديق عل  ى اإلع  الن الع  المي بش  أن ذوي اإلعاق  ة، وه  ي اتفاقي  ة األم  م املتح  دة لحق  وق التوقي  ع 

 ف   ي تفعي   ل ال   دول األعض   اء CRPDاألش   خاص ذوي اإلعاق   ة )
 
(. كم   ا يمك   ن للمنظم   ة أن تلع   ب دورا

لإلس  هام ف  ي املب  ادرات الدولي  ة األخ  رى ف  ي ه  ذا املج  ال ومتابعته  ا مث  ل خط  ة العم  ل العاملي  ة الخاص  ة 

اإلعاق   ة ف   ي منظم   ة الص   حة العاملي   ة وأه   داف التنمي   ة املس   تدامة  الت   ي تتض   من العدي   د م   ن ب   ذوي 

 األهداف املتعلقة بذوي اإلعاقة.

وخالل العقد املاض ي، نجحت منظمة التعاون اإلسالمي في وضع برنامج عم ل املنظم ة االس تراتيجي 

وخط  ة عم  ل منظم  ة  ( وذل  ك ف  ي مج  ال الص  حةOIC-SHPA) 2023-2014ف  ي مج  ال الص  حة للفت  رة 

( ف  ي مج  ال املس  اواة ب  ين الجنس  ين وحق  وق امل  رأة وذل  ك OPAAWالتع اون اإلس  المي للنه  وض ب  املرأة )

بمش     اركة البل     دان األعض     اء وأص     حاب املص     لحة ال     دوليين اآلخ     رين. وف     ي ض     وء اإلعالن     ات العاملي     ة 

ألخذ بعين االعتبار برن امج واملبادرات الدولية املتعلقة بذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة وبا

وخب رات املنظم ة ف ي خط ط العم ل األخ رى  2025-2016العمل العشري ملنظمة التع اون اإلس المي:  

، يجب على األمانة العامة للمنظمة ومؤسساتها ذات الصلة والبل دان (OPAAW،OIC-SHPA)مثل 

ه املناس  ب وقائم  ة األعض  اء وض  ع خط  ة عم  ل للمنظم  ة بش  أن ذوي اإلعاق  ة م  ن أج  ل ت  وفير التوجي  

نق  اط العم  ل به  دف تحس  ين رفاهي  ة ذوي اإلعاق  ة بم  ا ف  ي ذل  ك ظ  روف س  وق العم  ل.  وم  ن األهمي  ة 

بمكان، لدى وضع خطة العمل هذه، االستفادة من خبرات املؤسسات الدولية )مثل األمم املتحدة 

ي منظم  ة التع  اون ومنظم  ة الص  حة العاملي  ة والبن  ك ال  دولي( واملب  ادرات الوطني  ة للبل  دان األعض  اء ف  

 عن منظمات املجتمع املدني العاملة في هذا املجال.
 
 اإلسالمي، فضال
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 ف ي معالج ة القض ايا املتعلق ة بعمال ة 
 
 نش طا

 
 أن تلع ب دورا

 
ويمكن ملؤسسات املنظمة القائمة أيض ا

األش  خاص ذوي اإلعاق  ة.  عل  ى س  بيل املث  ال، يمك  ن ملرك  ز سيس  رك تنظ  يم أو تيس  ير ب  رامج الت  دريب 

( أن ICDTتحس    ين مه    ارات األش     خاص ذوي اإلعاق    ة.  ويمك     ن للمرك    ز اإلس     المي لتنمي    ة التج     ارة )ل

ي  نظم مع  ارض وأس   واق منتظم  ة لع   رض وتعزي  ز الس  لع الت   ي ينتجه  ا األش   خاص ذوو اإلعاق  ة ال   ذين 

يعيش  ون ف  ي البل  دان األعض  اء.  ويمك  ن ملجموع  ة البن  ك اإلس  المي للتنمي  ة تخص  يص بع  ض األم  وال 

عم رواد األعم  ال ذوي اإلعاق   ة ال   ذين يعيش  ون ف   ي البل   دان األعض  اء.  وبإمك   ان مرك   ز املخصص  ة ل   د

( تقديم بع ض أش كال ال دعم لألش خاص ذوي IRCICAبحوث التاريخ والفنون والثقافة االسالمية )

 اإلعاقة املهتمين بالتعلم عن الثقافة اإلسالمية والتراث، وتطوير املهارات في الفنون اإلسالمية.

ويمك      ن أن تق      ود األمان      ة العام      ة ملنظم      ة التع      اون اإلس      المي م      ع مؤسس      اتها ذات الص      لة بع      ض  

مب  ادرات التوعي  ة عل  ى مس  توى املنظم  ة م  ن خ  الل تنظ  يم سلس  لة م  ن الفعالي  ات اإلقليمي  ة وورش 

 ع ن تش جيع تب ادل أفض ل 
 
العمل والحلقات الدراسية حول عمال ة األش خاص ذوي اإلعاق ة، فض ال

 سياسات بين البلدان األعضاء في هذا املجال.املمارسات وال

 إعادة اإلدماج االقتصادي للسجظناء السابقين واملشردين

ينبغ  ي أن تك   ون هن  اك ب   رامج ش  املة وت   دابير فعال  ة م   ن أج  ل حماي   ة املجتمع  ات والتقلي   ل إل  ى أدن   ى 

والت ح    د م    ن العقب    ات الت    ي يواجهه    ا الس    جناء الس    ابقون ملن    ع مع    اودة اإلج    رام ووق    ف دورة مح    ا

ف الفاشلة من طرف معتادي اإلجرام. وفي هذا الص دد، ينبغ ي أن تب دأ الت دخالت الحكومي ة  التكيُّ

 قبل اإلفراج عن السجناء من خالل توفير التدريب على التنمية الشخصية وبرامج التعليم.

