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 تمهيد

أصبح دور رأس املال البشري في عصر االقتصاد القائم على املعرفة يكتس ي أهمية بالغة أكثر من أي وقت 

ويسهم إيجابا في النمو االقتصادي. لذلك فإن  مض ى، إذ أنه يرتبط ارتباطا مباشرا بإنتاجية القوى العاملة

تنمية رأس املال البشري وخلق فرص عمل أكثر إنتاجية وأفضل جودة يصب في جوهر سياسات الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام والتقليص من حدة الفقر والرقي 

 بالرفاه االجتماعي.

 2016ب تقديرات سيسرك، بلغ عدد األشخاص الذين هم في سن العمل في دول املنظمة اعتبارا من وحس 

مليون منهم كانوا منخرطين في القوى العاملة. وهذا الوضع هو نتاج  681مليار شخص، إال أن فقط  1.16حوالي 

مستويات اإلنتاجية  لعدة عوامل أبرزها عدم تطابق النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، وانخفاض

 مرفوقة بضعف األجور، وهجرة اليد العاملة املاهرة، وعدم كفاية املعلومات املتعلقة بسوق الشغل.   

وتبعا لذلك بات جليا بالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن مواجهة مثل هذه التحديات 

والتي سيكون لها أثر ملموس على سوق الشغل يستلزم بالضرورة سياسات استباقية خاصة بسوق الشغل، 

ر رأس املال البشري والقوى العاملة فضال عن كونها ستفسح املجال للتعاون البيني في دول املنظمة في 
ّ
وستسخ

 هذا املجال املهم.

وفي هذا السياق تأتي استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل، والتي تمت صياغتها بموجب القرار  

، 2015الصادر عن املؤتمر اإلسالمي الثالث لوزراء العمل املنعقد في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا في أكتوبر 

لتأسس ملجموعة من األهداف والغايات املشتركة لتحسين سوق الشغل والقدرة على التوظيف في الدول 

 لى امتداد منطقة املنظمة.األعضاء في املنظمة. وهدفها الرئيس ي هو خلق فرص عمل أفضل وأكثر عددا ع

وترس ي استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل أساسا ذا أهمية كبيرة، فمن خاللها يصير هناك فهم 

أفضل للتحديات التي تتخبط فيها أسواق العمل في دول املنظمة فضال عن كونها توفر سبال ممكنة لتجاوز هذه 

اتيجية هو وجود تعاون بيني أكثر قوة ومتانة فضال عن تبني البلدان لها التحديات. والحجر األساس لهذه االستر 

في سياق املنظمة. ووفقا لذلك، علينا أن نتخذ إجراءات جماعية وعلى املستوى الوطني للتنفيذ الفعال 

المي لالستراتيجية. وباإلضافة إلى ذلك، ستعزز االستراتيجية من عملية تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلس

، والذي 2016، الذي اعتمدته القمة اإلسالمية الثالثة عشرة املنعقدة في إسطنبول التركية في أبريل 2025لعام 

ينص على تعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة في الدول األعضاء في املنظمة وخلق فرص للعمل الالئق 

   البيني في املنظمة خالل العقد القادم.للجميع كواحد من املجاالت ذات األولوية بالنسبة للتعاون 

لقد ألزمنا أنفسنا بتنفيذ اإلستراتيجية وأنا كلي ثقة بأن الدول األعضاء في املنظمة لن تدخر جهدا في املساهمة  

 بفعالية نحو تحقيق هذا املسعى.

 

 د. يوسف العثيمين،

 األمين العام

 ملنظمة التعاون اإلسالمي   
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 في واستراتيجيتها وسياستها اإلسالمي التعاون  منظمة رؤية 

 العمل سوق  مجال
 

 

إن ارتفاع و تواجه بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تحديات متعددة فيما يتعلق بتطورات سوق العمل. 

بطالة معدالت البطالة، وانخفاض مستويات املهارات، ونقص االستثمار في املهارات الجديدة، وارتفاع ال

غير الرسمية وارتفاع معدالت عدم تطابق املهارات، هي بعض خصائص سوق العمل والتحديات التي 

نظمة وعالوة على ذلك، تظهر التحليالت املتعلقة بأسواق العمل في امللوحظت في العديد من بلدان 

لسكان ونصيب منظمة التعاون اإلسالمي أن معدل املشاركة في القوى العاملة ونسبة العمالة إلى ا

العمالة في قطاع الخدمات، ونصيب القوى العاملة من التعليم العالي هي أقل، ولكن معدل بطالة 

اإلناث، ونصيب العمالة الضعيفة في الزراعة، ومعدل الخمول، ونصيب التعليم االبتدائي من القوى 

مية غير األعضاء في املنظمة العاملة هي أعلى في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة بالبلدان النا

 والبلدان املتقدمة.

مليار شخص في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  هم في سن العمل )من  1.16، 2016واعتبارا من عام 

مليون  480مليون منهم يشكلون جزء من القوى العاملة. ويبقى  681مليار نسمة(، ولكن فقط  1.77

مليون شخص في القوة  50وعالوة على ذلك، فإن أكثر من  شخص املتبقين غير نشطين اقتصاديا.

من مجموع السكان في سن العمل  %54.3العاملة عاطلون عن العمل. وبعبارة أخرى، فإن حوالي 

غير نشطين، أو لم يشاركوا بنشاط في سوق العمل، إما  %41.3عاطلون عن العمل، و  %4.3يعملون، و 

هيل انتقال األشخاص غير النشطين نحو سوق العمل في بلدان بالعمل أو البحث عن عمل. وُبغية تس

إدراك وفهم الطبيعة املتنوعة واملعقدة  خاصمنظمة التعاون اإلسالمي، يبدو أنه من املهم بشكل 

 .والجذور العميقة للركود االقتصادي، ومن ثم تصميم التدخالت الالزمة املناسبة

ت القائمة في تحقيق التحول نحو قطاعات أكثر إنتاجية. يعكس هيكل سوق العمل القتصاد معين القدرا

وتعني زيادة اإلنتاجية زيادة الرفاه وتحسين ظروف املعيشة. وبالتالي، من خالل تحسين أوضاع وآفاق 

سوق العمل، يمكن لدول منظمة التعاون اإلسالمي تعزيز األداء االقتصادي وزيادة مستويات املعيشة. 

عريضة من تحديات سوق العمل في بلدان املنظمة، كانت هناك عدة محاوالت وبالنظر إلى الطائفة ال

ملواجهة هذه التحديات على مستوى املنظمة على مدى العقد املاض ي. وتعتبر االجتماعات املنتظمة التي 

عقدت على املستوى الوزاري ملنظمة التعاون اإلسالمي والقرارات ذات الصلة التي اتخذت خالل هذه 

 ات للتعاون في التصدي لبعض التحديات الحاسمة ربما أكثر املبادرات الجديرة باملالحظة.االجتماع
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وفي هذا السياق، نجحت منظمة التعاون اإلسالمي في وضع إطار عمل للتعاون في مجال العمل والعمالة 

مجاالت  ، مع تسعة2014والحماية االجتماعية. كما تم إطالق برنامج تنفيذي لتنفيذ اإلطار في عام 

نظمة وعالوة على ذلك، فإن قضايا العمل في منظمة التعاون اإلسالمي املللتعاون بين الدول األعضاء في 

من األهداف املحددة للعمالة  9.2، وال سيما الهدف 2025 - 2016تؤكد أيضا في برنامج عملها العشري: 

 .ظمةناملوالهياكل األساسية والتصنيع في 

لعب مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة دورا نشطا في معالجة بعض وباإلضافة إلى ذلك، ت

القضايا الهامة ذات الصلة بأسواق العمل في دول املنظمة. فعلى سبيل املثال، يقوم سيسرك بتنفيذ 

العديد من األنشطة في إطار واليته، وهي اإلحصاءات والبحوث والتدريب والتعاون الفني املوجهة نحو 

ات البلدان األعضاء فضال عن األهداف العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي. وتقود األمانة العامة احتياج

ملنظمة التعاون اإلسالمي مع مؤسساتها ذات الصلة بعض مبادرات التوعية على مستوى املنظمة من 

شخاص، خالل تنظيم سلسلة من الفعاليات اإلقليمية وورش العمل والحلقات الدراسية حول عمالة األ

 عن تشجيع تبادل أفضل املمارسات والسياسات بين البلدان األعضاء في هذا املجال. وترد أدناه 
ً
فضال

معلومات أكثر تفصيال عن األنشطة واملبادرات الرئيسية املتخذة على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي. 

 ويقدم القسم الفرعي التالي معلومات عامة عن وثيقة االستراتيجية.

 واملبادرات الرئيسية املتخذة على مستوى منظمة التعاون اإلسالمية طنشاأل .أ

 2025-2016برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي 

، الذي تم اعتماده في (OIC-2025) 2025-2016يهدف برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي 

، إلى 2016أبريل  15و  10سطنبول خالل الفترة ا بين مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث عشر الذي عقد في إ

تعزيز التعاون من أجل تبادل الخبرات والقوى العاملة وتعزيز نقل املعرفة، والخبرات وأفضل املمارسات. 

وفي مجال العمل، يهدف البرنامج إلى تنفيذ برامج مشتركة وبرامج تدريبية بهدف تحقيق تحسينات كبيرة 

في بلدان املنظمة ، مما يقلل من البطالة، ويزيد إنتاجية العمل، ويحسن حالة في ظروف سوق العمل 

ظمة من برنامج العمل العشري ملن v /2.9الصحة والسالمة املهنية. وبشكل أكثر تحديدا، يهدف الهدف 

 ، بعنوان "العمل والعمالة والحماية االجتماعية" إلى(OIC TYPOA-2025) 2025-2016التعاون اإلسالمي 

  تعزيز تبادل املعلومات وأفضل املمارسات، فضال عن االستراتيجيات والسياسات والخبرات في

مجال السالمة والصحة املهنية والعمالة والحماية االجتماعية والهجرة، بغية تعزيز ثقافة 

 (؛14-9.2الوقاية من األخطار املهنية ومكافحتها )الهدف 

 عمل الالئقة، بما في ذلك األجور ووقت العمل تعزيز حماية العمال، التي تشمل ظروف ال

 (؛15-9.2والسالمة والصحة املهنية، واملكونات األساسية للعمل الالئق )الهدف 

  9.2تحسين شفافية املعلومات بشأن إحصاءات العمالة وتعزيز برامج التدريب املنهي )الهدف-

16.) 
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 املؤتمرات اإلسالمية لوزراء العمل واللجان التوجيهية

اك في العدید من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ضرورة ملعالجة القضایا املتعلقة بسوق العمل مثل هن

عمالة الشباب والنساء، وروح املبادرة، واإلدماج االجتماعي. ومن أجل تعزيز التعاون في مجال العمل 

أ عقد اجتماعات وزارية ملعالجة بعض املشاكل املشتركة التي تواجهها البلدان األعضاء في املنظمة، بد

. كما عقد االجتماع 2011. وعقد االجتماع األول في إسطنبول، تركيا في سبتمبر 2011منتظمة منذ عام 

، 2015. ثم عقد االجتماع الثالث في جاكرتا بإندونيسيا في مايو 2013الثاني في باكو، أذربيجان في أبريل 

 .2018عربية السعودية في فبراير وسيعقد االجتماع الرابع في الرياض باململكة ال

وخالل هذه االجتماعات، اتخذت قرارات هامة، بما في ذلك املوافقة على إطار منظمة التعاون اإلسالمي 

للتعاون بشأن العمل والعمالة والحماية االجتماعية، فضال عن البرنامج التنفيذي لتنفيذ إطار منظمة 

عمالة والحماية االجتماعية، وإنشاء شبكة السالمة والصحة التعاون اإلسالمي للتعاون بشأن العمل وال

( وشبكة خدمات التوظيف العامة ملنظمة التعاون OIC-OSHNETاملهنية ملنظمة التعاون اإلسالمي )

، وإنشاء مركز عمل منظمة التعاون اإلسالمي في باكو، وتوسيع برنامج دعم  (OIC-PESNET) اإلسالمي

اإلسالمي للتنمية. وباإلضافة إلى ذلك، قررت االجتماعات إنشاء لجنة ( للبنك YESتوظيف الشباب )

توجيهية ملتابعة القرارات فضال عن تنفيذ إطار منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون بشأن العمل والعمالة 

 والحماية االجتماعية.

 يةإطار منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية االجتماع

يهدف إطار منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون بشأن العمل والعمالة والحماية االجتماعية، الذي تم 

اعتماده خالل املؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء العمل في باكو، إلى تيسير التعاون بين الدول األعضاء في 

ة هي: "السالمة والصحة املنظمة من خالل طرق ووسائل معينة. وهي تشمل ستة مجاالت تعاون رئيسي

املهنية"؛ و"خفض البطالة"؛ و"مشاريع تنمية قدرات القوى العاملة"؛ و"العمال املهاجرين األجانب"؛ 

 و"استراتيجية معلومات سوق العمل". و "الحماية االجتماعية".

ية عموما وقد تم تحديد السالمة والصحة املهنية باعتباره مجاال بالغ األهمية بالنسبة للبلدان النام

وخاصة للدول األعضاء في املنظمة. وينصب التركيز الرئيس ي في مجال السالمة والصحة املهنية على أربعة 

( تحسين بيئة العمل والعمل على 2( تعزيز صحة العمال وقدراتهم والحفاظ عليها؛ )1أهداف مختلفة: )

( تطوير منظمات العمل 4؛ و )( الحماية من املخاطر املهنية3أن تكون مواتية للسالمة والصحة؛ )

 وثقافات العمل.

كما أن الحد من البطالة يشكل تحديا حاسما بالنسبة للعديد من بلدان املنظمة. وتتحمل مشكلة بطالة 

الشباب بشكل سريع أبعادا خطيرة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أعضاء 

أزمات العمل ستترتب عنها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية طويلة املنظمة وهناك أيضا خطر كبير كون 

 األمد. 
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وتعتبر مشاريع تنمية قدرات القوى العاملة مجاال ثالثا للتعاون في الوثيقة اإلطارية. وتهدف إلى تعزيز 

مات وتشجيع التعاون بين الدول األعضاء في مجال التعليم والتدريب املنهي، فضال عن ضمان تبادل املعلو 

 بين مؤسسات التوظيف العامة وغيرها.

كما يركز  أيضا على عقود العمل للمهاجرين واألجانب في الوثيقة اإلطارية. وعادة ما يكون العمال 

املتعاقدون املهاجرون واألجانب في وضع غير نظامي معرضين لخطر االستغالل. وفي هذا السياق، يهدف 

 رة من أجل التنمية واإلسراع في كسب األدمغة، من بين أمور أخرى.اإلطار إلى زيادة اآلثار البناءة للهج

وقد سلط الضوء على استراتيجية معلومات سوق العمل باعتبارها مجال التعاون الخامس في الوثيقة 

اإلطارية؛ حيث أنه من الضروري ألصحاب العمل والشركات والحكومات وكذلك أصحاب املصلحة 

والهدف الرئيس ي هو  رة على الوصول إلى معلومات دقيقة عن سوق العمل.اآلخرين أن يكون لديهم القد

تقديم معلومات ذات الصلة ودقيقة وفي الوقت املناسب عن سوق العمل للجهات الفاعلة االقتصادية 

 لتمكينها من اتخاذ قرارات مستنيرة. 

ة االجتماعية مفيدة في تعزيز والحماية االجتماعية مجال آخر للتعاون يرد في الوثيقة اإلطارية. فالحماي

الرفاه اإلنساني والتوافق االجتماعي على نطاق واسع، وتؤدي إلى النمو العادل واالستقرار االجتماعي 

وتشدد على الحاجة إلى تنفيذ سياسات شاملة للحماية االجتماعية والعمالة تكون  واألداء االقتصادي.

 تماعية، مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة.متسقة ومنسقة لضمان الخدمات والتحويالت االج

. واقترح البرنامج تنفيذ تسع نقاط، بما في 2014وبغية تنفيذ هذا اإلطار، أعد برنامج تنفيذي في عام 

ذلك مشاريع التعاون الفني املتصلة بتطوير الصحة والسالمة املهنية، ووضع سياسة إنفاذ بشأن 

ة املهنية لخدمات تفتيش العمل، وتنسيق تنظيم جمع إحصاءات املفاهيم املتكاملة للسالمة والصح

 بيانات سوق العمل، من بين أمور أخرى.

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة في مجال العمل

تقوم مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، وال سيما سيسرك والبنك اإلسالمي للتنمية، بدور 

القضايا املتصلة بالعمل والعمالة. وفي حين أن البنك اإلسالمي للتنمية بدأ مشاريع نشط في معالجة 

هامة لتعزيز قابلية الشباب للتوظيف، فقد كان سيسرك نشطا جدا في تنظيم برامج التدريب وبناء 

 القدرات، فضال عن جمع اإلحصاءات وإجراء البحوث املنتظمة.

العمل في منظمة التعاون  اإلسالمي وتحليل الوضع الحالي  بدأ سيسرك بإعداد تقرير شامل عن أسواق

لسوق العمل في دولها ومناقشة بعض الجوانب الهامة لسياسة وتطورات سوق العمل. وباعتباره أول 

إلى  2015تقرير شامل في مجال عمله، فقد تم تقديم تقرير سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

لوزراء العمل. ومؤخرا، تم إعداد تقرير سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي  املؤتمر اإلسالمي الثالث

ليتم تقديمه إلى املؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء العمل مع التركيز بشكل خاص على تشجيع  2017لعام 
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-النشاط االقتصادي. وفي مجال اإلحصاءات، توفر قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 مؤشرا لسوق العمل في إطار الفئات ذات الصلة. 20سيسرك معلومات حول أكثر من 

 OIC-OSHNETكما يقوم سيسرك بالعديد من أنشطة بناء القدرات والتدريب، وخاصة في إطار مبادرات 

-OIC. وفي إطار 2011نشاطا منذ عام  25، تم تنفيذ أكثر من OIC-OSHNETفي إطار ف. OIC-PESNETو

PESNET ، تم تنظيم اجتماعين رئيسيين للجمع بين كبار املسؤولين من مكاتب التوظيف العامة في

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وباإلضافة إلى هذه املجاالت املحددة جدا، هناك عشرات 

لناس، وال البرامج واملشاريع واألحداث التدريبية األخرى التي ينظمها سيسرك لتعزيز إمكانية توظيف ا

سيما الشباب، في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وعالوة على ذلك، أنشئت قاعدة بيانات املدربين في 

، حيث يمكن للمؤسسات الوصول إلى أي OIC-OSHNETمجال السالمة والصحة املهنية في إطار بوابة 

 خبرة لالستفادة منها في البلدان األعضاء.

 اتيجيةنظرة عامة على وثيقة االستر   .ب

نظرا للتحديات املشتركة التي تواجهها البلدان األعضاء في سوق العمل والحاجة إلى تعزيز التعاون 

ملعالجة بعض هذه التحديات، طلبت اللجنة الثالثة من سيسرك إعداد اقتراح استراتيجية سوق العمل 

. وفي وقت الحق، أعد 2017 للدورة املقبلة للمؤتمر الذي سيعقد في اململكة العربية السعودية في عام

سيسرك وعمم مشروع مخطط وثيقة االستراتيجية لجمع التعليقات وردود الفعل من الدول األعضاء. 

وضع سيسرك الصيغة النهائية للوثيقة وقدمها  واستنادا إلى التعليقات الواردة من الدول األعضاء،

 .2017ريل خالل االجتماع الثاني للجنة التوجيهية في أندونيسيا في أب

وإلعداد وثيقة االستراتيجية، أجرى سيسرك دراسة تحليلية عن التحديات والعقبات الرئيسية في أسواق 

العمل في منظمة التعاون اإلسالمي استنادا إلى البيانات واإلحصاءات املتاحة. ومن أجل التمكن من 

معلومات أكثر تفصيال عن  تقديم توصيات أكثر صالبة، اتصل املركز أيضا بالدول األعضاء لتقديم

سياسات سوق العمل القائمة واملخطط لها في بلدانها من خالل إعداد دراسة استقصائية لسوق العمل 

دولة على االستبيان. وأسهمت نتائج الدراسة التحليلية ومسح سوق العمل  13بثالث لغات. وردت 

 وجز لنتائج الدراسة التحليلية واالستقصاء.إسهاما كبيرا في إعداد هذه الوثيقة. ويرد في القسم التالي م

وكما حددت الصيغة النهائية لالجتماع األخير للجنة التوجيهية، حددت وثيقة االستراتيجية خمسة 

( 2( تشجيع املشاركة في سوق العمل؛ )1مجاالت للتعاون املواضيعي للعمل االستراتيجي. وهي كاآلتي: )

( التقليص 5(تعزيز إنتاجية العمل؛ )4ة سالمة العمال ورفاههم؛ )( حماي3تعزيز القابلية لالستخدام؛ )

من معدالت البطالة. وقد أدرجت في الفرع الثالث إجراءات محددة في إطار كل مجال مواضيعي، إلى 

 جانب بعض التفاصيل اإلضافية بشأن هذه املجاالت.

لية فعالة للتنفيذ والرصد. وقد ومن الجوانب الهامة في تحقيق هذه الوثائق االستراتيجية الشاملة آ

اقترحت طريقة التنفيذ في القسم الرابع من هذه الوثيقة لتيسير تنفيذ ورصد اإلجراءات املحددة في كل 
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مجال مواضيعي. وتولي هذه الطريقة اهتماما خاصا لنقل املعارف والخبرات في سياسات وإجراءات سوق 

 العمل املحددة.

تيجية إلى تحفيز التعاون بين الدول األعضاء في معالجة بعض املشاكل وبوجه عام، تهدف هذه االسترا

والتحديات الشائعة في أسواق العمل. وهناك بالتأكيد حاجة إلى استراتيجية شاملة للتصدي للتحديات 

املتعددة واملعقدة التي تواجهها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات على 

لجبهات بما في ذلك لوائح العمالة، وخلق فرص العمل، وتنمية املهارات، واستحقاقات العديد من ا

الرعاية االجتماعية والعديد من غيرها. وفي هذا الصدد، تهدف هذه االستراتيجية إلى ترجمة التعاون في 

مع  هذا املجال إلى إجراءات ملموسة لتعزيز التحسينات في مستوى العمالة واإلنتاجية والرفاهية

 االستجابة الفعالة للمتطلبات الجديدة ومطالب سوق العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

( الذي يهدف إلى تعزيز النمو SDG8كما تتماش ى االستراتيجية مع هدف التنمية املستدامة الثامن )

العمل، وخفض االقتصادي والعمالة والعمل الالئق للجميع بشكل شامل ومستدام. وإن زيادة إنتاجية 

الشباب، وتعزيز السياسات التي تشجع على ريادة األعمال وخلق فرص  في صفوفمعدل البطالة، خاصة 

العمل، هي مكونات أساسية للنمو االقتصادي املستدام والشامل للجميع. كما ينبغي اتخاذ تدابير فعالة 

ة واالتجار بالبشر لتحقيق هدف لحماية حقوق العمال والقضاء على العمل اإلجباري/ السخرة والعبودي

 العمالة الشاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع.

. املشاركة، والحماية، واإلنتاجية، والشراكةوأخيرا، تستند االستراتيجية إلى أربعة مبادئ رئيسية هي: 

ها وهي تشجع بقوة مشاركة جميع السكان في سن العمل في سوق العمل، فضال عن الخدمات التي تقدم

املؤسسات الوطنية أو املحلية في تعزيز قابليتهم لالستخدام. كما تدعو إلى حماية العمال من ظروف 

وعالقات العمل غير الصحية، والتمييز من أي نوع، وأي شروط أخرى قد تدفع العمال إلى ظروف هشة 

زيادة إنتاجية العمال  ومتسمة بالحرمان. وعالوة على ذلك، تدعم االستراتيجية بقوة الجهود الرامية إلى

من خالل تشجيع االستثمارات في تنمية املهارات واإلجراءات الرامية إلى تجنب عدم تطابقها. كما أن 

التعامل مع مشكلة عدم تطابق املهارات سيعالج أيضا أحد األسباب الشائعة للبطالة. وأخيرا، فإن 

اء في املنظمة غير متجانسة إلى حد كبير من االستراتيجية هي تماما معنية بالشراكة. فإن الدول األعض

حيث مستويات التنمية واملوارد والقدرات والتحديات. وقد يكون بعض األعضاء قد حققوا بالفعل 

بعض األهداف املحددة في هذه الوثيقة، ولكن البعض اآلخر قد يكون يعاني من قلة املوارد والقدرات 

هذه الوثيقة في تحديد البلدان التي تحقق أداء جيدا في  الالزمة لتحقيق نفس األهداف. وتتمثل روح

سياسات سوق العمل املحددة، والبلدان األخرى التي ستستفيد من خبرة الشركاء الخارجيين، ومن ثم 

 تعزيز الشراكة وتقاسم املعارف فيما بين البلدان في مجاالت السياسات املحددة هذه.
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 منظمة في العمل ق سو  في والتحديات التطورات استعراض 

 اإلسالمي التعاون 
 

 

 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 اإلنتاجية 

. ويسود اعتقاد عام مفاده أنه لتح
ً
قيق نمو مستدام وتحسين األداء االقتصادي، هناك حاجة إلى عموما

تحول هيكلي نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى. ولذلك، من أجل تحقيق التحول الهيكلي، ينبغي أن تنتقل 

 املصادر اإلنتاجية لالقتصاد إلى قطاعات ذات إمكانات إنتاجية أعلى. 

مة في تحقيق التحول نحو قطاعات أكثر إنتاجية. يعكس هيكل سوق العمل القتصاد معين القدرات القائ

(، يعد انخفاض مستويات التمكن من املهارات، وارتفاع معدالت 2017وكما هو مبين في تقرير سيسرك )

البطالة، ونقص االستثمار في املهارات الجديدة، وارتفاع البطالة غير الرسمية، وارتفاع معدالت عدم 

لعمل الواضحة في بلدان املنظمة. وتواجه هذه البلدان تحديات تطابق املهارات من خصائص سوق ا

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

 لنسبة محدودة فقط من السكان، والنهج السياسية التي ال 
ً
غيرها، وسياسات التعليم التي توفر فرصا

اة في الحصول على الخدمات، أو الصدمات الخارجية التي تحد من قدرة تساعد على تحسين املساو 

 البلدان على مواجهة تحديات سوق العمل.

 ونسبة عالية من الشباب من مجموع السكان مقارنة 
ً
تتمتع بلدان املنظمة بنمو سكاني مرتفع نسبيا

سين مهارات القوى بأجزاء أخرى من العالم، مما يتطلب وضع سياسات خاصة لخلق فرص العمل وتح

العاملة من أجل تعزيز فرص العمل. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي 

تجعل مهمة صانعي السياسات أكثر صعوبة. ففي حين أن السياسات املتعلقة بالتعليم وتنمية القطاع 

تصادية واملالية العاملية األخيرة هي ، فإن األزمة االقعضا من القضايا الداخلية الحاسمةالخاص تعتبر ب

مثال على التحديات الخارجية التي تركت أضرارا طويلة األمد على االقتصادات الحقيقية من حيث 

انكماش الناتج والعجز الكبير وارتفاع معدالت البطالة. وعلى الرغم من اختالف اآلثار السلبية لألزمة على 

اطق، فإن الزيادة الحادة في معدالت البطالة في جميع أنحاء العالم االقتصاد الحقيقي بين البلدان واملن

. وقد عانى الكثير من العمال من ذوي املهارات املنخفضة والشباب والعمال 
ً
 واألشد حدة

ً
هي األكثر شيوعا

 الذين يعملون بعقود مؤقتة وبحماية محدودةفي مجال العمالة معاناة كبيرة. 
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اإلقليمي والعالمي تجعل املناقشات حول أسواق العمل مثيرة لالهتمام.  كل هذه القضايا على املستوى 

يقدم هذا القسم وصفا موجزا ألوضاع سوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحديد 

 التحديات الرئيسية وبالتالي تيسير تصميم األهداف واإلجراءات االستراتيجية في القسم التالي. 

 ة في سوق العملالتطورات األخير  .أ

 من مجموع السكان،  1.1يبين الشكل 
ً
نسب العاملين والعاطلين عن العمل وغير النشطين اقتصاديا

% 54ومن بين السكان الذين هم في سن العمل، كان حوالي  1مصنفة حسب العمر )الشباب والكبار(.

