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 توطئة

ال شك أن سوق العمل القائم على الشمول واإلدارة الرشيدة من العوامل الجوهرية املساهمة في تنمية املوارد 

البشرية وتوظيفها بفعالية لتحقيق مستويات جيدة من التنمية االجتماعية واالقتصادية. وفي هذا السياق، 

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كمجموعة، بتركيبة سكانية فتية ونشطة، وهذا يمثل  تتمتع

ميزة مهمة بالنسبة لها من حيث تكوين قوى عاملة ذات مهارة وفعالية لتحفيز التنمية والنمو 

إجمالي % من 20.3االقتصادي.فأحدث اإلحصاءات تشير إلى أن مجموعة بلدان املنظمة استأثرت بحصة 

. وبالتزامن مع ذلك، 2019% من إجمالي القوى العاملة الشابة في العالم عام 26.5القوى العاملة في العالم و 

سجلت بلدان املنظمة أيضا تحسنا كبيرا على مستوى أداء أسواق العمل، ويتمثل ذلك في تراجع حصتي 

% و 50.7% إلى 55.1من  2019و  2010ن عامي العمالة الهشة والقوى العاملة الفقيرة خالل الفترة املمتدة بي

% املسجلة عام 14.4%، على التوالي. كما ارتفعت نسبة األشخاص ذوي املهارات العالية من 30.6% إلى 41.8

 .2019% عام 16.0إلى  2010

ها لكن بالرغم من اإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من حيث موارد

البشرية، ال تزال تسجل معدالت متدنية نسبيا على مؤشرات سوق العمل من حيث املشاركة والعمالة  

% من القوى العاملة في بلدان املنظمة 44لم تكن نسبة ما يقارب  2019واإلنتاجية. فعلى سبيل املثال، لحدود 

مليون عاطل عن العمل، فيما  47 %، بمعدل يفوق 6.7نشطة في سوق العمل، وبلغ املعدل اإلجمالي للبطالة 

% من املستوى املسجل في البلدان املتقدمة. كما 29.7لم يتعد مستوى إنتاجية العمل في بلدان املنظمة نسبة 

% من األشخاص املزاولين لعمل معين مصنفون ضمن فئة العمالة الهشة. وباإلضافة إلى ذلك، 50أن أكثر من 

 ين على مستوى املشاركة في سوق العمل كبيرة نسبيا في بلدان املنظمة.ال تزال الفجوة القائمة بين الجنس

أضرارا أكبر باملكتسبات املحققة بصعوبة بالغة على  19-ومن املتوقع أن يلحق التفش ي املستمر لجائحة كوفيد

مستوى تحسين وضع سوق العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كما من شأنه أيضا أن 

مليون شخص وظائفهم  8يجعل صانعي السياسات في موقف تشوبه تحديات أكبر. ويرتقب أيضا أن يخسر 

. وفي الوقت الذي قد يخسر ماليين األشخاص وظائفهم، تشكل 2020في بلدان املنظمة بحلول نهاية عام 

لهشة تحديات العوامل املتمثلة في ضعف تغطية برامج الضمان االجتماعي وارتفاع مستويات العمالة ا

اجتماعية واقتصادية إضافية. وتبقى الفئات املحرومة، بما في ذلك النساء والشباب وذوي اإلعاقة، أكثر 

الفئات عرضة لتراجع الطلب على العمالة. فإمكانية تلقيهم إلعانات البطالة والدخل املرتبط بها ضعيفة في 

في العديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. لكن  حالة طول فترة البطالة بسبب القدرات املالية املحدودة

البنية السكانية الراهنة واملستقبلية لهذه البلدان تشكل فرصة أمامها لتحقيق نمو سريع إذا ما عرفت كيف 



 توطئة

 

iv 

تستفيد بعالية من للقوى العاملة الشابة والديناميكية التي تتمتع بها. وفي إطار التصدي للوباء العاملي وفي ظل 

األنشطة االقتصادية، بات التنفيذ املشترك الستراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل أمرا  تباطؤ

 غاية في األهمية، ال سيما للتصدي للتحديات املشتركة القائمة في سوق العمل.

 من تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول سوق العمل تقييما شامال 2020وفي هذا السياق، يستعرض إصدار  

ألبرز اتجاهات سوق العمل في البلدان األعضاء في املنظمة بهدف تسليط الضوء على الوضع الراهن والتوصل 

لفهم أفضل لكل ما يتعلق بهذا املجال والتحديات التي تتخلله. كما يقدم التقرير تحليال مفصال لعملية تنفيذ 

اء على نتائج مسح أجراه سيسرك، حيث بن 2025استراتيجية سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

وثقت من خالله العديد من قصص النجاح وأفضل املمارسات القائمة في الدول األعضاء لتعزيز التعاون 

من تقرير  2020البيني وتيسير عملية تبادل املعارف والخبرات بين الدول األعضاء في املنظمة. إن إصدار 

ل نتاج لالستثمار الكبير في الوقت والجهد والتفاني من قبل فريق منظمة التعاون اإلسالمي حول سوق العم

األبحاث في سيسرك. وهنا أود أن أعرب عن شكري وتقديري ألعضاء فريق األبحاث على عملهم الدؤوب 

وإسهاماتهم القيمة، على أمل أن يساهم هذا التقرير في إثراء النقاش املتعلق بالسياسات بخصوص أنجع 

لتجاوز التحديات املرتبطة بالعمالة والنهوض بأداء سوق العمل في البلدان االعضاء في منظمة السبل املمكنة 

 التعاون اإلسالمي.

 

 نبيل دبور 

 املدير العام

 سيسرك
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 ملخص

 

 

يستعرض هذا التقرير تحديثا للوضع الراهن لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة غلى 

بناء  2025تقدم املحرز نحو تنفيذ  استراتيجية سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام تقييم موجز لل

على مؤشرات األداء الرئيسية والردود على الدراسة االستقصائية التي أجراها سيسرك الواردة من البلدان 

 األعضاء. ويعرض التقرير كذلك نماذج من أفضل املمارسات بشأن تنفيذ االستراتيجية.

 وفيما يلي أبرز ما خلص إليه التقرير:

 املشاركة في القوى العاملة والعمالة

  إجمالي سجلت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي زيادة على نحو مطرد في حصتها من

. ومن جهة 2019% عام 20.3إلى  2010% املسجلة عام 18.3في العالم من نسبة  القوى العاملة

% 21.8في نصيب القوى العاملة الشبابية تبدو أكثر جالء، إذ ارتفعت من نسبة  أخرى، فإن الزيادة

 .2019% عام 26.5إلى  2010املسجلة عام 

  على 56في بلدان املنظمة مستقرا نوعا ما على معدل يقارب  معدل املشاركة في القوى العاملةوظل %

أن نسبة مشاركة اإلناث البالغة . إال 2019% لحدود عام 56.7امتداد العقد املاض ي، وبلغ نسبة 

 .2019% في 47.2% تقل كثيرا عن املعدل العاملي البالغ 38.1

   خالل 39.0% إلى 40.1في بلدان املنظمة من  نسبة مشاركة الشباب في القوى العاملةوتراجعت %

البلدان . وفي الوقت ذاته، تراجعت هذه النسبة بحدة أكبر في 2019و  2010الفترة املمتدة بين عامي 

 .2019 في% 41.2 معدل العاملي%. وبلغ املتوسط 41.2% إلى 48.4النامية غير األعضاء في املنظمة من 

  على الصعيد العاملي تراجعا  نسبة العمالة إلى عدد السكانوفي العقد املاض ي من الزمن، سجلت

وقدرت هذه  .2019% عام 57.4بعد أن بلغت  2010% عام 58.8متواصال. فقد تراجعت لنسبة 

، وهو الرقم الذي تراجع بشكل طفيف 2010% عام 53.5النسبة في مجموعة بلدان املنظمة بمعدل 

. وبلغت نسبة العمالة إلى عدد السكان بالنسبة لإلناث فقط نصف نسبتها في 2019% عام 52.9إلى 

 صفوف الذكور في بلدان املنظمة.
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  ومن العاملين 45.8من العاملين بأجر ورواتب ، بلغت نسبة األفراد العاملين 2019ولحدود عام ،%

%. ومع 3.5%، ومن أرباب العمل  13.1%، ومن العمال املساهمين من األسرة 37.5لحسابهم الخاص 

تزايد نسبة العاملين مقابل أجور ورواتب وأرباب العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، تسجل 

% في 55.1مقارنة بمعدل  2019% في عام 50.7غت معدل تراجعا تدريجيا وبل العمالة الهشةنسبة 

 %.62.8. لكن مستوى هشاشة النساء العامالت ظل مرتفعا بشكل مفرط بمعدل 2010

  معدالت  2019و  2016وقد سجلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة املمتدة بين عامي

املتقدمة والبلدان النامية غير األعضاء في مرتفعة مقارنة باملمعدل العاملي ومعدل البلدان بطالة 

في البلدان النامية  5.1% في بلدان املنظمة، و 6.7املنظمة. فقد بلغ متوسط معدل إجمالي البطالة 

% في البلدان املتقدمة. ويبقى معدل البطالة في صفوف اإلناث في بلدان 4.8غير األعضاء في املنظمة، و 

 .2019% عام 8.1ع باقي مجموعات البلدان بمعدل املنظمة هو األعلى باملقارنة م

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

 معدل البطالة في صفوف الشباب، كان متوقعا أن يبلغ 2019في جميع أنحاء العالم. ولحدود عام 

% في البلدان املتقدمة وسيستقر على 10.5يتراجع املعدل إلى %، بينما س14.5في بلدان املنظمة نسبة 

 % في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة.13.8

  في الوقت الراهن. خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب وعلى الصعيد العاملي، يعد خمس الشباب

لتعليم والتدريب في بلدان املنظمة ومن املتوقع أن يبلغ عدد الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة وا

% في 11.2% في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، و 22.4%. وتبلغ هذه النسبة 25.8نسبة 

 البلدان املتقدمة.

  بشكل كبير على األنشطة االقتصادية، وتداعياتها لم تستثن سوق  19-جائحة كوفيدوأثر تفش ي

. وإذا 2020% عام 1البطالة على الصعيد العاملي بنسبة تقارب العمل. ومن املتوقع أن يرتفع معدل 

زادت البطالة بنفس املعدل في مجموعة بلدان املنظمة، فإن العدد اإلجمالي للعاطلين سيرتفع من 

. وفي أسوأ 2020مليون عاطل عن العمل في  53.3مليون إلى  47.7مستواه التقديري السابق البالغ 

مليون شخص عام  55دد العاطلين عن العمل في بلدان املنظمة عتبة السيناريوهات، سيتجاوز ع

2020. 

 املهارات واإلنتاجية والدخل

 في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي منخفض نسبيا. فالتقديرات  املستوى التعليمي للقوى العاملة

م األساس ي، وهذا % من القوى العاملة دون مستوى التعلي28تشير إلى أن املستوى التعليمي ملا يقارب 

% في البلدان املتقدمة. 0.4% في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة و 14.1الرقم ال يتعدى 

% من مجموع القوى العاملة هي التي تتمتع بمستوى التعليم 30.6وباإلضافة إلى ذلك، فقط نسبة 
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دم في بلدان املنظمة فهي ال األساس ي. أما حصة القوى العاملة ذات مستوى التعليم املتوسط واملتق

 % على التوالي.12.3% و 23.5تتعدى 

  ومؤهالت الشخص عامال من العوامل املهمة التي تساهم في زيادة قابلية  مستوى مهاراتويمثل

العمالة في سوق العمل وتعزيز اإلنتاجية. ومن املالحظ أنه مع ارتفاع حصص األشخاص العاملين 

الية، تسجل حصة األشخاص العاملين ذوي املستويات املتدنية من ذوي املهارات املتوسطة والع

املهارات تراجعا سنة بعد سنة. وبلغت حصة األشخاص املتمتعين بمستويات عالية من املهارات في 

 .2010% في 14.4مقابل  2019% في 16بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

 لى ثالثة قطاعات، أي الزراعة والصناعة وعند توزيع إجمالي معدل العمالة في بلدان املنظمة ع

%، وتقدر حصة قطاع 32.3تقدر بنسبة  الزراعةوالخدمات، فإن الحصة التي يستأثر بها قطاع 

 %.46.5بحصة تناهز  الخدمات%، بينما يستأثر قطاع 21.2بما يقارب  الصناعة

  2010املمتدة بين عامي في مسار تصاعدي خالل الفترة  إنتاجية العملوعلى الصعيد العاملي، اتجهت 

دوالر  24500. وحتى في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ارتفعت إنتاجية العامل الواحد من 2019و 

، َمقيسة باألسعار الدولية الثابتة استنادا إلى 2019دوالر في  28400إلى  2010أمريكي املسجلة عام 

% 29.7وعة بلدان املنظمة لم ينتج أكثر من (. لكن العامل العادي في مجمPPPتعادل القوة الشرائية )

 .2019فقط من الناتج الذي أنتجه نظيره في البلدان املتقدمة عام 

  تراجعت نسبة فئة األشخاص الذين يعيشون في "فقر مدقع" في مستويات الدخلوبخصوص ،

. 2019ام % ع12.6إلى  2010% املسجلة عام 18.3البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 

واتجهت أيضا نسبة العاملين الذين يعيشون في "فقر معتدل" في مسار تراجعي وأشارت التقديرات 

. في املقابل، ظلت نسبة دخل العاملين املصنفين 2010% في 23.5مقابل  2019% في 19إلى أنها ستبلغ 

، كسب 2017ام %. ففي ع24ضمن فئة الذين يعيشون على "حافة الفقر" مستقرة على معدل يقارب 

دوالرا  23دوالرا أمريكيا سنويا )أو ما يعادل  271العامل من فئة العشر األخير من سلم توزيع الدخل 

دوالر، أو ما  91200% األكثر دخال 10فقط في الشهر(، بينما كسب العامل املصنف ضمن فئة الـ

 دوالر أمريكي في الشهر. 7600يعادل 

 اإلسالمي لسوق العمل تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون 

  يكشف تقييم مؤشرات األداء الرئيسية أنه في الوقت الذي يتم فيه تسجيل بعض التقدم في التقليص

من معدل الفقر في صفوف العمال وتحسين مستويات اإلنتاجية واملهارات، لم يكن ممكنا تحسين 

وف الشباب والفوارق بين املؤشرات املتعلقة بلمشاركة في سوق العمل والبطالة والبطالة في صف

 الجنسين من حيث املشاركة في سوق العمل.
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  بلدا عضوا في املنظمة على الدراسة االستقصائية التي أجراها سيسرك،  20ووفقا للردود الواردة من

% من جميع اإلجراءات املوص ى بها في وثيقة االستراتيجية، وتم الشروع في 32فقد تم االنتهاء من تنفيذ 

% منها. كما أن عددا من البلدان أبدت 30منها، فيما لم يتم بعد البدء في تنفيذ  %38تنفيذ 

% من الحاالت. وهذا يعكس توفر 68استعدادها للمشاركة في األنشطة املتعلقة بتبادل املعرفة في 

الشروط املبدئية الالزمة للمض ي قدما وتحقيق األهداف االستراتيجية املقترحة في وثيقة استراتيجية 

 .2025سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

   5و  3وأعلى معدالت التقدم في التنفيذ أو بدأ التنفيذ تسجل على مستوى املجالين املواضيعيين .

وباملقابل، تبقى أعلى حصة من اإلجراءات التي لم يتم بعد الشروع في تنفيذها مندرجة تحت املجالين 

 .2و  1املواضيعيين 

 رير كذلك قسما الستعراض بعض أفضل املمارسات في مختلف املجاالت املواضيعية ويخصص التق

دراسة حالة بشأن أفضل  17وفقا ملا شاركته البلدان األعضاء في املنظمة. ويتضمن هذا القسم 

بلدان أعضاء. ويتمثل الهدف من دراسات الحالة في تيسير  9املمارسات والدروس ااملستخلصة من 

عارف فيما بين بلدان املنظمة في إطار املساعي املبذولة ملعالجة عدد من التحديات عملية تبادل امل

 املشتركة املتعلقة بسوق العمل.

  وقد قدمت كل من أذربيجان والكاميرون وجيبوتي وماليزيا ونيجيريا وفلسطين وقطر واململكة العربية

 السعودية وتركيا ممارساتها الفضلى في هذا املجال. 

يشير التقرير إلى أن معدل املشاركة في القوى العاملة ونسبة العمالة إلى السكان ونصيب القوى وعموما، 

العاملة ذات مستوى التعليم العالي كلها منخفضة، ولكن باملقابل يسجل معدل البطالة في صفوف اإلناث 

ي ونسبة القوى العاملة ونسبة العمالة الهشة ونسبة العمالة في قطاع الزراعة ومعدل عدم النشاط االقتصاد

ذات التعليم االبتدائي مستويات مرتفعة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة بباقي البلدان النامية 

 والبلدان املتقدمة.

ولكون عدم النشاط االقصادي إشكالية عادة ما تمون طويلة األمد، فهي تجسد معضلة اقتصادية كبرى 

دي واملساعي الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر، باإلضافة إلى زيادة التبعية تتمثل في إعاقة النمو االقتصا

االقتصادية واملساهمة في زيادة الضغوط االقتصادية على املوارد العامة. ومن شأن معالجة هذه املشكلة 

ف من حدة اإلسهام في تحقيق اقتصاد أكثر شمولية وإنتاجية في جميع أنحاء بلدان املنظمة. ومن شأن التخفي

عدم النشاط االقتصادي أن يساهم في معالجة العديد من املشاكل االجتماعية إلى جانب اآلثار الكبيرة 

 املحتملة على التنمية االقتصادية.

وتنفيذ إطار عام سيتأثر بمجموعة كبيرة من العوامل، بما في ذلك ظروف االقتصاد الكلي، وقدرة االقتصاد 

لسيولة النقدية الكفيلة بتغطية تكاليف تنمية املهارات وبعض الحوافز، على خلق فرص عمل جديدة، وا



 2020 العمل سوق  حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير

5 

وقدرة سوق العل على االستفادة من القوى العاملة العاطلة عن العمل ملدة طويلة أو غير املتمرسة... إلخ. 

لذلك ينبغي صياغة استراتيجيات وفق الخصوصيات الوطنية لكل بلد على نحو يراعى جميع هذه العوامل 

تنوعة. لكن في كثير من األحيان ليس من السهل تخصيص موارد محدودة للمجاالت التي تحظى باألولوية في امل

 مختلف القطاعات، بيد أن االستخدام الفعال للموارد يمثل السبيل الوحيد لتحقيق األهداف اإلنمائية.

لبلدان األعضاء في منظمة في تفاقم مستويات عدم اليقين. كما أن مختلف ا 19-تسبب تفش ي جائحة كوفيد

التعاون اإلسالمي تعاني بمستويات متفاوتة من تداعيات وآثار الجائحة وليس من السهل حصرها ألن 

الفيروس ال يزال ينتشر وبدرجات متباينة من الحدة. لكن الصدمات التي خلفها تفش ي املرض على مستوى 

لتفادي حدوث موجة ثانية والتعرض لصدمة العرض والطلب تستلزم تدخالت حازمة على صعيد السياسات 

أقوى من األولى، وللتخفيف من حدة اآلثار السلبية على مختلف الفئات االجتماعية، وإلنعاش دورة األنشطة 

 االقتصادية.

عادة ما تتسبب إجراءات اإلغالق الشامل في انتشار العمالة الناقصة )البطالة املقنعة( أو البطالة في البلدان 

ة. وللتخفيف من التداعيات على سوق العمل، يستدعي األمر تعزيز خدمات دعم التوظيف والبحث املتضرر 

عن فرص الشغل، وإتاحة فرص تدريب للعمال للنهوض بمستوى مهاراتهم. ويمثل بقاء األشخاص في منازلهم 

الحكومات بحكم قوانين تجبرهم على ذلك فرصة ذهبية للتعلم عن بعد وصقل املهارات، وقد تكون حتى 

متدخلة وداعمة ملبادرات التعلم عن بعد. ويمكن تطوير برامج خاصة بإعادة التدريب والتأهيل والنهوض 

بمستوى املهارات بالنسبة لألشخاص الذين باتوا في عداد العاطلين عن العمل ولم تسعفهم الظروف 

ل خدمات البحث عن فرص الكتساب مهارات جديدة، وبالتالي ستصبح مسألة إعادة إدماجهم ممكنة بفض

العمل املخصصة للعمال وحوافز خاصة ألرباب العمل. ولكون القسم األكبر من القوى العاملة في املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة الحجم متمركز في القطاع غير الرسمي، يمكن للعمال املتضررين االستفادة على املدى 

 بطالة والحصول على مساعدات نقدية.القصير من مزايا إضافية تتمثل في التأمين ضد ال
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 والبطالة العمل سوق  في املشاركة 1

 

 

للبنية الديمغرافية للمجتمعات تجليات مباشرة على األنشطة االقتصادية. فنسبة السكان من كل فئة عمرية 

فاق، ولهذه لها آثار على السلوك االدخاري واملشاركة في سوق العمل واالستثمار والقرارات املتعلقة باإلن

العناصر بدورها أثر على االقتصاد من خالل تأثيرها على معدالت نمو الناتج الحقيقي واإلنتاجية والتضخم 

وأسعار الفائدة. والشباب هم الفئة املجتمعية التي أمامها فرصة أكبر لالنخراط في استثمار مهاراتهم الخاصة 

فالشباب الذين يتلقون تعليما جيدا ويتمتعون بآفاق  وباقي العناصر املنتجة لضمان مستقبل أكثر رفاهية.

 مشرقة في سوق العمل بإمكانهم اإلسهام بشكل كبير في تحقيق التنمية االقتصادية.

وبنية سوق العمل في اقتصاد معين تعكس مدى قدرة اإلمكانات القائمة على تحقيق التحول نحو قطاعات 

ي يتميز بها سوق العمل في بلدان املنظمة في انخفاض أكثر إنتاجية. وتتمثل بعض أبرز الخصائص الت

مستويات التمكن من املهارات، وارتفاع معدالت البطالة، ونقص االستثمار في املهارات الجديدة، وارتفاع 

معدالت البطالة غير الرسمية وعدم تطابق املهارات مع متطلبات السوق. وتواجه هذه البلدان تحديات 

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

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

على تحسين املساواة في الحصول على الخدمات، أو الصدمات الخارجية التي تحد من قدرة البلدان على 

 جهة تحديات سوق العمل.موا

تتميز بلدان املنظمة باالرتفاع النسبي ملعدالت النمو السكاني ونسبة عالية من فئة الشباب من مجموع 

السكان مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، وهذا ما يتطلب وضع سياسات خاصة لخلق فرص عمل والنهوض 

ثمة العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي  بمهارات القوى العاملة من أجل تعزيز قابلية العمل. لكن

تجعل مهمة صانعي السياسات أكثر صعوبة. ففي الوقت الذي تجسد فيه السياسات املتعلقة بالتعليم 

 19-وتنمية القطاع الخاص بعضا من القضايا الداخلية ذات األهمية البالغة، فإن أزمة تفش ي جائحة كوفيد

الخارجية التي من شأنها أن تخلف أضرارا طويلة األمد على االقتصادات الحقيقية  األخيرة مثال على التحديات

من حيث انكماش الناتج والعجز املالي وارتفاع معدالت البطالة. وعلى الرغم من اختالف مستويات اآلثار 

ة في معدالت السلبية لألزمة على االقتصاد الحقيقي من بلد آلخر ومن منطقة ألخرى، فستكون الزيادة الكبير 

البطالة في جميع أنحاء العالم أكثر اآلثار حدة. وكنتيجة لذلك، من املتوقع أن تكون التداعيات وخيمة من 
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حيث فقدان الوظائف ونقص ساعات العمل وباقي الخسائر املتعلقة بالدخل. وعادة ما يعاني بمستويات 

ذين يعملون بعقود مؤقتة وفي ظل حماية كبيرة العمال من ذوي املهارات املنخفضة والشباب والعمال ال

وظيفية محدودة. ورغم مختلف أشكال التدخل املتعلقة بالسياسات التي تم اعتمادها منذ بداية األزمة، من 

املرجح أن ترتفع معدالت البطالة بصورة كبيرة على مستوى العالم وستبقى نسبة كبيرة من القوى العاملة غير 

 م التداعيات على تكوين املهارات.نشطة وسيترتب عن ذالك تفاق

يستعرض  1.1تواجه بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تحديات محددة متعلقة ببنية سوق العمل. فالشكل 

نسب العاملين والعاطلين عن العمل وغير النشطين اقتصاديا من مجموع السكان، مصنفين حسب العمر 

(. ومن بين إجمالي السكان الذين هم في سن العمل في بلدان عاما فما فوق  25عاما، والكبار:  24-15)الشباب: 

% منهم فئة الكبار 43.9% وتمثل نسبة 52.9ما يقارب  2019املنظمة، بلغت نسبة الذين يزاولون عمال عام 

% فقط 3.7% فئة الشباب، فيما بلغت نسبة العاطلين عن العمل من إجمالي الذين هم في سن العمل 9و 

% من فئة الذين هم في سن العمل غير 43.3% من الشباب(. من ناحية أخرى، فإن 1.5و % من الكبار 2.2)

نشطين اقتصاديا أو غير منخرطين بنشاط في سوق العمل، سواء من خالل مزاولة عمل معين أو البحث عنه. 

قتصادي ويدل هذا بوضوح على أنه في الوقت الذي تشكل فيه البطالة مصدر قلق بالغ، فإن عدم النشاط اال

يعدإشكاال أكثر تعقيدا. وتبلغ نسبة السكان غير النشطين اقتصاديا في البلدان النامية غير األعضاء في 

%. لذلك، يتعين على بلدان املنظمة القيام 39.4% وفي البلدان املتقدمة 37.9منظمة التعاون اإلسالمي 

مل من خالل مجموعة من السياسات بتدابير خاصة لتشجيع األفراد على االنخراط بفعالية في سوق الع

 املعنية بسوق العمل، وذلك من قبيل البرامج املتعلقة بتنمية املهارات والتعليم املنهي.

 العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالميبنية سوق  :1.1الشكل 

 .2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر ويوليو 
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تتداخل العديد من األسباب التي تدفع ببعض األفراد لعدم املشاركة في القوى العاملة، ومن بينها رعاية أفراد 

عاقة، والدراسة، وعدم توفر الوظائف املناسبة، وعدم الرغبة في األسرة، واإلحالة على التقاعد، واملرض، واإل 

العمل. ويمكن أن يكون للزيادة في عدد األشخاص غير النشطين، ألي سبب من األسباب، أثر على معدل 

البطالة ألن من شأنه أن يقلل من عدد العاملين أو العاطلين عن العمل أو كليهما. وإذا كان عدد العاطلين عن 

 ثابتا، فإن أي تراجع في عدد العاملين سيزيد من معدل البطالة. العمل

كل هذه القضايا تجعل النقاش بشأن أسواق العمل أكثر إثارة لالهتمام. ويعرض القسم األول معلومات 

مفصلة عن ظروف سوق العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من خالل النظر في القضايا املتعلقة 

ق العمل ، ونسبة العمالة إلى عدد السكان، والعمالة الهشة، ومعدل البطالة. كما يقدم باملشاركة في سو 

على البطالة في بلدان املنظمة. والبيانات  19-تحليال موجزا بشأن التداعيات املحتملة لجائحة كوفيد

ديرات املنمذجة املستخدمة في هذا القسم والقسم الذي يليه مستمدة في املقام األول من قاعدة بيانات التق

بعض املعلومات بشأن مزايا وأوجه القصور  1.1ملنظمة العمل الدولية توخيا لكمال البيانات. ويعرض اإلطار 

 التي تشوب قاعدة البيانات هذه.

 املشاركة في القوى العاملة  1.1

يم أداء رغم كون معدل البطالة من املتغيرات الرئيسية على مستوى االقتصاد الكلي ويستخدم عادة لتقي

االقتصاد، إال أنه قد ال يعبر بدقة عن مدى سالمة سوق العمل ألن التعريف يركز على األشخاص الذين 

 التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية :1.1اإلطار 

املنمذجة ملنظمة العمل الدولية. وسلسلة تستند اإلحصاءات املستخدمة في هذا التقرير بشكل كبير إلى التقديرات 

التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية توفر مجموعة من اإلحصاءات القابلة للمقارنة على الصعيد الدولي بشأن 

العمالة، بما في ذلك األرقام املسجلة على الصعيد الوطني وأيضا بيانات مفترضة بالنسبة للبلدان التي تنقص بشأنها بعض 

بيانات. ويتم التوصل إلى هذه االفتراضات من خالل سلسلة من النماذج االقتصادية القياسية التي تسهر عليها منظمة ال

العمل الدولية. والغرض من تقدير مؤشرات سوق العمل بالنسبة للبلدان التي ال تتوفر بيانات بشأنها هو التوصل إلى 

ات اإلقليمية والعاملية ذات التغطية القطرية املنتظمة على أساس مجموعة بيانات متوازنة بحيث يمكن حساب التجميع

سنوي. وهذا ما يخول ملنظمة العمل الدولية تحليل التقديرات العاملية واإلقليمية ملؤشرات سوق العمل الرئيسية 

تشمل األرقام املبلغ  واالتجاهات ذات الصلة. وباإلضافة إلى ذلك، تشكل البيانات املتوصل إليها على الصعيد القطري، التي

عنها واملفترضة، مجموعة بيانات فريدة وقابلة للمقارنة دوليا بشأن مؤشرات سوق العمل. والتقديرات الخاصة بالبلدان 

التي ال تتوفر بشأنها معلومات كافية حول سوق العمل تشوبها عادة مستويات عالية من عدم اليقين. لذلك ال ينبغي تصنيف 

ة بمؤشرات سوق العمل الخاصة بالبلدان التي ال تتوفر بشأنها بيانات كافية مبلغ عنها وطنيا ضمن فئة التقديرات املتعلق

 البيانات "املسجلة"، ويتعين توخي الحذر الشديد عند استخدام هذه البيانات للتحليل، السيما على املستوى القطري.

https://ilostat.ilo.org/resources/methods/ilo-(، ILOSTATاملصدر:  قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية )

/estimates-modelled 

https://ilostat.ilo.org/resources/methods/ilo-modelled-estimates/
https://ilostat.ilo.org/resources/methods/ilo-modelled-estimates/
https://ilostat.ilo.org/resources/methods/ilo-modelled-estimates/
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يبحثون عن عمل لقاء أجر وليس على الكم الهائل من األشخاص الذين ال يزاولون أي عمل في الواقع. وبسبب 

القوى العاملة، التي تقيس فئة السكان جوانب النقص هذه، قد يكون من املثالي البدء بنسبة املشاركة في 

سنة فما فوق املشاركة بنشاط في سوق العمل، سواء من خالل مزاولة عمل معين أو  15البالغة أعمارهم 

إنتاج السلع البحث عنه. فهذه النسبة تعطي مؤشرا على الحجم النسبي لليد العاملة املتوفرة للمشاركة في 

 والخدمات.

القوى العاملة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مصنفة حسب الفئة العمرية ونوع  بنية 2.1ويبرز الشكل 

مليون شخص. وأشارت  700تجاوز إجمالي القوى العاملة في بلدان املنظمة  2019الجنس. فلحدود عام 

مثل نسبة % من إجمالي القوى العاملة في هذه البلدان من فئة الكبار بينما ت81.3التوقعات إلى أن ما يناهز 

% من مجموع القوى 66.8% املتبقية فئة الشباب. وفي تصنيف القوى العاملة حسب نوع الجنس، فإن 18.7

% املتبقية من فئة اإلناث 33.2% من الكبار( ونسبة 54.6% من الشباب و 12.2العاملة من فئة الذكور )

القوى العاملة من فئة الكبار مع % من فئة الكبار(. وبمقارنة نسبة 26.8% منهن من فئة الشباب و 6.4)

النسبة التي تمثل الشباب نجد أن األولى في تزايد مستمر مع مرور الوقت، وبلغت مستواها الراهن املتمثل في 

. وعلى نفس املنوال، تسجل نسبة القوة العاملة النسائية من 2005% عام 76.6% بعد أن كان 81.3نسبة 

نقطة مئوية مقارنة بنسبة  1.9كان بوتيرة أبطأ، بحيث ارتفعت بنسبة مجموع القوى العاملة ارتفاعا، وإن 

 .2005% عام 31.3

.أ أن هذه البلدان قد 3.1وبخصوص حصة بلدان املنظمة في إجمالي القوى العاملة العاملية، يبين الشكل 

. 2019 % في 20.3إلى  2010% املسجلة عام 18.3سجلت زادة متواصلة في هذه الحصة، بحيث ارتفعت من 

 بنية القوى العاملة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي :2.1الشكل 

 .2019ى التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر ويوليو املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء عل
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% 21.8ومن جهة أخرى، فإن الزيادة في نصيب القوى العاملة الشبابية تبدو أكثر جالء، إذ ارتفعت من نسبة 

. وهذا االتجاه يتسق مع الحصو املتزايدة لبلدان املنظمة في إجمالي 2019% عام 26.5إلى  2010املسجلة عام 

سكانية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، راجع عدد الشباب في العالم )ملزيد من النقاش حول التركيبة ال

املتزايد للقوى (. لذلك، من املهم للغاية أن تحسن بلدان املنظمة االستفادة من الحجم 2016سيسرك، 

 العاملة الشابة لتحقيق مستويات أعلى من التنمية االقتصادية.

 (2019مقابل  2010حصة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي القوى العاملة في العالم ) .أ:3.1الشكل 
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20.3%

البلدان 

ر النامية غي

ي األعضاء ف

املنظمة 

64.1%

البلدان 

املتقدمة 

15.7%

2019

بلدان 

املنظمة 

18.3%

البلدان 

ر النامية غي

ي األعضاء ف

املنظمة 

65.4%

البلدان 

املتقدمة 

16.3%

2010

مقابل  2010حصة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي القوى العاملة الشابة في العالم ) .ب:3.1الشكل 

2019) 

بلدان 

املنظمة 

26.5%

البلدان 

النامية غير

األعضاء في

املنظمة 

61.7%

البلدان 

املتقدمة 

11.8%

2019

بلدان 

املنظمة 

21.8%

البلدان 

النامية غير

األعضاء في

املنظمة 

67.3%
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10.9%

2010

 .2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر ويوليو 



 2020 العمل سوق  حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير

11 

في حين أن نسبة بلدان املنظمة 

من إجمالي القوى العاملة في 

م آخذة في االزدياد، فإن العال

معدلها املتعلق باملشاركة في 

القوى العاملة ال يبعث على 

االطمئنان. وكما هو مبين في 

، فإن متوسط 4.1الشكل 

معدل املشاركة في القوى 

العاملة في بلدان املنظمة دائما 

أقل من مجموعات البلدان 

األخرى. لكن على عكس 

البلدان النامية غير األعضاء 

مة، فقد سار في اتجاه املنظ

، بلغ 2019. ولحدود عام 2019و  2010% خالل الفترة املمتدة بين عامي 56مستقر نسبيا يقارب بنسبة 

% في البلدان 62.1% في بلدان املنظمة، بينما بلغ نسبة 56.7معدل املشاركة في القوى العاملة املعدل ما يقارب 

 %.60.7البلدان املتقدمة، بينما بلغ املتوسط العاملي نسبة  % في60.6النامية غير األعضاء في املنظمة و 

أما بالنسبة ملشاركة فئة الذكور في 

القوى العاملة، فإن معدل بلدان 

% في 75.6% مقابل 74.9املنظمة بلغ 

البلدان النامية غير األعضاء في 

% في البلدان 67.3املنظمة و 

(. 5.1)الشكل  2019املتقدمة عام 

ن تسجيل بلدان وعلى الرغم م

املنظمة ألداء يضاهي املستوى العاملي 

من حيث معدالت مشاركة فئة 

الذكور في القوى العاملة، إال أن 

أداءها على مستوى معدل مشاركة 

اإلناث في القوى العاملة ضعيف 

% فقط عام 38.1جدا، فقد بلغ 

. وإن كان متوسط معدل 2019

مشاركة النساء في القوى العاملة قد 

حسنا طفيفا على امتداد سجل ت

 معدل املشاركة في القوى العاملة :4.1الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 

 .2019الدولية، نوفمبر ويوليو 
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 معدل املشاركة في القوى العاملة حسب نوع الجنس :5.1شكل ال

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 

 .2019الدولية، نوفمبر ويوليو 
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%( 48.6العقد املاض ي من الزمن، إال أنه يتخلف كثيرا عن متوسط البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة )

%(. كما تراجع متوسط املعدل العاملي ملشاركة فئة الذكور في القوى العاملة 54.2ومتوسط البلدان املتقدمة )

. وعلى نفس املنوال تراجع معدل مشاركة فئة 2019% عام 74.2ى إل 2010املسجلة عام % 76.1من نسبة 

 .2019% عام 47.2إلى  2010% املسجلة عام 47.7اإلناث في القوى العاملة من نسبة 

أما على مستوى البلد الواحد، 

فقد سجلت قطر أعلى نسب 

املشاركة في القوى العاملة عام 

%(، تلتها كل من 86.9)  2019

%( 82.1املتحدة ) اإلمارات العربية

%( وتوغو 78.1وموزمبيق )

%( 76.1%( ثم الكاميرون )77.6)

(. بينما سجلت أدنى 6.1)الشكل 

معدالت املشاركة في اليمن بنسبة 

%، وتلتها كل من األردن 38.0

%( 41.2%( والجزائر )39.3)

%( 42.0وطاجكستان )

%(. وعلى املستوى 43.0والعراق)

يب العاملي، اعتلت قطر قائمة ترت

البلدان وصنفت اإلمارات العربية 
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( 15)+معدل املشاركة في القوى العاملة 

 (2019البلدان العشر ذات أعلى وأدنى معدالت املشاركة ) :6.1الشكل 

 .2019الدولية، نوفمبر ويوليو  املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل

 معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة :7.1الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 

 .2019الدولية، نوفمبر ويوليو 
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 20من أصل  15من حيث معدل املشاركة في القوى العاملة. وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن  9املتحدة في املرتبة 

 تنتمي ملنظمة التعاون اإلسالمي. 2019دولة في العالم ذات أدنى معدالت املشاركة في القوى العاملة عام 

املشاركة في القوى العاملة ضمنا إلى ارتفاع معدالت عدم النشاط االقتصادي  وتشير التحليالت أعاله بشأن

في بلدان املنظمة باملقارنة مع باقي مجموعات البلدان. فقد بلغت حصة السكان غير النشطين في بلدان 

لة . فيما بلغت نسبة اإلناث من القوى العام2010% عام 43.2بعد أن كانت  2019% عام 43.3املنظمة نسبة 

%. لذلك من املهم وضع سياسات فعالة لتشجيع انخراط 62غير املنخرطات في سوق العمل ما يقارب معدل 

 القوى العاملة في سوق العمل لالستفادة من اإلمكانات االقتصادية التي تتمتع بها.

 مشاركة الشباب في القوى العاملة

عاما في القوى  24و  15وح أعمارهم بين تم تسجيل تراجع طفيف في معدالت مشاركة الشباب الذين تترا

العاملة في بلدان املنظمة، حيث باتت أعداد الشباب املحبطين من آفاق التوظيف تتزايد على نحو مطرد 

(. وبلغ معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة على 7.1وبالتالي تدفعهم لالنفصال عن سوق العمل )الشكل 

 2010، وهو رقم أقل بكثير من املعدل املسجل عام 2019% عام 41.2الصعيد العاملي ما يقارب نسبة 

% إلى 40.1، تراجعت معدالت مشاركة الشباب في القوى العاملة من 2019و  2010%(. وبين عامي 46.2)

% في بلدان املنظمة، لكنها تراجعت بشكل أكثر حدة في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، حيث 39.0

. ويمكن أن يعزى هذا االتجاه إلى حد كبير إلى 2019% في 41.2إلى  2010% املسجلة عام 48.4 تراجعت من

زيادة نسبة مشاركة الشباب في 

برامج التعليم والتدريب املنهي، 

وطول مدة الدراسة، وتطبيق 

سياسات صارمة خاصة بسوق 

 العمل تمنع عمل املراهقين.

وهذا التراجع املسجل على 

الشباب في مستوى مشاركة 

القوى العاملة على الصعيد 

العاملي يشمل فئتي الذكور 

واإلناث معا. ومعدل مشاركة 

اإلناث من فئة الشباب في بلدان 

املنظمة ارتفع بشكل طفيف من 

% املسجلة عام 27.1نسبة 

 2019% عام 27.5إلى  2010

(. لكن على الرغم 8.1)الشكل 

من التراجع املسجل في 

 معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة حسب الجنس :8.1الشكل 

سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل املصدر: حسابات موظفي 

 .2019الدولية، نوفمبر ويوليو 
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خرى بهذا الصدد، ال تزال مشاركة اإلناث من الشباب في بلدان املنظمة أقل بكثير من مجموعات البلدان األ 

متوسطات مجموعات البلدان األخرى. كما سجلت مشاركة الذكور اتجاها سلبيا في جميع مجموعات البلدان 

% 48.8 % إلى56.6% في بلدان املنظمة، ومن 50.0% إلى 52.7خالل الفترة قيد النظر، بحيث انخفضت من 

 % في البلدان املتقدمة.48.2% إلى 48.4في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، ومن 

%( وتليها 63.6وعلى مستوى فرادى البلدان، سجلت قطر  أعلى معدل ملشاركة الشباب في القوى العاملة )

رات العربية املتحدة، فإن %(. وباستثناء قطر واإلما61.4%( ثم النيجر )62.0%( وموزمبيق )62.0أوغندا )

باقي البلدان املصنفة ضمن قائمة البلدان العشر ذات أعلى معدالت املشاركة تنتمي لفئة البلدان األقل نموا. 