وينبغ    ي أن يج    ري التقي    يم املنه    ي ف    ي وق    ت مبك    ر م    ن تنفي    ذ الحك    م عل    ى املج    رم وأن يرش    دهم إل     ى 

الخ   دمات املتعلق   ة بالعم   ل ف   ي املس   تقبل الت   ي تق   دم إل   ى املج   رم. وق   د يتوق   ف نج   اح ه   ذه السلس   لة 

على تطوير السياسات واإلجراءات التي ت م وض عها ب ين إص الح املؤسس ات، ووك االت إط الق الس راح 

 املشروط، واملؤسسات اإلصالحية املجتمعية، والقطاع الخاص، واملنظمات املجتمعية.

راج ع  نهم، ينبغ  ي إش  راك الس  جناء الس  ابقين ف  ي األنش  طة واملش  اريع االجتماعي  ة. وينبغ  ي وبع  د اإلف   

أن يصبحوا نشطين ويساهموا في املجتمع بمساعدة من املرشدين، وموظفي خدمة املجتمع.  ومن 

 من دخوله املجرم السجن إلى أن 
 
املهم توفير الخدمات املتعلقة بالعمالة على نحو متواصل ابتداءا

اإلفراج عنه وعودته إلى املجتم ع. كم ا أن الحص ول عل ى عم ل ق انوني ه و أح د أفض ل العوام ل  يتم



 اآلثار المترتبة على السياسة العامة .6

 

148 

، م  ن األهمي  ة بمك  ان إط  الق الب  رامج 
 
الت ي تنب  ئ بنج  اح الس  جناء الس  ابقين بع  د اإلف  راج ع نهم. وأخي  را

ذات الص     لة ب     الوعي الع     ام ملواجه     ة وص     مة الع     ار املرتبط     ة بالس     جن والتفكي     ر النمط     ي ب     أن جمي     ع 

 السجناء السابقين هم مجرمون.

تحت        اج ال        نهج املبتك        رة م        ن جان        ب الحكوم        ات واملجتم        ع امل        دني ال        وطني واملنظم        ات اإلنس        انية 

ومنظم  ات حق  وق اإلنس  ان واملنظم  ات اإلنمائي  ة عل  ى الس  واء إل  ى  التوص  ل إل  ى حل  ول دائم  ة ملالي  ين 

 
 
 وقب  ل ك  ل ش   يء، ، لتمكي  نهم م  ن اس  تئناف حي  اتهم ا(IDPs) الس  كان الن  ازحين داخلي  ا

 
لطبيعي  ة.  أوال

هن    اك حاج    ة إل    ى إع    داد قاع    دة بيان    ات ع    ن مه    ارات املش    ردين م    ن أج    ل تس    هيل عملي    ة مطابق    ة 

 املوظفين مع أصحاب العمل واملؤسسات التي توفر التدريب وإعادة التأهيل.   

املش ورة الت ي وقبل الش روع ف ي إع ادة ت دريب الن ازحين والتنمي ة املهني ة، م ن امله م تق ديم الت دريب و 

ته   دف إل   ى التكي   ف م   ع البيئ   ة الجدي   دة والتأكي   د عل   ى أنه   م بحاج   ة إل   ى العث   ور عل   ى عم   ل ومحاول   ة 

 بذل جهد لتغيير األشياء لألفضل.

ويمكن لسياسات التمييز اإليجابي للمش ردين أن تك ون مفي دة أيض ا للتكام ل االقتص ادي للن ازحين 

 الحص 
 
، حيث يستطيع املشردون داخليا

 
ول عل ى ق روض مص رفية بفوائ د منخفض ة وف رص داخليا

 أخرى للشركات الصغيرة واملتوسطة أو غيرها من األنشطة االقتصادية.

 ال   ذين يرغب   ون ف   ي الع   ودة، ف   إن تخص   يص األراض    ي وإع   ادة الت   وطين  
 
وبالنس   بة للمش   ردين داخلي   ا

 عنص      ران هام      ان م      ن عناص      ر إع      ادة اإلدم      اج االقتص      ادي. ول      ذلك يج      
 
ب عل      ى اآلم      ن هم      ا أيض      ا

الحكوم  ات تق  ديم ال  دعم املناس  ب إلع  ادة الت  وطين اآلم  ن. كم  ا ينبغ  ي أن تك  ون هن  اك آلي  ة مناس  بة 

 لحل النزاعات املتعلقة بتخصيص األراض ي.
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201638.5201649.4201645.2متوسط201688.3201686.6201687.4متوسط

201640.2201641.2201640.8مرتفع20162.420169.220165.8مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201669.372.671العمالة إ 201649.773.862.1العمالة إ

20164.04.64.4الهشة العمالة201694.427.289.2الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201634.252.443.4العمالة  20160.50.70.6العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20166.313.910.1العمالة  201611.324.419.3العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201659.533.746.4العمالة  201688.374.980.1العمالة 

ن ن20160.720161.020160.8بالغ 20161.320161.320161.3بالغ

20166.620165.420165.9شباب20161.920161.520161.8شباب

20162.220161.920162.0املجموع20160.920161.120161.0املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.720161.520162.3% البالغ ن إ 20165.120164.220164.5% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

38.496.7

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

64.28.6

59.779.0

3.59.0

2.81.3

44.477.5

2,16817,253

ن بروناي دار السالمبن

معلومات عامةمعلومات عامة
10.90.4
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201678.9201695.9201687.0بالغ 201681.0201692.8201686.80بالغ