فيما تمثل نسبة  % من الشباب،10% من الكبار و 44.3، منهم 2016من األشخاص يعملون في عام 

% من الشباب(. من ناحية أخرى، يعتبر 1.9من الكبار و  %2.4% فقط منهم )4.3العاطلين عن العمل 

، أو غير منخرطين بنشاط في سوق 41.3
ً
% من الناس الذين هم في سن العمل غير نشطين اقتصاديا

في الوقت الذي تشكل العمل، سواًء عن طريق العمل أو البحث عن عمل. ويدل هذا بوضوح على أنه 

فيه البطالة مصدر قلق بالغ، فإن عدم النشاط االقتصادي يعد أكثر خطورة. وتبلغ نسبة السكان غير 

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

تدابير خاصة لتشجيع الناس على الدخول %. لذلك، يتعين على بلدان املنظمة القيام ب40.2املتقدمة 

 بنشاط في سوق العمل. 

أن دول  2017وفيما يتعلق بحصة بلدان املنظمة في إجمالي القوى العاملة العاملية، يبين تقرير سيسرك 

، ومن 2016% في عام 19.7إلى  2000% في عام 16.7املنظمة قد زادت حصتها بصورة مستمرة من 

 أن ترتفع
ً
. ومن جهة أخرى، فإن الزيادة في نصيب القوى 2020% بحلول عام 20.6إلى  املتوقع أيضا

، إذ ارتفعت من نسبة 
ً
% في 25.8إلى  2000% املسجلة في عام 20.7العاملة الشبابية تبدو أكثر وضوحا

. ويتسق هذا التوجه مع زيادة نسبة دول 2020% بحلول عام 27.4، ومن املتوقع أن ترتفع إلى 2016عام 

التعاون اإلسالمي من إجمالي عدد الشباب في العالم )ملزيد من النقاش حول التركيبة السكانية  منظمة

(. لذلك، فإنه من األهمية بمكان أن 2016سيسرك،  راجع تقرير لدول منظمة التعاون اإلسالمي، 

 للقوى العاملة الشبابية في ا
ً
لتنمية تستفيد بلدان املنظمة بشكل فعال من الحجم املتزايد نسبيا

 االقتصادية. 

                                                                            
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  92و بلدا من دول املنظمة  56وهي تغطي 
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 معدل منخفض للمشاركة في القوى العاملة

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

. وكما هو مبين في الشكل 
ً
، فإن متوسط معدل 2.2الخاص باملشاركة في القوة العاملة ال يبدو واعدا

لقوى العاملة في املشاركة في ا

 من 
ً
بلدان املنظمة أقل دائما

مجموعات البلدان األخرى. لكن 

على عكس مجموعات البلدان 

األخرى، اتجه هذا املتوسط في 

منحى تصاعدي نسبيا بحيث بلغ 

مقابل  2016% عام 58.7

% على املستوى العالمي 62.8

% في الدول النامية غير 65و

% في 59.9األعضاء في املنظمة و

 ول املتقدمة. الد

وعلى الرغم من أن دول املنظمة 

قد سجلت أداء يضاهي املستوى 

العالمي من حيث نسب املشاركة 

-2000معدل املشاركة في القوى العاملة، ) :2.2الشكل  

2017) 

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

 (.P)متوقعة :
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 (2017-2000هيكل سوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي ) :1.2الشكل  

  

 (.Pت الرئيسية لسوق العمل، )متوقعة :منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات املؤشرا املصدر:
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في القوى العاملة إجماال وعلى مستوى الذكور، إال أن أداءها في حالة نسبة املشاركة في القوى العاملة 

بلغت نسبة املشاركة  النسائية (. فقد 2017بالنسبة لإلناث أقل من ذلك بكثير )تصفح تقرير سيسرك 

( %51.8، وهو رقم أقل بكثير من متوسط الدول النامية غير األعضاء )2016% عام 39.6في دول املنظمة 

 (.%53ومتوسط الدول املتقدمة )

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

(. فقد بقي معدل مشاركتهم في قوة 3.2قوى العاملة في جميع مجموعات البلدان )الشكل املشاركة في ال

%، حيث 45.8% عن مستوى ما قبل األزمة بمعدل 3أقل بما يزيد عن  2016العمل العاملية عام 

يتسرب عدد كبير من الشباب من 

سوق العمل نظرا لشعورهم 

باإلحباط بسبب آفاق عملهم. 

باب في وانخفضت مشاركة الش

% إلى 45.9القوى العاملة من 

% في دول املنظمة بين عامي 43.5

، ولكنها انخفضت 2016و  2000

بشكل ملحوظ في مجموعات 

% إلى 52.7املقارنة األخرى، من 

% في الدول املتقدمة، ومن 47

% في البلدان 46.6% إلى 56.2

النامية غير األعضاء. وهكذا 

انخفض املتوسط العالمي إلى 

مقارنة  2016في عام % 48.5

% في عام 53.3بمستواه البالغ 

. ويمكن تفسير هذا االتجاه 2000

إلى حد كبير بزيادة مشاركة 

الشباب في برامج التعليم 

والتدريب املنهي، وطول مدة البقاء في املدارس، وتطبيق سياسات صارمة خاصة بسوق العمل تمنع عمل 

 املراهقين. 

 د السكاننسبة منخفضة للعمالة إلى عد

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

%. وبلغت نسبة عمالة الذكور إلى عدد السكان على 60.6دون مستوى ما قبل األزمة البالغ حينها 

لسكان في بلدان %. في حين أن نسبة العمالة إلى عدد ا46.5% ونسبة اإلناث 72الصعيد العالمي 

معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة  :3.2الشكل 

(2000-2017) 

ة العمل الدولية، قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية منظم املصدر:
 (.Pلسوق العمل، )متوقعة :
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 2025 العمل سوق ل اإلسالمي التعاون  منظمة استراتيجية

(، لوحظ 2.4)الشكل  2016% في عام 54.3إلى  2005% املسجلة عام 52.8املنظمة سجلت ارتفاعا من 

تسجيل اتجاه عكس ي في مجموعات البلدان األخرى. ففي البلدان النامية غير األعضاء، انخفضت النسبة 

إلى  2000% املسجلة عام 64.1من 

، في حين 2016% في عام 61.7

% في البلدان 56.1إلى  انخفضت

% 57املتقدمة من مستواها البالغ 

 من عام 2005في عام 
ً
. واعتبارا

، نجحت بلدان املنظمة في 2016

تضييق الهوة بينها وبين البلدان 

%، وهو تطور 1.8املتقدمة إلى 

 واعد بالنسبة لها.

تبلغ نسبة العمالة إلى عدد 

السكان بالنسبة لإلناث فقط 

الذكور في نصف نسبتها عند 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

(. وعلى الرغم من 2017)سيسرك 

الزيادة الطفيفة في هذه النسبة في 

صفوف اإلناث، إال أنه من املتوقع 

% فقط في عام 35.9أن تصل إلى 

% في نفس العام. وفي مجموعات 72.4، في حين من املتوقع أن تصل النسبة في صفوف الذكور إلى 2017

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

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

 معدل مرتفع للعمالة الهشة

لة هشة يرجح تعكس العمالة الهشة العمل في ظل ظروف غير مالئمة، واألشخاص الذين يعيشون بعما

 
ً
أن يكون لديهم إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على الضمان االجتماعي أو تأمين الدخل. ووفقا

مليار شخص كسبوا قوتهم في إطار العمالة الهشة في عام  1.4ملنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 

لين بأجر وراتب وأرباب العمل % من إجمالي العمالة. ومع تزايد نسبة العام43، وهو ما يمثل نحو 2017

% في عام 51.7في دول منظمة التعاون اإلسالمي، انخفضت نسبة العمالة الهشة باستمرار لتصل إلى 

(. كما أظهرت البلدان النامية غير األعضاء 5.2)الشكل  2000% في عام 59.1مقارنة بمعدل  2016

 وخفضت نسبة هذه العمالة خالل نفس الفترة
ً
 مماثال

ً
، ال تزال نسبة العمالة 9بنحو  نجاحا

ً
%. وعموما

 الهشة مرتفعة بشكل مفرط في البلدان النامية.

-نسبة العمالة إلى عدد السكان ) :4.2الشكل 

 

منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية  املصدر:

 (.Pلسوق العمل، )متوقعة :
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من ناحية أخرى، وكما هو مبين في 

( حقق 2017سيسرك )تقرير 

العمال الذكور في بلدان منظمة 

 منذ 
ً
 كبيرا

ً
التعاون اإلسالمي تقدما

، كما أظهروا مستوى 2000عام 

( %46.5أقل من العمالة الهشة )

مقارنة بالدول  2016في عام 

النامية غير األعضاء في املنظمة 

%(. ومع ذلك، وعلى الرغم 48.1)

من بعض التحسن، فإن مستوى 

هذه العمالة في صفوف النساء 

% في 62.5العامالت لم يبرح عتبة 

، وهو معدل أعلى من 2016عام 

املعدل املسجل في البلدان النامية 

 (.%48غير األعضاء )

 أقل من العمالة في التصنيع والخدماتحصة 

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

والخدمات، مع زيادة مماثلة في عدد العاملين بأجر ورواتب وانخفاض في عدد العاملين لحسابهم الخاص 

الزراعة  -صنيف إجمالي العمالة إلى ثالثة قطاعات عريضة والعاملين املساهمين في األسر. وعند ت

( أعلى 35.5%فإن نسبة العمالة في الزراعة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ) - 2والصناعة والخدمات

 من نسبتها في البلدان النامية غير األعضاء فيها )
ً
% فقط من إجمالي 2.6(، في حين أن %33.4قليال

)الشكل  2016املتقدمة يزاولون أعماال في األنشطة الزراعية  وذلك اعتبارا من عام العاملين في الدول 

 متقاربة من العمالة في جميع مجموعات البلدان، حيث بلغت 6.2
ً
% 19.9(. وكان لقطاع الصناعة نسبا

كز نسبة % في البلدان املتقدمة. وتتر 21.7% في البلدان النامية غير األعضاء، و 22في بلدان املنظمة، و 

% من إجمالي العمالة في الدول املتقدمة في قطاع الخدمات، في حين تبلغ هذه النسبة حوالي 75.7

% في الدول النامية غير األعضاء. وبشكل عام، في الوقت الذي تعد فيه 44.6% في دول املنظمة و 44.7

خدمات آخذة في االرتفاع حصة الزراعة في إجمالي العمالة آخذة في االنخفاض، فإن حصتي الصناعة وال

 في دول املنظمة وكذلك في البلدان النامية األخرى. 

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

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

 واالتصاالت؛ والخدمات الحكومية واملالية وخدمات األعمال التجارية؛ والخدمات الشخصية واالجتماعية والخدمات املجتمعية.

 العمالة الهشة :5.2الشكل 

عمل الدولية، قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية منظمة ال املصدر:

 (.Pلسوق العمل، )متوقعة :
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 2025 العمل سوق ل اإلسالمي التعاون  منظمة استراتيجية

 للبطالة  معدالت مرتفعة

 ملنظمة العمل الدولية، من املتوقع أن يرتفع معدل البطالة في العالم بشكل معتدل من 
ً
 5.8إلى  5.7وفقا

عاطلين عن العمل. وبسبب استمرار مليون في عدد ال 3.4، مما يمثل زيادة قدرها 2017في املائة في عام 

حالة عدم اليقين بشأن التطورات االقتصادية العاملية، فإنه من املتوقع حدوث تحسن طفيف في سوق 

. ومن ثم فإن عدم اليقين على الصعيد العالمي وندرة فرص الحصول على 2018العمل العالمي في عام 

 ية وتحفيز الهجرة في أجزاء كثيرة من العالم.وظائف الئقة يسهمان في تأجيج االضطرابات االجتماع

وحسب أحدث البيانات املتاحة، سجلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي معدالت بطالة أعلى بكثير 

و  2000مقارنة بالبلدان املتقدمة والبلدان النامية غير األعضاء خالل الفترة الفترة املمتدة بين عامي  

% و 7.4، تذبذب املعدل اإلجمالي للبطالة في دول املنظمة بين 2000(. ومنذ عام 7.2)الشكل  2017

االستثناء  2008%. وشكلت معدالت البطالة املرتفعة في البلدان املتقدمة بعد األزمة املالية في عام 9.1

. ففي 2013و  2009الوحيد الذي تجاوز املعدل في بلدان املنظمة خالل الفترة املتراوحة بين عامي 

% إلى 6زمة املالية العاملية، ارتفعت معدالت البطالة في البلدان املتقدمة من مستوى يقل عن أعقاب األ 

، واصل متوسط معدل البطالة في البلدان املتقدمة تسجيل معدالت 2014%. ومنذ عام 8ما يزيد عن 

ارنة مق 2016% عام 6.3منخفضة عن املعدالت املسجلة في دول منظمة التعاون اإلسالمي، حيث بلغ 

% في دول املنظمة. وسجل هذا املتوسط في البلدان النامية غير األعضاء معدال أقل بكثير 7.4بمعدل 

 العمالة حسب القطاعات :6.2الشكل  
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 (.Pمنظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، )متوقعة : املصدر:
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%( من متوسط 3% إلى 2)حوالي 

املنظمة طوال الفترة قيد النظر، 

والذي من املتوقع أن يستقر على 

 . 2016% في 5.1

عادة ما تسجل البطالة معدالت أقل 

ع معدالت في أوساط الذكور مقارنة م

اإلناث في كل مجموعات الدول عبر 

(. وعلى الرغم 2017العالم )سيسرك، 

من التحسنات املهم الحاصل منذ عام 

، ظل معدل البطالة بين اإلناث 2005

في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

% خالل عام 9.3األعلى بحيث سجل 

، فيما يقدر هذا املعدل بنسبة 2017

ر األعضاء في % في الدول النامية غي5.4

% في الدول املتقدمة 6.2املنظمة و 

خالل نفس العام. ومن املتوقع أن 

ينخفض معدل البطالة في أوساط 

% في 5% إلى 5.2، ومن 2017% عام 6.6إلى  2005% املسجلة عام 7.8الذكور في دول  املنظمة من 

أخرى، بلغت نسبة البطالة في  الدول النامية غير األعضاء في املنظمة خالل الفترة ذاتها. ومن ناحية

، بعد أن 2005وهي النسبة ذاتها املسجلة في  2017% في 6.1صفوف الذكور في البلدان املتقدمة إلى 

 بسبب األزمة املالية العاملية.  2010% في 8.7كانت قد ارتفعت إلى 

 لبطالة الشباب معدالت مرتفعة

نة( يعانون من نقص في توفر فرص العمل الالئق في س 24و  15ال يزال الشباب )املتراوحة أعمارهم بين 

 آلخر تقديرات منظمة العمل الدولية، سيصل عدد الشباب العاطلين عن 
ً
جميع أنحاء العالم. فوفقا

 في عام. وبالتالي، فإن معدل بطالة الشباب في العالم آخذ في  71العمل على الصعيد العالمي إلى 
ً
مليونا

% في 12.9)من  2017% في عام 13.1التحسن، ومن املتوقع أن يصل إلى  االرتفاع بعد عدة سنوات من

 من ذروته التاريخية املسجلة في 2015عام 
ً
%(. ويرتفع املعدل بشكل 13.2) 2013(. وهذا قريب جدا

 (. %30.6( والدول العربية )%29.3في شمال أفريقيا ) خاص

أوساط الفئات الشابة في دول منظمة التعاون تعتبر األرقام املتوفرة حول معدالت بطالة الشباب في 

% وأعلى بكثير من متوسط الدول النامية غير 16اإلسالمي غير مبشرة باملرة، بحيث ظلت فوق نسبة 

. وبعد األزمة املالية التي أصابت االقتصادات 2000األعضاء في املنظمة والدول املتقدمة منذ سنة 

                     (2017-2000معدالت البطالة ) :7.2الشكل  

منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات املؤشرات  صدر:امل

 (.Pالرئيسية لسوق العمل، )متوقعة :
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املتقدمة، صارت مشكلة بطالة 

هذه البلدان أكثر خطورة  الشباب في

من تلك التي واجهتها بلدان املنظمة 

و  2009خالل الفترة املمتدة بين عامي 

(. واعتبارا من عام 8.2)الشكل  2013

، من املتوقع أن يستقر معدل 2017

البطالة في هذه البلدان  على نسبة 

% في 13.3% وستنخفض إلى 16.2

% في 11.5الدول املتقدمة و ستبقى 

 النامية غير األعضاء في املنظمة.  الدول 

 التحصيل العلمي املنخفض

يعتبر التعليم النظامي حجر الزاوية 

لتحسين القدرة اإلنتاجية للمجتمع. 

فالتعليم الجيد يحسن من عملية 

اج اإلنتاج بعدة طرق، والعمال املتعلمون أو املهرة قادرون على أداء املهام املعقدة وبالتالي املساهمة في إنت

 من الناحية التكنولوجية. وفي البلدان النامية على وجه الخصوص، يعمل العمال 
ً
منتجات أكثر تطورا

من ذوي املهارة على زيادة القدرة 

االستيعابية للبلد عن طريق اكتساب 

أوجه التقدم التكنولوجي السريع 

واالستفادة منها على نحو فعال، وهو 

ع أمر ذو أهمية حاسمة في نجاح التنوي

 عن 
ً
والتنمية االقتصاديين فضال

التنافس بنجاح في األسواق العاملية. 

ويصنف مستوى مهارات القوى 

 ملستوى معين من 
ً
 وفقا

ً
العاملة عموما

التعليم الذي حققوه. ومع ازدياد 

نسبة القوى العاملة ذات املستوى 

املتوسط واملتقدم من التعليم، تزداد 

القدرة على تبني مهارات جديدة 

 ستيعاب املعارف الجديدة. وا

 (2017-2000بطالة الشباب ) :8.2الشكل 

  

منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات املؤشرات  املصدر:

 (.Pالرئيسية لسوق العمل، )متوقعة :
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حصص التحصيل العلمي للقوى العاملة )ال :9.2الشكل 

 من اإلجمالي(

منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات املؤشرات  املصدر:

 سنة متوفرة. الرئيسية لسوق العمل، آخر 
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 ألحدث البيانات املتاحة، فإن املستوى التعليمي للقوى العاملة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 
ً
ووفقا

. في حين أن 
ً
% من القوى العاملة لم يحصلوا حتى على التعليم األساس ي، فإن 18.6منخفض نسبيا

(. أما حصص القوى العاملة ذات التعليم 9.2% منهم لم يتلقوا  التعليم األساس ي )الشكل 42.9

% على التوالي. أما الصورة في البلدان النامية غير األعضاء في 11.6% و 25.6املتوسط واملتقدم فهي 

منظمة التعاون اإلسالمي فهي أفضل قليال، حيث بلغت نسبة القوى العاملة ذات التعليم املتوسط 

% من القوى العاملة في 14لى نفس الوتيرة، لم يكمل حوالي % على التوالي. وع23.1% و 28.3واملتقدم 

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

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

ً
%، األمر الذي يخلق فرقا

القوى العاملة. ومن ناحية أخرى، فإن البلدان املتقدمة النمو تتمتع بقوة عاملة ماهرة، حيث أن جودة 

% منهم أكملوا 47.5%من إجمالي القوى العاملة فيها قد أنهت املرحلة املتوسطة من التعليم، و 63.1

 املستوى املتقدم من التعليم. 

 إنتاجية العمل املنخفضة

 محو 
ً
 في التنمية االقتصادية، فهي تساعد على زيادة الدخل الحقيقي وتحسين تؤدي اإلنتاجية دورا

ً
ريا

مستويات املعيشة من خالل تحفيز النمو االقتصادي. وعادة ما تعّرف إنتاجية العمل بالناتج لكل وحدة 

من مدخالت أو مخرجات العمل لكل ساعة عمل. وهي من العوامل املساعدة على تحديد مساهمة 

ناتج املحلي اإلجمالي للبلد كما أنها توفر قاعدة للمقارنة بين البلدان وتفسير الفوارق في العمالة في ال

 الدخل.

 خالل الفترة 
ً
 متزايدا

ً
. وكما هو مبين في 2017-2000وعلى الصعيد العالمي، شهدت إنتاجية العمل اتجاها

دوالر  19400سالمي من ، ارتفعت إنتاجية العامل الواحد في بلدان منظمة التعاون اإل 2أ.10الشكل 

 بأسعار دولية ثابتة على أساس تعادل القوة 2016دوالر في عام  26500إلى  2000أمريكي في عام 
ً
، مقدرا

خالل الفترة قيد الدراسة كلها.  2008الشرائية. ولم يتأثر هذا االتجاه التصاعدي إال باألزمة املالية لعام 

املتقدمة والنامية كبيرة خالل هذه الفترة حيث قدرت  كما ظلت فجوة إنتاجية العمل بين البلدان

مقارنة بمبلغ  2017دوالر أمريكي في عام  93400إنتاجية العامل الواحد في البلدان املتقدمة بنحو 

دوالر في بلدان   26400دوالر فقط في البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي و 22900

% من 24.5أن العامل العادي في مجموعة الدول النامية غير األعضاء ال ينتج سوى املنظمة. وهذا يعني 

الناتج الذي ينتجه عامل عادي في البلدان املتقدمة، وال ينتج عامل عادي في دول منظمة التعاون 

 % من الناتج الذي ينتجه عامل عادي في البلدان املتقدمة النمو. 28.8اإلسالمي سوى 
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، يالحظ أن البلدان النامية غير 2000ييم أداء مختلف مجموعات البلدان منذ عام غير أنه عند تق

كسنة أساس، يبين  2000األعضاء قد حققت أكبر تحسن في مستويات إنتاجية العمل. وبالنظر إلى سنة 

التحسينات في مستويات اإلنتاجية في كل مجموعة من البلدان. وحققت البلدان النامية  2ب.10الشكل 

% وبهذه الزيادة وصلت إنتاجية العمل إلى ضعف املستويات التي بلغتها 106.2األعضاء زيادة بنسبة  غير 

. من ناحية أخرى، لم يتمكن العمال في دول منظمة التعاون اإلسالمي من 2016-2000خالل الفترة 

 ة. % في البلدان املتقدم17.9% فقط. وتبلغ هذه النسبة 36.7زيادة إنتاجيتهم إال بنسبة 

 مستويات منخفضة للمهارات

 في تعزيز قابلية العمالة في سوق العمل، لكن 
ً
 حاسما

ً
يشكل مستوى مهارات ومؤهالت الشخص عامال

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

وتعزز القدرة التنافسية على املدى الطويل. وبالنسبة  املؤهالت املنخفضة بشكل عام تزيد من اإلنتاجية

للشركات، سيكون العمال ذوي املؤهالت األفضل أكثر إنتاجية ويزيدون من أرباح الشركات. وباملثل، فإن 

العمال ذوي املهارات والتدريب األفضل سيحصلون على أرباح أعلى. ولذلك، فإن الحفاظ على مهارات 

ورفع مستواها من أجل تلبية وتكييف بيئات العمل املتغيرة باستمرار أمران وكفاءات القوة العاملة 

 أساسيان بالنسبة للموظفين وأصحاب العمل وكذلك االقتصاد بأكمله. 

إنتاجية العمل )الناتج املحلي  أ:10.2الشكل 

 (PPPالعامل، $ ثابت حسب اإلجمالي حسب 

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

 مؤشر إنتاجية العمل ب:10.2الشكل 
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املستويات املهارية للعاملين في ثالث فئات: املهارات املتدنية واملهارات املتوسطة  11.2ويوضح الشكل 

ه في الوقت الذي يشكل فيه العاملين من ذوي املهارات املتوسطة أكثر من واملهارات العالية. ويالحظ أن

 2016% في عام 71.1ثلثي مجموع العاملين، فإن نسبتهم تتناقص مع مرور الوقت، حيث انخفضت إلى 

. ومن ناحية أخرى، فإن حصص األشخاص ذوي املهارات العالية آخذة 2000% املسجلة عام 75.7من 

% املسجلة عام 13فعت نسبة األشخاص ذوي املهارات املتدنية من إجمالي العمالة من في االزدياد. وارت

% 15.5% إلى 11.4وارتفعت نسبة األشخاص ذوي املهارات العالية من  2016% في عام 13.5إلى  2000

 خالل الفترة نفسها. وعند مقارنتها بمجموعات البلدان األخرى، تتوفر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

على نسبة أصغر من العاملين ذوي املهارات العالية من مجموعة البلدان املتقدمة، ولكنها متقاربة من 

 (. 2017نسب البلدان النامية غير األعضاء )سيسرك 

 معدالت مرتفعة للعمالة الفقيرة

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

مستوى دخلهم أو طبقتهم االقتصادية. وتقدم منظمة العمل الدولية تقديرات بشأن خمس مجموعات ب

دوالر أمريكي بشكل سريع  1.9تتناقص حصة العاملين الذين يقل متوسط دخلهم عن  3دخل مختلفة.

                                                                            
دوالر أمريكي  1.90ا بين دوالر أمريكي، تعادل القوى الشرائية(؛  الفقراء باعتدال )م 1.90وهذه املجموعات هي: الفقراء للغاية )أقل من  3

دوالرات أمريكية، تعادل القوة الشرائية(؛  5دوالر أمريكي و  3.1دوالر أمريكي، تعادل القوى الشرائية(؛ الفقراء تقريبا )ما بين  3.10و 

قة الوسطى للدول دوالرات أمريكية، تعادل القوة الشرائية(؛ والطب 13دوالرات أمريكية و  5الطبقة الوسطى للدول النامية )ما بين 

 دوالرات أمريكية، تعادل القوة الشرائية(. 13املتقدمة وما فوقها )فوق 

 (2017-2000مستويات املهارات في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ) :11.2الشكل  

 (.Pمنظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، )متوقعة : املصدر:
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. 2017% في عام 19.6إلى  2000% املسجلة عام 39.3(. بحيث تراجعت حصتهم من 2017)سيسرك، 

، ومن املتوقع أن تصل إلى كما 
ً
 تنازليا

ً
% في 21.4أظهرت نسبة العاملين من "الفقراء املعتدلين" اتجاها

 . 2000% في عام 22.6مقابل  2017عام 

لكن باملقارنة مع البلدان النامية غير األعضاء، يالحظ أن العاملين في بلدان املنظمة أفقر من العاملين في 

أ(. وبصورة عامة، فإن حصص العمال ذوي متوسط الدخل 12.2ء )الشكل  البلدان النامية غير األعضا

دوالرات أمريكية أعلى في دول املنظمة، كما أن حصص الذين يبلغ متوسط مستويات  5الذي يقل عن 

 دوالرات أمريكية أعلى في البلدان النامية غير األعضاء. وانخفض معدل فقر العمال  5دخلهم أكثر من 

دوالرا أمريكيا في اليوم، تعادل القوى الشرائية( في دول منظمة  3.10على أقل من )الذين يعيشون 

، بينما انخفضت بشكل كبير في 2016% في عام 41.7إلى  2005% لعام 53.2التعاون اإلسالمي من 

ب(. ولذلك، يجب 12.2% خالل نفس الفترة )الشكل 25.1% إلى 43.4البلدان النامية غير األعضاء من 

 دان املنظمة أن تولي اهتماما أكبر لتحسين الظروف املعيشية للقوى العاملة.على بل

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

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

مليون عامل في بلدان املنظمة في فقر مدقع )أي أقل من  262الفقر. وفي الواقع، يعيش ما يقرب من 

دوالر أمريكي(  3.10دوالر أمريكي و  1.90دوالر أمريكي للفرد في اليوم( أو في فقر معتدل )أي ما بين  1.90

العمالة حسب الطبقة  أ:12.2الشكل  

 (2016ة )االقتصادي

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

 معدل العمالة الفقيرة ب:12.2الشكل 

منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات  املصدر: 

 املؤشرات الرئيسية لسوق العمل.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

فقر مدقع فقراء معتدلون  أشباه فقراء الطبقة 

الوسطى في 

الدول النامية

الطبقة 

الوسطى وما 

فوق في الدول 

املتقدمة

منظمة التعاون اإلسالمي الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

53.2%

43.4%
41.7%

25.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

منظمة التعاون اإلسالمي ظمةالدول النامية غير األعضاء في املن

2005 2016



 

20 

2025 العمل سوق ل اإلسالمي التعاون  منظمة استراتيجية  

 

سبة أعلى من فقر العمال على الرغم من انخراطهم في سوق العمل. وعالوة على ذلك، يمثل الشباب ن

% من الشباب العامل في فقر مدقع أو معتدل في 37.7باملقارنة مع الكبار. وعلى الصعيد العالمي، عاش 

 (.2017% من العاملين الكبار )منظمة العمل الدولية، 26، مقارنة بنسبة 2016عام 

 قضايا سوق العمل وتحدياته القائمة على مسح سيسرك   .ب

سوق العمل الرئيسية في القسم الفرعي السابق أن معدل مشاركة القوى  يكشف ملخص مؤشرات

العاملة يتحسن ببطء في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي؛ ولكن مع نسبة مشاركة اإلناث بمعدل 

%. أم بالنسبة لحصة العمالة 49.5%، تتخلف بلدان املنظمة كثيرا عن املعدل العالمي البالغ 39.6

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

مع زيادة حصص العاملين بأجر واملرتبات وأرباب  2005% في عام 57.3مقارنة مع  2016% في عام 51.7

 العمل. 