أما على مستوى أسفل القائمة، فقد سجلت جزر القمر الدولة أدنى معدل ملشاركة الشباب في القوى العاملة 

%( واألردن 18.9%( واململكة العربية السعودية )18.1%( والغابون )16.8% فقط. وتعد كل من ليبيا )13.8بلغ 

%( من البلدان األعضاء في املنظمة التي سجلت أدنى معدالت ملشاركة الشباب في القوى العاملة 22.9)

(. وبلدان املنظمة األربعة ذات أدنى معدالت مشاركة الشباب في القوى العاملة هية نفسها ذات 9.1)الشكل 

 نى املعدالت على الصعيد العاملي.أد

 نسبة العمالة إلى عدد السكان2.1  

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

 بلد معين الذين يزاولون عمال محددا. وتسجيل ارتفاع في النسبة يعني أن نسبة كبيرة من سكان البلد يعملون،

في حين أن انخفاضها يدل على أن نسبة كبيرة من السكان ال تشارك مباشرة في األنشطة ذات الصلة بالسوق، 

ألنهم إما عاطلون عن العمل أو خارج دائرة القوى العاملة باألساس. وفي العقد املاض ي من الزمن، سجلت 

 (2019البلدان العشر ذات أعلى وأدنى معدالت املشاركة ) :9.1الشكل 

 .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر ويوليو 
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نسبة العمالة إلى عدد السكان 

على الصعيد العاملي تراجعا 

% 57.4بلغت نسبة  مطردا. فقد

% املسجلة 58.8بدل  2019عام 

. وبلغت نسبة عمالة 2010عام 

الذكور إلى عدد السكان على 

% ونسبة 70.3الصعيد العاملي 

 %.44.6اإلناث 

سجل متوسط نسبة العمالة إلى 

عدد السكان مستويات متدنية 

باملقارنة مع املتوسط العاملي 

ومتوسطات مجموعات البلدان 

قدرت هذه النسبة في األخرى. و 

مجموعة بلدان املنظمة بمعدل 

، وهو الرقم 2010% عام 53.5

. لكن مستوى التراجع كان أكثر حدة في البلدان النامية غير 2019% عام 52.9الذي تراجع نسبيا ليبلغ معدل 

وال، تراجع % خالل نفس الفترة. وعلى نفس املن61.8% إلى 64.4األعضاء في املنظمة، حيث تراجع املعدل من 

املعدل في البلدان املتقدمة ليبلغ 

% بعد أن كان في حدود 58.9معدل 

. لكن نسبة 2010% عام 61.3

العمالة إلى عدد السكان كانت أكثر 

استقرارا في مجموعة بلدان املنظمة 

باملقارنة مع باقي مجموعات 

البلدان، وهذا ما نتج عنه عدم 

وجود فوارق كبيرة مع باقي 

لدان. ولحدود عام مجموعات الب

، قلصت بلدان املنظمة من 2019

حجم الفجوة بين متوسطها 

 4.5إلى  5.3واملتوسط العاملي من 

 نقطة مئوية.

 (2019-2010نسبة العمالة إلى عدد السكان ) :10.1الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 

  .2019الدولية، نوفمبر 
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 نسبة العمالة إلى عدد السكان حسب الجنس :11.1الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 
  .2019الدولية، نوفمبر 
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وتبلغ نسبة العمالة إلى عدد السكان بالنسبة لإلناث فقط نصف نسبتها في صفوف الذكور في بلدان منظمة 

دة الطفيفة في هذه النسبة في صفوف اإلناث، إال أنها (. وعلى الرغم من الزيا11.1التعاون اإلسالمي )الشكل 

% في نفس العام. 70.5، في حين بلغت النسبة في صفوف الذكور معدل 2019% عام 35.0استقرت على معدل 

وفي مجموعات البلدان األخرى لم تسجل مثل هذه التفاوتات الكبيرة، بحيث بلغت الفجوة بين الجنسين 

 % فقط في البلدان املتقدمة النمو.12.6غير األعضاء في املنظمة، و  % في البلدان النامية25.6

في  2019وقد سجلت أعلى نسبة من العمالة إلى مجموع عدد السكان في سن العمل في بلدان املنظمة عام 

(. وتلتها كل من اإلمارات العربية املتحدة 12.1%، وهو كذلك أعلى معدل في العالم )الشكل 86.7قطر بمعدل 

%(. وهذا ما يعكس أن هذه البلدان تتمتع 73.5%( ثم الكاميرون )75.6%( وموزمبيق )76%( وتوغو )80.2)

بنصيب مرتفع من املشاركة في القوى العاملة ومستويات بطالة متدنية نسبيا. ومن ناحية أخرى، سجلت أدنى 

%، وهي كذلك 32.4معدل نسبة من السكان العاملين إلى مجموع عدد السكان في سن العمل في فلسطين ب

%( واألردن 33.1األدنى على مستوى العالم. ومن البلدان األخرى التي سجلت نسبة متدنية هناك اليمن )

%(. وصنفت كذلك اليمن واألردن كثاني وثالث أدنى 37.4%( وطاجكستان )36.3%( والجزائر )33.5)

د السكان في هذه البلدان ناتج عن عاملين املعدالت على الصعيد العاملي. إن تدني نسبة العمالة إلى عد

رئيسيين يتمثالن في املستويات املتدنية للمشاركة في القوى العاملة و / أو املستويات املرتفعة للبطالة في سوق 

 (2019البلدان العشر ذات أعلى وأدنى نسب العمالة إلى عدد السكان ) :12.1الشكل 

  .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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معدالت أفضل على العمل، وهذا ما يحتم على هذه البلدان العمل على إيجاد حلول لكال التحديين لتسجيل 

  ة إلى عدد السكان.مستوى نسبة العمال

واتجهت نسبة مشاركة الشباب 

عاما  24و  15املتراوحة أعمارهم بين 

في القوى العاملة في منحى تراجعي، 

على النحو السالف الذكر )راجع 

(. وسجل نفس االتجاه 7.1الشكل 

على مستوى نسبة العمالة إلى عدد 

السكان. فهي آخذة في التراجع في كل 

ل الفترة قيد مجموعات البلدان خال

االستعراض، باستثناء البلدان 

املتقدمة. وسجلت مجموعة بلدان 

املنظمة أدنى نسبة بمعدل بلغ 

(. 13.1)الشكل  2019% في 33.3

لكن تم تسجيل تراجع حاد في حالة 

البلدان النامية غير األعضاء في 

املنظمة حيث نزلت نسبة العمالة إلى 

% 42.2عدد السكان من معدل 

% في 35.6إلى  2010م املسجل عا

. وباملقابل، سجلت نسبة 2019

العمالة إلى عدد السكان في صفوف 

الشباب زيادة مطردة في البلدان 

 .2019% عام 42.5املتقدمة وبلغت 

وتشير النسب املصنفة حسب 

الجنس إلى وجود اتجاه تنازلي في 

صفوف الذكور واإلناث على حد سواء 

 في البلدان النامية، بما في ذلك

البلدان األعضاء في املنظمة. وبات 

الشباب العاملين من الذكور واإلناث 

يحظون بمعدالت تزداد تراجعا مع 

مرور الوقت من حيث حصتهم من 

 نسبة العمالة إلى عدد السكان، الشباب :13.1الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 
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املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 

  .2019الدولية، نوفمبر 
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(. لكن نسب 14.1السكان، وذلك في بلدان املنظمة وأيضا في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة )الشكل 

%(. 43-%42للذكور كانت بمستويات متقاربة في كل مجموعات البلدان )العمالة إلى عدد السكان بالنسبة 

بينما يبدو أن نسبة تمثيل اإلناث من فئة الشباب في سوق العمل في بلدان املنظمة ال تزال منخفضة نسبيا 

 (.42.2%( مقارنة بمتوسط البلدان املتقدمة )23.1)

يث نسبة عمالة الشباب إلی عدد السکان عام وعلی مستوى فرادى البلدان، سجلت قطر أعلی معدل من ح

%(، 57.8%(، وموزمبيق )59.9%( وتوغو )61.1(، وتلتها كل من النيجر )15.1% )الشکل 63.3بلغ  2019

%، وهي أيضا ثاني أدنى نسبة في العالم، وتلتها 8.3%(. فيما تم تسجيل أدنى نسبة في ليبيا بلغت 53.4وتشاد )

 %(.14.9%( واألردن )13.5%( واململكة العربية السعودية )12.4ر )%( وجزر القم11.6الغابون )

 العمالة الهشة  3.1

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

مال ومستوى تنمية البلدان. وفي هذا السياق، تميز منظمة العمل الدولية بين فئتين من العاملين: )أ( الع

مقابل أجر وراتب و )ب( العاملون لحسابهم الخاص،  وتنقسم الفئة الثانية إلى العاملين لحسابهم الخاص 

باالعتماد على موظفين )أرباب العمل( والعاملين لحسابهم الخاص بدون االعتماد على موظفين )العاملين 

سرة. ويمثل العاملون لحسابهم الخاص املستقلين(، وأعضاء تعاونيات املنتجين والعاملين املساهمين من األ 

 والعمال املساهمون من األسرة معا فئة العمالة الهشة.

 (2019البلدان العشر ذات أعلى وأدنى نسب العمالة إلى عدد السكان ) :15.1الشكل 

  .2019ات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر املصدر: التقدير 
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، كان العاملون بأجر 2010وفي عام 

ورواتب في بلدان منظمة التعاون 

%، 41.7اإلسالمي يمثلون نسبة 

%، 37.8والعاملين لحسابهم الخاص 

والعاملون املساهمون من األسرة 

% 3.2ل %، وأرباب العم17.3

(. ومع توالي السنوات، 16.1)الشكل 

ارتفعت نسب العاملين بأجور 

ورواتب وأرباب العمل، ولكن باملقابل 

انخفضت نسب العاملين املساهمين 

، 2019من األسرة. ولحدود عام 

بلغت نسبة األفراد العاملين من 

%، 45.8العاملين بأجور ورواتب 

ومن العاملين لحسابهم الخاص 

العمال املساهمين من %، ومن 37.5

%، ومن أرباب العمل  13.1األسرة 

%( إلى اإلقبال املتزايد على 2.6%. وتشير نسبة أرباب العمل املرتفعة نسبيا باملقارنة مع املتوسط العاملي )3.5

ة ريادة األعمال في بلدان املنظمة. ومن التطورات اإليجابية أيضا تسجيل ارتفاع نسبة السكان في بلدان املنظم

 الوضع في العمالة )%( :16.1الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 
: أرباب عمل؛ Empعاملون بأجور ومرتبات )عمال(؛ :  WSW .2019الدولية، نوفمبر 

Self عمال لحسابهم الخاص؛ :CFW: .عمال مساهمون من األسرة 
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2010 2019

 (2019بلدان أعضاء في املنظمة في مختلف الفئات املتعلقة بالوضع في العمالة ) 5أفضل  :17.1الشكل 

   .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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% من العاملين في البلدان املتقدمة 87.9الذين لديهم عمل قار مقابل أجور ورواتب. لكن تجدر اإلشارة إلى أن 

 النمو هم من فئة العاملين مقابل أجور ورواتب.

أعلى نسب من العمالة في فئة  2019وعلى مستوى فرادى البلدان، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي عام 

(. وتبلغ أعلى 17.1% في عمان )الشكل 96.1% في قطر و 99.6واتب، حيث تراوحت بين العاملين بأجور ور 

%(.وفيما يتعلق بنسب العاملين لحسابهم الخاص، 10.5%( ومصر )12.8نسب أرباب العمل في أذربيجان )

%( أعلى النسب من بين باقي بلدان املنظمة، تلتهما بعض 72.4%( وبنين )79.8سجلت كل من سيراليون )

%( والصومال 39.9البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وتربعت كل من بوركينا فاسو )

%( على قائمة بلدان املنظمة ذات أعلى نسبة من العاملين املساهمين من األسرة من مجموع السكان 38.7)

 العاملين.

ن يعيشون بعمالة هشة غالبا ما تعكس العمالة الهشة العمل في ظل ظروف غير مالئمة، واألشخاص الذي

تكون إمكانية استفادتهم من 

خدمات الضمان االجتماعي أو 

التمتع بدخل قار محدودة أو 

منعدمة. ووفقا ملنظمة العمل 

مليار  1.5الدولية، فإن ما يقارب 

شخص في العالم كسبوا قوتهم في 

، وهو 2019إطار العمالة الهشة عام 

% من إجمالي 45ما يمثل نحو 

عمالة. ومع تزايد نسبة العاملين ال

مقابل أجور ومرتبات وأرباب العمل 

في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، 

تراجعت نسبة العمالة الهشة 

% 50.7بصورة مطردة وبلغت معدل 

% 55.1مقارنة بمعدل  2019عام 

(. 18.1)الشكل  2010املسجل عام 

كما سجلت البلدان النامية غير 

مستوى مماثل من النجاح وحققت تراجعا في نسبة العمالة الهشة بنحو خمس نقاط  األعضاء في املنظمة

% في البلدان املتقدمة. وبصورة عامة، تبقى 9مئوية  خالل نفس الفترة. بينما تبلغ نسبة العمالة الهشة معدل 

 نسبة العمالة الهشة مرتفعة جدا في مجموعة البلدان النامية.

 العمالة الهشة )% من إجمالي العمالة( :18.1الشكل 

سرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل املصدر: حسابات موظفي سي

  .2019الدولية، نوفمبر 
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 ومن ناحية أخرى، يبين الشكل

أن تقدما كبيرا قد سجل على  19.1

مستوى العمال من فئة الذكور في 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

، ولم تسجل في 2010منذ عام 

صفوفهم مستويات مرتفعة من 

 2019%( عام 44.8الهشة )العمالة 

مقارنة بنظرائهم في البلدان النامية 

%(. 51.3غير األعضاء في املنظمة )

عض التحسن، لكن بالرغم من ب

فإن مستوى هذه العمالة في 

صفوف النساء العامالت ظل 

، 2019% عام 62.8مستقرا على 

وهو معدل أعلى من املعدل 

املسجل في البلدان النامية غير 

 %(.51.9األعضاء في املنظمة )

لى نسب أما على مستوى فرادى البلدان، فإن البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى تسجل أع

.أ(. 20.1)الشكل  2019% في غينيا عام 89.4% في تشاد و 93% في النيجر و 93.7العمالة الهشة، حيث بلغت 

ن اإلسالمي ذات أعلى وأدنى بلدان منظمة التعاو   .أ:20.1الشكل 

 (2019معدالت العمالة الهشة )

  .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 

 2010العمالة الهشة )  :ب.20.1الشكل 
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2019) 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 

 .2019الدولية، نوفمبر 
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أما بلدان منطقة الخليج فتنخفض فيها نسب العمالة الهشة بشكل عام. فدولة قطر توفر أفضل الظروف 

%( 0.9من اإلمارات العربية املتحدة )%، تليها كل 0.1لعمالها، وال تتعدى نسبة العمالة الهشة فيها معدل 

%(. وهذه البلدان هي كذلك من بين البلدان املسجلة ألدنى املعدالت على 1.1%( والبحرين )1.1والكويت )

املستوى العاملي في هذا الصدد. وكل البلدان األعضاء في املنظمة، باستثناء ثمانية منها، سجلت تحسنا على 

 .ب(.20.1اصة في إندونيسيا وأفغانستان )مستوى نسبة العمالة الهشة، خ

 البطالة4.1  

خلال كبيرا في سوق الشغل، بحيث تضررت بشكل كبير مستويات العمالة  19-أحدث تفش ي جائحة كوفيد

والدخل واإلنتاجية. فقد جعلت هذه الجائحة ماليين العمال والشركات عرضة ملستويات مرتفعة من 

 من القضايا األكثر استعصاء في جميع أنحاء العالم. وفي توقعات ملنظمة الهشاشة. ومعلوم أن البطالة أصال

العمل الدولية أوردتها قبل بداية تفش ي الجائحة في تقريرها حول االستخدام واآلفاق االجتماعية في العالم 

توقع . فقد كان من امل2020مليون شخص في  2.5، أشارت إلى أن البطالة قد ترتفع بمعدل يقارب 2020لعام 

 ,ILO) 2021و  2019خالل الفترة املمتدة بين عامي  5.4أن يستقر املعدل العاملي للبطالة على مستوى 

2020a لكن بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات االقتصادية العاملية، فإنه من املتوقع حدوث .)

 19- بخصوص تداعيات جائحة كوفيد. ويرد تحليل أكثر تفصيال2020تدهور حاد في نتائج سوق العمل عام 

 .5.1في القسم 

 2019م )ب( البطالة في عا                           (       2019-2005معدالت البطالة ) :21.1الشكل 

  .2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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وفقا ألحدث البيانات املتاحة 

، 2019املنشورة في شهر نوفمبر 

سجلت بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي معدالت بطالة أعلى 

بكثير مقارنة باملتوسط العاملي 

ومتوسط البلدان املتقدمة 

والبلدان النامية غير األعضاء في 

ترة املمتدة بين املنظمة خالل الف

)الشكل  2019و  2016عامي 

، ظل 2005(. ومنذ عام 21.1

املعدل اإلجمالي للبطالة في بلدان 

% و 5.9املنظمة يتارجح بين 

%. وشهدت معدالت البطالة 6.8

املرتفعة التي سجلتها البلدان 

املتقدمة في أعقاب األزمة املالية 

% في 4.8وبلغت أدنى مستوياتها املقدرة بمعدل  2012ا بعد %، تراجعا حاد8.3، التي بلغت لحدود 2008لعام 

. وباملقابل، شهدت بلدان املنظمة معدالت بطالة أعلى باملقارنة مع معدالت البلدان النامية غير األعضاء 2019

 بينما ظل متوسط معدل البطالة في البلدان النامية غير األعضاء فيفي املنظمة خالل الفترة قيد االستعراض. 

% في بلدان 6.7، بلغ إجمالي معدل البطالة 2019%. واعتبارا من 5.6% و 5.0املنظمة مستقرا نسبيا بين 

 .ب(.21.1% في البلدان املتقدمة )الشكل 4.8%في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، و 5.1املنظمة، و 

ذكور مقارنة مع معدالت اإلناث تقريبا في عادة ما تبلغ البطالة معدالت أقل في أوساط القوى العاملة من ال

كل مجموعات البلدان. فبينما اتجهت معدالت البطالة في صفوف الذكور واإلناث على حد سواء في منحى 

، سجلت املعدالت تراجعا في باقي 2019و  2010تصاعدي في بلدان املنظمة خالل الفترة لبممتدة بين عامي 

هو األعلى باملقارنة مع  2019الة في صفوف اإلناث في بلدان املنظمة عام مجموعات البلدان. وكان معدل البط

% في البلدان 5.1%. وقدر هذا املعدل خالل نفس العام بنسبة 8.1باقي مجموعات البلدان، بمعدل بلغ 

لدان % في البلدان املتقدمة. وسجل معدل البطالة في أوساط الذكور في ب4.9النامية غير األعضاء في املنظمة و 

% في البلدان النامية 5.1، بينما بلغ نسبة 2019% عام 6.0إلى  2010% املسجلة عام 5.3املنظمة زيادة من 

غير األعضاء في املنظمة. ومن جهة أخرى، حققت البلدان املتقدمة نجاحا باهرا في التقليص من مستوى 

% 8.6ذلك من خالل خفض املعدل من نسبة البطالة في صفوف فئة الذكور في أعقاب األزمة املالية العاملية، و 

 .2019% في 4.8إلى  2010املسجلة عام 

 معدالت البطالة حسب الجنس :22.1الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، 

 .2019نوفمبر 
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وعلى مستوى كل بلد على حدة، تفاوتت معدالت البطالة كثيرا بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل 

 % من إجمالي القوى العاملة في قطر 1نسبة تقل عن  2019(. فقد شكل العاطلون عن العمل في 23.1

%( من بين الدول 0.7%( والبحرين )0.5%(، وهو أيضا أدنى معدل في العالم. كما صنفت كذلك النيجر )0.1)

العشر في العالم ذات أدنى معدالت البطالة. غير أن البطالة شكلت مصدر قلق بالغ في كل من فلسطين 

%( 16%( وتونس )16.5دان )%( والسو 18.6%( وليبيا )20.0%، ثاني أعلى معدل في العالم( والغابون )26.2)

 %.15حيث تجاوز النسبة عتبة 

 االستخدام الناقص للعمالة

يعطي معدل البطالة صورة واضحة بخصوص مدى قدرة األشخاص املستعدين للعمل على إيجاد عمل 

والبدء في مزازلته. لكن ثمة أشخاص ال يعملون بما يكفي أو ال يشغلون الوظيفة املناسبة التي تتطابق مع 

هاراتهم، وهذا ما يعطينا ما يصطلح عليه باالستخدام الناقص للعمالة. وهذا املصطلح يشير إلى عدم م

التوافق بين العرض والطلب في مجال العمالة، وهذا ما يفض ي إلى عدم تلبية الحاجة إلى العمل في صفوف 

الة، على سبيل املثال ال (. ومن املقاييس املستخدمة لتحديد االستخدام الناقص للعمILO, 2018السكان )

الحصر، العمالة الناقصة املرتبطة بعامل الوقت )األشخاص العاملون الذين ال يكفي وقت عملهم حين 

يتعلق األمر بظروف عمل بديلة( والبطالة والقوى العاملة املحتملة )األشخاص غير العاملين الذين يبدون 

 (2019ات أعلى وأدنى معدالت البطالة )البلدان العشر ذ :23.1الشكل 

 .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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املركب حثهم النشط عن عمل و / أو تفرغهم(. واملقياس رغبة في العمل ولكن ظروفهم القائمة تحد من فرص ب

 الذي تعتمده منظمة العمل الدولية لقياس االستخدام الناقص للعمالة يضم كل هذه العناصر الثالثة.

وبناء على ذلك، تواجه البلدان التي 

ترتفع فيها معدالت البطالة أيضا 

التحدي الذي يتمثل في ارتفاع مستوى 

قص للعمالة )الشكل االستخدام النا

(. لكن حتى في بعض البلدان التي 24.1

تنخفض فيها معدالت البطالة، 

تسجل مستويات عالية جدا من 

العمالة الناقصة املرتبطة بالوقت. 

ففي بنين على سبيل املثال، بينما بلغ 

% عام 2.2معدل البطالة فقط 

، بلغ املعدل املركب للعمالة 2019

والبطالة  الناقصة املرتبطة بالوقت

%، 39.2مستوى مرتفعا جدا تمثل في 

في حين أن املعدل املركب لالستخدام 

الناقص للعمالة )بما في ذلك القوى 

% )الشكل 42العاملة املحتملة( بلغ 

البطالة مقابل االستخدام الناقص للعمالة في بلدان  :25.1شكل ال

 (2019منظمة التعاون اإلسالمي )

 .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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املعدل املركب لالستخدام الناقص للعمالة 

معدل البطالة، اإلجمالي 

 (2019البطالة مقابل االستخدام الناقص للعمالة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ) :24.1الشكل 

 .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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% في السنغال، لكن املعدل املركب للبطالة والقوى 6.6(. وعلى نفس النحو، يقدر معدل البطالة بنحو 25.1

%، وهذا ما يشير إلى وجود نسبة كبيرة من القوى العاملة املحتملة غير املشاركة في 31.1لغ العاملة املحتملة ب

 سوق العمل.

وفي هذا الصدد، قد تكون معدالت البطالة وحدها مضللة في فهم ديناميكيات سوق العمل، ال سيما في حالة 

حتملة. لذلك فإن االفتقار إلى الخطط ارتفاع مستويات العمالة الناقصة املرتبطة بالوقت والقوى العاملة امل

املالئمة للتعويض عن البطالة وعدم فعالية خدمات التوظيف وانتشار مظاهر العمالة غير النظامية من بين 

العوامل التي تساهم في ارتفاع مستويات االستخدام الناقص للعمالة في صفوف العاملين )العمالة الناقصة 

ين هم خارج دائرة القوى العاملة )القوى العاملة املحتملة(. وتتأثر أسواق املرتبطة بالوقت( واألشخاص الذ

العمل كذلك باالستخدام الناقص للعمالة النوعي، بحيث يشغل األفراد وظائف ال ترقى ملستواهم الدراس ي 

 (. وهذا بدوره يجسد شكال من أشكال االستخدام الناقص ملؤهالت وقدراتILO, 2018ومؤهالتهم املهنية )

 العمال.

 البطالة في صفوف الشباب

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

تراجع إجمالي عدد الشباب املشاركين في القوى العاملة )إما املزاولين  2019و  1999أنحاء العالم. فبين عامي 

مليون شخص رغم أن عدد الشباب من سكان  497مليون إلى  568العمل( من  لعمل محدد أو العاطلين عن

(. ورغم أن املعدل العاملي للبطالة في صفوف ILO, 2020bمليار ) 1.3العالم قد ارتفع من مليار واحد إلى 

ي % املسجلة في منطقت9%، إال أن ثمة تباينات إقليمية كبيرة تتراوح بين أقل من نسبة 13.6الشباب يبلغ 

 % املسجلة في شمال أفريقيا.30أمريكا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء و 

وتعتبر األرقام املتوفرة حول معدالت بطالة الشباب في أوساط الفئات الشابة في بلدان منظمة التعاون 

% وأعلى بكثير من متوسط البلدان 12فوق نسبة  2005اإلسالمي غير مبشرة باملرة، بحيث ظلت منذ عام 

النامية غير األعضاء في املنظمة والبلدان املتقدمة. وفي أعقاب األزمة املالية التي ضربت االقتصادات 

املتقدمة، تفاقمت مشكلة بطالة الشباب في هذه البلدان وباتت أكثر حدة باملقارنة مع بلدان املنظمة خالل 

، كان متوقعا أن يبلغ معدل البطالة 2019(. ولحدود عام 26.1)الشكل  2014و  2009الفترة املمتدة بين عامي 

% في البلدان املتقدمة 10.5%، بينما سيتراجع املعدل إلى 14.5في صفوف الشباب في بلدان املنظمة نسبة 

أخذ معدل  2010% في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة. وبشكل عام، منذ عام 13.8وسيستقر على 

  دي في البلدان النامية، لكنه يتراجع في البلدان املتقدمة.بطالة الشباب يسير في منحى تصاع
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، ال 2010أما على مستوى باقي املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، فبالرغم من بعض التحسن املسجل منذ 

يزال معدل البطالة في صفوف فئة اإلناث من الشباب في بلدان املنظمة يسجل مستويات عالية ويزداد تفاقما 

)الشكل  2010% املسجل عام 14.4مقارنة بمعدل  2019% عام 16.1ور السنوات. فمن املتوقع أن يبلغ مع مر 

(. وفي الوقت الذي شهدت فيه 27.1

البطالة في صفوف فئة اإلناث من 

الشباب تراجعا في البلدان النامية 

خالل الفترة قيد النظر، سجلت 

أيضا تراجعا في البلدان املتقدمة. 

، أشارت 2019ولحدود عام 

% و 12.8التقديرات إلى أن نسبتي 

% من القوى العاملة الشابة من 9.5

فئة اإلناث ستبقى عاطلة عن العمل 

في البلدان النامية غير األعضاء في 

املنظمة و في البلدان املتقدمة، على 

التوالي. وبخصوص البطالة في 

صفوف فئة الذكور من الشباب، 

نسبة  فقد كان متوقعا أن ترتفع إلى

% في 14.5% في بلدان املنظمة و 13.7

 البطالة في صفوف الشباب حسب الجنس :27.1الشكل 

ظمة العمل املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملن

 .2019الدولية، نوفمبر 
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 2019)ب( البطالة في صفوف الشباب عام   (      2019-2005البطالة في صفوف الشباب ) :26.1الشكل 

  .2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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% في البلدان 11.5، لكنها في املقابل ستنخفض إلى 2019البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة عام 

  املتقدمة.

ويالحظ كذلك تسجيل تباينات شاسعة بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على مستوى معدالت البطالة في 

، والبلدين 2019%( أدنى معدالت للبطالة عام 0.6%( والنيجر )0.4لت قطر )صفوف الشباب، إذ سج

(. وفي املقابل، 30.1مصنفين أيضا على رأس قائمة البلدان ذات أدنى معدالت البطالة في العالم )الشكل 

ها %، ثاني أعلى معدل في العالم( وتلي50.5سجلت أعلى معدالت البطالة في صفوف الشباب في كل من ليبيا )

، بلغ هذا املعدل أكثر 2019%(. وفي عام 35%( ثم األردن )36%( والغابون )36.3%( وتونس )42فلسطين )

 بلدا عضوا في املنظمة. 32% في 13.6بلدا عضوا في املنظمة وأكثر من املتوسط العاملي البالغ  20% في 20من 

من مجموع السكان باملقارنة مع باقي تتمتع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بحصة أكبر من فئة الشباب 

مجموعات البلدان. وبسبب ارتفاع عدد الشباب وارتفاع معدالت البطالة في صفوفهم في بلدان املنظمة، فإن 

نسبة العاطلين عن العمل من فئة الشباب من إجمالي العاطلين عن العمل في هذه البلدان أعلى بكثير من 

هذا األمر بكل وضوح. ومثلت نسبة  29.1األخرى. ويستعرض الشكل  النسب املسجلة في مجموعات البلدان

% من مجموع العاطلين عن العمل في بلدان املنظمة. 45ما يناهز  2010الشباب العاطلين عن العمل عام 

. ومع ذلك، يمكن اعتبارها نسبة 2019% في 40.6وأخذت هذه الحصة في التراجع عاما بعد عام حتى بلغت 

كبير. ونفس االتجاه التنازلي سجل أيضا في مجموعات البلدان األخرى. فقد انخفضت الحصة عالية إلى حد 

% 24.6في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة ومن  2019% في 37.1إلى  2010% املسجلة عام 43.9من 

(. وبصفة عامة، ترتفع 30.1% في البلدان املتقدمة. كما أنه ال يوجد تباين كبير بين الجنسين )الشكل 23.3إلى 

 %.5و  3حصة الذكور عن حصة اإلناث في جميع مجموعات البلدان بمعدل يتراوح بين 

 (2019معدالت البطالة في صفوف الشباب ) البلدان العشر ذات أعلى وأدنى :28.1الشكل 

 .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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إن احتمالية أن يكون الشباب 

و  15الذين تتراوح أعمارهم بين 

عاما في عداد العاطلين عن  24

العمل أكبر بثالثة أضعاف 

عاما فما  25باملقارنة مع الكبار )

(. وهذا الفارق ILO, 2019فوق( )

الكبير يعود في جزء منه إلى قلة 

خبرتهم العملية، وهو األمر الذي 

ال يكون في صالحهم عند 

تنافسهم على وظائف الرتب 

املبتدئة. ويرجع ذلك أيضا 

لالرتفاع النسبي ملعدل تبديل 

املوظفين في صفوف الشباب 

ألنهم عادة ما يسعون لشغل 

وقد ال يجد  –مناصب أفضل 

ين منهم الذين يعتمدون امليسور 

على أسرهم ماديا حرجا في أن يكونوا 

في عداد العاطلين عن العمل ريثما 

 ,ILOيجدون عمال يتفق وطموحاتهم )

2020b; UNDESA, 2018 .)

وباإلضافة إلى ذلك، عادة ما يفتقر 

الشباب إلى املعلومات املتعلقة بسوق 

العمل والخبرة في البحث عن عمل. 

قد يكون للكبار  ومن ناحية أخرى،

إمكانية العثور على عمل من خالل 

إحاالت وتوصيات من أرباب عمل أو 

 زمالء سابقين.

وبصورة عامة، بغض النظر عن مدى 

تأثر اقتصادات بلدان املنظمة 

باألزمة، من الواضح أن البطالة، سواء 

في صفوف الشباب أو الكبار، تعد 

واحدة من املشاكل االقتصادية 

نسبة الشباب العاطلين عن العمل من إجمالي العاطلين  :30.1الشكل 

 عن العمل حسب الجنس

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 

 .2019ية، نوفمبر الدول
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نسبة الشباب العاطلين عن العمل من مجموع العاطلين  :29.1الشكل 

 (2019-2010عن العمل )

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 

 .2019الدولية، نوفمبر 
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الرئيسية التي ال تزال تعاني منها بلدان املنظمة، وهذا ما يتطلب العمل على التوصل إلى حلول واالجتماعية 

ال تبعث على التفاؤل. فمن املتوقع  19-مستعجلة. والتقديرات العاملية بهذا الصدد في ظل تفش ي جائحة كوفيد

تقلل أرقام البطالة من الحجم  . وباإلضافة إلى ذلك،2020أن يرتفع معدل البطالة في صفوف الشباب أكثر في 

الحقيقي للتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل إذ أن أعدادا كبيرة منهم يمارسون عمال معينا، 

ولكنهم ال يكسبون ما يكفي لإلفالت من براثن الفقر. ولذلك، ينبغي إيالء اهتمام أكبر للشباب من خالل 

 هارات املطلوبة وتيسير إيجاد وظائف الئقة.تشجيع مشاركتهم في سوق العمل، وتوفير امل

 الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب

يعد خمس الشباب على الصعيد العاملي في الوقت الراهن خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، وهذا يعني 

معين وال ينمون مهاراتهم أنهم ال يكتسبون خبرة في سوق العمل وال يكسبون دخال على إثر مزاولتهم لعمل 

(. ومن الواضح أن إمكاناتهم الكاملة ال يتم تسخيرها وإن كان العديد منهم ILO, 2020bومستواهم التعليمي )

يساهمون في االقتصاد من خالل العمل غير املأجور. وباإلضافة إلى ذلك، يعد احتمال أن تكون اإلناث من 

مالة والتعليم والتدريب مضاعفا باملقارنة مع الذكور. ووفقا الشباب ضمن فئة الذين هم خارج دائرة الع

والتدريب تراجعا ملنظمة العمل الدولية، لم يسجل معدل الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة والتعليم 

 6.8، وهذا ما يعني أنه ليس من املمكن تحقيق املقصد 2005مهما في أي منطقة من مناطق العالم منذ عام 

التنمية املستدامة املتمثل في الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير امللتحقين بالعمالة أو  من أهداف

. ومن شأن كل هذه األشكال من االستخدام الناقص للعمالة في املراحل 2020التعليم أو التدريب بحلول عام 

تالي تحسين مستوى الدخل املبكرة من الحياة املهنية للشباب أن تقلل من فرص الحصول على عمل جيد وبال

 في املستقبل.

 الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب :31.1الشكل 

 .2019حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر املصدر: 
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وتسجل مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أسوأ املعدالت من حيث عدد الشباب الذين هم خارج دائرة 

من املتوقع أن يبلغ عدد الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة   2019العمالة والتعليم والتدريب. واعتبارا من 

% في البلدان النامية غير األعضاء 22.4%. وتبلغ هذه النسبة 25.8دان املنظمة نسبة والتعليم والتدريب في بل

(. وعدد اإلناث خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 31.1% في البلدان املتقدمة )الشكل 11.2في املنظمة، و 

 النسبة للذكور.% ب15.1% بالنسبة لإلناث مقابل 37يفوق عدد الذكور بأكثر من الضعف، أي ما يمثل 

ويبرز معدل الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، باعتباره معيارا عاما لقياس مستوى 

االستخدام الناقص للشباب، مختلف التحديات التي يواجهها الشباب، بما في ذلك االنقطاع عن الدراسة في 

ارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب فإنهم بذلك سن مبكرة واإلحباط والبطالة. فعندما يكون الشباب خ

يكونون غير قادرين على تنمية مهارات مطلوبة في سوق العمل، ومن ثم تقل فرص توظيفهم في املستقبل، 

وهذا ما يعود، على املدى البعيد، بالسلب على فرص تحقيق النمو االقتصادي والتماسك االجتماعي على 

. وتسجل البلدان األعضاء في املنظمة املتأثرة بالصراعات أعلى معدالت السكان (ILO, 2017الصعيد الوطني )

%( والعراق 44.8% في اليمن )40خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، حيث تتعدى املعدالت مستوى 

هن (. وهذه البلدان تسجل أيضا أعلى معدالت اإلناث اللواتي 32.1%( )الشكل 41.8%( وأفغانستان )44.6)

 %.65خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب بمستويات تتعدى 

 

بلدان املنظمة ذات أعلى املعدالت من حيث أعداد الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة  :32.1الشكل 

 (2019والتعليم والتدريب )

  .2019 املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر
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 19-تداعيات كوفيد5.1  

جانبا من جوانب حياتنا إال وألقت عليه بتداعياتها. وفي جهود التصدي لألزمة  19-لم تترك جائحة كوفيد

ذا الحال ألسابيع ينبغي أن تعطى األولوية حتما لقطاع الصحة العامة، ومن املرجح أن يظل الوضع على ه

وأشهر مقبلة. ومن املتوقع أن تؤدي التدابير الوقائية املتمثلة في عمليات اإلغالق الشامل إلى تخفيض ساعات 

العمل وربما ارتفاع معدالت البطالة. وقد أصدرت منظمة العمل الدولية أربعة تقارير رصد لتقييم أثر الوباء 

على عالم الشغل بشكل منتظم. وتشير 

يرات األولية ملنظمة العمل التقد

الدولية إلى ارتفاع املعدل العاملي 

مليون شخص  13للبطالة بمعدل 

)سيناريو "زيادة معتدلة"( من مستوى 

 ILO) 2019مليون عام  188أساس ي بلغ 

2020c, 18 March أشارت تقديرات .)

الحقة ملنظمة العمل الدولية إلى أن 

% 6.7ساعات العمل ستنخفض بنسبة 

، وهو ما 2020ربع الثاني من عام في ال

مليون عامل بدوام كامل،  195يعادل 

 3.4مع خسارة العمال ملا يصل إلى 

ترليون دوالر أمريكي من الدخل بحلول 

(. ILO 2020d, 7 April) 2020نهاية عام 

ملي بنسبة وفي تقريرها الثالث، تشير املنظمة إلى أنه من املتوقع أن تنخفض ساعات العمل على الصعيد العا

مليون وظيفة بدوام كامل، ما يشكل تراجعا كبيرا لتقدير  305% في الربع الثاني من العام، وهو ما يعادل 10.5

(. ويبلغ في الوقت الراهن التقدير ILO 2020e, 29 Aprilمليون ) 195منظمة العمل الدولية السابق البالغ 

مليون وظيفة  130% )حوالي 4.5ملستوى العاملي الخاص بالربع األول بشأن انخفاض ساعات العمل على ا

أن فئة الشباب قد تأثرت أكثر من غيرها جراء  2020بدوام كامل(. ويشير التقرير الرابع الصادر في شهر مايو 

، ويتمثل ذلك بجالء في توالي عدد من الصدمات، بما في ذلك توقف الدراسة والتدريب وفقدان 19-أزمة كوفيد

خل ومواجهة صعوبات كبيرة في إيجاد وظيفة. ويشير التقرير إلى أن أكثر من واحد من كل العمل وموارد الد

 ILO 2020f, 27) 19-منذ بداية أزمة كوفيدستة شباب شملتهم الدراسة االستقصائية قد توقف عن العمل 

May.) 

لفقدان الوظائف في  وبينما يعد املاليين من العمال عرضة للتسريح من العمل، فإن العدد النهائي السنوي 

مليون وظيفة، سيكون رهينا بمسار تطور الوباء والتدابير  25، الذي من املتوقع أن يتعدى عتبة 2020عام 

املتخذة للتخفيف من وطأته. والوظائف املهددة بشكل كبير هي التي لها عالقة بقطاعات السياحة واإلقامة 

التغيرات املحتملة في فئة العاطلين عن العمل في  :33.1الشكل 

 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )مليون(
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حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل  املصدر:

 الدولية.
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ملون لحسابهم الخاص واملزاولون لوظائف قصيرة األجل أو والسفر والغذاء والخدمات املحلية األخرى. والعا

بدوام جزئي بصفة خاصة هم أكثر الفئات عرضة لخطر فقدان العمل أو الدخل. كما أن النساء والشباب 

أكثر عرضة النخفاض الطلب عليهم في سوق العمل، فإمكانية تلقيهم إلعانات البطالة والدخل املرتبط بها 

ترة البطالة بسبب القدرات املالية املحدودة في العديد من بلدان منظمة التعاون ضعيفة في حالة طول ف

اإلسالمي. ومن املتوقع أيضا أن تكون الوظائف في قطاع التصنيع عرضة للخطر، ولكن بمستويات أقل نسبيا، 

 وذلك رهين بمدى اختالل موازين سلسلة التوريد وديناميكيات الطلب على املدى املتوسط.