201652.3201660.00201656.20شباب201644.5201681.9201677.2شباب

201671.1201681.20201676.10املجموع201676.6201690.6201683.4املجموع

20166.020165.420165.7ضعيف20160.920160.920160.9ضعيف

201691.2201686.6201688.8متوسط201698.2201696.7201697.4متوسط

20162.820168.020165.6مرتفع20160.920162.320161.7مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان20167587.280.9العمالة إ 201667.378.172.7العمالة إ

201684.763.673.4الهشة العمالة201695.427.291.9الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة20168377.680.1العمالة  201667.457.462.1العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة201636.54.9العمالة  20166.610.68.7العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات20161415.915.0العمالة  2016263229.2العمالة 

ن ن20161.320162.620162.0بالغ 20164.320163.120163.7بالغ

20168.220165.820166.9شباب20163.720165.920164.9شباب

20165.320163.820164.5املجموع20162.120161.120163.0املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.820162.320162.5% البالغ ن إ 20161.920161.920161.9% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

37.775.0

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

60.957.1

58.955.9

1.46.1

2.92.6

30.754.9

1,72017,253

رونبوركينا فاسو الكام

معلومات عامةمعلومات عامة
18.623.4
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201669.0201693.7201681.2بالغ 201640.7201692.5201666.50بالغ

201624.7201653.10201639.20شباب201644.5201656.8201656.4شباب

201635.5201679.40201657.50املجموع201664.0201679.3201671.6املجموع

20165.920165.620165.7ضعيف20165.520165.520165.5ضعيف

201692.2201687.4201688.8متوسط201692.2201688.0201689.9متوسط

20161.920167.020165.5مرتفع20162.320166.520164.6مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201659.575.567.4العمالة إ 201627.164.946العمالة إ

201667.950.855.8الهشة العمالة201698.327.291.9الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201682.172.276.6العمالة  201676.256.262.1العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20160.73.12.0العمالة  20160.67.15.2العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201617.224.721.4العمالة  201623.236.732.7العمالة 

ن ن20165.220163.720164.4بالغ 201619.3201612.7201614.7بالغ

201638.2201638.0201638.1شباب201610.620167.420169.0شباب

201623.6201618.3201620.0املجموع20167.020161.120165.8املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.020162.020162.0% البالغ ن إ 20162.020163.020162.6% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

40.078.1

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

85.055.1

51.963.6

2.34.8

3.12.3

22.628.4

1,99117,253

جزر القمرتشاد

معلومات عامةمعلومات عامة
14.50.8
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2015نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201659.1201691.3201675.7بالغ 201636.5201676.6201656.50بالغ

201636.7201648.40201642.60شباب201644.5201661.1201650.9شباب

201636.5201668.30201652.40املجموع201652.5201680.9201667.0املجموع

20169.8201617.5201614.9ضعيف20165.720165.920165.8ضعيف

201657.5201667.2201663.9متوسط201692.1201685.2201687.8متوسط

201632.7201615.3201621.3مرتفع20162.220169.020166.4مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201646.774.260.7العمالة إ 201633.864.249العمالة إ

201663.222.736.7الهشة العمالة201688.427.276.4الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201674.945.656.6العمالة  17.826.623.6...العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20160.98.45.6العمالة  30.220.824.0...العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201624.245.937.8العمالة  5252.652.4...العمالة 

ن ن20168.420167.220167.7بالغ 20165.420164.820165.0بالغ

201612.9201611.0201611.8شباب201617.7201611.3201613.9شباب

20167.620166.120166.6املجموع201611.020161.120169.3املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.120161.620161.8% البالغ ن إ 20162.420162.320162.4% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

43.3..

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

66.654.2

51.962.3

5.04.1

2.51.6

54.977.4

3,72017,253

جيبوتيكوت ديفوار

معلومات عامةمعلومات عامة
23.70.9
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201624.6201686.1201655.2بالغ 201651.4201674.1201662.90بالغ

201615.8201621.60201618.70شباب201644.5201647.7201633.1شباب

201640.3201657.90201649.20املجموع201622.9201676.2201649.6املجموع

20167.620168.420168.1ضعيف201614.820169.2201610.3ضعيف

201688.7201679.7201683.2متوسط201644.0201658.5201655.6متوسط

20163.7201611.920168.7مرتفع201641.2201632.4201634.1مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201617.569.743.6العمالة إ 201631.648.440.1العمالة إ

201636.926.630.6الهشة العمالة201646.127.225.2الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201641.321.725.6العمالة  201627.49.516.4العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20165.13025.1العمالة  20165.427.819.1العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201653.648.349.4العمالة  201667.262.764.5العمالة 

ن ن201618.720164.520167.7بالغ 201618.6201613.7201615.7بالغ

201643.3201637.1201639.7شباب201645.7201629.0201633.4شباب

201621.6201616.4201618.5املجموع201623.920161.1201612.0املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.420166.420164.3% البالغ ن إ 20162.320162.720162.5% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

75.883.2

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

20.336.1

71.364.9

7.18.1

2.02.5

43.287.4

11,13217,253

الغابون مصر

معلومات عامةمعلومات عامة
95.72.0
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 0نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن20160.0201693.8201685.1بالغ 201681.8201693.6201687.60بالغ

201675.0201669.40201672.20شباب201644.5201663.8201663.6شباب

201679.4201685.10201682.30املجموع201672.2201682.7201677.3املجموع

20161.520161.420161.5ضعيف20168.820166.520167.5ضعيف

201697.2201697.7201697.5متوسط201686.9201683.1201684.7متوسط

20161.220160.920161.1مرتفع20164.3201610.420167.8مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201644.564.854.3العمالة إ 201673.579.876.7العمالة إ

