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 توطئة
 

 

 

املتحدة األمريكية. ومنذ في الواليات  2007لقد توقف النمو االقتصادي العالمي منذ األزمة االقتصادية واملالية العاملية التي بدأت في عام 

ذلك الحين، تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تتبع سياسات مختلفة لدعم الطلب، وزيادة االستثمارات وتحفيز النمو. حيث قد 

ملشهودة تساعد مثل هذه السياسات على تجنب تأثيرات أشد خطورة على االقتصادات، إال أنه أصبح ال مفر من معدالت النمو البطيئة ا

في السنوات األخيرة، مع تداعيات هامة على مختلف الجبهات. وبسبب تضاؤل التوقعات على الطلب واالستثمار والنمو، أصبح التشغيل 

وخلق فرص العمل مصدر قلق خطير في العديد من البلدان، حيث تواجه تحديات كبيرة في أسواق العمل الخاصة بها. وفي حين أن 

لتصحيح هذه االختالالت من خالل اتخاذ تدابير مضادة مختلفة، إال أن زيادة البطالة وخفض مستويات  اإلنتاجية  البلدان كانت تكافح

 .كانت تخلق املزيد من املشاكل لصناع السياسات

األجور ولوحظ أن الكثير من النقاش حول إيجاد حلول ملشكلة البطالة تركز على الدور املحوري لنمو إقتصادي أسرع وتخفيضات في 

الحقيقية. ومع سياسات نقدية توسعية، استهدفت البنوك املركزية في أنحاء العالم تعزيز النمو االقتصادي في محاولة لتسهيل خلق املزيد 

من فرص العمل بعد األزمة. وقد اعتقد أيضا أن التخفيضات في األجور الحقيقية ستقلل من تكاليف اليد العاملة وتزيد من قدرة 

لى توظيف املزيد من العمال. ومع ذلك،  فإن الحاجة للنمو و انخفاض األجور الحقيقية للحد من حجم مشكلة البطالة هما الشركات ع

مسألتين مفتوحتين للنقاش على حد سواء. كما تم طرح عدد من الحلول األخرى ملشكلة البطالة، بما في ذلك سياسات للحد من العمالة 

 .قاعد املبكر والحد من الهجرةاملعروض مثل تقاسم العمل، الت

و و قد تم إعداد هذا التقرير في الوقت الذي تقلصت فيها املخاطر العاملية وبدأت االقتصادات املتقدمة تأخذ مرة أخرى دورا أكبر في النم

حلل هذا التقرير الحالة العالمي، ولكن التحسنات الرئيسية في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم ال تزال قليلة. وفي هذا السياق، ي

الراهنة لسوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي ويتناول بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها. ويشمل ذلك تطوير املهارات 

 .والتشغيل، وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب والحماية االجتماعية والسالمة واملشاركة والهجرة

هارات يي عامل رئيي ي لتعزيز فرص العمل. وقد لوحظ أن مهارات وقدرات املتعلمين غير مطابقة الحتياجات و يناقش التقرير كون تنمية امل

سوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي وصعوبات تنقل العمال بين الوظائف تمنعهم من العثور على وظائف مناسبة ملهاراتهم. ومع 

العاملة وتطويرها لتلبية والتكيف مع بيئات العمل املتغيرة باستمرار، تبقى حاسمة لكل  ذلك فإن الحفاظ على مهارات وكفاءات القوى 

 من املوظفين وأصحاب العمل. 

فنقص الخبرة والتعليم الغير متوافق يضع القوى العاملة في موقف غير مؤات، حتى عندما يترجم ارتفاع معدل النمو االقتصادي عموما 

في تعزيز القدرات ومالئمة  (TVET) ا السياق، يؤكد التقرير على الدور الكبير للتعليم والتدريب الفني واملنهيإلى زيادة فرص العمل. وفي هذ

 

  



 المقدمة     
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القوى العاملة في سوق العمل. ويوقع نقص وتدني نوعية التعليم املنهي والتدريب العمال الفقراء في فخ الوظائف  املنخفضة املهارات، 

الروابط بين مؤسسات التعليم والشركات ومكاتب التشغيل في العديد من دول منظمة التعاون  واإلنتاجية واألجور. ونظرا لضعف

اإلسالمي، إذ أنه من األهمية بمكان بالنسبة لهم تصميم برامج تعليم وتدريب منهي فعالة للحد من البطالة، وخاصة بالنسبة للنساء 

وقد تم  في هذا التقرير مناقشة القضايا املتعلقة بمعالجة بطالة الشباب،  والشباب الذين لديهم معدالت البطالة املرتفعة باستمرار.

 .وتمكين ومشاركة الفئات املحرومة في القوى العاملة والحماية االجتماعية والسالمة والصحة املهنية

البشرية، لقد شرع مركز أنقرة،  وفي هذا السياق، وبهدف املساهمة في الجهود التي تبذلها الدول األعضاء لتعزيز قدرات وجودة مواردها

ويهدف  (OIC-VET).واضطلع بدور الهيئة املنفذة في منظمة التعاون اإلسالمي لبرنامج التعليم والتدريب املنهي للدول األعضاء في املنظمة 

اتيجية الرئيسية لبرنامج التعليم والتدريب املنهي في القطاعين العام والخاص. وتشمل األهداف االستر  هذا البرنامج إلى تحسين نوعية

إطار منظمة التعاون اإلسالمي والتعليم والتدريب املهنيإلى بناء القدرات ونقل االبتكار وتنمية املهارات والتواصل. وعلى سبيل املثال، في 

لبطالة من خالل بهدف املساهمة في حل مشكلة ا (SDYE) ، لقد بدأ  برنامج تطوير املهارات من أجل تشغيل الشباب OIC-VETبرنامج 

 .تحسين املهارات الالزمة لسوق العمل الحالية في دول منظمة التعاون اإلسالمي

وباإلضافة إلى الهيكل العام لسوق العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يسلط تقرير سوق العمل في منظمة التعاون 

رى ذات الصلة مثل بطالة الشباب وتمكين مشاركة الفئات املحرومة في القوى الضوء على  بعض القضايا األخ 2015اإلسالمي لسنة 

 العاملة والحماية االجتماعية والسالمة والصحة املهنية. 

 

 

 

 السفير موس ى كوالكليكايا

 املدير العام

مركز أنقرة                     



  

1 

 ملخص

 

 

يحلل هذا التقرير الحالة الراهنة لسوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي ويتناول بعض القضايا الرئيسية ذات الصلة التي ال تزال 

املهارات والتشغيل، خلق فرص العمل وتشغيل الشباب، تشكل تحديات كبيرة بالنسبة لهم في هذا املجال الهام. ويشمل ذلك تطوير 

 .الحماية االجتماعية والسالمة، املشاركة والهجرة. وقد تم تنظيم التقرير في خمسة أقسام

يقدم القسم األول معلومات مفصلة عن هيكل سوق العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وقد تبين أن معدل املشاركة 

. بيد أنه مع معدل مشاركة اإلناث 2014٪ اعتبارا من 60لقوى العاملة يتحسن ببطء في دول املنظمة،  حيث وصل إلى ما يقارب في ا

٪. وقد تم تصنيف مجموع 50.3٪، تبقى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي متخلفة كثيرا وراء املتوسط العالمي البالغ 41بحوالي 

يي  2014حصة العمالة في قطاع الزراعة في بلدان املنظمة اعتبارا من  -الزراعة والصناعة والخدمات  -اعات واسعة العمالة في ثالثة قط

٪ من إجمالي العمالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وحيث 42.8٪ ويشكل قطاع الخدمات 19.4٪، في حين يشكل قطاع الصناعة 37.7

ل مرتفعة بشكل مفرط في دول منظمة التعاون اإلسالمي، فقد انخفض بشكل مستمر لتصل إلى أن حصة العمالة  غير املاهرة ال تزا

 .مع زيادة حصص أجور ومرتبات العمال وأصحاب العمل 2000٪ في عام 63.8مقارنة مع  2014٪ في عام 53.2

(، في 2013-2009خالل فترة ما بعد األزمة ) ٪.7.6، يقدر إجمالي معدل البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي ب 2014اعتبارا من عام 

حين ظل متوسط معدل البطالة في الدول املتقدمة أعلى  منه في دول منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، تمكنت الدول املتقدمة من 

، فمتوسط معدل البطالة ، وهو معدل أقل بقليل من نظيره في بلدان املنظمة. وعالوة على ذلك2014٪ في عام 7.4خفض هذا املعدل إلى 

٪، وهو معدل أعلى بكثير من معدالت كل من 16بين الشباب في دول منظمة التعاون اإلسالمي  ال زال دون اآلمال حيث ظل باستمرار فوق 

 .2014-2000البلدان النامية  غير املنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي والبلدان املتقدمة النمو خالل فترة 

ن أن معدل املشاركة في القوى العاملة ونسبة العمالة إلى عدد السكان وحصة العمالة في قطاع الخدمات وحصة القوى وبشكل عام، تبي

دل العاملة مع التعليم العالي  ال زالت متدنية في حين أن معدل بطالة اإلناث وحصة العمالة  غير املاهرة، وحصة العمالة في الزراعة، ومع

التعليم االبتدائي يي أعلى في دول منظمة التعاون اإلسالمي باملقارنة مع البلدان النامية والبلدان املتقدمة الخمول وحصة العمالة مع 

 ...األخرى 

لين ويركز القسم الثاني اساسا على القضايا املتعلقة بتنمية املهارات لتعزيز فرص العمل. وفي هذا القسم، تبين أنه في حين أن الناس العام

 2014٪ في عام 67.7ملتوسطة يشكلون حوالي ثلثي  مجموع العاملين، فهذه النسبة تنخفض مع مرور الوقت لتصل إلى ذوي املهارات ا

. ومن ناحية أخرى، فقد لوحظ أن حصص ذوي املهارات املنخفضة والعالية آخذة في االزدياد. حيث 2000٪ في عام 72.3مقارنة مع 

وارتفعت حصة ذوي املهارات  2014٪ في عام 19.3إلى  2000٪ في عام 17.1ع العمالة من ارتفعت حصة ذوي املهارات املنخفضة في مجمو 

 .٪ خالل نفس الفترة13.1٪ إلى 10.6العالية من 

هارات ويعتبر التعليم األساس ي، والتدريب املنهي األولي والتعلم مدى الحياة هم ثالثة عناصر رئيسية  لتنمية املهارات. ويمكن تحقيق تنمية م

ى فقط بالتعليم األساس ي ذو نوعية جيدة. وعالوة على ذلك، إلمكانية التشغيل مدى الحياة، ينبغي تقديم فرص جديدة باستمرار إلى أخر 
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الناس الذين يعملون من أجل تحديث مهاراتهم وتعلم أخرى جديدة بشكل دوري. و كنتيجة للتغيرات التكنولوجية، االقتصادية 

ارات وافرة وقد تؤدي إلى بطالة أو بطالة جزئية مطولة. ومن أجل تقليل اآلثار املحتملة في ظل هذه والسياسة، فقد تصبح بعض امله

الظروف، فإن رفع مستوى املهارات وإعادة تدريب العمال من خالل سياسات سوق العمل النشطة  تعتبر الزمة لحمايتهم من خسران 

 .ق املهاراتالوظائف وخطر البطالة. وهذا أيضا مهم لتجنب عدم تطاب

وباإلضافة إلى أهميتها بالنسبة لالقتصاد الكلي وسوق العمل، تعتبر السياسات لتنمية املهارات أيضا حاسمة للفئات الخاصة املستهدفة. 

، فهذه املجموعات تواجه تحديات أكبر نسبيا في العثور على وظيفة أو االحتفاظ بها، ويي تشمل الشباب ذوي خبرة عمل قليلة أو منعدمة

وكبار األشخاص مع انخفاض القدرة على التكيف مع تغير بيئة العمل وسكان الريف مع قليل من التحصيل التعليمي الجيد والتدريب. 

 .ويبرز هذا القسم بعض القضايا الهامة املتعلقة بتنمية مهارات هذه املجموعات الخاصة الثالث

في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من  (TVET) قني ومنهي متوافقةويقترح القسم الثاني أيضا تطوير نظم تعليم و تدريب ت

ة أجل تعزيز إمكانية التشغيل وفرص العمل. فالتدريب املنهي والتقني هو استثمار في املوارد البشرية مع عائد مرتفع وفوائد كبيرة ملجموع

واملؤسسات والدولة. حيث أن برامج التدريب التقني واملنهي تساعد العمال واسعة من الجهات الفاعلة في سوق العمل بما في ذلك األفراد 

غير املاهرين أو األشخاص قليلي املوهبة الفكرية لتطوير مهاراتهم وكفاءتهم باستمرار في وظائفهم و/أو العثور على فرص عمل جديدة 

ا حين وضع وتنفيذ نظام التعليم والتدريب املنهي والتقني في أفضل. وفي هذا الصدد، اقترحت مجموعة من التدابير التي يتعين النظر فيه

 .( ضمان استدامته3( زيادة فعالية النظام، و )2( تصميم نظام تعليم و تدريب منهي وتقني متوافق، )1إطار ثالث مراحل رئيسية: )

نظمة التعاون اإلسالمي، معدل البطالة بين ويركز القسم الثالث اساسا على القضايا املتعلقة بخلق فرص العمل والشباب. ففي بلدان م

الشباب أكثر ثالث مرات منه بين البالغين. فالتحديات التي تواجه الشباب ال تتوقف عند ارتفاع معدل البطالة بل تمتد لتشمل محدودية 

تي تم التحقيق فيها في هذا توافر وظائف جيدة وعملية انتقالية صعبة إلى سوق العمل. ففي معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ال

التقرير، يتقاض ى الشباب مبالغ ضئيلة ويشاركون في العمالة غير الرسمية. كما أن الشباب في بعض بلدان املنظمة يعملون في العمالة غير 

ات يشكل مشكلة ٪ وأكثر. وعالوة على ذلك، عدم تطابق املهار 80املنتظمة مع تسجيل العمالة غير املنتظم بمعدل ينذر بالخطر يراوح 

٪ أو أكثر. ومما يساهم في مشكلة عدم تطابق 50خطيرة حيث في معظم بلدان املنظمة تبلغ النسبة املئوية لعدم تطابق التأهيل حوالي 

 .تأهيل الشباب في أكثر األحيان  نجد قضية التعليم املتدني بدال من التعليم العالي

منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، في املناطق   سوق العمل في مختلف دول  ليس هناك موضوع مركزي لوصف انتقال الشباب إلى

الحضرية، نجد نسبة عالية من الشباب لم يبدأوا بعد انتقالهم إلى سوق العمل باملقارنة مع املناطق الريفية. فاألغلبية الساحقة من 

ب غير النشطون". أما بالنسبة لنإناث، فالقصة مختلفة تماما الشباب الذكور الذين لم يبدأوا بعد انتقالهم إلى سوق العمل هم "الطال 

منظمة التعاون اإلسالمي، األغلبية الساحقة من الشباب اإلنات اللواتي لم تبدأن بعد   وتعتمد على  كل بلد بذاته. ففي بعض بلدان

سالمي، نسبة كبيرة من اإلناث اللواتي لم تبدأن انتقالهن إلى سوق العمل هن من الطالبات. بينما في بلدان أخرى في منظمة التعاون اإل 

منظمة التعاون   بعد انتقالهن إلى سوق العمل هن "الطالبات غير النشطات مع عدم وجود نية للبحث عن عمل". وأيضا، في بعض بلدان

خرى من الخبرة في سوق العمل اإلسالمي، غالبية الشباب حققت االنتقال املباشر إلى سوق العمل مما يعني أنه لم يكن لديها أشكال أ

عني )العمالة أو البطالة( قبل توليها الوظيفة املستقرة أو املرضية الحالية. ويبرز التقرير أن هناك "فخ الخمول" في بعض البلدان، وهذا ي

 ./أو مرض يأنه بمجرد أن يدخل شاب/ة في الخمول فإنه من الصعب للغاية بالنسبة له/لها تحقيق االنتقال إلى عمل مستقر و
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وللحد من ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب، يجب وضع خلق فرص العمل في صلب السياسات العامة. فدون خلق فرص عمل قوية، 

مليون فرصة عمل للشباب بين  7.2ستظل السياسات والتدخالت األخرى   غير مثمرة. إن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تحتاج لخلق 

٪. وهذه ليست مهمة بسيطة وفي هذا 16.4لحفاظ على مستوى معدل البطالة ثابتا عند مستواه الحالي البالغ فقط ل 2020و  2014

السياق، فإن ريادة األعمال واملؤسسات )الصغرى والصغيرة واملتوسطة( تدخل حيز اللعب حيث أن نشاط املقاولة يقود إلى خلق فرص 

هو أكثر ديناميكية مما هو في البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون  ن اإلسالميمنظمة التعاو   العمل. فنشاط املقاوالت في دول 

توظف نسبة كبيرة من مجموع القوى العاملة في دول املنظمة باملقارنة مع البلدان النامية غير  MSMEsاإلسالمي والدول املتقدمة و

املعوقات التي تحول دون ريادة األعمال في بعض بلدان املنظمة، واألكثر تأثيرا ومع ذلك، هناك عدد من  التعاون اإلسالمي املنتمية ملنظمة