قعات منظمة العمل الدولية على مستوى كل بلد على حدة غير متوفرة، وللتوصل إلى تقدير تقريبي بشأن إن تو 

الزيادة املحتملة في معدل البطالة وإجمالي العاطلين عن العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، يتم 

العمل الدولية وفقا ألحدث استخدام التقديرات العاملية ملنظمة العمل الدولية كبديل، وتتوقع منظمة 

مليون شخص. وهذا يعادل زيادة بنسبة  25تقديراتها تسجيل زيادة في عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 

% في معدالت البطالة العاملية في ظل املستويات الراهنة ملعدل املشاركة في القوى العاملة. وإذا زاد معدل 0.7

%(، فإن العدد اإلجمالي للعاطلين 6.7% )من 7.4املنظمة وبلغ  البطالة بنفس املعدل في مجموعة بلدان

. أما إذا زادت معدالت 2020مليون في عام  53.3مليون إلى  47.7سيرتفع من مستواه التقديري السابق البالغ 

مليون شخص )الشكل  55%(، فإن هذا العدد سيتجاوز 6.7% )من 7.7% وبلغت نسبة 1البطالة بمعدل 

ا قد يسفر عن نشأة تحديات عويصة على مستوى وضع السياسات العامة بالنسبة لحكومات (. وهذا م33.1

ماليين عاطل إضافي ومعالجة املشاكل االجتماعية واالقتصادية للسكان  8بلدان املنظمة بخصوص استيعاب 

 املتضررين خالل فترة ما بعد األزمة.

ينة سيؤثر بشكل مباشر على إنتاجية العمل. إن انخفاض ساعات العمل والعمل من املنزل في وظائف مع

والسبب ليس فقط أن الناس ليسوا على ما يرام أو يكافحون للعمل في املنزل، ولكن أيضا بسبب االنخفاض 

الحاد في اإلنتاج. فامتالك بنية تحتية مناسبة لالتصاالت الرقمية والعمل عن بعد يمكن أن يعالج جزئيا 

بعض الوظائف، ولكن العديد من الشركات في بلدان املنظمة ال تتوفر على مشكلة تراجع مستوى إنتاجية 

مثل هذه املرافق،  ال سيما املشاريع الصغيرة واملتوسطة. إذ أنه في غياب بنية تحتية معدة مسبقا، قد يكون 

شاريع اللجوء إلى ترتيبات العمل هذه عن طريق االستثمار اإلضافي فيها مكلفا نوعا ما بالنسبة ملعظم امل

 الصغيرة واملتوسطة.

مؤسسة من مختلف محافظات تركيا حول  780وفقا ملسح أجراه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي مؤخرا شمل 

% من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بأنها قد علقت أنشطتها. 36آثار الوباء على الشركات، أجابت نسبة 

%. ويشير املسح إلى أن أكثر ثالثة 50لشركات بأكثر من وحسب املسح، انخفضت إيرادات أكثر من نصف ا

أمور إلحاحا بالنسبة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وتنتظر تحقيقها في إطار مكافحة فيروس كورونا هي: 

%(، 77%(، والتخفيضات الضريبية )80تأجيل سداد الفواتير والضرائب ومساهمات الضمان االجتماعي )

% 32%(. في حين أن قنوات االتصال الرقمية تسهل ترتيبات العمل من البيت، إال أن 71ويليها الدعم املالي )
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% 70فقط من الشركات الصغيرة هي التي تمتع ببنية تحتية كافية للعمل عن بعد، بينما بلغت هذه النسبة 

 (.UNDP Turkey, 2020لدى الشركات الكبرى )

بر من الشركات والعمالة والقيمة املضافة في بلدان منظمة تستأثر املشاريع الصغيرة واملتوسطة بالحصة األك

التعاون اإلسالمي، كما هو الحال في بقية بلدان العالم. وفي القطاعات التي تتمتع فيها املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة بحضور قوي كقطاع السياحة والسفر والغذاء، تأثرت الشركات بشكل كبير بالوباء. ال يمكن 

رر املشاريع الصغيرة واملتوسطة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي باألزمة، ولكن من املؤكد تحديد مدى تض

أنها تواجه تحديات كبيرة في السيولة لتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها املالية. بالنظر إلى مواردها وقدراتها 

وصول إلى التمويل، من املرجح أن املحدودة إلدارة تدفقاتها النقدية، والتحديات القائمة على مستوى ال

عرض عمليات اإلغالق العديد من املشاريع الصغيرة واملتوسطة لخطر اإلفالس.
ُ
 ت

وفي هذا الصدد، من الضروري مساعدة املشاريع الصغيرة واملتوسطة، خاصة في إدارة تدفقاتها النقدية، 

األزمة. وهذا أمر مهم أيضا للحفاظ على لتجنب إفالسها خالل فترة اإلغالق الشامل وكذلك في فترة ما بعد 

العاملين أثناء فترة الحجر الصحي من خالل الشروع في عدد من آليات الحماية، مثل دعم األجور للعمالة غير 

املستغلة بالكامل. ويمكن تطوير تدابير دعم إضافية لرفع مستوى التكنولوجيا الرقمية في املشاريع الصغيرة 

عدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تقنيات االتصاالت واملتوسطة من خالل مسا

 الرقمية واعتمادها.

ترتبط بعض املشاريع الصغيرة واملتوسطة املنتجة بشركات أكبر في عملياتها، وتعطيل الشبكات وسالسل 

اء شبكات أعمالها التوريد بشكل خاص يجعلها هشة. وعالوة على ذلك، قد ال تتمكن بسهولة من إعادة إنش

التجارية إذا كونت الشركات الكبيرة شراكات جديدة مع غيرها في مواقع مختلفة كمحاولة ملواجهة هذا الوباء. 

ومن املهم أن تقدم الحكومات املساعدة واملعلومات املتعلقة بكيفية تطوير استراتيجيات أعمال جديدة 

 لحفاظ على النمو االقتصادي واإلنتاجي في البالد.وإقامة تحالفات جديدة ملثل هذه الشركات من أجل ا

إن تأجيل سداد الديون من األدوات الفعالة التي يمكن أن تستخدمها الدول األعضاء، كما هو مطبق في مصر 

وماليزيا واململكة العربية السعودية وتركيا. فعلى سبيل املثال، منح البنك املركزي املصري املشاريع الصغيرة 

تمديدا لستة أشهر لسداد قروضها. حيث أن اإلقراض املباشر للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، بما واملتوسطة 

في ذلك توسيع التمويل املتاح للقروض أو تبسيط إجراءات الحصول على القروض وتسريعها، أمر شائع أيضا 

تركيا. وباإلضافة إلى ذلك، كوسيلة دعم لهذه املشاريع، كما هو منفذ في ماليزيا واململكة العربية السعودية و 

فإن تأجيل الدخل وضرائب الشركات )إندونيسيا وتركيا( وضمانات القروض )اململكة العربية السعودية 

وتركيا( واملنح واإلعانات )إندونيسيا وتركيا( وإعانات األجور )تركيا( من بين اإلجراءات التي يتم تنفيذها من 

 (OECD, 2020bي لحماية املشاريع الصغيرة واملتوسطة )قبل بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالم
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 والدخل واإلنتاجية املهارات 2

 

يمثل مستوى مهارات ومؤهالت الشخص عامال من العوامل املهمة التي تساهم في زيادة قابلية العمالة في سوق 

إلنتاجية وتعزز القدرة العمل. وتنمية مهارات العمال ذوي املؤهالت املنخفضة بشكل عام تنهض بمستوى ا

التنافسية على املدى الطويل. وباإلضافة إلى ذلك، فإن العمال ذوي املهارات الجيدة واملتلقين لتدريب جيد 

يتمتعون بفرص أكبر لكسب مستويات دخل جيدة. ولذلك، فإن الحفاظ على مهارات وكفاءات القوى العاملة 

ل املتغيرة باستمرار أمران أساسيان بالنسبة للموظفين ورفع مستواها من أجل تلبية وتكييف بيئات العم

 وأصحاب العمل وكذلك االقتصاد بأكمله.

وهناك حاجة إلى تنمية املهارات من أجل تحسين القابلية للتوظيف وتعزيز اإلنتاجية والتمكين من التوفيق 

وى التكنولوجيا بين عرض املهارات واحتياجات أسواق العمل وتسهيل التكيف مع التغيرات على مست

واألسواق. ومن املهم أيضا تطوير القدرات الالزمة للتنبؤ واالستعداد لالحتياجات املستقبلية من املهارات. 

وينبغي أيضا وضع استراتيجيات لتنمية املهارات لتلبية احتياجات فئات مستهدفة خاصة، بما في ذلك الشباب 

لتعليم األساس ي الجيد أمرا ضروريا لسهولة التكيف مع البيئات واملسنين وسكان املناطق الريفية. وبينما يعد ا

الجديدة من خالل التدريب اإلضافي، فإن الشباب الذين يتمتعون بفرص التعليم والتدريب املنهي املناسبة 

سيكونون أكثر استعدادا لالنتقال السلس من صفوف الدراسة إلى سوق العمل. ومرة أخرى، يشكل االفتقار 

 لحصول على التعليم والتدريب الجيدين العقبة األولى التي تحول دون توظيف السكان الريفيين.إلى فرص ا

ومن جهة أخرى، تساهم الصدمات السلبية على العمالة في تراجع فرص العمل وبالتالي ارتفاع معدالت 

ة واملناسبة، . وإذا لم يتم اتخاذ التدابير الالزم19-البطالة، كما هو حاصل بسبب تفش ي جائحة كوفيد

سيخسر أولئك الذين يفقدون وظائفهم بعض مهاراتهم خالل فترات البطالة الطويلة. ويقلل احتمال فقدان 

املهارات من احتمال العثور على وظائف جديدة. ولتسهيل االنتعاش السريع لسوق العمل في أوقات األزمات، 

 الل مختلف أنشطة بناء القدرات.من املهم للغاية تعزيز مهارات وقدرات القوى العاملة من خ

وفي هذا الصدد، يستعرض هذا القسم التحصيل الدراس ي للقوى العاملة ومستويات املهارات وإنتاجية العمل 

وتوزيع العمالة على القطاعات االقتصادية ومستويات دخل العمال في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

 األعضاء في املنظمة والبلدان املتقدمة فضال عن املتوسط العاملي.باملقارنة مع متوسطي البلدان النامية غير 
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 مستويات املهارات واملهن1.2  

يناقش هذا القسم التحصيل الدراس ي ومستويات املهارات في صفوف القوى العاملة واملهن التي يزاولونها. 

ويرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع ويعد التحصيل الدراس ي من املؤشرات املهمة على مستوى املهارات واإلنتاجية 

 املتعلق بدخل العاملين.

 التحصيل الدراس ي

يعتبر التعليم النظامي حجر الزاوية لتحسين القدرة اإلنتاجية للمجتمع. فالتعليم الجيد يساهم بعدة أوجه 

ملهام املعقدة في تحسين عملية اإلنتاج، ومعلوم أن العمال املتعلمون أو املهرة يتمتعون بقدرة جيدة على أداء ا

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

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

فعال، وهو أمر ذو أهمية بالغة لنجاح التنويع والتنمية التقدم التكنولوجي السريع واالستفادة منها على نحو 

االقتصادية فضال عن تعزيز التنافسية في األسواق العاملية. وبشكل عام، يصنف مستوى مهارات القوى 

العاملة وفقا للمستوى الدراس ي املحقق. ومع ازدياد نسبة القوى العاملة ذات املستوى املتوسط واملتقدم من 

 القدرة على تبني مهارات جديدة واستيعاب املعارف الجديدة. التعليم، تزداد

تشير أحدث البيانات املتاحة إلى أن 

املستوى التعليمي للقوى العاملة في 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

منخفض نسبيا. فالتقديرات تشير إلى 

% 28أن املستوى التعليمي ملا يقارب 

من القوى العاملة دون مستوى 

ألساس ي، وهذا الرقم ال التعليم ا

% في البلدان النامية غير 14.1يتعدى 

% في البلدان 0.4األعضاء في املنظمة و 

املتقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، فقط 

% من مجموع القوى 30.6نسبة 

العاملة هي التي تتمتع بمستوى 

(. 1.2التعليم األساس ي )الشكل 

% من القوى 50.6وتعكس حقيقة أن 

ع سوى بمستوى العاملة ال تتمت

التعليم األساس ي أو أقل من ذلك حجم التحديات اإلنمائية التي تواجهها بلدان املنظمة على مستوى تعزيز 

التعلم واالبتكار واإلنتاجية. أما حصص القوى العاملة ذات املستوى الدراس ي املتوسط واملتقدم فتمثل 

للقوى العاملة )الحصص من  الدراس يالتحصيل  :1.2الشكل 

 مالي(اإلج

املصدر: منظمة العمل الدولية، قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية 

 43. تغطي مجموعة البيانات 2010بناء على اإلحصاءات الوطنية. آخر عام متاح بعد 

 بلدا متقدما. 37بلدا ناميا غير عضو في املنظمة و  86بلدا عضوا في املنظمة و 
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ية غير األعضاء في املنظمة فهو أفضل نسبيا، حيث % على التوالي. أما الوضع في البلدان النام12.3% و 23.5

% على التوالي. ومن ناحية أخرى، 23.1% و 28.3بلغت نسبة القوى العاملة ذات التعليم املتوسط واملتقدم 

%من إجمالي القوى العاملة فيها أنهت املرحلة 44.8تتمتع البلدان املتقدمة بقوة عاملة ماهرة، حيث أن 

% من القوى 10.2% منها أكملت املستوى املتقدم من التعليم. وما يقارب 44.5، و املتوسطة من التعليم

 العاملة أكملت تعليمها االبتدائي، وال يكاد يوجد أي فرد من القوى العاملة بدون مستوى التعليم االبتدائي.

في بلدان منظمة تتمتع القوى العاملة النسائية بصفة عامة بمستوى تعليمي أكبر باملقارنة مع الذكور. و

%( أكثر من القوى العاملة 14التعاون اإلسالمي، تسجل القوى العاملة النسائية مستويات تعليمية متقدمة )

% من 10%(. لكن نسبة القوى العاملة النسائية دون أي تحصيل دراس ي أعلى بنحو 11.4من فئة الذكور )

(. كما أن 2.2اركة اإلناث في التعليم )الشكل ذات النسبة في صفوف الذكور، وهذا ما يعكس تدني مستوى مش

نسبة القوى العاملة من الذكور املتحصلين على املستويين األساس ي واملتوسط من التعليم أعلى من نظيرتها في 

%. أما في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، فإن نسبة القوى العاملة النسائية 5صفوف اإلناث بمعدل 

%(. والوضع ذاته 15.5%( أعلى بكثير من ذات النسبة في صفوف الذكور )20.9تعليم متقدم )الحاصلة على 

%( أعلى 47.8قائم في البلدان املتقدمة، حيث نسبة اإلناث العامالت املتحصالت على مستوى التعليم العالي )

 %(.42.4بكثير من النسبة في صفوف الذكور )

سب من القوى العاملة الحاصلة على مستوى التعليم األساس ي البلدان ذات أعلى ن 3.2ويستعرض الشكل 

واملتوسط واملتقدم في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. فأكثر من ثلثي القوى العاملة في بعض البلدان 

الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء )بما في ذلك بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجزر القمر وموزمبيق( 

 ي للقوى العاملة حسب نوع الجنس )الحصص من اإلجمالي(التحصيل العلم :2.2الشكل 

املصدر: منظمة العمل الدولية، قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية بناء على اإلحصاءات الوطنية. آخر عام متاح 

 بلدا متقدما. 37و  بلدا ناميا غير عضو في املنظمة 86بلدا عضوا في املنظمة و  43. تغطي مجموعة البيانات 2010بعد 
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دراس ي دون التعليم األساس ي. وفي الغابون والكاميرون والجزائر أكثر من نصف القوى العاملة ال مستواها ال

يتعدى مستوى التحصيل الدراس ي لديها التعليم األساس ي. ويبدو أن بلدان وسط آسيا وجنوب شرق آسيا 

كل من  تحظى بأعلى الحصص بخصوص القوى العاملة ذات املستوى املتوسط من التعليم، بحيث تحتل

%( املراكز الثالثة األولى في التصنيف. وتسجل 54.4%( وبروناي )66.7%( وأذربيجان )74.3قيرغيزستان )

%( ثم 37.8%( أكبر نسبة من القوى العاملة ذات املستوى املتقدم من التعليم، وتليها كازاخستان )38ألبانيا )

 %(.36.2اإلمارات العربية املتحدة )

 املهاراتالعمالة حسب مستويات 

ويمثل مستوى مهارات ومؤهالت الشخص عامال من العوامل املهمة التي تساهم في زيادة قابلية العمالة في 

سوق العمل وتعزيز اإلنتاجية. ولذلك، فإن الحفاظ على مهارات وكفاءات القوة العاملة ورفع مستواها من 

سيان بالنسبة للموظفين وأصحاب العمل أجل تلبية وتكييف بيئات العمل املتغيرة باستمرار أمران أسا

 وكذلك االقتصاد بأكمله.

 البلدان الخمسة ذات أعلى حصص من القوى العاملة ذات التعليم األساس ي واملتوسط واملتقدم :3.2الشكل 

املصدر: منظمة العمل الدولية، قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية بناء على اإلحصاءات الوطنية. آخر عام متاح بعد 

 بلدا عضوا في املنظمة. 43لبيانات . تغطي مجموعة ا2010
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توزيع العمال في  4.2ويوضح الشكل 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي حسب 

مستويات مهاراتهم بناء على املهن التي 

يزاولونها، وذلك تحت ثالث فئات: 

املهارات املتدنية واملهارات املتوسطة 

الذكر بأنه بواملهارات العالية. وجدير 

وفقا ملنظمة العمل الدولية، في قاعدة 

بياناتها اإلحصائية الحديثة، فإن عدد 

العمال ذوي املهارات املتدنية يشمل 

أيضا العمال من ذوي املهارات من قطاع 

الزراعة والغابات ومصائد األسماك، 

التي تصنف ضمن املهن ذات املهارة 

املتوسطة. لذلك من الضروري التزام 

ة والحذر عند تحليل حصص الحيط

القوى العاملة ذات املستوى املهاري 

املتدني واملتوسط. ومن املالحظ أنه مع 

 (2019-2010مستويات املهارات في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ) :4.2الشكل 

  .2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 

الفئة ذات املهارات املتدنية تشمل أيضا العمال من ذوي املهارات من قطاع الزراعة والغابات ومصائد األسماك، التي تصنف 
 ضمن املهن ذات املهارة املتوسطة.
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 حصة املهن التي تتطلب مهارات عالية :5.2الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل 

  .2019الدولية، نوفمبر 

املهارات من قطاع الزراعة  الفئة ذات املهارات املتدنية تشمل أيضا العمال من ذوي 
 والغابات ومصائد األسماك، التي تصنف ضمن املهن ذات املهارة املتوسطة.
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ارتفاع حصص األشخاص العاملين 

ذوي املهارات املتوسطة والعالية، 

تسجل حصة األشخاص العاملين 

ذوي املستويات املتدنية من املهارات 

تراجعا سنة بعد سنة. كما تراجعت 

خاص ذوي املهارات األشنسبة 

املتدنية من إجمالي العمالة من 

إلى  2010% املسجلة عام 46.7

، في حين بلغ 2019% في عام 42.2

معدل األشخاص ذوي املهارات 

نسبتي  2019املتوسطة والعالية في 

% على التوالي مقارنة 16% إلى 41.7

 .2010% في 14.4% و 38.9بمعدل 

وعند مقارنة بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي بمجموعات البلدان األخرى 

نجد أنها تتمتع بنسبة أقل من العمال 

من ذوي املهارات العالية باملقارنة مع مجموعة البلدان املتقدمة، ولكنها متقاربة مع النسب املسجلة في البلدان 

غير األعضاء في (. لكن التقدم الذي أحرزته البلدان النامية 5.2النامية غير األعضاء في املنظمة )الشكل 

املنظمة وكذلك البلدان املتقدمة من حيث زيادة حصة املهن التي تتطلب مهارات عالية يبقى أعلى من التقدم 

الذي أحرزته بلدان املنظمة. وهذا يعكس تدني مستوى االستثمار في بناء رأس املال البشري وضعف مستوى 

ث تعزيز النهوض باملهارات املطلوبة للوظائف التي الدهاء االقتصادي في العديد من بلدان املنظمة من حي

 تستلزم معارف ومهام تقنية وعملية معقدة.

يكشف تصنيف العمال حسب املهن أن نسبة كبيرة من املستخدمين في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تندرج 

(. 6.2%( )الشكل 42اك )ضمن فئة املهن األولية والعمال املهرة في قطاعات الزراعة والغابات ومصائد األسم

%( وفئة الحرفيين وما يرتبط بهم من عاملين في التجارة 18وتليها فئة العاملين في مجال الخدمات واملبيعات )

%( واملوظفين الفنيين 3%(. وتستأثر املهن التي تتطلب مستويات عالية من املهارات بما في ذلك املديرين )14)

% من القوى العاملة، كما هو مذكور أعاله. وأخيرا، 16مجتمعة، بحصة %(، 6%( والتقنيين واملساعدين )7)

أكثر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي املتمتعة بأعلى نسبة من العمالة في ذات املستويات  7.2يبين الشكل 

%( 35.8%( وكازاخستان )37.9%( وجزر املالديف )42.3العالية من املهارات. وتعد كل من  بروناي دار السالم )

 من بلدان املنظمة ذات أكبر حصة من العمال ذوي املهارات العالية.

العمالة حسب املهن في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  :6.2الشكل 

(2019) 

ديرات املنمذجة ملنظمة العمل املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التق

 .2019الدولية، نوفمبر 

املديرون 

3%
ئة املوظفون من الف

الفنية 

7%

األخصائيون 

فون التقنيون واملوظ

ة الفنيون ذوو الصل

6%

موظفو الدعم 

املكتبي 

3%

العاملون في مجال 

الخدمات واملبيعات

18%

بط الحرفيون وما يرت

بهم من عاملين في

التجارة

14%

القائمون على 

تشغيل املصانع 

واآلالت والتجميع 

7%

مال املهن األولية والع

املهرة في قطاعات

الزراعة والغابات 

ومصائد األسماك 

42%



 2020 العمل سوق  حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير

41 

 

 العمالة حسب القطاعات

بالتزامن مع التنمية االقتصادية، لوحظ حصول تحول في العمالة من الزراعة إلى قطاعي الصناعة والخدمات، 

ملين لحسابهم الخاص والعاملين وذلك مع زيادة مماثلة في عدد العمال باألجر والرواتب وانخفاض في عدد العا

وهي الزراعة والصناعة  -املساهمين من األسر. وعند تصنيف إجمالي العمالة إلى ثالثة قطاعات عريضة 

 من نسبتها 32.3فإن نسبة العمالة في الزراعة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ) - 1والخدمات
ً
%( أعلى قليال

% فقط من إجمالي العاملين في الدول املتقدمة 2.4%(، في حين أن 31.2ها )في البلدان النامية غير األعضاء في

 8.2)الشكل  2019يزاولون أعماال في األنشطة الزراعية  وذلك اعتبارا من عام 
ً
(. وكان لقطاع الصناعة نسبا

لبلدان % في ا23.9% في بلدان املنظمة، و 21.2متقاربة من العمالة في جميع مجموعات البلدان، حيث بلغت 

% من إجمالي العمالة بالدول املتقدمة 75.6% في البلدان املتقدمة. وتتركز نسبة 22النامية غير األعضاء، و 

% في الدول النامية غير 44.9% في دول املنظمة و 46.5في قطاع الخدمات، في حين تبلغ هذه النسبة حوالي 

الة آخذة في االنخفاض في دول منظمة التعاون األعضاء. وعموما، في حين أن حصة الزراعة في إجمالي العم

 اإلسالمي وكذلك في البلدان النامية األخرى، تعرف حصص الصناعة والخدمات ارتفاعا ملحوظا.

                                                           
تشير الزراعة هنا إلى زراعة املحاصيل، وإنتاج الثروة الحيوانية، والغابات، وصيد األسماك، والصيد. ويشمل قطاع الصناعة التصنيع  1

ء واملياه والغاز. ويغطي قطاع الخدمات جميع األنشطة االقتصادية األخرى، بما في ذلك التجارة والنقل واالتصاالت؛ والتعدين والبناء والكهربا

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

 (2019بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األولى حسب مستويات املهارات العالية ) :7.2الشكل 

ذات املهارة  . تشمل املهن2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 

 ( األخصائيون التقنيون واملوظفون الفنيون ذوو الصلة.3( املوظفون الفنيون )2ن )و ( املدير 1)العالية 
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دول املنظمة الدول النامية غير األعضاء الدول املتقدمة العالم

2010 2015 2019

 اتحسب القطاع عمالةلا: 2.8الشكل 

 .2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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الزراعة الصناعة الخدمات

 (2019البلدان الخمس ذات أعلى حصص العمالة في قطاعات  الزراعة والصناعة والخدمات ): 9.2الشكل 

 .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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%( 83.1وعلى مستوى كل بلد على حدة، فإن القطاع الزراعي يحظى بأكبر حصة من العمالة في الصومال )

 ثاني أعلى نسبة في 9.2و مبين في الشكل %( كما ه75.1%( والنيجر )76.6وتشاد )
ً
. وتسجل الصومال أيضا

%( 54.5العمالة الزراعية في العالم. واستأثر قطاع الصناعة بأعلى الحصص من إجمالي العمالة في قطر )

%( والبحرين 42.4وتركمانستان )

%(، كما أن  قطر و تركمانستان 35.3)

يترأسان  قائمة البلدان ذات أعلى حصص 

، فإن العم
ً
الة الصناعية في العالم. وأخيرا

أعلى حصص قطاع الخدمات سجلت في 

%( والكويت 82.8بروناي دار السالم )

 %(.73.2%( واملالديفز )73.6)

 إنتاجية العمل2.2  

 في التنمية 
ً
 محوريا

ً
تلعب اإلنتاجية دورا

االقتصادية، فهي تساعد على زيادة الدخل 

من  الحقيقي وتحسين مستويات املعيشة

خالل تحفيز النمو االقتصادي. وعادة ما 

تعّرف إنتاجية العمل بالناتج لكل وحدة من 

مدخالت أو مخرجات العمل لكل ساعة 

عمل. وتساعد إنتاجية العمل على تحديد 

مساهمة العمالة في الناتج املحلي اإلجمالي لبلد معين، وتوفر قاعدة للمقارنة عبر البلد وتفسير التفاوتات في 

 ل.الدخ

 خالل الفترة 
ً
 متزايدا

ً
. فكما هو مبين في 2019-2010وعلى الصعيد العاملي، شهدت إنتاجية العمل اتجاها

دوالر أمريكي في  24,500، ارتفعت إنتاجية العامل الواحد في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من 10.2الشكل 

 بأسعار دولية2019دوالر في عام  28,411إلى  2010عام 
ً
ثابتة على أساس تعادل القوة الشرائية. كما  ، مقدرا

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

دوالر فقط في  26,515مقارنة بمبلغ  2019دوالر أمريكي في عام  95,523الواحد في البلدان املتقدمة بنحو 

دوالر في بلدان املنظمة. وهذا يعني أن  28,411ر األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي و البلدان النامية غي

% من الناتج الذي ينتجه عامل 27.7العامل العادي في مجموعة الدول النامية غير األعضاء ال ينتج سوى 

% من الناتج 29.7عادي في البلدان املتقدمة، وال ينتج عامل عادي في دول منظمة التعاون اإلسالمي سوى 

 الذي ينتجه نظيره في البلدان املتقدمة.

28,411
26,515

95,523

37,782

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19
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عامل، لكل إنتاجية العمل )الناتج املحلي اإلجمالي : 10.2الشكل 
 ، حسب تعادل القوة الشرائية(2011لعام ـ$ بالسعر الثابت ل

ناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة املصدر: حسابات موظفي سيسرك ب
 .2019العمل الدولية، نوفمبر 
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غير أنه عند تقييم أداء مختلف 

، 2010مجموعات البلدان منذ عام 

يالحظ أن البلدان النامية غير األعضاء 

قد حققت أكبر تحسن في مستويات 

 2010إنتاجية العمل. وبالنظر إلى سنة 

 11.2كسنة أساس، يبين الشكل 

ستويات اإلنتاجية في كل التحسينات في م

مجموعة من البلدان. فمن خالل تحقيق 

%، زادت البلدان 43.9زيادة بنسبة 

النامية غير األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي من مستوى إنتاجية العمل فيها 

. من ناحية 2019-2010خالل الفترة 

أخرى، لم يتمكن العمال في دول منظمة 

إنتاجيتهم إال التعاون اإلسالمي من زيادة 

% فقط. وهذا الرقم يبلغ 16بنسبة 

% في البلدان املتقدمة، في حين يصل 7.7

 % كنمو إجمالي في إنتاجية العمل.23في املتوسط العاملي 

 2019وعلى مستوى البلد الواحد، سجلت بروناي دار السالم أعلى معدل إلنتاجية العامل الواحد عام 

دوالر(، والكويت  122,200دوالر(، تلتها اململكة العربية السعودية  ) 150,400دوالر(، تلتها قطر ) 159,100)
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إنتاجية العمل

 (2019ة الشباب )بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى وأدنى معدالت بطال: 12.2الشكل 

 .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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 : مؤشر إنتاجية العمل11.2الشكل 

العمل  املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة

 .2019الدولية، نوفمبر 
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دوالر(. وعلى مستوى دول املنظمة، سجل أدنى  97,600دوالر(، ثم اإلمارات العربية املتحدة ) 130600)

ر( دوال  2,800دوالر( ثم املوزمبيق ) 2,700دوالر( والنيجر ) 1,000مستوى إلنتاجية العمل في الصومال )

(. وسجلت فقط خمس  دول أعضاء متوسطا أكبر من الدول املتقدمة في الناتج حسب العامل 12.2)الشكل 

 الواحد.

 الدخل3.2  

ثمة جانب آخر مثير لالهتمام في تحليل 

سوق العمل وهو تصنيف األشخاص 

العاملين فيما يتعلق بمستوى دخلهم أو 

طبقتهم االقتصادية. تقدم منظمة العمل 

تقديرات لخمس مجموعات دخل  الدولية

مختلفة بناًء على نصيب الفرد من 

 االستهالك األسري:

   الذين يعيشون في فقر مدقع
دوالر أمريكي،  1.90)أقل من 

 تعادل القوى الشرائية(
  1.90الفقراء املعتدلين )بين 

دوالرات  3.20دوالر أمريكي و 
 أمريكية، تعادل القوى الشرائية(

 5.5و  3.2ين أشباه الفقراء )ما ب 
دوالرات أمريكية، تعادل القوى 

 الشرائية(
  الطبقة الوسطى وما فوقها )فوق

دوالر أمريكي، تعادل القوى  5.5
 الشرائية(

اتجاهات دول منظمة التعاون اإلسالمي املتعلقة بحصص مختلف فئات الدخل من  13.2ويوضح الشكل 

 لالنتباه ه
ً
ي االرتفاع السريع في نسبة العاملين الذين يفوق متوسط إجمالي العمالة. واملالحظة األكثر لفتا

% في 45.9إلى  2010% في عام 34.7دوالر أمريكي أو "الفقر املدقع"، بحيث ازدادت حصتهم من  5.5دخلهم 

. انخفضت حصة العاملين في فئات الدخل األخرى خالل الفترة قيد الدراسة. كما انخفضت نسبة 2019عام 

، يقدر 12.6% إلى 18.3"الفقر املدقع" من 
ً
 تنازليا

ً
%. كما أظهرت نسبة العاملين من "الفقراء املعتدلين" اتجاها

. في املقابل، ظلت نسبة دخل العاملين املصنفين 2010% في عام 23.5مقابل  2019% في عام 18أن يصل إلى 

 %.24ضمن فئة الذين يعيشون على "حافة الفقر" مستقرة على معدل يقارب 
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الذين يعيشون في فقر مدقع الفقراء املعتدلين

أشباه الفقراء الطبقة الوسطى وما فوقها

العمالة حسب الطبقة االقتصادية في بلدان : 13.2الشكل 
 (2019-2010منظمة التعاون اإلسالمي )

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة 
 .2019العمل الدولية، نوفمبر 
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قارنة مع البلدان النامية غير األعضاء، يالحظ أن العاملين في بلدان املنظمة أفقر من العاملين في لكن بامل

(. وبصورة عامة، فإن حصص العمال ذوي مستويات متوسط 14.2البلدان النامية غير األعضاء )الشكل 

متوسط مستويات  دوالرات أمريكية أعلى في دول املنظمة، كما أن حصص الذين يبلغ 5.5الدخل تقل عن 

% 61.7دوالرات أمريكية أعلى في البلدان النامية غير األعضاء. في حين أن مستوى دخل  5.5دخلهم أكثر من 

% فقط في 45.9دوالر أمريكي في البلدان النامية غير األعضاء، فإن هذه الحصة تبلغ  5.5من العمال يزيد عن 

دوالرا أمريكيا  3.20لعمال )الذين يعيشون على أقل من دول منظمة التعاون اإلسالمي. وانخفض معدل فقر ا

% في عام 30.6إلى  2010% عام 41.8في اليوم، تعادل القوى الشرائية( في دول منظمة التعاون اإلسالمي من 

% خالل نفس الفترة 21.0% إلى 37.0، بينما انخفض بشكل مهول في البلدان النامية غير األعضاء من 2019

 ويتطلب هذا من بلدان املنظمة إيالء اهتمام أكبر لتحسين الظروف املعيشية للقوى العاملة.(. 15.2)الشكل 

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

ن براثن الفقر. وفي اإلسالمي نظرا لعمل أعداد كبيرة من الناس، ولكنهم ال يكسبون ما يكفي إلنقاذ أنفسهم م

دوالر أمريكي  1.90مليون عامل في بلدان املنظمة في فقر مدقع )أي أقل من  201الواقع، يعيش ما يقرب من 

دوالر أمريكي( على الرغم من انخراطهم  3.20دوالر أمريكي و  1.90للفرد في اليوم( أو في فقر معتدل )أي ما بين 

 429لشباب نسبة أعلى من فقر العمال باملقارنة مع الكبار. من بين في سوق العمل. وعالوة على ذلك، يمثل ا

 71%( من الفقر املدقع، بينما يعيش 13مليون ) 55مليون عامل شاب في جميع أنحاء العالم، يعاني حوالي 

 (.ILO, 2020b%( في فقر معتدل )17مليون منهم )

 .2019حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر املصدر: 

41.8

37.0

31.530.6

21.0 19.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

دول املنظمة ر الدول النامية غي

األعضاء

العالم

2010 2019

معدل العمالة الفقيرة )التي تعيش بأقل : 15.2الشكل 
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. فأكثر 16.2ئة من فئات الدخل مبينة في الشكل أما على مستوى كل بلد على حدة، فإن أعلى البلدان في كل ف

من ثلثي مجموع العاملين في الصومال وأكثر من النصف في غينيا بيساو وموزمبيق يدخلون ضمن فئة "الفقر 

املدقع". يعاني حوالي ثلث العاملين في اليمن وبوركينا فاسو والنيجر وبنغالديش وغينيا من "فقر معتدل". 

ين في قيرغيزستان، ومصر، وباكستان، وبنغالديش وغامبيا يعتبرون "أشباه فقراء". من وأكثر من ثلث العامل

ناحية أخرى، لدى جميع العاملين تقريبا في قطر واململكة العربية السعودية وبروناي دار السالم واإلمارات 

رجة ضمن فئة "الطبقة دوالًرا أمريكًيا في اليوم واملد 5.5العربية املتحدة وماليزيا مستويات دخل تتجاوز 
 املتوسطة وما فوقها".

.   يعتبر دخل العمل هو 17.2أخيًرا، لفهم عدم املساواة بشكل أفضل، يتم عرض توزيع دخل العمل في الشكل 

املبلغ الذي يكسبه املوظفون من العمل ويتضمن أجور املوظفين وجزًءا من دخل العاملين لحسابهم الخاص. 

، وهو آخر عام  تتوفر 2017% مجموعات(. في عام 10خل العمال في كل عشر )متوسط د 17.2يوضح الشكل 

دوالًرا أمريكًيا فقط شهرًيا(، بينما  23دوالًرا سنوًيا )أو  271%، 10عنه البيانات، يكسب العامل من أفقر 

% 50دوالر أمريكي شهرًيا. بلغ متوسط تعويض  7,600دوالر، أو  91,200% على 10يحصل العامل من أغنى 

 (.ILO, 2019bدوالًرا أمريكًيا )تعادل القوة الشرائية( شهرًيا ) 198من العمال ذوي األجور األدنى 
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ع الذين يعيشون في فقر مدق

(<US$1.90, PPP)

 US$1.90=<)الفقراء املعتدلون 

& <US$3.20, PPP)

 & US$3.20=<)أشباه الفقراء 

<US$5.50, PPP)

الطبقة الوسطى وما فوقها 

(>=US$5.5, PPP)

 (2019نظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى نسب العمالة حسب الطبقة االقتصادية )دول م: 16.2الشكل 

 .2019املصدر: التقديرات املنمذجة ملنظمة العمل الدولية، نوفمبر 
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لوحظت صورة مماثلة في البلدان األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي. في حين أن 

% تشكل حوالي 10حصة الدخل ألفقر 

% تحصل عادة على أكثر 10%، فإن أغنى 1

(، 18.2)الشكل  من نصف دخل العمل

% في النيجر و 88.8وتصل هذه النسبة إلى 

% في أوغندا. ويبدو 73.8% في تشاد و 75.9

أن توزيع دخل العمل في دول املنظمة  ذات 

الدخل املنخفض أسوأ من نظيره في الدول 

، فإن 
ً
األعضاء ذات الدخل املرتفع. وإجماال

% تتجاوز 10الحصة التي حصل عليها أغنى 

دولة من دول منظمة  19في  %50مجموع  

التعاون اإلسالمي. من ناحية أخرى، تقل 

 % في مصر وجزر املالديف وتركمانستان وكازاخستان وغيانا وتركيا وسورينام.30هذه الحصة عن 

 

 (2017توزيع دخل العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي ): 18.2الشكل 

 .2019ملنظمة العمل الدولية، يوليو   املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة
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فئات عشرية

دخل العمل لكل عامل في تعادل القوة الشرائية : 17.2الشكل 
 (2017بالعشر، اآلالف )

التقديرات املنمذجة ملنظمة  املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على

 .2019العمل الدولية، يوليو  
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، الذي تم اعتماده في مؤتمر (OIC-2025) 2025-2016لعشري ملنظمة التعاون اإلسالمي يهدف برنامج العمل ا

، إلى تعزيز التعاون 2016أبريل  15و  10القمة اإلسالمي الثالث عشر الذي عقد في إسطنبول خالل الفترة بين 

ت. وفي مجال العمل، من أجل تبادل الخبرات والقوى العاملة وتعزيز نقل املعرفة، والخبرات وأفضل املمارسا

يهدف البرنامج إلى تنفيذ برامج مشتركة وبرامج تدريبية بهدف تحقيق تحسينات كبيرة في ظروف سوق العمل 

 في بلدان املنظمة، مما يقلل من البطالة، ويزيد إنتاجية العمل، ويحسن حالة الصحة والسالمة املهنية.

اء في سوق العمل والحاجة إلى تعزيز التعاون للتصدي نظرا للتحديات املشتركة التي تواجهها الدول األعض

لبعضها، توجه املؤتمر اإلسالمي الثالث لوزراء العمل بالطلب لسيسرك إلعداد مقترح استراتيجية لسوق 

العمل للدورة املقبلة. أعد سيسرك استراتيجية سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي والتي جرى تقديمها 

في جدة، اململكة العربية  2018فبراير  22-21رابع لوزراء العمل الذي عقد بتاريخ املؤتمر اإلسالمي ال

 السعودية.  

إجراء في إطار خمسة مجاالت مواضيعية مختلفة.  162هدفا استراتيجيا مع  21تقترح وثيقة االستراتيجية هذه 

( 4ية سالمة العمال ورفاههم؛ )( حما3( تعزيز القابلية لالستخدام؛ )2( تشجيع املشاركة في سوق العمل؛ )1)

( يندرجان KPIs( التقليص من معدالت البطالة. هناك مؤشران رئيسيان لألداء )5تعزيز إنتاجية العمل؛ )

مؤشرات أداء رئيسية. ومن شأن التنفيذ الفعال لإلجراءات  10تحت كل مجال مواضيعي، مع ما مجموعه 

 .2025مؤشرات األداء الرئيسية العشر بحلول عام املقترحة  أن يسهل تحقيق األهداف املقاسة في 

وتقوم وثيقة االستراتيجية على أربعة مبادئ رئيسية: املشاركة، والحماية، واإلنتاجية، والشراكة. وهي تشجع 

بقوة مشاركة جميع السكان في سن العمل في سوق العمل، فضال عن الخدمات التي تقدمها املؤسسات 

زيز قابليتهم لالستخدام. كما تدعو إلى حماية العمال من ظروف وعالقات العمل غير الوطنية أو املحلية في تع

الصحية، والتمييز من أي نوع، وأي شروط أخرى قد تدفع العمال إلى ظروف هشة ومتسمة بالحرمان. وعالوة 

سم
لق
ا

 
ث

ثال
ال
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االستثمارات في على ذلك، تدعم االستراتيجية بقوة الجهود الرامية إلى زيادة إنتاجية العمال من خالل تشجيع 

تنمية املهارات واإلجراءات الرامية إلى تجنب عدم تطابقها. كما أن التعامل مع مشكلة عدم تطابق املهارات 

سيعالج أيضا أحد األسباب الشائعة للبطالة. وأخيرا، فإن االستراتيجية هي تماما معنية بالشراكة. فإن الدول 

ر من حيث مستويات التنمية واملوارد والقدرات والتحديات. وقد األعضاء في املنظمة غير متجانسة إلى حد كبي

يكون بعض األعضاء قد حققوا بالفعل بعض األهداف املحددة في وثيقة االستراتيجية هذه، ولكن قد يعاني 

البعض اآلخر من قلة املوارد والقدرات الالزمة لتحقيق نفس األهداف. وتتمثل روح هذه الوثيقة في تحديد 

التي تحقق أداء جيدا في سياسات سوق العمل املحددة، والبلدان األخرى التي ستستفيد من خبرة البلدان 

الشركاء الخارجيين، ومن ثم تعزيز الشراكة وتقاسم املعارف فيما بين البلدان في مجاالت السياسات املحددة 

 هذه.