201672.555.863.8الهشة العمالة20160.027.270.3الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201642.421.430.2العمالة  201677.662.669.8العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة2016322.114.0العمالة  20161.312.97.3العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201654.656.555.7العمالة  201621.124.522.9العمالة 

ن ن201633.4201615.1201623.7بالغ 20165.220164.620164.9بالغ

201612.2201610.6201611.4شباب201649.620160.0201643.8شباب

20167.420166.320166.8املجموع201638.420161.1201629.7املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20161.520160.020161.8% البالغ ن إ 20162.320162.320162.3% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

55.630.5

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

47.961.0

60.559.2

3.32.6

3.02.5

60.237.7

1,68917,253

غينياغامبيا

معلومات عامةمعلومات عامة
2.012.4

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

2000 2005 2010 2012 2014 2016

0

200

400

600

800

1000

2000 2005 2010 2012 2014 2016

)29-15(شباب  بالغين

0

10

20

30

40

50

2000 2005 2010 2012 2014 2016

المجموع شباب

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2000 2005 2010 2012 2014 2016

0

2000

4000

6000

8000

2000 2005 2010 2012 2014 2016

)29-15(شباب  بالغين

0

5

10

15

2000 2005 2010 2012 2014 2016

المجموع شباب



2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201675.4201690.3201682.7بالغ 201646.5201684.2201665.40بالغ

201631.5201661.10201646.30شباب201644.5201654.9201652.9شباب

201641.9201677.00201659.50املجموع201667.3201678.4201672.8املجموع

201627.6201628.9201628.5ضعيف20166.020165.520165.8ضعيف

201648.1201661.0201656.7متوسط201691.5201685.3201688.2متوسط

201624.4201610.1201614.8مرتفع20162.520169.220166.0مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201662.673.668.1العمالة إ 201635.37052.7العمالة إ

201648.338.241.6الهشة العمالة201671.027.258.6الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201672.649.860.4العمالة  20167.624.318.8العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20161.19.85.8العمالة  201610.73325.6العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201626.340.433.8العمالة  201681.742.755.7العمالة 

ن ن20165.320164.720164.9بالغ 20169.920165.320166.9بالغ

201634.6201620.8201625.5شباب201612.4201610.7201611.5شباب

201615.720169.2201611.4املجموع20167.020161.120166.5املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.320162.320162.3% البالغ ن إ 20163.520163.920163.7% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

59.887.5

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

60.332.0

55.566.5

2.98.4

2.50.6

50.128.7

1,58217,253

غياناغينيا بيساو

معلومات عامةمعلومات عامة
1.80.8
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2015نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201654.5201691.5201672.9بالغ 201617.2201679.6201648.20بالغ

201612.1201647.20201630.30شباب201644.5201659.2201649.3شباب

201616.2201673.00201644.70املجموع201650.9201683.8201667.3املجموع

20167.5201618.5201616.7ضعيف201614.2201620.4201618.1ضعيف

201655.7201666.9201665.0متوسط201673.9201670.7201671.9متوسط

201636.8201614.6201618.2مرتفع201611.920168.9201610.0مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201647.779.463.6العمالة إ 201613.26639.7العمالة إ

201641.639.739.9الهشة العمالة201661.727.257.5الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201630.932.932.1العمالة  201621.716.517.4العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة201615.826.322.4العمالة  201624.434.132.5العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201653.340.945.5العمالة  20165449.350.1العمالة 

ن ن20163.420162.620162.9بالغ 201615.220167.620169.0بالغ

201641.4201622.6201626.2شباب201620.0201617.8201618.6شباب

201618.920169.6201611.3املجموع20166.320161.120165.6املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20165.920166.820166.4% البالغ ن إ 20162.720163.020162.9% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

95.487.2

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

22.813.4

69.175.6

7.98.8

1.11.1

54.573.9

11,61217,253

إيرانأندونيسيا

معلومات عامةمعلومات عامة
261.180.3
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201618.5201680.9201649.4بالغ 201616.6201675.6201646.90بالغ

20169.0201637.10201623.30شباب201644.5201648.1201628.7شباب

201614.4201664.40201640.10املجموع201615.2201669.8201642.6املجموع

201615.3201618.9201618.4ضعيف20161.5201626.8201622.8ضعيف

201621.5201654.5201649.4متوسط201663.0201655.9201657.0متوسط

201663.2201626.6201632.2مرتفع201635.5201617.3201620.1مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201611.160.235.7العمالة إ 20161157.434.8العمالة إ

20162.310.89.5الهشة العمالة201642.627.235.1الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201642.415.719.8العمالة  20160.92.22.0العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20164.12420.9العمالة  20168.419.417.7العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201653.560.359.3العمالة  201690.678.480.3العمالة 

ن ن201618.720168.4201610.3بالغ 201616.620167.420169.0بالغ

201656.1201628.8201634.0شباب201664.6201631.5201636.1شباب

201623.9201611.0201613.2املجموع201626.820161.1201616.0املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20163.520163.820163.5% البالغ ن إ 20163.420163.920163.8% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

79.798.0

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

26.515.4

69.674.2

6.610.1

3.03.2

69.683.9

17,35317,253

األردنالعراق

معلومات عامةمعلومات عامة
37.29.5
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2015نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201672.3201685.7201678.5بالغ 201652.6201691.6201675.50بالغ

201629.3201642.70201636.40شباب201644.5201645.8201642.4شباب

201648.1201683.90201668.70املجموع201666.2201677.3201671.4املجموع

20160.120161.420161.0ضعيف201619.6201618.8201619.2ضعيف

201673.0201681.9201679.3متوسط201639.9201654.2201647.2متوسط

201626.9201616.7201619.7مرتفع201640.6201627.0201633.6مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201662.273.967.7العمالة إ 201647.181.767.1العمالة إ