 .من بينها، نجد قضايا التمويل وعدم وجود اإلدراج املالي، ضعف روح ريادة األعمال بين الشباب ونقص مهارات السوق و املهارات التقنية

ة االجتماعية و السالمة والصحة املهنية. فبرامج الحماية االجتماعية تحمي ويركز القسم الرابع من التقريرعلى القضايا املتعلقة بالحماي

األفراد من اآلثار السلبية لتغيرات سوق العمل الناجمة عن الصدمات الخارجية. فعدم وجود سوق للتأمين ضد مخاطر سوق العمل، 

الرئيسية للحماية االجتماعية. وتتكون برامج الحماية إمكانية ازدحام سوق العمل فضال عن اآلثار التوزيعية للعوملة تمثل األسباب 

دولة عضوة في منظمة  41، كانت هناك 2013االجتماعية من التأمين االجتماعي، املساعدة االجتماعية وكذلك برامج سوق العمل. في عام 

مين االجتماعي وحماية األمومة الغالبية التعاون اإلسالمي دون مخطط إعانات البطالة الراسية في التشريعات الوطنية. وتشكل نظم التأ

وضمن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يمثل الغذاء والتحويالت العينية     .في البلدان األعضاء فيمنظمة التعاون اإلسالمي

تماعية في البلدان األعضاء في ٪. وجمهورية قيرغيزستان لديها أعلى مؤشر للحماية االج37أعلى نسبة من املساعدات االجتماعية بنسبة 

حادثة مهنية مميتة. وتعتبر التشريعات  370،000املنظمة. ومن حيث السالمة والصحة املهنية، في جميع أنحاء العالم، كان هناك أكثر من 

 .واألنظمة املالئمة جنبا إلى جنب مع وسائل مناسبة لنإنفاذ ضرورية لحماية سالمة العمال وصحتهم

يبحث املشاركة والهجرة في أسواق العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. حيث يبدأ القسم مع ملحة القسم الخامس 

من منظور تقارني. وتكشف األرقام على أن  منظمة التعاون اإلسالمي عامة عن مشاركة املرأة في القوى العاملة في البلدان األعضاء في

يي األقل نسبيا، والتي يمكن أن تفسر بعدم  منظمة التعاون اإلسالمية ى العاملة في البلدان األعضاء فيمعدالت مشاركة املرأة في القو 

كفاية الخدمات التعليمية والصحية املتاحة للفتيات والنساء، وتقييد الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة العاملة، والعنف ضد 

املتخلفة. ويناقش القسم أيضا تدابير محددة من أجل زيادة مشاركة املرأة في القوى العاملة. املرأة في العمل و منظمات املجتمع املدني 

ومن الواضح أنه من أجل التعامل مع الخمول بين الشباب واملسنين، يحتاج صناع السياسات  الى إيالء اهتمام خاص لبرامج التعليم 

على تحسين مهارات الناس وتشجع القوى العاملة على أن تكون نشطة في السوق. ويي أداة فعالة تعمل  .(TVET) والتدريب الفني و املنهي

وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض إصالحات سوق العمل قد تساعد البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لزيادة مشاركة القوى 

عن بعد والعمل بدوام جزئي. وعالوة على ذلك، يسلط  العاملة من النساء والشباب وكبار السن مثل السماح لساعات عمل مرنة، العمل

من أجل   منظمة التعاون اإلسالمي القسم الضوء على ضرورة استكمال ترتيبات خاصة لذوي االحتياجات الخاصة في البلدان األعضاء في

 .خلق بيئة عمل مواتية لهم مثل تحسين فرص حصولهم على الخدمات األساسية وفرض حصص التشغيل

ول هذا القسم أيضا موضوع هجرة اليد العاملة، وهو عامل مهم آخر يؤثر على أسواق العمل في عدة أشكال انطالقا من العمل إلى ويتنا

د، األجور. و قد تمركز التحليل حول هجرة اليد العاملة على اثنين من الركائز يي: هجرة القوى العاملة غير املهرة واملهرة. وفي هذا الصد
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عكس تحديات وفرص محددة منبثقة عن هجرة كال املجموعتين من العمال في البلدان األعضاء في منظمة التعاون فإن التحليل ي

اإلسالمي. وبعد مناقشة التحديات والفرص التي تقودها هجرة اليد العاملة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، لقد تم 

 .بكة مجموعات مخصصة للمهاجرين في نهاية القسمصياغة توصيات سياسية محددة مثل تشكيل ش
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 التعاون  منظمة دول  في العمل سوق  بنية 1

  اإلسالمي

 

 

املاضية. فاالبتكارات التكنولوجية، التحديث، العوملة وأقلمة إن االقتصاد العالمي قد عرف تحوال سريعا خالل العقود القليلة 

االتجاهات، املنافسة الشديدة في األسواق العاملية والخصخصة يي من بين العوامل التي أدت إلى هذا التحول. ولقد كانت املجتمعات، 

على سوق العمل. وكانت هذه التغيرات تخلق  وفقا لذلك، تشهد تغيرات اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافية مختلفة، مع انعكاسات

مطالب جديدة لقوى عاملة أكثر قدرة على التكيف، متعددة املهارات ومبدعة. وفي مثل هذا الوضع، الناس الذين ليس لديهم القدرة أو 

رات، سيكونون غير فرصة لتطوير وتحسين مهاراتهم يواجهون صعوبات للمنافسة على فرص عمل جديدة أو أفضل. فبدون ترفيع املها

 .قادرين على اللحاق بركب التغيرات السريعة واملتطلبات الجديدة في سوق العمل و التي يشهدون عليها أيضا

ومع ذلك، ال تقتصر   املسألة على تنمية املهارات فحسب. فالسياسات االقتصادية التي توفر حوافز خاصة لبعض القطاعات من أجل 

لتي توفر فرص فقط لحصة محدودة من السكان، التوجهات السياسية التي ال تساعد على تحسين املساواة في التنمية، سياسات التعليم ا

الحصول على الخدمات، أو الصدمات الخارجية التي تحد من قدرات البلدان على التصدي لتحديات سوق العمل يي بعض القضايا التي 

ت. واملشكلتين الرئيسيتين في سوق العمل التي يواجهها العديد من البلدان يي تنقل مشاكل سوق العمل لتجاوز مسألة تنمية املهارا

البطالة وانخفاض املشاركة في القوى العاملة. فالبطالة تحدث بسبب عدم كفاية عدد خلق فرص العمل أو عدم تطابق املهارات في 

كة ويرجع ذلك أساسا إلى نفس األسباب، و أيضا بسبب االقتصاد. ويرتبط ارتفاع معدل البطالة بشكل عام مع انخفاض معدالت املشار 

 .انخفاض مستوى املؤهالت، التمييز في التشغيل وانخفاض األجور 

نمو سكاني مرتفع نسبيا ونسبة أعلى من الشباب في مجموع السكان مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، اإلسالمي لدى بلدان منظمة التعاون 

خاصة لخلق فرص عمل وتحسين مهارات القوى العاملة لتعزيز إمكانية التشغيل. ومع ذلك، هناك األمر الذي يتطلب وضع سياسات 

العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تجعل هذه املهمة أكثر صعوبة بالنسبة لصناع القرار. وفي حين سياسات التعليم و تنمية 

اخلية، فاألزمة االقتصادية واملالية العاملية األخيرة يي مثال على التحديات القطاع الخاص يي مثال لبعض هذه القضايا الحيوية الد

الخارجية التي خلفت أضرار طويلة األمد على االقتصادات الحقيقية من حيث انكماش الناتج، عجز كبير وارتفاع معدالت البطالة. وعلى 

لى نطاق واسع بين البلدان واألقاليم، فالزيادة الحادة في معدالت الرغم من أن اآلثار السلبية لألزمة على االقتصاد الحقيقي تختلف ع

البطالة في جميع أنحاء العالم كان مشترك وأشد. فقد تم بالفعل دفع ثمن باهظ عبر الوظائف املفقودة، ساعات العمل املخفضة 

 .وخسائر اإليرادات ذات الصلة
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ل بعقود مؤقتة مع حماية تشغيل محدودة كثيرا. وعلى الرغم من أشكال مختلفة لقد عانى العمال ذوي املهارات املتدنية، الشباب والعما

 .من التدخالت التي تحققت منذ بداية األزمة، لم يكن من املمكن احتواء البطالة العاملية وبقيت أعلى بكثير من مستوى ما قبل األزمة

الهتمام. كما يوفر هذا القسم وصفا مفصال ألوضاع سوق العمل وكل هذه القضايا تجعل املناقشات على أسواق العمل حتى أكثر إثارة ل

في دول منظمة التعاون اإلسالمي، ليس فقط لرسم صورة عامة عن سوق العمل في املنظمة، ولكن أيضا لتسهيل املناقشات في األقسام 

القوى العاملة، نسبة الخمول و نسبة العمالة الالحقة. فاملؤشرات األربعة الرئيسية ألسواق العمل يي معدل البطالة، معدل املشاركة في 

إلى عدد السكان. التغييرات في معدل البطالة تعكس التحركات في معدل املشاركة في القوى العاملة ونسبة العمالة إلى عدد السكان. 

القوة العاملة ومعدل  يعرض هيكل السكان من منظور سوق العمل. ولتوضيح العالقة بين البطالة، العمل، املشاركة في 1.1 الشكل

 .الخمول، فإن العبارات التالية ستكون مفيدة

 

 عملبنية السكان من وجهة نظر سوق ال :1.1 الشكل
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القوى العاملة، نسبة ولذلك، بتثبيت معدل املشاركة في  

البطالة ستزيد إذا تناقصت نسبة العمالة إلى عدد 

السكان. أو، تثبيت معدل العمالة إلى عدد السكان، نسبة 

 .البطالة ستزيد إذا زاد معدل املشاركة في القوى العاملة

وسوف يكون من املفيد أيضا أن يكون لدينا نظرة شاملة 

على بنية سوق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي بما 

. في هذا النحو، يبين الشكل 1.1يتماش ى مع الرسم البياني 

حصص نسب العاملين، العاطلين عن العمل والغير  1.1

نشطين من مجموع السكان، موزعة حسب الفئة العمرية 

من إجمالي عدد السكان في سن   1 باب والبالغين()الش

، 2014٪ من السكان في عام 55العمل، حيث عمل حوالي 

٪ من الشباب. حصة العاطلين 10.6٪ منهم بالغون و 44.7

فقط من إجمالي عدد السكان في  4.6عن العمل تمثل٪ 

٪ من الشباب(. ومن 2.1٪ من البالغين و 2.5سن العمل )

٪ من الناس في سن العمل يي غير 40.2ناحية أخرى، 

نشطة، ويي لم تشارك بنشاط في سوق العمل، سواء من 

خالل العمل أو البحث عن عمل. وهذا يشير بوضوح إلى أن في حين أن البطالة يي مصدر قلق بالغ الحدة، الخمول هو مصدر قلق أكثر 

٪. 39.8٪ وفي الدول املتقدمة يي 34.5ملنظمة التعاون اإلسالمي يي خطورة. حصة السكان غير النشطين في البلدان النامية الغير منتمية 

 .لذا، فإن دول منظمة التعاون اإلسالمي بحاجة إلى تدابير خاصة لتشجيع الناس على الدخول بنشاط في سوق العمل

يليا ملؤشرات سوق العمل مع أخذ هذه الروابط والبنية العامة الخاصة بسوق العمل في عين االعتبار، يوفر هذا القسم وصفا تفص

الرئيسية لدول منظمة اتعاون اإلسالمي. وتشمل هذه نسبة القوى العاملة املشاركة، نسبة العمالة إلى عدد السكان، العمالة الضعيفة، 

ة العمل. العمالة حسب القطاع، املهن والطبقة االقتصادية، البطالة، بطالة الشباب، السكان غير النشطين، التحصيل العلمي وإنتاجي

فإن كل هذه التحليالت ستكون مفيدة في تحديد وتقييم املشاكل والتحديات األساسية في أسواق العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

  .في األقسام الالحقة

 

 

 

                                                           
1
دولة نامية غير منتمية  87بلد في منظمة التعاون اإلسالمي و 53. كما يشمل 2015تم جمع املعلومات املستخدمة في هذا القسم من بيانات منظمة العمل الدولية و التقرير االجتماعي   

 ص في املعلومات التي تخص البحرين ودجيبوتي وصومال وسوريا في البيانات.دولة متقدمة. وبالنسبة لدول أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي هناك نق 33ملنظمة التعاون اإلسالمي و

 (2015-2000بنية سوق العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ) :1.1الشكل 

  ( e )تم تقديره: : تم توقعهWESO  Dataset (p ) 2015و   ILOالمصدر: 
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 مشاركة القوة العاملة 1.1

على الرغم من قبول معدل البطالة باعتباره واحد من 

متغيرات االقتصاد الكلي الرائد الذي يستخدم عادة 

لفحص أداء االقتصاد، فإنه قد ال يعبر بدقة عن ازدهار 

سوق العمل بحيث أن التعريف يركز على الناس الذين 

عمل لقاء أجر و ليس مقدار الناس التي ال يبحثون عن 

تعمل حاليا. وبسبب هذه العيوب، قد يكون مثاليا البدء 

مع معدل املشاركة في القوى العاملة الذي يقيس نسبة 

سنة وما فوق و التي  15السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

تشارك بنشاط في سوق العمل، سواء من خالل العمل أو 

وظيفة. وإنه يوفر مؤشرا على الحجم البحث بنشاط عن 

النسبي لتوريد العمالة املتاحة للمشاركة في إنتاج السلع 

  .والخدمات

بنية القوى العاملة في دول منظمة  2.1ويبين الشكل 

٪ من إجمالي القوى العاملة في دول املنظمة تقدر أن 78.8، 2014املصنفة حسب الفئة العمرية والجنس. حسب عام اإلسالمي التعاون 

٪ من 13.5هو من الذكور ) ٪ من مجموعها65.8٪ من الشباب. وعند تصنيف قوة العمل حسب الجنس، 21.2تكون من البالغين والباقي 

٪ من البالغين(. حصة القوة العاملة 26.5٪ من الشباب و 7.7٪ يي من اإلناث )34.2٪ من البالغين( والنسبة املتبقية 52.3الشباب و 

٪ في عام 78.8 لتصل إلى 2000٪ في عام 74.4البالغة باملقارنة بالقوة العاملة الشابة يي في ازدياد مستمر على مر الزمن حيث انتقلت من 

. وباملثل، وإن كان بوتيرة أبطأ، حصة القوة العاملة 2014

املؤنثة آخذة في االزدياد في إجمالي القوى العاملة حيث 

٪ في عام 34.2إلى  2000٪ في عام 32.6انتقلت من 

2014.  