Vة نهًجا تنفيذيا حيث يعتمد تنفيذ بناًء على الفهم أعاله، اقترحت وثيقة االستراتيجي. الحد من البطالة

اإلجراءات على االلتزامات على املستوى الوطني. وقد تكون بعض البلدان تنفذ بالفعل بعض اإلجراءات بشكل 

فعال، ولكن بعضها اآلخر قد يواجه تحديات في تنفيذها. وفي هذا الصدد، تم تكليف سيسرك بإجراء 

علومات حول اإلجراءات التي اكتملت بشكل تام أو جزئي أو لم تبدأ استطالعات عبر اإلنترنت بانتظام لجمع امل

لب من سيسرك أن يسأل الدول األعضاء عما إذا كانت مستعدة لنقل معرفتها 
ُ
بعد. كجزء من املسح، ط

وخبراتها في اإلجراءات التي أكملتها وكذلك ما إذا كانت مستعدة لالستفادة من معرفة وخبرة أعضاء منظمة 

 إلسالمي اآلخرين للشروع في عمل معين أو إكماله.التعاون ا

I .في تشجيع املشاركة

سوق العمل

II . تعزيز قابلية

التوظيف

III . حماية سالمة

العمال ورفاههم

IV.تعزيز إنتاجية

العمل

V.الحد من البطالة

أهداف استراتيجية 3  
إجراء 25و    

أهداف استراتيجية  4  
إجراء 26و   

 

أهداف استراتيجية 5  
إجراء 53و    

 

أهداف استراتيجية  4  
إجراء 36و   

 

أهداف استراتيجية  5  
إجراء 40و   

 

ا استراتيجيا هدف 21في املجموع: 
 إجراء 162 و 

 2025العمل  لسوق  استراتيجية منظمة التعاون اإلسالميإطار املجاالت املواضيعية للتعاون في 
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من أجل تسهيل آلية املراقبة والتنفيذ، طلبت الوثيقة اإلستراتيجية أيًضا من الدول األعضاء تعيين نقاط 

االتصال الوطنية الخاصة بها لتسهيل التواصل مع سيسرك وتقديم تعليقاتها واستجابتها بشكل سريع على 

دولة عضًوا معلومات عن جهات االتصال الخاصة  28األخرى. وبناًء على ذلك، قدمت  االستبيانات والطلبات

بها إما خالل الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي إلدارة الشؤون الدستورية والقانونية أو من خالل االتصاالت 

 ي وسيسرك بعد املؤتمر.الرسمية رًدا على املذكرة الشفوية التي وزعتها األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالم

تم إعداد تقرير التقدم هذا بناًء على نتائج املسح األول عبر اإلنترنت حول تنفيذ استراتيجية سوق العمل 

 2019إلى مايو  2018. تم إجراء االستطالع خالل الفترة املمتدة بين ديسمبر 2025ملنظمة التعاون اإلسالمي 

ظهر نتائج املس 20واستجابت له 
ُ
ح معدل إكمال اإلجراءات في إطار كل مجال موضوعي على مستوى دولة. ت

املنظمة، والبلدان ذات أعلى أداء في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث استكمال اإلجراءات واستعدادها 

لتبادل املعرفة. ويخصص التقرير كذلك قسما الستعراض بعض أفضل املمارسات في مختلف املجاالت 

 شاركته البلدان األعضاء في املنظمة.املواضيعية وفقا ملا 

 تقييم مؤشرات األداء الرئيسية 1.3

دت استراتيجية سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي العديد من مؤشرات األداء الرئيسية ) ( لتقييم KPIsحدَّ

نان منها مؤشرات أداء رئيسية محددة في وثيقة اإلستراتيجية، اث 10التقدم بناًء على البيانات الفعلية. هناك 

(. تمت مناقشة مؤشرات األداء الرئيسية الثمانية 1.3ال يمكن قياسهما بسبب نقص البيانات )الجدول 

املتبقية بالفعل في األقسام السابقة من هذا التقرير. ويقدم هذا القسم الفرعي، ملخص موجز لهذه املؤشرات 

 تعاون اإلسالمي.لتسهيل تقييم التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في منظمة ال

في دول منظمة التعاون اإلسالمي أقل من متوسط  (LFPRمعدل املشاركة في القوى العاملة )ال يزال 

مجموعات الدول األخرى. لكن على عكس البلدان النامية غير األعضاء املنظمة، فقد سار في اتجاه مستقر 

ر معدل 2019. واعتباًرا من سنة 2019 و 2010% خالل الفترة املمتدة بين عامي 56نسبيا يقارب بنسبة  ّدِّ
ُ
، ق

% في البلدان النامية غير 62.1%، بينما كان هذا املعدل 56.7املشاركة في القوى العاملة في هذه الدول بـ 

%. على ما يبدو، 60.7% في البلدان املتقدمة، بينما بلغ املتوسط العاملي نسبة 60.6األعضاء في املنظمة و 

لى سياسات جديدة لتشجيع مشاركة القوى العاملة في سوق العمل. عندما يتم النظر في توجد حاجة ماسة إ

مستويات منخفضة للغاية ملشاركة الشباب والنساء، يتضح أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص لدعم مشاركة هذه 

 املجموعات.
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الفجوة بين الجنسين في معدل انخفضت 

% في 39.2من  املشاركة في القوى العاملة

 2015% في عام 37.9إلى  2010ام ع

% في عام 36.9وانخفضت كذلك إلى 

. ويرجع هذا إلى كل من االنخفاض في 2019

معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة 

وكذلك زيادة طفيفة في مشاركة اإلناث  في 

القوى العاملة. وهناك اتجاه نحو تقليل 

الفجوة بين الجنسين في املشاركة في سوق 

مع ذلك، بالنظر إلى الفجوة بين العمل. و 

% 13.2% في العالم و 27الجنسين بنسبة 

في مجموعة البلدان املتقدمة، تظل هذه 

 املنظمة. الفجوة كبيرة جدا في دول 

 (E2P)نسبة العمالة إلى السكان لم تتغير 

% 52.9. والتي تم قياسها بـ 2015 عام منذ

وظلت في نفس املستوى عام  2015في عام 

د انخفاض وارتفاعين طفيفين. بع 2019

وهذا يعكس أن اإلجراءات املتخذة لتعزيز 

قابلية العمالة ال تؤدي إلى النتائج املرجوة 

 من حيث نسبة التوظيف إلى عدد السكان.

)الذين  معدل العمالة الفقيرةانخفض 

دوالًرا أمريكًيا  3.20يعيشون على أقل من 

% في عام 30.6إلى  2015% في عام 34.7منظمة التعاون اإلسالمي من  في اليوم، تعادل القوة الشرائية( في دول 

دوالًرا  1.90، في حين أن معدل الفقر املدقع، الذي يقاس بنسبة املوظفين الذين يعيشون على أقل من 2019

(، قد انخفض من 1.1.1أمريكًيا يعادل القوة الشرائية )كما هو محدد في مؤشر أهداف التنمية املستدامة 

. هناك تحسن كبير في الحد من معدل فقر العمال في دول 2019% في عام 12.6إلى  2015% في عام 14.3

منظمة التعاون اإلسالمي؛ ولكن من أجل القضاء على الفقر املدقع، تحتاج دول املنظمة إلى إيالء اهتمام أكبر 

 لتحسين الظروف املعيشية للقوى العاملة.

اس باإلنتاج لكل عامل باألسعار الدولية الثابتة على أساس تعادل القوة ، التي تقإنتاجية العملارتفعت 

في دول منظمة  2019دوالر أمريكي في عام  28,400إلى  2015دوالر أمريكي في عام  27,300الشرائية، من 

يث التعاون اإلسالمي. و طوال هذه الفترة، ظلت فجوة إنتاجية العمل بين املنظمة والدول النامية كبيرة بح

منظمة ستراتيجية : مؤشرات األداء الرئيسية ال 1.3الجدول 

 لسوق العمل التعاون اإلسالمي

 KPIوصف  KPI  رمز 

 أ. تشجيع املشاركة في سوق العمل

KPI  1.1 دل املشاركة في القوى العاملةمع  

KPI  2.1 
الفجوة بين الجنسين في معدل املشاركة في 

 القوى العاملة

 ب. تعزيز قابلية التوظيف

KPI  1.2 نسبة العمالة إلى عدد السكان 

KPI  2.2* 
حصة اإلنفاق العام على سياسات سوق العمل 

 النشطة )البيانات غير متوفرة(

 ل ورفاههمج. حماية سالمة العما

KPI  1.3* 
من % النفقات العامة للحماية االجتماعية ك

 الناتج املحلي اإلجمالي )البيانات غير متوفرة(

KPI  2.3 معدل العمالة الفقيرة 

 د. تعزيز إنتاجية العمل

KPI  1.4 الدوالر األمريكي( إنتاجية العمل( 

KPI  2.4 حصة القوى العاملة ذات املهارة العالية 

 الحد من البطالةه. 

KPI  1.5 )معدل البطالة )املجموع 

KPI  2.5 معدل البطالة في صفوف الشباب  

KPI  :مؤشر األداء الرئيس ي 
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. وهذا يعني أن العامل العادي في 2019دوالر عام  95,500قدر ناتج العامل الواحد في الدول املتقدمة بـ

% فقط من الناتج الذي ينتجه نظيره في البلدان املتقدمة. 29.7مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي ينتج 

ادة الجهود الرامية إلى تضييق الفجوة وهناك تقدم في تحقيق مستويات إنتاجية أعلى، ولكن هناك حاجة لزي

 مع البلدان املتقدمة.

، مما 2019% في عام 16.0إلى  2015% في عام 15.5من  حصة القوى العاملة ذات املهارة العاليةزادت 

يعكس نتائج االستثمارات في بناء رأس املال البشري في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وعند مقارنتها 

ن األخرى، تتوفر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على نسبة أصغر من العاملين ذوي بمجموعات البلدا

املهارات العالية من مجموعة البلدان املتقدمة، ولكنها متقاربة من نسب البلدان النامية غير األعضاء. ومع 

وكذلك البلدان  ذلك، فإن التقدم الذي أحرزته البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

املتقدمة أعلى من التقدم الذي أحرزته دول املنظمة في زيادة حصة املهن التي تتطلب مهارات عالية. وهذا 

 يعكس أن االستثمار في بناء رأس املال البشري غير كاف.

املعدل  ، في حين كان هذا2019% في دول منظمة التعاون اإلسالمي في عام 6.7في املتوسط  إجمالي البطالةبلغ 

. فبينما انخفض معدل البطالة في مجموعات الدول األخرى، بما في ذلك املتوسط العاملي، 2015% في عام 6.2

عرف ارتفاعا في دول املنظمة. ومن الواضح أن السياسات التي تعالج تحدي البطالة ال توفر النتائج املرجوة 

بديلة وتعزيز التعاون ملكافحة البطالة في  من حيث انخفاض معدل البطالة. فمن الضروري تصميم سياسات

 دول منظمة التعاون اإلسالمي.

اتجاها متزايدا في دول منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة قيد الدراسة.  بطالة الشبابوباملثل، شهدت 

إلى  ، تشير التقديرات إلى أن بطالة الشباب في دول منظمة التعاون اإلسالمي تصل2019اعتباًرا من عام 

% من الشباب في الدول األعضاء 25. مع مالحظة حقيقة أن أكثر من 2015% في عام 13.7%، مقارنة بـ 14.5

ليسوا في التعليم أو العمل، فإن دول منظمة التعاون اإلسالمي تحتاج إلى خلق فرص لتعليم وفرص عمل 

 أفضل لتجنب أي مشاكل اقتصادية واجتماعية أخرى.

 بشأن عملية التنفيذ املسح الذي تم إجراؤه 2.3

ملسح التنفيذ هدفان عريضان: األول هو مراقبة اكتمال اإلجراءات املقترحة في وثيقة االستراتيجية والثاني هو 

تحديد فرص تبادل املعرفة والخبرة بين البلدان األعضاء. إلجراء املسح، قامت األمانة العامة ملنظمة التعاون 

-OIC/ECO-04/E :الرقم) 2018نوفمبر  7لدول األعضاء يوم ية على ااإلسالمي وسيسرك بتعميم مذكرة شفو 

 تتعلق موثوقة وبيانات معلومات لجمع الصلة ذات الوطنية املؤسسات من اتصال جهة لترشيح (12/005119

أشارت بعض الدول األخرى إلى جهات االتصال الخاصة بها خالل املؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء  .املسح بتنفيذ

عضًوا في منظمة التعاون  27مل الذي عقد في جدة باململكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، قام الع

اإلسالمي بتعيين جهة االتصال لتقديم املعلومات إلى سيسرك. ترد قائمة البلدان التي لديها معلومات عن 

 .1نقاط االتصال الخاصة بها في امللحق 
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ع البيانات األولية وتقديم النتائج خالل االجتماع الثالث للجنة لجم 2018بدأ سيسرك املسح في ديسمبر 

مارس في جدة، اململكة العربية السعودية. تم  11-10التوجيهية للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل، الذي عقد في 

جنة تمديد املوعد النهائي عدة مرات بناء على طلب من الدول األعضاء. كما تم التمديد النهائي من قبل الل

دولة للمسح. ترد قائمة البلدان  20. وفي نهاية هذه الفترة، استجاب ما مجموعه 2019أبريل  15التوجيهية حتى 

 .2التي ردت على املسح في امللحق 

 موجًزا لنتائج املسح لكل مجال موضوعي وكذلك لكل بلد مستجيب على حدة. وتشير 
ً
يقدم هذا القسم تحليال

ه تم بالفعل إحراز تقدم كبير في تنفيذ اإلجراءات املقترحة. كما أن هناك استعداد قوي النتائج اإلجمالية إلى أن

 لتبادل املعرفة والخبرة في تحقيق األهداف االستراتيجية.

(i )واضيعيةاملجاالت امل 

( تشجيع 1حددت الوثيقة االستراتيجية لخمس مجاالت مواضيعية للتعاون للعمل االستراتيجي: وهي كاآلتي: )

( تعزيز 4( حماية سالمة العمال ورفاههم؛ )3( تعزيز القابلية لالستخدام؛ )2ملشاركة في سوق العمل؛ )ا

عمال محددا في هذه  162هدفا استراتيجيا و  21( التقليص من معدالت البطالة. هناك 5إنتاجية العمل؛ )

 لتنفيذ اإل 
ً
 موجزا

ً
جراءات املدرجة في الوثيقة املجاالت املواضيعية. ويقدم هذا القسم الفرعي تحليال

 االستراتيجية لكل مجال مواضيعي.

 ( تشجيع املشاركة في سوق العمل1)

وبالنظر إلى انخفاض معدالت مشاركة القوى العاملة نسبيا في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، هناك حاجة 

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

أن تسهم في تحقيق اقتصاد أكثر شمولية وإنتاجية في جميع أنحاء منطقة املنظمة. والحد من الخمول 

 االقتصادي ال يحفز التنمية االقتصادية فحسب، وإنما يسهم أيضا في حل املشاكل االجتماعية املتنوعة.

اح خمسة أهداف إستراتيجية في الوثيقة ذات الصلة. وهي ومن أجل تشجيع املشاركة في سوق العمل، تم اقتر 

 كاآلتي:

  إجراءات( 6تحسين آفاق سوق العمل ونتائجه ) :1.1الهدف االستراتيجي 

  إجراءات( 7تعزيز تنمية املهارات وفقا الحتياجات سوق العمل ) :2.1الهدف االستراتيجي 

  9ركة النساء والشباب واملسنين )تنفيذ سياسات شاملة لتعزيز مشا :3.1الهدف االستراتيجي 

 إجراءات(

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

 إجراءات( 5الحضرية والريفية )



 2020 العمل سوق  حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير

55 

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

 إجراءات( 8ين السابقين والنازحين في سوق العمل )املعوقين واملجرم

، تم االنتهاء من 
ً
% من 30يعتبر معدل تنفيذ اإلجراءات املقترحة في إطار هذا املجال املواضيعي مرتفع. وإجماال

جميع اإلجراءات، وفي أكثر من نصف هذه اإلجراءات، تكون البلدان األعضاء في وضع يسمح لها بنقل معارفها 

% 71% من غيرها في انتظار التنفيذ. وفي 35% من اإلجراءات، لكن التزال 35. تم الشروع بالفعل في وخبراتها

  (.1.3من اإلجراءات، هناك استعداد لتبادل املعرفة والخبرة بين البلدان املجيبة )الشكل 

 ( تعزيز قابلية التوظيف2)

 في تعزيز ق
ً
 حاسما

ً
في سوق العمل، وهناك  توظيفابلية اليشكل مستوى مهارات ومؤهالت الشخص عامال

حاجة إلى تنمية املهارات من أجل تحسين القابلية للتوظيف وتعزيز اإلنتاجية والتمكين من التوفيق بين عرض 

املهارات واحتياجات أسواق العمل وتسهيل التكيف مع التغيرات في التكنولوجيا واألسواق. ومع ذلك، فإن 

أكبر التحديات التي تواجهها دول منظمة التعاون اإلسالمي. قد تكون هناك  عدم تطابق املهارات هو من بين

تفسيرات مختلفة لسبب عدم تطابق مستوى مهارات األفراد مع تلك املطلوبة في سوق العمل، ولكن عدم 

 تطابق املهارات هو ظاهرة ذات عواقب سلبية كبيرة على سوق العمل.

تم إنجازه، وعلى 

رفة استعداد لتبادل املع

والخبرة

16%

تم إنجازه، ولكن 

بحاجة إلى تجميع 

املزيد من املعرفة 

بةقبل تقاسم التجر 

14%

غير تم الشروع به ولكنه

منتهي، وال يتطلب 

جاز تقاسم املعرفة لإلن

10%

وتبادل تم الشروع به ولكنه غير منتهي،

املعرفة سيكون مفيدا لإلنجاز

25%

ه لم يتم الشروع  ب

بعد، ولكن ال 

يتطلب تقاسم 

به املعرفة للشروع

واإلنجاز 

5%

عد، لم يتم الشروع به ب

ة ولكن تقاسم املعرف

وع سيكون مفيدا للشر 

به واإلنجاز

30%

 1: حالة تنفيذ املجال املواضيعي 1.3الشكل 
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 تيجية أربعة أهداف استراتيجية لتعزيز قابلية التوظيف:وفي هذا السياق، اقترحت وثيقة االسترا

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

 إجراءات( 8)

  إجراءات( 10الحد من عدم تطابق املهارات ) :2.2الهدف االستراتيجي 

  10لتعزيز إمكانية توظيف الفئات الضعيفة )تنفيذ سياسات خاصة : 3.2الهدف االستراتيجي 

 إجراءات(

  إجراءات( 8تحسين أداء أسواق العمل واملؤسسات ) :4.2الهدف االستراتيجي  

% فقط من اإلجراءات مبدئًيا من قبل الدول األعضاء املجيبة، وهو 24وفًقا للردود على االستطالع، تم إكمال 

% منها، فقد أبدت الدول األعضاء استعدادها 9يعية الخمسة. أما في أدنى معدل لإلنجاز بين املجاالت املواض

% من اإلجراءات ولكنها لم تكتمل، وفي معظم 42ملشاركة معارفها وخبراتها. وعالوة على ذلك، تم الشروع في 

ءات % من اإلجرا34الحاالت يعتبر تبادل املعرفة أداة مفيدة في تحقيق األهداف. وأخيًرا، لم يتم الشروع في 

 (2.3بتاتا، لكن غالبية البلدان تعتبر تبادل املعرفة حولها أمًرا مهًما )الشكل 

 

تم إنجازه، وعلى 

رفة استعداد لتبادل املع

والخبرة

9%

ة تم إنجازه، ولكن بحاج

إلى تجميع املزيد من

املعرفة قبل تقاسم

التجربة

15%

تم الشروع به 

ي، ولكنه غير منته

م وال يتطلب تقاس

املعرفة لإلنجاز 

8%

دا لإلنجازتم الشروع به ولكنه غير منتهي، وتبادل املعرفة سيكون مفي

34%

عد، لم يتم الشروع  به ب

م ولكن ال يتطلب تقاس

املعرفة للشروع به 

واإلنجاز 

5%

عد، لم يتم الشروع به ب

ة ولكن تقاسم املعرف

وع سيكون مفيدا للشر 

به واإلنجاز

29%

 2: حالة تنفيذ املجال املواضيعي 2.3الشكل 
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 ( حماية سالمة العمال ورفاههم3)

تمثل السالمة والصحة املهنية عنصرا أساسيا في تحقيق ظروف الئقة للعمل واستدامة رفاه العمال. فهي تهتم 

تشريعات واألنظمة املناسبة، إلى جانب وسائل اإلنفاذ بحماية سالمة وصحة ورفاه العاملين. كما تشكل ال

مليون  262املالئمة، عنصرا أساسيا لحماية سالمة العمال وصحتهم. وعالوة على ذلك، يعيش ما يقرب من 

دوالر أمريكي في  3.10عامل في دول منظمة التعاون اإلسالمي في فقر مدقع أو في فقر معتدل مع دخل أقل من 

 م من كونهم يعملون.اليوم، على الرغ

 

وفي هذا السياق، تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية لحماية سالمة العمال ورفاههم في بلدان منظمة 

 التعاون اإلسالمي:

  إجراءات( 10تعزيز تدابير السالمة والصحة املهنية ): 1.3الهدف االستراتيجي 

  إجراءات( 7لجميع )توسيع تدابير الحماية االجتماعية ل :2.3الهدف االستراتيجي 

  إجراءات( 6منع التمييز في سوق العمل ومكان العمل ) :3.3الهدف االستراتيجي 

  إجراءات( 10القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري ) :4.3الهدف االستراتيجي 

  إجراءات( 7الحد من العمالة غير الرسمية وتعزيز العمل الالئق ) :5.3الهدف االستراتيجي 

تم إنجازه، وعلى 

رفة استعداد لتبادل املع

والخبرة

21%

ة تم إنجازه، ولكن بحاج

إلى تجميع املزيد من

املعرفة قبل تقاسم

التجربة

20%

تقاسم تم الشروع به ولكنه غير منتهي، وال يتطلب

املعرفة لإلنجاز 

11%

غير تم الشروع به ولكنه

فة منتهي، وتبادل املعر 

ازسيكون مفيدا لإلنج

25%

عد، لم يتم الشروع  به ب

م ولكن ال يتطلب تقاس

املعرفة للشروع به 

واإلنجاز 

5%

لم يتم الشروع به بعد، ولكن

دا تقاسم املعرفة سيكون مفي

للشروع به واإلنجاز

18%

 3حالة تنفيذ املجال املواضيعي : 3.3الشكل 

 .2019ق العمل لعام املصدر: مسح سيسرك املتعلق بعملية تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسو 
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% من اإلجراءات 41رة إلى أعلى معدل لإلنجاز في هذا املجال املواضيعي. فقد تم االنتهاء بالفعل من تمت اإلشا 

% 36% من الحاالت، أعربت الدول املجيبة عن استعدادها ملشاركة معارفها وخبراتها. إذ تم الشروع في 21وفي 

هذا يعكس األهمية املعطاة لحماية % من األعمال بعد. و 23من اإلجراءات من قبل الدول األعضاء ولم تبدأ 

%( أو مستعدة للمشاركة 21% من اإلجراءات، ذكرت البلدان أنها إما جاهزة )64سالمة العمال ورفاههم. وفي 

 (.3.3%( في تبادل املعرفة وأفضل املمارسات )الشكل 43)

 ( تعزيز إنتاجية العمل4)

سط كمية أقل من السلع والخدمات مقارنة بنظرائهم في ينتج العمال في دول منظمة التعاون اإلسالمي في املتو 

بقية العالم. وهذا يعني أن دول املنظمة تواجه مشكلة في اإلنتاجية. وفي سياق أوسع، يمكن تعزيز إنتاجية 

العمل من خالل سياسات االقتصاد الكلي املختلفة، بما في ذلك السياسات الرامية إلى تشجيع االبتكار والعلم 

جيا واالستثمار ورأس املال البشري. وفي سياق سوق العمل، يرتبط تعزيز إنتاجية العمل بدرجة والتكنولو 

كبيرة باالستخدام الفعال للقدرات البشرية املوجودة. ويؤدي رأس املال البشري دورا هاما في تحديد القدرة 

  .على استيعاب املعارف والتكنولوجيات الجديدة، وبالتالي زيادة إنتاجية العمل

 

تم إنجازه، وعلى 

رفة استعداد لتبادل املع

والخبرة

7% ة تم إنجازه، ولكن بحاج

إلى تجميع املزيد من

املعرفة قبل تقاسم

التجربة

21%

غير تم الشروع به ولكنه

منتهي، وال يتطلب 

از تقاسم املعرفة لإلنج

10%

دل تم الشروع به ولكنه غير منتهي، وتبا

املعرفة سيكون مفيدا لإلنجاز

31%

ه لم يتم الشروع  ب

بعد، ولكن ال 

يتطلب تقاسم 

به املعرفة للشروع

واإلنجاز 

5%

عد، لم يتم الشروع به ب

ة ولكن تقاسم املعرف

وع سيكون مفيدا للشر 

به واإلنجاز

26%

 4: حالة تنفيذ املجال املواضيعي 4.3الشكل 

 .2019املصدر: مسح سيسرك املتعلق بعملية تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل لعام 



 2020 العمل سوق  حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير

59 

 ( لتعزيز اإلنتاجية:SGsوفي هذا السياق، ُينصُح بأربعة أهداف استراتيجية )

  إجراءات( 7االستخدام الفعال للقدرات املوجودة ) :1.4الهدف االستراتيجي 

  إجراءات( 8تعزيز برامج التدريب أثناء العمل والتعلم مدى الحياة ) :2.4الهدف االستراتيجي 

  إجراءات( 6ستثمار في مهارات جديدة )اال  :3.4الهدف االستراتيجي 

  إجراءات( 5االستثمار في البنية التحتية املادية والرقمية املستدامة ) :4.4الهدف االستراتيجي 

% من اإلجراءات ولكنها لم تكتمل. 41%. تم بدء 28بلغ معدل اإلجراءات املتعلقة بتعزيز إنتاجية العمل نسبة 

إلى استعدادها للمشاركة مع الدول األعضاء األخرى في تبادل املعرفة وبشكل عام، أشارت الدول املجيبة 

 (.4.3% من اإلجراءات )الشكل 64والخبرة في 

 ( الحد من البطالة5)

ظلت البطالة من أكثر القضايا تحديا في العالم، وال تزال دول منظمة التعاون اإلسالمي تتمتع بمعدالت بطالة 
الخصوص، فإن معدالت البطالة بالنسبة للقوى العاملة النسائية أعلى من  أعلى مقارنة بالعالم. وعلى وجه

معدالت الذكور. وأرقام معدالت البطالة بين الشباب في دول منظمة التعاون اإلسالمي هي أيضا ليست واعدة 
ود عاما( يعانون على نطاق واسع من عدم وج 24و  15جدا، بحيث يزال الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

فرص عمل الئقة. ولهذا، يجب تفعيل القدرة اإلنتاجية لبلدان املنظمة من خالل مراعاة  العقبات الهيكلية 

تم إنجازه، وعلى 

رفة استعداد لتبادل املع

والخبرة

12%

ة تم إنجازه، ولكن بحاج

إلى تجميع املزيد من

املعرفة قبل تقاسم

التجربة

21%

غير تم الشروع به ولكنه

منتهي، وال يتطلب 

جاز تقاسم املعرفة لإلن

9%

غير تم الشروع به ولكنه

فة منتهي، وتبادل املعر 

ازسيكون مفيدا لإلنج

32%

عد، لم يتم الشروع  به ب

سم ولكن ال يتطلب تقا

املعرفة للشروع به 

واإلنجاز 

4%

د، لم يتم الشروع به بع

ولكن تقاسم املعرفة

ع سيكون مفيدا للشرو 

به واإلنجاز

22%

 5: حالة تنفيذ املجال املواضيعي 5.3الشكل 

 .2019ة التعاون اإلسالمي لسوق العمل لعام املصدر: مسح سيسرك املتعلق بعملية تنفيذ استراتيجية منظم
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الطويلة األمد التي تبقي الكثير من الشباب والنساء واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والعمال ذوي 
 املهارات املتدنية عاطلين عن العمل.

 أهداف استراتيجية في وثيقة االستراتيجية للمساعدة في الحد من البطالة: في هذا السياق، تم تحديد ثالثة

  إجراءات( 6توسيع سياسات سوق العمل النشطة للحد من البطالة ): 1.5الهدف االستراتيجي 

  إجراءات( 7تنفيذ سياسات لتعزيز خلق فرص العمل ): 2.5الهدف االستراتيجي 

  إجراء( 12صة للحد من البطالة بين الشباب والنساء )تصميم برامج خا :3.5الهدف االستراتيجي 

% منها. كما تم 33وقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات من قبل البلدان املجيبة بهدف الحد من البطالة وتم إنجاز 
% من اإلجراءات. وبعد املجال 32% من اإلجراءات، بينما يوجد طلب لتبادل املعرفة بخصوص 41الشروع في 
% فقط من اإلجراءات لم تبدأ بعد. 26جل هذا املجال أعلى معدل إتمام أو بدء، بحيث أن ، س3املواضيعي 

 (.5.3ويعكس هذا أيًضا األهمية الحاسمة املعطاة ملكافحة البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل 

، تم االنتهاء من 
ً
% بعد 30ينما لم تبدأ % التزال في طور التنفيذ، ب38% من جميع اإلجراءات، و32إجماال

(. كما أن عددا من البلدان أبدت استعدادها للمشاركة في األنشطة املتعلقة بتبادل املعرفة في 6.3)الشكل 
ا أولية قوية ولو نسبًيا للمض ي قدًما وتحقيق األهداف االستراتيجية 68

ً
% من الحاالت. وهذا يعكس ظروف

  .2025ظمة التعاون اإلسالمي لعام املقترحة في وثيقة استراتيجية سوق العمل ملن

 

تم إنجازه، وعلى 

رفة استعداد لتبادل املع

والخبرة

14%
ة تم إنجازه، ولكن بحاج

إلى تجميع املزيد من

املعرفة قبل تقاسم

التجربة

18%

غير تم الشروع به ولكنه

منتهي، وال يتطلب 

جاز تقاسم املعرفة لإلن

9%

ي، تم الشروع به ولكنه غير منته

وتبادل املعرفة سيكون مفيدا 

…لإلنجاز

ه لم يتم الشروع  ب

بعد، ولكن ال 

يتطلب تقاسم

به املعرفة للشروع

…واإلنجاز 

عد، لم يتم الشروع به ب

ة ولكن تقاسم املعرف

وع سيكون مفيدا للشر 

به واإلنجاز

25%

 حالة التنفيذ العام الستراتيجية سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي: 6.3الشكل 
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(iiاالستجابات على مستوى الدولة ) 

يبدو أن حالة تنفيذ اإلجراءات متغايرا جدا عبر البلدان. ففي حين أفادت بعض البلدان أنها قد أكملت بالفعل 
من نقل املعرفة معظم اإلجراءات، أشار البعض اآلخر إلى أنها ال تزال في املراحل األولى من التنفيذ وستستفيد 

 (8.3و  7.3من البلدان األكثر تقدما )الشكالن 

% 50وفي هذا الصدد، أكملت أذربيجان والبحرين وقطر والسودان وتركيا واإلمارات العربية املتحدة بالفعل 
ا على األقل من جميع اإلجراءات املوص ى بها في وثيقة االستراتيجية. ومن بين هؤالء، تقف أذربيجان وقطر وتركي

كدول على استعداد ملشاركة معارفها وخبراتها في غالبية األنشطة التي أتموها. ومن ناحية أخرى، فإن جل 
 األنشطة بصدد التنفيذ في األردن وعمان وسيراليون، لكنها طلبت االستفادة من معرفة وخبرة البلدان األخرى.

% من اإلجراءات. وفي الواقع، 50حتى اآلن ولو  تعتبر نيجيريا والسنغال واليمن هي البلدان التي لم يبدأ فيها
% من اإلجراءات البداية في اليمن، حيث تم اإلبالغ عن اكتمال إجراء واحد فقط. وباستثناء 80تنتظر حوالي 

البحرين ونيجيريا وتركيا وأوغندا، أبدت جميع البلدان املجيبة استعدادها لتبادل املعرفة واالستفادة من 
% على األقل أو أكثر من اإلجراءات. كما سجلت األردن وفلسطين أكبر عدد من اإلجراءات 50 تجارب اآلخرين في

 التي يودون تبادل املعرفة حولها واملشاركة في نشاطها.

تشير كل هذه النتائج إلى أن بعض البلدان قد حققت إنجازات كبيرة وأن معظم البلدان مستعدة ملشاركة 
كما أن معظم الدول التي هي في طور البدء أو التنفيذ مهتمة أيًضا بتجارب  معارفها وخبراتها مع اآلخرين.

اآلخرين. وهذا يؤكد أهمية التعاون اإلقليمي في تحقيق األهداف االستراتيجية نحو تحسين الحياة ومعايير 
 العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ء تفش ي جائحة توصيات للتنفيذ الفعال لالستراتيجية أثنا 3.3

 19-كوفيد

تعكس وثيقة استراتيجية معينة االعتراف بالتحديات وااللتزام بمعالجتها. فهي ال تتطلب فقط من البلدان أن 
تكون متفاعلة مع املشاكل القائمة، بل تتيح لها أيضا أن تكون استباقية في مواجهة التحديات املستقبلية من 

د البلدان على تحديد أولويات إجراءاتها ملواجهة التحديات بالنظر خالل وضع رؤية طويلة األجل. كما تساع
إلى املوارد والقدرات والنتائج املتوقعة. وعادة ما يكون وضع مثل هذه الخطط على املستوى الوطني أقل تعقيدا 

شراكة  وعرضة لإلخفاق منه على املستوى اإلقليمي أو الدولي. ويرجع ذلك أساسا إلى أن الدول التي تنخرط في
من خالل وثيقة استراتيجية لها خصائص اجتماعية واقتصادية مختلفة تجعل من الصعب مواءمة اإلجراءات 
 عبر البلدان. ومع ذلك، فإن هذا التباين يوفر فرصا في شكل تبادل الخبرات ونقل املعارف بين البلدان املعنية.

اإلسالمي لسوق العمل لفهم التحديات القائمة  واعترافا بهذه الفرص، تم إعداد استراتيجية منظمة التعاون 
في هذا األخير والتي تواجهها دول املنظمة على الصعيد الفردي وتحفيز الشراكة عبر البلدان في مجاالت محددة 
في إطار التدخالت. وكان هذا أيضا هو املنطق وراء إجراء املسح املتعلق بتنفيذ وثيقة االستراتيجية، حيث تم 

 د وفقا ملدى استعداد البلدان للمشاركة في تبادل الخبرات.تصنيف الردو 
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 1 -البلدان الوضع في عملية التنفيذ من قبل : 7.3الشكل 

( تم إنجازه، وعلى 1. )2019املصدر: مسح سيسرك املتعلق بعملية تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل لعام 

( تم الشروع به ولكنه 3( تم إنجازه، ولكن بحاجة إلى تجميع املزيد من املعرفة قبل تقاسم التجربة )2استعداد لتبادل املعرفة والخبرة )

( لم يتم 5( تم الشروع به ولكنه غير منتهي، وتبادل املعرفة سيكون مفيدا لإلنجاز )4ر منتهي، وال يتطلب تقاسم املعرفة لإلنجاز )غي

( لم يتم الشروع به بعد، ولكن تقاسم املعرفة سيكون مفيدا 6الشروع  به بعد، ولكن ال يتطلب تقاسم املعرفة للشروع به واإلنجاز )

 : لم يتم الشروع به بعدN. I. -: تم الشروع به Ini. -: تم إنجازه Comp. .جازللشروع به واإلن
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 2 -الوضع في عملية التنفيذ من قبل البلدان : 8.3الشكل 

( تم إنجازه، وعلى استعداد 1. )2019املصدر: مسح سيسرك املتعلق بعملية تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل لعام 

( تم الشروع به ولكنه غير منتهي، وال 3( تم إنجازه، ولكن بحاجة إلى تجميع املزيد من املعرفة قبل تقاسم التجربة )2ل املعرفة والخبرة )لتباد

 ( لم يتم الشروع  به بعد، ولكن5( تم الشروع به ولكنه غير منتهي، وتبادل املعرفة سيكون مفيدا لإلنجاز )4يتطلب تقاسم املعرفة لإلنجاز )

: تم Comp. .( لم يتم الشروع به بعد، ولكن تقاسم املعرفة سيكون مفيدا للشروع به واإلنجاز6ال يتطلب تقاسم املعرفة للشروع به واإلنجاز )

 لم يتم الشروع به بعد: N. I. -: تم الشروع به Ini. -إنجازه 
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من املقرر تنفيذ اإلجراءات املقترحة للوثيقة االستراتيجية على مستوى كل بلد على حدة بسبب الطبيعة 

املحلية لتحديات سوق العمل. ونظرا لالختالف الكبير على مستوى التحديات القائمة في سوق العمل عبر دول 

التعاون اإلسالمي، فمن املعقول توقع تقدم بعض البلدان في تنفيذ إجراءات معينة مقارنة بغيرها. منظمة 

ومع ذلك، فإن الرغبة واالستعداد لتبادل الخبرات واملعارف، كما هو موضح في نتائج املسح، يتيح فرصا 

 املحدودة. لتحسين القدرات لحل مختلف تحديات سوق العمل في البلدان ذات املعرفة والخبرة

والنتائج األولية تؤكد هذه الصيغة. فهناك دول تتوفر على خبرة ومعرفة كافية للمشاركة ودول أخرى مستعدة 

للتعلم من تجارب اآلخرين. كما هناك بعض األنواع الشائعة من األنشطة التي يمكن استخدامها لتسهيل نقل 

قيد بشكل كبير  19-التفش ي الحالي لجائحة كوفيد املعرفة، مثل ورش العمل وبرامج التدريب. ومع ذلك، فإن

للتواصل املباشر واستخدام مثل هذا النوع من األنشطة. لذلك، هناك حاجة إلى أساليب مبتكرة لتسهيل 

 تبادل املعرفة بين البلدان األعضاء.

ات جديدة. من تفعيل النوع املعتاد من األنشطة فحسب، بل تجلب أيضا معها تحدي 19-ال تحد جائحة كوفيد

فعادة ما تتسبب إجراءات اإلغالق الشامل في انتشار العمالة الناقصة )البطالة املقنعة( أو البطالة في البلدان 

املتضررة. كما أن لها آثارا كبيرة على املهارات وقابلية التشغيل والرعاية االجتماعية. لذلك، يجب إعطاء 

لتجنب املزيد من التدهور على مستوى نتائج سوق العمل  األولوية لبعض التحديات القائمة في سوق العمل

وللسماح بتحقيق التعافي السريع. وفي هذا الصدد، ينبغي إيالء اهتمام خاص للحد من البطالة، وتوسيع نطاق 

 .19-تدابير الحماية االجتماعية وتجنب تدهور املهارات أثناء جائحة كوفيد

العمل أثناء الجائحة، يستدعي األمر تعزيز خدمات دعم التشغيل  وللتخفيف من التداعيات املترتبة على سوق 

والبحث عن فرص الشغل، وإتاحة فرص تدريب للعمال للنهوض بمستوى مهاراتهم. ويمثل بقاء األشخاص في 

منازلهم بحكم قوانين تجبرهم على ذلك فرصة ذهبية للتعلم عن بعد وصقل املهارات، وقد تكون حتى 

اعمة ملبادرات التعلم عن بعد. ويمكن تطوير برامج خاصة بإعادة التدريب والتأهيل الحكومات متدخلة ود

والنهوض بمستوى املهارات بالنسبة لألشخاص الذين باتوا في عداد العاطلين عن العمل ولم تسعفهم الظروف 

رص الكتساب مهارات جديدة، وبالتالي ستصبح مسألة إعادة إدماجهم ممكنة بفضل خدمات البحث عن ف

العمل املخصصة للعمال وحوافز خاصة ألرباب العمل. ولكون القسم األكبر من القوى العاملة في املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة الحجم متمركز في القطاع غير الرسمي، يمكن للعمال املتضررين االستفادة على املدى 

 مساعدات نقدية.القصير من مزايا إضافية تتمثل في التأمين ضد البطالة والحصول على 

على جبهة أخرى، ينبغي اتخاذ تدابير سياسية لتجنب تدهور مهارات األشخاص العاطلين عن العمل أو 

املتسربين من سوق العمل. فهناك اضطرابات كبيرة على مستوى برامج تنمية املهارات بسبب الجائحة. بحيث 

من الوقت الضائع في الفصول الدراسية  انتقلت العديد من البلدان إلى التعلم عن بعد كوسيلة للتخفيف

وورش العمل. ويمكن أن تساعد هذه التدابير في التخفيف من اآلثار املحتملة على التعلم وتنمية املهارات. ومع 
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ذلك، فستستمر عملية تنمية املهارات العملية في التباطئ خالل األزمة. وسيؤدي هذا إلى زيادة الضغط على 

 يب الفني واملنهي واملهارات التي كانت أصال تحت ضغط لتحسين جودة وأهمية برامجها.أنظمة  التعليم والتدر 

وفي املقابل، أدى التحول إلى التعلم الرقمي إلى تعزيز التفاوتات القائمة وخلق حاالت جديدة منها. فسيحرم 

املفروضة على قدرتهم  العديد من املتعلمين الذين يعانون من محدودية الوصول إلى اإلنترنت والقيود األخرى 

على التعلم في بيئة رقمية إلى حد كبير. ومن الضروري تحسين البنية التحتية لشبكة اإلنترنت وكفالة الوصول 

امليسور إليها للجميع. كما من املهم توسيع نطاق وصول املتعلمين إلى التطبيقات واملنصات الرقمية عبر 

إليها. وبخالف ذلك، ستكون فترة ما بعد الجائحة مفعمة  اإلنترنت ومساحات التعلم حيث يمكن الوصول 

 بتحديات أكبر من حيث دمج الفئات املحرومة في سوق العمل.