20160.42.61.9الهشة العمالة201624.227.225.0الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201616.818.917.9العمالة  20160.13.72.7العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة201611.429.120.5العمالة  20166.336.527.5العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201671.85261.6العمالة  201693.659.869.8العمالة 

ن ن20166.220164.420165.3بالغ 20161.020161.520161.4بالغ

201610.0201615.3201613.3شباب20165.720164.420165.0شباب

20162.120162.620162.4املجموع20166.120161.120165.2املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20160.920161.020160.9% البالغ ن إ 201610.0201610.220169.5% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

99.896.1

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

12.67.3

72.074.7

11.77.3

1.42.9

53.298.4

25,26417,253

الكويتكازاخستان

معلومات عامةمعلومات عامة
17.84.1
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201654.1201684.1201668.5بالغ 201625.3201679.5201652.90بالغ

201618.7201641.70201629.90شباب201644.5201658.8201647.5شباب

201623.6201670.40201647.20املجموع201649.6201677.3201663.1املجموع

201618.420169.7201611.8ضعيف20169.120168.620168.8ضعيف

201637.6201661.1201655.5متوسط201662.6201679.8201673.0متوسط

201644.0201629.2201632.7مرتفع201628.3201611.7201618.3مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان20164572.158.2العمالة إ 20162166.644العمالة إ

201619.236.432.3الهشة العمالة201635.727.239.1الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201631.627.629.2العمالة  20160.210.68.1العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة201610.827.721.0العمالة  20166.527.222.2العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201657.644.749.8العمالة  201693.362.269.6العمالة 

ن ن20167.120165.220166.0بالغ 20167.520163.020164.1بالغ

201624.7201619.6201621.3شباب201618.8201612.5201614.9شباب

201611.020165.420166.8املجموع20169.120161.120167.7املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.620162.420162.5% البالغ ن إ 20163.320166.520165.2% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

99.594.1

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

19.07.1

70.779.6

10.88.6

2.12.6

35.987.9

3,55117,253

رغ لبنانجمهورية ك

معلومات عامةمعلومات عامة
6.16.0
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201629.6201687.4201658.2بالغ 201654.8201687.0201670.70بالغ

201632.5201648.30201640.20شباب201644.5201648.8201635.4شباب

201649.3201677.70201663.30املجموع201627.8201678.6201653.1املجموع

201611.1201615.6201613.8ضعيف20169.5201618.3201616.2ضعيف

201661.3201659.8201660.4متوسط201661.1201664.3201663.6متوسط

201627.5201624.6201625.8مرتفع201629.4201617.4201620.2مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201619.966.142.9العمالة إ 201647.575.361.3العمالة إ

201625.119.921.9الهشة العمالة201636.227.232.6الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201629.118.220.7العمالة  20167.714.912.1العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة201626.32525.3العمالة  201619.232.827.5العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201644.756.854.0العمالة  201673.152.360.4العمالة 

ن ن201620.4201612.0201614.1بالغ 20161.720161.720161.7بالغ

201613.3201611.3201612.1شباب201666.0201640.3201648.1شباب

20163.620163.120163.3املجموع201628.320161.1201619.2املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20163.220163.420163.4% البالغ ن إ 20167.820166.620167.1% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

91.494.6

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

11.46.0

71.874.9

7.310.1

0.91.5

78.875.4

..17,253

ياليبيا مال

معلومات عامةمعلومات عامة
6.331.2
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201660.2201686.0201672.9بالغ 201651.6201689.7201670.50بالغ

201648.0201669.90201659.20شباب201644.5201660.3201655.0شباب

201650.3201682.30201666.30املجموع201657.6201679.2201668.3املجموع

20168.020166.020166.7ضعيف201613.020168.9201610.6ضعيف

201690.2201687.8201688.7متوسط201656.9201657.9201657.5متوسط

20161.920166.120164.6مرتفع201630.1201633.2201631.9مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201655.177.366.1العمالة إ 201644.677.361العمالة إ

201691.479.884.0الهشة العمالة201630.427.220.8الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة20163.910.87.9العمالة  201651.660.157.0العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة201620.824.422.9العمالة  201613.215.514.6العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201675.364.769.2العمالة  201635.324.428.4العمالة 

ن ن20162.820161.320161.9بالغ 20169.820165.420167.0بالغ

201614.520167.6201610.3شباب201610.120167.020168.4شباب

201611.420166.120168.1املجموع20164.320161.120163.2املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20163.620165.420164.4% البالغ ن إ 20161.520161.420161.5% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

99.333.1

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

7.474.5

77.058.5

6.22.3

2.03.0

46.540.7

13,19917,253

ياملالديف ما

معلومات عامةمعلومات عامة
0.418.0
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201634.2201680.4201657.2بالغ 201627.7201681.9201653.80بالغ

201617.7201651.70201635.10شباب201644.5201634.7201626.8شباب

201625.5201674.40201649.30املجموع201629.2201665.4201647.3املجموع

201611.0201617.6201615.9ضعيف20166.720166.020166.2ضعيف

201680.1201675.5201676.7متوسط201690.9201683.9201686.0متوسط

20168.920166.920167.4مرتفع20162.4201610.120167.8مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201625.258.341.8العمالة إ 201622.867.244.4العمالة إ

201664.147.151.5الهشة العمالة201649.027.242.1الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201661.731.240.4العمالة  201632.833.133.0العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20161.612.99.5العمالة  201615.622.420.6العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201636.855.950.1العمالة  201651.744.546.4العمالة 