%، وهو أعلى من 7.4، يقدر معدل البطالة اإلجمالي في دول املنظمة بنسبة 2016واعتبارا من عام 

املتوسط العالمي ومتوسطات البلدان املتقدمة والنامية غير األعضاء في املنظمة. وعالوة على ذلك، فإن 

%، وهي نسبة 16متوسط معدل بطالة الشباب في دول املنظمة يبدو أقل إشراقا، بحيث ظلت أعلى من 

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

وبصورة شاملة، يتبين أن معدل مشاركة القوى العاملة، ونسبة العمالة إلى السكان، ونصيب العمالة في 

قطاع الخدمات، ونصيب القوى العاملة ذات التعليم العالي ومتوسط مستويات املهارات كلها منخفضة، 

عمالة الهشة، وحصة العمالة في الزراعة، ولكن باملقابل يسجل كل من معدل بطالة اإلناث، وحصة ال

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

 التعاون اإلسالمي مقارنة بالبلدان النامية األخرى و البلدان املتقدمة.

سيسرك مسحا إلعداد اقتراح ولتحديد التحديات  التي تواجهها البلدان األعضاء بشكل أفضل، أجرى 

(. وهو ينطوي على أسئلة تتعلق 1.2استراتيجية سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي )أنظر إلى اإلطار 

أساسا بتحديات وسياسات سوق العمل. ويقدم هذا القسم الفرعي مزيدا من الرؤى بشأن تحديات 

 سوق العمل استنادا إلى نتائج هذا املسح. 

 ن اإلسالمي: مسح إلعداد مقترح استراتيجية سوق العمل ملنظمة التعاو 1.2اإلطار: 

بغية جمع البيانات واملعلومات األولية عن تجارب وممارسات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشأن مختلف جوانب 

 13. واستجابت 2017تحديات سوق العمل، أجرى سيسرك دراسة على اإلنترنت بثالث لغات رسمية خالل أغسطس 

األردن وكازاخستان وماليزيا وفلسطين وقطر واململكة العربية دولة لالستبيان، وهيأذربيجان وبنغالديش وإندونيسيا و 

السعودية والسنغال وتوغو وتركيا وأوغندا. إال أن  ردود أوغندا كانت ناقصة إلى حد كبير؛ وبالتالي فهي مستبعدة من 

% من 43التحليل. وعلى الرغم من أن عدد البلدان املشاركة منخفض، فإن هذه البلدان تشكل مجتمعة أكثر من 

إجمالي القوى العاملة في بلدان املنظمة . وفي هذا الصدد، يعتقد أن التحليالت التي أجريت في هذا القسم باستخدام 

 نتائج الدراسة االستقصائية تعكس بشكل معقول حالة سوق العمل في بلدان املنظمة.
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 سيةالتحديات الرئي

في حين أن من السهل تحديد بعض التحديات من التحليالت القائمة على قواعد البيانات املتاحة دوليا، 

يصعب تحديد بعضها اآلخر. وفي هذا الصدد، طلب من املجيبين تحديد مدى حدة بعض التحديات 

التحديات من  31تحديات تم تحديدها من بين  10أهم  13.2املحتملة في بلدانهم. يوضح الشكل 

املحتملة املدرجة في املسح. وأن عدم تطابق املهارات هو إلى حداآلن التحدي األكثر أهمية الذي حدده 

املجيبين. وباملثل، فإن املستويات املنخفضة من مستويات التعليم واملهارات للقوى العاملة هي التحدي 

 الرئيس ي الثالث.

األولى التي حددتها البلدان األعضاء ذات الصلة وهناك ثالثة تحديات من بين التحديات العشرة 

باملشاركة في سوق العمل. وفي حين أن البلدان املشاركة حددت عدم مشاركة املرأة في سوق العمل على 

أنه التحدي الثاني األهم، فإن عدم مشاركة الشباب حدد بأنه التحدي الخامس واملشاركة العامة في 

 هم.سوق العمل هي التحدي التاسع األ 

وقد تم تحديد ثالث مشاكل ترتبط مباشرة بعمالة الشباب باعتبارها التحديات الرئيسية الرابعة 

والخامسة والسادسة. وھذه هي مشاکل في انتقال الشباب من املدرسة إلی سوق العمل، ونقص مشارکة 

 أهم تحديات سوق العمل :13.2الشكل 

 : غير صعبة1عبة للغاية؛ : ص5مسح سوق العمل لسيسرك  املصدر:
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يضا خلق فرص الشباب في سوق العمل وارتفاع معدالت بطالة الشباب. ومن بين التحديات الرئيسية أ

العمل وتشجيع تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال، وارتفاع معدالت العمالة الضعيفة، 

 وانخفاض إنتاجية اليد العاملة. 

 املشاركة في القوى العاملة

 على الرغم من أنه لدى جميع البلدان املشاركة في املسح  سياسات لتعزيز املشاركة في القوى العاملة

(، إال أنها ال تزال من بين التحديات الكبرى في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وكما هو 14.2)الشكل 

، فإن معظم البلدان تنظر في زيادة تحسين البرامج القائمة من أجل التصدي 15.2مبين في الشكل 

البية املجيبين أنها بشكل أفضل للتحديات املتعلقة بمشاركة القوى العاملة. وعالوة على ذلك، ذكرت غ

ستستفيد من التعاون فيما بين بلدان املنظمة، وكذلك التعاون الدولي في تصميم وتنفيذ هذه 

 السياسات. 

 سياسات من أجل تعزيز املشاركة في سوق العمل :14.2الشكل 

  مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:
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هل لدى بلدكم سياسات لتشجيع املشاركة في سوق العمل؟
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 مستويات املهارات

لقد تم تحديد مستوى منخفض من املهارات باعتباره واحدا من أكبر التحديات التي تواجهها البلدان 

هامة في التصدي لهذا التحدي في إنشاء قاعدة بيانات عن قاعدة املستجيبة. وتتمثل إحدى الخطوات ال

املهارات املوجودة في البلد. وذكرت غالبية املجيبين أنه لدى قواهم العاملة إما متوسطة أو من منخفضة 

إلى متوسطة املستوى. ومع ذلك، أشارت جميع البلدان إلى أنه من األولوية القصوى لها أن تزيد من 

(. وفي هذا الصدد، فإنه لدى جميع البلدان تقريبا سياسات 16.2ارات الحالية )الشكل مستويات امله

(. ومرة أخرى، توجد لدى معظم البلدان 17.2 لتنمية املهارات للسكان الريفيين واملعوقين )الشكل

ات في سياسات لتنمية املهارات للنساء والشباب. وينخفض عدد البلدان التي لديها سياسات لتنمية املهار 

 حالة املجرمين السابقين واملشردين.

% من املستجيبين إلى أن لديهم نظاما وطنيا للتعرف على املهارات. من 58وعالوة على ذلك، أشارت 

% فقط إلى أن لديهم أو هم يتفاوضون على آلية ثنائية أو متعددة األطراف 34ناحية أخرى، أشارت 

خرى في املنظمة . وعالوة على ذلك، أشار ثلث املجيبين إلى للتعرف على املهارات مع الدول األعضاء األ 

 عدم وجود آلية لقياس االحتياجات املستقبلية من املهارات في بلدهم.
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 أهم تحديات سوق العمل :15.2الشكل  

   مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:
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 مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:

 سياسات تنمية املهارات :17.2الشكل 
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وفي تقييم فعالية مؤسسات سوق العمل، تشير غالبية البلدان إلى أن مؤسسات سوق العمل ليست 

(. ويشير ذلك إلى ضرورة إصالح 18.2هارات )الشكل فعالة بما فيه الكفاية في الحد من عدم تطابق امل

 مؤسسات سوق العمل ملواجهة التحدي األكبر في بلدان املنظمة.

 الحماية االجتماعية

إن حماية سالمة العمال ورفاههم أمر بالغ األهمية. ولذلك، ينبغي للحكومات أن توسع تدابير الحماية 

ة املهنية، وتمنع التمييز في مكان العمل، والقضاء على عمل االجتماعية، وأن ترفع معايير السالمة والصح

األطفال والعمل الجبري. ووفقا لنتائج املسح، فإنها تبرز عدة قضايا وتحديات تتعلق بتعزيز تدابير 

 الحماية االجتماعية.

توافر أنواع مختلفة من أدوات الحماية االجتماعية في بلدان منظمة التعاون  19.2ويبين الشكل 

إلسالمي. وفي حين أن مخططات حماية العمالة متاحة على نطاق أوسع، فإن التأمين ضد البطالة غير ا

متوفر إلى حد كبير في معظم بلدان املنظمة. ويبدو أن برامج األشغال العامة وبرامج مساعدة البطالة 

 متوافرة بدرجة معتدلة.

 فعالية مؤسسات سوق العمل :18.2الشكل 

  مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:
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في تعزيز الحماية االجتماعية في البلدان النامية. وتعد السالمة والصحة املهنية من أكثر املسائل تحديا 

ونظرا لنقص النظم املالئمة من أجل جمع البيانات، ال يمكن قياس املستوى الحالي للحوادث املهنية 

ومخاطر أماكن العمل. ومع ذلك، أشار املشاركون في املسح إلى اهتماماتهم الرئيسية في تعزيز الصحة 

(. وبناء على ذلك، فإن عدم وعي العمال بمعايير السالمة 20.2هم )الشكل والسالمة املهنية في بلدان

والصحة املهنية وعدم القدرة على رصد املخاطر في أماكن العمل وعدم مشاركة الشركات في تحسين 

  معايير السالمة والصحة املهنية من بين أهم الشواغل.

 أنواع رئيسية ألدوات الحماية االجتماعية :19.2الشكل 

 مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:
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متوفرة على نطاق واسع متوفرة بشكل معتدل نادرة غير متاح
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عدم وجود سياسات لتعزيز معايير السالمة والصحة املهنية

يةعدم إشراك الشركات في تحسين معايير السالمة والصحة املهن

عدم كفاية عدد املوظفين املدربين في أماكن العمل

عدم القدرة على مراقبة مخاطر مكان العمل

عدم وعي العمال بمعايير الصحة والسالمة املهنية

 الشواغل الرئيسية في تعزيز الصحة والسالمة املهنية :20.2الشكل 

 : ليس بشاغل1: شاغل بالغ األهمية؛ 5مسح سوق العمل لسيسرك  املصدر:
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نع عمل األطفال والعمل الجبري. ويشير عدد كبير ويتمثل أحد املكونات الهامة للحماية االجتماعية في م 

من البلدان إلى أنه على الرغم من وجود سياسات خاصة ملنع عمل األطفال والعمل الجبري، فإنها تحتاج 

 (.22.2و  21.2إلى تدابير إضافية ملنعهما )الشكالن 

العمالة غير الرسمية ظاهرة منتشرة في 

ابير أنحاء العالم النامي وهي تعرقل تد

الحماية االجتماعية. ومن الصعب مرة 

أخرى جمع إحصاءات عن حجم السمة 

غير النظامية في أسواق العمل. وعند 

سؤالهم عن األسباب الرئيسية للعمالة غير 

الرسمية، يشير عدد كبير من املجيبين إلى 

تفضيل الفرد للعمل املستقل باعتباره 

السبب الرئيس ي. ويشار أيضا إلى القوانين 

ملثقلة باعتبارها السبب الثاني األكثر ا

 (.23.2أهمية )الشكل 

وفي سياق التصدي ملشكلة العمالة غير 

الرسمية، تنفذ البلدان سياسات متنوعة. 

تواتر بعض  24.2ويبين الشكل 

السياسات املنفذة في بلدان املنظمة. 

ويعد وضع إطار لالنتقال من الطابع غير 

اسة األكثر النظامي إلى النظامي هو السي

تنفيذ على نطاق واسع. كما أن الحد من 

أوجه عدم االتساق بين التنظيمات 

والوكاالت الحكومية أو القضاء عليها، 

وزيادة تدفقات املعلومات عبر الوكاالت، 

وزيادة اإلنفاذ، هي أيضا من بين 

السياسات األخرى التي تنفذ عادة 

 ملعالجة مشكلة عدم النظامية.

 سياسات ملنع العمالة الجبرية :22.2الشكل 

   مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:
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 سياسات ملنع عمالة األطفال :21.2الشكل 

   مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:
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 ملإنتاجية الع

كما هو محدد في القسم الفرعي السابق، فإن انخفاض اإلنتاجية هو أحد أهم التحديات في بلدان 

منظمة التعاون اإلسالمي. وعندما سئلوا عن مستوى إنتاجية العمال، أشارت غالبية املستجيبين إلى 

نه مرتفع وال يشير أن املستوى الحالي إلنتاجية العمل في املستوى املتوسط. وأشار بلد واحد فقط إلى أ

أي بلد إلى أنه مرتفع جدا. وهناك تدابير بديلة لزيادة إنتاجية العمل. ووفقا لنتائج املسح، فإن تحسين 

 ة غير الرسمية أسباب العمال :23.2الشكل 

   مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:
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  عبر التنظيم والوكاالت

الحكومية

زيادة تدفقات املعلومات

عبر الوكاالت

زيادة اإلنفاذ تقديم الدعم للشركات 

املنشأة حديثا

ع إنفاذ عملية إضفاء الطاب

الرسمي من قبل القانون 

 السياسات الخاصة للحد من العمالة غير الرسمية :24.2الشكل 

   مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:
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نوعية التعليم والتدريب والقدرة على تحمل تكاليفه هما العامل األهم في رفع إنتاجية العمل في بلدان 

تثمار في املهارات الجديدة من أدوات السياسات املنظمة ويعتبر الترويج للتدريب على العمل واالس

 (.25.2الرئيسية لزيادة إنتاجية العمل )الشكل 

 
من التحديات الهامة األخرى التي تؤدي أيضا إلى انخفاض اإلنتاجية في سوق العمل هجرة القوى و 

البلدان تقريبا إلى العاملة ذات املهارات العالية، أو ما يطلق عليه عادة "هجرة األدمغة". وتشير جميع 

(. وبينما يفسر البعض منهم عدم اتساق املهارات على 26.2وجود مشكلة هجرة األدمغة في بلدها )الشكل 

  نطاق واسع في سوق العمل، يؤكد البعض اآلخر على العروض األفضل التي يتلقونها من بلدان أخرى.

 أهمية العوامل في زيادة إنتاجية العمل :25.2الشكل 

 : منخفظ جدا1: عالي جدا؛ 5مسح سوق العمل لسيسرك  املصدر:
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هل تعتبر هجرة األدمغة مشكلة؟

 شكلة هجرة األدمغةم :26.2الشكل 

 مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:
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 البطالة

ة التعاون اإلسالمي فوق املتوسطات العاملية يبقى متوسط معدالت البطالة في مجموعة بلدان منظم

باستمرار. ولتخفيض عدد العاطلين عن العمل، تطبق بلدان املنظمة برامج وسياسات مختلفة. وبرامج 

التدريب املنهي هي أهم السياسات املنفذة في دول املنظمة املستجيبة. كما يتم إدراج برامج البحث عن 

ط توزيع الوظائف ضمن السياسات ذات األولوية العالية في الحد الوظائف واملساعدة املتبادلة وخط

 (. 27.2من البطالة )الشكل 

ويشكل معدل بطالة الشباب مصدر قلق خاص في العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وغالبية 

اب. كما أن املجيبين يحددون عدم تطابق املهارات وانعدام الخبرة املهنية كأسباب رئيسية لبطالة الشب

 السياسات الرئيسية للحد من البطالة :27.2الشكل 

 : أولوية منخفضة.1: أولوية متوسطة؛ 2: ذا أهيمة عليا؛ 3مسح سوق العمل لسيسرك  املصدر:
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 أسباب بطالة الشباب :28.2الشكل 

 مسح سوق العمل لسيسرك املصدر:
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االفتقار إلى املؤهالت املناسبة لسوق العمل هو من بين األسباب الرئيسية الرتفاع معدالت بطالة 

الشباب. ومع ذلك، فإن عدم وجود إطار سياساتي لريادة األعمال لدى الشباب ال يعتبر قضية رئيسية في 

  (.28.2التسبب في البطالة )الشكل 

ى خفض معدالت البطالة اإلجمالية، فإن التدريب املنهي واملساعدة في وعلى غرار السياسات الرامية إل

البحث عن عمل واإلرشاد املنهي واملشورة الوظيفية والتلمذة الصناعية هي السياسات األكثر تفضيال 

ملكافحة بطالة الشباب. ومن ناحية أخرى، فإن السياسات التي تتطلب تدخال ماليا مثل اإلعفاءات 

انات األجور والحوافز املالية األخرى هي السياسات األقل تفضيال في البلدان املستجيبة الضريبية، وإع

 (.29.2من املنظمة )الشكل 

 أهمية سياسات تعزيز عمالة الشباب :29.2الشكل 

 : منخفض جدا1: عالي جدا؛ 5مسح سوق العمل لسيسرك  املصدر: 
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 التعاون  مجاالت 
 

 

 

استنادا إلى التحديات واملشاكل الرئيسية التي لوحظت في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، يحدد هذا 

ن أجل العمل االستراتيجي. وفي إطار هذه املجاالت املواضيعية، القسم خمسة مجاالت رئيسية للتعاون م

 إجراء. 162هدفا استراتيجيا و  21تم تحديد 

 تشجيع املشاركة في القوى العاملة .أ

هناك العديد من األسباب التي تجعل بعض األفراد ال يشاركون في القوة العاملة. وتعتبر رعاية أفراد 

اقة، والتعليم، وعدم توفر الوظائف املناسبة، وعدم الرغبة في العمل األسرة، والتقاعد، واملرض، واإلع

من بين األسباب الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، فإن التصورات السلبية القائمة على بعض فئات 

 األشخاص مثل املسنين واملعوقين واملجرمين السابقين تثنيهم عن العمل بنشاط في سوق العمل. 

الت مشاركة القوى العاملة نسبيا في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، هناك وبالنظر إلى انخفاض معد

حاجة إلى إيالء املزيد من االهتمام للتحديات املتعلقة بانعدام نشاط سوق العمل. ومن شأن معالجة 

هذه املشكلة أن تسهم في تحقيق اقتصاد أكثر شمولية وإنتاجية في جميع أنحاء منطقة املنظمة. والحد 

لخمول االقتصادي ال يحفز التنمية االقتصادية فحسب، وإنما يسهم أيضا في حل املشاكل من ا

االجتماعية املتنوعة. وقد تكون التكلفة االجتماعية لالقصاء من سوق العمل باهضة للغاية في ظروف 

هم، معينة؛ فقد يفقد األفراد غير النشطين ثقتهم بأنفسهم ودافعهم واحترامهم ألنفسهم في مجتمعات

وهذا ما قد يؤدي إلى املزيد من الحرمان االجتماعي كونهم أكثر عرضة لالنخراط في أنشطة ضارة وغير 

، هو أن عدم النشاط االقتصادي قد يسبب اضطرابات اجتماعية وقد 
ً
مشروعة. وما يزيد األمر سوءا

 يتحول إلى مصدر للصراعات في املجتمع.

 ولكن. ببطء يرتفع املنظمة بلدان في العاملة القوى  كةمشار  معدلوبالرغم من ذلك، فإن متوسط 

املعوقين في املجتمع ال تزال التحديات كبيرة و  واملسنين النساء مثل املحددة الفئات لبعض بالنسبة

وهناك تقدم محدود. وعلى وجه الخصوص، ال تزال هناك فجوة واسعة بين معدالت عدم نشاط الذكور 

رأة االقتصادية في نمو بلدان املنظمة. ومن ناحية أخرى، فإن عدم واإلناث، مما يخفض مساهمة امل

التجانس القائم بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من حيث املشاركة في سوق العمل هو أيضا مؤشرا 
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على تأثير العوامل اإلقليمية مثل الثقافة والتصورات وجوانب سوق العمل واالستقرار االقتصادي 

 والسياس ي.

ا، تحتاج بلدان املنظمة إلى وضع وتنفيذ سياسات للحد من الخمول االقتصادي وتشجيع وعموم

املشاركة بين الفئات املستهدفة التي من املرجح أن تسهم في زيادة اإلنتاجية االقتصادية والقدرة 

 التنافسية على املدى الطويل. 

ركة في سوق العمل في بلدان وفي هذا السياق، تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية لتشجيع املشا

 منظمة التعاون اإلسالمي:

  تحسين آفاق سوق العمل ونتائجه :1.1الهدف االستراتيجي 

  تعزيز تنمية املهارات وفقا الحتياجات سوق العمل :2.1الهدف االستراتيجي 

  تنفيذ سياسات شاملة لتعزيز مشاركة النساء والشباب واملسنين :3.1الهدف االستراتيجي 

 وضع سياسات لتضييق الفجوة بين املشاركة في سوق العمل في : 4.1االستراتيجي  الهدف

 املناطق الحضرية والريفية

  تصميم برامج وسياسات لتفعيل إمكانيات الفئات الضعيفة بما في  :5.1الهدف االستراتيجي

 ذلك املعوقين واملجرمين السابقين والنازحين في سوق العمل

وى منظمة التعاون اإلسالمي في تشجيع املشاركة في سوق العمل، يتم تحديد ومن أجل مراقبة أداء مست

 (:KPIsمؤشري أداء رئيسيين )

  نسبة املشاركة في القوى العاملة )جميع السكان( :1.1مؤشر األداء الرئيس ي 

  الفجوة بين الجنسين في معدل املشاركة في القوى العاملة: 2.1مؤشر األداء الرئيس ي 

 :2025أدناه املستويات الحالية واألهداف املحتملة لعام  1.3ل وترد في الجدو 

 مؤشرات األداء الرئيسية وأهداف تشجيع املشاركة في سوق العمل: 1.3الجدول 

رمز مؤشر 

 األداء الرئيس ي
 2015هدف  2016  إنجاز  وصف مؤشر األداء الرئيس ي

مؤشر أداء 

 :1.1رئيس ي 

ع نسبة املشاركة في القوى العاملة )جمي

 السكان(
58.7% 63% 

مؤشر أداء 

 :2.1رئيس ي 

الفجوة بين الجنسين في معدل املشاركة في 

 القوى العاملة
38% 30% 
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 تحسين آفاق سوق العمل ونتائجه :1.1الهدف االستراتيجي 

إن آفاق سوق العمل ونتائجه هي عوامل مهمة تؤثر على قرار الناس فيما إذا كانوا يرغبون في ربطهم 

لعمل. وعلى وجه الخصوص، إمكانية وجود وظيفة في سوق العمل هو عامل محفز لكثير من بسوق ا

الناس. وعلى العكس من ذلك، فإن وجود فرص عمل محدودة، يمكن قياسها بمعدالت البطالة الطويلة 

 األجل، له آثار عديدة على رفاه الناس وآفاقهم من خالل خفض هذه األخيرة. وإن ارتفاع معدل البطالة

 ال يقلل من الرفاه االقتصادي فحسب، بل يمكن أن يضر أيضا بأفراد األسرة اآلخرين. 

ومن املرجح أيضا أن يبلغ العاطلون عن العمل عن فقدان الثقة بالنفس والثقة مع امتداد فترة البطالة. 

م وعادة ما يرتبط ذلك بمعدل عدم نشاط مرتفع حيث لم يعد الناس يبحثون عن عمل على أساس عد

وجود فرص عمل ويفضلون البقاء خارج سوق العمل. ولذلك، ينبغي وضع سياسات محددة تستهدف 

األشخاص الذين هم في سوق العمل ولكنهم ال يجدون وظائف مناسبة لفترة طويلة من الوقت. وعالوة 

في على ذلك، ونظرا لغياب االستقرار االقتصادي الكلي في بعض بلدان املنظمة، يشكل األمن الوظي

مصدر قلق كبير لنسبة كبيرة من القوى العاملة. ولذلك، من األهمية بمكان تحسين آفاق سوق العمل، 

 وبالتالي تعزيز املشاركة في سوق العمل. 

 اإلجراءات 

إيالء اهتمام خاص لحل مشكلة البطالة الهيكلية من خالل تصميم إصالحات منظمة  :1.1.1اإلجراء 

 جيدا لسوق العمل

القيام باالستثمارات الالزمة لتحسين فعالية سوق العمل، من خالل إدخال أدوات البحث  :2.1.1اإلجراء 

 عن الوظائف القائمة على تكنولوجيا املعلومات على الصعيد الوطني

مراجعة كفاءة وظائف القطاع العام من خالل وضع معايير ووصف وظيفي بهدف تحسين  :3.1.1اإلجراء 

 العملاآلفاق والنتائج في سوق 

االستثمار في التعليم والتدريب لرفع مستوى مهارات الناس وتحسين آفاق سوق العمل  :4.1.1اإلجراء 

 لديهم

تحسين نظم الضمان االجتماعي لتشجيع مشاركة القوى العاملة غير املاهرة في سوق  :5.1.1اإلجراء 

 العمل

سالمي فيما يتعلق بمبادرات الحد من تبادل ونقل الخبرات من دول منظمة التعاون اإل  :6.1.1اإلجراء 

 الخمول في سوق العمل 
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 تعزيز تنمية املهارات وفقا الحتياجات سوق العمل  :2.1الهدف االستراتيجي 

يعاني العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من شكل من أشكال مشكلة عدم تطابق املهارات التي 

االقتصادي واإلنتاجية من خالل نقص استخدام القوى تترجم إلى بطالة هيكلية، وانخفاض النمو 

العاملة والقوى العاملة املثبطة. وإن مشكلة عدم تطابق املهارات السائدة في دول املنظمة تثير التساؤل 

عما إذا كان هناك مالءمة جيدة بين النظم التعليمية القائمة واحتياجات سوق العمل. وعادة ما ينشأ 

ن سياسات قصيرة النظر ال يمكنها التنبؤ بتطورات سوق العمل واالتجاهات عدم تطابق املهارات ع

 من هي التعليم سياسات أن من الرغم وعلى. والطويلاملقبلة في الطلب على املهارات في األجلين املتوسط 

 من دورا أيضا تؤدي العمل سوق  سياسات فإن املهارات، تطابق لعدم الرئيسية الجذرية األسباب بين

 ن عمل. ع البحث عملية تعقيد يلقب

ومن أجل القضاء على أوجه القصور في السوق وتحسين املهارات، تحتاج بلدان املنظمة إلى وضع وتنفيذ 

مجموعة واسعة من السياسات في العديد من املجاالت. ومن شأن التخطيط الجيد في نظام التعليم أن 

طاعات اقتصادية ومهن مختلفة. ومن شأن تحديد يساعد على التنبؤ بعدد األشخاص الذين تحتاجهم ق

قطاعات أكثر تنافسية في االقتصاد من خالل الدراسات التشخيصية أن يوفر بعض األدلة على حجم 

االستثمار املطلوب في مختلف أنواع التعليم بما في ذلك التعليم األساس ي والتعليم العالي واملنهي. ومن 

مثل أدوات البحث عن الوظائف املركزية واملتكاملة التي تديرها شأن االستثمار في نظم سوق العمل 

 مؤسسة عامة أن يساعد على كبح التكاليف والقضاء على عدم تطابق املهارات. 