وخالل الجائحة، تمكنت عدة شركات تتوفر على بنى تحتية رقمية متقدمة من توفير حلول تعليمية عبر 

دعما محددا من خدمات التشغيل اإلنترنت ملوظفيها، لكن معظم الشركات الصغيرة واملتوسطة تتطلب 

املحلية ومقدمي الخدمات اآلخرين لتعزيز مهارات موظفيها وإعادة تأهيلهم. وبينما ساعد هذا الشركات على 

الحد من الخسائر على مستوى اإلنتاجية، عانى العديد من الشركات الصغيرة واملتوسطة من انخفاض 

ي مثل هذه البيئة، اكتسب الدور املهم لخدمات التشغيل إنتاجية العمل لتشرع في تقليص عدد العمال. وف

أهمية أكبر مع استمرار تزايد عدد األشخاص الذين فقدوا وظائفهم. ونظرا ألن العمال املسرحين يواجهون 

خطر الوقوع في البطالة املطولة وتقادم املهارات، فمن املهم أن يتم دعم ترتيبات الحماية االجتماعية بتدابير 

التي توفر خيارات تحسين املهارات وإعادة تشكيلها للعمال غير املستقرين وأولئك الذين يمرون  التنشيط

(. كما ستكون هناك حاجة أيضا إلى التدريب وإعادة التدريب عبر اإلنترنت على ILO, 2020بمرحلة انتقالية )

 خالل فترة األزمة. املهارات األساسية، إلى جانب املشورة املكثفة، للحفاظ على قابلية التشغيل

تأثيرا غير مقصود على الالجئين واملهاجرين املعرضين للخطر في جميع  19-وقد كان لتدابير االستجابة لكوفيد

أنحاء العالم. فقد ثبت أن لفقدان الالجئين واملهاجرين وأسرهم ملختلف أشكال الدعم االقتصادي أو مورد 

تهم. ولذلك يتعين على البلدان األعضاء في منظمة التعاون الدخل الرئيس ي تداعيات وخيمة على ظروف معيش

اإلسالمي العمل على وجه السرعة على توسيع نطاق تغطية آليات الحماية االجتماعية لتشمل الالجئين 

واملهاجرين وتطوير آليات جديدة إذا تطلب األمر. كما يمكن أن تشمل هذه اآلليات الدعم من خالل شبكات 

، مما يسمح لالجئين واملهاجرين بتلبية احتياجاتهم األساسية. ويجب على دول منظمة التعاون األمان االجتماعي

اإلسالمي أيضا تشجيع أرباب العمل على االحتفاظ بالعمال املهاجرين من خالل تقديم حوافز لهم )مثل 

أوضاعهم اإلعانات، وتخفيض تكاليف وضرائب التشغيل( ومساعدة العمال املهاجرين على االحتفاظ ب

 القانونية في البلد املضيف أو تسويتها دون أن يعتريهم الخوف من أي إجراءات جنائية قد تتخذ في حقهم.  
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لرابع لوزراء تضع استراتيجية سوق العمل في منظمة التعاون اإلسالمي التي تم تبنيها في املؤتمر اإلسالمي ا

، رؤية لشراكة أكبر بين الدول 2018فبراير  22-21العمل الذي عقد في جدة، اململكة العربية السعودية يومي 

األعضاء من أجل التغلب على التحديات املشتركة في هذا املجال. ووفقا للطريقة املقترحة لتنفيذ وثيقة 

، وبشكل عام، تشير نتائجه إلى 2019ول من عام اإلستراتيجية، أجرى سيسرك مسحا أوليا خالل النصف األ 

% من اإلجراءات 32أنه تم بالفعل تنفيذ نسبة كبيرة من األنشطة. كما أشارت الدول األعضاء املجيبة إلى أن 

فذت بالفعل، وأنه قد بوشر بتنفيذ 
ُ
 % املتبقية لم تبدأ بعد.30% منها ولكنها غير مكتملة وأن 38قد ن

% 38% من اإلجراءات قد اكتملت بالفعل، وأن 32عضاء التي أجابت على املسح إلى أن حيث أشارت الدول األ 

% املتبقية من اإلجراءات لم تبدأ بعد. حددت جهات 30من اإلجراءات قد تم الشروع فيها ولكنها لم تكتمل، و 

ذ استراتيجية سوق االتصال من البلدان املجيبة في املسح عدًدا من املجاالت التي اكتملت فيها طرائق تنفي

العمل وأصبحت املعرفة والخبرة جاهزة للمشاركة. والغرض الرئيس ي من هذا التمرين هو جمع دراسات الحالة 

حول أفضل املمارسات من دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تسلط الضوء على مشكلة مركزية في سوق 

 ملموًسا لها.
ً

 العمل وتوفر حال

ظهر دراس
ُ
ات الحالة هذه اإلنجازات الرئيسية بعد تنفيذ برنامج هادف إلى حل مشكلة أساسية من املتوقع أن ت

%. قد تعرض أيضا التجارب التي تتعلق بما 100في سوق العمل، ومع ذلك ال ُيشترط كونها قصة نجاح بنسبة 

ت حدث بشكل خاطئ أثناء عملية التنفيذ وما يجب القيام به لتجنب مثل هذه اإلخفاقات في التدخال 

املستقبلية. وقد تسلط الضوء على الفرص الضائعة، بما في ذلك ضياع أوجه التآزر مع أصحاب املصلحة 

 اآلخرين، للحصول على نتائج أكثر فعالية.

سم
لق
ا

ال 
بع
را
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دراسة  29استجابة لطلب سيسرك ألفضل املمارسات من أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي، تلقى سيسرك 

إلجراءات االستراتيجية املختلفة للوثيقة االستراتيجية، والتي تم دول فيما يتعلق باألهداف وا 9حالة من 

 منها وعرضها في هذا التقرير. كما تم اعتماد ثالث معايير رئيسية الختيار دراسات الحالة: 17اختيار 

 هل تعتبر دراسة الحالة مثاال جيدا ملشكلة سوق العمل الشائعة؛ 

  العمل الشائعة؛ هل تقدم دراسة الحالة حال أمثال ملشكلة سوق 

  هل نجاح دراسة الحالة قابل للتحويل والتطبيق في البلدان األعضاء األخرى في منظمة التعاون

 اإلسالمي.

إذا كانت دراسة الحالة تستوفي كل هذه املعايير، يتم اختيارها ملزيد من الفحص والتحرير لتقديمها في هذا 

. كما يتم تجميع دراسات الحالة تحت مجاالت 1.4الشكل  التقرير. ويتم توفير قائمة الحاالت املختارة في

مواضيعية مختلفة. فقد تم اإلبالغ عن عدد قليل من دراسات الحالة في إطار البرامج الشاملة، حيث وجد أنها 

 مرتبطة بأكثر من مجال مواضيعي واحد للخطة االستراتيجية.
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 لى والدروس املستفادةالئحة دراسات الحالة حول املمارسات الفض :1.4الشكل 

املمارسات التي تمكن املرأة من العمل في سوق العمل السعودي: اململكة العربية السعودية•

أو النفسية/ورش عمل محمية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية و: تركيا•

تشجيع املشاركة في سوق العمل : 1املجال املواضيعي 

مشروع دعم توظيف الشباب: جيبوتي•

تطوير مستودع بيانات مركزي ملعلومات سوق العمل: ماليزيا•

باور في إطار البرنامج الوطني لالستثمار االجتماعي-برنامج إن: نيجيريا•

تعزيز قابلية التوظيف: 2املجال املواضيعي 

الدولةفياملهيكلةغيرالعمالةملنععملحطة:أذربيجان•

املهاجرينللعمالبرنامج:الكاميرون•

املهنيةوالسالمةللصحةالوطنيةاالستراتيجيةبرنامج:السعوديةالعربيةاململكة•

املهنيةوالسالمةللصحةالوطنيالبرنامج:فلسطين•

فيالبندقادحصأثناءاملوسميةالزراعةفياألطفالعمالةأشكالأسوأعلىللقضاءمتكاملنموذج:تركيا•

تركيا

حماية سالمة العمال ورفاههم: 3املجال املواضيعي 

بطاقةوبرنامجالعائدينالخبراءبرنامجتقييم:املواهبمؤسسةمبادراتفعاليةمستوى تحسين:ماليزيا•

املواهب-اإلقامة

تشجيع إنتاجية العمل: 4املجال املواضيعي 

برنامج العمل الذاتي: أذربيجان•

برنامج للحد من بطالة الشباب والنساء: الكاميرون•

غيروالعمالتوالشاباالشبابلصالحاألعمالوريادةالذاتيالعملفرصلزيادةمشروعبرنامج:فلسطين•

التجاريةاألعمالقطاعفيالحرفيينوالعمالاملهرة

الحد من البطالة: 5املجال املواضيعي 

إنشاء وتشغيل نظام تأهيل وطني مضمون الجودة: تركيا•

تعزيز نظام حماية االجور : قطر•

فيلهمملضيفةاواملجتمعاتاملؤقتةللحمايةالخاضعينللسورييناألعمالوريادةالعملفرصخلق:تركيا•

تركيا

برامج جامعة
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 لسوق العم: تشجيع املشاركة في 1املجال املواضيعي 

 

 اململكة العربية السعودية

  املمارسات التي تمكن املرأة من العمل في سوق العمل السعودي اسم البرنامج

  ال توجد مدة محددة املدة الزمنية

  وطني النطاق

املنظمة/ املنظمات املنفذة 

 الرئيسية
  وزارة الشغل والتنمية االجتماعية

نوع العالقة باستراتيجية 
 لعمل سوق ااملنظمة ل

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

  شركات القطاع الخاص في اململكة العربية السعودية القطاعات املستهدفة

املشكلة الرئيسية  /التحدي

القائمة في سوق العمل التي 
 يعالجها البرنامج

ملجاالت املتاحة لهن للعمل في القطاع بطالة السعوديات ومحدودية الفرص وا

  الخاص السعودي.

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي
ارتفاع معدالت بطالة اإلناث مقارنة بالذكور في اململكة، ومحدودية فرص عمل 

  املرأة ومجاالتها

 تصميم السياسة

تم إصدار مجموعة من القرارات والقوانين واللوائح والبرامج لزيادة فرص 
ومجاالت العمل لتحقيق تمكين عمل املرأة ورؤية اململكة العربية السعودية 

  . وتشمل هذه:2030

 ،تمكين املرأة من العمل في املحالت واألسواق واملصانع  
  ،تحديد العديد من األنشطة االقتصادية والسماح للمرأة بالعمل فيها

  نشاط اقتصادي ... وأنشطة أخرى  12بما في ذلك تحديد 

 يم عمل املرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة تراعي الجانب الديني تنظ

  واالجتماعي وطبيعة املرأة.

 برامج العمل عن بعد  

 برامج دعم التوظيف 
 برنامج العمل بدوام جزئي  

 "برنامج األسر املنتجة "العمل من املنزل   

  برنامج قرة لدعم ضيافة األطفال  
  ت(برنامج آكسس )ولوج( )لدعم نقل العامال  

 إنشاء نظام لضبط املخالفات السلوكية في بيئة العمل  

 تنظيم نوبات ليلية  

 برنامج التوظيف الذاتي   
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 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

  إصدار القرارات والتشريعات التي تساهم في زيادة فرص املرأة ومجاالت

  عملها
  وضع برامج ملساعدة القطاع الخاص وإزالة معوقات دمج املرأة بحيث

  صبح الوظائف في القطاع أكثر جاذبية ومقبولةت

  تطوير العديد من ورش العمل واللقاءات والحمالت اإلعالمية حول أهمية
  إشراك املرأة في سوق العمل السعودي

 قياس معدل بطالة اإلناث ملعرفة اإلنجازات املحققة  

  املصادر الوطنية التمويل

 ء املشاركات في سوق العمل السعوديمؤشر األداء الرئيس ي: نسبة النسا الرصد

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

 توفير فرص عمل ومجاالت جديدة للمرأة  

 زيادة مشاركة املرأة السعودية في سوق العمل 
 معدل بطالة اإلناث أقل من ذي قبل  

  استبدال العمالة  -املردود االقتصادي للدولة من خالل ملء الوظائف

 جانبالوطنية بالعمال األ 

   املشاركة الفعالة في االقتصاد من خالل زيادة العامل البشري  

 )زيادة املشاريع التجارية التي تملكها السعوديات )رائدات األعمال  

التحديات الرئيسية 

 والدروس املستفادة

  قلة فرص ومجاالت عمل املرأة في سوق العمل بسبب العديد من الظروف

 االجتماعية السائدة
 ضاء املجتمع السعودي السماح للمرأة بالعمل في بعض رفض بعض أع

  املهن

  عدم وجود بيئة عمل مناسبة للمرأة في العديد من مؤسسات القطاع
  الخاص مع مراعاة الجوانب االجتماعية والدينية

 عدم توافق طبيعة بعض املهن مع املرأة  

 خوف بعض املوظفات من االنخراط في سوق العمل 

 معلومات االتصال

  وزارة الشغل والتنمية االجتماعية املؤسسة

 966594353502+ الهاتف

 روابط للمزيد من املعلومات

 -موقع وزارة العمل والتنمية االجتماعية )الدخول إلى مركز املعرفة _ الدخول إلى صفحة القرارات أو اللوائح( 

 /ov.sahttps://mlsd.g 
 https://www.hrdf.org.sa  - موقع صندوق تنمية املوارد البشرية "الهدف".

 

 

https://mlsd.gov.sa/
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 تركيا

 ورش عمل محمية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية و/أو النفسية اسم البرنامج

 تقديم الطلبات ال يزال مستمرا( – 30.04.2016) املدة الزمنية

 النطاق
ذوي اإلعاقات العقلية و/أو النفسية في برنامج وطني لتعزيز توظيف األشخاص 

القطاع الخاص وفًقا لالئحة الداخلية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أبريل 
 لتوفير دعم من الدولة ألماكن العمل املحمية. 2016

املنظمة/ املنظمات املنفذة 
 الرئيسية

لألشخاص املديرية العامة  ،(MoLSS)وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية 
 ذوي اإلعاقة وكبار السن

نوع العالقة باستراتيجية 
 سوق العمل املنظمة ل

. تصميم برامج وسياسات لتفعيل إمكانات الفئات الضعيفة بما في ذلك 5.1
 املعوقين واملجرمين السابقين واملشردين في سوق العمل

 قطاع الخدمات والصناعة القطاعات املستهدفة

يسية التحدي/ املشكلة الرئ
القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج

يعاني الشخص املصاب بإعاقات عقلية و / أو نفسية من صعوبات أكبر في دخول 
 سوق العمل بشكل يفوق املجموعات األخرى.

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

، تم إجراء "مشروع تحليل سوق العمل من حيث اإلعاقة" من قبل 2012في عام 
املديرية العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، وزارة العمل والشؤون 

 50من مسؤولي القطاع الخاص باإلضافة إلى  1.628االجتماعية )تمت مقابلة 
 أو أكثر(. تظهر الدراسة أن أرباب العمل ال يريدون توظيف األشخاص ذوي 

ً
عامال

 اإلعاقات العقلية و / أو النفسية.

 تصميم السياسة

، فإن مراكز اإلنتاج التي 2004على الرغم من عدم وجود لوائح تشريعية في عام 
تلقى فيها األشخاص ذوو اإلعاقة تدريًبا مهنًيا وشاركوا إلى حد ما في العمل قد تولت 
مسؤولية بعض الوظائف املحمية التي تشبه العمل. وفي هذا الصدد، تمت زيارة 

يونيو  12و  2004مايو  25الفترة ما بين  مكان عمل محمي في ثالث مناطق في 14
لجمع معلومات حول مواضيع مثل؛ الهياكل واملشاكل التي يواجهونها،  2004

واألهداف، وعدد العاملين ذوي اإلعاقة، قد  تم الحصول عليها كلها مع تقييم 
املراكز من حيث معايير أماكن العمل املحمية. في ضوء هذه التقييمات، تم التأكد 

ن أماكن العمل املحمية تأخذ مكانها في التشريع ويتم إدراجها في جدول أعمال من أ
 البلد.

من قانون األشخاص ذوي اإلعاقة )بتاريخ  3في هذا السياق، تذكر املادة 
( ورش العمل املحمية وأماكن العمل التي تقدم لها 5378، واملرقم 01/07/2005

شخاص ذوي اإلعاقة العقلية في سوق الدولة الدعم الفني واملالي من أجل دمج األ
العمل. إذ تم إعداد الئحة أماكن العمل املحمية على أساس هذا القانون الذي 

 ألول مرة. 2005دخل حيز التنفيذ في عام 
اإلجراءات  6/11/2013تحدد الالئحة الخاصة بأماكن العمل املحمية بتاريخ  

عليها من قبل كيانات حقيقية  واملبادئ املتعلقة بتشغيل أماكن العمل واإلشراف
 أو اعتبارية لألفراد ذوي اإلعاقة الذين يصعب إدراجهم في سوق العمل.

دخلت بعض الرسوم التي يتعين دفعها لألشخاص ذوي اإلعاقة، الذين يعملون في 
، عندما 2016أبريل  30مكان عمل محمي وفًقا لالئحة املدفوعات، حيز التنفيذ في 

 في الجريدة الرسمية. 29699تم إصدار العدد: 
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 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

% 75ال يمكن أن يكون عدد املوظفين ذوي اإلعاقة في أماكن العمل هذه أقل من 
من إجمالي املوظفين. وتبدأ عملية التوظيف من خالل تقديم طلب شخص ي من 
األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلين في وكالة التوظيف التركية. ويتم االحتفاظ 

جالت املوظفين من قبل املديريات اإلقليمية التابعة لوزارة العمل والشؤون بس
 االجتماعية.

مديرية األسرة والعمل والخدمات االجتماعية اإلقليمية، واملديرية اإلقليمية 
ملؤسسة العمل والتوظيف، واملديرية اإلقليمية للتعليم الوطني، واملديرية 

ات العامة األخرى املعينة من قبل اإلقليمية للصحة واملؤسسات واملنظم
املحافظة حيث يتم تنفيذ األمانة من قبل املديرية اإلقليمية لألسرة والعمل 
والخدمات االجتماعية، والهيئة التي تحدد مبادئها وإجراءاتها املديرية العامة 

 لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.

 التمويل
وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية يحق للمديرية اإلقليمية التابعة ل

تقديم حوافز ألماكن العمل املحمية وفًقا للتشريعات من خالل تقديم التأمين 
 االجتماعي، ودعم صاحب العمل في الضرائب واألجور.

 الرصد

تقوم أماكن العمل املحمية بتسليم املستندات إلى املديرية اإلقليمية التابعة 
مل والخدمات االجتماعية حيث يتواجدون لطلب مدفوعات كل لوزارة األسرة والع

 شهر ولكل موظف معاق.
 عن أنشطتها  يحتوي على معلومات مثل 

ً
 سنويا

ً
تقدم ورش العمل املحمية تقريرا

اإلنتاج والتوظيف واملبيعات والتبرع واالستثمار والتسويق واملخزون واملوظفين 
مات االجتماعية باملقاطعة في شهر مارس العاملين في مديرية األسرة والعمل والخد

 (18من كل عام. )الالئحة الخاصة بأماكن العمل املحمية، املادة 

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج
أنثى( يعانون من إعاقات عقلية و / أو نفسية  30ذكًرا و  60شخًصا ) 90هناك 

في القطاع  منهم 6أماكن عمل محمية في جميع أنحاء البالد،   10يعملون في 
 في قطاع الخدمات. 4الصناعي و 

التحديات الرئيسية 
 والدروس املستفادة

تتأثر استدامة وإدارة ورش العمل املحمية بظروف سوق العمل املفتوحة، ويمكن 
 أن تسبب العزلة حيث ال توجد برامج انتقالية لفتح سوق العمل.

 معلومات االتصال

 املؤسسة
دمات االجتماعية، املديرية العامة لألشخاص ذوي وزارة األسرة والعمل والخ

 اإلعاقة وكبار السن
 bilgiedinme.eyhgm@ailevecalisma.gov.tr البريد اإللكتروني

 01 70 / 00 70 705 (312) 90+ الهاتف

 روابط للمزيد من املعلومات

/%C4%B0syeri-https://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/sayfalar/korumali 
e.com/watch?v=RkTgONKPrEghttps://www.youtub 

FgdHp37M-https://www.youtube.com/watch?v=Fn 

mailto:bilgiedinme.eyhgm@ailevecalisma.gov.tr
https://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/sayfalar/korumali-İsyeri/
https://www.youtube.com/watch?v=RkTgONKPrEg
https://www.youtube.com/watch?v=Fn-FgdHp37M
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 : تعزيز قابلية العمل2املجال املواضيعي 

 

 جيبوتي

 مشروع دعم توظيف الشباب اسم البرنامج

 2018إلى فبراير  2016يوليو  املدة الزمنية

 النطاق
خريجا وغير خريجين في مؤسسات القطاع الخاص على املستوى الوطني  240دمج 

 شابا وامرأة في صناعة صيد األسماك. 20وتعزيز العمالة الذاتية لـ

املنظمة/ املنظمات املنفذة 
 الرئيسية

 (ANEFIPالوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب واإلدماج املنهي )

جية نوع العالقة باستراتي
سوق العمل ملنظمة التعاون 

 اإلسالمي

 تعزيز قابلية العمل:
 تحسين قاعدة مهارات القوى العاملة بشكل كبير من أجل التوظيف؛ 
 تقليل عدم التطابق في املهارات؛ 
 تنفيذ سياسات خاصة لتحسين قابلية توظيف الفئات الضعيفة؛ 
 .تحسين أداء أسواق ومؤسسات العمل 
أجل مراقبة األداء في تحسين قابلية التوظيف على مستوى منظمة التعاون  من

 اإلسالمي، تم تحديد مؤشرين لألداء:
 نسبة العمالة/ السكان؛ 
 .حصة اإلنفاق العام على سياسات سوق العمل النشطة 

 القطاعات املستهدفة

 القطاعات الرئيسية التي يستهدفها املشروع هي كما يلي:
 اللوجستية؛ النقل والخدمات -
 الفنادق ووكاالت السفر؛   -
 املؤسسات املصرفية. -

التحدي/ املشكلة الرئيسية 
القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج

الصعوبات في تكييف التدريب املنهي للشباب واملؤهالت املهنية املطلوبة في 
 الشركات املضيفة.

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

من خطة العمل  2يذ سياسة التوظيف الوطنية، وال سيما في البرنامج في إطار تنف
( من خالل MTRAالتوظيفية؛ سلطت وزارة العمل املسؤولة عن إصالح اإلدارة )

( الضوء على نهج ANEFIPالوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب والتكامل املنهي )
ي سوق العمل، ولكن شامل لتعزيز دمج الخريجين الشباب و / أو غير الخريجين ف

أيًضا من أجل تعزيز العمل الحر من خالل تنمية ريادة األعمال في قطاع مصايد 
 األسماك.

في هذا الصدد، يعد هذا املشروع استجابة فعالة وذات صلة ضد زيادة بطالة 
 الشباب املليئة بالصعوبات املتعلقة بمهارات التوظيف والخبرة املهنية.   

ع املشروع الخطوات التالية في مكونات التكامل املنهي ومن هذا املنطلق، وض
 الخاصة به:

إجراءات االستهداف، واختيار الشباب حسب امللف الشخص ي ووفًقا  -
 لطلب سوق العمل تحت إشراف لجنة مشتركة لضمان الشفافية؛  
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تدريب مجموعة مختارة من الشباب على املهارات املهنية األساسية  -
 واصل املنهي؛والتنمية الشخصية والت

 دمج الشباب في الشركات املضيفة؛   -
 مراقبة وتقييم األداء املنهي للشباب؛   -
 توفير بدل مالي للمتدربين؛   -
 مزايا الضمان االجتماعي للمتدربين الشباب. -

 تصميم السياسة

اتبع تصميم هذا املشروع نهًجا تشاركًيا بين الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب 
وغرفة التجارة، وفًقا  INAPي، وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ووالتكامل املنه

من سياسة التوظيف الوطنية التي تحدد املبادئ  2لإلطار املرجعي للبرنامج 
 التوجيهية لهذا املشروع.

بعد القيام بالتقييمات والتحليالت االستراتيجية، تم التخطيط لوثيقة املشروع 
 مع تحديد مؤشرات النتائج.

 لتنفيذ والرصدا

 التنفيذ

تم تنسيق املشروع من قبل الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب والتكامل املنهي، 
بما في ذلك فريق فني مسؤول عن التنفيذ الفني وآخر مسؤول عن العمليات 

 املالية.
فبوجود الشراكة االستراتيجية بين الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب والتكامل 

نامج األمم املتحدة اإلنمائي، استخدم املشروع مجموعة من األدوات، املنهي وبر 
وهي؛ التدريب والتكامل وتحويل املخصصات املالية واملتابعة والتقييم. تشمل 
املؤسسات املشاركة في تنفيذ أنشطة هذا املشروع املعهد الوطني لإلدارة العامة 

(INAP( املسؤول عن التدريب، وغرفة تجارة جيبوتي )CCD املسؤولة عن )
 التنقيب عن األعمال التجارية املناسبة لهذا النوع من التكامل املنهي.

 التمويل
تم تمويل مشروع دعم توظيف الشباب بمنحة من حكومة اليابان بتنسيق من 

 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي.

 الرصد
ل ش يء، لتوفير وقد تم إنشاء آلية متابعة لرصد تطور البيانات اإلحصائية، وقبل ك 

 املعلومات األساسية عن أداء األنشطة وفعاليتها وكفاءتها ونتائجها وتأثيرها.

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

يهدف مشروع دعم توظيف الشباب في عنصر التكامل إلى تعزيز التكامل املنهي لـ 
فيذ. شاًبا من الخريجين و / أو غير الخريجين في كل مرحلة من مراحل التن 140

وهكذا، فإن املكون الثاني يتألف من بناء القدرات وتوفير معدات الصيد لعشرين 
شابا وامرأة. فقد استفاد املشاركون في املشروع من التدريب املالئم حسب 
مستواهم التعليمي واملنهي من حيث التدريب واالندماج. وعلى الصعيد املالي، 

لية في عنصر التكامل باملشروع وتم استفاد الشباب والشابات من املخصصات املا
قارب صيد كجزء من العمل الحر للشباب / الشابات. وبناًء على  20اقتناء 

 بالجمع بين التدريب والدعم 
ً
تقييمات النتائج، تميز نجاح هذا املشروع أوال

واملراقبة والتقييم، وثانًيا بتحويل األموال التي ساهمت بشكل إيجابي في االندماج 
 واالجتماعي واالقتصادي للمتدربين.املنهي 
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التحديات الرئيسية 
 والدروس املستفادة

نظرا لتزايد بطالة الشباب، ال سيما عند مواجهة صعوبات في الحصول على 
املؤهالت املهنية، فإن التحديات الرئيسية في تطوير هذا النوع من النشاط هي قبل 

إلى شريحة أكبر من الشباب.  كل ش يء تعبئة املزيد من األموال من أجل الوصول 
وقد تجلت أهمية هذا النهج في تعزيز القابلية للتوظيف من خالل املعدل العالي 

 %.70إلدماج الشباب بأكثر من 
في هذا السياق، قامت الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب والتكامل املنهي بتكرار 

بعد املرحلتين ( 2019/2020شاًبا ) 150نفس املشروع لهدف آخر محدود لـ 
 السابقتين بتمويل من الحكومة اليابانية.

 معلومات االتصال

 وزارة العمل املكلفة بالإصالح اإلداري  املؤسسة

 contact@min-travail.dj البريد اإللكتروني

 325243 21 (253+) الهاتف
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 ماليزيا

 (LMIDWتطوير مستودع بيانات مركزي ملعلومات سوق العمل ) اسم البرنامج

 2020ديسمبر  - 2012يناير  املدة الزمنية

 املستوى الوطني النطاق

املنظمة/ املنظمات 
 املنفذة الرئيسية

 ، وزارة املوارد البشرية املاليزية(ILMIA)معهد معلومات وتحليل سوق العمل 

نوع العالقة باستراتيجية 
 العملسوق املنظمة ل

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

 : تحسين أداء أسواق العمل ومؤسساته4.2الهدف االستراتيجي 

 القطاعات املستهدفة
يتكون املستخدمون الرئيسيون لبرنامج ـتطوير مستودع بيانات مركزي ملعلومات سوق 

؛ العمل من صانعي سياسات رأس املال البشري والحكومة؛ وأرباب العمل؛ والطالب
 والباحثون عن عمل واملوظفين؛ ومؤسسات التدريب واألبحاث.

املشكلة  /التحدي
الرئيسية القائمة في سوق 

العمل التي يعالجها 
 البرنامج

تم إنشاء برنامج تطوير مستودع بيانات مركزي ملعلومات سوق العمل لتبادل املعلومات 
قبل القطاعات  األساسية مثل توقعات العرض والطلب على القوى العاملة من

االقتصادية في منصة واحدة. ومن خالل تطوير مستودع بيانات مركزي ملعلومات سوق 

 العمل، نحن قادرون على:
i.  توفير منصة مركزية لبيانات سوق العمل كأساس لتحليل سوق العمل بشكل

 متعمق؛

ii.  إتاحة منصة لجميع أصحاب املصلحة )العامة / الطالب / أولياء األمور / األوساط
 األكاديمية( للبحث والحصول على أي معلومات تتعلق بمعلومات سوق العمل

iii. تقليل فجوات املعلومات املوجودة في سوق العمل؛ 

iv. .توحيد جمع وتسجيل معلومات سوق العمل 

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

هب ُيعد سوق العمل الفعال واملرن أمًرا بالغ األهمية لضمان توافق املعروض من املوا
مع متطلبات الصناعة، ولتقليل االستخدام الناقص للمهارات، وتمكين النمو الشامل 

واملستدام. كما تتمثل إحدى االستراتيجيات التي أدخلتها الحكومة لتحسين كفاءة 

 عن سوق العمل لتعزيز 
ً
وعمليات سوق العمل في الحصول على معلومات أكثر تكامال

ج تطوير مستودع بيانات مركزي ملعلومات سوق عملية صنع القرار. لقد مكن برنام

العمل الحكومة من وضع سياسات قائمة على األدلة بشكا أفضل، وكذلك تحسين نشر 

املعلومات إلى الصناعات ومؤسسات التعليم العالي غيرهم من أصحاب املصلحة. 
عرض وباإلضافة إلى ذلك، فإن وجود سوق عمل أكثر كفاءة سيؤدي إلى مواءمة أوثق بين 

 القوى العاملة والطلب عليها.

 تصميم السياسة

 

ت إحدى التوصيات الرئيسية في إطار مبادرة اإلصالح االستراتيجي لتنمية رأس املال 
َّ
تجل

 البشري في خطة ماليزيا العاشرة في إنشاء مركز بيانات مركزي لسوق العمل.
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 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

، تتكون مراحل 2020ملتوقع االنتهاء منه بحلول عام ومن ا 2011اعتبارا من أواخر عام 
 برنامج تطوير مستودع بيانات مركزي ملعلومات سوق العمل من:

تطوير البنية التحتية تطوير مستودع بيانات مركزي ملعلومات  (:2012) 1. املرحلة 1.3
 (.LMIDWسوق العمل )

في برنامج تطوير مستودع ترقية الوحدات النمطية املوجودة  (:2013) 2. املرحلة 2.3
بيانات مركزي ملعلومات سوق العمل مثل بوابة ولوحة قيادة معهد معلومات سوق العمل 

 والتحليل.
التكامل بين بوابة ولوحة قيادة معهد معلومات سوق  (:2015-2014) 3.  املرحلة 3.3

 مال.، وأدوات ذكاء األع(SAS)استخدام برامج التحليل اإلحصائي العمل والتحليل ب
( لتعزيز آلية SOPتطوير إجراءات التشغيل املوحدة ) (:2017-2016) 4. املرحلة 4.3

مشاركة البيانات بين مزودي البيانات، وتحسين بوابة معهد معلومات سوق العمل 
، وتطوير منصة (CMS)(إلدارة املحتوى  Joomlaوالتحليل باستخدام نظام "جملة" )

 البيانات، والتدريب الفني للموظفين والترقيات.مشاركة البيانات لسهولة مشاركة 
تحسين جودة تقارير البيانات، وتعزيز أمن قاعدة  (:2020-2018) 5. املرحلة 5.3

البيانات، واستكشاف تحليالت البيانات الضخمة وبرنامج التوعية، على سبيل املثال: 
معلومات سوق العمل،  برامج إدارة التغيير، والتدريب التجاري والتقني، وإصدارات  نظام

 إلخ.

 تطوير ميزانية املصروفات املخصصة في الخطة املاليزية الحادية عشرة التمويل

 الرصد

 مستويات للرصد لهذا املشروع وهي كاآلتي: 3هناك 
لجنة إدارة املشروع: سيتم تقديم تقدم املشروع إلى أعضاء من الوزارة ووكالة  .1

 مشاركة البيانات
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: يتم تقديم تقرير مرحلي خالل اللجنة التوجيهية  .2

اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة لوزارة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت كل شهرين. كما أن تفاصيل تطوير املشروع والوضع املالي هي 

 تقرير التقدم.من بين التفاصيل التي يجب تسليط الضوء عليها في 
لجنة تطوير املشاريع: سيتم تقديم تطوير املشروع إلى مسؤولين رفيعي املستوى.  .3

 وسيرأس االجتماع وزير املوارد البشرية أو األمين العام.

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

من املتوقع أن يكون املستخدمون الرئيسيون لـ مشروع تطوير مستودع بيانات مركزي 
 وق العمل هم أصحاب املصلحة التاليين:ملعلومات س

 . صناع سياسة رأس املال البشري والحكومة1
 Dataسيساعد نظام معلومات سوق العمل املستند إلى الويب من خالل لوحة القيادة و 

Mart  صناع السياسات والكيانات الحكومية األخرى من خالل توفير مدخالت لتحليل
ن يدعم صياغة السياسات املناسبة وتدابير التنفيذ رأس املال البشري الذي من شأنه أ

القابلة للتنفيذ للتطرق إلى قضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى املتعلقة بتخطيط 
القوى العاملة. يعد اإلعداد املناسب للوافدين إلى القوى العاملة أمًرا بجوهريا لتعزيز 

ال؛ يمكن أن توفر لوحة القيادة أو املوارد البشرية ونمو العمالة على املدى الطويل. فمث
املعلومات فهًما تفصيلًيا لالتجاهات في مؤشرات سوق العمل الرئيسية مثل معدالت 

 البطالة والتوظيف، ومقاييس األجور )حسب الجنس، واملوقع، والقطاع، واملهنة، إلخ(
 . ممثلو الصناعة2
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ر الصناعات وبرامج التدريب ستقوم املعلومات مثل األجور واملرتبات داخل الصناعات وعب
باإلضافة إلى قضايا الصحة والسالمة بتوجيه الجهات الفاعلة في الصناعة للحفاظ على 
عملياتهم التجارية وتشغيلها. بصرف النظر عن ذلك، فإن املعلومات مثل مخرجات 
الطالب داخل موقع أعمالهم تساعدهم على وضع إستراتيجيات لتخطيط القوى العاملة 

 األعمال. وتوسيع
 . الطالب / الباحثون عن عمل / املوظفون 3

تتيح املعلومات املوجودة في نظام معلومات سوق العمل للباحثين عن عمل فرصة تطوير 
الخطط واالختيارات املهنية كما توفر أيًضا معلومات عن النوع املحتمل لفرص العمل في 

ات مثل مجموعات املهارات املستقبل القريب. فبصرف النظر عن ذلك، تعتبر املعلوم
الجديدة الناشئة وبرامج التدريب املقدمة في مؤسسات التدريب املختلفة بمثابة إشارات 
 لهم إلعادة تدريب القوى العاملة أو صقلها للتعامل مع املتطلبات الناشئة من الصناعات.

 . أصحاب املصلحة اآلخرون بما في ذلك مؤسسات التدريب / األبحاث4
سات التدريب معلومات مثل اتجاهات التوظيف ومؤشرات مجموعات تتطلب مؤس

املهارات املستقبلية لتعزيز برامجها التعليمية من خالل املراجعة املناسبة للمناهج 
الدراسية. ومن املهم أيًضا بالنسبة لهم ضمان استيعاب الصناعات، أي قدرة الخريجين 

ت البحثية التي تتمتع بسهولة الوصول على التوظيف. وسيتم تسهيل الولوج إلى املؤسسا
إلى معلومات وبيانات سوق العمل املختلفة إلجراء تحليل متعمق حول القضايا املتعلقة 

 بسوق العمل.
يحتاج أصحاب املصلحة اآلخرون مثل املستثمرين املحليين واألجانب املحتملين إلى 

من توريد العمالة التي  معلومات مفصلة عن اتجاهات التوظيف وتوافر األنواع الصحيحة
 تمكنهم من تقييم استقرار سوق العمل في ماليزيا مقارنة بالدول املنافسة األخرى.