ن ن201610.920169.6201610.0بالغ 20168.820167.520167.8بالغ

201620.5201620.6201620.6شباب201623.9201616.3201618.9شباب

201610.620169.7201610.0املجموع201613.620161.1201611.7املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.220161.720161.9% البالغ ن إ 20162.320162.720162.6% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

52.171.7

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

65.123.7

63.274.3

4.35.0

2.81.4

60.460.7

3,85417,253

املغربموريتانيا

معلومات عامةمعلومات عامة
4.335.3
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201686.4201680.7201683.7بالغ 201642.9201694.5201668.80بالغ

201635.8201680.10201657.50شباب201644.5201667.1201671.0شباب

201640.3201689.30201664.70املجموع201682.3201675.5201679.1املجموع

20166.320166.3اليسار2016ضعيف20165.220165.820165.5ضعيف

201691.7201688.0201689.2متوسط201692.5201685.9201689.4متوسط

20162.020165.720164.5مرتفع20162.320168.320165.1مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201660.858.759.8العمالة إ 201639.786.563العمالة إ

201695.990.592.2الهشة العمالة201693.427.283.3الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201685.563.175.0العمالة  201653.766.362.3العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20160.28.34.0العمالة  14.4اليسار201625العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201614.328.521.0العمالة  201621.324.223.3العمالة 

ن ن201619.3201611.9201616.0بالغ 20161.320161.820161.6بالغ

20162.020166.020164.7شباب201640.7201642.2201641.4شباب

20161.520163.120162.6املجموع201626.220161.1201624.4املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.120163.520162.6% البالغ ن إ 20161.520163.320162.9% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

58.819.1

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

56.757.1

55.462.0

3.51.7

2.93.8

32.519.0

1,21717,253

النيجرموزمبيق

معلومات عامةمعلومات عامة
28.820.7
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2015نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201655.3201676.6201666.0بالغ 201631.1201691.2201674.90بالغ

201627.2201657.00201645.20شباب201644.5201640.4201637.8شباب

201630.1201685.60201669.20املجموع201648.5201664.1201656.4املجموع

201621.2201613.6201614.3ضعيف20169.820165.020167.0ضعيف

201657.7201653.7201654.1متوسط201687.3201685.1201686.0متوسط

201621.1201632.7201631.5مرتفع20162.920169.920167.0مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201645.761.353.6العمالة إ 2016197357.1العمالة إ

201611.19.79.9الهشة العمالة201648.127.238.5الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201614.737.628.0العمالة  20160.45.55.0العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة201615.514.114.7العمالة  20164.843.439.6العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201669.848.357.3العمالة  201694.851.155.4العمالة 

ن ن20164.520163.920164.2بالغ 201623.4201611.4201612.8بالغ

201681.0201641.3201650.8شباب20169.820166.220167.8شباب

201636.8201614.7201617.5املجموع20165.820161.120165.0املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.220161.620161.9% البالغ ن إ 20163.520163.620164.0% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

59.694.0

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

69.49.9

53.077.3

6.08.1

2.65.2

48.678.1

5,86717,253

ريا سلطنة عماننيج

معلومات عامةمعلومات عامة
186.04.4
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201626.0201689.7201658.4بالغ 201622.8201680.7201651.80بالغ

20169.5201649.50201629.90شباب201644.5201665.5201644.0شباب

201618.1201669.40201644.00املجموع201624.6201682.4201654.1املجموع

20165.7201621.5201618.4ضعيف201617.2201617.5201617.5ضعيف

201644.7201661.7201658.4متوسط201673.2201658.8201661.8متوسط

201649.6201616.8201623.2مرتفع20169.6201623.7201620.7مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان20162278.650.9العمالة إ 20161352.633العمالة إ

201631.823.625.2الهشة العمالة201678.827.259.8الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201669.635.642.8العمالة  2016137.58.5العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة201610.222.319.7العمالة  201612.533.629.5العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201620.242.237.5العمالة  201674.558.962.0العمالة 

ن ن20169.020163.020164.3بالغ 201621.9201619.1201619.7بالغ

201654.5201638.6201641.1شباب201615.120169.4201610.8شباب

201627.9201624.2201624.9املجموع201610.520161.120165.9املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20161.720163.120162.5% البالغ ن إ 20162.520162.020162.1% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

56.496.7

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

65.818.0

66.473.1

5.18.9

2.02.9

39.275.5

5,24917,253

نباكستان فلسط

معلومات عامةمعلومات عامة
193.24.6
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201658.9201698.1201688.7بالغ 201624.0201691.0201664.80بالغ

20169.0201626.00201617.60شباب201644.5201674.0201662.8شباب

201620.1201678.80201654.50املجموع201653.3201693.8201684.1املجموع

20162.320168.220167.4ضعيف201643.7201614.5201618.9ضعيف

201656.7201668.7201667.1متوسط201627.5201671.6201665.0متوسط

201640.9201623.2201625.4مرتفع201628.8201613.8201616.1مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201652.893.783.9العمالة إ 201615.876.751.5العمالة إ

20161.13.23.0الهشة العمالة20160.027.20.2الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة20160.21.41.3العمالة  20160.56.86.0العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20166.562.854.2العمالة  20161.525.822.7العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201693.435.844.5العمالة  20169867.471.3العمالة 

ن ن20160.720160.120160.2بالغ 201616.320161.420163.6بالغ

201658.1201622.0201631.2شباب20163.420160.320160.7شباب

201621.220162.720165.5املجموع20161.020161.120160.2املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20164.920163.020163.5% البالغ ن إ 20163.6201615.720168.7% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