 اإلجراءات 

إجراء دراسات تشخيصية لتقييم مالمح القوى العاملة غير النشطة وفهم االحتياجات  :1.2.1اإلجراء 

 اجات سوق العمللتنمية املهارات وفقا الحتي

مراجعة برامج التعليم بهدف تحسين جودتها وتزويد الطالب باملهارات التي سيكون الطلب  :2.2.1اإلجراء 

 عليها بشدة في أسواق العمل

 استثمارات خارج املقياس في نظام التعليم والتدريب الفني واملنهي للسكان غير النشطين :3.2.1اإلجراء 

 الحات في سوق العمل بغية تيسير نقل املهارات األساسية عبر املهن املختلفةإجراء إص  :4.2.1اإلجراء 

تشجيع أرباب العمل على أن يكونوا أكثر شمولية من خالل توظيف األشخاص ذوي  :5.2.1اإلجراء 

 الخلفيات التعليمية املتنوعة طاملا لديهم املهارات األساسية لالضطالع بواجباتهم

حوار مع ممثلي القطاع الخاص لتوفير التدريب أثناء العمل بغية تسهيل نقل تحسين ال :6.2.1اإلجراء 

 املعرفة، وال سيما بالنسبة للعاطلين عن العمل لفترة طويلة
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ضمان التنسيق الجيد بين مختلف املؤسسات مثل وزارات التعليم والتنمية والعمل  :7.2.1اإلجراء 

الحد األدنى والحد من ازدواجية الجهود والقضاء على والتخطيط من أجل التقليل من أوجه القصور إلى 

 االختالفات بين التوقعات بشأن اتجاهات سوق العمل

 تنفيذ سياسات شاملة لتعزيز مشاركة النساء والشباب واملسنين  :3.1الهدف االستراتيجي 

أسواق العمل هناك مجموعات معينة من الناس في املجتمعات التي يكون فيها ميلهم إلى املشاركة في 

محدودا نسبيا من الداخل )مثل حالة الصحة الشخصية وااللتزامات الشخصية واملسؤوليات املتصلة 

باألسرة( والعوامل الخارجية )مثل تشريعات ومؤسسات سوق العمل(. وبوجه خاص، فإن التحديات 

العمل بنشاط في  املتصلة بالسن والتحديات القائمة على نوع الجنس ال تشجع الكثير من الناس على

أسواق العمل. وعالوة على ذلك، فإن بعض الناس يحبطون عن العمل بنشاط في سوق العمل نتيجة 

 للتوقعات العالية من املوظفين واحتمال تسجيل أداء غير مرض في العمل.

 ومن املهم وجود سياسات كافية لتسهيل االنتقال من املدرسة إلى العمل للقوى العاملة الشابة. وفي

الحاالت التي ال توفر فيها نظم التعليم والتدريب للشباب املهارات األساسية الالزمة للعمل، حتى عندما 

ولذلك ينبغي وضع استراتيجيات يجدون وظيفة، فإنهم قد يفتقرون إلى األداء ويخسرون وظائفهم. 

 لتنمية املهارات لتلبية احتياجات الفئات املستهدفة الخاصة مثل الشباب. 

أن مشاركة املرأة في القوى العاملة واألنشطة االقتصادية مهمة أيضا للنمو االقتصادي والتنمية. وال  كما

تؤدي حصة أكبر من النساء غير الناشطات اقتصاديا إلى منع البلدان من الوصول إلى الناتج املحلي 

وعلى الرغم من أن  اإلجمالي املحتمل فحسب، بل تؤدي أيضا إلى تفاوت بين الجنسين داخل املجتمع.

هناك تراجعا في معدالت عدم نشاط النساء في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، إال أنه ال يزال مرتفعا 

 جدا.

ومن ناحية أخرى، بدأت بعض دول املنظمة تواجه تحدي الشيخوخة السكانية، وبالتالي في عملية وضع 

وإبقائها نشطة في سوق العمل. ففي الوقت  سياسات االستفادة بشكل أفضل من القوى العاملة املسنة

الذي يمثل فيه عامل السن أبرز 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 

كما أنه من املهم تمكين هؤالء األفراد من العمل بمرونة األجل دون بقائهم في أعمال طويلة األجل. 

  تتماش ى مع االعتبارات الصحية وتقلص ما يتطلبه العمل من جهد بدني.

 اإلجراءات 

تحديد التحديات التي تواجهها النساء والشباب وكبار السن والتي تثنيهم عن العمل في  :1.3.1اإلجراء 

 سوق العمل

 طريق ملعالجة التحديات التي تواجهها النساء والشباب وكبار السن  رسم خارطة :2.3.1اإلجراء 
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تحديد املؤشرات اإلحصائية القائمة ووضع مؤشرات جديدة لقياس واستعراض التقدم :  3.3.1اإلجراء 

 املحرز في التصدي للعوامل التي تثني النساء والشباب واملسنين عن العمل في سوق العمل

نتقال من املدرسة إلى العمل للشباب من خالل تعزيز التدريب الداخلي وبرامج تسهيل اال : 4.3.1اإلجراء 

 التدريب على العمل

النظر في توفير حوافز مالية وغير مالية للسكان من اإلناث والشباب واملسنين لدعمهم في : 5.3.1اإلجراء 

 سوق العمل

ر السن أو املتقاعدين على العمل بنشاط إجراء التغييرات التشريعية الالزمة لتشجيع كبا: 6.3.1اإلجراء 

 في سوق العمل، من خالل ترتيبات عمل مرنة تشمل وظائف استشارية أو مؤقتة أو بدوام جزئي

تمكين مشاركة املرأة في األنشطة االقتصادية من خالل تعزيز تعليمها بغية تزويدها : 7.3.1اإلجراء 

 باملهارات الالزمة

بات سوق العمل املتحيزة جنسانيا لخلق سوق عمل أكثر مواتاة وخاصة التصدي لترتي: 8.3.1اإلجراء 

 بالنسبة للنساء

تحسين إمكانية توظيف كبار السن عن طريق تعديل بيئات أماكن العمل بما يتماش ى مع : 9.3.1اإلجراء 

لتوفير قدراتهم البدنية والعقلية وتوفير التدريب والتعليم املستهدفين وتكييف نظم الضمان االجتماعي 

 حوافز للعمل في أعمار كبيرة

وضع سياسات لتضييق الفجوة بين املشاركة في سوق العمل في املناطق  :4.1الهدف االستراتيجي 

 الحضرية والريفية

بوجه عام، إن سكان الريف معرضون بدرجة عالية من الضعف ويواجهون مخاطر كبيرة في أسواق 

هم. وينسحب األطفال والشباب في املناطق الريفية عموما العمل بسبب محدودية أصولهم وقاعدة معارف

من املدارس، وال تتوفر لديهم فرص كافية لتحسين مهاراتهم، حتى في البيئات التعليمية والتدريبية غير 

 الرسمية. وكثيرا ما يميلون إلى العمل في وظائف غير رسمية في وظائف قليلة املهارات وغير آمنة. 

العمل الالئق في القطاعات الريفية غير الزراعية، يخرج كثير من الناس من وبسبب محدودية فرص 

سوق العمل أو يهاجرون إلى املناطق الحضرية. ومع ذلك، ونظرا ملهاراتهم وقدراتهم املحدودة، فإنهم غير 

ة قادرين على التنافس بشكل جيد مع سكان املناطق الحضرية املتعلمين نسبيا. وبدون تأمين وظيفة الئق

أو تجاوز الوظائف غير الرسمية ذات املهارات املتدنية وبالتالي بناء قاعدة أصولهم ومعرفتهم، يميل 

 سكان الريف، وال سيما الشباب، إلى البقاء غير نشطين في أسواق العمل.

وتحتاج مشاركة سكان الريف عن طريق تحسين قدراتهم الفردية إلى مزيد من االهتمام، وال سيما في 

 إلى التقليل من أوجه التفاوت بين املناطق والتخفيف من وطأة الفقر في برامج 
ً
التنمية الريفية. وسعيا
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السياق الريفي، ينبغي أن يتاح للسكان إمكانية الحصول على التعليم وتعزيز فرصهم في تنمية مهاراتهم 

سكان األرياف بتطوير من أجل إيجاد دينامية وبيئة إنتاجية في املناطق الريفية. فمن خالل السماح ل

مهاراتهم ومعارفهم، ستكون الفرصة مواتية أمامهم  الستغالل الفرص االقتصادية الجديدة في مجال 

 اإلنتاج الزراعي وغير الزراعي وحتى تلك التي في سوق العمل.

 اإلجراءات 

لكبار الذين تصميم وتنفيذ برامج تعليمية موجهة لتحسين مهارات الشباب والنساء وا :1.4.1اإلجراء 

 يعيشون في املناطق الريفية

تنفيذ سياسات لدعم الشباب الذين يعيشون في املناطق الريفية، وهم ليسوا في التعليم   :2.4.1اإلجراء 

وال في التدريب، لكي ينشطوا في سوق العمل من خالل حوافز خاصة مثل برامج املنح الدراسية والجوائز 

 املالية

رامج للتوعية والترويج للوالدين الذين يعيشون في املناطق الريفية بشأن أهمية تنظيم ب :3.4.1اإلجراء 

 تعليم الفتيات والفتيان

ضمان تحسين أداء خدمات التوظيف العامة في املناطق الريفية وتيسير إمكانية الوصول  :4.4.1اإلجراء 

 ةإليها من خالل املكاتب املتنقلة التي يمكن أن تصل إلى املناطق النائي

وضع مؤشرات أداء رئيسية لتحسين رصد معدالت عدم النشاط في املناطق الريفية من   :5.4.1اإلجراء 

 خالل األخذ في عين االعتبار الظروف املحلية مثل ارتفاع معدل العمالة غير الرسمية في قطاع الزراعة

يفة بما في ذلك تصميم برامج وسياسات لتفعيل إمكانيات الفئات الضع :5.1 الهدف االستراتيجي

 املعوقين واملجرمين السابقين والنازحين في سوق العمل

ينبغي تحسين آفاق فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة واملجرمين السابقين واملشردين من خالل 

سياسات هادفة ألن هؤالء األشخاص أكثر عرضة لتجربة نتائج اجتماعية واقتصادية سلبية من حيث 

عليمية وانخفاض النشاط االقتصادي والعمالة وضعف النتائج الصحية وارتفاع انخفاض اإلنجازات الت

معدالت الفقر . وهذه النظرة السلبية عادة ما تدفعهم إلى البقاء خارج سوق العمل على أساس أنهم لن 

يستخدموا بسبب إعاقتهم أو خلفيتهم. وبالنظر إلى إمكانات هؤالء الناس، فإن السماح لهم بأن يكونوا 

ير نشطين في أسواق العمل سيؤدي إلى تكاليف اجتماعية واقتصادية عالية. وفي هذا السياق، فإن غ

السياسات الرامية إلى تشجيعهم وإعادة إدماجهم في سوق العمل ستعود بفوائد اجتماعية واقتصادية 

الدخل هامة على مجتمعاتهم. وإن تفعيل هؤالء الناس في أسواق العمل ال يساعدهم فقط على كسب 

 ودعم أسرهم بل يعزز أيضا الشمولية في املجتمع من خالل املشاركة. 
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كما تكتس ي مؤسسات سوق العمل أهمية بالغة لتهيئة بيئة مواتية لتفعيل الفئات الضعيفة في أسواق 

العمل. فعلى سبيل املثال، عدم وجود تشريعات وآليات وطنية لحماية الحقوق األساسية للمعوقين في 

شأنه أن يثبط هؤالء األشخاص في سوق العمل. ومن ناحية أخرى، من املرجح أن ترتبط  العمل من

التشريعات الضعيفة ضد التمييز في العمل بفرصة أكبر للتمييز أثناء عملية البحث عن وظيفة وكذلك 

ي بعد بدء العمل. وفي هذا الصدد، سيواجه املشردون أو املجرمون السابقون مستوى عال من التمييز ف

أسواق العمل حتى لو كان لديهم املهارات الكافية لجعلهم قادرين على املنافسة بما فيه الكفاية. ولذلك، 

فإن تصميم وتنفيذ أدوات السياسة العامة في سوق العمل لحماية حقوق الفئات الضعيفة من شأنه 

 أن يشجعها على املشاركة في سوق العمل.

 اإلجراءات 

امج تدريبية خاصة وتشجيع الناس في الفئات الضعيفة على تحسين مهاراتهم تصميم بر  :1.5.1اإلجراء 

 ومؤهالتهم

تنظيم برامج تعليمية وتدريبية خاصة للمعوقين واملجرمين السابقين واملشردين لتزويدهم  :2.5.1اإلجراء 

 بمهارات جديدة في مجاالت مناسبة

أفضل للتمييز في العمل استنادا إلى خلفيات تنقيح وتحديث التشريعات من أجل مكافحة  :3.5.1اإلجراء 

 الناس

تعزيز التنسيق بين أصحاب املصلحة الرئيسيين )مثل وزارة التعليم، ووزارة العمل، ووزارة  :4.5.1اإلجراء 

 الصحة( لتحسين آفاق العمالة املتاحة للفئات الضعيفة

عوقين واملجرمين السابقين رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل حول إمكانات امل :5.5.1اإلجراء 

 واملشردين في العمل

استعراض أفضل املمارسات والسياسات املطبقة في دول منظمة التعاون اإلسالمي  :6.5.1اإلجراء 

 لتشجيع املعوقين واملجرمين السابقين واملشردين على العمل في سوق العمل 

أجل فهم أفضل لذوي االحتياجات الخاصة النظر في تنفيذ برامج التأهيل املجتمعي من : 7.5.1اإلجراء 

 ومساعدتهم على إدخالهم وإدماجهم في سوق العمل

إدخال حصص خاصة للباحثين عن عمل مع بعض العيوب لزيادة قابليتهم للعمل وبالتالي : 8.5.1اإلجراء 

 تشجيعهم على أن يكونوا نشطين
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 تعزيز قابلية العمل .ب

ؤهالت املحمولة التي تعزز قدرة الفرد على االستفادة من فرص تشير القابلية للعمل إلى "الكفاءات وامل

التعليم والتدريب املتاحة من أجل تأمين العمل الالئق واالحتفاظ به، والتقدم داخل املؤسسة وبين 

(. يشكل 2004الوظائف، ومواكبة التغير في التكنولوجيا وشروط سوق العمل" )منظمة العمل الدولية، 

 في تعزيز قابلية العمالة في سوق العمل، وهناك عدة مستوى مهارات ومؤه
ً
 حاسما

ً
الت الشخص عامال

جوانب لتطوير إطار استراتيجي لتنمية املهارات. وهناك حاجة إلى تنمية املهارات من أجل تحسين القابلية 

هيل للتوظيف وتعزيز اإلنتاجية والتمكين من التوفيق بين عرض املهارات واحتياجات أسواق العمل وتس

التكيف مع التغيرات في التكنولوجيا واألسواق. وبالنظر إلى التكنولوجيا املتغيرة باستمرار وإدخال عمليات 

، من املهم أيًضا تطوير القدرات الالزمة 4.0 الثورة الصناعية الرابعةوأنظمة إنتاج مبتكرة، بما في ذلك 

نطوي أي من هذه املسائل على أولوية قاطعة للتنبؤ واالستعداد الحتياجات املهارات املستقبلية. وال ت

مقابل املسائل األخرى، وينبغي أن تكون جزءا من نهج شامل في تنمية املهارات. بيد أنه وفقا الحتياجات 

وأولويات كل اقتصاد، يمكن إيالء أهمية خاصة ملسائل معينة عند وضع برامج وسياسات لتنمية 

 املهارات.

سح سيسرك حول سوق العمل أن عدم تطابق املهارات هو من بين وتبين اإلحصاءات الدولية وم

التحديات الكبرى التي تواجهها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وقد تكون هناك تفسيرات مختلفة عن 

سبب عدم تطابق مستوى مهارات األفراد مع مستوى املهارات املطلوبة في سوق العمل. وعدم تطابق 

حية في سوق العمل والتي لها عواقب سلبية كبيرة. وعلى صعيد االقتصاد املهارات هو ظاهرة غير ص

الكلي، يسهم هذا البرنامج في البطالة الهيكلية ويقلل من النمو االقتصادي من خالل نقص استخدام 

القوى العاملة وانخفاض اإلنتاجية. وعلى مستوى الشركة، عدم تطابق املهارات يقلل اإلنتاجية ويساهم 

 ع معدالت دوران املوظفين.في ارتفا

ومن ناحية أخرى، يؤثر األداء الفعال ألسواق العمل واملؤسسات تأثيرا كبيرا على نتائج سوق العمل. 

وينبغي أن تكون أسواق العمل مرنة بما يكفي لتمكين العمال من التنقل بسهولة من أجل الحصول على 

ذلك، تتحمل الحكومات املسؤولية األولى عن  الوظيفة التي تناسب مهاراتهم ومؤهالتهم. وعالوة على

التعليم والتدريب قبل التوظيف واملهارات األساسية وتدريب العاطلين عن العمل واألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة من أجل تعزيز قاعدة املهارات والقدرة على العمل. ويمكن للشركاء االجتماعيين 

املزيد من التدريب والخبرة العملية. ومن ناحية أخرى، يحتاج املساهمة في هذه العملية من خالل توفير 

األفراد إلى االستفادة من فرص التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة التي تقدمها املؤسسات العامة 

 وغيرها من أصحاب املصلحة لكي يظلوا قادرين على العمل.

 لتعزيز القابلية للعمل:( SGsوفي هذا السياق، تم تحديد أربعة أهداف استراتيجية )



 

41 

 2025 العمل سوق ل اإلسالمي التعاون  منظمة استراتيجية

  تحسين قاعدة مهارات القوى العاملة بشكل كبير لتعزيز القابلية  :1.2الهدف االستراتيجي

 للعمل

  الحد من عدم تطابق املهارات :2.2الهدف االستراتيجي 

  تنفيذ سياسات خاصة لتعزيز قابلية الفئات الضعيفة للتوظيف :3.2الهدف االستراتيجي 

 تحسين أداء أسواق العمل واملؤسسات :4.2 الهدف االستراتيجي 

ومن أجل مراقبة أداء مستوى منظمة التعاون اإلسالمي في تعزيز القابلية للتوظيف، يتم تحديد مؤشرين 

 ( هما:KPIsرئيسيين لألداء )

  نسبة العمالة إلى عدد السكان :1.2مؤشر األداء الرئيس ي 

  لى سياسات سوق العمل النشطةحصة اإلنفاق العام ع :2.2مؤشر األداء الرئيس ي 

 :2025أدناه املستويات الحالية لهذه املؤشرات واألهداف املحتملة لعام  2.3وترد في الجدول 

 مؤشرات األداء الرئيسية وأهداف تعزيز القدرة على العمل: 2.3الجدول 

رمز مؤشر األداء 

 الرئيس ي
 2015هدف  2016إنجاز  وصف مؤشر األداء الرئيس ي

ء مؤشر أدا

 :1.2رئيس ي 
 %57 %54.3 نسبة العمالة إلى عدد السكان

مؤشر أداء 

 :*2.2رئيس ي 

حصة اإلنفاق العام على سياسات سوق العمل 

 النشطة
%?? %?? 

 ينبغي توفير البيانات من قبل الدول األعضاء*

 عملتحسين قاعدة مهارات القوى العاملة بشكل كبير لتعزيز القابلية لل :1.2الهدف االستراتيجي 

التعليم األساس ي والتدريب املنهي األولي والتعلم مدى الحياة هي ثالثة عناصر رئيسية لتنمية املهارات. 

بحيث يضع التعليم األساس ي األساس للتوظيف من خالل إعطاء الناس أساسا لتنمية املهارات الفردية. 

سية واملعارف العامة والكفاءات املهنية ويتم توفير التدريب املنهي األولي لتمكين تنمية مهارات العمل األسا

وتسهيل االنتقال من التعليم إلى العمل.  أما التعلم مدى الحياة فإنه يسمح لألفراد تبني مهاراتهم 

 وكفاءاتهم في تغيير متطلبات العمل واملهارة.

حصول  وال يمكن تحقيق املزيد من تنمية املهارات إال بتعليم أساس ي جيد النوعية. ومن أجل ضمان

العمال على املهارات التي تتطلبها أسواق العمل وأماكن العمل في مختلف القطاعات االقتصادية، ينبغي 

أن تكون أنشطة التعليم والتدريب املنهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بعالم العمل من أجل تنمية املهارات 

األعمال ومؤسسات التدريب. بصورة فعالة. وهذا يتطلب شراكة فعالة بين السلطات العامة ورابطات 

ومن األهمية بمكان أيضا توفير املعلومات املتعلقة باحتياجات سوق العمل من أجل مساعدة الناس على 

 اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن التعليم والتدريب. 
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غير أن البلدان التي تواجه مستويات مختلفة من التنمية االقتصادية تواجه تحديات وقيودا مختلفة في 

هودها الرامية إلى تحسين نوعية وأهمية املهارات من أجل تعزيز اإلنتاجية والقدرة على العمل. واعتمادا ج

على هيكل السكان ومؤهالتهم املهنية وقوة العمل، يمكن لكل بلد أن يركز على مختلف مراحل تنمية 

، ينبغي توفير فرص جديدة املهارات املتصلة باحتياجات القوى العاملة. ولتوفير فرص العمل مدى الحياة

باستمرار لألشخاص العاملين لتمكينهم من تحديث مهاراتهم بصورة دورية وتعلم مهارات جديدة، ولكن 

هذا أمر صعب للغاية بالنسبة للعديد من البلدان النامية لتلبية احتياجات السكان في مختلف األعمار 

 بمهارات ومؤهالت مختلفة.

أن يكون التعليم والتعلم فعالين ومستدامين ووثيقي الصلة بعالم العمل،  وفي حين أنه من املهم ضمان

ينبغي مالحظة أن املوارد املتاحة للتدريب والتعليم العامين ال حدود لها. ولذلك، من األھمیة بمکان إدارة 

هناك ھذه املوارد بفعالیة. أما إذا كان نظام التعليم عاجزا عن رفع القدرات املعرفية للسكان، فإن 

احتمال كبير بأن تتحمل الدول املعنية تكاليف اقتصادية واجتماعية أكبر  في سعيها لتقليص الفجوة بين 

 الحاجة للمهارات املالئمة وتوفيرها. 

 اإلجراءات 

زيادة التحصيل العلمي، وتشجيع أنظمة التعلم القائمة على العمل، ورفع مستوى  :1.1.2اإلجراء 

 التدريب املنهي

تحسين فعالية وكفاءة جميع نظم التعليم والتدريب في رفع مهارات وكفاءات القوى  :2.1.2 اإلجراء

 العاملة

معالجة نقاط الضعف في نظم التعليم والتدريب لتحسين مخرجات التعلم وتقليل عدد  :3.1.2اإلجراء 

 الشباب الذين يتركون املدرسة في وقت مبكر

توقع وتلبية االحتياجات املتغيرة بسرعة ألسواق العمل  تمكين القوى العاملة من :4.1.2اإلجراء 

 الديناميكية في سياق التغير التكنولوجي والديموغرافي

توفير إمكانيات الفرص الثانية ألولئك الذين انسحبوا من املدرسة أو لم يلتحقوا أبدا بها  :5.1.2اإلجراء 

 تكامل والتدريب املنهي والخبرة في العمل.من خالل تقديم برنامج مرنة وديناميكية للتعليم العام امل

وضع طرائق لالعتراف باملهارات والكفاءات املكتسبة خارج التعليم الرسمي والتصديق  :6.1.2اإلجراء 

 عليها

ضمان حصول األفراد والجماعات من مختلف الخلفيات واملركز االجتماعي على فرص  :7.1.2اإلجراء 

 اراتمتساوية للتدريب وفرص تنمية امله
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تبادل الخبرات املتعلقة بتحسين قاعدة املهارات للقوى العاملة بين بلدان منظمة التعاون  :8.1.2اإلجراء 

 اإلسالمي ونقلها

 تصميم وتنفيذ السياسات للحد من عدم تطابق املهارات :2.2الهدف االستراتيجي 

تطابق املهارات مما يؤدي إلى يعاني العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي من مشكلة خطيرة في عدم 

البطالة الهيكلية، وانخفاض النمو االقتصادي واإلنتاجية من خالل االستخدام الناقص للقوى العاملة 

والقوى العاملة املحبطة. وتثير مشكلة عدم التوافق الخطيرة في املهارات في بلدان املنظمة السؤال حول 

لعمل. وقد يحدث عدم تطابق املهارات بسبب إما اإلفراط مواءمة النظم التعليمية مع احتياجات سوق ا

في التعليم أو نقص في التعليم. وليس هناك حاجة إلى نوعي عدم التطابق من منظور السياسة 

االقتصادية. فالعمال غير املتعلمين أقل إنتاجية ألنهم ال يتمتعون باملستوى املطلوب من املهارات، 

ل لصاحب العمل ولالقتصاد. ومن ناحية أخرى، ال يستطيع األشخاص وبالتالي فإنهم يضيفون قيمة أق

الذين يتلقون تعليما عاليا االستفادة القصوى من إمكاناتهم وكسب املرتبات التي يستحقونها. ويشكل 

األشخاص املتعلمين تعليما أقل عائد على االستثمار في البالد التي أنفقت موارد مهمة على التعليم 

 والتدريب.

أجل التغلب على التحديات التي يطرحها نقص العمال املهرة، يلزم وضع سياسات وبرامج فعالة  ومن

وتنفيذها من أجل تحسين التعليم والتدريب باعتبارهما عاملين حاسمين لالستعداد التكنولوجي لزيادة 

نيات، وتطوير اإلنتاجية والتنويع في منتجات أكثر تطورا. وإن تعزيز إنتاجية الشركات، وتطوير التق

خدمات ذات قيمة مضافة عالية، وتحقيق وضع أكثر قدرة على املنافسة في االقتصاد العالمي، يتطلب 

 ضمان توفير موارد بشرية أفضل تعليما ومدربة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ؤهالت وعالوة على ذلك، فإن املهارات الالزمة في السوق يجب أن يتم رسمها بدقة من خالل رسم امل

واملهارات التي يتم تقديمها في السوق وفحص تشكيل املهارات الحالية واملحتملة الالزمة في القطاعين 

العام والخاص في ظل السياسات االقتصادية الحالية. وقد يتطلب العديد من البلدان تحسين قدرتها 

ية املعلومات الجيدة عن سوق على توقع التغيرات في سوق العمل مع مرور الوقت. وينبغي االعتراف بأهم

العمل في معالجة االختالالت الحالية واملستقبلية بين الطلب على املهارات والعرض، وتحديد أوجه 

القصور في املهارات التي يمكن أن تحد من نمو العمالة واإلنتاجية، وفي تحديد أولويات املجاالت التي 

 يا الالزمة للتنمية االقتصادية. تشجع الناس على اكتساب املهارات القيمة اقتصاد

 اإلجراءات 

تقييم وتوقع االحتياجات املتغيرة من املهارات ملختلف املهن والقطاعات بسرعة وتحديث  :1.2.2اإلجراء 

 برامج تطوير املهارات بانتظام
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 توفير املعلومات في الوقت املناسب لجميع أصحاب املصلحة حول الصناعات املتدنية :2.2.2اإلجراء 

 والناشئة ومنحهم فرصة التخاذ قرار مبكر بشأن أولوياتهم

محاذاة النظم التعليمية مع احتياجات سوق العمل من خالل جعل النظام التعليمي أكثر  :3.2.2اإلجراء 

 توجها نحو الطلب

باب تحسين نظام التعليم والتدريب في املجالين الفني واملنهي وضمان تلبية احتياجات الش :4.2.2اإلجراء 

 وأرباب العمل

وضع مؤشرات لقياس مستويات املهارات األساسية للتوظيف واالستثمار في تطوير هذه  :5.2.2اإلجراء 

 املهارات

ضمان بيانات ذات نوعية جيدة عن إمكانيات التوظيف واملكاسب ذات الصلة املرتبطة  :6.2.2اإلجراء 

 بمستويات التأهيل املختلفة 

( لتحديد والتحقق من املهارات والخبرات السابقة SRSام االعتراف باملهارات )تطوير نظ :7.2.2اإلجراء 

املكتسبة في العمل، والتي يمكن أن تسهل التحول إلى وظائف جديدة سهلة ومريحة وتمكن من االنتقال 

 من االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي

ة الثانية للشباب الذين انسحبوا من النظام االستثمار في برامج التعليم من الدرج: 8.2.2اإلجراء 

 التعليمي في مرحلة مبكرة لضمان أن لديهم املهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب

إشراك أصحاب العمل في تحديد املهارات واملعارف املطلوبة لسد الفجوة بين نظام  :9.2.2اإلجراء 

 التعليم وسوق العمل

 اح املتدربين في سوق العمل وتقاسم املعلومات مع مؤسسات التعليم والتدريب رصد نج :10.2.2اإلجراء 

 تصميم وتنفيذ سياسات خاصة لتعزيز قابلية الفئات الضعيفة للتوظيف :3.2الهدف االستراتيجي 

ينبغي أيضا وضع استراتيجيات لتنمية املهارات لتلبية احتياجات الفئات املستهدفة الخاصة، بما في ذلك 

ب واملسنين والسكان الذين يعيشون في املناطق الريفية. وفي حين أن التعليم األساس ي الجيد الشبا

النوعية أمر أساس ي لسهولة التكيف مع البيئات الجديدة من خالل التدريب اإلضافي، فإن الشباب 

لسلس من الذين يتمتعون بفرص التعليم والتدريب املنهي املناسبة سيكونون أفضل استعدادا لالنتقال ا

املدرسة إلى العمل. ويلزم تعديل أماكن العمل وبيئات العمل على القدرات البدنية والعقلية للعمال 

املسنين والتدريب املوجه إلبقاء كبار السن قابلين للتوظيف. ومرة أخرى، فإن االفتقار إلى فرص 

 توظيف السكان الريفيين.الحصول على التعليم والتدريب الجيدين هو العقبة األولى التي تحول دون 

وباإلضافة إلى هذه الفئات، ينبغي تحسين آفاق العمالة لألشخاص ذوي اإلعاقة واملجرمين السابقين 

واملشردين من خالل سياسات هادفة. ومن املرجح أن يتعرض هؤالء األشخاص لنتائج اجتماعية 
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قتصادي والعمالة، والنتائج واقتصادية سلبية من حيث إنجازات التعليم األقل، ونقص النشاط اال

الصحية السيئة، وارتفاع معدالت الفقر. وبالتالي فإن اندماجهم االقتصادي يمكن أن يحقق منافع 

اجتماعية واقتصادية هامة ملجتمعاتهم. فالعمل ال يوفر فقط الدخل لهذه الفئات الضعيفة، بل يوفر 

 أيضا فرص املشاركة االجتماعية. 