في اإلسالمي وفيما يتعلق بحصة دول منظمة التعاون 

أن  3.1كل  الش إجمالي القوى العاملة في العالم، يبين

دول املنظمة قد زادت باستمرار حصتها في العالم من 

، ومن 2014٪ في عام 19.4إلى  1991٪ في عام 15.2

. ومن 2019٪ في عام 20.4املتوقع أيضا أن يزداد إلى 

ناحية أخرى، فإن الزيادة في حصة القوى العاملة 

٪ في 16.4الشابة يي أكثر إثارة لالنتباه، حيث زادت من 

، ومن املتوقع أن 2014٪  في عام 24.7إلى 1991م عا

. وهذا التوجه يتماش ى مع 2019٪ في عام 26.6يرتفع إلى 

  ( e )تم تقديره: : تم توقعهWESO  Dataset (p ) 2015و   ILOالمصدر: 
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. ولذلك، فمن األهمية بمكان بالنسبة لبلدان منظمة  2في مجموع السكان الشباب العالمياإلسالمي زيادة حصة دول منظمة التعاون 

مو االستفادة بشكل فعال من الناإلسالمي التعاون 

النسبي لحجم القوة العاملة الشابة في التنمية 

 .االقتصادية

من اإلسالمي في حين أن حصة دول منظمة التعاون 

في االزدياد،  ةإجمالي القوى العاملة في العالم آخذ

معدل املشاركة في القوى العاملة ليس واعدا بشكل 

، نسبة مشاركة 4.1خاص. فكما هو مبين في الشكل 

إجمالي القوى العاملة في البلدان األعضاء في املنظمة، 

على عكس مجموعات البلدان األخرى، يتبع اتجاها 

مقارنة  2014٪ في عام 59.8تصاعديا قليال، حيث بلغ 

٪ في البلدان النامية الغير 65.6في العالم، و  ٪63.5مع 

٪ في البلدان 60.3و اإلسالمي منتمية ملنظمة التعاون 

املتقدمة. وفي حالة نسبة مشاركة الذكور في القوة 

٪ مقارنة مع 78العاملة، سجلت بلدان املنظمة نسبة 

٪ في البلدان النامية الغيرمنتمية 78.5٪ في العالم، 76.7

٪ في البلدان املتقدمة 67،7واإلسالمي ن ملنظمة التعاو 

(. وعلى الرغم من أن لدول األعضاء في 5.1)الشكل 

سجلت أداء يضايي املستوى اإلسالمي منظمة التعاون 

العالمي من حيث املجموع  ومعدالت مشاركة الذكور 

في القوى العاملة، ظل أدائهم في حالة معدل املشاركة 

اث أقل من ذلك بكثير. في القوى العاملة بالنسبة لنإن

فقد تم تسجيل معدل املشاركة النسائية في القوى 

اإلسالمي العاملة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

، وهو أقل بكثير من املتوسط 2014٪ في عام 41.2عند 

٪ في البلدان 52.6٪، ومعدل 50.3العالمي البالغ 

٪ في 53.2النامية الغير منتمية للمظمة ومتوسط 

  .البلدان املتقدمة

 

                                                           
2
، حيث أن حاليا واحد من أصل ستة شباب يعيش في أحد بلدان 2050في سنة  34.1 %ويتوقع أن تصل  %25.1إلى  17.1 %( أن هذه الحصة قد ارتفعت من 2015يبين مركز أنفرة ) 

 .2050في  OICأن إثنان من أصل ستة سيعيشون في دول أعضاء  منظمة التعاون اإلسالميو من املتوقع

  

 (2019-1991) مجموع القوى العاملةنظمة في نسبة مشاركة بلدان امل :4.1الشكل 

 

  ( e )تم تقديره: : تم توقعهWESO  Dataset (p ) 2015و   ILOالمصدر: 
 

 الجنسنسبة مساهمة القوى العاملة حسب نوع : 5.1الشكل 

 
  ( e )تم تقديره: WESO  Dataset 2015و   ILOالمصدر: 
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ومع ذلك، هناك اتجاه متزايد في معدالت مشاركة 

، وخاصة في معدالت OICالقوى العاملة في دول 

، ارتفع معدل 2000مشاركة اإلناث. فمنذ عام 

. 2014٪ في عام 41.2٪ إلى 38.6مشاركة اإلناث من 

ويالحظ أن االتجاه الصعودي في هذا املؤشر أيضا في 

إلى  2000٪ في عام 51.8حالة البلدان املتقدمة من 

 ، بينما في البلدان النامية غير2014٪ في عام 53.2

املنتمية للمنظمة، أظهرت مشاركة املرأة اتجاها نحو 

بدل  2014٪ في عام 52.6االنخفاض حيث سجلت 

 .2000٪ في عام 55.9

  على مستوى كل بلد على حدة، سجلت قطر و    

٪( 86.6)أعلى نسبة للمشاركة في القوى العاملة 

٪(، بوركينا 84.1، تليها موزامبيق )2014في عام 

٪( ثم اإلمارات العربية 81٪(، توغو )83.3فاسو )

٪(. ومن الجدير بالذكر أنه باستثناء 80.5املتحدة )

قطر واإلمارات العربية املتحدة، جميع الدول 

ذات أفضل أداء يي من البلدان األقل  10األعضاء 

(. من 6.1املتحدة )الشكل نموا وفقا لتصنيف األمم 

ناحية أخرى، سجلت نسبة املشاركة في أدنى 

٪(، 41.8٪، تليها األردن )41.4مستوياتها في فلسطين 

٪(. 45.4٪( وإيران )44.2٪(، الجزائر )42.4العراق )

وعلى الصعيد العالمي، فيما يتعلق بمعدل املشاركة 

، 5في القوى العاملة، قطر سجلت في املرتبة 

. 10و بوركينا فاسو في املرتبة  8في املرتبة  موزامبيق

دولة في  20من أصل  12ومن الجدير بالذكر أن 

يي  2014العالم مع أدنى معدالت املشاركة في عام 

 .من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

، لوحظ اتجاه نحو االنخفاض في مشاركة القوى العاملة في كل 24-15 وفيما يتعلق بالسكان الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين

، أقل من 2013٪ في عام 47.4(. وظل معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة العالمي، التي تقدر ب 7.1مجموعات البلدان )الشكل 

سبب آفاق فرص حصولهم على عمل، يستمرون مستوى ما قبل األزمة بحوالي نقطتين مئويتين، حيث أن املزيد من الشباب، املحبطون ب

، انخفضت مشاركة الشباب 2014و  2000بين عامي اإلسالمي (، ففي بلدان منظمة التعاون 2014b-ILO) في االنقطاع عن سوق العمل

٪ في البلدان 47.5٪ إلى 53.1٪، ولكنها انخفضت بصورة أكثر وضوحا في مجموعة املقارنة األخرى من 44.8٪ إلى 46في القوى العاملة من 

٪ في البلدان النامية الغير منتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي. كما أن املتوسط العالمي قد انخفض تبعا 48.4٪ إلى 55.9املتقدمة و من 

  ( e )تم تقديره: : تم توقعهWESO  Dataset (p ) 2015و   ILOالمصدر:  

 (2014) املشاركة معدالت وأدنى أعلى مع بلدان 10 أفضل :7.1الشكل 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14
e

2
0

15
p

OIC  الدول المتقدمة الدول النامية الغير منتمية للمنظمة

 (2014) املشاركة معدالت وأدنى أعلى مع بلدان 10 أفضل :6.1الشكل 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ر
ط

ق
 

ق
بي
زم

مو
 

سو
فا
ا 
ين
رك

بو
 

غو
تو

 

دة
ح
مت

 ال
ية

رب
لع

 ا
ت

را
ما

إل
ا

 

بيا
ام

غ
دا 

غن
أو

ل 
غا

سن
ال

 

او
س
بي
ا 
ني
غي

 

ن
ني
ب

ر 
ص

م
ن 

يم
ال

 

ن
ستا

غان
أف

 

ن
بنا

ل
س 

ون
ت

ن 
را

إي
ر 
زائ

ج
ال

 

ق
را

لع
ا

ن 
رد

أل
ا

ن 
طي

س
فل

 

 (15)+نسبة المشاركة في القوى العاملة 

  WESO  Dataset 2015و   ILOالمصدر:  
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اركة . ويمكن إلى حد كبير أن يفسر هذا االتجاه من خالل ارتفاع مش2000٪ في عام 52.9مقارنة بمستوى  2012٪ في عام 48.5لذلك إلى 

 .الشباب في برامج التعليم و التدريب املنهي، البقاء املطول في املدرسة وسياسات سوق العمل الصارمة لتجنب عمل املراهقين

ورغم كونها بطيئة، فإن الزيادة الوحيدة في  

مشاركة الشباب في القوى العاملة لوحظت في 

إناث دول منظمة التعاون اإلسالمي، حيث قدرت 

٪( في 33.4إلى ) 2000٪ في عام 32.5بزيادة من 

(. ومع ذلك، وعلى الرغم 8.1)الشكل  2014عام 

من االتجاه التنازلي في مجموعات البلدان 

ال تزال مشاركة الشباب اإلناث في دول األخرى، 

املنظمة أقل بكثير من متوسطات مجموعات 

البلدان األخرى. مشاركة الذكور، من ناحية 

أخرى، أظهرت اتجاها نحو االنخفاض في جميع 

فئات البلدان خالل الفترة قيد النظر. و قد 

٪ في بلدان 55.7٪ إلى 59.1انخفضت نسبتها من 

٪ إلى 64.1مي، و من منظمة التعاون اإلسال 

النامية الغير منتمية ملنظمة  ٪ في البلدان56.2

٪ في 48.9٪ إلى 55.3ومن اإلسالمي التعاون 

  .البلدان املتقدمة

٪(، السنغال 66.2٪(، قطر )76.2وعلى مستوى كل بلد على حدة، سجل أعلى معدل ملشاركة الشباب في القوى العاملة في بوركينا فاسو )

٪(. وباستثناء قطر، الدول األخرى مع أعلى معدالت املشاركة يي من البلدان األقل نموا. في 65.3٪( وموزمبيق )65.8)٪(، توغو 66.2)

٪ فقط. بل يي أيضا 20.1الجانب اآلخر، اململكة العربية السعودية يي الدولة التي لديها أدنى نسبة ملشاركة الشباب في القوى العاملة مع 

٪( يي أيضا لديها أدنى مشاركة الشباب 28٪( وسورينام )26.3٪(، فلسطين )25.8٪(، الغابون )25.3العالم. األردن )ثاني أدنى املعدالت في 

 (.9.1في القوى العاملة )الشكل 

 عدد السكان حسبنسبة العمالة  2.1

بلد ما في سن العمل و الذين نسبة العمالة إلى عدد السكان من قبل منظمة العمل الدولية على أنها نسبة سكان  (E2P) يتم تعريف

يعملون. فالنسبة العالية تعني أن نسبة كبيرة من سكان البالد يعملون، في حين تعني النسبة املنخفضة أن نسبة كبيرة من السكان ال 

سبة العاملية يشاركون مباشرة في األنشطة ذات الصلة بالسوق، ألنهم إما عاطلون عن العمل أو خارج سوق العمل تماما. و قد بلغت الن

٪(. نسبة العمالة إلى عدد السكان 60.7، وهو معدل ال يزال دون مستوى ما قبل األزمة )2014٪ في عام 59.7للعمالة إلى عدد السكان 

 .٪47.1٪ ونسبة اإلناث إلى 72.4الذكور على املستوى العالمي وصل إلى 

 الجنس حسب العاملة القوى  في الشباب مشاركة معدل :8.1الشكل 
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في دول منظمة التعاون  E2P في حين ارتفعت نسبة

٪ في عام 55،3إلى  2003٪ في 53.2من اإلسالمي 

(، لوحظ وجود اتجاه عكي ي في 10.1)الشكل 2014

مجموعات البلدان األخرى. في البلدان النامية الغير 

منتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي، انخفضت النسبة 

٪ في عام 62.2إلى بنسبة  2000٪ في عام 64.3من 

٪ في الدول 55.8، في حين انخفضت إلى 2014

. واعتبارا 2000٪ في عام 57.3تقدمة من مستوى امل

، أضاقت دول منظمة التعاون 2014من عام 

نقطة  0.5الفجوة بين البلدان املتقدمة إلى اإلسالمي 

مئوية فقط، وهو رقم واعد لبلدان منظمة التعاون 

 اإلسالمي. 

نسبة العمالة إلى عدد السكان اإلناث يي فقط نصف 

(. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في النسبة لنإناث، 11.1)الشكل اإلسالمي النسبة لعدد السكان الذكور في بلدان منظمة التعاون 

البلدان األخرى، لم يالحظ ٪ في نفس السنة. وفي مجموعات 72.9، في حين سجلت النسبة للذكور 2014٪ فقط في عام 37.4وصلت إلى 

٪ فقط في البلدان 13.4٪ في البلدان النامية الغير منتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي، و 24.9هذا التباين الكبير. الفجوة بين الجنسين يي 

 .املتقدمة

 (2014) الشباب مشاركة معدالت وأدنى أعلى ذات بلدان 10 أفضل :9.1الشكل 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

سو
فا
ا 
ين
رك

بو
 

ر
ط

ق
 

ل
غا

سن
ال

 

غو
تو

 

ق
بي
زم

مو
 

بيا
ام

غ
دا 

غن
أو

 

ش
دي

ال
نغ

ب
 

ي
مال

ر 
ج
ني
ال

 

س
ون

ت
ن 

را
إي

 

ن
بنا

ل
 

ر
زائ

ج
ال

 

ق
را

لع
ا

ام 
ين
ر
سو

ن 
طي

س
فل

ن 
بو

غا
ال

ن 
رد

أل
ا

 

ية
ود

سع
 ال

ية
رب

لع
 ا
كة

مل
لم

ا
 

  WESO  Dataset 2015و   ILOالمصدر:  

 انيةحسب الجنس عدد السكان حسبالعمالة نسبة : 11.1الشكل 

 

 (.المتوقعة: p، المقدرة :e) ،WESO 2015  إدراجات الدولية، العمل منظمة: المصدر

 (2015-2000عدد السكان ) حسب: نسبة العمالة 10.1الشكل 

 

 : المقدرةWESO 2015 ( :e) إدراجات الدولية، العمل منظمة: المصدر



  

13 

سجلت أعلى نسبة عمالة إلى إجمالي عدد و 

في قطر ب  2014السكان في سن العمل في عام 

٪، ويي أيضا أعلى نسبة في العالم )الشكل 86.4

٪(، 80.7(. ثم تبعت ببوركينا فاسو )12.1

٪(، توغو 77.6اإلمارات العربية املتحدة )

٪(. وهذا يعكس حقيقة 74.5)٪( و أوغندا 75.4)

أن هذه الدول لديها حصص عالية نسبيا من 

املشاركة في القوى العاملة ومستويات منخفضة 

من البطالة. ومن ناحية أخرى، لوحظت أدنى 

نسبة للسكان العاملين إلى إجمالي عدد السكان 

٪ التي كانت 30.6في سن العمل في فلسطين 

. البلدان أيضا من أدنى املعدالت في العالم

٪(، 35،4األخرى مع نسبة منخفضة يي العراق )

٪(. 40٪( والجزائر )39.6٪(، إيران )37.2األردن )

 .وقد تكون هذه الدول تواجه تحديات مشاركة متدنية في القوى العاملة و/أو ارتفاع معدالت البطالة

لة  كان يتجه نحو االنخفاضكما هو موضح في القسم في القوى العام 24-15حيث معدل مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

السابق. ووفقا لذلك، نالحظ اتجاها مماثال في نسبة العمالة إلى عدد السكان. في مجموعات البلدان املتقدمة والبلدان النامية 

ي حالة دول منظمة التعاون الغيرمنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي على حد سواء، هناك اتجاه تنازلي واضح في النسبة. ومع ذلك، ف

(. النسب املصنفة حسب نوع الجنس تكشف أنها آخذة في التناقص لكل من الذكور 13.1اإلسالمي، هناك صورة أكثر استقرارا )الشكل 

أنه إما . ويبدو 2000واإلناث. االستثناء الوحيد هو للشباب اإلناث في دول منظمة التعاون اإلسالمي حيث زادت النسبة قليال منذ عام 

تعديال يتناسب مع متوسط النسب العاملية بدال من الحركة ملواجهة التقلبات الدورية، حيث كانت هذه النسبة بالفعل أقل بكثير من 

 (.14.1النسبة في البعض مجموعات البلدان )الشكل 

٪، التي يي 72.4ى في بوركينا فاسو مع كانت أعل 2014و على مستوى كل بلد على حدة، نسبة العمالة إلى عدد السكان للشباب في عام 

٪(. وسجلت 57٪( وغامبيا )57.6٪(، السنغال )58.7٪(، توغو )65.4(. وقد تلتها قطر )15.1أيضا  ثالث أعلى املعدالت في العالم )الشكل 

٪(، الغابون 15.1تها فلسطين )٪، التي يي أيضا سابع أدنى املعدالت في العالم. وقد تل14.2أدنى نسبة في اململكة العربية السعودية مع 

 ٪(.18.7٪( والعراق )18٪(، األردن )16.6)

 السكان عدد إلى العمالة نسبة وأدنى أعلى مع بلدان 10 أفضل :12.1الشكل 

 الشباب -( 2014)
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 وضعية التشغيل 3.1

في فهم كل من ديناميات سوق العمل ومستوى التنمية في البلدان. وفي هذا السياق، التصنيف حسب وضعية التشغيل يمكن أن يساعد 

تميز منظمة العمل الدولية بين فئتين من العاملين: )أ( العمال باألجور و املرتبات و )ب( العاملين لحسابهم الخاص، هذه األخيرة أيضا 

مقسمة إلى العاملين لحسابهم الخاص مع موظفين 

، االعاملين لحسابهم الخاص دون )أرباب العمل(

موظفين )العاملين لحسابهم الخاص(، وأعضاء 

تعاونيات املنتجين والعمال املساهمين ذوي األسر. 