97.894.8

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

6.812.5

78.874.5

9.89.6

3.52.3

99.383.3

127,52317,253

اململكة العربية السعوديةقطر

معلومات عامةمعلومات عامة
2.632.3
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201652.1201680.7201665.5بالغ 201674.3201683.8201678.90بالغ

201647.6201640.30201644.00شباب201644.5201652.1201641.7شباب

201665.1201668.70201666.80املجموع201645.2201670.4201657.2املجموع

20166.420166.120166.3ضعيف20166.420166.520166.4ضعيف

201691.4201686.0201688.7متوسط201691.3201686.5201688.4متوسط

20162.220167.920165.0مرتفع20162.320167.020165.2مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201639.565.251.8العمالة إ 201663.865.964.8العمالة إ

201695.384.890.0الهشة العمالة201680.027.268.4الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201657.148.652.0العمالة  201671.265.268.2العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20169.527.820.5العمالة  20162.310.56.4العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201633.423.627.5العمالة  201626.524.325.4العمالة 

ن ن201610.620166.520168.3بالغ 20161.620163.420162.6بالغ

20162.920166.420164.5شباب201618.920169.6201613.1شباب

20161.920164.020163.0املجموع201612.520161.120169.5املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20161.820161.520161.6% البالغ ن إ 20161.820161.920161.7% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

55.648.4

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

41.787.1

66.851.3

2.83.3

2.92.2

44.140.3

2,56817,253

را ليون السنغال س

معلومات عامةمعلومات عامة
15.47.4
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201636.1201686.4201660.7بالغ 201628.2201687.7201657.60بالغ

201616.4201641.80201629.20شباب201644.5201658.8201643.6شباب

201624.3201672.20201648.20املجموع201633.3201675.9201654.3املجموع

20168.2201617.0201614.9ضعيف20165.320165.820165.7ضعيف

201664.1201670.5201669.0متوسط201693.0201688.3201689.7متوسط

201627.7201612.5201616.1مرتفع20161.720165.920164.6مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201630.871.150.7العمالة إ 201619.66441.8العمالة إ

201647.138.240.2الهشة العمالة201685.127.265.1الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة84.366.672.1...العمالة  201623.43633.0العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة0.96.54.8...العمالة  201630.617.320.4العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات14.726.923.2...العمالة  20164646.746.6العمالة 

ن ن20165.120164.520164.7بالغ 201615.620169.5201611.0بالغ

201632.1201618.7201622.4شباب201612.3201610.5201611.1شباب

201619.2201611.3201613.3املجموع20167.420161.120166.6املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.420162.320162.4% البالغ ن إ 20162.120162.020162.0% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

..58.6

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

85.047.6

55.763.7

0.03.5

2.92.4

40.034.0

..17,253

السودانالصومال

معلومات عامةمعلومات عامة
14.339.6
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201647.1201677.5201662.1بالغ 201668.4201687.1201677.70بالغ

201638.4201656.60201647.70شباب201644.5201639.1201628.5شباب

201659.5201677.70201668.70املجموع201640.5201668.6201654.5املجموع

20163.8201610.220167.4ضعيف201617.5201612.7201614.4ضعيف

201679.7201673.8201676.4متوسط201635.6201663.0201653.4متوسط

201616.5201616.0201616.2مرتفع201646.9201624.3201632.2مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201634.36449العمالة إ 201653.768.861.2العمالة إ

201645.251.748.9الهشة العمالة20169.127.214.8الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة20161.74.43.4العمالة  201672.945.457.4العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة2016532.422.7العمالة  20163.520.413.0العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201693.363.373.8العمالة  201623.634.229.6العمالة 

ن ن201612.920164.920168.0بالغ 20169.020169.820169.5بالغ

201613.3201617.5201615.8شباب201639.6201618.3201624.7شباب

20169.9201611.6201610.8املجموع201615.520161.1201610.0املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20163.120163.720163.1% البالغ ن إ 20161.520161.820161.7% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

95.599.8

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

19.038.5

71.369.8

8.310.4

0.92.2

66.026.9

14,14617,253

طاجكستانسورينام

معلومات عامةمعلومات عامة
0.68.7
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201687.7201690.4201689.0بالغ 201625.8201677.7201650.90بالغ

201622.4201646.50201634.70شباب201644.5201662.1201664.8شباب

201625.1201671.30201647.70املجموع201681.0201680.7201680.9املجموع

201617.8201623.3201621.9ضعيف20165.920165.520165.7ضعيف

201653.4201657.7201656.7متوسط201691.6201685.8201688.7متوسط

201628.8201619.0201621.4مرتفع20162.620168.720165.6مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201675.275.675.4العمالة إ 201619.862.440.6العمالة إ

201616.222.621.0الهشة العمالة201692.727.284.8الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201670.854.662.8العمالة  20162.514.911.8العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20165.412.18.7العمالة  201632.128.629.5العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201623.833.428.5العمالة  201665.456.558.7العمالة 

ن ن20165.320164.720165.0بالغ 201617.620169.0201611.3بالغ

201638.0201634.6201635.7شباب201612.5201610.8201611.7شباب

201621.1201612.5201614.8املجموع20167.320161.120166.8املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.420162.320162.3% البالغ ن إ 20162.220163.820163.2% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

66.581.1

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

52.312.1

60.175.0

4.77.1

2.51.1

40.567.0

1,49117,253

تونستوغو

معلومات عامةمعلومات عامة
7.611.4
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201631.0201676.2201652.7بالغ 201652.0201684.9201667.80بالغ