 اإلجراءات 

وضع آليات لرصد وتقييم التحديات التي تواجهها الفئات الضعيفة في الحصول على  :1.3.2اإلجراء 

 املهارات واملؤهالت الالزمة لتشغيلها

 تحسين البيانات ورصد القدرات من أجل رصد حالة التعليم والفئات الضعيفة بانتظام  :2.3.2اإلجراء 

اقة من خالل مراجعة سياسات التعليم تحسين آفاق التوظيف لألشخاص ذوي اإلع :3.3.2اإلجراء 

 والعمل الوطنية 

ضمان التعاون الناجح بين مراكز التوظيف الوطنية واملؤسسات الصحية الوطنية  :4.3.2اإلجراء 

 لتحسين إمكانية عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة.

مثل املعايير  زيادة الوعي في املجتمع وبين أرباب العمل للتغلب على بعض التحديات :5.3.2اإلجراء 

االجتماعية واملعتقدات الخ ... التي تعرقل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة والنازحين واملجرمين السابقين 

  وغيرهم من الفئات الضعيفة

تعزيز برامج التأهيل املجتمعي من أجل فهم أفضل لذوي االحتياجات الخاصة  :6.3.2اإلجراء 

  ياة العمليةومساعدتهم على إدخالهم وإدماجهم في الح

تقييم احتياجات الجناة للتدريب املنهي وتوفير التدريب والتوجيه الالزمين إلعادة إدماجهم  :7.3.2اإلجراء 

 اقتصاديا قبل اإلفراج عنهم

إنشاء قاعدة بيانات عن مهارات املشردين من أجل تسهيل عملية مطابقة املوظفين مع  :8.3.2اإلجراء 

 توفر التدريب أصحاب العمل واملؤسسات التي

تقديم التدريب واملشورة للنازحين لتسهيل تكيفهم وإعادة إدماجهم اقتصاديا في بيئة  :9.3.2اإلجراء  

 جديدة 

توفير فرص عمل خاصة لالجئين من أجل تجنب تشويه مهاراتهم والتخفيف من  :10.3.2اإلجراء 

 حرمانهم االقتصادي.
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 ق العمل ومؤسساتهتحسين أداء أسوا :4.2الهدف االستراتيجي 

تتجلى أهمية سوق العمل الذي يتسم بالكفاءة في تخصيص املوارد البشرية لغرضه األكثر إنتاجية. ويعد 

إعادة توزيع القوى العاملة بين القطاعات )أو من قطاعات قديمة إلى قطاعات جديدة أكثر إنتاجية( من 

ي البلدان النامية. ومنذ أمد بعيد، ُيعتقد أن األمور الحاسمة لألسواق من أجل عملية النمو، ال سيما ف

االنتقال في الوقت املناسب من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعات التحويلية ومن ثم إلى قطاع 

ومن ناحية أخرى، يسهل سوق العمل املرن التكيف الخدمات يكون له أثر واضح على معدالت النمو.. 

مع الظروف االقتصادية الجديدة بعد أي صدمات قد تنشأ. وترتبط كفاءة ومرونة سوق العمل ارتباطا 

وثيقا ببعضها البعض. وتؤدي الكفاءة إلى تخصيص رأس املال البشري الستخداماته األكثر إنتاجية خالل 

إلى تطهير السوق بسرعة خالل األوقات غير النظامية من خالل قنوات األوقات العادية واملرونة تؤدي 

 مختلفة. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي احتكاكات سوق العمل إلى إعاقة النمو الكلي.

ويمكن تحقيق الكفاءة واملرونة في أسواق العمل مع مؤسسات سوق العمل التي تعمل بشكل جيد. وهي 

لهامة وتنفيذها في سوق العمل. وتكتس ي خدمات التوظيف أساسية في تصميم أدوات السياسات ا

العامة أهمية خاصة في ربط الباحثين عن عمل بأرباب العمل وضمان توافق جيد بين الوظيفة الشاغرة 

لصاحب العمل ومهارات الباحث عن عمل. وعالوة على ذلك، فإن قوانين ولوائح العمل الفعالة، التي 

 رباب العمل والنقابات والحكومة، تعزز كفاءة سوق العمل.تعالج العالقة بين العمال وأ

 اإلجراءات 

 ضمان تحسين أداء أسواق العمل في تحسين نتائج سياسات سوق العمل النشطة  :1.4.2اإلجراء 

 وتعزيز قابلية تنقل العمال 4تحسين فعالية أسواق العمل في الحد من تجزئة سوق العمل :2.4.2اإلجراء 

ضمان أن مؤسسات سوق العمل قادرة على إنشاء وتكييف وتطوير أساليب وأدوات  :3.4.2اإلجراء 

 تقييم جديدة تعكس مهارات العمل األساسية وكفاءات الباحثين عن عمل

تحسين فعالية خدمات التوظيف العامة في توفير خدمات مصممة خصيصا لدعم  :4.4.2اإلجراء 

فيذ نظم قياس األداء وتيسير االعتراف باملهارات الباحثين عن عمل ودعم الطلب في سوق العمل وتن

 املكتسبة خارج نظام التعليم والتدريب الرسميين

 تعزيز اإلصالح املؤسس ي في منظمات التدريب العام :5.4.2اإلجراء 

 تشجيع آليات التنسيق بين أصحاب املصلحة الرئيسيين في تعزيز حلول املهارات املحلية :6.4.2اإلجراء 

                                                                            
 .مختلفة سلوك وقواعد بخصائص تتميز يعكس تقسيم السوق تقسيم سوق العمل إلى مجموعات فرعية أو قطاعات منفصلة،  4
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ضمان قيام مؤسسات سوق العمل بتطوير قاعدة بيانات والحفاظ عليها ونشر املعلومات  :7.4.2اإلجراء 

 في الوقت املناسب عن فرص العمل واملهارات وفرص التعلم والتدريب

رفع مستوى الوعي حول خدمات التوظيف العامة وتحسين إمكانية الوصول إلى هذه  :8.4.2اإلجراء 

 الخدمات للجميع

 لعمال ورفاههمحماية سالمة ا .ج

يمثل الضمان االجتماعي أداة هامة ملنع الفقر والحد منه وعدم املساواة واالستبعاد االجتماعي وانعدام 

األمن االجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، ودعم االنتقال من العمالة غير الرسمية إلى العمالة الرسمية. 

ة، ضرورة اقتصادية واجتماعية للتنمية والحق في الضمان االجتماعي هو، إلى جانب تعزيز العمال

% 73والتقدم. واليوم، يوجد لدى جميع البلدان في العالم برنامج للحماية االجتماعية. ومع ذلك، ال يزال 

(. وهذا 2014من سكان العالم يعيشون دون تغطية كافية للحماية االجتماعية )منظمة العمل الدولية، 

من الناس، حق اإلنسان األساس ي في الضمان االجتماعي ال يتحقق إال  يعني أنه بالنسبة للغالبية العظمى

 جزئيا أو ال يتحقق إطالقا. 

ومن ناحية أخرى، تمثل السالمة والصحة املهنية عنصرا أساسيا في تحقيق ظروف العمل الالئق 

األنظمة واستدامة رفاه العمال. وهي تهتم بحماية سالمة وصحة ورفاه العاملين. وتشكل التشريعات و 

املناسبة، إلى جانب وسائل اإلنفاذ املالئمة، عنصرا أساسيا لحماية سالمة العمال وصحتهم. ولذلك، 

 يمكن تأمين السالمة والصحة املهنية من خالل نظام مالئم ومناسب. 

نهم من التكيف مع التغيرات في االقتصاد وفي 
ّ
والضمان االجتماعي استثمار في األشخاص الذين يمِك

لعمل. وتعمل نظم الضمان االجتماعي كمثبتات اجتماعية واقتصادية تلقائية، وتساعد على حفز سوق ا

الطلب الكلي في أوقات األزمات وما بعدها، وتساعد على دعم االنتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة. ويدعم 

 .االنتقال إلى العمالة الرسمية بشكل متبادل إنشاء نظم الضمان االجتماعي املستدامة

ومع ذلك، فإن أعدادا كبيرة من الناس يعملون، ولكنهم ال يكسبون ما يكفي لرفع أنفسهم من دائرة 

مليون عامل في بلدان املنظمة في فقر مدقع )أي أقل من  262الفقر وفي الواقع، يعيش ما يقرب من 

دوالر أمريكي(  3.10كي و دوالر أمري 1.90دوالر أمريكي للفرد في اليوم( أو في فقر معتدل )أي ما بين  1.90

على الرغم من انخراطهم في سوق العمل. وعالوة على ذلك، يمثل الشباب نسبة أعلى من فقر العمال 

% من الشباب العامل في فقر مدقع أو معتدل في 37.7باملقارنة مع الكبار. وعلى الصعيد العالمي، عاش 

(. وبعبارة أخرى، فإن نتائج سوق 2017ك، % من العاملين الكبار )سيسر 26، مقارنة بنسبة 2016عام 

العمل ليست واعدة بما فيه الكفاية لكثير من الناس الذين ال يساعدونهم على الهروب من الفقر وال 

 دعمهم في الصعود في سلم التنمية االجتماعية.
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منظمة وفي هذا السياق، تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية لحماية سالمة العمال ورفاههم في بلدان 

 التعاون اإلسالمي:

  تعزيز تدابير السالمة والصحة املهنية :1.3الهدف االستراتيجي 

  توسيع تدابير الحماية االجتماعية للجميع :2.3الهدف االستراتيجي 

  منع التمييز في سوق العمل ومكان العمل :3.3الهدف االستراتيجي 

  ل الجبري القضاء على عمل األطفال والعم :4.3الهدف االستراتيجي 

  الحد من العمالة غير الرسمية وتعزيز العمل الالئق :5.3الهدف االستراتيجي 

ومن أجل مراقبة أداء منظمة التعاون اإلسالمي على مستوى حماية سالمة العمال ورفاههم، يتم تحديد 

 مؤشرين رئيسيين لألداء هما:

  كنسبة مئوية من الناتج املحلي  النفقات العامة للحماية االجتماعية :1.3مؤشر األداء الرئيس ي

 اإلجمالي 

  معدل العمالة الفقيرة :3.2مؤشر األداء الرئيس ي 

 :2025أدناه املستويات الحالية لهذه املؤشرات واألهداف املحتملة لعام  3.3وترد في الجدول 

 مؤشرات األداء الرئيسية وأهداف حماية سالمة العمال ورفاههم: 3.3الجدول 

رمز مؤشر 

 ء الرئيس ياألدا
 2015هدف  2016إنجاز  وصف مؤشر األداء الرئيس ي

مؤشر أداء 

 :*1.3رئيس ي 

النفقات العامة للحماية االجتماعية كنسبة مئوية 

 من الناتج املحلي اإلجمالي
%?? %?? 

مؤشر أداء 

 :2.3رئيس ي 
 %15 %41.7 معدل العمالة الفقيرة 

 ينبغي توفير البيانات من قبل الدول األعضاء*

 

 ضمان مكان عمل آمن وصحي :1.3الهدف االستراتيجي 

تتعلق السالمة والصحة املهنية باالعتراف باملخاطر الناجمة عن أو من مكان العمل وتقييمها ومراقبتها 

والتي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة العمال ورفاههم. وقد تطور نطاق السالمة والصحة املهنية 

لسياسية والتكنولوجية واالقتصادية في العالم. وفي هذا السياق، فإن استجابة للتغيرات االجتماعية وا

حجم األثر العالمي للحوادث واألمراض املهنية، فضال عن الكوارث الصناعية الكبرى، من حيث املعاناة 

البشرية وما يتصل بها من تكاليف اقتصادية، يشكل مصدر قلق منذ أمد بعيد في مكان العمل وعلى 

مليون حالة وفاة تحدث سنويا  2.78طني والدولي. ووفقا ألحدث التقديرات العاملية، فإن الصعيدين الو 

في املائة من مجموع  5في جميع أنحاء البلدان تعزى إلى العمل. وشكلت الوفيات املتصلة بالعمل نسبة 
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الحوادث من  1،000شخص يموتون كل يوم؛ و  7500الوفيات في العالم. ويقدر في املجموع أن أكثر من 

 (.Hämäläinen et al., 2017من األمراض املرتبطة بالعمل ) 6،500املهنية و 

وتخلق األمراض املهنية أيضا تكاليف هائلة عندما ال يتمتع العمال بحماية جيدة من املرض واإلصابة 

صدد، الناجمة عن عملهم. فهو يقلل من إنتاجية العمال ويزيد من نفقات الرعاية الصحية. وفي هذا ال

% في الناتج املحلي اإلجمالي العالمي 4تؤدي الحوادث واألمراض املرتبطة بالعمل إلى خسارة سنوية بنسبة 

% من األمراض 100% من حوادث العمل و 98(. ومع ذلك، يمكن تجنب 2013)منظمة العمل الدولية، 

جه أصحاب العمل أيضا املهنية من خالل تنفيذ ممارسات الوقاية واإلبالغ والتفتيش السليمة. ويوا

حاالت التقاعد املبكر املكلفة، وفقدان املوظفين املهرة، والتغيب عن العمل، وارتفاع أقساط التأمين 

بسبب الحوادث واألمراض املتصلة بالعمل. لذلك، من الناحیة اإلنسانیة واالقتصادیة علی حد سواء، 

تعزیز الحمایة االجتماعیة ورفاه العمال في دول من املھم تعزیز تدابير الصحة والسالمة املھنیة من أجل 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 اإلجراءات 

إجراء تقييمات شاملة لالحتياجات والقدرات والفرص القائمة في مجال السالمة والصحة  :1.1.3اإلجراء 

 املهنية

من حاالت  وضع بنية تحتية تشريعية وآليات تفتيش أفضل في أماكن العمل للحد :2.1.3اإلجراء 

 الوفيات واإلصابات واألمراض املتصلة بالعمل وتعزيز ثقافة الوقاية في مجال السالمة والصحة املهنية

وضع مؤشرات السالمة والصحة املهنية واألدوات املبتكرة لتحسين جمع بيانات عنها تكون  :3.1.3اإلجراء 

 موثوق بها، فضال عن تحديد الحوادث املهنية والحد منها

 تعميم السالمة والصحة املهنية في برامج التعليم والتدريب املنهي :4.1.3اء اإلجر 

وضع إجراءات واضحة إلدارة الصحة والسالمة املهنية في العمل على أساس املبادئ  :5.1.3اإلجراء 

 ةالتوجيهية ملنظمة التعاون اإلسالمي واملعايير الوطنية والدولية القائمة بشأن الصحة والسالمة املهني

تحسين القدرات على القضاء على مخاطر السالمة والصحة أو الحد منها عند مصدرها  :6.1.3اإلجراء 

 وحماية العمال من أشكال العمل غير املقبولة

 دعم الشركات لتوفير بيئة عمل مريحة التي تفض ي إلى الصحة البدنية والعقلية :7.1.3اإلجراء 

( OIC-OSHNETلتعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية )دعم أنشطة شبكة منظمة ا :8.1.3اإلجراء 

في تعزيز قدرات املوارد املؤسسية والبشرية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وكذلك في 

إقامة تعاون أوثق لتبادل املعارف والخبرات والتكنولوجيات الجديدة وإجراء البحوث والتدريب املشتركة، 

 ت الجيدة، وتنظيم مبادرات ومشاريع وبرامج جديدة في ميدان السالمة والصحة املهنيةوتبادل املمارسا
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تعزيز املبادئ التوجيهية ملعايير السالمة والصحة املهنية ملنظمة التعاون اإلسالمي بقصد  :9.1.3اإلجراء 

 إنفاذ اللوائح واملعايير الدولية للسالمة والصحة املهنية

إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية، يكون هيكال  النظر في :10.1.3اإلجراء 

ينتسب إلى املنظمة بميزانية مخصصة، لتشجيع املزيد من التعاون النشط والسلس بشأن الصحة 

 والسالمة املهنية

 توسيع تدابير الحماية االجتماعية للجميع :2.3الهدف االستراتيجي 

مجموعة من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف عن تشمل الحماية االجتماعية 

طريق تعزيز أسواق العمل الفعالة، وتقليل تعرض الناس للمخاطر، وتعزيز قدرتها على حماية أنفسهم 

من األخطار وفقدان الدخل. وتنقسم برامج الحماية االجتماعية عادة إلى ثالث فئات عريضة: التأمين 

 املساعدة االجتماعية وبرامج سوق العمل. االجتماعي و 

ويتألف التأمين االجتماعي من برامج يمولها العمال وأرباب عملهم تشمل حاالت الطوارئ املتعلقة 

باألمومة أو العمل مثل البطالة وإصابات العمل. وتشير املساعدة االجتماعية إلى املوارد التي تنقل إلى 

رى للدعم الكافي. وتتألف برامج سوق العمل من برامج سوق العمل األفراد الضعفاء دون أي وسيلة أخ

السلبية مثل تأمين البطالة ومدفوعات نهاية الخدمة وبرامج سوق العمل النشطة التي تشجع العمالة 

وكفاءة أسواق العمل وحماية العمال. وتشمل العناصر الرئيسية واملكونات الفرعية للحماية االجتماعية 

ماعي؛ واملخاطر املرتبطة باملرض، واألمومة، والشيخوخة، وإصابات العمل، والعجز، التأمين االجت

والناجين، والعالوات األسرية، والبطالة؛ واملساعدة االجتماعية؛ والتحويالت النقدية املشروطة؛ 

يم(؛ واملعاشات االجتماعية؛ والتغذية املدرسية؛ وفوائد أخرى )البرامج الغذائية األخرى، فوائد التعل

 وبرامج سوق العمل؛ وتنمية املهارات والتدريب؛ واألشغال العامة والغذاء مقابل العمل.

بلدان فقط في منظمة التعاون اإلسالمي لديها نطاق شامل من  10(، فإن 2015وكما ورد في  سيسرك )

املرض واألمومة برامج تأمين اجتماعي ترتكز على التشريعات الوطنية مثل  8التغطية القانونية يشير إلى 

بلدا في منظمة  20والشيخوخة وإصابات العمل والعجز والناجين والبدالت العائلية والبطالة. ولدى 

، 2013برامج ترتكز على التشريعات الوطنية. وفي عام  6إلى  5التعاون اإلسالمي نص قانوني محدد مع 

يرتكز على التشريعات الوطنية.  دولة من دول املنظمة أي مخطط استحقاقات البطالة 41لم يكن لدى 

من هذه البلدان تقدم مدفوعات نهاية الخدمة للعاملين املشمولين بقانون العمل  13ومع ذلك، فإن 

في  15(. ومن بين البلدان ال 2015الذي يوفر مستوى محدود من الحماية لبعض العمال )سيسرك، 

االجتماعي في حالة البطالة، يعتبر التأمين منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر على إعانات الضمان 

االجتماعي العام اآللية األكثر شيوعا املستخدمة لتوفير الحماية من البطالة. ولذلك، تحتاج بلدان 

 منظمة التعاون اإلسالمي إلى تنفيذ سياسات لتوسيع نطاق تدابير الحماية االجتماعية للجميع.
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 اإلجراءات 

انتشار وكفاءة سياسات العمل النشطة والسلبية للحيلولة دون حرمان توسيع نطاق  :1.2.3اإلجراء 

 األشخاص في أوقات البطالة، بما في ذلك خطط استحقاقات البطالة

 وضع أو تعزيز خطط شاملة للضمان االجتماعي وغيرها من آليات الحماية االجتماعية :2.2.3اإلجراء 

ماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك األطفال والشباب إيالء اهتمام خاص للحماية االجت :3.2.3اإلجراء 

واألشخاص املنتمون إلى األقليات واألشخاص ذوو االحتياجات الخاصة واملشردون داخليا واملهاجرون 

 وغيرهم من األشخاص املشردين قسرا عبر الحدود

 تعزيز األمن الوظيفي وحماية العمال من الفصل التعسفي :4.2.3اإلجراء 

ضمان التوازن بين العمل والحياة من خالل تحسين ترتيبات وقت العمل للسماح للعمال  :5.2.3اإلجراء 

 بالوفاء بمسؤولياتهم األسرية

 احترام املفاوضة الجماعية وحرية تكوين الجمعيات لجميع العمال :6.2.3اإلجراء 

األم والطفل وتوفير األمن  ضمان حماية األمومة وفقا للمعايير الدولية للحفاظ على صحة :7.2.3اإلجراء 

 الوظيفي

 منع التمييز في سوق العمل ومكان العمل :3.3الهدف االستراتيجي 

في الحياة العملية، يشير عدم املساواة في معاملة املوظفين أو الباحثين عن عمل دون سبب مقبول، على 

األشخاص التمتع بتكافؤ أساس أنهم ينتمون إلى مجموعة معينة، إلى التمييز. غير أنه ينبغي لجميع 

الفرص واملعاملة في سوق العمل وفي مكان العمل. ويشمل ذلك الحصول على خدمات التوجيه 

والتوظيف املنهي؛ والحصول على التدريب والعمل من اختيارهم؛ والترقية وفقا لطابعهم الفردي وخبرتهم 

وظروف العمل، بما في ذلك ساعات ومؤهالتهم؛ وأمن العمل؛ واألجر عن العمل ذي القيمة املتساوية؛ 

العمل، وفترات الراحة، واإلجازات السنوية املدفوعة األجر، والسالمة املهنية وتدابير الصحة املهنية، 

فضال عن تدابير الضمان االجتماعي ومرافق الرفاه واالستحقاقات املقدمة فيما يتعلق بالعمالة، على 

 ولية ذات الصلة.النحو املبين في توصيات منظمة العمل الد

التنوع جزء من الحياة اليومية. وإن جوهر إدارة التنوع واالستفادة منه في الحياة العملية يكمن في 

تسخيره كمورد ينطوي على معارف ووجهات نظر وخبرات جديدة. وتشير الدالئل إلى وجود بعض الحواجز 

قدم املساواة من مختلف الخدمات  التي تحول دون دخول فئات معينة إلى سوق العمل واالستفادة على

والفرص املتاحة في سوق العمل. وال يمكن تحقيق عدم التمييز إال إذا تم االعتراف باألحكام املسبقة 

 والقوالب النمطية والقضاء عليها في أماكن العمل.
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 اإلجراءات 

 دون أي تمييزاحترام وتعزيز وتحقيق تكافؤ الفرص واملعاملة للنساء والرجال  :1.3.3اإلجراء 

مكافحة التمييز والتحامل والكراهية على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو  :2.3.3اإلجراء 

 الرأي السياس ي أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو السن أو أي أسباب أخرى 

أجل رصد تعزيز القدرات الوطنية لنظم تفتيش العمل وآليات تسوية املنازعات من  :3.3.3اإلجراء 

 وتنفيذ التشريعات املتعلقة بعدم التمييز في العمل

تيسير وصول املرأة على قدم املساواة مع غيرها من الجماعات التي يحتمل أن تكون عرضة  :4.3.3اإلجراء 

 للتمييز إلى وظائف مدفوعة األجور لتعزيز التمكين االقتصادي واملساواة في سوق العمل

 ملة غير التمييزية وبيئة عمل آمنة للعمال املهاجرين في جميع القطاعاتضمان املعا :5.3.3اإلجراء 

 اتخاذ جميع التدابير العملية لتعزيز فهم الجمهور وقبول مبادئ عدم التمييز :6.3.3اإلجراء 

 القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري  :4.3الهدف االستراتيجي 

ج منه طوعا وبحرية، دون التهديد بعقوبة، مع مراعاة لجميع العمال الحق في الدخول في العمل والخرو 

وينبغي عدم استخدام ضعف العامل لتوفير ظروف عمل أدنى من الحد  الحقوق واملسؤوليات القانونية.

األدنى القانوني، وينبغي على أرباب العمل االمتناع عن استخدام أي ممارسات تقيد قدرة العامل على 

ال حجب وثائق هوية املوظفين وجوازات السفر؛ وفرض عقوبات مالية على إنهاء العمل، على سبيل املث

العمال؛ وتأخير أو وقف مدفوعات األجور؛ أو تهديد العمال بالعنف، كما أكد عليه في توصيات منظمة 

 العمل الدولية ذات الصلة.

 عل أو موروثة.وعالوة على ذلك، ال يمكن إجبار العمال على العمل من أجل تسديد ديون متكبدة بالف

وينبغي أال تشمل التدابير التأديبية في مكان العمل الجزاءات التي تؤدي إلى االلتزام بالعمل. وينبغي أال 

يقصر العمال أو يسجنون أو يحتجزون بأي شكل من األشكال في أماكن العمل أو في املساكن التي يديرها 

بغي معاملة العمال املهاجرين معاملة عادلة، صاحب العمل، سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها. وين

بصرف النظر عن وضعهم القانوني، واالستفادة من ظروف عمل ال تقل مواتاة عن ظروف العمل 

 املتاحة للعمال املحليين.

ومن غير املقبول أيضا أن تقوم الشركات بتوظيف األطفال في ظروف عمل األطفال. ويتعين على 

التأكد من أنها ال تستخدم عمالة األطفال في أي مكان في عملياتها. ومع الشركات من جميع األحجام 

 15و  13ذلك، تسمح التشريعات الوطنية في العديد من البلدان لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

ساعة في األسبوع. ويمكن لألطفال في  14سنة( بالقيام بأعمال خفيفة تصل إلى حوالي  14و  12سنة )أو 

ن األحيان القيام ببعض األعمال أثناء وجودهم في املدرسة بانتظام. غير أنه من الصعب وصف كثير م
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املقصود ب "العمل الخفيف" ونادرا ما يعطى له تعريفا قانونيا. ومن املهم التأكد من أن األطفال ال 

 يعملون أكثر من الحد األقص ى القانوني لعدد الساعات في األسبوع.