التحديات الرئيسية 
 والدروس املستفادة

 من بين القضايا والتحديات التي تمت مواجهتها خالل هذا املشروع:
 القضايا:

i. صعوبات في الحصول على تعاون من جميع أصحاب املصلحة 
ii. ياسة مشاركة البياناتس 

iii. عدم وجود تصنيف موحد واستخدام تعريف 
iv. قضايا متعلقة بجودة البيانات واكتمالها وتناثرها وتوقيتها 
v. عدم وجود خبراء متخصصين 

 التدابير املتخذة للتغلب على هذه القضايا
i. ( تطوير إجراءات التشغيل املوحدةSOP لتسليط الضوء على آلية وتفاصيل )

 يتم مشاركتهاالبيانات التي س
ii.  إنشاء منصة تبادل البيانات 

iii. تطوير مجموعة من املوارد عبر الوكاالت واإلدارات والوزارات 
iv. )دليل املستخدم لجودة البيانات )التطهير، والتحقق من الصحة، واإلدارة 

 

 معلومات االتصال

 ليزية، وزارة املوارد البشرية املا(ILMIA)معهد معلومات وتحليل سوق العمل  املؤسسة

 ahmadbadri@mohr.gov.my البريد اإللكتروني

 83182406-603 الهاتف

 روابط للمزيد من املعلومات

 
 www.ilmia.gov.myتتوفر املعلومات حول برنامج  تطوير مستودع بيانات مركزي ملعلومات سوق العمل على 

 

http://www.ilmia.gov.my/


 2020 العمل سوق  حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير

79 

 نيجيريا

 باور في إطار البرنامج الوطني لالستثمار االجتماعي-إنبرنامج  االسم

 جاري التنفيذ - 12/2016 املدة الزمنية

 35و  18الخريجين وغير الخريجين الذين تتراوح أعمارهم بين  النطاق

املنظمة/ املنظمات املنفذة 

 الرئيسية
 املكتب الوطني لالستثمار االجتماعي

نوع العالقة باستراتيجية 

 سوق العمل ل املنظمة

: تحسين قاعدة مهارات القوى العاملة بشكل كبير لتعزيز 2.1الهدف االستراتيجي 
 القابلية للعمل،

 : االستثمار في مهارات جديدة3.4الهدف االستراتيجي 

 القطاعات املستهدفة
يغطي قطاعات متنوعة بما في ذلك الزراعة والصحة والتكنولوجيا والتمويل والبناء 

 واملرافق وغيرهاوالسيارات 

التحدي/ املشكلة الرئيسية 

القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج

 اكتساب املهارات لتعزيز قابلية توظيف الشباب

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

تعتبر املهارات واملعرفة دافعتين للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية. على الرغم من 
البطالة الحالي، فإن تسخير الشباب في نيجيريا من خالل جهود تنمية ارتفاع مستوى 

املهارات املناسبة يوفر فرصة لتحقيق اإلدماج واإلنتاجية داخل البالد. إذ أن توفير منصة 
 باور.-لتطوير املهارات على نطاق واسع هو التوجه الرئيس ي لسياسة برنامج إن

 تصميم السياسة

( هو عبارة عن مجموعة من البرامج التابعة NSIPار االجتماعي )البرنامج الوطني لالستثم
، وهو وكالة ضمان اجتماعي أنشأتها الحكومة (NSIO)كتب الوطني لالستثمار االجتماعي للم

. تستفيد برامج االستثمار االجتماعي من إطار سياسة 2016الفيدرالية لنيجيريا في عام 
ريمة ألولئك الذين ُحرموا بطريقة أو بأخرى من الحماية االجتماعية بطريقة تضمن حياة ك

 تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
باور و برنامج لخلق فرص العمل وتمكين املهارات التابع للحكومة الفيدرالية -فبرنامج إن

. وتم تصميمه ملساعدة الشباب النيجيريين على اكتساب وتطوير NSIPلنيجيريا في إطار 
ادرين على تقديم حلول عملية في مجتمعاتهم، مما يمكنهم مهارات مدى الحياة ليصبحوا ق

من أن يصبحوا العبين مبتكرين في األسواق املحلية والعاملية. وتم تصميم البرامج املعيارية 
عاًما. واملطلوب  35و  18األولية في إن باور للمواطنين النيجيريين الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ت )إن وجدت( للبرنامج املعني.تلبية الحد األدنى من املتطلبا
باور أيًضا بسياسات الحكومة الفيدرالية في املجاالت االقتصادية والتوظيفية -ترتبط إن

والتنمية االجتماعية ألنها تتصدى لتحدي بطالة الشباب من خالل توفير هيكل الكتساب 
بإصالح  مهارات العمل ذات الصلة على نطاق واسع وتطويرها مع ربط جوهرها ونتائجها

الخدمات العامة غير املالئمة وتحفيز االقتصاد األكبر. ستضمن البرامج املعيارية في إطار 
باور أن يتعلم كل مشارك ويمارس معظم ما هو ضروري للعثور على عمل أو إنشائه. -إن

 500,000( توزيعا مكثفا لـN-Power Volunteer Corpباور )-وتتضمن الفرق املتطوعة إلن
والذين سيساعدون في تحسين أوجه القصور في خدماتنا العامة في التعليم  خريج مدرب

والصحة والتعليم املدني. بحيث سيساعد بعض هؤالء الخريجين أيًضا في تحقيق 
 التطلعات االقتصادية واالستراتيجية لنيجيريا لتحقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي.
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 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

( في تسخير تنمية املهارات على N-Powerه الرئيس ي لسياسة مخطط إن باور )يتمثل التوج
 نطاق واسع في الدولة. يهدف البرنامج في هذا الصدد إلى:

تزويد املستفيدين باملهارات املطلوبة خالل الفترة املحددة إما سنة واحدة أو سنتين،  -
 حسب الفئة.

ف الشباب العاطلين عن توفير فرص للحصول على خبرات مهنية من أجل توظي -
 العمل.

 ربط السياسات بتحسين الخدمات العامة. -
 من الخريجين وغير الخريجين. هناك ثالثة برامج فرعية رئيسية لغير 

ً
يستهدف البرنامج كال

 الخريجين:
(  N-Power Creativeباور كريتيف )-سيقوم برنامج إن -( N-Creativeكريتيف )-إن

إبداعية شابة في مجال الرسوم املتحركة وتصميم الجرافيك موهبة  5,000بتدريب وتطوير 
 وما بعد اإلنتاج وكتابة السيناريو.

تضمن مبادرة "التدريب لسوق العمل" بشكل أساس ي  -( N-Knowledgeنوليدج )-إن
مشاركة الباحثين عن عمل في سوق العمل عن طريق االستعانة بمصادر خارجية 

 ل.كموظفين أو مستقلين أو رواد أعما
( هو برنامج تدريب وشهادة معجل من  N-Power Buildباور )-إن -( N-Buildإن بويلد )

شاب نيجيري عاطل عن العمل من أجل إعداد موجة جديدة  75,000شأنه إشراك وتدريب 
 من القوى العاملة املاهرة ذات الكفاءة العالية من الفنيين والحرفيين ومهنيي الخدمات.

-Nتيك )-( وإنN-Healthهلث )-( وإنN-Agroأغرو )-العليا إنتشمل برامج الدراسات 
Techوإن )-( طاكسN-Taxيتم إرسال كل خريج من إن .)- باور إلى قطاع املنهي املختار ودفع

 نيرة نيجيرية. 30000له راتًبا شهرًيا قدره 

 ممول من ميزانية برنامج االستثمار االجتماعي للحكومة االتحادية. التمويل

 الرصد
تتم مراقبة السياسة بشكل أساس ي من قبل اللجنة االستشارية الرئاسية ملكافحة الفساد 

 )فريق اإلدارة االقتصادية(.

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

باور للحد بشكل كبير من بطالة الشباب. -صممت الحكومة الفيدرالية النيجيرية برنامج إن
تحديات البطالة، صنفه رواده في هيئة املعلمين  وربما إلثبات حقيقة أنها تهدف إلى مواجهة

-Nباور نولدج )-خريج، كما تستهدف إن 500,000الخريجين التي استهدفت توظيف 
Power Knowledge باور بويلد -من غير الخريجين بينما تستهدف إن 25,000( توظيف

(NPower Build توظيف )خريج  500,000من  غير الخريجين. وقد استشف أن الـ 75000
باور سيحصلون على أجهزة حوسبة تحتوي على املعلومات -في إطار برنامج مؤسسات إن

 الضرورية ملشاركتهم املعينة، باإلضافة إلى معلومات تتعلق بتدريبهم وتنميتهم املستمرين.
يتعين على املشاركين تقديم حلول تعليمية وتوجيهية واستشارية في أربعة مجاالت رئيسية 

باور أغرو -والصحة وتكنولوجيا الطاقة وتعليم املجتمع. إذ يهدف متطوعو إنهي الزراعة 
(N-Power Agroإلى العمل كوسطاء بين األبحاث واملزارعين. ومن خالل برنامج إن )- باور

، يتم تدريب الخريجين الشباب للعمل كمساعدين في الصحة (N-Power Health) هلث
املجتمع. يتم تدريبهم أيًضا على تقديم خدمات  العامة لتعليم الصحة الوقائية ألفراد

 التشخيص األساسية.
( على إشراك الخريجين املؤهلين لالستفادة N-Power Teachتيك )-يعمل برنامج إن باور 

من تقديم التعليم األساس ي في نيجيريا. يتم نشرهم كمدرسين مساعدين في املدارس 
لتوفير التعليم األساس ي لألطفال في املجتمعات  االبتدائية والثانوية في جميع أنحاء نيجيريا

 املهمشة.
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(  الذي يعد الخطوة األولى N-Power Knowledgeباور نولدج )-هناك أيًضا برنامج إن
للحكومة الفيدرالية نحو تنويع اقتصاد املعرفة. ويعمل هذا البرنامج جنًبا إلى جنب مع 

حاء البالد لتوفير حضانة ولتسريع مراكز االبتكار الثمانية املخطط لها في جميع أن
التكنولوجيا والصناعات اإلبداعية. كما أن البرنامج عبارة عن مبادرة "التدريب لسوق 
العمل"، وهو يضمن بشكل أساس ي إمكانية انخراط املشاركين في السوق بصفتهم 

 مستقلين، وموظفين وكرجال أعمال.

التحديات الرئيسية 

 والدروس املستفادة

( هو الخوف من أن تطردها الحكومة الفيدرالية في أي N-Powerباور )-ات إنأحد تحدي
( ألنهم PPAوقت. يس يء بعض املتطوعين التصرف تجاه املوظفين في أماكن التعيين األولية )

غير مسؤولين أمام حكومة الوالية. ومع ذلك، كانت هناك تحديات واجهها البرنامج في تمكين 
ير دفع البدل، والبدالت غير املدفوعة، واملسافة إلى أماكن الشباب، والتي تضمنت تأخ

تيك. لذلك يوص ى بالدفع الفوري -العمل وإعداد املعلمين ملعظم املستفيدين من برنامج إن
للرواتب وفي الوقت املناسب للمستفيدين من البرنامج من قبل الحكومة الفيدرالية، وحل 

ناسب، وتحديد أقرب مكان لإلقامة وإعداد مشكالت البدالت غير املدفوعة في الوقت امل
 تك.-املعلمين لفئات إن

 معلومات االتصال

 املكتب الوطني لإلحصاء املؤسسة

 mudaibb1@gmail.com البريد اإللكتروني

 08064413742 الهاتف

 روابط للمزيد من املعلومات

https://n-sip.gov.ng/ 

http://www.npower.gov.ng/index.html 

 

  

https://n-sip.gov.ng/
http://www.npower.gov.ng/index.html


 .  دراسات الحالة حول املمارسات الفضلى والدروس املستفادة 4

82 

 

 : حماية سالمة العمال ورفاههم3املجال املواضيعي 

 

 أذربيجان

 خطة عمل ملنع العمالة غير املهيكلة في الدولة اسم البرنامج

 قيد اإلنجاز - 2017أكتوبر  املدة الزمنية

 وطني النطاق

املنظمة/ املنظمات املنفذة 
 الرئيسية

 وزارة الشغل والحماية االجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان

نوع العالقة باستراتيجية 
 سوق العمل املنظمة ل

 : الحد من العمالة غير الرسمية وتعزيز العمل الالئق5.3الهدف االستراتيجي 

 ية ذات تركيز خاص على البناء والنقل والخدماتالقطاعات غير الزراع القطاعات املستهدفة

التحدي/ املشكلة الرئيسية 
القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج

التصدي لتوظيف غير الرسمي وبالتالي توفير الوصول إلى نظام الضمان 
 االجتماعي للقوى العاملة

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

لة غير الرسمية في االقتصاد تأثير سلبي على حماية كان الرتفاع مستوى العما
حقوق العمل والحقوق االجتماعية للعمال. باإلضافة إلى ذلك، يؤدي الطابع غير 
الرسمي إلى منافسة غير عادلة بين الشركات ويضر بوظيفة الحكم الرشيد من 

 خالل التهرب الضريبي.

 تصميم السياسة

عالقات العمل برئاسة نائب رئيس الوزراء  تم إنشاء لجنة خاصة لتنظيم وتنسيق
إلى جانب أعضاء رؤساء الوكاالت الحكومية املركزية واتحادات العمال وأرباب 
العمل. وبتوجيهات من اللجنة، تم إعداد خطة العمل واعتمادها بموجب املرسوم 

 الرئاس ي ذي الصلة.

 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

مهمة للتعامل مع العمالة غير  36 تتكون خطة العمل من خمسة أجزاء مع
الرسمية من خالل تعيين كل مهمة ملختلف الوكاالت الحكومية التي تعمل في تعاون 
وثيق مع أصحاب املصلحة اآلخرين. ويتناول الجزء األول من خطة العمل تحسين 
التشريعات، بينما يركز الجزء الثاني على تحسين األساليب اإلدارية. ويقدم الجزء 

لث مهام تتعلق بتعزيز آليات الرقابة. أما الجزء الرابع فيهدف إلى إنشاء أنظمة الثا
 للرصد والتقييم، ويركز في األخير على أهمية حمالت التوعية.

 التمويل

بشكل عام، يتم توفير تمويل خطة العمل من ميزانية الدولة مع توفير كل وكالة 
. أيًضا، يمول أصحاب املصلحة حكومية املوارد للمهام التي تقع ضمن اختصاصها

اآلخرون مثل منظمات العمال واتحاد أرباب العمل واملنظمات غير الحكومية ذات 
 الصلة األنشطة التي تتعامل بشكل أساس ي مع حمالت زيادة الوعي.



 2020 العمل سوق  حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير

 

83 

 الرصد
كل وكالة حكومية مسؤولة عن مهام معينة ملزمة بتقديم تقرير فصلي إلى أمانة 

القات العمل. باإلضافة إلى ذلك، تقدم املفوضية تقريًرا لجنة تنظيم وتنسيق ع
 سنوًيا إلى الرئيس.

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

بعد اإلصالحات الهائلة في التشريع )خاصة في قانون الضرائب( ونتيجة لحمالت 
التوعية، حدثت زيادة كبيرة في عدد من عقود العمل. شجعت األساليب املحفزة 

نشطة اإلنفاذ أرباب العمل على إضفاء الطابع الرسمي على عالقات املندمجة مع أ
العمل، وبالتالي تجنب العقوبات املالية وإتاحة وصول موظفيهم إلى نظام الحماية 
االجتماعية. ففي الفترة األولى، كان التركيز الرئيس ي على العمالة غير الرسمية في 

في السنوات التالية من أجل القطاع الرسمي؛ ومع ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات 
إضفاء الطابع الرسمي على العاملين لحسابهم الخاص وغير املهيكلين والذين 

 يعملون في القطاع غير الرسمي.

التحديات الرئيسية 
 والدروس املستفادة

حتى اآلن، كان لألساليب املحفزة )كإلغاء ضريبة الدخل على األجور( جنًبا إلى جنب 
مضاعفة العقوبات املالية لتوظيف عامل بشكل غير رسمي( مع أنشطة اإلنفاذ )

تأثير إيجابي على إضفاء الطابع الرسمي العام على عالقات العمل. ومع ذلك، 
بالنظر إلى السياسات األخرى غير املكتملة، وخاصة إدخال التأمين الصحي 

 اإللزامي، من املتوقع تحقيق نتائج أفضل العام املقبل.

 معلومات االتصال

 وزارة الشغل والحماية االجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان املؤسسة

 aytakin.abbasova@mlspp.gov.az البريد اإللكتروني

 83 97 541 99412+ الهاتف
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 الكاميرون

 إدماج العمال املهاجرين في سوق العمل اسم البرنامج

 2016بدأ قبل عام  املدة

 جرينجميع العمال املها النطاق

املنظمة/ املنظمات املنفذة 

 الرئيسية

تضم عدة دوائر وإدارات وزارية: وزارة العمل والضمان االجتماعي، ووزارة الشؤون 

االجتماعية، ووزارة الشباب والتربية املدنية، ووزارة املالية، ووزارة النهوض باملرأة 

ملعهد الوطني لإلحصاء، واألسرة، ووزارة العمل والتدريب املنهي، ووزارة الخارجية، وا

 والصندوق الوطني للضمان االجتماعي، إلخ.

نوع العالقة باستراتيجية 

 نظمة لسوق العملامل

: ضمان املعاملة غير التمييزية وبيئة عمل آمنة للعمال املهاجرين في 5.3.3اإلجراء 

 جميع القطاعات

 ن في سوق العمل: وضع سبل لالستفادة الفعالة من العمال املهاجري6.1.4اإلجراء 

 القطاعين العام والخاص والقطاع غير الرسمي القطاعات املستهدفة

التحدي/ املشكلة الرئيسية 

القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج

إدماج العمال املهاجرين في سوق العمل/ مع مراعاة حقوق العمال املهاجرين في 

 الكاميرون

 السياق والتخطيط

 طقياألساس املن

تستضيف الكاميرون عددا كبيرا من املهاجرين من نيجيريا وتشاد. وتماشيا مع 
السياسة الوطنية واتفاقيات منظمة العمل الدولية بهذا الشأن وتنفيذا ألهداف 
التنمية املستدامة واالستراتيجية العامة لالتحاد األفريقي فيما يتعلق بالعمال 

ا من البرامج ملعالجة هذه القضية. املهاجرين، وضعت الكاميرون عددا كبير 
وتتماش ى هذه البرامج أيضا مع بعض خطط العمل والقرارات الوطنية واإلقليمية 

؛ والقرارات Ouaga+10والدولية األخرى، مثل خطة عمل االتحاد األفريقي 
الصادرة عن املؤتمرين اإلسالميين الثالث والرابع لوزراء العمل؛ وقرارات لجنة 

ريقي الفنية املتخصصة املعنية بالتنمية االجتماعية والعمل االتحاد األف
والتشغيل؛ وخطة عمل أديس أبابا؛ ووثيقة استراتيجية الكاميرون للنمو 

 والتشغيل.

 تصميم السياسة

تنخرط الدوائر الوزارية املذكورة أعاله ومنظمات أرباب العمل والعمال واملنظمات 
ملؤسسات العامة والدولية إلدماج العمال غير الحكومية والجمعيات وغيرها من ا

املهاجرين وحمايتهم. ويتم إعداد الوثائق فيما يتعلق بحماية حقوق العمال 
املهاجرين. كما يتم توقيع مذكرات تفاهم ثنائية بين الكاميرون والدول الشريكة 
إلدارة خدمة الضمان االجتماعي للعمال املهاجرين. ويجري أيضا إعداد مذكرات 

م بشأن إدارة تدفقات الهجرة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تفاه
والدول الشريكة األخرى. وقد صادقت الكاميرون على اتفاقيتي منظمة العمل 

بشأن العمال املهاجرين. ولكن لم يتم تقييم املتطلبات  143ورقم  97الدولية رقم 
 بعد.
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 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

ذه السياسة من خالل التوقيع على اتفاقيات ثنائية بشأن إدارة يتم تنفيذ ه

العمال املهاجرين. ويعتبر قانون العمل في الكاميرون غير تمييزيا بين العمال 

املواطنين واملهاجرين. ويتميز القطاع غير الرسمي بتشغيل العديد من العمال 
عامل مهاجر نيجيري في  املهاجرين. فعلى سبيل املثال، يعيش أكثر من أربعة ماليين

الكاميرون ويعملون في القطاع غير الرسمي )قطع غيار السيارات وصيد األسماك، 

إلخ(. كما أن الكاميرون قد صادقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن 

العمال املهاجرين. وال تزال املفاوضات جارية مع بعض الدول األعضاء في منظمة 
وقيع اتفاقيات ثنائية بشأن إدارة العمالة املهاجرة. كما تم التعاون اإلسالمي لت

تشكيل لجنة وزارية دائمة في مكتب رئيس الوزراء حول هذا املوضوع. وتشرك 

 ضمن أعضائها املنظمة املنفذة الرئيسية املذكورة أعاله.

 التمويل
مول البرامج واملشاريع بشكل رئيس ي من قبل حكومة الكاميرون. كما يتم تم

ُ
ويل ت

 بعضها من قبل بعض املنظمات غير الحكومية واملنظمات الدولية.

 لم يتم تحديده الرصد

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

تم تحقيق األهداف جزئيا ألنه لم يتم تناول قضية العمال املهاجرين بالكامل  -

بعد مع الدول الشريكة في منظمة التعاون اإلسالمي ودول العالم األخرى. ومع 

لك، تحترم الكاميرون حقوق العمال املهاجرين وتطبق املعايير الدولية التي ذ

 أقرتها في هذا الصدد.

وينطوي نجاح هذا البرنامج على إيجاد حلول مستدامة لصون وتعزيز  -

 وحماية حقوق العمال املهاجرين.

وقد تم الوصول إلى السكان املستهدفين من خالل عمليات إذكاء الوعي  -

 ه وورش عمل تدريبية وبناء قدرات أصحاب املصلحة.متعددة األوج

وترتبط اآلثار قصيرة ومتوسطة املدى بحماية وتعزيز حقوق العمال  -

املهاجرين، وظروف عمل الئق لهم، وتوقيع اتفاقيات مع دول منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

التحديات الرئيسية 

 والدروس املستفادة

لى عدم كفاية التمويل )امليزانيات تستند مواطن الضعف في هذا البرنامج إ

املخصصة( ملراعاة مشاكل العمال املهاجرين وانعدام اإلرادة السياسية من جانب 

الدول الشريكة ملعالجة هذه املشاكل بشكل فعلي. وموطن ضعف آخر يتمثل في 

 عدم وجود إحصاءات محدثة في هذا املجال.

 معلومات االتصال

 ن االجتماعيوزارة الشغل والضما املؤسسة

 abouga@yahoo.fr البريد اإللكتروني

 237677712079+ الهاتف

mailto:abouga@yahoo.fr
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 اململكة العربية السعودية

  البرنامج االستراتيجي الوطني للسالمة والصحة املهنية اسم البرنامج

  2023 – 2017 املدة

 النطاق
ل والحفاظ على السالمة والصحة في منشآت برنامج وطني لتحسين ظروف العم

 القطاع الخاص.

املنظمة/ املنظمات املنفذة 
 الرئيسية

  وزارة الشغل والتنمية االجتماعية

نوع العالقة باستراتيجية 
 نظمة لسوق العملامل

يتعلق بالهدف االستراتيجي الثالث ملنظمة التعاون اإلسالمي "حماية سالمة العمال 

  ورفاههم"

  القطاع الخاص اعات املستهدفةالقط

التحدي/ املشكلة الرئيسية 
القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج

من أهم التحديات التي يواجهها سوق العمل ضمان سالمة وصحة العمال والعمل 
على وضع حد للمخاطر فضال عن املمارسات التي تسبب الوفيات واإلصابات 

من خالل ت القطاع الخاص، والتي يمكن تحقيقها واألمراض املهنية في منشآ
 معالجة القضايا التالية:

  تداخل وازدواجية الجهود وإهدار الوقت واملوارد الوطنية -
عدم وضوح املراجع التي يجب اتباع لوائحها التنظيمية وااللتزام بها، مما  -

  يؤدي إلى تناقضات فيما يتعلق بالحفاظ على املعايير
ملتعددة على القطاع الخاص بسبب تعدد الجهات التي تسن طغيان املعايير ا -

  تشريعات التفتيش وتطويرها وتقوم بإجرائها
عدم وجود خط أساس وطني موثوق وشامل ملستوى السالمة والصحة  -

املهنية ملؤسسات القطاع الخاص يتم من خالله تحديد أهداف واضحة 
  حول اإلصابات والتكاليف والتحسينات املهنية 

 ياق والتخطيطالس

 األساس املنطقي

  هذا البرنامج ضروريا لتحقيق ما يلي: يعتبر
  املساهمة في حماية سالمة وصحة املوظفين -
تحسين جاذبية بيئة العمل وبالتالي زيادة الكفاءة في العمل من خالل تقليل  -

  اإلصابات والوفيات املهنية
  تقليل نفقات اإلصابات املهنية -
  الصحة والسالمة املهنية للسعوديين إيجاد وظائف في مجال -

 تصميم السياسة

اتخذت وزارة العمل والتنمية االجتماعية عدة خطوات قبل الخروج بتوجه واضح 
لرؤية املستقبل وبناء وتطوير هذا البرنامج، كما في الشكل الهرمي أعاله، على النحو 

  التالي:
  في القطاع الخاص دراسة وتحليل الوضع الراهن للسالمة والصحة املهنية -
مقارنة الوضع الراهن بمعايير االتفاقيات الدولية التفاقيتي منظمة العمل  -

مع املمارسات الدولية في هذا املجال، مثل: ماليزيا  155و  187الدولية 
  وسنغافورة واململكة املتحدة  وكندا والواليات املتحدة ونيوزيلندا ...

  ةتحليل أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلح -
بناء اتجاه ونظرة استراتيجية مللء الفراغ والنقص القائم في األنظمة  -

   والقوانين واملمارسات املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية



 2020 العمل سوق  حول  اإلسالمي التعاون  منظمة تقرير

 

87 

 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

خطة عمل الوزارة لتحقيق الرؤية املستقبلية لتطوير واقع الصحة والسالمة 
  املهنية انطالقا من خطوات عملية

تعلق بوضع السياسة الوطنية التي تحدد الرؤية املستقبلية واألدوار وفيما ي .1
تمت املوافقة على مشروع   واملسؤوليات العامة واألهداف االستراتيجية للبرنامج.

  امللف الوطني والسياسة الوطنية للسالمة والصحة املهنية.
  وفيما يتعلق ببناء نظام وطني يقوم على أربع ركائز أساسية  .2

  الوعي بأهمية الصحة والسالمة املهنية والثقافة الوقائيةتعزيز  -
o بناء وتطوير موقع خاص بالصحة والسالمة املهنية  
o  تقديم جائزة الرائدين في مجال الصحة والسالمة املهنية للقطاع

  الخاص
o :التغريدات، الرسوم البيانية، إلخ استخدام القنوات الرقمية    
o مراتإجراء عدد من ورش العمل واملؤت  
o تطوير وإصدار إرشادات وملصقات توعوية  
o عقد مؤتمر سنوي حول الصحة والسالمة املهنية  

  تحسين التشريعات واللوائح التنظيمية في مجال الصحة والسالمة املهنية -
o تطوير الئحة تنظيمية بشأن إدارة الصحة والسالمة املهنية   
o  ،معدات شخصية، تطوير وإعداد اللوائح التنظيمية الفنية )سقاالت

  إلخ.(
o تطوير وإعداد مبادئ توجيهية غير ملزمة  
o .تطوير قائمة الكفاءة الفنية وقائمة التدريب وما إلى ذلك  
o  إعداد متطلبات توظيف املنشآت للكوادر الوطنية في الصحة

  والسالمة املهنية
o تطوير وتحديث نظام العقوبات/ املخالفات  
o مينتطوير وتحديث أنظمة التعويض/ التأ  
o  إعداد دورات تدريبية وتطوير متطلبات الصحة والسالمة املهنية

   للموظفين في املؤسسات
  تعزيز املعارف واملوارد والقدرات في مجال الصحة والسالمة املهنية -

o برامج تشجع املنشآت على توظيف الكوادر الوطنية  
o متطلبات خبراء الصحة والسالمة املهنية وإصدار الشهادات  
o لتدريب الوطني للصحة والسالمة املهنيةمركز ا  
o معهد أبحاث السالمة والصحة املهنية  
o برنامج السالمة والصحة املهنية في الجامعات  

تحسين وتنفيذ نظام فعال للتفتيش وتسجيل الحوادث والتحقيق فيها  -
  والتحقيق فيما يتعلق باألمن.

o  وجمعهاتحسين إحصاءات الصحة والسالمة املهنية واإلبالغ عنها  
o تعزيز عمليات التفتيش في مجال الصحة والسالمة املهنية  
o التحقيق في الحوادث املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية  
o التقييم الذاتي في مجال الصحة والسالمة املهنية  
o  الربط اإللكتروني بين السلطات املعنية فيما يتعلق ببيانات اإلصابات

  املهنية

  انية لتنفيذ البرنامج بدعم من القيادة العلياتم تخصيص ميز  التمويل
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 الرصد

تم تطوير مؤشرات األداء الرئيسية والفرعية لقياس مدى فعالية البرنامج في 
الحفاظ على سالمة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص والحصول على 

  بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية. وفيما يلي سرد لهذه املؤشرات:
  األداء الرئيسية:مؤشرات 

    نسبة املؤسسات املمتثلة لنظام الصحة والسالمة املهنية -
  معدالت األمراض واإلصابات املهنية وأسبابها -

 مؤشرات أخرى:
عدد لوائح الصحة والسالمة املهنية املوحدة التي تم اعتمادها ونشرها من  -

  أجل مؤسسات القطاع الخاص
 الصحة والسالمة املهنية عدد املؤسسات التي تدرب موظفيها على -
عدد مؤهالت الصحة والسالمة املهنية املعتمدة من قبل وزارة العمل  -

 والتنمية االجتماعية؛ هذا املؤشر يخص اململكة العربية السعودية
   عدد زيارات التفتيش فيما يتعلق بالصحة والسالمة املهنية -

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

 نتيجتين رئيسيتين:يتوفر هذا البرنامج على 
وضع سياسة وطنية تحدد الرؤية املستقبلية واألدوار واملسؤوليات العامة  .1

  واألهداف االستراتيجية للبرنامج.
  بناء نظام وطني يقوم على أربع ركائز أساسية هي كاآلتي: .2

  تعزيز الوعي بأهمية الصحة والسالمة املهنية والثقافة الوقائية .أ
ح التنظيمية في مجال الصحة تحسين التشريعات واللوائ .ب

  والسالمة املهنية
تعزيز املعارف واملوارد والقدرات في مجال الصحة والسالمة  .ج

  املهنية
تحسين وتنفيذ نظام فعال للتفتيش وتسجيل الحوادث  .د

  والتحقيق فيها والتحقيق فيما يتعلق باألمن.

التحديات الرئيسية 
 والدروس املستفادة

ن إنجازها وإال فإن هذا البرنامج لن يحقق هدفه هناك عوامل رئيسية يتعي
  االستراتيجي. وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

تبني سياسة وطنية للسالمة والصحة املهنية من كبار القادة في مؤسسات  -
  القطاع الخاص

اعتماد ودعم نظام وطني موحد للسالمة والصحة املهنية من قبل أصحاب  -
  لخاصاملصلحة في مؤسسات القطاع ا

تطوير نظام متكامل ومتماسك لجمع البيانات عن اإلصابات واألمراض  -
  املهنية والتحقيق في الحوادث التي تقع بين أصحاب املصلحة

التعاون مع أصحاب املصلحة ودعمهم في حالة طلب االستثمار لتغيير أو  -
تحديث أنظمتهم ولوائحهم التنظيمية وإجراءاتهم وأنظمتهم اإللكترونية 

   ها من األمور املتعلقة بتحقيق مخرجات البرنامج.وغير 

 معلومات االتصال

  وزارة الشغل والتنمية االجتماعية املؤسسة

  KMelafekh@mlsd.gov.sa البريد اإللكتروني

  +966500005507 الهاتف

 روابط للمزيد من املعلومات

   sosh.mlsd.gov.sa  موقع السالمة والصحة املهنية:
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 فلسطين

 البرنامج الوطني للسالمة والصحة املهنية اسم البرنامج

 1/2019-1/2015 املدة

 وطني النطاق

املنظمة/ املنظمات املنفذة 

 الرئيسية
 وزارة الشغل مع شركائها االجتماعيين واملنظمات الدولية والعربية

نوع العالقة باستراتيجية 

 نظمة لسوق العملامل
 ن مكان عمل آمن وسليم: ضما1.3الهدف االستراتيجي 

 جميع املؤسسات في مختلف قطاعات العمل التي تخضع لقانون وتشريعات العمل القطاعات املستهدفة

التحدي الرئيس ي/ املشكلة 

الرئيسية القائمة في سوق 

 العمل التي يعالجها البرنامج

ثقافة متدنية للعمال وأصحاب العمل بالسالمة والصحة املهنية فيما يتعلق  -
 دابيرها ومتطلباتها.بت

 عدم توثيق وتسجيل الحوادث واإلصابات واألمراض املهنية. -

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

ضعف على مستوى تطبيق إجراءات السالمة والصحة املهنية الواردة في  -
قانون العمل وتشريعاته الثانوية في املنشآت الخاضعة لتطبيقات العمل 

 الفلسطينية.
بين الجهات ذات الصلة في تنظيم بيئة العمل في منشآتنا  ضعف التنسيق -

 الفلسطينية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات ومتطلبات السالمة والصحة املهنية
 يهدف البرنامج إلى: ،وبناء عليه

 تعزيز وتطوير تشريعات السالمة والصحة املهنية -
ان تحقيق تعزيز وتطوير األطر املؤسسية وإضفاء الطابع املؤسس ي عليها لضم -

 وإنفاذ سياسات وبرامج السالمة والصحة املهنية
تطوير برامج دعم للتدريب وتعزيز ثقافة السالمة والصحة املهنية خاصة في  -

 املنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
تنمية القدرات واإلمكانات وتعزيزها، ال سيما تلك املتعلقة بخدمات الصحة  -

 لصعيد الوطني وعلى مستوى املؤسسات.املهنية )الوقائية والعالجية( على ا

 تصميم السياسة

 
 

تم إعداد هذا البرنامج بمساعدة فنية من منظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزارة 
العمل ومشاركة الهيئات اإلشرافية وممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل 

سطينية فيما ومنظمات املجتمع املدني ذات الصلة بتنظيم بيئة عمل املنشآت الفل
ووافقت عليه جميع هذه  متطلبات السالمة والصحة املهنية.يتعلق بإجراءات و 

الجهات، بحيث تم تحديد املخرجات واألنشطة والجهات املسؤولة عن تنفيذ هذا 
 البرنامج والفترة الزمنية لتنفيذ األنشطة املحددة والتكلفة املالية لتنفيذها.
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 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

ضح ملحق البرنامج الوطني للسالمة والصحة املهنية في فلسطين آليات التنفيذ يو 

واملخرجات واألنشطة املزمع تنفيذها والجهات املسؤولة عن تنفيذ البرنامج كل 

 حسب اختصاصه والتكلفة املالية لتنفيذ األنشطة.

 التمويل

 املوارد الوطنية )املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية( -

 منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية. -

 مؤسسات املجتمع املدني. -

 ممثلو النقابات العمالية وأرباب العمل. -

 مؤشرات األداء موضحة في البرنامج الوطني املتاح من خالل الرابط الرصد

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

زاء من البرنامج من أهم املؤشرات التي تم تحقيقها من خالل تطبيق بعض األج

، حيث 2018-2015الوطني انخفاض اإلصابات املهنية املميتة باملقارنة مع األعوام 

 السنة األساس. 2015باعتبار  2018% عام 68انخفضت اإلصابات املميتة بنسبة 

التحديات الرئيسية 

 والدروس املستفادة

في ضعف القدرات اللوجستية والبشرية في تنفيذ األنشطة التي جاءت  -

 البرنامج الوطني للسالمة والصحة املهنية.

انخفاض التزام الوكاالت الشريكة بتنفيذ مسؤولياتها في البرنامج الوطني  -

 للصحة والسالمة املهنية.

 معلومات االتصال

 وزارة الشغل املؤسسة

 روابط للمزيد من املعلومات

 رابط للبرنامج الوطني
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 تركيا

 اسم البرنامج
( في الزراعة WFCLمل للقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال )نموذج متكا

 املوسمية أثناء حصاد البندق في تركيا

 املدة

 2020ديسمبر  31 - 2012نوفمبر  1
  2015يونيو -2012املرحلة األولى/ نوفمبر 
  2018يونيو -2015املرحلة الثانية/ يوليو 
  2020ديسمبر -2018املرحلة الثالثة/ يوليو 

 النطاق

مواقع املشروع: محافظات أوردو ودوزجة وسكاريا وشانلي أورفا. ويتمثل الهدف العام 
لهذا املشروع في املساهمة في القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال في الزراعة 

( والبرنامج 2023-2014املوسمية بما يتماش ى مع استراتيجية التوظيف الوطنية )
 (.2023-2017) الوطني للقضاء على عمالة األطفال

املنظمة/ املنظمات املنفذة 
 الرئيسية

( MoFLSSتم التنفيذ بشكل مشترك بين وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية )
 (ILOومنظمة العمل الدولية )

نوع العالقة باستراتيجية 
 نظمة لسوق العملامل

 ع: توسيع تدابير الحماية االجتماعية للجمي2.3الهدف االستراتيجي 
 : القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري 4.3الهدف االستراتيجي 
 : الحد من العمالة غير الرسمية وتعزيز العمل الالئق5.3الهدف االستراتيجي 

 الزراعة املوسمية أثناء حصاد البندق في تركيا القطاعات املستهدفة

التحدي/ املشكلة الرئيسية 
القائمة في سوق العمل التي 

 البرنامج يعالجها

يتمثل التحدي الرئيس ي الذي يواجهه هذا املشروع في القضاء على عمالة األطفال في 
 الزراعة املوسمية.

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

نضمة إلى البرنامج الدولي للقضاء على عمالة 
ُ
تعتبر تركيا من بين الدول الست األولى امل

. وفي هذا الصدد، تم 1992مل الدولية عام ( الذي أطلقته منظمة العIPECاألطفال )
توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية وصياغة الدعم البرنامجي الذي قدمه 
كل من منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمالة األطفال بما يتماش ى 

ي القضاء على مع سياسات وأهداف الدولة. ومنذ ذلك الحين، تميزت تركيا بالفعالية ف
عمالة األطفال وأحرزت تقدما كبيرا بهذا الشأن. كما صادقت تركيا على كل من 

( واتفاقية 138اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى لسن العمل )رقم 
و  1998( عامي 182منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال )رقم 

ترجمة االلتزام السياس ي إلى إجراءات عملية، تم وضع على التوالي. ومن أجل  2001
( للقضاء على أسوأ أشكال TBPPFإطار السياسات والبرامج الوطني املحدد زمنيا )

( بدعم فني من منظمة العمل الدولية. وباعتباره 2015-2005عمالة األطفال )
م إعداد الصيغة املحدثة إلطار السياسات والبرامج الوطني املحدد زمنيا، فقد ت

(. ويصنف هذا البرنامج 2023-2017البرنامج الوطني للقضاء على عمالة األطفال )
العمل في الشوارع، والعمل الشاق والخطير في الشركات الصغيرة واملتوسطة والعمل 
الزراعي املتنقل واملوسمي باستثناء الشركات العائلية في فئة أسوأ أشكال عمالة 

كمجاالت ذات أولوية. وباملثل، فإن االستراتيجية الوطنية  األطفال، وبالتالي، يحددها
( تستهدف القضاء على عمالة األطفال في جميع القطاعات بما 2023-2014للتشغيل )

 في ذلك قطاع الزراعة املوسمية.
( مسوحات حول القوى العاملة من فئة TurkStatوأجرى معهد اإلحصاء التركي )

، فإن 2012. وحسب نتائج مسح 2012و  2006و  1999و  1994األطفال في األعوام 
% من إجمالي عدد 5.9عاما، أي ما يمثل  17-6ألف طفل من الفئة العمرية  893
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ألف(  399% من هؤالء األطفال )44.7األطفال، يشاركون في النشاط االقتصادي. و
 يعملون في النشاط االقتصادي في قطاع الزراعة.

ون غالبا ما ينتقلون من مكان إلى آخر مع أسرهم. وإن العمال الزراعيون املوسمي
عرض طبيعة العمل الزراعي املوسمي األسر ألنواع مختلفة من املخاطر التي يكون 

ُ
وت

األطفال هم األكثر عرضة لها. وألسباب اقتصادية واجتماعية، عادة ما يرافق أطفال 
ي أعمال ال تناسب العمال البالغين في مجال الزراعة املوسمية آباءهم وينخرطون ف

أعمارهم. وخالل فترات ذروة العمل، ال يذهب األطفال إلى املدرسة بانتظام، 
ويتخلفون عن فصولهم الدراسية، ويستعص ي عليهم تعويض هذا الغياب بمجرد 

 العودة إلى املدرسة.

 تصميم السياسة

الزراعة تم تصميم املشروع للمساهمة في القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال في 
املوسمية بما يتماش ى مع وثيقتي استراتيجية الحكومة التي وضعتها استراتيجية 

( والبرنامج الوطني للقضاء على عمالة األطفال 2023-2014التشغيل الوطنية )
( اللتان تحددان االحتياجات واألولويات القائمة. وقد تم تطوير 2017-2023)

ل الدولية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل املشروع استنادا إلى تجارب منظمة العم
بشأن القضاء على عمالة األطفال منذ بدء التدخالت املعنية بمعالجة عمالة األطفال 

باإلضافة إلى الخبرة الفنية ملنظمة العمل الدولية لدعم عملية  1992في تركيا عام 
يحتوي على أسلوب  تنفيذ معايير العمل التي حددتها االتفاقيات. ونظرا ألن املشروع

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تمت استشارة كل من الجهات الفاعلة 
في القطاعين العام والخاص فضال عن الشركاء االجتماعيين والجهات الفاعلة املحلية 
من أجل عملية التصميم. ويضع املشروع أهدافا وغايات محددة في إطار مكونات بناء 

 املباشر والرفع من مستوى الوعي. القدرات والتدخل

 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

يهدف املشروع إلى انتشال و/أو منع األطفال من العمل في زراعة البندق املوسمية في 
املحافظات املستهدفة من خالل بناء قدرات املؤسسات الوطنية واملحلية في مجال 

في ذلك الشراكات بين مكافحة عمالة األطفال؛ وتطوير نماذج وشراكات، بما 
(، لوقاية األطفال وانتشالهم من هذا العمل والقيام PPPالقطاعين العام والخاص )

 بالرصد مع املساهمة في عملية صنع السياسة العامة املستدامة على املستوى الوطني.
وفي هذا الصدد، يركز املشروع على ثالثة مكونات: بناء القدرات والتدخل املباشر 

 مستوى الوعي. والرفع من
يتم تنفيذ املشروع بالتعاون مع املؤسسات العامة على املستويين الوطني واملحلي 
وكذلك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص عن طريق االجتماعات وورش العمل 
والدورات التدريبية والفعاليات ذات الصلة في إطار املكونات املعنية. وتنخرط وتتعاون 

طنية واملحلية على وجه التحديد وزارة الشؤون املالية والعمل املؤسسات العامة الو 
والخدمات االجتماعية، ووزارة التعليم الوطني، وواليات املحافظات/ املقاطعات، 
ومديريات املحافظات/املقاطعات ذات الصلة والقطاع الخاص بما في ذلك شركات 

 منتجي البندق 
املصلحة من أجل تنفيذ  إلنجاز أنشطة مثل اجتماعات/ ورش عمل أصحاب -

وثائق السياسة ذات الصلة، ودورات تدريبية حول أنشطة رصد عمالة األطفال، 
ودورات تدريبية لصالح موظفي الدعم االجتماعي في شركات منتجي البندق، 

 وتحليل الفجوات التشريعية )بناء القدرات(؛
طفال املعرضين لوضع آلية للتحديد واإلحالة وإعادة التأهيل من أجل تزويد األ  -

للخطر أو املشاركين في العمالة في الزراعة املوسمية بخدمات التعليم؛ وتوفير 
التدريب/ االستشارة لعائالت العمال الزراعيين املوسميين والوسطاء الزراعيين 

 وأصحاب الحدائق )التدخل املباشر(؛
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ر لتنظيم فعاليات/ ندوات ألصحاب املصلحة الوطنيين واملحليين والجمهو  -
 العام، ونشر املواد اإلعالمية املرئية )رفع مستوى الوعي(.