201633.0201657.80201645.50شباب201644.5201655.3201641.8شباب

201647.3201677.70201662.10املجموع201630.4201671.4201650.3املجموع

20165.5201611.520169.1ضعيف201620.1201612.9201615.1ضعيف

201669.1201673.4201671.7متوسط201658.0201667.6201664.7متوسط

201625.4201615.2201619.2مرتفع201621.9201619.5201620.3مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201626.764.645.1العمالة إ 201643.370.956.7العمالة إ

201624.122.022.8الهشة العمالة201635.727.227.8الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201630.315.520.0العمالة  2016171918.2العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة201616.832.327.6العمالة  201638.836.937.6العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات20165352.152.4العمالة  201644.344.144.2العمالة 

ن ن20169.820167.820168.4بالغ 20166.420166.820166.6بالغ

201618.3201616.7201617.3شباب201621.9201617.4201618.9شباب

20168.420168.720168.6املجموع201612.120161.1201610.3املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.220162.220162.3% البالغ ن إ 20162.920162.520162.6% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

95.799.7

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

11.643.7

75.465.7

7.99.9

1.61.7

73.950.4

24,24417,253

تركمانستانتركيا

معلومات عامةمعلومات عامة
79.55.7
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201687.3201694.8201691.0بالغ 201645.3201696.0201685.00بالغ

201629.0201657.70201647.90شباب201644.5201676.8201675.6شباب

201641.8201691.10201679.50املجموع201682.3201687.7201685.0املجموع

20160.9201611.120169.9ضعيف201610.7201613.9201612.3ضعيف

201664.8201652.0201653.5متوسط201686.1201680.9201683.5متوسط

201634.3201636.9201636.6مرتفع20163.220165.220164.2مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201680.885.383.1العمالة إ 201637.888.576.5العمالة إ

20160.51.00.9الهشة العمالة201684.827.277.8الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201676.468.672.4العمالة  20160.143.5العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة20164.5107.3العمالة  20164.623.321.1العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201619.221.420.3العمالة  201695.372.775.3العمالة 

ن ن20160.720162.020161.4بالغ 20167.920162.320162.9بالغ

201619.720169.3201611.5شباب20163.920164.120164.0شباب

20169.620162.820163.7املجموع20161.920161.120162.3املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20165.620162.120162.9% البالغ ن إ 20162.520164.020164.0% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

73.893.0

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

37.75.9

59.277.5

5.79.5

3.31.3

16.485.8

1,84917,253

اإلمارات العربية املتحدةأوغندا

معلومات عامةمعلومات عامة
41.59.3
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2016السكان (باملليون )2016السكان (باملليون )

2016نمو السكان (%)2016نمو السكان (%)

2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)2016سكان املناطق الحضرية (% من املجموع)

ي (تعادل القوة الشرائية ب$) ي اإلجما ي (تعادل القوة الشرائية ب$)2016نصيب الفرد من الناتج املح ي اإلجما 2016نصيب الفرد من الناتج املح

2015وفيات الرضع (لكل 1000)2015وفيات الرضع (لكل 1000)

2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)2015العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

2015متوسط سنوات الدراسة2015متوسط سنوات الدراسة

ن) ن)2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة(البالغ 2015معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (البالغ

ن ن201653.1201683.4201667.5بالغ 201628.2201685.0201656.50بالغ

201622.1201653.50201638.10شباب201644.5201657.3201645.8شباب

201626.0201673.40201649.80املجموع201648.4201676.4201662.0املجموع

201610.7201612.5201612.1ضعيف20165.4201610.420168.4ضعيف

201666.0201675.2201673.1متوسط201669.0201674.1201672.0متوسط

201623.3201612.3201614.8مرتفع201625.6201615.5201619.5مرتفع

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

ى السكان ى السكان201644.269.556.5العمالة إ 201618.663.841.3العمالة إ

201651.731.536.0الهشة العمالة201621.227.222.5الهشة العمالة

ي الزراعة ي الزراعة201627.630.829.5العمالة  201642.524.628.6العمالة 

ي الصناعة ي الصناعة201621.125.823.9العمالة  2016819.717.1العمالة 

ي تقديم الخدمات ي تقديم الخدمات201651.343.446.6العمالة  201649.555.754.3العمالة 

ن ن20166.620167.020166.8بالغ 201620.320167.4201610.7بالغ

201646.9201628.5201633.8شباب201619.4201617.1201617.9شباب

201628.4201613.1201617.1املجموع20168.720161.120168.9املجموع

ى الشباب  ن إ ى الشباب 20162.920162.420162.6% البالغ ن إ 20162.320163.920163.2% البالغ

إنتاجية العمالةإنتاجية العمالة

(%) (%)العمالة العمالة

معدالت البطالة (%)معدالت البطالة (%)

املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

(000') ي القوى العاملة ي القوى العاملة ('000)إجما إجما

مستوى مهارات القوى العاملةمستوى مهارات القوى العاملة
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

100.070.0

ي القوى العاملة ي القوى العاملةاملشاركة  املشاركة 
املجموعالذكور اإلناثاملجموعالذكور اإلناث

33.933.8

68.564.0

12.03.0

1.72.5

36.535.2

6,51417,253

اليمنأوزبكستان

معلومات عامةمعلومات عامة
31.827.6

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2000 2005 2010 2012 2014 2016

0

5000

10000

15000

2000 2005 2010 2012 2014 2016

)29-15(شباب  بالغين

0

5

10

15

20

2000 2005 2010 2012 2014 2016

المجموع شباب

0

10,000

20,000

30,000

2000 2005 2010 2012 2014 2016

0

2000

4000

6000

8000

10000

2000 2005 2010 2012 2014 2016

)29-15(شباب  بالغين

0

10

20

30

40

2000 2005 2010 2012 2014 2016

المجموع شباب


	OICLabourMarketCoversAR_2017.pdf
	Page 3