 اإلجراءات 

 اتخاذ جميع التدابير الالزمة ملنع عمل األطفال وتحديده والقضاء عليه  :1.4.3 اإلجراء

اتخاذ تدابير فورية وفعالة ملنع أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها كما حددتها  :2.4.3اإلجراء 

 منظمة العمل الدولية

طريق تخفيض الرسوم  تعزيز الفرص التعليمية لألطفال وخفض تكاليف التعليم عن :3.4.3اإلجراء 

املدرسية وغيرها من النفقات ذات الصلة أو إزالتها كضمانة ضد األطفال الذين يصبحون ضحايا للعمل 

 الجبري 

 توفير خدمات الحماية االجتماعية لحماية األطفال والفئات الضعيفة  :4.4.3اإلجراء 

ك االتجار باألشخاص، عن طريق جهود القضاء على العمل الجبري أو اإللزامي، بما في ذل :5.4.3اإلجراء 

 هادفة لتحديد ضحايا العمل الجبري وإطالق سراحهم

معالجة األسباب الجذرية لتعرض العمال للعمل القسري أو اإللزامي، وتنظيم حمالت  :6.4.3اإلجراء 

 توعية

اعدة الفورية اتخاذ تدابير وقائية فعالة لتلبية احتياجات جميع الضحايا من أجل املس :7.4.3اإلجراء 

 واإلنعاش وإعادة التأهيل على املدى الطويل

تنفيذ برامج التدريب على املهارات للفئات السكانية املعرضة للخطر لزيادة فرص توظيفهم  :8.4.3اإلجراء 

 وفرصهم وقدرتهم على كسب الدخل

عرضين للخطر من تعزيز حرية تكوين الجمعيات واملفاوضة الجماعية لتمكين العمال امل :9.4.3اإلجراء 

 االنضمام إلى نقابات العمال

 تحسين االمتثال لقوانين العمل الوطنية واللوائح مع معايير العمل الدولية املصادق عليها :10.4.3اإلجراء 

 الحد من العمالة غير الرسمية وتعزيز العمل الالئق :5.3الهدف االستراتيجي 

شأن االنتقال من االقتصاد غير النظامي إلى االقتصاد كما هو مبين في توصية منظمة العمل الدولية ب

النظامي، فإن ارتفاع معدل حدوث االقتصاد غير الرسمي يمثل تحديا رئيسيا لحقوق العمال، بما في 

ذلك املبادئ والحقوق األساسية في العمل، والحماية االجتماعية، وظروف العمل الالئق، والتنمية 

أن له أثر سلبي على تنمية املنشآت املستدامة واإليرادات العامة ونطاق الشاملة وسيادة القانون. كما 
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عمل الحكومات، وال سيما فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وسالمة املؤسسات 

 واملنافسة العادلة في األسواق الوطنية والدولية.

ق االختيار وإنما نتيجة لنقص الفرص في فمعظم الناس يدخلون االقتصاد غير الرسمي ليس عن طري

االقتصاد الرسمي وفي غياب سبل كسب العيش األخرى. وعالوة على ذلك، فإن أوجه القصور في العمل 

الالئق، بما في ذلك الحرمان من الحقوق في العمل، وعدم وجود فرص كافية للعمل الجيد، وعدم كفاية 

عي، أكثر حضورا في االقتصاد غير الرسمي. واالنتقال من الحماية االجتماعية، وعدم وجود حوار اجتما

االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي أمر ضروري لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق العمل الالئق 

 للجميع.

فإن الالرسمية لها أسباب متعددة، بما في ذلك الحوكمة والقضايا الهيكلية، وأن السياسات العامة 

عملية االنتقال إلى االقتصاد الرسمي، في سياق الحوار االجتماعي. ولذلك، هناك حاجة يمكن أن تسرع 

إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لتمكين انتقال العمال من االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي، 

 مع ضمان الحفاظ على سبل العيش القائمة وتحسينها خالل فترة االنتقال.

 اإلجراءات 

 إجراء تقييم وطني وتشخيص لعوامل السمة غير النظامية وخصائصها وأسبابها وظروفها  :1.5.3راء اإلج

تصميم وتنفيذ القوانين واللوائح والسياسات والتدابير األخرى التي تهدف إلى تسهيل  :2.5.3اإلجراء 

 االنتقال إلى االقتصاد الرسمي استنادا إلى دراسات التقييم الوطنية

توفير حوافز لالنتقال الفعال إلى االقتصاد الرسمي، بما في ذلك تحسين فرص الحصول  :3.5.3اإلجراء 

 على التمويل واألسواق والتكنولوجيا والبنية التحتية والتعليم وبرامج التدريب

 اتخاذ التدابير الالزمة ملعالجة ظروف العمل غير املأمونة وغير الصحية التي غالبا ما ترتبط :4.5.3اإلجراء 

 بالعمل في االقتصاد غير الرسمي

إجراء إصالحات إلدخال األعمال التجارية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الوحدات  :5.5.3اإلجراء 

االقتصادية الصغيرى والصغيرة عن طريق خفض تكاليف التسجيل واالمتثال وتحسين فرص الحصول 

 على الخدمات وتغطية الضمان االجتماعي

اتخاذ تدابير ملعالجة التهرب الضريبي وتجنب املساهمات االجتماعية وقوانين العمل  :6.5.3اإلجراء 

 واللوائح التي تؤدي إلى زيادة الطابع غير الرسمي

إدراج إطار سياساتي متكامل في االستراتيجيات أو الخطط اإلنمائية الوطنية لتيسير  :7.5.3اإلجراء 

 االنتقال إلى االقتصاد الرسمي
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 اجية العمل تعزيز إنت .د

ينتج العاملون في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في املتوسط كمية أقل من السلع والخدمات مقارنة 

بنظرائهم في بقية أنحاء العالم. وهذا يعني أن دول املنظمة تواجه مشكلة في اإلنتاجية. وفي سياق أوسع، 

ملختلفة، بما في ذلك السياسات الرامية يمكن تعزيز إنتاجية العمل من خالل سياسات االقتصاد الكلي ا

إلى تشجيع االبتكار والعلم والتكنولوجيا واالستثمار ورأس املال البشري. وفي سياق سوق العمل، فإن 

تعزيز إنتاجية العمل أكثر ارتباطا باالستخدام الفعال للقدرات البشرية القائمة. ويؤدي رأس املال 

لى استيعاب املعارف والتكنولوجيات الجديدة، وبالتالي زيادة البشري دورا هاما في تحديد القدرة ع

 إنتاجية العمل. ويمثل نمو اإلنتاجية بدوره عامال رئيسيا في تعزيز النمو االقتصادي على املدى الطويل. 

ويعتبر التعليم الرسمي حجر الزاوية لتحسين القدرة اإلنتاجية للمجتمع. فالتعليم الجيد يحسن من 

تاج بعدة طرق، والعمال املتعلمون أو املهرة قادرون على أداء املهام املعقدة وبالتالي املساهمة عمليات اإلن

 من الناحية التكنولوجية. وفي البلدان النامية على وجه الخصوص، يعمل 
ً
في إنتاج منتجات أكثر تطورا

والتكنولوجيا األجنبية العمال املهرة على زيادة القدرة االستيعابية للبلد من خالل اكتساب املعارف 

وتنفيذها، وهو أمر ذو أهمية حاسمة في تنويع االقتصاد وتنميته بنجاح. وتوثق األدبيات التجريبية دور 

التعليم في زيادة إنتاجية وكفاءة القوى العاملة من خالل زيادة املخزونات املعرفية للقدرة البشرية 

 (. 2016املنتجة اقتصاديا )انظر إلى سيسرك، 

املهم أن يخصص سوق العمل بكفاءة رأس املال البشري الستخداماته األكثر إنتاجية من أجل  ومن

تعزيز اإلنتاجية وتسهيل التحول الهيكلي. ويعتمد مستوى كفاءة سوق العمل على سرعة إعادة توزيعه 

ص الوقت للعمالة من القطاعات األقل إنتاجية إلى تلك األكثر إنتاجية. كما يقال أنه من خالل تقلي

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 للعاملين مما يؤدي بهم إلى االستثمار بشكل 

لتكنولوجيات الجديدة واحتياجات أكبر في التعليم. وفي اقتصاد متنام، ستستثمر الشركات املزيد في ا

 القوى العاملة للحصول بسرعة على مهارات جديدة مطلوبة لالستفادة من هذه التكنولوجيات.

ويسهم التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة إسهاما كبيرا في تعزيز اإلنتاجية فضال عن مصالح األفراد 

تشكل جزءا ال يتجزأ من السياسات والبرامج  واملؤسسات واالقتصاد واملجتمع ككل. ولذلك ينبغي أن

املالية واالقتصادية واالجتماعية وسوق العمل الشاملة في تحقيق النمو االقتصادي املستدام وخلق 

فرص العمل والتنمية االجتماعية. ولذلك ينبغي للحكومات أن تستثمر وتيهئ الظروف الالزمة لتعزيز 

. غير أن العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تحتاج إلى التعليم والتدريب على جميع املستويات

دعم في تصميم وتنفيذ سياسات تعليمية وتدريبية مناسبة لتحقيق التنمية البشرية واإلنتاجية والنمو 

 االقتصادي.
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 ( لتعزيز اإلنتاجية:SGsوفي هذا السياق، تم تحديد أربعة أهداف استراتيجية )

  االستخدام الفعال للقدرات املوجودة :1.4الهدف االستراتيجي 

  تعزيز برامج التدريب أثناء العمل والتعلم مدى الحياة :2.4الهدف االستراتيجي 

  االستثمار في مهارات جديدة :3.4الهدف االستراتيجي 

  االستثمار في البنية التحتية املادية والرقمية املستدامة :4.4الهدف االستراتيجي 

مستوى منظمة التعاون اإلسالمي في تعزيز إنتاجية العمل، تم تحديد مؤشرين ومن أجل مراقبة أداء 

 رئيسيين لألداء هما:

  إنتاجية العمل )الناتج املحلي اإلجمالي حسب العامل، بالسعر  :1.4مؤشر األداء الرئيس

 ، حسب تعادل القوة الشرائية(2011الثابت للدوالر األمريكي لعام 

  صة القوى العاملة ذات املهارات العاليةح :2.4مؤشر األداء الرئيس 

 :2025أدناه املستويات الحالية لهذه املؤشرات واألهداف املحتملة لعام  4.3وترد في الجدول 

 مؤشرات األداء الرئيسية وأهداف تعزيز إنتاجية العمل: 4.3الجدول 

رمز مؤشر 

 األداء الرئيس ي
 2015هدف  2016 إنجاز  وصف مؤشر األداء الرئيس ي

مؤشر أداء 

 :1.4رئيس ي 
 35,000 26,500 إنتاجية العمل )الدوالر األمريكي(

مؤشر أداء 

 :2.4رئيس ي 
 %20 %15.4 حصة القوى العاملة ذات املهارات العالية

 

 االستخدام الفعال للقدرات املوجودة  :1.4الهدف االستراتيجي 

لنتائج املرجوة. ويتطلب االستثمار في سيستغرق أي استثمار لتحسين القدرات القائمة وقتا حتى يحقق ا

رأس املال البشري على وجه الخصوص منظورا طويل األجل لتحقيق القدرات املرغوبة في سوق العمل. 

ومن ثم، فإنه من الضروري، مع إيالء األولوية لالستثمار في رأس املال البشري، االستفادة بفعالية من 

دم نحو النمو االقتصادي واالزدهار. وعالوة على ذلك، فإن املهارات والقدرات القائمة من أجل التق

الوظائف في القطاع العام عادة ما يقال إنها ذات جودة أقل ومنخفضة في اإلنتاجية. وينبغي تعزيز 

 إنتاجية املوظفين في القطاع العام من خالل زيادة دوافعهم ووضع آليات فعالة لتقييم األداء. 
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 اإلجراءات 

 تسهيل حركة القوى العاملة من األنشطة املنخفضة إلى العالية اإلنتاجية :1.1.4اإلجراء 

توفير معلومات أفضل عن فرص العمل في املناطق الحيوية لألشخاص في املناطق ذات  :2.1.4اإلجراء 

 فرص العمل املنخفضة

 تنفيذ سياسات خاصة لتعزيز اإلنتاجية في القطاع العام :3.1.4اإلجراء 

تشجيع املنافسة األقوى من خالل تحرير األسواق من أجل تحقيق املزيد من الكفاءة  :4.1.4اإلجراء 

 واإلنتاجية

وضع آليات لالحتفاظ باليد العاملة املاهرة من خالل توفير فرص العمل الالئق والتخفيف  :5.1.4اإلجراء 

 من األثر السلبي لفقدان األشخاص املهرة من خالل الهجرة

 ع طرائق لالستفادة الفعالة من العمال املهاجرين في سوق العملوض :6.1.4اإلجراء 

 ضمان فعالية أداء مؤسسات سوق العمل في مواءمة املهارات :7.1.4اإلجراء 

 تطوير مهارات الدعم من خالل مكان العمل والتعلم مدى الحياة  :2.4الهدف االستراتيجي 

الت بين الوظائف بما يتفق مع التحول االقتصادي. تزداد الحاجة إلى تطوير مهارات الفرد وإدارة التحو 

وينبغي دعم االستثمار في املهارات من خالل أنشطة اإلرشاد والتوجيه بشأن االحتياجات من املهارات في 

املستقبل. التعلم في مكان العمل مهم بشكل خاص للوظائف املعرفية التي تنطوي على صنع القرار، 

وتطبيق املعرفة الجديدة. ومن ناحية أخرى، فإن أنماط العمل الروتينية  وحل املشكالت، وتعلم األقران

 ال تمنع التعلم فحسب، بل لها، على املدى الطويل، تأثير التجرد من املهارات. 

ولكي يبقى املوظف قادرا على العمل ومنتجا فإنه يحتاج إلى تحديث مهاراته بانتظام ليصبح أكثر كفاءة 

اد عدد األشخاص املؤهلين تأهيال عاليا، زاد احتمال مشاركتهم في أنشطة التعلم. في مجال معين. فكلما ز 

ومع ذلك، يميل الناس أيضا إلى التعلم مدى الحياة بشكل أقل مع تقدمهم في السن، بغض النظر عن 

مستويات مؤهالتهم. وعندما تصبح مهاراتهم مهملة، يقلص العمال املسنون فرصتهم في البقاء قابلين 

وظيف. ولذلك فمن الضروري تشجيع التعلم مدى الحياة ملساعدة العمال على البقاء مع قابلية للت

 التوظيف واإلنتاجية في جميع األعمار وللصناعات لالستجابة التجاهات السوق الجديدة.

وباملثل، لكي تنمو املؤسسة وتصبح قادرة على املنافسة، ينبغي أن توفر بيئة عمل تنطوي على فرص 

لم أثناء العمل وتطبيق معارف ومهارات وكفاءات جديدة. وقد تفتقر املؤسسات إلى الخبرة الالزمة للتع

لتحويل تنظيم عملها إلى منظمة تحفز التعلم، وقد تحتاج إلى دعم خارجي. وفي مثل هذه الحاالت، يمكن 

لتحفيز التعلم في  للحكومات دعم املشاريع من خالل استراتيجيات تنمية املهارات الوطنية والقطاعية

 مكان العمل.
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 اإلجراءات 

  دعم الشركات في وضع وتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتطوير املهارات :1.2.4اإلجراء 

ضمان بيانات ذات نوعية جيدة عن إمكانيات التوظيف واملكاسب ذات الصلة املرتبطة  :2.2.4اإلجراء 

 بمستويات التأهيل املختلفة 

 تعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين على املساهمة في سياسات التعلم مدى الحياة الدينامية :3.2.4اإلجراء 

 ضبط أساسيات التعليم األولي الحتياجات املهارات الحالية واملستقبلية :4.2.4اإلجراء 

رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل واملوظفين حول الحاجة إلى التدريب وتنمية  :5.2.4اإلجراء 

 راتاملها

توجيه األفراد في اختيارهم للتدريب واملهنة وتعزيز االعتراف وقابلية املهارات والكفاءات  :6.2.4اإلجراء 

 واملؤهالت وطنيا ودوليا

تحسين نوعية التعليم والتدريب املهنيين في القطاعات الناشئة والقدرة على تحمل  :7.2.4اإلجراء 

 تكاليفها

ى الحياة من خالل وضع إطار املؤهالت الوطنية، التي تستجيب لتغير تسهيل التعلم مد :8.2.4اإلجراء 

 التكنولوجيا واالتجاهات في سوق العمل

 االستثمار في مهارات جديدة :3.4الهدف االستراتيجي 

ستتطلب الوظائف املستقبلية مستويات أعلى من التعليم، ومزيج مختلف من املهارات واملؤهالت. وهناك 

ديدة ليس فقط لتعزيز قابلية عمل القوى العاملة، وإنما أيضا لزيادة اإلنتاجية حاجة إلى مهارات ج

والقدرة التنافسية للمؤسسات وتحقيق معدالت نمو أعلى. وفي هذا السياق، ينبغي إيالء أولوية جيدة 

وة على لالحتياجات التدريبية لقوة العمل املختصة باالبتكار لتعزيز التنمية القائمة على االبتكار. وعال 

ذلك، ينبغي زيادة االستثمار في برامج التعليم والتدريب الفني واملنهي في القطاعات الناشئة الجديدة 

وتشجيع املشاريع على استخدام التكنولوجيات الجديدة واالستثمار فيها. ونظرا ألن معظم الوظائف 

تراتيجيات املهارات وعملية تطوير تنشئها املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم، فمن املهم تيسير تطوير اس

 املهارات داخل هذه املشاريع. 

ومن املهم أيضا رصد االتجاهات الديمغرافية والتغيرات االقتصادية العاملية. وقد تؤدي التحسينات 

التكنولوجية إلى زيادة اإلنتاجية وتؤدي إلى ظهور صناعات جديدة. وقد يتطلب ذلك مهارات جديدة 

ولكن أيضا يسبب فقدان الوظائف في القطاعات املتدهورة. فاالندماج في االقتصاد  للوظائف الجديدة،

العالمي من خالل التجارة الدولية يتيح إمكانية االنضمام إلى سلسلة القيمة العاملية، ولكنه قد يؤدي 
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قادرة على أيضا إلى تحديات كبيرة للصناعات املحلية. وفي كلتا الحالتين، يلزم تعزيز القدرات لكي تظل 

 املنافسة.

 اإلجراءات 

ضمان أن تقوم أسواق العمل بإعادة توزيع العمالة بشكل فعال من القطاعات ذات  :1.3.4اإلجراء 

 اإلنتاجية املنخفضة إلى قطاعات أكثر إنتاجية جديدة

 توليد حوافز لالستثمار في مهارات جديدة من خالل آليات مكافأة مختلفة :2.3.4اإلجراء 

تشجيع الشركات الناشئة والبحوث واالبتكار لزيادة الطلب على املهارات الجديدة التي من  :3.3.4اإلجراء 

 شأنها دعم اإلنتاجية والنمو على املدى الطويل

تطوير برامج تلمذة وتدريب منهي مبتكرة لتسهيل انتشار املهارات الجديدة التي ثبت أنها  :4.3.4اإلجراء 

 منتجة في السياق الوطني

 تيسير الهجرة الداخلية للعمالة املاهرة لتحسين نوعية القوى العاملة ونقل مهارات جديدة :5.3.4جراء اإل 

توفير املعلومات في الوقت املناسب لجميع العمال واملدربين حول الصناعات املتدهورة  :6.3.4اإلجراء 

 الكتساب املبكر للمهارات الجديدةوالناشئة لضمان ا

 االستثمار في البنية التحتية املادية والرقمية املستدامة  :4.4الهدف االستراتيجي 

ال توجد قيمة تذكر للمؤسسة في وجود قوى عاملة أفضل مهارة أو للموظفين في تطوير مهاراتهم، إذا لم 

يتم استخدام هذه املهارات. ومن أجل االستفادة من املهارات القائمة والجديدة، هناك حاجة إلى بيئة 

ة تتمتع باألدوات الضرورية والبنية التحتية األساسية. وإذا لم تكن القدرات املادية مناسبة عمل تمكيني

لالستخدام الفعال لرأس املال البشري، فلن يكون من املمكن تحقيق اقتصاد تنافس ي ونمو مستدام. 

املية، وتمكن من وتوفر هذه البنية التحتية للشركات إمكانية الوصول إلى األسواق املحلية والوطنية والع

 النمو واالبتكار، وتخلق فرص عمل جيدة النوعية.

 اإلجراءات 

 تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة في التعلم والتدريب :1.4.4اإلجراء 

 تحديد احتياجات البنية التحتية املادية والرقمية في تعزيز قدرات القوى العاملة وتطوير  :2.4.4اإلجراء 

 آليات لتلبية هذه االحتياجات

ضمان دعم برامج التعليم وبرامج التدريب قبل التوظيف لتنمية املهارات في استخدام  :3.4.4اإلجراء 

 التكنولوجيا واألدوات الجديدة



 

60 

2025 العمل سوق ل اإلسالمي التعاون  منظمة استراتيجية  

 

زيادة االستثمار في البنية التحتية لتسريع حركة الناس والبضائع تزيد اإلنتاجية والقدرة  :4.4.4اإلجراء 

 يةالتنافس

 تحسين نوعية خدمات البنية التحتية للمؤسسات وإمكانية الوصول إليها واستدامتها :5.4.4 اإلجراء

 من البطالةالتقليص من حدة  .ه

ظلت البطالة من أكثر القضايا تحديا في العالم، وال تزال دول منظمة التعاون اإلسالمي تتمتع بمعدالت 

، فإن معدالت البطالة بالنسبة للقوى العاملة النسائية بطالة أعلى مقارنة بالعالم. وعلى وجه الخصوص

أعلى من معدالت الذكور. وأرقام معدالت البطالة بين الشباب في دول منظمة التعاون اإلسالمي هي أيضا 

عاما( يعانون على نطاق  24و  15ليست واعدة جدا، بحيث يزال الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

عمل الئقة. وبسبب ارتفاع أعداد الشباب نسبيا وارتفاع معدالت بطالة واسع من عدم وجود فرص 

الشباب في دول املنظمة، ال يزال الشباب العاطلون عن العمل يشكلون تحديا هاما في دولها ويتطلب 

 تدخالت عاجلة في مجال السياسات. 

اة العقبات الهيكلية وفي هذا اإلطار، يجب تفعيل القدرة اإلنتاجية لبلدان املنظمة من خالل مراع

الطويلة األمد التي تبقي الكثير من الشباب والنساء واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والعمال ذوي 

املهارات املتدنية عاطلين عن العمل. واألهم من ذلك، أن هناك حاجة إلى سياسات لالستفادة من 

 ى وخفض معدالت الفقر.من أجل تحقيق نمو أعل -اإلمكانات اإلنتاجية ألصولها الهامة 

وتبين اإلحصاءات الدولية ومسح سوق العمل في سيسرك إلى أن البطالة هي من بين أكبر التحديات في 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وعامل مهم يحد من النمو االقتصادي للبقاء تحت إمكاناته. ولذلك، 

البطالة الهيكلية في بلدانها، واالستفادة هناك حاجة إلى تحديد التحديات الخاصة بكل بلد والتي تعزز 

من طائفة واسعة من سياسات سوق العمل بما يشمل السلبي والنشط. ويلزم أيضا أن تكون سياسات 

التعليم والصحة والضمان االجتماعي متسقة مع سياسات العمالة من أجل إيجاد املزيد من فرص 

 ملحرومين. العمل والحد من البطالة، وال سيما بين الضعفاء وا

 ( للحد من البطالة:SGsوفي هذا السياق، تم تحديد أربعة أهداف استراتيجية )

  توسيع سياسات سوق العمل النشطة للحد من البطالة  :1.5الهدف االستراتيجي 

  تنفيذ سياسات لتعزيز خلق فرص العمل :2.5الهدف االستراتيجي 

  البطالة بين الشباب والنساء  تصميم برامج خاصة للحد من :3.5الهدف االستراتيجي 

ومن أجل مراقبة أداء مستوى منظمة التعاون اإلسالمي في الحد من البطالة، يتم تحديد مؤشرين 

 ( هما:KPIsرئيسيين لألداء )

  معدل البطالة )املجموع( :1.5مؤشر أداء رئيس ي 

  معدل بطالة الشباب :2.5مؤشر أداء رئيس ي 
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 :2025يات الحالية واألهداف املحتملة لعام أدناه املستو  5.3وترد في الجدول 

 مؤشرات األداء الرئيسية وأهداف الحد من البطالة: 5.3الجدول 

رمز مؤشر األداء 

 الرئيس ي
 2015هدف  2016إنجاز  وصف مؤشر األداء الرئيس ي

مؤشر أداء 

 :1.5رئيس ي 
 %6.0 %7.4 معدل البطالة )املجموع(

مؤشر أداء 

 :2.5رئيس ي 
 %12.0 %16.0 الشباب معدل بطالة 

 

 سياسات سوق العمل للحد من البطالة :1.5الهدف االستراتيجي 

تؤدي سياسات سوق العمل النشطة دورا هاما في زيادة فرص العمل وتحسين املساواة وتعزيز تنقل 

العمالة وجودة الوظائف والحد من الفقر. ويمكن استخدامها الستهداف مجموعات محددة ملعالجة 

الخاصة بهذه األخيرة، بما في ذلك الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والعاطلين عن  املشاكل

العمل لفترة طويلة واملهاجرين. فهي تساعد على خلق فرص عمل جديدة على املدى املتوسط والطويل 

فقط باالقتران مع سياسات عامة أخرى، مثل سياسات االقتصاد الكلي والسياسات الصناعية 

 يمية. والتعل

واألنواع املختلفة لسياسات سوق العمل النشطة تظهر هيكل مختلف للتكاليف والتأثير على أسواق 

العمل بما في ذلك البطالة. وباعتبارها أكثر األدوات التقليدية لسياسات سوق العمل النشطة، فإن 

عالم، والذي يهدف إلى التدريب هو نوع البرنامج الذي يتم تنفيذه في معظم األحيان في جميع أنحاء ال

تحسين فرص أولئك األشخاص الذين يعانون من مشاكل في سوق العمل بسبب اإلفتقار إلى املهارات 

الكافية. وتهدف برامج الحوافز في القطاع الخاص إلى تشجيع أرباب العمل على توظيف عمال جدد أو 

مل الحر شكال آخر من أشكال الحفاظ على الوظائف الهشة مثل إعانات لألجور. وتشكل مساعدة الع

العمالة املدعومة من القطاع الخاص، التي تقدم املنح أو القروض، وفي بعض األحيان أيضا الدعم 

االستشاري لألفراد العاطلين عن العمل الذين يبدأون أعمالهم الخاصة. تهدف برامج مساعدة البحث 

وظيفة، ورفع كفاءة عملية البحث  عن عمل إلى تشجيع الباحثين عن عمل في جهودهم للعثور على

الشاملة، ونوعية مطابقة الوظائف الناتجة. تركز برامج العمالة املباشرة في القطاع العام على اإليجاد 

 املباشر وتوفير األشغال العامة أو غيرها من األنشطة التي تنتج سلع أو خدمات عامة. 

ف إبقائها مرتبطة بسوق العمل ومنع فقدان رأس وتستهدف هذه البرامج عادة الفئات األكثر حرمانا بهد

املال البشري خالل فترة البطالة. وبما أن سياسات سوق العمل النشطة توفر نطاقا واسعا من الحلول 

للبطالة، فإن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بحاجة إلى إجراء تحليل دقيق للتكاليف واملنافع لكل خيار 
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أخذ ظروف سوق العمل املحلية في عين االعتبار.وتستهدف هذه  من خيارات السياسات من خالل

 من أجل إبقائهم مرتبطين بسوق العمل ومنع فقدان املوارد البشرية 
ً
البرامج عادة الفئات األكثر حرمانا

 خالل فترة البطالة. 

 اإلجراءات 

العمل لرفع مستوى إجراء برامج تدريبية وبناء قدرات منتظمة وفقا الحتياجات سوق  :1.1.5اإلجراء 

 قاعدة مهارات القوى العاملة

تنفيذ أنواع مختلفة من برامج الحوافز للقطاع الخاص، خاصة إذا كان هناك قطاع  :2.1.5اإلجراء 

 خاص قوي لديه آفاق عمل عالية

وضع وتنفيذ برامج املساعدة على البحث عن عمل على شبكة اإلنترنت وخارجها بهدف  :3.1.5اإلجراء 

 لتوافق بين رب العمل واملوظف، والتقليص من وقت وتكلفة البحث عن وظيفةتحسين ا

تصميم برامج توظيف مباشرة فعالة في القطاع العام في ضوء الدراسات التحليلية التي  :4.1.5اإلجراء 

تقيم التأثير املحتمل لهذه البرامج على معدالت بطالة فئات معينة مثل األشجاص ذوي اإلعاقة أو 

 الشباب

إجراء تقییم منتظم لفعالیة مختلف برامج سوق العمل النشطة وتقییم التکالیف  :5.1.5اإلجراء 

 النسبیة إلدخال سیاسات سوق العمل النشطة البدیلة من خالل النظر في املنافع املحتملة

مراجعة سياسات سوق العمل النشطة املنفذة في البلدان املتقدمة لتحديد العوامل  :6.1.5اإلجراء 

 املؤدية إلى نجاح أو فشل هذه السياسات في الحد من البطالة

 تنفيذ السياسات لتعزيز خلق فرص العمل :2.5الهدف االستراتيجي 

يعد بناء سوق عمل يعزز خلق فرص العمل في القطاعين الخاص والعام أمرا أساسيا للحفاظ على 

يدة التصميم أن تخلق فرص عمل معدالت عمالة عالية على املدى الطويل. ومن شأن السياسات الج

جديدة في القطاعات القائمة والجديدة من خالل حفز بيئة األعمال. وفي هذا الصدد، ستؤدي 

السياسات الرامية إلى تحسين املناخ العام لألعمال واالستثمار في دول منظمة التعاون اإلسالمي دورا 

فرص عمل جديدة وتعزيز استثمارات جديدة. رئيسيا في معالجة مشكلة البطالة الهيكلية من خالل خلق 

وال يمكن تحقيق تحسين مناخ األعمال واالستثمار في بلدان املنظمة إال من خالل تدخالت سوق العمل. 