وإن الجهات الفاعلة املتعاونة املشار إليها تشارك في األنشطة بقدرات مواردها 
 البشرية وتعبئ املوارد املالية ألنشطة مختلفة على مستويات مختلفة.

 التمويل

 يتلقى هذا املشروع دعما ماليا من:
(:  CAOBISCOالتة والبسكويت والحلويات في أوروبا )رابطة صناعة الشوكو 

 يورو 1,569,000
 يورو 720,000مملكة هولندا: 

 يورو 2,289,000املجموع: 

 الرصد
يتم رصد املشروع من خالل الزيارات امليدانية املنتظمة، واجتماعات اللجنة التوجيهية 

كل موسم حصاد، فضال عن للمشروع، والزيارة امليدانية للجهات الفاعلة املتعددة في 
 التقييمات الداخلية واملستقلة والتقارير املرحلية السنوية.

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

. وعقب 2013بودر باملشروع في مقاطعتي الوسط وبيرشمبي في محافظة أوردو عام 
إتمام فترة املشروع بنجاح، جرى توسيع نطاق املشروع ليشمل مقاطعتي فاتسا وأونية 

. وبناء على الدروس املستفادة، تم تمديد املشروع 2014التابعتين ملحافظة أوردو عام 
( التي تغطي محافظات ساكاريا ودوزجة وشانلي أورفا 2017-2015إلى املرحلة الثانية )

، تم البدء باملرحلة الثالثة لضمان توسيع 2020-2018باإلضافة إلى أوردو. وللفترة 
والرفع من مستوى الوعي بهدف دعم عملية التنفيذ الفعالة نطاق التعبئة السياسية 

 للسياسات املطورة.
وقد تم تحسين قدرة املؤسسات الوطنية واملحلية في مجاالت التخطيط واإلدارة  -

والتنسيق والرصد والتنفيذ املتعلقة باألنشطة التي تروم القضاء على أسوأ 
من خالل تنظيم اجتماعات أشكال عمالة األطفال في زراعة البندق املوسمية 

منتظمة ومد جسور التعاون الوثيق مع املؤسسات الرئيسية على املستويين 
الوطني واملحلي. كما تم تطوير سياسة شاملة على أرض الواقع كمساهمة خاصة 
لدعم التطوير والتنفيذ الفعال لوثائق سياسية ثالث وهي "البرنامج الوطني 

(" الصادر عن وزارة األسرة والعمل 2023-2017للقضاء على عمالة األطفال )
( بشأن العمال في مجال 2017/6، و"املذكرة )(MoFLSS)والخدمات االجتماعية 

( بشأن 2016/5الزراعة املوسمية" الصادرة عن رئاسة الوزراء، و"املذكرة )
وصول أطفال العمال في مجال الزراعة املوسمية والرحل أو شبه الرحل إلى 

 (.MoNEدرة عن وزارة التربية الوطنية )التعليم" الصا
األطفال  -تم إنشاء آلية دعم مباشر لجميع الجهات الفاعلة في عملية الحصاد  -

واألسر والوسطاء وأصحاب الحدائق من أجل عملية فعالة لتحديد األطفال 
وفي هذا الصدد، تم توفير األنشطة  املعنيين وانتشالهم من ذلك الوضع ووقايتهم.

طفل في مواقع املشروع املستهدفة خالل  5000واالجتماعية ألكثر من  التعليمية
مواسم حصاد البندق بالتعاون مع الواليات واملقاطعات ومديريات التربية 

وفي تكملة آلية الدعم املباشر،  الوطنية على مستوى املحافظات/املقاطعات.
 1385يط زراعي و وس 360عائلة تعمل في الزراعة املوسمية و  5000ُزود أكثر من 

من أصحاب حدائق البندق بخدمات التدريب/ االستشارة، وذلك منذ موسم 
 .2013حصاد البندق لعام 

وتستهدف استراتيجية الرفع من مستوى الوعي كال من أصحاب املصلحة  -
الوطنيين واملحليين، وجميع الجهات الفاعلة في عملية الحصاد، والجمهور العام 

جل تعزيز التعبئة والوعي العام والحوار السياس ي. فتم ووسائل اإلعالم، من أ
: النمو نحو مستقبل أفضل" و "بيكولو 1عرض فيلمين وثائقيين بعنوان "بيكولو 

: أكبر بسنة" تم إنتاجهما في إطار املرحلة األولى من املشروع في مناسبات 2
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 مختلفة باعتبارها أدوات للرفع من مستوى الوعي. كما عقدت مجموعة من
الفعاليات املحلية والوطنية والدولية بما في ذلك حلقة نقاش في بروكسل 
استضافها املمثل الدائم ململكة هولندا لدى االتحاد األوروبي وزاوية عرض 

( في CAOBISCOافتتحتها جمعية الشوكوالته والبسكويت والحلويات في أوروبا )
( في  (ILO)عمل الدولية ( ملنظمة الERMاالجتماع اإلقليمي األوروبي العاشر )

إسطنبول.وباإلضافة إلى ذلك، نظم كل من منظمة العمل الدولية ووزارة األسرة 
والعمل والخدمات االجتماعية بشكل مشترك حفل تدشين في سياق املذكرة 
الصادرة عن رئاسة الوزراء بشأن التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للقضاء على 

باعتباره عام مكافحة عمالة  2018وإعالن عام ( 2023-2017عمالة األطفال )
األطفال. وفي الفعالية التي أقيمت تحت رعاية السيدة األولى أمينة أردوغان، 
وقعت الوزارات ذات الصلة والشركاء االجتماعيون ومكتب منظمة العمل 

 الدولية في تركيا إعالنا مشتركا بشأن مكافحة عمالة األطفال.

التحديات الرئيسية 
 لدروس املستفادةوا

يتمثل التحدي الرئيس ي في عمالة األطفال التي تؤثر سلبا على النمو الذهني والجسدي 
والنفس ي واالجتماعي للطفل بشكل عام، بحيث تعتبر إحدى أهم املشاكل القائمة على 

فغالبا ما ال يتمكن األطفال من الذهاب إلى املدرسة أو  الصعيدين العاملي والوطني.
لتعليم اإللزامي وبالتالي يفتقرون إلى املؤهالت الالزمة ملزاولة حياتهم العملية يغادرون ا

في املستقبل. وإن عمالة األطفال في الزراعة املوسمية تعد قضية متشعبة تشكل 
خاصية معقدة تتطلب مشاركة عدد من الفاعلين على مستويات مختلفة وتدخل 

األسباب الجذرية مثل الفقر،  شامل من أجل االستدامة. وذلك بصرف النظر عن
الذي يعتبر النهج التقليدي لقبول عمالة األطفال من قبل األسر العاملة في الزراعة 

 املوسمية والجهات الفاعلة األخرى في عملية الحصاد.
ومن أجل التغلب على مثل هذه التحديات، استخدم املشروع نهجا متعدد القطاعات 

لرئيسيين )القطاعين العام والخاص( في عملية من خالل إشراك أصحاب املصلحة ا
التنفيذ بأكملها مما يساهم في امللكية املحلية والوطنية وااللتزام بالقضاء على عمالة 
األطفال في الزراعة املوسمية فضال عن عرض العملية كنموذج ودعم تطوير وتنفيذ 

تراتيجي اتباع السياسات الوطنية من أجل االستدامة. ويتطلب نموذج التدخل االس
نهج شامل يستهدف األطفال مع كل من األسر العاملة في الزراعة املوسمية والوسطاء 
الزراعيين وأصحاب الحدائق. كما تعتبر أنشطة التحديد واإلحالة الفعالة باإلضافة 
إلى خدمات التعليم واالستشارة وإعادة التأهيل أساسية لالنتشال الفعال لألطفال 

 هم ووقايتهم.املعنيين من وضع

 معلومات االتصال

 وزارة األسرة والشغل والخدمات االجتماعية املؤسسة

 nonder@ailevecalisma.gov.tr البريد اإللكتروني

 00 60 296 312 90+ الهاتف

 روابط للمزيد من املعلومات

https://www.ilo.org/ankara/projects/child-labour/lang--en/index.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=SQ0ZKWAU-k8 
https://www.youtube.com/watch?v=sYmIzmA603U 

   

https://www.ilo.org/ankara/projects/child-labour/lang--en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=SQ0ZKWAU-k8
https://www.youtube.com/watch?v=sYmIzmA603U
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 : تعزيز إنتاجية العمل4املجال املواضيعي 

 ماليزيا

 اسم البرنامج
تحسين مستوى فعالية مبادرات مؤسسة املواهب: تقييم برنامج الخبراء 

 املواهب -العائدين وبطاقة اإلقامة 

 الحاضر-2011 املدة

 النطاق
زيا من الخارج واملغتربون ذوو املهارات الذين إلى مالي العائدون املهنيون املاليزيون 

 -( وبطاقة اإلقامة REPسيعملون في ماليزيا في إطار برنامج الخبراء العائدين )
 (.RP-Tاملواهب )

املنظمة/ املنظمات املنفذة 
 الرئيسية

 مؤسسة املواهب ماليزيا بيرهاد والبنك الدولي

نوع العالقة باستراتيجية 
 نظمة لسوق العملامل

 : االستخدام الفعال للقدرات املوجودة1.4الهدف االستراتيجي 

 القطاعات املستهدفة
الخدمات املهنية والعلمية والفنية؛ واألنشطة املالية وأنشطة التأمين/ التكافل؛ 
والتعدين واستغالل املحاجر؛ وصحة اإلنسان وأنشطة العمل االجتماعي؛ 

 والتصنيع

التحدي/ املشكلة الرئيسية 
ائمة في سوق العمل التي الق

 يعالجها البرنامج

يحقق تقييم األثر املترتب عن برنامج الخبراء العائدين، الذي يقدم خدمات معينة 
وحوافز ضريبية للمهنيين املاليزيين املعتمدين الذين يعودون إلى ماليزيا للعمل، في 

 سؤالين توجيهيين:
اليزيين الذين يعيشون في الخارج ما إذا كان البرنامج يؤثر على قرار املهنيين امل -1

 للعودة؛
 ما إذا كان البرنامج فعاال من حيث التكلفة. -2

املواهب، الذي يسمح للمغتربين املهرة  -ويجيب تقييم برنامج بطاقة اإلقامة 
 بالعمل في ماليزيا ويقدم لهم مجموعة من املزايا، على سؤالين توجيهيين هما كالتالي:

ن البرنامج من املغتربين املوهوبين حقا والذين من ما إذا كان املستفيدون م -1
 املحتمل أن يسدوا الفجوات القائمة على مستوى املهارات في ماليزيا؛

 ما إذا كان ممكنا تبسيط عملية االختيار لتكون أكثر فعالية. -2

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

ة تقييم األثر املترتب عن في حال تقييم األثر املترتب عن برنامج الخبراء العائدين:
برنامج الخبراء العائدين، تسمح البيانات املتاحة وعملية التطبيق باستخدام 
منهجية تنش ئ عالقة سببية بين البرنامج والنتائج املالحظة. وبمعنى آخر، تحدد 
النتائج التي تم الحصول عليها ما إذا كان البرنامج قد أثر )أو تسبب( في اتخاذ 

 وي املهارات العالية/ التعليم العالي قرار العودة إلى ماليزيا.املاليزيين ذ
 -أدت عملية تطبيق برنامج بطاقة اإلقامة  املواهب: -تقييم برنامج بطاقة اإلقامة 

املواهب وبياناته املتاحة إلى الحد من التقنيات التجريبية التي يمكن استخدامها 
البرنامج وراء تقديم املواهب لطلباتهم لتقييم البرنامج. فال يمكن قياس ما إذا كان 

في إطار البرنامج بسبب الطريقة التي تم بها جمع البيانات وإدارة البرنامج. وال يمكن 
للتقنية التجريبية املستخدمة أن تتجاهل العوامل األخرى عدى البرنامج التي 

در ساهمت في اتخاذ األشخاص لقرار تقديم طلباتهم. ومع ذلك، فإن التحليل قا
على تقييم ما إذا كان نظام االختيار الراهن يختار بشكل صحيح املغتربين ذوي 
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املهارات العالية أم ال وأيضا تحديد العوامل التي تتنبأ بدقة ضمن عملية االختيار 
 بما إذا كان املغتربون يتمتعون بمهارات عالية أم ال.

 تصميم السياسة

عن إجراءات مختلفة تهدف إلى خلق قوة  ، أعلن وزير املالية2001في موازنة عام 
عاملة ماليزية ترقى للمستوى العاملي. وتمثلت إحدى اإلجراءات املقترحة في تشجيع 
املاليزيين املتواجدين في الخارج في مجاالت مختارة ذات أهمية لألمة، على العودة 

يناير  1في ( REPوالعمل في ماليزيا. وعليه، تم تقديم "برنامج الخبراء العائدين" )
مصحوبا بقائمة من الحوافز القابلة  للتعديل من وقت آلخر. واعتبارا من  2001

، ُوضع برنامج الخبراء العائدين تحت إشراف مؤسسة املواهب 2011يناير  1
( بهدف تسهيل عودة الخبراء املاليزيين املتواجدين في TalentCorpماليزيا بيرهاد )

الفرص التجارية واملهنية في ماليزيا. للمزيد من الخارج للمشاركة في العديد من 
 .https://rep.talentcorp.com.my/ التفاصيل، يرجى زيارة املوقع التالي:

دم برنامج بطاقة االقامة 
ُ
( بهدف تسهيل دخول وإقامة املواهب RP-Tاملواهب ) -ق

مجموعة من املهارات والخبرات في القطاعات الرئيسية في  األجنبية املختارة ذات
املواهب تحت  -، ُوضع برنامج بطاقة اإلقامة 2011أبريل  1ماليزيا. واعتبارا من 

، الذي تم تطويره لصياغة (TalentCorp)إشراف مؤسسة املواهب ماليزيا بيرهاد 
جل التحول وتسهيل املبادرات التي تلبي احتياجات املواهب الضرورية من أ

االقتصادي في ماليزيا. للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة املوقع التالي: 
/https://rpt.talentcorp.com.my. 

 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

 فيما يلي ترد قائمة باألنشطة الرئيسية املنجزة:
سوق العمل املحلية واالحتياجات إنشاء منصة لتحديد ورصد ظروف  .1

 القائمة على مستوى رأس املال البشري/ املواهب؛
 وضع نبذة موجزة للمغتربين املاليزيين الذين يعيشون في الخارج؛ .2
ركز كالهما على قياس مدى جاذبية العمل في  -تطوير وتنفيذ استبيانين  .3

 التي تعيش في ماليزيا؛ماليزيا واستهدفا املغتربين املاليزيين واملواهب األجنبية 
تقييم األثر الخاص بـبرنامج الخبراء العائدين، والذي يهدف إلى تسهيل عودة  .4

األعضاء ذوي املهارات العالية من املهنيين املاليزيين املتواجدين في الخارج إلى 
 ماليزيا؛

املواهب الذي يهدف إلى اإلبقاء على  -تقييم فعالية برنامج بطاقة اإلقامة  .5
 األجنبية في ماليزيا. املواهب

بالنسبة لبرنامج الخبراء العائدون، يجب على املتقدمين أوال استيفاء املعايير 
 التالية:

 أن يكونوا مواطنين ماليزيين -
أن يكونوا مقيمين في الخارج ومنخرطين في عمل بشكل دائم ملدة ال تقل عن  -

 نثالث سنوات في وقت تقديم الطلب ضمن برنامج الخبراء العائدي
أن ال يكونوا ضمن من يتحصل على دخل من العمل في ماليزيا بشكل دائم  -

ملدة ال تقل عن ثالث سنوات قبل تقديم الطلب في إطار برنامج الخبراء 
 العائدين

أن ال تكون عليه أي سندات أو قروض منح دراسية غير مسددة للحكومة  -
 املاليزية ووكاالتها

ملواهب، يجب على املتقدمين أوال استيفاء ا -وبالنسبة لبرنامج بطاقة اإلقامة 
 املعايير التالية:

 سنوات على األقل.   3أن يعملوا في ماليزيا ملدة  -

https://rep.talentcorp.com.my/
https://rpt.talentcorp.com.my/
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أشهر وقت تقديم  3أن يكونوا حاملين لتصريح عمل صالح ملدة تزيد عن  -
 الطلب.

رينجيت ماليزي باستثناء أي  15000أن يكسبوا راتبا شهريا أساسيا قدره  -
 آت.عالوات و/أو مكاف

أن يكون لديهم رقم ملف ضريبي ماليزي وأن يدفعوا ضريبة الدخل ملدة  -
 عامين على األقل.  

أن يكونوا حاصلين على درجة الدكتوراه/ املاجستير/ البكالوريوس أو دبلوم  -
في أي تخصص من جامعة معترف بها أو شهادة مهنية/ كفاءة من معهد منهي 

 معترف به.  
 سنوات من الخبرة العملية اإلجمالية.   5أن يمتلكوا ما ال يقل عن  -

 التمويل

بالنسبة لبرنامج الخبراء العائدين، يكون التمويل من املصادر الوطنية عبر 
أصحاب املصلحة الرئيسيين الذين يديرون مطالب ومزايا هذا البرنامج مثل 

، (MoF)، وقسم تحليل الضرائب في وزارة املالية (IRB)مجلس اإليرادات الداخلية 
 وإدارة الهجرة املاليزية وإدارة الجمارك املاليزية امللكية.

 الرصد
 -يتم رصد عدد املوافقات ضمن برنامجي الخبراء العائدون وبطاقة اإلقامة 

املواهب بناء على الوضع االقتصادي القائم والطلب الوارد من الصناعات وتتخذ 
 ن القرار بصددها.اللجان الفنية التي يمثلها أصحاب املصلحة الرئيسيو 

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

 5,024بالنسبة لبرنامج الخبراء العائدين، بلغ عدد الطلبات املوافق عليها أكثر من 
. وتشمل القطاعات الفرعية الخمس األولى النفط، والغاز 2018و  2011ما بين 

وبنيتها  والطاقة، والخدمات املالية، والخدمات املهنية، ومحتوى االتصاالت
أسباب أولى للعودة تشمل األسرة والعمل ونمط  5التحتية والرعاية الصحية مع 

 الحياة والغذاء واملناخ.
% من مقدمي 90املواهب، فيمتلك أكثر من  -أما بالنسبة لبرنامج بطاقة اإلقامة 

سنوات من الخبرة العملية العاملية كونهم من فئة  10الطلبات الناجحين أكثر من 
دات واإلدارة العليا.  وتشمل القطاعات الخمسة األولى خدمات األعمال القيا

والنفط والغاز والطاقة ومحتوى االتصاالت وبنيتها التحتية والتعليم والخدمات 
 املالية.

التحديات الرئيسية 
 والدروس املستفادة

بشكل عام، خلص التحليل إلى أن كال من برنامجي الخبراء العائدون وبطاقة 
املواهب يجتذبان بنجاح أفرادا يمألون بعض الفجوات القائمة على  -امة اإلق

مستوى املهارات في ماليزيا؛ وعالوة على ذلك، يميل هؤالء األفراد إلى استحقاق 
عالوات على األجور في سوق العمل، وهو دليل إضافي على القيمة التي يسأثرون بها 

ما كشف التحليل عن مجموعة لدى أصحاب العمل من حيث الخبرة والدراية. ك
من الدروس واآلثار السياسية التي يجب مراعاتها والتي من شأنها أن تحسن فعالية 

 كال البرنامجين في املستقبل.
تتمتع املواهب  ربط املواهب )داخل الدولة وخارجها( بفرص العمل في ماليزيا:
لعمل. ومن ثم، املاليزية واألجنبية بدرجة عالية من الحركية وتستجيب لفرص ا

ولتحسين فعالية برامج مؤسسة املواهب، يجب أن يكون هناك إرادة أقوى وتركيز 
أحسن على ربط املواهب بفرص عمل جذابة من خالل معالجة الحواجز القائمة 
على مستوى مشاركة املعلومات وتسهيل التفاعالت بين مقدمي الطلبات 

 واملوظفين املسؤولين عن التوظيف.
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بينما حقق  ة مشتركة لتحديد ورصد النقص على مستوى املهارات:تطوير منص 
املواهب معا نتائج إيجابية حتى اآلن،  -برنامجي الخبراء العائدين وبطاقة اإلقامة 

إال أنهما سيستفيدان من تطوير منصة مشتركة لتحديد النقص القائم على 
 مستوى املهارات.

التجارب الدولية أن البلدان الناجحة  تظهر تلبية احتياجات األسرة األوسع نطاقا:
في جذب املواهب تتبنى تدابير لضمان تلبية احتياجات أسر املواهب. ومن ثم، 
يجب على مؤسسة املواهب تسهيل اندماج أفراد عائلة مقدمي الطلبات املعتمدين 
في القوى العاملة املاليزية واملجتمع على نطاق أوسع؛ وبعبارة أخرى، يجب أن تتأكد 

ن أن املزايا املخصصة للعائالت العائدة أو األجانب تترجم فعليا إلى اندماج كامل م
 في املجتمع املاليزي.

 معلومات االتصال

 مؤسسة املواهب ماليزيا بيرهاد املؤسسة

 nursyazwani.zulhaimi@talentcorp.com.my البريد اإللكتروني

 7000 7839 – 03 الهاتف

 وماتروابط للمزيد من املعل

تقييم برنامج الخبراء العائدين  مبادرات مؤسسة املواهب: فعاليةتحسين مستوى  (.2015البنك الدولي. )
 https://bit.ly/32R52p8 متاح من خالل:املواهب  -وبطاقة اإلقامة 
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 طالة: التقليص من معدالت الب5املجال املواضيعي 

 أذربيجان

 برنامج العمل الذاتي اسم البرنامج

 جار – 2016 املدة
 وطني النطاق

املنظمة/ املنظمات املنفذة 
 الرئيسية

 وزارة الشغل والحماية االجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان

نوع العالقة باستراتيجية 
 نظمة لسوق العملامل

 سوق العمل النشطة للحد من البطالة: توسيع سياسات 1.5الهدف االستراتيجي 

 الزراعة، الخدمة والتصنيع القطاعات املستهدفة

التحدي الرئيس ي/ املشكلة 
الرئيسية القائمة في سوق 

العمل التي يعالجها 
 البرنامج

يفتح برنامج العمل الذاتي مرحلة جديدة نوعيا في سياسة التوظيف الحكومية، حيث 
إلنشاء شركات عائلية، وامتالك مزارعهم الخاصة،  يوفر فرصا للعاطلين عن العمل

وزيادة دخلهم من خالل العمل الحر، وأخيرا، خلق وظائف جديدة في البالد ولتطوير 
 األعمال التجارية الصغيرة واملتوسطة الحجم التي تعتبر ضرورية لالقتصاد.

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

سين مستويات املعيشة للفئات الضعيفة لغرض تعزيز الحماية االجتماعية وتح
اجتماعيا من السكان، وال سيما األسر ذات الدخل املنخفض، أطلقت الحكومة 
عملية االنتقال من تدابير السياسة التقليدية "السلبية" )املنح واملزايا( إلى تدابير 

وسيساهم  الضعيفة اجتماعيا في سوق العمل(.السياسة "النشطة" )دمج الفئات 
يع مثل هذه التدابير الفعالة في الحد من البطالة وزيادة تحصيل الضرائب وخلق توس

 قيم إضافية وتعزيز مهارات تنظيم املشاريع وريادة األعمال.

 تصميم السياسة

بدأ كل ش يء بمرسوم صدر عن رئيس جمهورية أذربيجان بشأن التدابير اإلضافية 
. وباإلضافة إلى ذلك، أعقبه 2016أبريل  7لضمان العمل الذاتي للسكان بتاريخ 
(، والذي شكل آلياته التمويلية 2017يونيو  30قانوني "التأمين ضد البطالة" )بتاريخ 

 (، والذي أكد أهدافه ومبادئه.2018يونيو  29الخاصة، و "العمالة" )بتاريخ 
كما أنه يمثل إحدى املجاالت ذات األولوية في "استراتيجية التشغيل لجمهورية 

 (".2030-2019جان )أذربي

 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

يتم تدريب املشاركين في "العمل  -اختيار املدربين وتنظيم الدورات التدريبية  .1
الذاتي" على إعداد خطط األعمال وتنمية األعمال وإدارتها، والتنفيذ الناجح ألعمالهم 

ة األعمال الصغيرة التجارية، والعوامل األخرى التي توفر الظروف املواتية لرياد
 واملتوسطة.

يتم اختيار األشخاص املسجلين كعاطلين عن العمل في الدائرة  -اختيار املشاركين  .2
 الحكومية للعمالة.

ساعة  40يتم تشجيع املشاركين على تلقي  -تدريب املشاركين وإعداد خطط العمل  .3
ن مشروع ك" وفقا ملنهجية منظمة من التدريب في إطار البرنامج التدريبي " إبدأ وحّسِّ

 العمل الدولية.
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يتم تقييم خطط العمل التي أعدها املشاركون  -عرض واعتماد خطط العمل  .4
 واعتمادها في نهاية التدريب.

يتم تمويل خطط األعمال عينيا. ووفقا التجاه العمل املختار، يتم  -توفير األصول  .5
 نقل األصول ذات الصلة إلى املشارك ملدة عامين.

تتم مراقبة سير العمل برمته منذ بداية تنفيذ  -دعم ومراقبة تنفيذ خطة العمل  .6
 خطط العمل بصورة منتظمة من قبل ممثلي مراكز العمالة املحلية واإلقليمية.

وعالوة على ذلك، يقدمون االستشارات ذات الصلة حول إدارة األعمال أو اإلدارة  
 الناجحة.

 ن، يتم نقل ملكية األصول باسمه.معيفي حالة نجاح عمل مشارك  .7

 التمويل
  في البداية، تم تمويله من قبل الصندوق االحتياطي لرئيس جمهورية أذربيجان.

واآلن، يتم تمويله من قبل صندوق التأمين ضد البطالة، الذي خصص أكثر من  
 لهذا البرنامج بالذات. 2018نصف ميزانيته عام 

 الرصد
حات االقتصادية واالتصاالت سنويا بمراقبة وتقييم برنامج يقوم مركز تحليل اإلصال 

 العمل الحر وُيطلع رئيس جمهورية أذربيجان على النتائج ذات الصلة.

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

تتمثل إحدى املكونات الرئيسية لبرنامج العمل الحر في االستبدال التدريجي 
خلق وظائف جديدة. ويستفيد من للمساعدة االجتماعية املستهدفة من خالل 

شخص ويهدف إلى توفير فرص عمل لحوالي  20,000البرنامج في الوقت الراهن حوالي 
باحث عن عمل سنويا. ونتيجة لذلك، يزداد عدد رواد األعمال، وُيعاد دمج  10,000

 متلقي املساعدة االجتماعية املستهدفين ومن يعيشون في فقر في سوق العمل.

رئيسية التحديات ال
 والدروس املستفادة

. لبدء األنشطة التجارية، 3. إجراء عمليات رصد منتظمة؛ 2. كفالة االستهداف؛ 1
يتم تزويد املشاركين بأصول غير نقدية تكون عينية )لوازم ومعدات وأصول أخرى 

 وفقا التجاه العمل الذاتي املختار(.

 معلومات االتصال

 جتماعية للسكان في جمهورية أذربيجانوزارة الشغل والحماية اال  املؤسسة

 aytakin.abbasova@mlspp.gov.az البريد اإللكتروني

 83 97 541 99412+ الهاتف
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 الكاميرون

 برنامج تشغيل النساء والشباب اسم البرنامج

 2016بدأ قبل عام  املدة

 جميع النساء والشباب في الكاميرون دون تمييز النطاق

نظمات املنفذة املنظمة/ امل
 الرئيسية

يجري انخراط عدد من الدوائر واإلدارات الوزارية: وزارة العمل والضمان 
االجتماعي، ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة الشباب والتربية املدنية، ووزارة 
املالية، ووزارة النهوض باملرأة واألسرة، ووزارة التشغيل والتدريب املنهي، ووزارة 

لتخطيط والتنمية اإلقليمية، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية، االقتصاد وا
 واملعهد الوطني لإلحصاء، إلخ.

نوع العالقة باستراتيجية 
 نظمة لسوق العملامل

: تصميم برامج خاصة للمساعدة في الحد من البطالة بين 3.5الهدف االستراتيجي 
 الشباب والنساء

 الخاص والقطاع غير الرسميالقطاعين العام و  القطاعات املستهدفة

التحدي/ املشكلة الرئيسية 
القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج
 الحد من بطالة الشباب والنساء

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

ب والنساء وحماية وضعت الكاميرون عددا كبيرا من البرامج للحد من بطالة الشبا
برامج مع خطط العمل والقرارات الوطنية واإلقليمية وتتوافق هذه ال حقوق املرأة.

والدولية، مثل أهداف التنمية املستدامة، وخطة عمل االتحاد األفريقي 
Ouaga+10 ؛ والقرارات الصادرة عن املؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء العمل؛

ة والقرارات الصادرة عن لجنة االتحاد األفريقي الفنية املتخصصة املعنية بالتنمي
 االجتماعية والعمل والتشغيل؛ ووثيقة استراتيجية الكاميرون للنمو والتشغيل.

 تصميم السياسة

تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الكاميرون ومنظمة العمل الدولية منذ فترة 
بشأن تنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق، والذي يستند إلى ثالث  2014-2019

للشباب والنساء ز األنشطة املدرة للدخل بالنسبة أولويات، بما في ذلك تعزي
وتجدر اإلشارة أيضا إلى تجنيد الشباب في الخدمة املدنية  والفئات الضعيفة.

الكاميرونية وكذلك تنفيذ الحكومة لخطة طوارئ مدتها ثالث سنوات تعنى 
بالشباب. وباإلضافة إلى ذلك، تم تنفيذ العديد من البرامج من قبل الحكومة في 

ختلف اإلدارات الوزارية لتعزيز عمالة الشباب في القطاع غير الرسمي. وفي وزارة م
النهوض باملرأة واألسرة، تم تنفيذ برامج ملعالجة البطالة في صفوف النساء.  كما 
يمكن أن نضيف أنه قد انقضت سنوات عديدة منذ إنشاء الصندوق الوطني 

على البطالة في صفوف الشباب. للتشغيل، الذي يعتبر مؤسسة تهدف إلى القضاء 
وقد تم بالفعل إجراء تقييم لالحتياجات على مستوى مختلف وثائق املشاريع 

 والبرامج املتاحة في الدوائر الوزارية.

 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

 بالنسبة للخدمة املدنية في الكاميرون، تعطى األولوية للشباب من كال الجنسين
كما تنظم امتحانات لتشغيل الشباب في القطاع  ساء.مع التركيز على تعيين الن

العام. ويتدرب هؤالء الشباب في مختلف مدارس التدريب حسب مجال تخصصهم 
وفيما يتعلق ببرامج  )اإلدارة، والتعليم، والطب، والرياضة، والدبلوماسية، إلخ(.

إلى تشجيع األنشطة املدرة للدخل في القطاع غير الرسمي، فإن الشباب مدعوون 
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تطوير مشاريع يتعين عليهم تقديمها إلى الجهات املختصة التي تمنحهم بعد ذلك 
ويقوم الشركاء في مجال  ابل لالسترداد )حسب البرامج(.تمويال مستردا أو غير ق

التنمية )املؤسسات الدولية( بتمويل هذا النوع من املشاريع حسب مجال 
 النشاط.

 التمويل
مول البرامج واملشاريع ب

ُ
شكل رئيس ي من قبل حكومة الكاميرون. كما يتم تمويل ت

 بعضها من قبل بعض املنظمات غير الحكومية واملنظمات الدولية.

 لم يتم تحديده الرصد

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

تتحقق األهداف من خالل تشغيل الشباب والنساء في الخدمة املدنية،  -
خالل مشاريع وبرامج في القطاع حيث تم منح التمويل للشباب والنساء من 

غير الرسمي بهدف تعزيز األنشطة املدرة للدخل، كما ساهم الصندوق 
الحد من خطر  الوطني للتشغيل في دمج الشباب في دائرة التشغيل، وبالتالي

وهكذا تمكن العديد من الشباب والنساء من االستفادة  وقوعهم في البطالة.
 مشاريع صغيرة.من فرص العمل املقدمة أو إنشاء 

ويكمن نجاح هذا البرنامج في البحث عن حلول مستدامة للحد من بطالة  -
الشباب والنساء، بما في ذلك تعدد املبادرات واألنشطة. وترتبط نقاط القوة 
في البرنامج بإدماج التحديات املرتبطة بمكافحة البطالة، واستعداد 

نساء في الكاميرون، الحكومة ملعالجة معضلة الحد من بطالة الشباب وال
 على الرغم من املوارد املحدودة.

وقد تم الوصول إلى السكان املستهدفين من خالل عمليات إذكاء الوعي  -
متعددة األوجه وورش عمل تدريبية، وبناء قدرات أصحاب املصلحة، فضال 

 عن نداءات لتقديم الطلبات.
طالة في وترتبط اآلثار القصيرة واملتوسطة املدى بتخفيض معدل الب -

الكاميرون. وبالتالي، سيكون الشباب أيضا أقل انصياعا إلغراءات ويالت من 
قبيل الهجرة غير الشرعية، والبغاء، والسرقة، واللصوصية، والتخريب، 

 إلخ.

التحديات الرئيسية 
 والدروس املستفادة

تعزى نقاط الضعف في هذا البرنامج إلى عدم كفاية التمويل )امليزانيات 
( إلدماج أكبر عدد من الشباب والنساء الذين يواجهون البطالة، وعدم املخصصة

كفاية اآلليات املوجودة إلدماج الشباب والنساء من مختلف املناطق النائية أو 
املناطق املتضررة من األزمة األمنية )الشمال الغربي والجنوب الغربي وأقص ى 

قطة ضعف أخرى في عدم الشمال(، وكذلك الشباب من العالم الريفي. وتتمثل ن
 كفاية اإلحصاءات في هذا املجال.

 معلومات االتصال

 وزارة الشغل والضمان االجتماعي املؤسسة

 abouga@yahoo.fr البريد اإللكتروني

 237677712079+ الهاتف

 فلسطين

mailto:abouga@yahoo.fr
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 اسم البرنامج
وريادة األعمال للشباب والشابات  الذاتيبرنامج مشروع فرص العمل 

 والعمال غير املهرة والعمال الحرفيين

 9/2023 – 9/2018 املدة

 النطاق
برنامج وطني يشمل )الضفة الغربية وقطاع غزة( ويستهدف جميع العاطلين عن 

 (.2019ألف )حسب الجهاز املركزي لإلحصاء  426العمل البالغ عددهم 

املنظمة/ املنظمات املنفذة 
 لرئيسيةا

الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال، بالتعاون مع بنك 
 فلسطين

نوع العالقة باستراتيجية 
 نظمة لسوق العملامل

 : تنفيذ سياسات لتعزيز خلق فرص العمل2.5الهدف االستراتيجي 
: تصميم برامج خاصة للحد من البطالة بين الشباب 3.5الهدف االستراتيجي 

 نساءوال

 جميع قطاعات االقتصاد )الخدمات والزراعة والسياحة والصناعة( القطاعات املستهدفة

التحدي/ املشكلة الرئيسية 
القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج
 معدل بطالة عال في صفوف الشباب/ املتخرجين

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

تفاع معدالت البطالة نتيجة الظروف أدى ضعف االقتصاد الفلسطيني وار 
السياسية واإلجراءات املعتمدة ضد الشعب الفلسطيني إلى تدهور السوق 

(، فإن 2018املحلي وضعف التنمية االقتصادية.وحسب البنك الدولي )
االقتصاد في األراض ي الفلسطينية ينهار، خاصة في قطاع غزة، نتيجة الحصار 

ى نضوب السيولة في اآلونة األخيرة، حيث أن املفروض منذ عقد، والذي أدى إل
تدفقات املساعدات ال تكفي لتحفيز النمو االقتصادي، مما أدى إلى وضع 

قع والبطالة في صفوف الشباب اقتصادي خطير تجاوزت فيه معدالت الفقر املد
 2019وتشير اإلحصاءات الصادرة عن مكتب اإلحصاء الفلسطيني لعام  %.70

% في قطاع غزة، مقابل 52%، بواقع 31لبطالة في فلسطين إلى إلى ارتفاع معدل ا
% في الضفة الغربية. وقد بودر بهذا البرنامج من أجل دعم الشباب/ 17.6

الخريجين في صفوف الفئات املهمشة من خالل خلق فرص عمل ومشاريع 
تنموية صغيرة ومتناهية الصغر. ويوفر اعتمادات بسعر فائدة منخفض 

 لفني، بما في ذلك التدريب.وخدمات الدعم ا

 تصميم السياسة

وفقا للتوجهات االستراتيجية للصندوق الفلسطيني للتشغيل والتكيف مع خطة 
التشغيل الوطنية وتوجهات الحكومة الفلسطينية للحد من البطالة، وتوفير 
فرص عمل مستدامة للشباب، وتمكين الشباب لتحقيق التطابق بين مخرجات 

جات في سوق العمل، قامت املنظمات املنفذة الرئيسية التعليم واالحتيا
بالتعاون مع الشركاء النشطين اآلخرين في مجالس التشغيل والتدريب، واملهنيين 

 ثلي العمال بإعداد هذا البرنامج.املحليين في التعليم الفني، والقطاع الخاص ومم
رية للراغبين في ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات تنمية األعمال الفنية والتجا

إقامة مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة، وتأهيلهم للحصول على 
قروض منخفضة التكلفة واملنافسة في السوق الفلسطيني لصالح املشاريع 

 الصغيرة ومتناهية الصغر.

 التنفيذ والرصد



 .  دراسات الحالة حول املمارسات الفضلى والدروس املستفادة 4

104 

 التنفيذ

 يقدم صندوق التشغيل الفلسطيني نوعين من الخدمات:
نية، وهي خدمات تنمية األعمال لرواد األعمال وأصحاب املشاريع الخدمات الف

الصغيرة القائمة والذين لديهم الرغبة في إقامة مشاريع عمل ذاتي صغيرة 
ومتناهية الصغر بهدف تطوير األعمال وتدريب وتأهيل مقدم الطلب إلعداد 

 ملشروعه/ها للوصول إلى التمويل. دراسة جدوى 

ات املالية املقدمة بشكل مباشر أو غير مباشر من خدمات التمويل أو الخدم
خالل توفير محافظ مالية لدعم األفكار ومشاريع العمل الذاتي في جميع 

 القطاعات ولكافة الفئات.  

 التمويل
مليون دوالر( بضمان وزارة املالية والتخطيط  50تمويل من بنك فلسطين )

ن القروض املتعثرة % م20الفلسطينية لجميع القروض املمنوحة بنسبة 
 املمنوحة

 الرصد

 تتجلى مؤشرات األداء الرئيسية في البرنامج فيما يلي:
 نسبة اإلناث واألشخاص ذوي اإلعاقة من أصحاب القروض املمنوحة. -
 معدل مشاركة العاطلين عن العمل. -
 معدل البطالة الذي توصل إليه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. -
وى الوعي في صفوف العمال واملوظفين وأصحاب زيادة نسبية على مست -

 العمل ومطالبتهم بحقوقهم ومعايير العمل الالئق
نسبة الشباب من فئة الذكور واإلناث الذين تلقوا االستشارة والتدريب   -

 وشاركوا في األعمال التجارية.  
نسبة الذين تخرجوا من الدورات التدريبية وبرامج العمل الذاتي ووجدوا  -

 السوق املحلي أو في الخارج عمال في

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

 األهداف األولية للبرنامج:
 املساهمة في خفض معدالت البطالة املرتفعة بين الخريجين. -
 دمج الخريجين الجدد في سوق العمل الفلسطيني  -
ترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع اإلبداع واالبتكار في صفوف  -

 الشباب.
 ع مستوى كفاءة املشاريع الصغيرة واملتوسطة وريادة األعمال.دعم ورف -
تحفيز ظهور املشاريع القائمة على األفكار اإلبداعية والتي لها فرصة للبقاء  -

 والنمو.
تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في املشاريع الناشئة وزيادة اإلنتاج  -

 وتطوير وتحفيز النمو االقتصادي.
ء بمهارات القوى العاملة الشبابية لزيادة تنافسيتها في املساهمة في االرتقا -

 أسواق العمل املحلية واإلقليمية.
واملشروع قيد التنفيذ منذ ما يقرب من عام واحد، وحتى هذه النقطة أحرز 
تقدما في بعض أهدافه، يتمثل في دمج الخريجين في سوق العمل، ورفع كفاءة 

شارة، وتحفيز الشباب على التفكير املشروع من خالل تقديم التدريب واالست
 اإلبداعي وأهداف أخرى.