فئتي العمال لحسابهم الخاص والعمال املساهمين 

 .ذوي األسرة تمثالن معا العمالة الهشة

، بلغت نسبة األجور والعمال 2000في عام و

٪، 33.6اإلسالمي باملرتبات في دول منظمة التعاون 

٪، العمال 41.1العاملين لحسابهم الخاص 

٪ 2.8٪ وأصحاب العمل 22.8املساهمين ذوي األسر 

(. وعلى مر السنين، زادت حصص 16.1)الشكل 

كنها األجور والعمال باملرتبات وأصحاب العمل، ول

انخفضت بالنسبة للعمال لحسابهم الخاص 

والعمال املساهمين ذوي األسر. واعتبارا من عام 

 الشباب ،(2015-2000) السكان عدد إلى العمالة نسبة: 13.1 الشكل

 

 (.المتوقعة: p، المقدرة :e) ،WESO 2015  إدراجات الدولية، العمل منظمة: المصدر

 الشباب() الجنس حسب السكان عدد إلى العمالة نسبة :14.1 الشكل

 

 : المقدرةWESO 2015 ( :e) إدراجات الدولية، العمل منظمة: المصدر

 السكان عدد إلى العمالة نسبة وأدنى أعلى مع بلدان 10 أفضل :15.1الشكل 

 الشباب -( 2014)
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٪ من العمال 18.8٪ من العمال لحسابهم الخاص، 34.5٪ من األشخاص الذين يعملون كانوا عمال األجور والرواتب، 40.3، 2014

آخذة في اإلسالمي في حين ريادة األعمال في دول منظمة التعاون ٪ من أرباب العمل. وهذا يدل على أن 6.5املساهمين ذوي األسر و 

٪ من العمال في 86التحسن، حصة أكبر من السكان لديها وظيفة منتظمة مع األجور والرواتب. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن حوالي 

البلدان املتقدمة يي من فئة عمال األجور 

 .واملرتبات

، 2014وعلى مستوى كل بلد على حدة في عام 

تبين أنه لدى دول مجلس التعاون الخليجي أكبر 

حصص من العمال باألجور واملرتبات والتي 

٪ في اململكة 94.5٪ في قطر و 99.5تتراوح بين 

(. حصة أرباب 17.1العربية السعودية )الشكل 

٪( ومصر 23العمل يي األعلى في اندونيسيا )

ما يتعلق بحصص العمال لحسابهم ٪(. وفي12.6)

٪( يي الدول 76٪( وبنين )89.3الخاص، النيجر )

األولى، تليها بعض البلدان األفريقية األخرى 

 الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. بوركينا فاسو 

٪( هما أفضل دول 42.6٪( والسودان )46.5)

مع أعلى حصص اإلسالمي منظمة التعاون 

  ر في مجموع العمال.العمال املساهمين ذوي األس

العمالة الهشة تعكس العمل في ظل ظروف غير 

مالئمة واألشخاص في الوظائف الهشة هم في 

الغالب لديهم امكانية وصول محدودة أو معدومة 

للضمان االجتماعي أو دخل ثابت. ووفقا 

لتقريرإتجاهات العمالة العاملية ملنظمة العمل 

هشة ما ، تمثل العمالة ال2014الدولية لعام 

٪ من إجمالي العمالة وعدد الناس 48يقارب من 

، 2013٪ في عام 1في العمالة الهشة زادت بنسبة 

٪ خالل 0.2أعلى بكثير من معدالت النمو 

السنوات التي سبقت األزمة املالية. بزيادة 

حصص عمال األجور واملرتبات وأصحاب العمل 

في دول منظمة التعاون اإلسالمي، انخفضت 

 الوضع في العمالة :16.1لشكل ا
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٪ في 53.2الة الهشة باستمرار لتصل إلى حصة العم

٪ في البلدان النامية عام 63.8مقارنة ب  2014عام 

. الدول النامية الغيرمنتمية ملنظمة التعاون 2000

أثبتت أيضا نجاحا مماثال وخفضت حصة اإلسالمي 

نقاط  9العمالة الهشة خالل نفس الفترة بنسبة 

تزال  مئوية. وعموما، فإن حصة العمالة الهشة ال 

 .مرتفعة بشكل مفرط في البلدان النامية

، 19.1من ناحية أخرى، كما هو مبين في الشكل و 

أحرز العمال الذكور في بلدان منظمة التعاون 

واستعرض أدنى  2000تقدما كبيرا منذ عام اإلسالمي 

مقارنة  2014٪( في عام 46.4مستوى من الهشاشة )

مع البلدان النامية الغير منتمية ملنظمة التعاون 

٪(. ومع ذلك، على الرغم من بعض 51.1)اإلسالمي 

التحسن، مستوى تعرض اإلناث العامالت 

، وهو 2014٪ في عام 66.9للهشاشة ال يزال عند 

أعلى من تلك التي لوحظت في البلدان معدل 

اإلسالمي النامية غير منتمية ملنظمة التعاون 

(51.5 .)٪ 

وعلى مستوى كل بلد على حدة، البلدان األفريقية 

الواقعة جنوب الصحراء الكبرى لديها أكبر حصص 

٪ 94.5٪ في غينيا، 95من العمالة الهشة، تصل إلى 

(. أما البلدان 20.1٪ )الشكل 90.4في النيجر ومالي 

في منطقة الخليج لديها عموما أقل حصص من 

٪ فقط من العمالة 0.2العمالة الهشة. مع حصة 

الهشة، قطر توفر الظروف األكثر مالئمة لعمالها، 

٪(، الكويت 0.8تليها اإلمارات العربية املتحدة )

 .٪(. فهذه الدول يي أيضا من بين أصحاب أدنى املعدالت في العالم3.6دية )٪( واململكة العربية السعو 2.4)

 العمالة حسب القطاع 4.1

التنمية االقتصادية، يتوقع املرء عادة أن يرى تحوال في العمالة من قطاع الزراعة الى قطاعات الصناعة والخدمات، مع زيادة  وبجانب

في العاملين لحسابهم الخاص واألسرة املساهمة الذين كانوا يعملون في السابق في القطاع مقابلة في األجور وفي العمال بأجر والنقصان 

 الهشة العمالة حصة :18.1الشكل 
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عند تصنيف مجموع العمالة في ثالثة قطاعات و  الزراعي.

حصة العمالة في  - الزراعة والصناعة والخدمات -واسعة 

 ٪(37.8)اإلسالمي قطاع الزراعة في بلدان منظمة التعاون 

أعلى قليال فقط من حصة البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة 

٪ فقط  من 2.7٪، في حين يشارك 32.7اإلسالمي التعاون 

  مجموع العاملين في األنشطة الزراعية في الدول املتقدمة

ولقطاع الصناعة حصص مماثلة من العمل في  (.12.1)الشكل 

٪ في بلدان منظمة التعاون 19.4ت البلدان،  جميع مجموعا

٪ في البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة 22.5واإلسالمي 

  ٪75.7ويتركز ٪ في البلدان املتقدمة.21.6و اإلسالمي التعاون 

من إجمالي العمالة في البلدان املتقدمة في قطاع الخدمات، في 

اإلسالمي ٪ في بلدان منظمة التعاون 42.8حين أن هذه النسبة 

٪ في البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون 44،8و

اإلسالمي. وعموما في دول منظمة التعاون اإلسالمي، يالحظ أن 

 .آخذة في االنخفاض في حين حصص الصناعة والخدمات آخذة في االرتفاعحصة الزراعة في إجمالي العمالة 

 كما هو مبين٪ و 75.4جزر القمر و  75.7٪ وموزمبيق  ٪83.2بوركينا فاسو في أعلى الزراعة يي، تعتبر حصة كل بلد على حدة وعلى مستوى 

 األعلى في ييفي الصناعة  إجمالي العمالة حصة  و  العالم. في العمالة الزراعية في أعلى نسبة أيضا ثاني بوركينا فاسولدى   22.1في الشكل

أربعة  أعلى يي أيضاعمان وأوزبكستان و  وتركمانستان قطركما أن  ٪.38.2عمانو  ٪39.9 أوزبكستان٪ و 44.8٪ وتركمانستان 51.5 قطر

 الهشة العمالة حصص وأدنى أعلى ذات بلدان 10 أفضل: 1.20الشكل 

(2014) 

 

 : المقدرةWESO 2015 ( :e)إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

 القطاعات حسب العمالة :1.21الشكل 

 

 : المقدرةWESO 2015 ( :e)إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

 والصناعة الزراعة في عمالة حصص أعلى ذات بلدان 5 أفضل :22.1الشكل 

 والخدمات

 
  WESO 2015إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر
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 ٪80.3واألردن  ٪84.6 بروناي األعلى في يي قطاع الخدمات حصة في العالم. وأخيرا العمالة الصناعية من أعلى نسبة بلدان لديها

 ٪.75.1سورينام و 

 البطالة   5.1

ملنظمة العمل  2015تقرير التوقعات السنوية االجتماعية لعام وفقا لو  في جميع أنحاء العالم. األكثر تحديا لبطالة أحد القضاياا ال تزال

عاطل  شخص مليون   202ما يقرب  وحيث أن ،الدولية

باإلظافة ، في جميع أنحاء العالم 2014في عام  عن العمل

 بالعام السابق مقارنة عاطلين عن العمل مليون  1.2 إلى

 . ويعكس هذا2007عام  مع قارنةبامل مليون  31وحوالي

 قوة تواكب بسرعة كافية ال تتوسع العمالة حقيقة أن

 23ما يقرب  أنرات كما تشير التقدي العمل املتنامية.

ارتفاع اإلحباط و  بسبب تركوا سوق العمل مليون شخص

 التقرير، ووفقا لنفس على املدى الطويل.معدالت البطالة 

 من قوة العمل٪ 5.9عند  العالميالبطالة  بقي معدل

عن العام  نقطة مئوية 0.1انخفاض مما يمثل  العاملية

االقتصاد  تضاربة بشأنامل للتوقعات السابق. ونظرا

تحسن  من املتوقع أن يحصل ،2015لعام  العالمي

  في سوق العمل طفيف

 (2015-2000نسبة البطالة ) :1.23الشكل 

 

 

 المتوقعة(.: pالمقدرة،  :e) ،WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

 حسب الجنس نسبة البطالة :1.24الشكل 

 

 المتوقعة(.: pالمقدرة،  :e) ،WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

 -( 2014) البطالة معدالت وأدنى أعلى مع بلدان 10 أفضل :1.25الشكل 

 المجموع

 
 المتوقعة(.: pالمقدرة،  :e) ،WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر
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 .2017و  2015بين عامي ٪ 5.9يستقر عند س العالمي البطالة معدل من املتوقع أن و ،2015في عام  العالمي

، والدول باملقارنة مع العالم أعلى بكثير البطالة متوسط معدالتاإلسالمي بلدان منظمة التعاون  سجلت املتاحة،حدث البيانات أل  وفقا 

دول  في البطالة إجمالي معدل تغير، هذه الفترة خاللو   .1.23 الشكل  2008-2000 خالل الفترةاإلسالمي نظمة التعاون غير املنتمية مل

أقل  من مستوى  في البلدان املتقدمة البطالة فقد ارتفعت معدالت، املالية العاملية بعد األزمة .٪9.1و ٪ 7.8 بيناإلسالمي منظمة التعاون 

دول  املعدل في أعلى من في الدول املتقدمة متوسط معدل البطالة، ظل (2013-2009) فترة ما بعد األزمة خاللو  ٪.8 إلى أكثر من ٪6من 

أن ، تشير التقديرات إلى ومع ذلك .٪7.6 نسبةاإلسالمي منظمة التعاون  بلدان حققت ،2014عام  اعتبارا منو  منظمة التعاون اإلسالمي.

 معدل البطالة إلى خفض تمكنت من البلدان املتقدمة

منظمة  في بلدان مرة أخرى  من املعدل٪، وهو أقل 7.4

في البلدان  سط معدل البطالةمتو  التعاون اإلسالمي. وظل

 أقل بكثير اإلسالمي نظمة التعاون مل غير املنتمية النامية

خالل اإلسالمي منظمة التعاون  من متوسط٪ 3-2حوالي 

 .الفترة قيد النظر

عادة ما تكون معدالت البطالة للذكور أقل من معدالت 

(. وعلى الرغم 24.1اإلناث في جميع فئات الدولة )الشكل 

فالبطالة بين اإلناث  2005من حصول تحسن كبير منذ عام 

. 2014٪ في عام 9.4في البلدان اإلسالمية ال تزال أعلى من 

املنتمية ملنظمة لدان النامية غير ٪ في الب5.3ويقدر عند 

٪ في البلدان املتقدمة لنفس العام. 7.4و اإلسالمي التعاون 

اإلسالمي في دول منظمة التعاون وانخفض الذكور البطالة 

٪ 5.2وإلى  2014٪ في عام 6.6إلى  2005٪ في عام 7.8من 

٪ في البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون 4.9إلى 

خالل الفترة نفسها. ومن ناحية أخرى، هناك اإلسالمي 

اتجاها تصاعديا في معدالت البطالة بين الذكور في الدول 

٪ في 7.4إلى  2005٪ في عام 6.1زادت من املتقدمة، والتي 

 .2014عام 

على مستوى كل بلد على حدة، تباينت معدالت البطالة و  

شكل إذ (. 25.1)الشكل اإلسالمي بين دول منظمة التعاون 

٪ من 1أقل من واحد  2014العاطلين عن العمل في عام 

٪(، وهو أيضا أدنى معدل 0.3إجمالي القوى العاملة في قطر )

٪( يي أيضا 2٪( وماليزيا )1.8٪( وغينيا )1العالم. بنين )في 

من بين البلدان العشرة في العالم مع أدنى معدالت البطالة. 

ومع ذلك، فالبطالة يي مصدر قلق بالغ في فلسطين 

 ٪(.19.7٪( والغابون )22.6٪( وموزمبيق )26.2)

 (2015-2000بطالة الشباب ): 26.1الشكل 

 

 المتوقعة(.: pالمقدرة،  :e) ،WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

: بطالة الشباب حسب الجنس 27.1الشكل 

 
 المتوقعة(.: pالمقدرة،  :e) ،WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر
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 بطالة الشباب 6.1

عاما(  24و  15الزال الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

يعانون من عدم وجود فرص عمل الئقة في جميع أنحاء 

مليون  73.7العالم. ووفقا ألحدث التقديرات، كان حوالي 

وكانت هناك أقل من  .2014شاب عاطلين عن العمل في عام 

نسبة أكبر مما  يوي 2014مليون شاب يعملون في عام  30.5

، في حين بلغت نسبة البطالة بين 2007كانت عليه في عام 

، وهو ما يقرب ثالثة 2014٪ في عام 13الشباب العالمي 

ة الشرق منطق. وفي (ILO, 2015)أضعاف بطالة الكبار 

 (.٪29.5األوسط وشمال أفريقيا تصل النسبة إلى )

اإلسالمي فأرقام نسبة بطالة الشباب في دول منظمة التعاون 

٪ وأيضا أعلى 16ق  وظلت باستمرار فو تعطي أماال قليلة.

البلدان النامية واملتقدمة غير املنتمية  بكثير من متوسط 

و  2000خالل الفترة بين عامي اإلسالمي ملنظمة التعاون 

بعد األزمة،  .٪15.9ب  2012في ، باستثناء املعدل أقل 2014

)الشكل اإلسالمي وأصبحت مشكلة البطالة بين الشباب في البلدان املتقدمة أكثر خطورة مقارنة بما كان عليه في بلدان منظمة التعاون 

ة دول منظم مستوى أقل منوهو  ٪16، ومع ذلك، انخفضت البطالة بين الشباب في البلدان املتقدمة إلى 2014(. بالنسبة لعام 1.26

.٪ في البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي11.2)٪(، في حين كانت منخفضة وتصل إلى 16.4اإلسالمي التعاون 

 الشباب بين البطالة معدالت وأدنى أعلى مع بلدان 10 أفضل: 28.1الشكل 

(2014) 

 

 WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

 البطالة الطويلة األجل  :1.1 الخانة

( إلى عدد األشخاص الذين يعانون من فترات مستمرة من البطالة تمتد ملدة عام أو أكثر. وهو مؤشر رئيي ي يستخدم LTUتشير البطالة الطويلة األجل )

ل تعليما من لتقييم الحاجة امللحة ملشكلة البطالة وآثار سياسات سوق العمل النشطة. وعادة ما يكون العمال العاطلين عن العمل على املدى الطويل أق

 يلة األجل.الذين يعملون ولكن في الواقع وإلى حد ما فهم أكثر تعليما من العمال املحبطين. وتزيد األزمة االقتصادية من نسبة البطالة الطو 

عاطلين عن العمل  األشخاص الذين كانوا في السابق عندما يجد باإلضافة إلى ذلك،و  واضحة.ال املالية التكاليف واآلثار العديد من لبطالةوالشك أن ل

األسرة  ألعضاء ضارة تكون يمكن لها أيضا أن ، على الصحة تأثيرها لفترة بطالتهم. وباإلضافة إلىقبل  من باستمرار أقل أرباحهم، تكون فرصة أخرى 

 في سوق العمل الناس الذين هم الستهداف سياسات محددة ينبغي وضع ولذلك، أيضا.الثقة احترام الذات و  فقدان أن تسبب اآلخرين. ومن املرجح

  طويلة. لفترات وظائف مناسبة جدون يوال 

 تتجاوز نسبة، البحرين فيف واسعة. اختالفات هناك

LTU   كما  .٪0.1ال تتجاوز  قطر في٪، ولكن 20ن  أكثر

 أيضا تعتبر ٪2.3٪ وتركيا 1.1 أن معدالت باكستان 

 في، فإن الوضع ومع ذلك  LTU أقل نسبيا. معدالت

أكثر  هو٪ 7.1الجزائر و  ٪7.7 ومصر٪ 10.6 ألبانيا

 ؤشرات، املمنظمة العمل الدولية :)املصدر .أهمية

 الثامنة.(الطبعة  KILM العمللسوق ة الرئيسي
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، يالحظ أن البطالة بين اإلناث 2005سوق العمل، على الرغم من بعض التحسن منذ عام لوكما هو الحال في املؤشرات الرئيسية األخرى 

(. في حين 1.27)الشكل  2005٪ في عام 22.3عن  2014٪ في عام 18.2والشباب يي األعلى في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وانخفضت إلى 

أن البطالة بين اإلناث آخذ في التناقص في البلدان 

خالل اإلسالمي ر املنتمية ملنظمة التعاون النامية غي

الفترة قيد النظر، وتتبع اتجاها تصاعديا في البلدان 

، تم تقدير نسبة 2014املتقدمة. وابتداءا من عام 

٪ في البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون 11.5

٪ في البلدان املتقدمة. وفيما يتعلق 14.8و اإلسالمي 

، ارتفعت إلى 2014اب الذكور في عام بالبطالة بين الشب

٪ في 11.1و اإلسالمي ٪ في بلدان منظمة التعاون 15.3

البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي، 

٪ في الدوالملتقدمة باملقارنة 17ولكنها انخفضت إلى 

 بالعام السابق.