وهناك حاجة أيضا إلى تدابير أخرى في مجال السياسة العامة مثل تيسير التجارة وتنمية الهياكل 

ن بيئة األعمال واالستثمار التي يمكن أن تعزز إيجاد فرص األساسية وتنمية رأس املال البشري لتحسي

 عمل جديدة وخاصة في القطاع الخاص.
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وفي العديد من البلدان النامية، بما في ذلك العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي، يبقى القطاع 

لسياسات العام هو صاحب العمل األول بسبب ضعف القطاع الخاص وضعف تنظيم املشاريع. بيد أن ا

الرامية إلى إيجاد فرص عمل في القطاع العام ترتبط عادة بمخاطر عدم الكفاءة. لذلك، يجب على دول 

املنظمة عدم خلق مناصب جديدة في القطاع العام فقط من أجل خفض معدل البطالة الكلي، مما قد 

صة. وينبغي أن ينصب يؤدي إلى عبء مالي ضخم كبير، وعدم كفاءة في الخدمات العامة والعمالة الناق

التركيز على تخصيص رأس املال البشري القائم بأكثر الطرق فعالية في القطاع العام وزيادة العمالة على 

 أساس الضرورات. 

 اإلجراءات 

إجراء دراسات لرصد وتقييم االتجاهات والفرص في خلق فرص العمل في مختلف  :1.2.5اإلجراء 

 القطاعات االقتصادية

إنشاء قاعدة بيانات لجمع البيانات املتعلقة بخلق الوظائف وجمعها وتقديم إسقاطات  :2.2.5اإلجراء 

قائمة على األدلة بشأن عدد الوظائف التي يتعين إنشاؤها لتحقيق االستقرار في معدالت البطالة والحد 

 منها في املستقبل

التحديات واالختناقات الحالية لخلق تقييم املناخ العام لألعمال واالستثمار بهدف تحديد  :3.2.5اإلجراء 

 فرص العمل

إجراء اإلصالحات الالزمة للقضاء على الخطوات غير الضرورية واملستوى العالي من  :4.2.5اإلجراء 

 البيروقراطية في ممارسة األعمال التجارية التي يمكن أن تحد من وتيرة خلق فرص العمل

املادية لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز االستثمارات الجديدة  االستثمار في البنية التحتية :5.2.5اإلجراء 

 بهدف تعزيز خلق فرص العمل

النظر في تعيين موظفين عموميين إضافيين لتحسين تقديم الخدمات العامة وخاصة في  :6.2.5اإلجراء 

 القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إذا لزم األمر

ث مخططات لحصص العمالة في القطاعين الخاص والعام بهدف النظر في استحدا :7.2.5اإلجراء 

 تحسين آفاق العمالة للفئات املستهدفة

 تصميم برامج خاصة للحد من البطالة بين الشباب والنساء :3.5الهدف االستراتيجي 

تميل معدالت بطالة الشباب، في جميع أنحاء العالم، إلى أن تظل أعلى باملقارنة مع معدالت بطالة 

الغين. وتعاني بلدان املنظمة أيضا من ارتفاع معدالت بطالة الشباب. ونظرا للنسبة املرتفعة نسبيا الب

من الشباب في مجموع السكان في معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، فإنه يبرز كعامل خطر مهم 

أكثر انفتاحا للتنمية السوسيوقتصادية والسالم االجتماعي. وقد يكون الشباب العاطلون عن العمل 
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نسبيا للتأثير على وجهات النظر واملنظمات الراديكالية، وقد يصبحون مدمنين على املخدرات والتبغ 

 والكحول والتكنولوجيا إذا استمروا في البقاء عاطلين عن العمل لفترة طويلة.

راءات شاملة وتتطلب التحديات الحالية واملحتملة لبطالة الشباب في دول منظمة التعاون اإلسالمي إج

من خالل إشراك جميع أصحاب املصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص 

ومؤسسات التعليم ومنظمات املجتمع املدني. وتتباين أسباب البطالة بين البلدان تبعا للظروف 

ية فرص االجتماعية واالقتصادية والسياسية السائدة في كل بلد، ولكن األهم من ذلك هو عدم كفا

العمل وعدم تطابق املهارات. وال تتزايد الوظائف املتاحة بشكل متساو مع زيادة عدد السكان واملشاركة 

في القوى العاملة. والتحدي الذي يواجه العديد من العمال العاطلين عن العمل هو االفتقار إلى املهارات 

يؤدي عدم التوافق بين توفير املهارات الالزمة للوظائف التي من املرجح أن تنشأ مع نمو االقتصاد. و 

 والكفاءات من جانب القوى العاملة الشابة ومطالب أصحاب العمل إلى بطالة هيكلية.

وباملثل، تشير األرقام إلى أن معدل بطالة اإلناث في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، في املتوسط، أعلى 

ن اإلناث حواجز أعلى نسبيا في الوصول إلى بكثير من املعدل املسجل بين الذكور. ويواجه السكا

املؤسسات التعليمية بسبب الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافة والتقاليد والقواعد. وعالوة على 

ذلك، فإن الحقوق االجتماعية للمرأة العاملة في بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالميمحدودة نسبيا 

نمو. ومع ذلك، هناك تقدم كبير على مر الزمن فيما يتعلق بحقوق مثل باملقارنة مع البلدان املتقدمة ال

إجازة الحمل، وإجازة الوالدة مدفوعة األجر، ودعم رعاية الطفل. كما أن التمييز الواسع النطاق في 

العمل ال يشجع العامالت. وفي هذا الصدد، من املهم وضع سياسات شاملة من التعليم إلى التمييز من 

 ن معدالت بطالة اإلناث. أجل الحد م

 اإلجراءات 

 تنفيذ السياسات وتوفير الحوافز لتسهيل االنتقال من املدرسة إلى العمل وخاصة للشباب :1.3.5اإلجراء 

تصميم برامج التلمذة الصناعية، وتوسيع نطاق البحث عن وظيفة وخدمات املشورة  :2.3.5اإلجراء 

 املهنية للشباب

املبادرة بين الشباب والنساء، واستخدام القروض التقليدية )مثل القروض  تعزيز روح :3.3.5اإلجراء 

واالئتمانات( وآليات التمويل غير التقليدية )مثل التمويل البالغ الصغر والتمويل اإلسالمي( لدعم تنظيم 

 املشاريع

 يبتحسين مهارات الشباب والنساء من خالل التعليم والتعليم املنهي والتدر  :4.3.5اإلجراء 

وضع سياسات إلعادة إدماج الشباب والنساء في مؤسسات التعليم، خاصة إذا لم يكملوا  :5.3.5اإلجراء 

 التعليم األساس ي
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تشجيع آليات التنسيق بين أصحاب املصلحة الرئيسيين في الحد من البطالة بين الشباب  :6.3.5اإلجراء 

 والنساء

ملزيد من الشباب والنساء من خالل تنظيم برامج تشجيع أصحاب العمل على توظيف ا :7.3.5اإلجراء 

 للتوعية فضال عن تقديم بعض أشكال الحوافز 

رصد االتجاهات في املؤشرات املتعلقة ببطالة الشباب والنساء بعناية من أجل إعداد  :8.3.5اإلجراء 

 سلبيةاستجابة أفضل للسياسة العامة عندما تكون هناك عالمات مبكرة على صدمات سوق العمل ال

التعاون مع منظمات املجتمع املدني املتخصصة في رفع مستوى مهارات الشباب واملرأة  :9.3.5اإلجراء 

 وقضايا العمالة

مراجعة تدابير الضمان االجتماعي بغية توفير حقوق املرأة في املعايير الدولية مثل إجازة  :10.3.5اإلجراء 

 الحمل ودعم رعاية الطفل

عة القواعد واألنظمة القائمة في أسواق العمل من منظور املساواة بين الجنسين مراج :11.3.5اإلجراء 

 ووضع سياسات فعالة ملكافحة التمييز القائم على نوع الجنس في العمل

  توفير التدريب ألرباب العمل للحد من التمييز القائم على نوع الجنس في العمل :12.3.5اإلجراء 
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 التنفيذ خطة 
 

 

 

إجراء في إطار خمسة مجاالت مواضيعية  162هدفا استراتيجيا مع  21قة االستراتيجية هذه تقترح وثي

مؤشرات أداء  10( في كل مجال مواضيعي، مع ما مجموعه KPIsمختلفة. هناك مؤشران رئيسيان لألداء )

ية مؤشرات أداء رئيس 10رئيسية. ومن شأن التنفيذ الفعال لإلجراءات أن يسهل تحقيق األهداف في 

. وال تحدد االستراتيجية أي هدف وطني؛ حيث أن جميع األهداف على مستوى منظمة 2025بحلول عام 

التعاون اإلسالمي. وتهدف االستراتيجية في جوهرها إلى تحقيق األهداف على مستوى املنظمة من خالل 

يع البلدان لهذه تشجيع تنفيذ إجراءات معينة على املستوى الوطني وتعزيز الشراكة لتسهيل تنفيذ جم

اإلجراءات بسهولة. ولذلك، تتطلب االستراتيجية تعزيز التعاون والشراكة لتحسين القدرات الجماعية في 

 معالجة القضايا والتحديات املشتركة.

ولعل جميع بلدان املنظمة تتوفر على برامج أو استراتيجيات خاصة بسوق العمل الخاصة بها للتصدي 

وعادة ما تكون لدى الحكومات الوطنية معرفة أفضل بمصادر التحديات  للتحديات التي تواجهها.

وقيودها واإلجراءات املطلوبة للتصدي للتحديات التي تواجه مواردها الحالية. وفي هذا السياق، ال تهدف 

هذه االستراتيجية إلى فرض إجراءات جديدة لتحسين ظروف سوق العمل الخاصة بها، ولكن لتسهيل 

الدول األعضاء في املنظمة لتحقيق األهداف الوطنية. ومن ثم فإنها تشجع على اتخاذ إجراء الشراكة بين 

 جماعي لحل مشاكلها املشتركة وتعزيز التعاون في مجاالت سياساتية محددة.

 طريقة التنفيذ

ي ، تتمحور هذه االستراتيجية تماما حول الشراكة. وتتمثل روح هذه الوثيقة ف1كما هو مبين في القسم 

تحديد البلدان التي تحقق أداء جيدا في سياسات سوق العمل املحددة، والبلدان األخرى التي تحتاج إلى 

دعم من الشركاء الخارجيين، ومن ثم تعزيز الشراكة وتقاسم املعارف فيما بين البلدان في مجاالت 

 السياسات املحددة هذه.

نفيذ االستراتيجية. وسيكون تنفيذ اإلجراءات على واستنادا إلى الفهم أعاله، يقترح األسلوب التالي لت

املستوى الوطني. وقد تكون بعض البلدان تنفذ بالفعل بعض اإلجراءات بشكل فعال، ولكن بعضها 

اآلخر قد يواجه تحديات في تنفيذها. وفي هذا الصدد، سيجري سيسرك استقصاء على اإلنترنت كل عام 

إنجازها أو االنتهاء منها جزئيا أو بلك التي لم يتم البدء بها بعد. لجمع املعلومات عن اإلجراءات التي تم 
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باإلضافة إلى ذلك، سيسأل سيسرك الدول األعضاء عما إذا كانت على استعداد لنقل معارفهم وخبراتهم 

في اإلجراءات التي أكملوها. كما سيطلب أيضا من الدول األعضاء التي لم تبدأ أو أنجزت جزئيا إجراء 

إذا كانت مستعدة لالستفادة من معارف وخبرات الدول األعضاء األخرى في منظمة التعاون  محدد ما

 اإلسالمي في بدء أو استكمال هذا اإلجراء.

وبشكل أكثر تحديدا، سيحاول املركز، بالنسبة لكل إجراء، معرفة ما يلي من الدول األعضاء بشأن وضع 

 كل إجراء: سواء

 لتبادل املعرفة والخبرة، وعلى استعداد إن تم اإلنجاز -

 ، ولكن بحاجة إلى تجميع املزيد من املعرفة قبل تقاسم التجربةإن تم اإلنجاز -

 ، وال يتطلبون تقاسم املعرفة لإلنتهاءإن تم الشروع دون انتهاء -

 ، وتبادل املعرفة سيكون مفيدا لإلنتهاءإن تم الشروع دون انتهاء -

 واإلنتهاءاسم املعرفة للبدء ، ولكن ال يتطلبون تقإن لم يتم الشروع بعد -

 ، ولكن تقاسم املعرفة سيكون مفيدا للشروع واالنتهاءإن لم يتم الشروع بعد -

وستساعد هذه العملية على تحقيق نتيجتين. أوال، سيكون من املمكن رؤية التقدم املحرز على مر الزمن 

تحقيق األهداف في العشر وتحديد عدد البلدان التي تحقق تنفيذ اإلجراءات وإلى أي مدى تسهم في 

مؤشرات رئيسية. وثانيا، سيكون من املمكن تحديد البلدان التي هي جيدة في تنفيذ إجراءات معينة وعلى 

استعداد لنقل معارفها وخبراتها وكذلك البلدان التي تفكر في املعارف والخبرات الخارجية من بلدان 

 يل بدء وإنجاز اإلجراءات.منظمة التعاون اإلسالمي األخرى التي من شأنها تسه

وبعد تحديد البلدان التي تفكر في تقاسم املعارف والخبرات ستكون ذات قيمة بالنسبة لعملية تنفيذ 

السياسات الوطنية، فإن مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، بما في ذلك سيسرك، ستيسر 

عمل للبلدان املعنية. وستخدم هذه العملية تنظيم أنشطة التدريب وتبادل املعارف والبرامج وحلقات ال

غرض االستراتيجية في تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في املنظمة للتصدي للتحديات املشتركة في 

سوق العمل. وسيساعد ذلك أيضا على االستفادة من التنوع الكبير الذي لوحظ في منطقة منظمة 

 في سوق العمل.التعاون اإلسالمي من حيث املعرفة والتجارب 

 اإلبالغ

استنادا إلى نتائج الدراسات االستقصائية السنوية، سيصدر سيسرك تقريرا مرحليا عن عملية تنفيذ 

وثيقة االستراتيجية. كما سيقوم بتعميم النسخة اإللكترونية من التقرير فورا على جميع مراكز التنسيق 

ارير أيضا إلى االجتماعات الوزارية أو اجتماعات كلما تم وضع اللمسات األخيرة عليها. وستقدم هذه التق

 اللجنة التوجيهية التي تعقد في ذلك العام. 
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وسيعرض التقرير املرحلي معدل إنجاز اإلجراءات في إطار كل مجال مواضيعي على مستوى منظمة 

وقائمة  التعاون اإلسالمي، والبلدان األعلى أداء فيها من حيث استكمال اإلجراءات وتقاسم املعارف،

بأنشطة تقاسم املعارف املحتملة في تلك السنة، من بين أمور أخرى. وسيتضمن التقرير أيضا فرعا عن 

أفضل املمارسات في إجراءات معينة؛ إذا رغبت أي دولة عضو في تبادل معرفتها وخبرتها، فإنها تستطيع 

 رير املرحلي السنوي.توفير قصة نجاحها بشراكة مع سيسرك في شكل مكتوب ليتم نشرها في التق

 املسؤوليات

يمكن أن يكون سيسرك الهيئة الفنية الرئيسية ملراقبة وتقييم التقدم املحرز واإلبالغ عنه. وباإلضافة إلى 

ذلك، يمكن أن يلعب دورا تسهيليا في نقل املعرفة والخبرة بين البلدان األعضاء من خالل أنشطة 

 مختلفة 

ن يلعب دورا رائدا في تنفيذ البرامج املتعلقة بتقاسم املعرفة والخبرات، ويمكن للبنك اإلسالمي للتنمية أ

كجزء من برنامج الربط العكس ي. كما يمكن أن يوفر الدعم املالي لبرامج تبادل املعارف التي تسهلها 

 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي األخرى.

إلسالمي تحمل بعض املسؤولیات التي ، يمكن ملرکز العمل في منظمة التعاون ااوبمجرد أن یصبح عملي

 یقوم بھا سيسرك لتیسير تنفیذ االستراتیجیة.

ويمكن لألمانة العامة للمنظمة أن تشرف على العملية برمتها وأن تقوم بالتدخالت الالزمة كلما دعت 

 الحاجة إلى ذلك.

صال وطنية لتمكين ويتوقع من الدول األعضاء أن تيسر آلية الرصد والتنفيذ عن طريق تعيين جهات ات

االتصال وتقديم ردود الفعل واالستجابات في الوقت املناسب للمسوح والطلبات األخرى. وقد ينظرون 

 أيضا في تنظيم برامج تدريبية طوعية من خالل املساهمة بشكل كبير في ميزانية هذه البرامج.

 وماذا بعد

ك حاجة إلى جهات تنسيق من كل بلد. بغية التمكن من إجراء استقصاء عبر اإلنترنت بانتظام، هنا

وستجري االتصاالت املتعلقة ببرامج التدريب وغيرها من برامج تقاسم املعارف من خالل نفس مراكز 

 التنسيق.

وستكون الخطوة األولى عبارة عن مسح أولي للحالة الراهنة للدول األعضاء في تنفيذ اإلجراءات. وينبغي 

بعد املوافقة على وثيقة االستراتيجية. ولذلك، سيطلب من الدول أن يتم ذلك في غضون ثالثة أشهر 

 األعضاء تقاسم نقاط االتصال في غضون شهرين بعد املوافقة على وثيقة االستراتيجية.
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 ومقاصدها الرئيسية األداء مؤشرات قائمة :1 امللحق
 

 لكل مجال مواضيعي: 2025الحالية واألهداف املحتملة لعام  ترد أدناه املستويات

 

 2015هدف  2016إنجاز  وصف مؤشر األداء الرئيس ي رمز مؤشر األداء الرئيس ي

 أ. تشجيع املشاركة في القوى العاملة

 1.1مؤشر أداء رئيس ي 
نسبة املشاركة في القوى العاملة )جميع 

 السكان(
58.7% 63% 

 2.1مؤشر أداء رئيس ي 
الفجوة بين الجنسين في معدل املشاركة 

 في القوى العاملة
38% 30% 

 ب. تعزيز قابلية العمل

 %57 %54.3 نسبة العمالة إلى عدد السكان 1.2مؤشر أداء رئيس ي 

 *2.2مؤشر أداء رئيس ي 
حصة اإلنفاق العام على سياسات سوق 

 العمل النشطة
%?? %?? 

 ج. حماية سالمة العمال ورفاههم

 *1.3أداء رئيس ي  مؤشر 
النفقات العامة للحماية االجتماعية 

 كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي
%?? %?? 

 %15 %41.7 معدل العمالة الفقيرة  2.3مؤشر أداء رئيس ي 

 د. تعزيز إنتاجية العمل

 35,000 26,500 إنتاجية العمل )الدوالر األمريكي( 1.4مؤشر أداء رئيس ي 

 %20 %15.4 حصة القوى العاملة ذات املهارات العالية 2.4س ي مؤشر أداء رئي

 ه. الحد من البطالة

 %6.0 %7.4 معدل البطالة )املجموع( 1.5مؤشر أداء رئيس ي 

 %12.0 %16.0 معدل بطالة الشباب  2.5مؤشر أداء رئيس ي 

 األعضاء الدول  قبلتوفير البيانات من  نبغي* ي
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 االستراتيجية إلجراءاتوا األهداف قائمة :2 امللحق
 

 أ. تشجيع املشاركة في القوى العاملة

 اإلجراءات األهداف االستراتيجية

 :1.1الهدف االستراتيجي 

تحسين آفاق سوق 

 العمل ونتائجه

إيالء اهتمام خاص لحل مشكلة البطالة الهيكلية من خالل  :1.1.1اإلجراء 

 تصميم إصالحات منظمة جيدا لسوق العمل

القيام باالستثمارات الالزمة لتحسين فعالية سوق العمل،  :2.1.1اإلجراء 

من خالل إدخال أدوات البحث عن الوظائف القائمة على تكنولوجيا 

 املعلومات على الصعيد الوطني

مراجعة كفاءة وظائف القطاع العام من خالل وضع معايير  :3.1.1اإلجراء 

 سوق العملووصف وظيفي بهدف تحسين اآلفاق والنتائج في 

االستثمار في التعليم والتدريب لرفع مستوى مهارات الناس  :4.1.1اإلجراء 

 وتحسين آفاق سوق العمل لديهم

تحسين نظم الضمان االجتماعي لتشجيع مشاركة القوى  :5.1.1اإلجراء 

 العاملة غير املاهرة في سوق العمل

لتعاون اإلسالمي فيما تبادل ونقل الخبرات من دول منظمة ا :6.1.1اإلجراء 

 يتعلق بمبادرات الحد من الخمول في سوق العمل 

 :2.1الهدف االستراتيجي 

تعزيز تنمية املهارات وفقا 

 الحتياجات سوق العمل

إجراء دراسات تشخيصية لتقييم مالمح القوى العاملة غير  :1.2.1اإلجراء 

 سوق العملالنشطة وفهم االحتياجات لتنمية املهارات وفقا الحتياجات 

مراجعة برامج التعليم بهدف تحسين جودتها وتزويد  :2.2.1اإلجراء 

 الطالب باملهارات التي سيكون الطلب عليها بشدة في أسواق العمل

استثمارات خارج املقياس في نظام التعليم والتدريب الفني  :3.2.1اإلجراء 

 واملنهي للسكان غير النشطين

صالحات في سوق العمل بغية تيسير نقل املهارات إجراء إ  :4.2.1اإلجراء 

 األساسية عبر املهن املختلفة

تشجيع أرباب العمل على أن يكونوا أكثر شمولية من خالل  :5.2.1اإلجراء 

توظيف األشخاص ذوي الخلفيات التعليمية املتنوعة طاملا لديهم املهارات 

 األساسية لالضطالع بواجباتهم
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ين الحوار مع ممثلي القطاع الخاص لتوفير التدريب تحس :6.2.1اإلجراء 

أثناء العمل بغية تسهيل نقل املعرفة، وال سيما بالنسبة للعاطلين عن 

 العمل لفترة طويلة

ضمان التنسيق الجيد بين مختلف املؤسسات مثل وزارات  :7.2.1اإلجراء 

ور التعليم والتنمية والعمل والتخطيط من أجل التقليل من أوجه القص

إلى الحد األدنى والحد من ازدواجية الجهود والقضاء على االختالفات بين 

 التوقعات بشأن اتجاهات سوق العمل

 :3.1الستراتيجي االهدف 

تنفيذ سياسات شاملة 

لتعزيز مشاركة النساء 

 والشباب واملسنين

تحديد التحديات التي تواجهها النساء والشباب وكبار السن  :1.3.1اإلجراء 

 تي تثنيهم عن العمل في سوق العملوال

رسم خارطة طريق ملعالجة التحديات التي تواجهها النساء  :2.3.1اإلجراء

 والشباب وكبار السن 

تحديد املؤشرات اإلحصائية القائمة ووضع مؤشرات :  3.3.1اإلجراء 

جديدة لقياس واستعراض التقدم املحرز في التصدي للعوامل التي تثني 

 شباب واملسنين عن العمل في سوق العملالنساء وال

تسهيل االنتقال من املدرسة إلى العمل للشباب من خالل : 4.3.1اإلجراء 

 تعزيز التدريب الداخلي وبرامج التدريب على العمل

النظر في توفير حوافز مالية وغير مالية للسكان من اإلناث : 5.3.1اإلجراء 

 عملوالشباب واملسنين لدعمهم في سوق ال

إجراء التغييرات التشريعية الالزمة لتشجيع كبار السن أو : 6.3.1اإلجراء 

املتقاعدين على العمل بنشاط في سوق العمل، من خالل ترتيبات عمل 

 مرنة تشمل وظائف استشارية أو مؤقتة أو بدوام جزئي

تمكين مشاركة املرأة في األنشطة االقتصادية من خالل : 7.3.1اإلجراء 

 تعليمها بغية تزويدها باملهارات الالزمة تعزيز 

التصدي لترتيبات سوق العمل املتحيزة جنسانيا لخلق : 8.3.1اإلجراء 

 سوق عمل أكثر مواتاة وخاصة بالنسبة للنساء

تحسين إمكانية توظيف كبار السن عن طريق تعديل بيئات : 9.3.1اإلجراء 

العقلية وتوفير التدريب أماكن العمل بما يتماش ى مع قدراتهم البدنية و 

والتعليم املستهدفين وتكييف نظم الضمان االجتماعي لتوفير حوافز 

 للعمل في أعمار كبيرة
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: 4.1الهدف االستراتيجي 

وضع سياسات لتضييق 

الفجوة بين املشاركة في 

سوق العمل في املناطق 

 الحضرية والريفية

لتحسين مهارات  تصميم وتنفيذ برامج تعليمية موجهة :1.4.1اإلجراء 

 الشباب والنساء والكبار الذين يعيشون في املناطق الريفية

تنفيذ سياسات لدعم الشباب الذين يعيشون في املناطق   :2.4.1اإلجراء 

الريفية، وهم ليسوا في التعليم وال في التدريب، لكي ينشطوا في سوق 

 ائز املاليةالعمل من خالل حوافز خاصة مثل برامج املنح الدراسية والجو 

تنظيم برامج للتوعية والترويج للوالدين الذين يعيشون في  :3.4.1اإلجراء 

 املناطق الريفية بشأن أهمية تعليم الفتيات والفتيان

ضمان تحسين أداء خدمات التوظيف العامة في املناطق  :4.4.1اإلجراء 

لة التي يمكن الريفية وتيسير إمكانية الوصول إليها من خالل املكاتب املتنق

 أن تصل إلى املناطق النائية

وضع مؤشرات أداء رئيسية لتحسين رصد معدالت عدم   :5.4.1اإلجراء 

النشاط في املناطق الريفية من خالل األخذ في عين االعتبار الظروف 

 املحلية مثل ارتفاع معدل العمالة غير الرسمية في قطاع الزراعة

 :5.1الهدف االستراتيجي 

برامج وسياسات تصميم 

لتفعيل إمكانيات الفئات 

الضعيفة بما في ذلك 

املعوقين واملجرمين 

السابقين والنازحين في 

 سوق العمل

تصميم برامج تدريبية خاصة وتشجيع الناس في الفئات  :1.5.1اإلجراء 

 الضعيفة على تحسين مهاراتهم ومؤهالتهم

ة للمعوقين واملجرمين تنظيم برامج تعليمية وتدريبية خاص :2.5.1اإلجراء 

 السابقين واملشردين لتزويدهم بمهارات جديدة في مجاالت مناسبة

تنقيح وتحديث التشريعات من أجل مكافحة أفضل للتمييز  :3.5.1اإلجراء 

 في العمل استنادا إلى خلفيات الناس

تعزيز التنسيق بين أصحاب املصلحة الرئيسيين )مثل وزارة  :4.5.1اإلجراء 

يم، ووزارة العمل، ووزارة الصحة( لتحسين آفاق العمالة املتاحة التعل

 للفئات الضعيفة

رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل حول إمكانات  :5.5.1اإلجراء 

 املعوقين واملجرمين السابقين واملشردين في العمل

استعراض أفضل املمارسات والسياسات املطبقة في دول  :6.5.1اإلجراء 

لتشجيع املعوقين واملجرمين السابقين واملشردين على العمل في نظمة امل

 سوق العمل 

النظر في تنفيذ برامج التأهيل املجتمعي من أجل فهم : 7.5.1إلجراء ا

إدماجهم في سوق على  املساعدةأفضل لذوي االحتياجات الخاصة و 

 العمل
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إدخال حصص خاصة للباحثين عن عمل مع بعض : 8.5.1اإلجراء 

 يوب لزيادة قابليتهم للعمل وبالتالي تشجيعهم على أن يكونوا نشطينالع

 ب. تعزيز قابلية العمل

 اإلجراءات األهداف االستراتيجية

 :1.2الهدف االستراتيجي 

تحسين قاعدة مهارات 

القوى العاملة بشكل كبير 

 لتعزيز القابلية للعمل

التعلم القائمة  زيادة التحصيل العلمي، وتشجيع أنظمة :1.1.2اإلجراء 

 على العمل، ورفع مستوى التدريب املنهي

تحسين فعالية وكفاءة جميع نظم التعليم والتدريب في رفع  :2.1.2اإلجراء 

 مهارات وكفاءات القوى العاملة

معالجة نقاط الضعف في نظم التعليم والتدريب لتحسين  :3.1.2اإلجراء 

يتركون املدرسة في وقت مخرجات التعلم وتقليل عدد الشباب الذين 

 مبكر

تمكين القوى العاملة من توقع وتلبية االحتياجات املتغيرة  :4.1.2اإلجراء 

بسرعة ألسواق العمل الديناميكية في سياق التغير التكنولوجي 

 والديموغرافي

توفير إمكانيات الفرص الثانية ألولئك الذين انسحبوا من  :5.1.2اإلجراء 

حقوا أبدا بها من خالل تقديم برنامج مرنة وديناميكية املدرسة أو لم يلت

 للتعليم العام املتكامل والتدريب املنهي والخبرة في العمل.