ويكمن نجاح املشروع في جميع األنشطة التي تم تنفيذها كالتدريب وورش العمل 
املتعلقة بتشجيع األفراد على االنخراط في سوق العمل، وخاصة النساء 

 املهمشات واألشخاص ذوي اإلعاقة، وتطوير مهارات األفراد الخريجين.
ز الحوار االجتماعي مع الشركاء بشأن قضايا العمالة املتعلقة بالعمل تعزي

الالئق، والحد من العمالة غير الرسمية، وعمالة األطفال وغيرها من القضايا، 
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وتوفير خدمات التشغيل في مراكز األعمال في جميع أنحاء املحافظات، وتقديم 
 املشورة املهنية والتدريب املنهي.

ن العمل في بوابة إلكترونية وإعطائهم معلومات عن العرض تسجيل العاطلين ع
 والطلب في سوق العمل.

% من النساء املعيالت 41وقد لوحظ من خالل عملية التنفيذ أن ما يقرب من 
ألسرهن تقدمن لالستفادة من خدمات البرنامج والحصول عليها، مما أدى إلى 

م عليها. كما أدت مشاركة ما استقرار األسر من خالل تخفيف العبء املالي القائ
ال يقل عن فردين إلى ثالث أفراد من األسرة العاملين في املشروع إلى توسيع هذه 
املشاريع وتنميتها، كما يساهم في دمج أكبر عدد من العاطلين عن العمل، وبالتالي 

 تقليل معدالت البطالة وإنعاش االقتصاد املحلي الفلسطيني.

التحديات الرئيسية 
 روس املستفادةوالد

 نقاط قوة البرنامج
استهداف كافة شرائح املجتمع الفلسطيني وكافة قطاعاته دون املساس  -

 بالبيئة وال مخالفة القوانين واألنظمة.
% وهي األقل في فلسطين وبمهلة سداد 5يدعم البرنامج القروض بفائدة  -

 حسب طبيعة املشروع.
يع فضال عن إرشاد األفراد الخدمات الفنية والدعم الفني ومتابعة املشار  -

 وإكسابهم املهارات التي تمكنهم من إدارة مشاريعهم.
 نقاط الضعف

. وأثناء دراسة السوق، كان من 40-20يستهدف البرنامج الفئة العمرية  -
 الضروري تبني بعض املرونة فيما يتعلق بالفئة العمرية.

 والضمانات تقتصرعلى البنوك التي تمنح التمويل. -
 تحدياتبالنسبة لل

صعوبة استيراد بعض املعدات واألدوات املطلوبة وكذلك البضائع بسبب  -
 اإلغالق املتكرر للمعابر والقيود املفروضة على االستيراد والتصدير.

تشبع املجتمع املحلي ببعض املنتجات املستوردة وصعوبة تصدير  -
 املنتجات املحلية.

يثبط عزيمة األفراد الوضع االقتصادي الصعب إلى حد ما واملنهار الذي  -
 وال يهيئهم للمخاطرة بالدخول في مشاريع جديدة.

 من بين الدروس املستفادة من البرنامج
يعتبر تمويل املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر من أهم األدوات التي  -

 تساعد في الدفع بعجلة التنمية االقتصادية.
 تفعيل دور املرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركته. -
ل القطاعات االقتصادية بحاجة إلى تدخل عاجل والسوق املحلي بحاجة ك  -

 ملثل هذه التدخالت.

 معلومات االتصال

 الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية املؤسسة
 info@pfesp.ps -                  pfesp@pfesp.ps - البريد اإللكتروني

 972022412550+ الهاتف 

 روابط للمزيد من املعلومات

www.pfesp.ps 

 

mailto:pfesp@pfesp.ps
mailto:info@pfesp.ps
http://www.pfesp.ps/


 .  دراسات الحالة حول املمارسات الفضلى والدروس املستفادة 4

106 

 برامج جامعة

 تركيا

 الجودة مضمون إنشاء وتشغيل نظام تأهيل وطني  اسم البرنامج

 وطني النطاق

املنظمة/ املنظمات املنفذة 
 لرئيسيةا

 وزارة األسرة والشغل والخدمات االجتماعية/ هيئة الكفاءة املهنية

نوع العالقة باستراتيجية 
 نظمة لسوق العملامل

 تحسين آفاق سوق العمل ونتائجه :1.1الهدف االستراتيجي 
 تعزيز تنمية املهارات بمطابقة احتياجات سوق العمل :2.1الهدف االستراتيجي 
 ضمان مكان عمل آمن وسليم :1.3الهدف االستراتيجي 
تطوير مهارات الدعم من خالل مكان العمل والتعلم  :2.4الهدف االستراتيجي 

 مدى الحياة

 قطاعا مختلفا 27 القطاعات املستهدفة

التحدي/ املشكلة الرئيسية 
القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج

صف املؤهالت ويعترف بها إنشاء وتشغيل نظام تأهيل وطني مضمون الجودة ي
 بالتعاون مع الجهات الفاعلة.

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

كفالة توفير التعليم والتدريب املنهي الرسمي وغير الرسمي حسب احتياجات  -
 سوق العمل،

 دعم التعلم مدى الحياة وتقوية العالقة بين التعليم والتشغيل،  -
 الت األوروبي.تسهيل عملية التنسيق مع إطار املؤه -

 تصميم السياسة

تم تصميم اللجان القطاعية على شكل هياكل ثالثية األطراف تقوم بمراجعة 
( NOSsاملسودات وتقدم اقتراحات للتحقق من املعايير املهنية الوطنية )

نة من قبل هيئة الكفاءة ( التي طورتها املنظمات املعيNQsواملؤهالت الوطنية )
فة إلى إعداد مجموعة من اآلراء التي سيتم تقديمها إلى ، باإلضا(VQA)املهنية 

املجلس التنفيذي. ونظرا ألن هذه اللجان تتكون من ممثلين عن الهيئات العامة 
ومنظمات العمال وأصحاب العمل واملنظمات املهنية، فإنها تعكس حاجة 

 السوق للدراسات التي يتم إجراؤها.
دار الدراسات املت 

ُ
، وهو (TQF) لتركيةعلقة بإطار املؤهالت اوعالوة على ذلك، ت

إطار املؤهالت الوطنية في تركيا والذي يعرض جميع املؤهالت املكتسبة من خالل 
البرامج املهنية والعامة واألكاديمية بما في ذلك التعليم االبتدائي والثانوي والعالي 

جلس التنسيقي أو بيئات التعلم األخرى، من قبل الهيئات اإلدارية في اإلطار، )امل
لإلطار ومجلسه ولجنته االستشارية(. ويتألف كل من مجلس إطار املؤهالت 
التركية ومجلس تنسيقه من ممثلين عن الهيئات واملنظمات العامة ذات الصلة 
بشأن املهارات واملؤهالت واتخاذ القرارات/ إجراء الدراسات على أساس تشاركي. 

ة في اللجنة االستشارية إلطار املؤهالت مؤسسة/ هيئة مختلف 97كما يتم تمثيل 
 التركية.

 عملية التنفيذ

 التنفيذ
( نظاما مستقال وشفافا ومضمون الجودة NQSيعتبر نظام املؤهالت الوطنية )

يعزز العالقة السليمة بين التعليم والتشغيل؛ ويشكل بنية تحتية للمقارنة 
الصالحية واملوثوقية  الدولية؛ ويسهل الوصول إلى العمالة املؤهلة؛ ويكفل
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والشفافية في تقييم املؤهالت املهنية؛ ويمهد الطريق ملزيد من التحسن ويدعم 
التنقل الوظيفي؛ ويعترف بالتعلم السابق؛ ويزيد من فرص العمل واإلنتاجية 

 والقدرة التنافسية الوطنية.
ملؤهالت وتتمثل املكونات األساسية لهذا النظام في املعايير املهنية الوطنية وا

 الوطنية وأنشطة االختبار والتقييم وإصدار الشهادات وإطار املؤهالت التركية.
فاملعايير املهنية الوطنية هي وثائق يتفق عليها قطاعي األعمال التجارية والتعليم، 
والتي تحدد املعارف واملهارات والسلوكيات الالزمة ألداء مهنة بنجاح، وتوفر 

ضع املعايير التي يجب استخدامها لتحديد املؤهالت مدخالت للتعليم املنهي وت
املهنية. وقد جرى نشرها في الجريدة الرسمية. واملكون اآلخر للنظام، املؤهالت 
الوطنية فهي وثائق فنية تستند إلى املعايير املهنية الوطنية التي تحدد املعارف 

غراض التعلم واملهارات والكفاءات التي يجب أن يمتلكها الفرد واستخدامها أل 
 والتقييم.

ويتم إجراء أنشطة االختبار وإصدار الشهادات بناء على املؤهالت الوطنية من 
قبل هيئات إصدار الشهادات املعتمدة من قبل وكالة االعتماد التركية 

(TÜRKAK .واملصرح بها من قبل هيئة الكفاءة املهنية بناء على معايير محددة )
ها وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية، ومن خالل البيانات التي نشرت

أصبحت شهادة التأهيل املنهي التي تصدرها هيئة الكفاءة املهنية إلزامية بالنسبة 
مهنة تتعلق باألعمال الشاقة والخطيرة والتي حدد  161مهنة من بين  143لـ

 مجلس الوزراء جداول أجورها. ويجب على األفراد الذين يرغبون في العمل في
 12املهن ذات الصلة الحصول على شهاداتهم من هيئة الكفاءة املهنية في غضون 

شهرا بعد تاريخ نشر البيانات الرسمية. وُيعفى حاملو شهادات املاجستير، 
واألفراد الذين تخرجوا من مدارس التعليم املنهي والفني، واألفراد الذين تخرجوا 

يما مهنيا وفنيا من عملية إصدار من املدارس وأقسام الجامعات التي تقدم تعل
 شهادات هيئة الكفاءة املهنية اإللزامية.

ووفقا لتوصية البرملان األوروبي ومجلس أوروبا، تم تعيين هيئة الكفاءة املهنية 
بصفة جهة تنسيق وطنية ومثلت بلدنا في الفريق االستشاري إلطار املؤهالت 

ين هيئة الكفاءة املهنية مركزا . كما تم تعي2008( منذ ديسمبر EQFاألوروبية )
وفقا لتوصية البرملان  2008يوليو  28وطنيا إلطار اإلجازة األوروبي لدى تركيا في 

 .EC/2014/2241األوروبي ومجلس أوروبا رقم 

 التمويل
 مصادر وطنية -
 هيئة الكفاءة املهنية شاركت في تمويل مشاريع االتحاد األوروبي. -

 املخرجات

 مجوصف نتائج البرنا

 معيارا. 842بلغ عدد املعايير املهنية الوطنية املنشورة في الجريدة الرسمية  -
 .485عدد املؤهالت التي تم اعتمادها  -
. ومن خالل االختبارات التي 215بلغ عدد هيئات إصدار الشهادات املرخصة   -

فردا على شهادة  892.064أجرتها هيئات إصدار الشهادات هذه، حصل 
 لصادرة عن هيئة الكفاءة املهنية.الكفاءة املهنية ا

في صنف األعمال الثقيلة والخطيرة، أصبحت شهادة  مهنة 143لـوبالنسبة  -
التأهيل املنهي الصادرة عن هيئة الكفاءة املهنية إلزامية من خالل البيانات 

 الصادرة عن وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية.
هيئة الكفاءة املهنية إلزامية، تم  بالنسبة للمهن التي تكون فيها شهادات

تعويض تكلفة الشهادة ونصف تكاليف االختبار والتقييم من قبل صندوق 
 .31.12.2019و  01.01.2018البطالة في الفترة ما بين 
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وال تزال دراسات التنفيذ املتعلقة بإطار املؤهالت التركية املشار إليها في إطار  -
 املؤهالت األوروبية مستمرة.

ياق هذه الدراسات، يتم إعداد الوثائق األساسية لتنفيذ إطار الجودة وفي س
الشاملة بتنسيق من هيئة الكفاءة املهنية وتحت إدارة الهيئات اإلدارية إلطار 

كما أنه، في سياق الدراسات املتعلقة بقاعدة بيانات  املؤهالت التركية.
قاعدة البيانات  املؤهالت الوطنية، بلغ إجمالي عدد املؤهالت املضمنة في

 .17.354واملتاحة لجميع األطراف على موقع الويب ذي الصلة 
 7.686.162وفي سياق أنشطة مركز إطار اإلجازة األوروبي الوطني، يتم إصدار  -

)السيرة الذاتية لليوروباس وجواز لغوي ووثيقة  شهادة "إجازة أوروبية"
اد على اإلفادة عن التنقل وملحق الدبلوم وملحق الشهادة( ملساعدة األفر 

معارفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم بسهولة أكبر وتسهيل وصول املواطنين إلى فرص 
 في جميع أنحاء االتحاد األوروبي.العمل والتعليم 

(" TUYEP) ُبودر بمشروع "تنفيذ نظام املؤهالت التركية وتشغيل إطار عمله -
 دة قبل االنضمامالذي يتم تمويله في إطار الفترة الثانية من أداة املساع

(2020-2014) (IPA-II Period) كما تم الشروع بعملية تنفيذ مكون الخدمة .
الذي يعد أحد مكونات مشروع تنفيذ نظام املؤهالت التركية وتشغيل إطار 
عمله. ومن املتوقع أن يكتمل مكون "برنامج املنح الثالث ملراكز اختبار وإصدار 

(" الخاص بمشروع تنفيذ VOC-Test-III) شهادات املعارف واملهارات املهنية
نظام املؤهالت التركية وتشغيل إطار عمله والذي يدعم إنشاء هيئات اعتماد 
جديدة معتمدة وإعداد املعايير املهنية الوطنية واملؤهالت الوطنية بحلول 

. وال يزال قرار تعليق مكون املنحة الثانية الخاصة بمشروع 2019نهاية عام 
ملؤهالت التركية وتشغيل إطار عمله، "املنحة املباشرة إلصدار تنفيذ نظام ا

" الذي يهدف إلى توفير قوة عاملة مؤهلة لسوق العمل من خالل II-الشهادات
تشجيع األفراد على الحصول على شهادات هيئة الكفاءة املهنية من خالل 

 تعويض تكاليف شهاداتهم ساري املفعول.

التحديات الرئيسية 
 ستفادةوالدروس امل

تتمثل نقاط القوة في نظام املؤهالت الوطني في املشاركة والدعم الفعالين لجميع 
الجهات الفاعلة في جميع مراحل الدراسات والقدرات املؤسسية واإلدارية لهيئة 

 الكفاءة املهنية.

 معلومات االتصال

 هيئة الكفاءة املهنية املؤسسة

 البريد اإللكتروني
 iozdogan@myk.gov.tr 

eocak@myk.gov.tr 

 00 20 458 (312) 90+ الهاتف
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 قطر

 تعزيز نظام حماية األجور  اسم البرنامج

 جار – 2013سبتمبر  املدة

 القطاع الخاص محليا، على مستوى أرباب العمل والعمال، وشركات النطاق

املنظمة/ املنظمات املنفذة 

 الرئيسية
 وزارة التنمية اإلدارية والشغل والشؤون االجتماعية؛ مصرف قطر املركزي 

نوع العالقة باستراتيجية 
 نظمة لسوق العملامل

؛ 5.3؛ 2.3؛ 4.2؛ 1.1تحسين آفاق ونتائج سوق العمل )األهداف االستراتيجية 
 (2.5؛ 4.4

 جميع القطاعات االقتصادية في البلد تهدفةالقطاعات املس

التحدي/ املشكلة الرئيسية 
القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج

تأمين االحتياجات الضرورية للعمال التي تمكنهم من العيش على مستويات الئقة. 
كما سيؤكد التزام دولة قطر برفع املعايير االجتماعية بما يتماش ى مع قوتها 

قتصادية، وستسهم هذه الخطوة في االستثمار في القوى العاملة األكثر مهارة اال
 وإنتاجية.

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

يعتبر نظام حماية األجور نظاما إلكترونيا شامال لرصد وتوثيق عملية دفع أجور 
العمال في املنشآت الخاضعة لقانون العمل، بهدف ضمان التزام أرباب العمل 

دفع األجور بانتظام في املواعيد املحددة وفق القواعد والشروط املنصوص عليها ب
 في قانون العمل.

 تصميم السياسة

، تم تشكيل فريق إلعداد دراسة حول تطبيق نظام حماية األجور 2013في سبتمبر 
بالتعاون بين وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية )وزارة العمل 

ن االجتماعية سابقا( ومصرف قطر املركزي. وبناء على التوصيات املنبثقة والشؤو 
 عن الدراسة، تم اتخاذ اإلجراءات التالية:

بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العمل  2014( لسنة 29صدور القرار األميري رقم )
 والشؤون االجتماعية وتعديل اختصاصات إدارة تفتيش العمل.

بتأسيس  2014( لسنة 19والشؤون االجتماعية رقم ) صدور قرار وزير العمل
قسم حماية األجور بدائرة تفتيش العمل، التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق أرباب 

 العمل غير املمتثلين.
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر  2015( لسنة 1صدر القانون رقم )

 .2004( لسنة 14بالقانون رقم )
 التنفيذ والرصد

 يذ       التنف

 إنشاء قسم حماية األجور بدائرة تفتيش العمل. -
 تعيين عدد من املوظفين بقسم حماية األجور. -
إطالق نظام حماية األجور اإللكتروني، وهو يعتمد على البنية التحتية  -

املتطورة لشبكة مصرف قطر املركزي التي تربطه بكافة املؤسسات املالية 
ضافة إلى أنظمة الدفع املتطورة التي والعديد من الجهات الحكومية، باإل 

أدخلها البنك لتسهيل عمليات تبادل األعداد الكبيرة من املدفوعات بين 
 البنوك بطريقة سلسة وآمنة.

وتم تدريب العاملين في قسم حماية األجور على استخدام البرنامج لفحص  -
 ملفات الرواتب الشهرية من خالل وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

ما تم تدريب موظفي البنوك على آلية تسجيل الشركات وتبادل البيانات ك -
 بالتعاون مع مصرف قطر املركزي.
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وتم إعداد خطة توعوية لتعريف أرباب العمل والعمال والشركات بنظام  -
 حماية األجور، تضمنت ما يلي:

 اإلعالن عن النظام عبر موقع الوزارة اإللكتروني والصحف املحلية. -
 يات وأقراص مدمجة تتضمن معلومات عن نظام حماية األجور.تصميم مطو  -
 طباعة وتوزيع منشورات عن النظام باللغتين العربية واإلنجليزية. -
إعداد دليل لألسئلة واألجوبة الشائعة ونشره على موقع الوزارة اإللكتروني،  -

 وتقديمه إلى مركز اتصاالت حكومي.
ن مع مركز اتصاالت إطالق خدمة خط هاتف مباشر )ساخن( بالتعاو  -

 حكومي للرد على االستفسارات الخاصة بنظام حماية األجور.
عممها على جميع البنوك العاملة في  2015/82أصدر املصرف مذكرة رقم  -

قطر، مفادها تقديم كافة التسهيالت الالزمة للشركات لالنضمام إلى النظام 
 وفتح حسابات للعمالة.

 التمويل
طر املركزي ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون بتمويل مشترك من مصرف ق

 االجتماعية

 الرصد
تشمل مؤشرات األداء الرئيسية عدد الشركات املسجلة في النظام إلى عدد 
الشركات النشطة الخاضعة لقانون العمل وعدد املوظفين املسجلين في النظام إلى 

 عدد العاملين في الشركات الخاضعة لقانون العمل.
 خرجاتامل

 وصف نتائج البرنامج

 األهداف:
 حماية العمال من عدم دفع أو تأخير أجورهم املستحقة. -
 تعزيز السالمة واالستقرار في الدولة من خالل بيئة عمل آمنة. -
 تعزيز مبدأ حقوق اإلنسان في دولة قطر. -
تجنيب العمال وأرباب العمل من االحتفاظ بالنقود في أماكن عملهم التي قد  -

 للضياع أو السرقة.تتعرض 
تمكين وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية من االطالع  -

املستمر على بيانات املوظفين ومقارنتها ببياناتها لضمان االلتزام بأحكام 
 قانون العمل.

 الحد من منازعات العمل بين أرباب العمل والعمال. -
 عات.مساعدة القضاء في إصدار األحكام وفض املناز   -

% من الشركات الخاضعة لقانون العمل إلى النظام ويتم 85انضم حوالي  النتائج:
 كفالة املستحقات املالية للعمال من خالله.

التحديات الرئيسية 

 والدروس املستفادة

توافر قاعدة بيانات لجميع الشركات النشطة؛ وتوافر بيانات فعلية  نقاط القوة:
لخاص؛ والحد من انتشار املخالفين للقانون؛ عن أجور العاملين في القطاع ا

 والرفع من مستوى الوعي لدى العمال وأرباب العمل بقانون العمل.  

 معلومات االتصال

 وزارة التنمية اإلدارية والشغل والشؤون االجتماعية   املؤسسة

 nhaj@adlsa.gov.qa البريد اإللكتروني

 40287682 الهاتف

 روابط للمزيد من املعلومات

https://www.adlsa.gov.qa/ar/site/services/wps 

 

mailto:nhaj@adlsa.gov.qa
https://www.adlsa.gov.qa/ar/site/services/wps
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 تركيا

 اسم البرنامج
خلق فرص العمل وريادة األعمال للسوريين الخاضعين للحماية املؤقتة 

 فة لهم في تركياواملجتمعات املضي

 2020يوليو -2018فبراير  املدة

 النطاق

  محافظات تشمل أنقرة وإسطنبول وبورصة وقونية وغازي  9محلية تغطي
 عنتاب وشانلي أورفا وأضنة ومرسين وهاتاي.

  مواطنا سوريا متواجدا في تركيا، و  12.600تشمل الفئات املستهدفة
سات الحكومية ذات الصلة، موظفا من املؤس 330مواطنا تركيا، و  4300

ممثال عن الشركاء االجتماعيين )النقابات العمالية ومنظمات  500و 
 شركة. 500أرباب العمل(، و 

املنظمة/ املنظمات املنفذة 
 الرئيسية

منظمة العمل الدولية )بصفتها املنظمة املنفذة الرئيسية( واملنظمة الدولية 
إطار املشروع( تحت التنسيق العام  للهجرة )بقيادة بعض األنشطة املحددة في

للمديرية العامة للقوى العاملة الدولية التابعة لوزارة األسرة والعمل والخدمات 
 االجتماعية.

نوع العالقة باستراتيجية 
منظمة التعاون اإلسالمي 

 لسوق العمل

الهدف العام للمشروع: تعزيز املرونة االقتصادية واالجتماعية للسوريين 
 للحماية املؤقتة واملجتمعات املضيفة لهم.الخاضعين 

أهداف املشروع املحددة:زيادة توافر العمالة املاهرة واملختصة واملنتجة لتسهيل 
وصول السوريين الخاضعين للحماية املؤقتة واملجتمعات التركية املضيفة لهم 

ادي إلى العمل الالئق؛ وتعزيز بيئة مواتية لتنمية األعمال وتعزيز النمو االقتص
في قطاعات ومواقع جغرافية محددة لتناول مسألة إيجاد فرص للعمل وتحفيز 
فرص ريادة األعمال للسوريين الخاضعين للحماية املؤقتة واملجتمعات التركية 
املضيفة لهم؛ وتقديم الدعم ملؤسسات وآليات حوكمة سوق العمل في تنفيذ 

  املة.استراتيجيات التنمية الش
شروع، فهي ال تتوافق فقط مع إطار عمل استراتيجية سوق وفي سياق أهداف امل

العمل في منظمة التعاون اإلسالمي، ولكن أيضا مع أهدافها االستراتيجية 
 (.2.5، 1.5، 5.3، 3.3، 1.3، 4.2، 1.2، 5.1، 2.1املحددة )

 القطاعات املستهدفة
مع لم يتم تصميم املشروع بشكل مباشر من أجل قطاعات اقتصادية معينة. و 

ذلك، فهو يشمل بشكل أساس ي الجهات الفاعلة من قطاعي التصنيع والخدمات 
 باعتبارهما أكبر أرباب العمل في تركيا.

التحدي/ املشكلة الرئيسية 
القائمة في سوق العمل التي 

 يعالجها البرنامج

يتمثل التحدي الرئيس ي القائم في السوق في أن السوريين قد يكونون عرضة 
ر رسمي بسبب أوضاعهم )أي أنهم في حاجة ماسة إلى الحصول للعمل بشكل غي
 على دخل مالي(.

 السياق والتخطيط

 األساس املنطقي

، استجابة طارئة فعالة 2011وفرت تركيا، منذ بداية األزمة السورية عام 
 وأعلنت عن نظام حماية مؤقتة للسوريين املتواجدين في تركيا، مؤمنة بذلك

مليون سوري مسجل  3.7وهناك ما يقرب من  مخيما. 26 الحماية واملساعدة في
% من اإلناث( يتركزون بشكل رئيس ي في محافظات 45.8% من الذكور و 54.2)

 تاب وأضنة ومرسين وكيليس وبورصة.إسطنبول وشانلي أورفا وهاتاي وغازي عن
من إجمالي  14-0أما بالنسبة للتوزيع العمري، فتبلغ نسبة الفئة العمرية 

% وحصة 58.6نسبة  64-15% وحصة الفئة العمرية 39.5السوريين  السكان
%. وتشير هذه األرقام إلى أن أكثر من نصف 1.9فأكثر نسبة  65الفئة العمرية 

 السوريين املتواجدين في تركيا هم في سن العمل.
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كر سابقا، شكل إدخال الالئحة التنظيمية املتعلقة بتصاريح العمل 
ُ
وكما ذ

ين للحماية املؤقتة نقطة تحول في النهج التنموي ملعالجة للسوريين الخاضع
ا يتعلق بالتدخالت في سوق تأثير السوريين املتواجدين في تركيا، ال سيما فيم

وستساعد االستفادة من العمل الرسمي في تحسين ظروف العمل،  العمل.
وتسهيل الوصول إلى الحماية االجتماعية التي تساعد في معالجة التصورات 

الجتماعية السلبية للمهاجرين، مما يرجع بالفائدة ليس فقط على السوريين ا
العمل واالقتصاد  الخاضعين للحماية املؤقتة أنفسهم، ولكن أيضا على سوق 

 على نطاق أوسع.
وفي هذا السياق، يعد دور وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية )املديرية 

ة العمل الدولية في تعزيز فرص العمل العامة لقوى العمل الدولية( ومنظم
فإن معرفتهما  املضيفة لهم أمرا بالغ األهمية.الالئق للسوريين واملجتمعات 

ودرايتهما وخبراتهما املؤسسية تدعم حتى اآلن التدخالت التي تتوافق أيضا مع 
(.ومن بين 3RPتلك الخاصة بالخطة اإلقليمية لالجئين والقدرة على التكيف )

 -(، ووزارة الداخلية İSKURالرئيسيين وكالة التوظيف التركية )شركائهما 
(، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ DGMMاملديرية العامة إلدارة الهجرة )

(AFAD( ووزارة التربية الوطنية ،)MoNE والشركاء االجتماعيين، والحكومات ،)
ن املنظمات ماملحلية والبلديات ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة وغيرها 

  الوطنية والدولية.
وبالتالي، يعد هذا املشروع أحد اإلجراءات التي يتم تنفيذها ملساعدة الوزارة فيما 

 يتعلق بسياسات سوق العمل الخاصة بالسوريين.

 تصميم السياسة

تم تصميم البرنامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والشؤون 
االجتماعية ذات الصلة بما في ذلك الجهات الفاعلة االجتماعية واألحزاب 

املحلية ليس فقط من خالل مراعاة احتياجات السوريين املتواجدين في تركيا، 
ولكن أيضا من خالل سياسة سوق العمل في تركيا فضال عن لوائح املنظمات 
الوطنية/ الدولية. وإلى جانب ذلك، تم تصميم املشروع لتلبية االحتياجات 

جة التحديات التي حددتها الحكومة ومنظومة األمم املتحدة فضال عن ومعال
نفذة. كما تم تصميمه باتباع نهج إدارة املشروع القائم على النتائج 

ُ
الدراسات امل

حقق محددة بما يتماش ى مع إطار 
َ
حيث تم تحديد أهداف وغايات وأدوات ت

ستراتيجيات منطقي. وتم اتباع الروابط االستراتيجية مع السياسات واال 
( 3RPالحكومية، وخطة األمم املتحدة اإلقليمية لالجئين والقدرة على التكيف )

وكذلك برنامج االستجابة لالجئين التابع ملنظمة العمل الدولية خالل فترة 
 التصميم.

 التنفيذ والرصد

 التنفيذ

يتم تنفيذ املشروع لتحقيق األنشطة املخطط لها بما يتماش ى مع خطة عمل 
نشاطا فرعيا تحت  41نشاطا رئيسيا تتكون من  16طة املشروع. ويتضمن أنش

( الدورات 1ثالثة أهداف محددة. وتشمل هذه مجموعات مختلفة من )
هيكلة مثل الدورات الفنية واملهنية، والتدريب على ريادة األعمال، 

ُ
التدريبية امل

ة األساسية والتدريب على مهارات سوق العمل األساسية، واملهارات الحياتي
ودورات التدريب على خدمات التوظيف العامة التي تستهدف كال من السوريين 

( التحويالت 2( واملواطنين األتراك، و )SuTPاملوجودين تحت الحماية املؤقتة )
النقدية إلى املؤسسات في شكل الحوافز واملنح النقدية ألصحاب املشاريع 

( الخدمات 3تطوير املؤسسات، و )والشركات الناشئة الجديدة لتأسيس و/أو 
( اإلحاالت إلى 4االستشارية/ التوجيهية واإلرشاد للمؤسسات ورواد األعمال، و )
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( إجراء الندوات 5التلمذة الصناعية وامتحانات شهادات الكفاءة املهنية، و )
وورش العمل واملؤتمرات التي تستهدف بشكل أساس ي الجهات الفاعلة في سوق 

لك املوظفين من املؤسسات الحكومية مثل املديرية العامة للقوى العمل بما في ذ
العاملة الدولية، ومؤسسة الضمان االجتماعي، ومجلس مفتش ي العمل، ووكالة 
التوظيف التركية، والحكومات املحلية وكذلك الجهات الفاعلة األخرى مثل 

تجار أعضاء غرف الصناعة والتجارة على املستوى اإلقليمي، وأعضاء غرف ال
والحرفيين الصغار باإلضافة إلى استهداف الجهات املستفيدة املباشرة مثل 
السوريين املتواجدين تحت الحماية املؤقتة واملواطنين األتراك من أجل زيادة 

 القدرة املؤسسية.
ويتم تنفيذ أنشطة املشروع بقدرات وطنية ومحلية بما يتماش ى مع اإلطار 

يشمل الشركاء املنفذون مؤسسات حكومية وغرف و  القانوني واللوائح الوطنية.
واستخدمت القدرات من خالل  والقطاع الخاص وأوساط أكاديمية مختلفة.

توفير املوارد البشرية ملختلف األنشطة، وإحالة املستفيدين إلى مختلف 
األنشطة، وتوفير املدخالت االستراتيجية من خالل تصميم وتنفيذ ورصد 

 املشروع.

 التمويل
( بمبلغ MADADروع ممول من الصندوق االستئماني لالتحاد األوروبي )املش

 يورو. 11.600.000

 الرصد

تتم عملية رصد املشروع بما يتماش ى مع خطة رصد املشروع وتقييمه بما في ذلك 
األدوات ذات الصلة. وقد تم تطوير هذه الخطة على أساس اإلطار املنطقي 

للمنظمات املنفذة والجهة املانحة. وتشمل للمشروع، ومتطلبات إعداد التقارير 
أدوات إعداد التقارير تقارير مرحلية ربع سنوية وسنوية، ووثائق بيانات الرصد، 
والتقييم املستقل ملنتصف املدة والنهائي، والزيارات امليدانية واجتماعات 
اللجنة التوجيهية. ويتم تتبع اإلنجازات على أساس عدد املستفيدين الذين تم 

وصول إليهم/ املشاركين مقابل عدد مؤشرات املستفيدين املستهدفة وكذلك ال
 تحقيق/ استكمال األنشطة الفرعية واألنشطة املستهدفة.

 املخرجات

 وصف نتائج البرنامج

باإلضافة إلى أهداف املشروع العامة واملحددة املذكورة أعاله، يحتوي املشروع 
لفة لبلوغها. واعتبارا من ديسمبر أيضا على غايات نوعية خاصة بأنشطة مخت

% من جميع أهدافه العامة. وبدأت قصص النجاح 72، حقق املشروع 2019
الفردية في الظهور مثل السوريين الخاضعين للحماية املؤقتة الذين تخرجوا من 
دورات التدريب املنهي وتم توظيفهم رسميا في القطاعات التي حصلوا على تدريبهم 

مؤسسات جديدة ببرامج دعم ريادة األعمال وبدأت في خلق فيها. وتم إنشاء 
فرص عمل جديدة للسوريين الخاضعين للحماية املؤقتة واملواطنين األتراك. 
كما تم الشروع في االنتقال إلى برنامج إضفاء الطابع الرسمي )برنامج مبني على 

فيذه حوافز نقدية( املقدم للشركات من أجل عمالها السوريين واألتراك وتن
 باعتباره ممارسة جيدة مع مؤسسة الضمان االجتماعي.

ويجدر اإلشارة إلى أن لدى هذا البرنامج تأثير إيجابي على التشغيل الرسمي 
، تمكن املشروع من 2019للسوريين في سوق العمل التركي.  واعتبارا من ديسمبر 

املشترك مستفيد. كما أتاح املشروع فرصا للتواصل والعمل  9000الوصول إلى 
ملختلف الجهات الفاعلة في آليات سوق العمل على املستوى املركزي ومستوى 

 املحافظات.
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التحديات الرئيسية والدروس 
 املستفادة

بدال من إنشاء هياكل متوازية قائمة على مدة املشروع، استخدم املشروع 
ت القدرات الوطنية واملحلية القائمة للمؤسسات الحكومية والغرف واملؤسسا

في هذا املجال الخاص. وقد أضفى هذا وجها من أوجه القوة الهامة للمشروع. 
والنقطة الهامة األخرى تمثلت في النهج الشامل من خالل ثالثة جوانب تم 
تنفيذها أثناء مرحلة تصميم املشروع وتنفيذه. وكانت هذه الجوانب الثالثة هي 

طوير األعمال كوسيلة تنمية مهارات جانب العرض من حيث العمالة، ودعم ت
للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل، وتقوية آليات سوق العمل من خالل 

 تعزيز التوافق.
وتمثلت التحديات الرئيسية في عملية التنفيذ في التواصل مع املؤهالت املناسبة  

في فئات السوريين الخاضعين للحماية املؤقتة واملواطنين األتراك وكذلك 
 دة من أنشطة املشروع.املؤسسات لالستفا

كما يمثل دعم وصول النساء من السوريين الخاضعين للحماية املؤقتة إلى سوق 
العمل تحديا آخر. فإنه ينبغي تصميم سياسات وأنشطة محددة تعنى بالنساء 

 مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة.
ولتكون قابلة للتكرار في سياقات أخرى، سيكون من الضروري تصميم تدابير  
 ائمة على األدلة تأخذ في االعتبار ما يلي:ق
 مهارات وقدرات ومدى استعداد طالبي اللجوء للعمل، -
احتياجات سوق العمل بحيث يتم تكييف إجراءات تنمية املهارات بما يتماش ى  - 

 مع احتياجات سوق العمل،
تصميم تدابير تكميلية تدعم االنتقال إلى سوق العمل الرسمي بما في ذلك  -

ات تعليم اللغة والدورات التدريبية والحوافز لتنمية املهارات الحياتية دور 
 األساسية.

 معلومات االتصال

 املؤسسة
وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية )املديرية العامة لقوى العمل 

 الدولية(

 frit.uigm@ailevecalisma.gov.tr البريد اإللكتروني

 40 76 296 (312) 90+ الهاتف

 روابط للمزيد من املعلومات

 املعلومات بشأن البرنامج واألخبار ومقاطع الفيديو متاحة من خالل
 /toplantisi-tanitim-projesi-%B1rsatf%C4-https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/haberler/hayata 

en/index.htm--https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_644740/lang 
tr/index.htm--centre/multimedia/videos/WCMS_729976/lang-https://www.ilo.org/ankara/media 
tr/index.htm--centre/multimedia/videos/WCMS_729971/lang-mediahttps://www.ilo.org/ankara/ 
tr/index.htm--centre/multimedia/videos/WCMS_698411/lang-https://www.ilo.org/ankara/media 

en/index.htm--https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_685583/lang 

 

 

 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/haberler/hayata-fırsat-projesi-tanitim-toplantisi/
https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_644740/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/media-centre/multimedia/videos/WCMS_729976/lang--tr/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/media-centre/multimedia/videos/WCMS_729971/lang--tr/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/media-centre/multimedia/videos/WCMS_698411/lang--tr/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_685583/lang--en/index.htm
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 امللحقات

 معلومات بشأن جهات االتصال للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 1امللحق 

 ؤسسةامل نقطة االتصال البلد
 املنظمة الوطنية لإلحصاءات واملعلومات أ. سباعي أفغانستان

 وزارة الشغل والحماية االجتماعية للسكان أ. عباسوفا أذربيجان

 وزارة الشغل والتنمية االجتماعية أ. معتوق  البحرين

 وزارة شؤون رعاية املغتربين والعمل وراء البحار غ. م. جولهاش بنغالديش

 دائرة العمالة ر. ه. أزالن سالمبروناي دار ال

 وزارة الشغل والضمان االجتماعي أ. ن. بارفي الكاميرون
 وزارة العمل املكلفة بالإصالح اإلداري  إ. عصمان جيبوتي

 وزارة القوى العاملة ب. أهارسا إندونيسيا

 وزارة الشغل والشؤون االجتماعية ر.إ.ف. العبيدي العراق
 زارة الشغلو  م. ف. أبو سعن األردن

 املكتب املركزي لإلحصاء م. العوادي الكويت

 وزارة الشغل وبناء القدرات س. أ. قيوما ليبيا

 وزارة املوارد البشرية س. سليمان ماليزيا

 وزارة الشغل والتشغيل والضمان االجتماعي إ. ف. مافيال موزمبيق

 وزارة التشغيل والعمل والحماية االجتماعية د. عبدو النيجر
 املكتب الوطني لإلحصاء م. إبراهيم نيجيريا

 وزارة القوى العاملة ن.س.ن. الحظرامي عمان

 وزارة الشغل أ. س. دراغما فلسطين

 وزارة الشغل والشؤون االجتماعية ن. ه. الحاج قطر
 وزارة الشغل م. الحرثي اململكة العربية السعودية

 وزارة الشغل م. م. لوم السنغال

 وزارة الشغل والضمان االجتماعي . م. بنغوراب سيراليون 

 وزارة العمل واإلصالح اإلداري والتنمية االجتماعية ت. ه. فرح السودان

 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل الحر م. ماني تونس

 وزارة األسرة والشغل والخدمات االجتماعية س. أيان تركيا

 غ. ل. أتوكو أوغندا
ة والعمل والتنمية االجتماعية وزارة الشؤون الجنساني

 والبحث واإلحصاءات

 وزارة املوارد البشرية والهجرة م. ي. الحمدي اإلمارات العربية املتحدة
 وزارة الشؤون االجتماعية والشغل غ. أ. أ. العرقي اليمن
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 .2019نظمة لسوق العمل املالجهات املجيبة على مسح سيسرك املتعلق باستراتيجية : 2امللحق 

 St-1 St-2 St-3 St-4 St-5 St-6 املجموع 

 2 1 0 1 0 0 0 أفغانستان

 132 7 1 38 3 39 44 أذربيجان
 146 11 1 28 5 80 21 البحرين

 162 55 3 67 3 22 12 الكاميرون

 146 16 4 46 28 36 16 إندونيسيا

 161 35 0 121 0 1 4 األردن
 135 18 5 50 19 30 13 النيجر

 162 58 44 4 31 16 9 نيجيريا

 147 25 1 93 1 19 8 عمان
 162 39 0 69 0 5 49 فلسطين

 153 43 8 5 10 23 64 قطر

 161 72 5 40 10 14 20 السعودية
 162 100 0 0 55 1 6 السنغال

 148 22 5 74 15 23 9 سيراليون 

 162 29 0 47 2 77 7 السودان
 71 24 1 25 1 0 20 تونس

 150 7 18 11 33 34 47 تركيا

 162 10 34 47 38 33 0 أوغندا
 103 3 0 10 11 46 33 اإلمارات 

 161 127 1 32 0 1 0 اليمن

 2788 702 131 808 265 500 382 املجموع

تقاسم تم إنجازه، ولكن بحاجة إلى تجميع املزيد من املعرفة قبل  :St-2تم إنجازه، وعلى استعداد لتبادل املعرفة والخبرة ؛   :St-1مالحظة: 

تم الشروع به ولكنه غير منتهي، وتبادل املعرفة  :St-4تم الشروع به ولكنه غير منتهي، وال يتطلب تقاسم املعرفة للنجاز؛   :St-3التجربة؛ 

بعد،  لم يتم الشروع به :St-6لم يتم الشروع  به بعد، ولكن ال يتطلب تقاسم املعرفة للشروع به واإلنجاز؛   :St-5سيكون مفيدا لإلجاز؛  

 ولكن تقاسم املعرفة سيكون مفيدا للشروع به واالنجاز.
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