معدالت البطالة  في واسعة اختالفات مرة أخرى  ناكوه

دول منظمة التعاون  في جميع أنحاء باببين الش

 يي٪ 1.7غينيا و  ٪1.7بنين ٪ و 1.3 فقطر اإلسالمي.

، 2014في عام  معدالت البطالة أدنى ت  البلدان ذا

في العالم األولى في  خمس دول  أيضا من بينوالتي يي 

 ٪3.5 كازاخستان سجلت.  .28.1الشكل هذا التصنيف

ضمن تبقى و  بطالة الشبابمنخفض في  أيضا معدل

أعلى ، قدر املقابل في و العالم. عشر دول في أفضل

 فلسطين٪ وتليها 48.9ليبيا  في بطالة الشباب معدل

 .٪و35.5الغابون و  ٪40.7 وموزمبيق ٪42 ومصر 42.7٪

أعلى من  البطالة بين الشباب معدل كان، 2014في عام 

فوق و اإلسالمي في منظمة التعاون  دولة 21 في٪ 20

 .بلدا 31في٪ 13 العالمي البالغاملتوسط 

ويالحظ أن نسبة السكان الشباب في مجموع السكان 

باملقارنة اإلسالمي يي أعلى بكثير في دول منظمة التعاون 

    SWOTاألخرى )مركز أنقرة، توقعات  العمريةبالفئات 

(. ولذلك نظرا الرتفاع عدد السكان الشباب 2012

ب في دول منظمة وارتفاع معدالت البطالة بين الشبا

التعاون اإلسالمي، فإن نسبة الشباب العاطلين عن 

العمل في مجموع العاطلين عن العمل في دول منظمة 

، مثل عدد الشباب 2006وحتى عام   .29.1ويصور هذه الحقيقة في الشكل   يفوق حصة مجموع البلدان األخرى.اإلسالمي التعاون 

وزادت هذه النسبة في التناقص منذ ذلك  ين عن العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي.العاطلين عن العمل أكثر من نصف العاطل

 العمل عن العاطلين مجموع في العمل عن العاطلين الشباب حصة  :29.1الشكل 

(2000-2015) 

 
 المتوقعة(.: pالمقدرة،  :e) ،WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

 العمل عن العاطلين في مجموع العمل عن العاطلين الشباب حصة 30.1الشكل 

 الجنس حسب

 
 المقدرةWESO 2015، (e: .) إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر
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عن مستواه من  2014٪ في عام 45.9الحين، وبلغ 

. ومع ذلك، فإنه ال يزال من 2000٪ في عام 53.5

وهناك أيضا  املمكن اعتبار عدد كبير بشكل ملحوظ.

اتجاها منخفض في مجموعات البلدان األخرى، وإن 

٪ في عام 36.5ولوحظ انخفاض إلى  كان بوتيرة بطيئة.

في البلدان النامية غير  2000٪ في عام 41.5من  2014

٪ إلى 28.4ومن اإلسالمي املنتمية ملنظمة التعاون 

٪ في البلدان املتقدمة. كما ال يوجد تفاوت كبير 24.5

وعموما، فإن حصة  (.30.1بين الجنسين عبر )الشكل 

نقاط مئوية من حصة اإلناث  2-1بنسبة للذكور أعلى 

 .في جميع مجموعات البالد

ولكن السؤال الحاسم هو ملاذا معدالت البطالة بين 

وفقا ملنظمة  الشباب أعلى من معدالت بطالة الكبار.

(، وهناك العديد من 2006)  ILOالعمل الدولية

أوال، الشباب هم أكثر عرضة من  التفسيرات املحتملة.

مع األخذ  األوقات االقتصادية الصعبة.البالغين في 

بعين االعتبار أن أصحاب العمل يبحثون على املوظفين 

من ذوي الخبرة الذين لهم خبرة في العمل، فإن الشباب 

الذي يدخل سوق العمل ألول مرة يكون من بين 

 االختيارات األخيرة سيصعب عليهم العثور على عمل.

معلومات سوق العمل ثانيا، غالبا ما يفتقر الشباب إلى 

وإلى الخبرة في البحث عن عمل. والكبار، من ناحية 

أخرى، قد يكون لهم امكانية العثور على عمل في 

املستقبل من خالل مراجع أرباب عملهم أو زمالئهم 

 "الصحيحة"السابقين وهم أكثر عرضة للمعرفة 

للناس. واالحتمال اآلخر هو أنه قد ينتظر الشباب فترة 

 .ثور على عمل يناسب متطلباتهمطويلة للع

وعلى العموم، بغض النظر عن مدى تأثر اقتصادات 

باألزمة، فمن الواضح أن اإلسالمي دول منظمة التعاون 

تواجهها والتي تتطلب اإلسالمي بطالة الشباب والكبار يي أحد املشاكل االقتصادية واالجتماعية الكبرى التي التزال دول منظمة التعاون 

ووفقا ملنظمة العمل الدولية، من املتوقع أن يرتفع معدل بطالة الشباب العالمي إلى  فالتقديرات العاملية غير مرضية فعال. عاجلة.حلوال 

، مع الزيادات املتوقعة في املناطق اآلسيوية الثالث والشرق األوسط 2018ومن ثم تبقى على حالها خالل عام  2015٪ في عام 13.1

زئيا االنخفاض املتوقع في االقتصادات املتقدمة ومنطقة االتحاد األوروبي. ولذلك، ينبغي إيالء اهتمام أكبر للشباب من العالمي، يقابلها ج

 خالل تعزيز مشاركتها في سوق العمل وتوفير املهارات املطلوبة وتسهيل الحصول على وظائف مناسبة. 

 (2015-2000) الخمول معدل: 31.1 الشكل
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 الخمول  7.1 

عتبر معدل الخمول مقياس لنسبة السكان الذين هم في ي

سن العمل ويي نسبة غير نشطة في سوق العمل، سواء 

كتلخيص ملعدل الخمول  من خالل العمل أو البحث عنه.

 .٪100املشاركة في القوى العاملة سوف تسفرعن ومعدل 

بعض الرؤى  1.1ولذلك، يقدم التحليل الذي في القسم 

على الخمول أيضا، لكنه من املفيد أن نركز على الناس 

 .الذين هم خارج قوة العمل

وهناك مجموعة متنوعة من األسباب التي تجعل بعض 

هذه ومن بين  األفراد ال يشاركون في القوى العاملة.

األسباب رعاية أفراد األسرة والتقاعد واملرض والعجز 

والتعليم وعدم توفر وظائف مناسبة وعدم الرغبة في 

د األشخاص غير النشيطين،  العمل. ويمكن لزيادة في عد

ألي سبب من األسباب، أن يؤثر على معدل البطالة ألنها 

يمكن أن تقلل من عدد العاملين والعاطلين عن العمل أو 

هما. إذا استمر عدد العاطلين عن العمل في جمود، كلي

 .سيؤدي انخفاض عدد العاملين إلى زيادة معدل البطالة

آخذ في  اإلسالمي فمعدل الخمول في دول منظمة التعاون 

٪ في عام 40.2حيث انخفض إلى  .االنخفاض بشكل بطيئ

وفي  (.31.1)الشكل  2000٪ في عام 41.2من  2014

اتجاه صعودي طفيف في البلدان  املقابل، لوحظ وجود

والدول  اإلسالمي النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون 

ارتفعت حصة السكان غير النشطين في  املتقدمة. كما

إلى  اإلسالمي البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون 

. ويظهر 2000٪ في عام 31.6من  2014٪ في عام 34.4

 اإلسالمي ل منظمة التعاون الخمول بين اإلناث في دو 

٪ في عام 58.8اتجاها نحو االنخفاض، حيث انخفض إلى 

وبين اإلناث  .2000٪ في عام 61.6عن مستواه من  2014

يالحظ أن الخمول منخفض نسبيا في البلدان النامية غير 

٪( والبلدان 47.4) اإلسالمي املنتمية ملنظمة التعاون 

 (. 5.1، لوحظ اتجاه تصاعدي طفيف في جميع مجموعات الدول )الشكل ٪(.بالنسبة للذكور 46.8املتقدمة )

والعالي الثانوي االبتدائي، التعليم مع العاملة القوى حصص :33.1الشكل 

 

 في دولة 30 مالحظة:تعتبر الحصص معدالت. 8الطبعة  KILM الدولية، العمل منظمة: المصدر

 المتقدم. بلد 33 و اإلسالمي التعاون منظمةمنتمية ل غير ناميا بلدا 76و اإلسالمي التعاون منظمة

 
 حسب والعالي الثانوي االبتدائي، التعليم مع العاملة القوى حصص: 34.1 الشكل

الجنس
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وعلى مستوى كل بلد لدى موموزمبيق وبوركينا فاسو أدنى معدل من الخمول على خالف فلسطين واألردن والعراق فهي تعاني من أعلى  

الشباب مرتفعة وتظهر اتجاها تصاعديا في كل وباملثل، فإن معدالت النشاط بين   (1.1ـ القسم 6.1معدالت الخمول )انظر الشكل 

٪ 55.2، 2014وفي عام  (32.1ال زال غير نشيط )الشكل  اإلسالمي فأكثر من نصف الشباب في دول منظمة التعاون  مجموعات البلدان.

٪ و 52.5املعدل هو اإلسالمي لتعاون وفي البلدان املتقدمة والبلدان النامية غير املنتمية ملنظمة ا  .من الشباب ال يزال خارج القوى العاملة

٪ في معدل خمول الشباب، والذي يمكن تفسيره إلى حد كبير 6ويمر  مجموعات هذه الدول على حد سواء زيادة بحوالي  ٪ على التوالي.51.5

  .باملشاركة في التعليم بدوام كامل

 التحصيل العلمي 8.1

فكلما زاد التعليم زادت عملية اإلنتاج  في العديد من  لقدرة اإلنتاجية للمجتمع.يعتبر التعليم الرسمي عامل جوهري يؤثر في تحسين ا

 املجاالت. فاملتعلمين أو ذوي املهارات أوالعمال قادرين على أداء مهام معقدة وبالتالي املساهمة في إنتاج أكثر املنتجات التكنولوجية

املاهرين من القدرة االستيعابية للبلد من خالل استخدام التقدم التكنولوجي السريع وخاصة في البلدان النامية، يزيد العمال  املتطورة.

ويصنف  بطريقة فعالة، وهو أمر ذو أهمية حاسمة في التنمية والتنويع االقتصادي الناجح فضال عن املنافسة بنجاح في األسواق العاملية.

كما أنه عندما تزداد حصة القوى العاملة مع  لتعليم الذي تم تحقيقه.عموما مستوى مهارات القوى العاملة وفقا ملستوى معين من ا

 .التعليم الثانوي والعالي، تزداد القدرة على تبني مهارات جديدة واستيعاب املعرفة الجديدة

من قوة العمل يصل تعليمها إلى  ٪39.4 صورة مرضية. فنسبة اإلسالمي دول منظمة التعاون  تعطيوفقا ألحدث البيانات املتاحة، ال 

وعلى ما يبدو  .٪ على التوالي15.1٪ و 24.2ليست سوى (. فحصص القوة العاملة بالتعليم الثانوي والجامعي 1.33االبتدائي فقط )الشكل 

ال يصل مستواها التعليمي إلى االبتدائي. ولدى البلدان النامية غير املنتمية اإلسالمي ٪ من القوى العاملة في دول منظمة التعاون  20

صورة أفضل قليال، حيث أن اإلسالمي ملنظمة التعاون 

دائي والثانوي والعالي حصص القوة العاملة من التعليم االبت

ومرة أخرى حوالي   .٪ على التوالي18.4٪ و 35.9٪ و22.6يي 

٪ من القوى العاملة في البلدان النامية غير املنتمية 22

لم تكمل حتى التعليم االبتدائي. اإلسالمي ملنظمة التعاون 

 فحصة القوى العاملة مع التعليم الثانوي في البلدان ال

هو أعلى بحوالي اإلسالمي نظمة التعاون نامية غير املنتمية مل

٪ مما هو في دول منظمة التعاون اإلسالمي، األمر الذي 12

يخلف فرقا كبيرا جدا. إذ أن البلدان املتقدمة، من ناحية 

من مجموع  ٪41.8أخرى، تمتلك قوى عاملة ماهرة، حيث 

٪ 34،2القوى العاملة فيها قد أنهت بالفعل التعليم العالي و

٪ 23.9 أنهوا املرحلة الثانوية من التعليم.أما أخرى قد

املتبقية فقد أنهوا املرحلة االبتدائية من التعليم، وتقريبا 

 .التوجد أي قوة عاملة التمتلك مرحلة ابتدائية من التعليم

 االبتدائي التعليم بمستوى العمالة قوى حصص ذات بلدان 5 أعلى: 35.1 الشكل

 والعالي الثانويو
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وبالرغم من  ٪(.14.7الذكور )٪( يي أعلى من قوة عمل 16.5وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، قوة العمل النسائية بالتعليم العالي )

نقط مئوية من القوة العاملة الذكورية  4-3هذا، فإن حصة اإلناث في القوى العاملة من دون أي تحصيل علمي هو أيضا أعلى بحوالي 

نسبة القوى نقطة مئوية عن  4-3(. فحصة القوة العاملة الذكورية من التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي يي أيضا أعلى 1.34)الشكل 

في البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي، فإن حصة القوة العاملة النسائية من التعليم العالي  العاملة النسائية. و

ث في ٪(. وهناك أيضا صورة مماثلة في البلدان املتقدمة، حيث تبلغ حصة اإلنا15.6٪( يي أعلى بكثير من القوة العاملة الذكورية )22.4)

 ٪(.39.8٪( ويي أعلى بكثير من الرجال )44.1القوى العاملة من التعليم العالي )

البلدان ذات نسب عالية من قوة العمل ذات تعليم ابتدائي وثانوي وعالي في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.  1.35ويصور الشكل 

٪(. وفي التعليم الثانوي، يبدو أن دول آسيا الوسطى لديها 61.4ئي )ويالحظ أن لدى تركيا أعلى حصة من قوة العمل ذات التعليم االبتدا

وجمهورية قيرغيزستان  (٪55.8)٪( وماليزيا 65.9٪ تمتلك أيضا ثالث أعلى نسبة في العالم وتحتل طاجيكستان )71أعلى حصة. وأذربيجان 

حصة القوى العاملة من التعليم العالي هو إلى حد بعيد من  أما أعلى معدل ٪( املراكز الخمسة األولى في املرتبة.44٪( وكازاخستان )55.1)

 ٪(.25.1وباكستان ) ٪28.3٪ وهو أيضا رابع أعلى نسبة في العالم، تليها األردن 50نصيب كازاخستان 

  إنتاجية العمل 9.1 

كما أنها تساعد على زيادة الدخل الحقيقي وتحسين مستويات املعيشة من خالل تحفيز  تلعب اإلنتاجية دورا محوريا في تطوير االقتصاد.

فهو يساعد على  كل وحدة من مدخالت العمل أو اإلنتاج  في ساعة العمل. وعادة ما يتم تعريف إنتاجية العمل بناتج النمو االقتصادي.