وضع طرائق لالعتراف باملهارات والكفاءات املكتسبة خارج  :6.1.2اإلجراء 

 التعليم الرسمي والتصديق عليها

مختلف الخلفيات ضمان حصول األفراد والجماعات من  :7.1.2اإلجراء 

 واملركز االجتماعي على فرص متساوية للتدريب وفرص تنمية املهارات

تبادل الخبرات املتعلقة بتحسين قاعدة املهارات للقوى  :8.1.2اإلجراء 

 العاملة بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ونقلها

 :2.2الهدف االستراتيجي 

الحد من عدم تطابق 

 املهارات

تقييم وتوقع االحتياجات املتغيرة من املهارات ملختلف املهن  :1.2.2اإلجراء 

 والقطاعات بسرعة وتحديث برامج تطوير املهارات بانتظام

توفير املعلومات في الوقت املناسب لجميع أصحاب  :2.2.2اإلجراء 

املصلحة حول الصناعات املتدنية والناشئة ومنحهم فرصة التخاذ قرار 

 مبكر بشأن أولوياتهم

محاذاة النظم التعليمية مع احتياجات سوق العمل من  :3.2.2اإلجراء 

 خالل جعل النظام التعليمي أكثر توجها نحو الطلب
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تحسين نظام التعليم والتدريب في املجالين الفني واملنهي  :4.2.2اإلجراء 

 وضمان تلبية احتياجات الشباب وأرباب العمل

س مستويات املهارات األساسية وضع مؤشرات لقيا :5.2.2اإلجراء 

 للتوظيف واالستثمار في تطوير هذه املهارات

ضمان بيانات ذات نوعية جيدة عن إمكانيات التوظيف  :6.2.2اإلجراء 

 واملكاسب ذات الصلة املرتبطة بمستويات التأهيل املختلفة 

من ( لتحديد والتحقق SRSتطوير نظام االعتراف باملهارات ) :7.2.2اإلجراء 

املهارات والخبرات السابقة املكتسبة في العمل، والتي يمكن أن تسهل 

االنتقال إلى وظائف جديدة سهلة ومريحة وتمكن من االنتقال من 

 االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي

االستثمار في برامج التعليم من الدرجة الثانية للشباب : 8.2.2اإلجراء 

م التعليمي في مرحلة مبكرة لضمان أن لديهم الذين انسحبوا من النظا

 املهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب

إشراك أصحاب العمل في تحديد املهارات واملعارف  :9.2.2اإلجراء 

 املطلوبة لسد الفجوة بين نظام التعليم وسوق العمل

علومات رصد نجاح املتدربين في سوق العمل وتقاسم امل :10.2.2اإلجراء 

 مع مؤسسات التعليم والتدريب 

 :3.2الهدف االستراتيجي 

تنفيذ سياسات خاصة 

لتعزيز قابلية الفئات 

 الضعيفة للتوظيف

وضع آليات لرصد وتقييم التحديات التي تواجهها الفئات  :1.3.2اإلجراء 

 الضعيفة في الحصول على املهارات واملؤهالت الالزمة لتشغيلها

تحسين البيانات ورصد القدرات من أجل رصد حالة  :2.3.2اإلجراء 

 التعليم والفئات الضعيفة بانتظام 

تحسين آفاق التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل  :3.3.2اإلجراء 

 مراجعة سياسات التعليم والعمل الوطنية 

ضمان التعاون الناجح بين مراكز التوظيف الوطنية  :4.3.2اإلجراء 

ية الوطنية لتحسين إمكانية عمالة األشخاص ذوي واملؤسسات الصح

 اإلعاقة.

زيادة الوعي في املجتمع وبين أرباب العمل للتغلب على  :5.3.2اإلجراء 

بعض التحديات مثل املعايير االجتماعية واملعتقدات الخ ... التي تعرقل 

توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة والنازحين واملجرمين السابقين وغيرهم 

 ئات الضعيفة من الف

تعزيز برامج التأهيل املجتمعي من أجل فهم أفضل لذوي  :6.3.2اإلجراء 

االحتياجات الخاصة ومساعدتهم على إدخالهم وإدماجهم في الحياة 

 العملية 
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تقييم احتياجات الجناة للتدريب املنهي وتوفير التدريب  :7.3.2اإلجراء 

 يا قبل اإلفراج عنهموالتوجيه الالزمين إلعادة إدماجهم اقتصاد

إنشاء قاعدة بيانات عن مهارات املشردين من أجل تسهيل  :8.3.2اإلجراء 

عملية مطابقة املوظفين مع أصحاب العمل واملؤسسات التي توفر 

 التدريب

تقديم التدريب واملشورة للنازحين لتسهيل تكيفهم وإعادة  :9.3.2اإلجراء 

 إدماجهم اقتصاديا في بيئة جديدة 

توفير فرص عمل خاصة لالجئين من أجل تجنب تشويه  :10.3.2اإلجراء 

 مهاراتهم والتخفيف من حرمانهم االقتصادي.

 :2.4الهدف االستراتيجي 

تحسين أداء أسواق 

 العمل واملؤسسات

ضمان تحسين أداء أسواق العمل في تحسين نتائج  :1.4.2اإلجراء 

 سياسات سوق العمل النشطة 

تحسين فعالية أسواق العمل في الحد من تجزئة سوق  :2.4.2اإلجراء 

 العمل وتعزيز قابلية تنقل العمال

ضمان أن مؤسسات سوق العمل قادرة على إنشاء  :3.4.2اإلجراء 

وتكييف وتطوير أساليب وأدوات تقييم جديدة تعكس مهارات العمل 

 األساسية وكفاءات الباحثين عن عمل

لية خدمات التوظيف العامة في توفير خدمات تحسين فعا :4.4.2اإلجراء 

مصممة خصيصا لدعم الباحثين عن عمل ودعم الطلب في سوق العمل 

وتنفيذ نظم قياس األداء وتيسير االعتراف باملهارات املكتسبة خارج نظام 

 التعليم والتدريب الرسميين

 تعزيز اإلصالح املؤسس ي في منظمات التدريب العام :5.4.2اإلجراء 

تشجيع آليات التنسيق بين أصحاب املصلحة الرئيسيين في  :6.4.2اإلجراء 

 تعزيز حلول املهارات املحلية

ضمان قيام مؤسسات سوق العمل بتطوير قاعدة بيانات  :7.4.2اإلجراء 

والحفاظ عليها ونشر املعلومات في الوقت املناسب عن فرص العمل 

 واملهارات وفرص التعلم والتدريب

رفع مستوى الوعي حول خدمات التوظيف العامة وتحسين  :8.4.2ء اإلجرا

 إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات للجميع
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 ج. حماية سالمة العمال ورفاههم

 اإلجراءات الستراتيجيةا األهداف

 :1.3الهدف االستراتيجي 

ضمان مكان عمل آمن 

 وصحي

القدرات والفرص إجراء تقييمات شاملة لالحتياجات و  :1.1.3اإلجراء 

 القائمة في مجال السالمة والصحة املهنية

وضع بنية تحتية تشريعية وآليات تفتيش أفضل في أماكن  :2.1.3اإلجراء 

العمل للحد من حاالت الوفيات واإلصابات واألمراض املتصلة بالعمل 

 وتعزيز ثقافة الوقاية في مجال السالمة والصحة املهنية

مؤشرات السالمة والصحة املهنية واألدوات املبتكرة وضع  :3.1.3اإلجراء 

لتحسين جمع بيانات عنها تكون موثوق بها، فضال عن تحديد الحوادث 

 املهنية والحد منها

تعميم السالمة والصحة املهنية في برامج التعليم والتدريب  :4.1.3اإلجراء 

 املنهي

السالمة املهنية في وضع إجراءات واضحة إلدارة الصحة و  :5.1.3اإلجراء 

العمل على أساس املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون اإلسالمي واملعايير 

 الوطنية والدولية القائمة بشأن الصحة والسالمة املهنية

تحسين القدرات على القضاء على مخاطر السالمة والصحة  :6.1.3اإلجراء 

 مل غير املقبولةأو الحد منها عند مصدرها وحماية العمال من أشكال الع

دعم الشركات لتوفير بيئة عمل مريحة التي تفض ي إلى  :7.1.3اإلجراء 

 الصحة البدنية والعقلية

دعم أنشطة شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة  :8.1.3اإلجراء 

( في تعزيز قدرات املوارد املؤسسية OIC-OSHNETوالصحة املهنية )

نظمة التعاون اإلسالمي، وكذلك في إقامة والبشرية للبلدان األعضاء في م

تعاون أوثق لتبادل املعارف والخبرات والتكنولوجيات الجديدة وإجراء 

البحوث والتدريب املشتركة، وتبادل املمارسات الجيدة، وتنظيم مبادرات 

 ومشاريع وبرامج جديدة في ميدان السالمة والصحة املهنية

جيهية ملعايير السالمة والصحة املهنية تعزيز املبادئ التو  :9.1.3اإلجراء 

ملنظمة التعاون اإلسالمي بقصد إنفاذ اللوائح واملعايير الدولية للسالمة 

 والصحة املهنية
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النظر في إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة  :10.1.3اإلجراء 

والصحة املهنية، يكون هيكال ينتسب إلى املنظمة بميزانية مخصصة، 

ع املزيد من التعاون النشط والسلس بشأن الصحة والسالمة لتشجي

 املهنية

 :2.3الهدف االستراتيجي 

توسيع تدابير الحماية 

 االجتماعية للجميع

توسيع نطاق انتشار وكفاءة سياسات العمل النشطة  :1.2.3اإلجراء 

والسلبية للحيلولة دون حرمان األشخاص في أوقات البطالة، بما في ذلك 

 حقاقات البطالةخطط است

وضع أو تعزيز خطط شاملة للضمان االجتماعي وغيرها من  :2.2.3اإلجراء 

 آليات الحماية االجتماعية

إيالء اهتمام خاص للحماية االجتماعية للفئات الضعيفة،  :3.2.3اإلجراء 

بما في ذلك األطفال والشباب واألشخاص املنتمون إلى األقليات 

ت الخاصة واملشردون داخليا واملهاجرون واألشخاص ذوو االحتياجا

 وغيرهم من األشخاص املشردين قسرا عبر الحدود

 تعزيز األمن الوظيفي وحماية العمال من الفصل التعسفي :4.2.3اإلجراء 

ضمان التوازن بين العمل والحياة من خالل تحسين  :5.2.3اإلجراء 

 ياتهم األسريةترتيبات وقت العمل للسماح للعمال بالوفاء بمسؤول

احترام املفاوضة الجماعية وحرية تكوين الجمعيات لجميع  :6.2.3اإلجراء 

 العمال

ضمان حماية األمومة وفقا للمعايير الدولية للحفاظ على  :7.2.3اإلجراء 

 صحة األم والطفل وتوفير األمن الوظيفي

 :3.3الهدف االستراتيجي 

منع التمييز في سوق 

 العمل ومكان العمل

احترام وتعزيز وتحقيق تكافؤ الفرص واملعاملة للنساء  :1.3.3اإلجراء 

 والرجال دون أي تمييز

مكافحة التمييز والتحامل والكراهية على أساس العرق أو  :2.3.3اإلجراء 

اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياس ي أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة 

 أو السن أو أي أسباب أخرى 

تعزيز القدرات الوطنية لنظم تفتيش العمل وآليات تسوية  :3.3.3جراء اإل 

 املنازعات من أجل رصد وتنفيذ التشريعات املتعلقة بعدم التمييز في العمل

تيسير وصول املرأة على قدم املساواة مع غيرها من  :4.3.3اإلجراء 

األجور الجماعات التي يحتمل أن تكون عرضة للتمييز إلى وظائف مدفوعة 

 لتعزيز التمكين االقتصادي واملساواة في سوق العمل

ضمان املعاملة غير التمييزية وبيئة عمل آمنة للعمال  :5.3.3اإلجراء 

 املهاجرين في جميع القطاعات
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اتخاذ جميع التدابير العملية لتعزيز فهم الجمهور وقبول  :6.3.3اإلجراء 

 مبادئ عدم التمييز

 :4.3الهدف االستراتيجي 

القضاء على عمل 

 األطفال والعمل الجبري 

اتخاذ جميع التدابير الالزمة ملنع عمل األطفال وتحديده  :1.4.3اإلجراء 

 والقضاء عليه

اتخاذ تدابير فورية وفعالة ملنع أسوأ أشكال عمل األطفال  :2.4.3اإلجراء 

 والقضاء عليها كما حددتها منظمة العمل الدولية

تعزيز الفرص التعليمية لألطفال وخفض تكاليف التعليم  :3.4.3اإلجراء 

عن طريق تخفيض الرسوم املدرسية وغيرها من النفقات ذات الصلة أو 

 إزالتها كضمانة ضد األطفال الذين يصبحون ضحايا للعمل الجبري 

توفير خدمات الحماية االجتماعية لحماية األطفال والفئات  :4.4.3اإلجراء 

 الضعيفة

القضاء على العمل الجبري أو اإللزامي، بما في ذلك االتجار  :5.4.3ء اإلجرا

باألشخاص، عن طريق جهود هادفة لتحديد ضحايا العمل الجبري 

 وإطالق سراحهم

معالجة األسباب الجذرية لتعرض العمال للعمل القسري أو  :6.4.3اإلجراء 

 اإللزامي، وتنظيم حمالت توعية

دابير وقائية فعالة لتلبية احتياجات جميع الضحايا اتخاذ ت :7.4.3اإلجراء 

 من أجل املساعدة الفورية واإلنعاش وإعادة التأهيل على املدى الطويل

تنفيذ برامج التدريب على املهارات للفئات السكانية  :8.4.3اإلجراء 

املعرضة للخطر لزيادة فرص توظيفهم وفرصهم وقدرتهم على كسب 

 الدخل

تعزيز حرية تكوين الجمعيات واملفاوضة الجماعية لتمكين  :9.4.3اإلجراء 

 العمال املعرضين للخطر من االنضمام إلى نقابات العمال

تحسين االمتثال لقوانين العمل الوطنية واللوائح مع معايير  :10.4.3اإلجراء 

 العمل الدولية املصادق عليها

 :5.3الهدف االستراتيجي 

الحد من العمالة غير 

مية وتعزيز العمل الرس

 الالئق

إجراء تقييم وطني وتشخيص لعوامل السمة غير النظامية  :1.5.3اإلجراء 

 وخصائصها وأسبابها وظروفها

تصميم وتنفيذ القوانين واللوائح والسياسات والتدابير  :2.5.3اإلجراء 

األخرى التي تهدف إلى تسهيل االنتقال إلى االقتصاد الرسمي استنادا إلى 

 ت التقييم الوطنيةدراسا
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توفير حوافز لالنتقال الفعال إلى االقتصاد الرسمي، بما في  :3.5.3اإلجراء 

ذلك تحسين فرص الحصول على التمويل واألسواق والتكنولوجيا والبنية 

 التحتية والتعليم وبرامج التدريب

ة اتخاذ التدابير الالزمة ملعالجة ظروف العمل غير املأمون :4.5.3اإلجراء 

 وغير الصحية التي غالبا ما ترتبط بالعمل في االقتصاد غير الرسمي

إجراء إصالحات إلدخال األعمال التجارية لتسهيل إضفاء  :5.5.3اإلجراء 

الطابع الرسمي على الوحدات االقتصادية الصغيرى والصغيرة عن طريق 

خفض تكاليف التسجيل واالمتثال وتحسين فرص الحصول على الخدمات 

 طية الضمان االجتماعيوتغ

اتخاذ تدابير ملعالجة التهرب الضريبي وتجنب املساهمات  :6.5.3اإلجراء 

 االجتماعية وقوانين العمل واللوائح التي تؤدي إلى زيادة الطابع غير الرسمي

إدراج إطار سياساتي متكامل في االستراتيجيات أو الخطط  :7.5.3اإلجراء 

 االنتقال إلى االقتصاد الرسمياإلنمائية الوطنية لتيسير 

 

 د. تعزيز إنتاجية العمل

 اإلجراءات األهداف االستراتيجية

 :1.4الهدف االستراتيجي 

االستخدام الفعال للقدرات 

 املوجودة

تسهيل حركة القوى العاملة من األنشطة املنخفضة إلى  :1.1.4اإلجراء 

 العالية اإلنتاجية

أفضل عن فرص العمل في املناطق  توفير معلومات :2.1.4اإلجراء 

 الحيوية لألشخاص في املناطق ذات فرص العمل املنخفضة

 تنفيذ سياسات خاصة لتعزيز اإلنتاجية في القطاع العام :3.1.4اإلجراء 

تشجيع املنافسة األقوى من خالل تحرير األسواق من  :4.1.4اإلجراء 

 أجل تحقيق املزيد من الكفاءة واإلنتاجية

وضع آليات لالحتفاظ باليد العاملة املاهرة من خالل  :5.1.4جراء اإل 

توفير فرص العمل الالئق والتخفيف من األثر السلبي لفقدان األشخاص 

 املهرة من خالل الهجرة

وضع طرائق لالستفادة الفعالة من العمال املهاجرين في  :6.1.4اإلجراء 

 سوق العمل
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ء مؤسسات سوق العمل في مواءمة ضمان فعالية أدا :7.1.4اإلجراء 

 املهارات

 :2.4الهدف االستراتيجي 

تعزيز برامج التدريب أثناء 

 العمل والتعلم مدى الحياة

دعم الشركات في وضع وتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل   :1.2.4اإلجراء 

  وتطوير املهارات

توظيف ضمان بيانات ذات نوعية جيدة عن إمكانيات ال :2.2.4اإلجراء 

 واملكاسب ذات الصلة املرتبطة بمستويات التأهيل املختلفة 

تعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين على املساهمة في  :3.2.4اإلجراء 

 سياسات التعلم مدى الحياة الدينامية

ضبط أساسيات التعليم األولي الحتياجات املهارات  :4.2.4اإلجراء 

 الحالية واملستقبلية

رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل واملوظفين حول  :5.2.4اإلجراء 

 الحاجة إلى التدريب وتنمية املهارات

توجيه األفراد في اختيارهم للتدريب واملهنة وتعزيز  :6.2.4اإلجراء 

 االعتراف وقابلية املهارات والكفاءات واملؤهالت وطنيا ودوليا

املهنيين في القطاعات تحسين نوعية التعليم والتدريب  :7.2.4اإلجراء 

 الناشئة والقدرة على تحمل تكاليفها

تسهيل التعلم مدى الحياة من خالل وضع إطار املؤهالت  :8.2.4اإلجراء 

 الوطنية، التي تستجيب لتغير التكنولوجيا واالتجاهات في سوق العمل

 :3.4الهدف االستراتيجي 

 االستثمار في مهارات جديدة

ن تقوم أسواق العمل بإعادة توزيع العمالة ضمان أ :1.3.4اإلجراء 

بشكل فعال من القطاعات ذات اإلنتاجية املنخفضة إلى قطاعات أكثر 

 إنتاجية جديدة

توليد حوافز لالستثمار في مهارات جديدة من خالل آليات  :2.3.4اإلجراء 

 مكافأة مختلفة

زيادة الطلب تشجيع الشركات الناشئة والبحوث واالبتكار ل :3.3.4اإلجراء 

على املهارات الجديدة التي من شأنها دعم اإلنتاجية والنمو على املدى 

 الطويل

تطوير برامج تلمذة وتدريب منهي مبتكرة لتسهيل انتشار  :4.3.4اإلجراء 

 املهارات الجديدة التي ثبت أنها منتجة في السياق الوطني

اهرة لتحسين نوعية تيسير الهجرة الداخلية للعمالة امل :5.3.4اإلجراء 

 القوى العاملة ونقل مهارات جديدة
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توفير املعلومات في الوقت املناسب لجميع العمال  :6.3.4اإلجراء 

واملدربين حول الصناعات املتدهورة والناشئة لضمان االكتساب املبكر 

 للمهارات الجديدة

 :4.4الهدف االستراتيجي 

االستثمار في البنية التحتية 

 الرقمية املستدامةاملادية و 

تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  :1.4.4اإلجراء 

 الجديدة في التعلم والتدريب

تحديد احتياجات البنية التحتية املادية والرقمية في تعزيز  :2.4.4اإلجراء 

 قدرات القوى العاملة وتطوير آليات لتلبية هذه االحتياجات

عم برامج التعليم وبرامج التدريب قبل التوظيف ضمان د :3.4.4اإلجراء 

 لتنمية املهارات في استخدام التكنولوجيا واألدوات الجديدة

زيادة االستثمار في البنية التحتية لتسريع حركة الناس :4.4.4اإلجراء 

 والبضائع تزيد اإلنتاجية والقدرة التنافسية

تية للمؤسسات تحسين نوعية خدمات البنية التح :5.4.4اإلجراء 

 وإمكانية الوصول إليها واستدامتها

 

 البطالة حدة من التقليصه. 

 اإلجراءات األهداف االستراتيجية

  :1.5الهدف االستراتيجي 

توسيع سياسات سوق 

العمل النشطة للحد من 

 البطالة

إجراء برامج تدريبية وبناء قدرات منتظمة وفقا  :1.1.5اإلجراء 

 لرفع مستوى قاعدة مهارات القوى العاملةالحتياجات سوق العمل 

تنفيذ أنواع مختلفة من برامج الحوافز للقطاع الخاص،  :2.1.5اإلجراء 

 خاصة إذا كان هناك قطاع خاص قوي لديه آفاق عمل عالية

وضع وتنفيذ برامج املساعدة على البحث عن عمل على  :3.1.5اإلجراء 

وافق بين رب العمل واملوظف، شبكة اإلنترنت وخارجها بهدف تحسين الت

 والتقليص من وقت وتكلفة البحث عن وظيفة

تصميم برامج توظيف مباشرة فعالة في القطاع العام في  :4.1.5اإلجراء 

ضوء الدراسات التحليلية التي تقيم التأثير املحتمل لهذه البرامج على 

 معدالت بطالة فئات معينة مثل األشجاص ذوي اإلعاقة أو الشباب

إجراء تقییم منتظم لفعالیة مختلف برامج سوق العمل  :5.1.5اإلجراء 

النشطة وتقییم التکالیف النسبیة إلدخال سیاسات سوق العمل 

 النشطة البدیلة من خالل النظر في املنافع املحتملة
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مراجعة سياسات سوق العمل النشطة املنفذة في البلدان  :6.1.5اإلجراء 

امل املؤدية إلى نجاح أو فشل هذه السياسات في املتقدمة لتحديد العو 

 الحد من البطالة

 :2.5الهدف االستراتيجي 

تنفيذ سياسات لتعزيز خلق 

 فرص العمل

إجراء دراسات لرصد وتقييم االتجاهات والفرص في خلق  :1.2.5اإلجراء 

 فرص العمل في مختلف القطاعات االقتصادية

لجمع البيانات املتعلقة بخلق  إنشاء قاعدة بيانات :2.3.5اإلجراء 

الوظائف وجمعها وتقديم إسقاطات قائمة على األدلة بشأن عدد 

الوظائف التي يتعين إنشاؤها لتحقيق االستقرار في معدالت البطالة 

 والحد منها في املستقبل

تقييم املناخ العام لألعمال واالستثمار بهدف تحديد  :3.3.5اإلجراء 

 الحالية لخلق فرص العمل التحديات واالختناقات

إجراء اإلصالحات الالزمة للقضاء على الخطوات غير  :4.3.5اإلجراء 

الضرورية واملستوى العالي من البيروقراطية في ممارسة األعمال التجارية 

 التي يمكن أن تحد من وتيرة خلق فرص العمل

القدرة االستثمار في البنية التحتية املادية لتحسين  :5.3.5اإلجراء 

 التنافسية وتعزيز االستثمارات الجديدة بهدف تعزيز خلق فرص العمل

النظر في تعيين موظفين عموميين إضافيين لتحسين  :6.3.5اإلجراء 

تقديم الخدمات العامة وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة 

 والتعليم، إذا لزم األمر

ص العمالة في النظر في استحداث مخططات لحص :7.3.5اإلجراء 

 القطاعين الخاص والعام بهدف تحسين آفاق العمالة للفئات املستهدفة

 :4.5الهدف االستراتيجي 

تصميم برامج خاصة للحد 

من البطالة بين الشباب 

 والنساء 

تنفيذ السياسات وتوفير الحوافز لتسهيل االنتقال من  :1.4.5اإلجراء 

 املدرسة إلى العمل وخاصة للشباب

تصميم برامج التلمذة الصناعية، وتوسيع نطاق البحث  :2.4.5ء اإلجرا

 عن وظيفة وخدمات املشورة املهنية للشباب

تعزيز روح املبادرة بين الشباب والنساء، واستخدام  :3.4.5اإلجراء 

القروض التقليدية )مثل القروض واالئتمانات( وآليات التمويل غير 

ر والتمويل اإلسالمي( لدعم تنظيم التقليدية )مثل التمويل البالغ الصغ

 املشاريع

تحسين مهارات الشباب والنساء من خالل التعليم  :4.4.5اإلجراء 

 والتعليم املنهي والتدريب
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وضع سياسات إلعادة إدماج الشباب والنساء في  :5.4.5اإلجراء 

 مؤسسات التعليم، خاصة إذا لم يكملوا التعليم األساس ي

جيع آليات التنسيق بين أصحاب املصلحة الرئيسيين تش :6.4.5اإلجراء 

 في الحد من البطالة بين الشباب والنساء

تشجيع أصحاب العمل على توظيف املزيد من الشباب  :7.4.5اإلجراء 

والنساء من خالل تنظيم برامج للتوعية فضال عن تقديم بعض أشكال 

 الحوافز 

ت املتعلقة ببطالة الشباب رصد االتجاهات في املؤشرا :8.4.5اإلجراء 

والنساء بعناية من أجل إعداد استجابة أفضل للسياسة العامة عندما 

 تكون هناك عالمات مبكرة على صدمات سوق العمل السلبية

التعاون مع منظمات املجتمع املدني املتخصصة في رفع  :9.4.5اإلجراء 

 مستوى مهارات الشباب واملرأة وقضايا العمالة

مراجعة تدابير الضمان االجتماعي بغية توفير حقوق  :10.4.5 اإلجراء

 املرأة في املعايير الدولية مثل إجازة الحمل ودعم رعاية الطفل

مراجعة القواعد واألنظمة القائمة في أسواق العمل من  :11.4.5اإلجراء 

منظور املساواة بين الجنسين ووضع سياسات فعالة ملكافحة التمييز 

 نوع الجنس في العملالقائم على 

توفير التدريب ألرباب العمل للحد من التمييز القائم على  :12.4.5اإلجراء 

  نوع الجنس في العمل
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