تحديد مساهمة العمالة في الناتج املحلي اإلجمالي 

للدولة ويوفر قاعدة للمقارنة بين البلدان وتفسير 

 .التفاوت في الدخل

وعلى الصـعيد العـالمي، فقـد شـهدت إنتاجيـة العمالـة 

كمـــا هـــو   .2014-2000اتجاهـــا متزايـــدا خـــالل الفتـــرة 

، وازداد النـــــاتج لكــــل عامـــــل فـــــي 1.36مبــــين فـــــي الشــــكل 

$ فــــي  18،300ي مــــن  دول منظمــــة التعــــاون اإلســــالم

. وقـــد تــــأثر  2014$ فـــي عــــام 25،100إلـــى  2000عـــام 

هذا االتجاه التصاعدي فقـط بسـبب األزمـة املاليـة فـي 

وظلـت فجـوة  خالل الفترة قيـد النظـر كلهـا. 2008عام 

لعمالـــة بـــين الـــدول املتقدمـــة والناميـــة كبيـــرة إنتاجيـــة ا

خــالل هــذه الفتــرة، حيــث يقــدر النــاتج للعامــل الواحــد 

 2014$ فــــي عــــام 89،800فـــي البلــــدان املتقدمــــة بمبلـــغ 

$ فقـــــط فــــي البلـــــدان الناميــــة غيـــــر  20،500مقارنــــة ب 

$ فــــــــي 25،100واإلســــــــالمي املنتميــــــــة ملنظمــــــــة التعــــــــاون 

مـر الـذي يتبـين فــي بلـدان منظمـة التعـاون اإلســالمي، األ 

. وهـذا يعنـي أن العامـل العـادي فـي مجموعـة مـن البلـدان الناميـة غيـر  املنتميـة إلـى منظمـة  2011لـدوالر الـدولي لPPP تعـادل القـوة الشـرائية 

 بالدوالر 2011 في ثابت عامل، لكل GDP ) العمالة إنتاجية:  36.1الشكل

 (PPP الدولي األمريكي
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٪ فقــــط مــــن النــــاتج الــــذي 22.8ينــــتج اإلســــالمي التعــــاون 

ينتجه العامل العادي في البلدان املتقدمة وينتج العامل 

٪ فقــط 28اإلســالمي بلــدان منظمــة التعــاون لعــادي فــي  ا

مــــــن النــــــاتج الــــــذي ينتجهــــــا العامــــــل العــــــادي فــــــي البلــــــدان 

 .املتقدمة

ومع ذلك، عندما يتم تقييم أداء مجموعات البلدان 

يالحظ أن البلدان النامية  ،2000املختلفة منذ عام 

قد حققت أكبر اإلسالمي غير املنتمية ملنظمة التعاون 

تحسن في مستويات إنتاجية العمل. من خالل النظر في 

التحسينات  1.37ويبين الشكل  كأساس، 2000سنة 

من  في مستويات اإلنتاجية في كل مجموعات البلدان.و

٪، ضاعفت البلدان النامية 89.4خالل تحقيق زيادة 

من مستوى اإلسالمي غير املنتمية ملنظمة التعاون 

من ناحية و   .2014-2000إنتاجية العمل خالل الفترة 

 أخرى، يمكن للعمال في بلدان منظمة التعاون 

هذا  .٪37.3الزيادة في إنتاجيتهم فقط بنسبة اإلسالمي 

 .٪ في البلدان املتقدمة14.8الرقم هو 

وعلى مستوى كل بلد على حدة، سجلت قطر أعلى 

، تليها 2014في عام  ($ US 174،000)  إنتاجية للعامل

 $ US) ، وبروناي دار السالم (US $ 158،300) الكويت 

، واإلمارات العربية (US $ 144،000) السعودية، واململكة العربية (156،900

(. وبين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  $ US 93،200املتحدة) 

 $ US)تليها غينيا   (US $ 2،900)أدنى مستوى إنتاجية العمل في  سجلت النيجر

البلدان املتقدمة )الشكل لواحد أعلى من متوسط وسجلت خمس دول أعضاء فقط ناتج العامل ا (US $ 3،000) ، وغينيا بيساو(3،000

1.38). 

 : شبكة تصنيف العمالة 1.1الجدول 

 غير روتيني روتيني 

 يدوي 

 )الياقات الزرقاء(

 اإلنتاج

 الحرف

 اإلصالح الفعال

 خدمة الطعام

 العناية الشخصية

 خد

 معرفي

 )الياقات البيضاء(

 كتابي

 تنظيمي

 املبيعات

 منهي

 تقني/فني

 تسييري 

 Cheremukhin 2014 املصدر: 

 مؤشر إنتاجية العمل :37.1الشكل 

 المتوقعةWESO 2015، (p :.) إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

 إنتاجية وأدنى أعلى مع اإلسالمي التعاون منظمة دول :38.1الشكل 

 (2014) عمالة
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 العمالة حسب املهنة  10.1

تعتبر سلسلة املهام التي يؤديها العمال واملهارات الالزمة التي 

العمل تتطلبها وظائفهم حاسمة للغاية في تقييم هيكل سوق 

ويتم التفصيل بين املهام الروتينية وغير  ووضع سياسات جديدة.

الروتينية ومن ثم التفصيل أكثر في املهام اليدوية واملعرفية 

(. واملهام الروتينية، سواء الروتين املعرفي أو الروتين 1.1)الجدول 

اليدوي، تميل إلى أن تكون أعمال تتطلب مهارات متوسطة 

املتابعة الدقيقة والفهم الجيد لنإجراءات، تتوجب القدرة على 

والتي يمكن القيام بها عن طريق جهاز الكمبيوتر. أما املهام 

اليدوية الروتينية فهي أنشطة مثل اإلنتاج و وظائف مراقبة األداء 

على خط التجميع يمكن برمجتها بسهولة وغالبا ما تحل محلها 

ألنشطة املعروفة أو وتشمل املهام املعرفية الروتينية ا .اآلالت

الواضحة و التي يمكن القيام بها من قبل عامل األقل تعليما مع 

ويتم أيضا استبدالهم بشكل  الحد األدنى من حرية التصرف،

 ( .Autor and Price, 2013متزايد بخوارزميات برامج الكمبيوتر )

والوظائف  بالنسبة للمهام غير الروتينية فهي مكملة ألنشطة اآللي.

عرفية غير الروتينية يي عادة ما تكون وظائف تتطلب مهارات امل

وهذه  عالية للقيام بمهام مثل حل املشكالت والحدس واإلقناع. 

املهام يي سمة من املهن الفنية واإلدارية والتقنية واإلبداعية، 

 مثل القانون والطب والعلوم والهندسة والتسويق والتصميم.

يي في معظمها وظائف ذات املهارات وظائف غير الروتينية اليدوية 

املنخفضة التي تنطوي على املهام اليدوية وتتطلب الصفات 

الشخصية مثل القدرة على التكيف حسب الظروف و املعرفة 

البصرية/ اللغوية والتفاعل الشخص ي ويي صفات تتطلب كميات 

 .متواضعة من التدريب

لوظائف وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، ارتفعت حصة ا

(. فحصة 1.39نقاط مئوية )الشكل  5، بزيادة ما يقرب 2000٪ في عام 34.3من  2014٪ في 39.4الروتينية مع مرور الوقت وبلغت 

نقطة مئوية على مدى السنوات  2.5الوظائف ذات األجورا أعلى تتطلب مهارات عالية )معرفية وغير الروتينية( يي في ازدياد، والتي زادت 

ومن ناحية أخرى، فإن حصة الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة )دليل غير روتيني( وبالتالي ذات أجور منخفضة فهي  .ةاملاضي 14ال 

اإلسالمي . تتبع الدول غير املنتمية ملنظمة التعاون 2014في عام  46.7إلى٪  2000٪ في عام 54.2وانخفضت حصتها من  .في تناقص مستمر

نقطة مئوية( وهو أعلى من الذي في بلدان منظمة  4.1الزيادة في حصة الوظائف املعرفية غير الروتينية ) اتجاها مماثال إلى أن  مجموع

العمالة الموزعة حسب المهنة :39.1الشكل 

 

 .WESO 2015 Dataset ، 2015 الدولية العمل منظمة: المصدر

 :NRM ;روتيني :R :معرفي غير روتينيNRC  التوقعات = p األولية، التقديرات = e :مالحظة
  .يدوي غير روتيني

العمالة الموزعة حسب المهنة :40.1الشكل 
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التعاون اإلسالمي. وفيما يخص البلدان 

املتقدمة، في املقابل، لوحظ أن الخبرة تتراجع 

في الوظائف الروتينية وتزيد في كل من 

 .الوظائف غير روتينية

بلدان منظمة  5أعلى  1.40ويبين الشكل 

من حيث الحصص في أنواع اإلسالمي التعاون 

في املهن املعرفية وغير  مختلفة من املهن. و

الروتينية )مهارة عالية( تصنف اإلمارات 

٪( ولبنان 36.3ومصر )  (٪37.3)العربية املتحدة

٪( وجزر 35.8٪( وعمان )36.1)

كأعلى دول في منظمة   (٪35.6)املالديف

٪( 73.7التعاون اإلسالمي. وتأتي قطر )

٪( وروني 60.3٪( وغيانا )64.2وبنغالديش )

٪( كأعلى دول 53.4وتركمانستان )  (55.1٪)

في الوظائف اإلسالمي ن   منظمة التعاو

وأخيرا في وظائف اليدوية غير  الروتينية.

٪( 86.3٪( وغينيا )92روتينية، بوركينا فاسو )

٪( وسيراليون 79.7٪( ومالي )79.7القمر ) وجزر 

 .٪( يي أكبر البلدان79.6)

العمالة حسب املستوى  11.1

 اإلقتصادي

سوق العمل  تحليل في مهم ثمة جانب آخر

 األشخاص العاملين حسب تصنيف وهو

تقدم و  الطبقة االقتصادية. أو الدخل مستوى 

 حول خمسة تقديرات منظمة العمل الدولية

 :فئات مختلفة للدخل

 (US $ 1،25 الشديد )أقل من الفقر  •

 (US $2و  1.25$ املعتدل )بين الفقر  •

  (US $4و   US $2أقرب إلى الفقر )بين   •

التوظيف حسب الطبقة االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي  :41.1الشكل  

(2000-2015) 

 
 .المتوقعة(: pالمقدرة  :e) WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

 (2015-2000)التوظيف حسب الطبقة االقتصادية : 42.1الشكل 

 
 .WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر
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 ( $ US 13و $ US 4)بين  الطبقة الوسطى النامية  •

 (US $13 )فوق  املتطورة الطبقة الوسطى  •

االتجاهات في بلدان منظمة  1.37يبين الشكل 

املتعلقة بحصص فئات اإلسالمي التعاون 

الدخل املختلفة في إجمالي العمالة. واملالحظة 

األكثر لفتا لنإنتباه يي حول االنخفاض السريع 

لألشخاص الذين يعملون بمستوى دخل يقل 

تم  $، أو "سيئ للغاية". و US 1،25عن 

إلى  2000٪ في عام 35.2إسقاط حصتهم من 

. وتبلغ حصة العامليون من 2014٪ في عام 17

الفقراء معتدلة" أظهر أيضا اتجاها نحو "فئة 

مقارنة  2014٪ في عام 20.8االنخفاض، وبلغ 

. وفي املقابل، فإن 2000٪ في عام 24.1مع 

أقرب إلى "حصص املجموعة املصنفة تحت 

الفقر" و" الطبقة املتوسطة النامية" و 

"الطبقة املتوسطة املتقدمة ومافوق" قد 

٪ إلى 21.7من  أقرب إلى الفقر""ترتفع حصة 

٪ 7.9٪ إلى 4.4من  "٪ وارتفعت حصص "الطبقة املتوسطة ومافوق 24.3٪ إلى 14.7٪، وارتفعت حصص "الطبقة املتوسطة" من 29.9

  .2014-2000خالل الفترة 

هم أكثر فقرا اإلسالمي باملقارنة مع البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي، لوحظ أن العاملون في بلدان منظمة التعاون و 

مجموع إجمالي حصة األشخاص الذين يتم اعتبارهم فقراء  .(1.41)الشكل اإلسالمي من البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون 

لدان النامية ٪ يي نسبة الب49ين أن  ٪ في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، في ح67.8)الفقر الشديد والفقر املعتدل وأقرب إلى الفقر( هو 

٪ في بلدان منظمة التعاون 32.2غير املنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي. وبناء على ذلك، فإن حصة األشخاص العاملين واألغنياء نسبيا يي 

 .٪ في البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي51اإلسالمي، في حين أنها تصل إلى 

 في العاملين إجماليمن نصف  أكثرف . 1.43 في الشكل فئات الدخل في كل أفضل الدول  يتم عرض، كل بلد على حدة ى مستوى وعل

وباكستان  والنيجر في بنغالديش العاملين  إجمالي أكثر من ثلث، في حين أن "الفقر الشديد" يدخلون ضمن بيساوغينيا ومالي و  أفغانستان

.  "أقرب إلى الفقر" همطاجيكستان و  ومصر واليمن في أوزبكستان العاملين من نصف أكثر مرة أخرى و  "عتدلامل الفقر " يدخلون في إطار

 "الطبقة املتوسطةوضع " يقعون ضمنأذربيجان و  واألردن وتونس ألبانياو  كازاخستان في العاملين إجمالي من ثلثي أكثر، من ناحية أخرى و 

 ."املتقدمة فما فوق الطبقة الوسطى " ضمن العربية املتحدةاإلمارات وبروناي و  والكويتاململكة العربية السعودية وتندرج 

 

: أعلى دول منظمة التعاون اإلسالمي في التوظيف حسب الطبقة االقتصادية 43.1الشكل  

(2014 ) 
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التشغيل وإمكانية املهارات 2  

 

 

ومع ذلك، فإن فوائد تنمية املهارات  العمل.ويشكل مستوى مهارات ومؤهالت الشخص عامال حاسما في تعزيز إمكانية التشغيل في سوق 

القتصاد عموما، تزيد تنمية مهارات العاملين من ذوي املؤهالت املنخفضة من اإلنتاجية وتعزز التنافسية وفي ا تتجاوز إمكانية التشغيل.

وباملثل، فإن  ربحية الشركات. على املدى الطويل. وبالنسبة للمؤسسات، سيكون العمال من ذوي املؤهالت أكثر إنتاجية وسيزيدون من

وبهذا، تعتبر صيانة وتطوير مهارات وكفاءات القوى العاملة للتكيف  العمال من ذوي   املهارات األفضل والتدريب   سيتلقون عائدات أعلى.

 .مع بيئات العمل املتغيرة باستمرار حاسمة بالنسبة للموظفين وأصحاب العمل وكذلك االقتصاد ككل

إمكانية التشغيل وتعزيز لتحسين  تطوير املهارات لتنمية املهارات. وهناك حاجة إلى اإلطار االستراتيجي تطوير جوانب هناك العديد من

لوجية في التغيرات التكنو  التكيف مع وتسهيل أسواق العملاحتياجات املهارات الالزمة مقابل  التوفيق بين عرضتمكين اإلنتاجية و 

املستقبل. وليس هناك أولوية تحضير للمهارات املتطلبة في الالزمة لتوقع وال القدرات تطوير ومن املهم أيضا  .(1.2)الرسم البياني األسواق

كل  وأولويات وفقا الحتياجات، ومع ذلك  .تنمية املهارات شامل في جزءا من نهجأنها ينبغي أن تكون مطلقة لقضية باملقارنة مع أخرى، و 

 .تخص تنمية املهارات برامج وسياسات عند وضعقضايا معينة خاصة ل أهمية، يمكن إعطاء اقتصاد

وينبغي أيضا تصميم استراتيجيات لتطوير املهارات الالزمة لتلبية احتياجات الفئات املستهدفة الخاصة، بما في ذلك الشباب وكبار السن 

في حين التعليم األساس ي الجيد هو أمر أساس ي للتكيف بسهولة مع البيئات الجديدة من  الذين يعيشون في املناطق الريفية.واألشخاص 

خالل التدريب اإلضافي، فإن الشباب الذين لديهم تعليم وتدريب منهي كافي سيكونون أفضل استعدادا لالنتقال السلس من املدرسة إلى 

العمل وبيئات العمل مع القدرات البدنية والعقلية للعمال املسنين والتدريب املوجه أمور مطلوبة للحفاظ  موائمة أماكن العمل.كما أن

مرة أخرى، فعدم الحصول على التعليم الجيد والتدريب هو العائق األبرز أمام توفر إمكانية التشغيل لسكان  على كبار الناس كموظفين. و

 .الريف

جهة أخرى، فالصدمات املتعلقة بفرص العمل، كما كان الحال في األزمة االقتصادية واملالية العاملية األخيرة، تقلص من فرص  ومن

وإذا لم يتم اتخاذ التدابير الالزمة والكافية، وأولئك الذين يفقدون وظائفهم قد يفقدون أيضا  العمل وبالتالي تزيد من معدالت البطالة.

من أجل تسهيل  الل فترات البطالة الطويلة. وإمكانية فقدان املهارات يقلل من احتمال العثور على وظيفة جديدة.وبعض مهاراتهم خ

الشفاء العاجل لسوق العمل في أوقات األزمات، فمن األهمية بمكان تعزيز مهارات وقدرات القوى العاملة من خالل مختلف أنشطة بناء 

 .القدرات

وعلى هذه الخلفية حول أهمية تنمية املهارات، يقوم هذا القسم ببعض التقييمات على مستويات املهارات في بلدان منظمة التعاون 

ني
لثا

م ا
س

لق
 ا
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بعد ذلك، يناقش أهمية تطوير املهارات من أجل  اإلسالمي.

املستهدفة خاصة  التشغيل والنمو، ثم يركز على احتياجات الفئات

لتنمية املهارات كما يسلط الضوء على أهمية بناء القدرات في تعزيز 

 .TVET إمكانية التشغيل من خالل التعليم الفني واملنهي والتدريب

 

 حسب مستويات املهارات التشغيل 1.2

قبل وضع أي سياسة لتعزيز إمكانية التشغيل للقوى العاملة، 

من املهم التحقيق في العرض والطلب على مستويات املهارات 

العمل. وبما أن هذه مهمة صعبة جدا، نظرا املختلفة في سوق 

لخضوعها للتغيير أحيانا مع مرور الوقت، قد يكون من األسهل 

إجراء تقييم مبني على الهيكل الحالي الخاص بمستويات مهارات 

وسيعكس هذا أهمية املطابقة بين عرض املهارات و  .العاملين

وإذا كان هناك اتجاه لتوفير أكبر ملجموعة معينة من  .طلبها

املهارات، يمكن القيام بإعطاء بعض املالحظات على فائض 

العرض والطلب الزائد عن تلك املجموعة معينة من املهارات. 

ويوفر هذا القسم التقديرات على مستويات مهارات العاملين 

  .فقط أو انجازاتهم في سوق العمل

مستويات مهارات العاملين في دول منظمة  1.2ويبين الشكل 

تحت ثالث فئات: املهارات املنخفضة واملهارات اإلسالمي التعاون 

املتوسطة و املهارات عالية. ولوحظ أنه في حين أن األشخاص 

الذين تم توظيفهم من ذوي املهارات املتوسطة يشكلون حوالي 

ث ثلثي جميع العاملين تقل حصتهم مع مرور الوقت، حي

. 2000٪ في عام 72.3من  2014في عام   ٪67.7انخفضت إلى 

ومن ناحية أخرى، ارتفعت حصص ذوي مهارات منخفضة في 

عام في   ٪19.3إلى  2000٪ في عام 17.1مجموع العمالة من 

٪ إلى 10.6كما ارتفعت حصة ذوي املهارات العالية من  2014

 .٪ خالل نفس الفترة13.1

 تعرض، األخرى  مجموعات البلدان وعندما يتم مقارنتها مع

العمال الشبه  حصص في حين تنخفض . ( 2.2)الشكل ذوي املهارات العالية حصة أصغر للموظفيناإلسالمي منظمة التعاون  بلدان

٪ 10حوالي  في البلدان املتقدمة، أن نالحظ أنه حتى ومن املهم البالد. في جميع فئات ذوي املهارات العالية العمال، ترتفع حصص املاهرين

املنتمية  غير  املتقدمة والبلدان النامية في البلدان االنتقال أنه في حين أن أن نالحظ ومن املهم أيضا لهم مهارات متدنية. العمال من

 تطوير المهارات

الزيادة من إمكانية 
 التشغيل

 تحسين اإلنتاجية

تخويل مطابقة 
المهارات المتوفرة 

مع احتياجات 
 أسواق العمل

تسهيل التأقلم مع 
التغييرات في 
التكنولوجيا 
 واألسواق

 : دور  تطوير املهارات2.1 الرسم البياني

 مستويات املهارات في دول منظمة التعاون اإلسالمي  :1.2الشكل 

 المتوقعة(.: pالمقدرة  :e) WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر
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 املهاراتتكون من اإلسالمي دول منظمة التعاون ، ففي عالية اراتمه املتوسطة إلى املهارات يي من مستوى ذوي اإلسالمي نظمة التعاون مل

بلدان منظمة التعاون  االقتصادية في بعض يات التنميةتدني مست و يعكس هذا أيضا.  العالية واملنخفضة املهاراتكل من املتوسطة ل

 .والعمليةلمهام الفنية معرفة معقدة ل التشغيل ألنها تتطلب نحوفيها  تحقيق تقدم التي لم يتماإلسالمي 

 

 للعمال مختلفة أنماطاإلسالمي دول منظمة التعاون  تبين كما

من  العاملين في حين أن حصة(  3.2 )الشكل واإلناث الذكور 

٪، 23حاليا تفوق و  في تزايد املنخفضة من ذوي املهارات الذكور 

لم  فهي في الغالب نفسها املهارات مع النساء العامالتوحصة 

 العامالت والعمال أما حصص .٪10فقط حوالي  تتغير، وتصل

مع  في االزديادفهي  على حد سواء العالية من ذوي املهارات

 حصصهم في كبير في اختالفيبدو أن هناك و  مرور الوقت

، املتوسطة املهاراتب عندما يتعلق األمر و .إجمالي العمالة 

 العاملين على نقاط مئوية 15بحوالي  أعلى العامالتوحصة 

في منظمة  في سوق العمل العامالت إلى أن الذكور. ويشير هذا

 .الذكور  العمال من نسبيا مهارة هم أكثر اإلسالمي التعاون 

في ضوء ذلك، يمثل العاملين الذكور من ذوي املهارات و

حصة أكبر في اإلسالمي املنخفضة في دول منظمة التعاون 

 2.4مجموع العمالة باملقارنة مع مجموعة دولية أخرى )الشكل 

(. وتتجاوز حصة عاملة من ذوي املهارات املتوسطة في دول 

أيضا حصص مجموعات البلدان اإلسالمي منظمة التعاون 

في حين أن حصة العاملين من الذكور من ذوي املهارات  األخرى.

ن البلدان النامية في منظمة العالية متساوية تقريبا في كل م

وغير املنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي، اإلسالمي التعاون 

وحصة النساء العامالت من ذوي املهارات املنخفضة في 

أعلى اإلسالمي البلدان النامية غير املنتمية ملنظمة التعاون 

 بست نقاط مئوية من حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي.

لعامالت من ذوي املهارات العالية باملقارنة أما حصة النساء ا

مع العمال الذكور من ذوي املهارات نفسها يي أعلى فقط في 

البلدان النامية غير  املنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمية.

 اإلسالمي دول منظمة التعاون أن  2.5وأخيرا، يبين الشكل 

لعمالة تحت مستويات مهارات مختلفة. فأعلى حصص العمال ذوي املهارات املنخفضة يي في بنغالديش التي لديها أعلى نسبة من ا

 مستويات املهارات حسب الجنس  :3.2الشكل 

 

 المقدرةWESO 2015 (e: .) إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

 مستويات املهارات حسب مجموعات الدول  :2.2الشكل 

 المقدرةWESO 2015 (e: .) إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر
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٪( وبوركينا 97.6٪(. أما فيما يخص املهارات املتوسطة، فقد لوحظ أن أعلى نسبة في غينيا )29.4٪( وغيانا )34.2٪( وأفغانستان )47.1)

الحاصلة على أعلى نسبة من العمال ذوي املهارات فهي لدى اإلسالمي ة التعاون ٪(. أما دول منظم88.8٪( وجزر القمر )97.4فاسو )

٪(. 36.1٪( وجزر املالديف)36.3٪( ومصر )37.1اإلمارات العربية املتحدة )

 

 تنمية املهارات من أجل التشغيل والتقدم 2.2

إمكانية ( تتعلق 2004وفقا ملنظمة العمل الدولية ) 

"بالكفاءات واملؤهالت املحمولة والتي تعزز  التشغيل

قدرة الفرد على االستفادة من فرص التعليم والتدريب 

املتاحة لتأمين واالحتفاظ بعمل الئق والتقدم داخل 

املؤسسة وفي الوظيفة والتعامل مع التكنولوجيا املتغيرة 

 ( .D2، # 195وظروف سوق العمل" )التوصية رقم 

وإتقان واملهارات والدراية  تغطي املعارف الكفاءات

 املؤهالت، في حين تعني  (2b #)في سياق محدد  تطبيقها

الرسمي للقدرات املهنية أو مهنية العامل املعترف  التعبير

.  (2c #)بها على املستويات الدولية والوطنية والقطاعية

كما لوحظ في وقت سابق، هناك حاجة إلى تطوير 

انية التشغيل واإلنتاجية لتعزيز إمكمة  املهارات الالز

املهارات وتحسين القدرة على  والحد من عدم تطابق

وسيناقش هذا القسم  التكيف مع البيئات املتغيرة

 .باختصار في هذه الروابط

 تنمية املهارات لتعزيز إمكانية التشغيل

التعليم األساس ي والتدريب املنهي األولي والتعلم مدى 

يضع  لتنمية املهارات. و الحياة هم ثالثة عناصر رئيسية

التعليم األساس ي أساس إمكانية التشغيل من خالل 

يتم توفير  إعطاء الناس أرضية لتنمية املهارات الفردية.و

التدريب املنهي األولي لتمكين وتطوير مهارات العمل 

األساسية واملعرفة العامة والكفاءات املهنية وتسهيل 

يح التعلم مدى ويت االنتقال من التعليم إلى العمل.

الحياة لألفراد اعتماد مهاراتهم وكفاءاتهم في تغيير 

   .متطلبات ومهارات العمل

 منظمة التعاون اإلسالمي حسب مستويات املهارة أعلى دول  :5.2 الشكل

 .WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر

  2014 والجنس مستويات املهارات حسب مجموعات الدول : 4.2الشكل 

 .WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر
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ومن أجل ضمان حصول العمال على املهارات التي  ويمكن تحقيق تنمية املهارات األخرى فقط من خالل تعليم أساس ي ذو نوعية جيدة.

االقتصادية وأنشطة التعليم والتدريب املنهي يجب أن تكون متصال بشكل جيد تتطلبها أسواق العمل وأماكن العمل في مختلف القطاعات 

ومن  ويتطلب هذا شراكة فعالة بين السلطات العامة وجمعيات رجال األعمال ومؤسسات التدريب.  .لعالم العمل لتنمية املهارات الفعالة

ملساعدة الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة حول التعليم األهمية بمكان جعل املعلومات املتعلقة باحتياجات سوق العمل متاحة 

ومن ناحية أخرى، ينبغي بذل جهود خاصة لضمان حصول الفرد والجماعات من مختلف الخلفيات واملكانات االجتماعية  والتدريب أيضا.

 .على فرص تنمية التدريب واملهارات

وتواجه بلدان ذات مستويات اقتصادية تنموية مختلفة مجموعة من التحديات واملعوقات في جهودها الرامية إلى تحسين نوعية وأهمية 

ات لتعزيز اإلنتاجية وإمكانية التشغيل املختلفة. واعتمادا على الهيكل واملؤهالت املهنية للسكان وقوة السكان، وقد يركز كل بلد على املهار 

وإلمكانية التشغيل مدى الحياة، ينبغي تقديم وباستمرار فرص  مراحل مختلفة من تطوير املهارات املتعلقة باحتياجات سوق العمل.

األشخاص العاملين والسماح لهم دوريا بتحديث مهاراتهم وتجديد تعليمهم، ولكن يعتبر هذا تحد كبير  للعديد من البلدان جديدة إلى 

 .النامية خصوصا فيما يتعلق بتلبية احتياجات السكان في أعمار مختلفة وذوي مهارات ومؤهالت مختلفة

والتعلم املتعلق بعالم العمل، تجدر اإلشارة إلى أن املوارد املتاحة للتدريب العام في حين أنه من املهم التأكد من فعالية واستدامة التعليم 

وإذا كان نظام التعليم غير قادر  على رفع القدرات  ل هذا في غاية األهمية إلدارة هذه املوارد على نحو فعال.فكوالتعليم ليست بال حدود. 

ادية واجتماعية أعلى تقلص من الفجوة بين االحتياجات وتوفير املهارات ذات املعرفية للسكان، يمكن للبلدان مواجهة تكاليف اقتص

يجب أن تكون سياسات املهارات جزءا من  كما تجدر اإلشارة إلى أن املهارات في حد ذاتها ال تؤدي تلقائيا إلى وظائف أفضل. و .الصلة

تثمار، بما في ذلك االستثمار في التعليم األساس ي والرعاية مجموعة واسعة من السياسات التي تؤدي إلى ارتفاع معدالت النمو واالس

 (. ILO،2011)  الصحية والبنية التحتية املادية والنمو القوي في العمل الجيد واحترام حقوق العمال

 

  (IMTP) برنامج بلدية إسطنبول للمدرب الرئيي ي :2.1النافذة 

، التي تم إسطنبول بلدية لمركز التدريب املنهي التابع  وهو  إسطنبول في  محافظة 38تدريس في كز مر  228فرع في  181 على ISMEKتتوفر 

بهدف زيادة املبذولة مجهودات املتدربين هارات املهنية والفنية واملساهمة في املتأسيسها من أجل زيادة املعرفة الشخصية وتحسين 

 .إمكانية تشغيلهمدخل وزيادة ال

 

 2011 سنة(، التي بدأت في ISMEK) إسطنبول لدية لب ةاملهنيو  التقنية التدريبهو برنامج مشترك بين مركز أنقرة ومركز دورات  IMTPو

املدربين في مختلف املؤسسات في الدول األعضاء  لتأهيلم عشر دورات تدريبية يقدتم تفي هذا السياق، و(. OIC-VETتحت إطار )

 تحت تسع فئات مختلفة من أجل زيادة قدرة املؤسسات ذات الصلة.وتم ذلك ، بمنظمة التعاون اإلسالمي

 

 التعاون  إلى بلدان أخرى في منظمة فيها مرحلة جديدة يتم تحويل االبتكار  وتقدم إلىهذا البرنامج  فيوقد اتخذ مركز أنقرة زمام املبادرة 

 وتنمية املهارات. في التدريب املنهي والتقني التميز  اإلسالمي. وقد بدأ نقل االبتكار بالفعل من أجل فلسطين وأوغندا إلنشاء مركز 
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 تنمية املهارات لزيادة اإلنتاجية والنمو

وى العاملة املاهرة مفتاح اإلنتاجية والتنمية ألي بلد. ويجعل التعليم وبينما تعزز تنمية املهارات إمكانية التشغيل وإبداع العمال، تعتبر الق

والتدريب الجيد من قوة العمل أكثر إنتاجية، مما يعزز التنمية االقتصادية السيما من خالل تحفيز االستثمار  والتنافسية وكذلك تنويع 

وكما هو معترف به على نطاق واسع، فاإلنتاجية يي املحدد الرئيي ي للنمو االقتصادي وتشكل جانبا مهما لنمو   .الحراك االجتماعي واملنهي

وتزيد املستويات من التعليم والقوى العاملة املاهرة من قدرة االقتصادات في االبتكار واالستفادة من   اإلنتاجية وتراكم رأس املال البشري.

ناحية أخرى، كي تكون آثار النمو مستدامة وشاملة يجب على كل شخص في املجتمع الحصول على التعليم  التكنولوجيات الجديدة. ومن

وسيلقى العمل غير الرسمي في االقتصاد في  وعلى خالف ذلك، ستترك شرائح واسعة من املجتمع في تأخر الجيد والتدريب لتنمية املهارات.

 .ظروف سيئة مع انخفاض اإلنتاجية

إذا كانت القوى العاملة املتاحة قادرة على التقدم بمهارتها   .وهناك أيضا عالقة مباشرة بين مستوى املهارات في االقتصاد واالستثمار

 فرص العمل. بشكل مستمر ، فهذا سوف يحسن من معنويات املستثمرين في االستثمارات الجديدة ويحتمل أن يؤدي إلى خلق املزيد من

ومن ناحية أخرى، إذا كان عدد العمال من ذوي املهارات الجيدة غير كاف، سيكون النمو االقتصادي مقيد بسبب انخفاض مستويات 

أي نوع من التمييز الذي يقيد املساواة في الحصول على التعليم والتدريب املنهي سيؤثر سلبا  االستثمارات ونقل التكنولوجيات الجديدة.

 .لنمو  والتنمية بشكل شاملعلى ا

(، فعلى سبيل املثال، نجد أن ساعة 2013ساال وسيلفا ) يطرح األدب التجريبي عالقة إيجابية بين التعليم والتدريب املنهي واإلنتاجية.

 .دولة أوروبية 21نقطة مئوية في حالة  0.55واحدة إضافية من التدريب لكل موظف يساهم في تسريع وتيرة نمو إنتاجية العمل بمقدار 

٪ من القيمة املضافة في ساعة وحوالي 0.6٪ في التدريب على العمل ترتفع بحوالي 1أن زيادة بنسبة  (2006) وباملثل، وجد دياردن وآخرون

ن الجمع األدب الغنية على الروابط بين التعليم واملهارات واإلنتاجية والنمو االقتصادي تشير بصفة عامة إلى أ .٪ من األجر بالساعة0.3

بين تعليم جيد مع نوعية جيدة والتدريب ذات الصلة ال يزيد فقط من إنتاجية العمال والشركات، ولكن أيضا يعزز االبتكار ويعزز 

االستثمار  ويخلق فرص عمل جديدة  يؤدي إلى ارتفاع األجور، يشجع الناس على رفع مستوى الكفاءات وقدراتهم وتوسيع الفرص في سوق 

 .من الفوارق االجتماعية العمل، ويقلل

 تنمية املهارات للتكيف مع التغيرات

 تصبح األعمال التجارية أكثر تقدما لكونها تتأثر بالتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية املختلفة، والتي تخلق طلبات

مثل هذا الوضع، يواجه الناس الذين ليس لديهم القدرة أو في  . وجديدة على القوى العاملة األكثر تكيفا وذات مهارات إبداعية متعددة

دون التقدم باملهارات، لن تكون هذه القوى فالفرصة لتطوير وتحسين مهاراتهم صعوبات للمنافسة على فرص عمل جديدة أو أفضل.

 .قادرة على اللحاق بركب التغيرات السريعة واملتطلبات الجديدة في سوق العمل

ومن  التكنولوجية واالقتصادية، قد تصبح بعض املهارات زائدة وقد تؤدي إلى استدامة النقص في العمالة أو  البطالة.وكرد على التغيرات 

أجل تقليل اآلثار املحتملة في ظل هذه الظروف يجب رفع مستوى املهارات وإعادة تدريب العمال من خالل سياسات سوق العمل النشطة 

من ناحية أخرى، يمكن للبلدان أن تأثر على أهدافها اإلنمائية االستراتيجية على  و ائف وخطر البطالة.والالزمة لحمايتهم من فقدان الوظ

املدى الطويل من خالل التصميم وبعناية سياسات التعليم والتدريب لتحقيق التنمية املستدامة القائمة على التطور التكنولوجي 

 .اجية والقدرة التنافسيةوتحسين فرص العمل واالستثمار وتحسين آفاق اإلنت
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و هناك ثالث ركائز أساسية في ربط تنمية املهارات مع نمو اإلنتاجية بغض النظر عن الظروف االجتماعية واالقتصادية األولية ومستويات 

(. وفي 2.2سم البياني املهارات: مطابقة املهارات وإجراء تعديالت متكررة واستدامة التنمية مع اإلبقاء على سياسات التعليم والتدريب )الر 

مطابقة املهارات، يجب على السياسات التي تركز على تنمية املهارات أن تضمن تحسن املهارات ذات الصلة وتشجيع التعلم مدى الحياة 

 وتوفير فرص متكافئة للناس في الوصول إلى برامج التعليم والتدريب وكذلك في الوصول إلى سوق العمل.

هارات على مسار التنمية أن يشكل تحديا. كما تتبنى البلدان التكنولوجيات الجديدة وتتفرع إلى قطاعات جديدة ويمكن إلدارة تنمية امل

يجب على العمال واملدراء أن يكونوا على استعداد تام ملواجهة ممارسات اإلنتاج واإلدارة الجديدة من أجل اإلبقاء على نمو مستدام في 

م تنسيقها بشكل صحيح يمكن لنإستثمار املحرز في تنمية املهارات أن يؤدي إلى زيادة عدد القوى االقتصاد وسوق العمل. وإذا لم يت

العاملة املاهرة دون التأثير على عدد أو نوعية الوظائف. ولذلك، فالتنسيق والحوار بين أصحاب املصلحة الرئيسيين بما في ذلك السلطات 

في إدارة عملية تنمية املهارات. ومن املهم أيضا أن نالحظ أن التدريب في حد ذاته ال  العامة ومؤسسات التعليم والتدريب هو أمر حاسم

يخلق فرص عمل، كما أنه ال يزيد بالضرورة في إنتاجية االقتصاد غير الرسمي. و من أجل تحقيق هذه األهداف، ينبغي من بيئة سوق 

 (.ILO ،2008ء الطابع الرسمي على األنشطة غير الرسمية )العمل والبيئة االقتصادية دعم تطوير واستخدام املهارات وإضفا

بارتفاع النمو واإلنتاجية في بعض القطاعات وانخفاض اإلسالمي في منظمة التعاون وتتميز العديد من البلدان ذات الدخل املتوسط 

اإلسالمي اإلنتاجية واألجور في بلدان أخرى، وخاصة في االقتصاد غير الرسمي. ومن ناحية أخرى، عادة ما تكون بلدان منظمة التعاون 

عالجة النقص في مهارات البلدان ذات الدخل املنخفض محاصرة في دائرة مفرغة من املهارات املنخفضة وإنتاجية وأجور منخفظة. ومل

في القطاعات ذات النمو املرتفع، يحتاج األمر إلى آلية فعالة للتنسيق بين الشركات اإلسالمي في منظمة التعاون ذات الدخل املتوسط 

مة أو غير الرسمية ومؤسسات التدريب. وينبغي للشركات أن تشجع على التدريب على العمل. وينبغي تحسين حسابات االقتصاد غير املنظ

للحصول على حصة كبيرة من فرص العمل، والحصول على التعليم التقني واملنهي والتدريب لجميع السكان من أجل تعزيز إضفاء الطابع 

، الرسمي، وتحقيق التحول من العمل في االقتصاد غير الرسمي إلى مزيد من العمل املنتج والالئق في االقتصاد الرسمي. وإلى جانب ذلك

ينبغي تشجيع واإلعتراف بروح املبادرة لتشجيع إضفاء الطابع الرسمي على املشاريع الصغيرة واملهارات التي يتم الحصول عليها بشكل غير 

رسمي مع نظام التعرف على مهارات فعالة من أجل تسهيل العمل في القطاع الرسمي. وأخيرا، نظرا النخفاض املشاركة في التعليم وتدني 

تدريب في البلدان ذات الدخل املنخفض ينبغي إيالء األولوية إلى تحسين إمكانية الولوج وعالقته والجودة واالنتهاء من برامج نوعية ال

 التعليم والتدريب من أجل توفير املزيج املناسب من املهارات والكفاءات إلى القوى العاملة.

 :األعمدة األساسية لتنمية املهارات منأجل عمالة منتجة  الرسم البياني

قة
اب
ط

لم
 تنمية مهارات ذات صلة j- ا

 تعزيز تعليم مدى الحياة-

توزيع مستوى عال من -

 الكفاءات

توفير فرص متكافئة للولوج إلى  - 

 .التعليم والعمل

ل
دي

تع
  

تنمية برامج تدريبية لنإبقاء على -

 العمالة

تطوير املهارات من خالل -

 سياسات نشطة لسوق الشغل 

تسهيل إدماج العمال في سوق -

 الشغل

مة
دا
ست

بناء قدرات تحريك عجلة  - ا

انتقال تنموي سوسيو اقتصادي 
 استدام

تقسيم سياسات التعليم -
والتدريب لتحفيز التغيير 

التكنولوجي، واالستثمار 

 واإلنتاجية واملنافسة
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 تطوير املهارات ملطابقتها مع العمل

التوفيق بين عرض املهارات الالزمة مع احتياجات أسواق العمل. ومع ذلك،  تعمل علىهناك فائدة أخرى هامة لتنمية املهارات ويي أنها 

هناك حاجة إلى سوق عمل فعال لضمان قلة وجود عدم تطابق املهارات في السوق، وضمان أن القوى العاملة املتاحة تستخدم بالطريقة 

سوق العمل الفعال مهم في تخصيص رأس املال البشري في اإلستخدامات األكثر إنتاجية. وفي البلدان النامية بالخصوص، األكثر فعالية. ف

في تعتبر قدرة السوق على توزيع العمل بين القطاعات )أو من القطاعات القديمة إلى القطاعات الحديثة واألكثر إنتاجية( أمر بالغ األهمية 

ل في الوقت املناسب من الزراعة إلى التصنيع ثم إلى قطاع الخدمات له تأثير كبير على معدالت النمو. ويعتمد عملية النمو. فاإلنتقا

(. 2003مستوى كفاءة سوق العمل على السرعة التي يوزع بها سوق العمل من إنتاجية دنيا إلى إنتاجية قصوى )بورغيس وماوسون، 

قضيه العمال العاطلين عن العمل أو في وظائف دون املستوى املناسب، سيزيد ذلك في ويقال أيضا أنه من خالل تقليل الوقت الذي ي

كفاءة سوق العمل وسيرفع من قيمة استثمارات رأس املال البشري للعمال وسيدفعهم لالستثمار في املزيد من التعليم )لينج وآخرون، 

مة إلى الجديدة وخلق حوافز لالستثمار في رأس املال البشري من (. فهذه القناتين تجعل إعادة التوجيه من التكنولوجيات القدي1995

 كفاءة سوق العمل دافع أساس ي للنمو الكبير.

ومن ناحية أخرى، يسهل سوق العمل املرن على التكيف مع الظروف االقتصادية الجديدة   والصدمات التي قد تنشأ. فعلى سبيل املثال، 

يتكيف مع الظروف الجديدة عن طريق تخفيض األجور الحقيقية من أجل الحفاظ على فرص  خالل فترة الركود، يمكن لسوق العمل أن

( استجابة سوق العمل في اململكة املتحدة لألزمة املالية العاملية األخيرة وجدوا أن مرونة سوق 2013العمل. وقد حلل بيسوا ورينين )

ن لكنه خفض من أجورهم نتيجة انخفاض قدرتهم على املساومة. ومع العمل في اململكة املتحدة قد حافظ على األشخاص الذين يعملو 

و ذلك، أدت هذه املرونة إلى مستويات إنتاجية أقل نتيجة تراجع االستثمار في رأس املال وزيادة االستثمار في العمل. فالتكيف الناجح لنم

د، ستستثمر الشركات في املزيد من التكنولوجيات االقتصاد ال يقل أهمية عن التكيف مع االنكماش االقتصادي. وفي نمو االقتصا

 الجديدة واحتياجات القوى العاملة للحصول بسرعة على املهارات الجديدة املطلوبة واالستفادة من هذه التقنيات.

وثيق مع بعضها وترتبط الكفاءة واملرونة بشكل 

البعض في سوق العمل. حيث أن الكفاءة تؤدي 

إلى تخصيص رأس املال البشري الستخداماتها 

األكثر إنتاجية في أوقات منتظمة بينما تؤدي 

املرونة إلى إزالة السوق السريعة في أوقات غير 

منتظمة من خالل قنوات مختلفة. ومن ناحية 

ن أخرى، قد تمنع االحتكاكات سوق العمل م

 النمو الكلي.

 

، بينما يحدد عدد 2.6كما هو مبين في الشكل 

كبير من الشركات في بعض البلدان القوى 

العاملة املتعلمة بشكل غير كاف باعتبارها عائقا 

رئيسيا )املحور العمودي(، تميل الشركات إلى 

القوة العاملة بوصفها عائقا : 6.2الشكل  

 المصدر: مسح مشاريع البنك الدولي
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بمعنى أن الشركات تتخذ مبادرات لتحسين اإلنتاجية تقديم تدريب رسمي لزيادة جودة القوى العاملة )املحور األفقي(. وهذا أمر مهم، 

البشرية من خالل مختلف وحدات التدريب على العمل. ومن ناحية أخرى، فالحصة اإلجمالية للعمال الذين تلقو تدريب رسمي في بلدان 

جميع الدول التي شملها (. فمتوسط 7.2ليسوا بالضرورة أعلى من املتواجدين في البلدان نامية األخرى )الشكل اإلسالمي منظمة التعاون 

 10٪ وفقط 51.1( أي 94االستطالع هو )

)من أصل اإلسالمي دول منظمة التعاون 

( كان لديها نسبة أعلى من املتوسط 29

 العالمي.

التحديات التي ومن أجل التغلب على 

يفرضها نقص العمال املاهرين، يجب وضع 

وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة لتحسين 

التعليم والتدريب وألنها عوامل حاسمة في 

االستعداد التكنولوجي لرفع اإلنتاجية وتنويع 

منتجات أكثر تطورا. يتطلب تعزيز إنتاجية 

الشركات ورفع مستوى التكنولوجيا وتطوير 

لقيمة املضافة العالية الخدمات ذات ا

وتحقيق وضع أكثر قدرة على املنافسة في االقتصاد العالمي تأمين وضمان موارد بشرية مدربة ومتعلمة تتناسب مع احتياجات سوق 

 العمل.

 تنمية مهارات ذوي الفئات املستهدفة 3.2

حاسمة بالنسبة للفئات املستهدفة والخاصة أيضا.  باإلضافة إلى أهميتها لالقتصاد الكلي وسوق العمل تعتبر سياسات تنمية املهارات

وتواجه هذه املجموعات تحديات أكبر نسبيا في العثور على وظيفة أو االحتفاظ بها، والتي تشمل الشباب مع عدم وجود الحد األدنى من 

عيف لسكان الريف إلى التعليم الجيد الخبرة أو العمل وأصحاب الخبرة مع انخفاض القدرة على التكيف مع تغيير بيئة العمل والولوج الض

 والتدريب. وسيراجع هذا القسم بعض القضايا الهامة املتعلقة بتنمية مهارات هذه املجموعات الخاصة الثالث.

 تيسير انتقال الشباب من املدرسة إلى العمل 

و الحساب وبالتالي يفتقرون إلى الوسائل  ءةللقراأميون ويفتقرون إلى املهارات األساسية اإلسالمي ٪ من الشباب في دول منظمة التعاون 18

(. فهناك العديد من 2014الالزمة ليكونوا قادرين على الحفاظ على لقمة العيش من خالل الحصول على عمل دائم وكريم )مركز أنقرة، 

تمرار ارتفاع معدل البطالة بين الشباب الفقراء العاملين بمستوى تعليمي اليزيد عن اإلبتدائي أو األساس ي ومن املحتمل أن يهدد اس

 الشباب والعمالة الناقصة االندماج والتالحم واالستقرار االجتماعي. لذا يجب بذل املزيد من املجهودات لضمان أن التعليم بكل مستوياته

 يطابق أو يجيب احتياجات الشباب للزيادة من مشاركتهم في الحياة االجتماعية واالقتصادية.

في الحاالت التي تكون فيها نظم التعليم والتدريب ال تقدم للشباب املهارات األساسية الالزمة للهروب من الفقر والبطالة ومن ناحية أخرى، 

من خالل املنظمات و  في كثير من األحيان،و حتى إن كان التعليم رسمي يمكن للبرامج التعليمية غير النظامية أن تكون عالجا أيضا.

العمال الذين تلقو تدريب رسمي (%) نسبة :7.2الشكل 
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يمكن لهذه البرامج ملء الفجوة من خالل توفير فرص التعلم وتنمية املهارات، خاصة بالنسبة للفئات املحرومة املجتمعية والشبابية، 

وفي  . استكمال التعليم النظامي، يمكن لهذه املرافق تحسين الفرص للشباب لتلبية املطالب الصعبة للعمل والحياة ومن خالل واملهمشة.

 .املجتمع املدني في سد الثغرات في تنمية مهارات الشباب هذا الصدد، ينبغي دعم أنشطة منظمات

دون املستوى املطلوب من املهارات ف وتعتبر برامج التدريب التقني واملنهي حاسمة في تجهيز الشباب باملهارات املطلوبة للعمل الالئق أيضا.

فهذه البرامج ستحسن من القدرة   دم في املناصبواملؤهالت، سيكون من الصعب على الشباب العثور على وظيفة والحفاظ عليها والتق

على حل املشكلة والتكيف مع البيئات وكذلك معرفتهم بالتكنولوجيات الجديدة وأنشطة تنظيم املشاريع املتغيرة. ومن خالل دعم التعلم 

 صول على فرص وظيفية جديدة.من اغتنام فرص العمل املباشرة والحمج توظيف الشباب عن طريق تمكينهمتعزز هذه البرا مدى الحياة،

 .ويحلل القسم الثالث بشكل مفصل مسألة البطالة والتدابير التي يتعين على الشباب اتخاذها للحد من البطالة

 اإلبقاء على املسنين في العمل

األصغر سنا، هناك اهتمام عالمي متزايد بشيخوخة السكان. وتبحث الدول نسبيا على السكان اإلسالمي تعاون بينما تتوفر دول منظمة ال

املتقدمة بشكل خاص عن حلول ملعالجة املشاكل االجتماعية واالقتصادية للسكان املسنين، كما أصبح مصدر قلق متزايد الخطورة 

في هذا السياق، تمثل زيادة فرص العمل للسكان املسنين إحدى التحديات الكبرى. و تتبع االقتصادات املتقدمة و النامية.بالنسبة للبلدان 

عدة مسارات لتحسين فرص العمل للمسنين والتي تشمل تعديل بيئات العمل لتطابق القدرات البدنية والعقلية لكبار السن حيث تم 

 (.EU،2012)أنظمة الضمان االجتماعي لتوفير الحوافز للعمل للمسنين  استهداف التدريب والتعليم وتعديل

٪ فقط  14.1إلى  1950٪ في عام 12.3من اإلسالمي ، ارتفعت نسبة السكان واملسنين في دول منظمة التعاون 8.2وكما هو مبين في الشكل 

ويقدر أنه سيكون حوالي  2050-2010عة خالل الفترة .  وتتوقع بيانات األمم املتحدة أيضا أن هذه الحصة سوف تنمو بسر 2015في عام

 سنفوق اإلسالمي ٪ من مجموع السكان في بلدان منظمة التعاون 15سنة. ومرة أخرى، من املتوقع أن يكون حوالي  50ربع السكان فوق 

ن توظيف كبار السن اليشكل ، كا2000-1950. وفي الوقت الذي كانت نسبة كبار السكان راكدة تقريبا خالل الفترة 2050في عام  60

مصدر قلق جدي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، يجب توجيه املزيد من االهتمام لهذه الفئة التي عادة ماتكون صغيرة على 

جتماعية التقاعد ولكن غالبا ماتكون قادرة على الحفاظ على وظيفة، وذلك من أجل الحفاظ على قدرتهم على العمل وتجنب املشاكل اال 

  .واالقتصادية املتعلقة بهذا الشأن

 (OIC-PESNET)العام في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  التشغيلخدمات شبكة   :2.2النافذة

 . 2014في عام اإلسالمي التعاون منظمة  في البلدان األعضاء في العامة التشغيلخدمات االجتماع األول لل املركز في مع مبادرة الشبكة تأسيستم 

 اإلسالمي التعاون منظمة  للبلدان األعضاء في املؤسسية والبشرية قدرات املوارد مواءمةاالجتماعية من خالل على التنمية االقتصادية و  OIC-PESNETويعمل 

الخدمة  تحسين نوعية بهدفغيرها من األنشطة التعاونية و والبحوث املشتركة  تنمية القدرات بما في ذلك، والشراكة برامج التعاون  تعزيز عبر  PES منطقةفي 

 .هذا املجال في

البلدان قدرات احتياجات و  مطابقة العامة من خالل التشغيلخدمات  فيما يتعلق بتحسين قدرةال برنامج بناء علىالشبكةأيضا ، تتوفر أمانة املركز تحتو 

في برنامج بناء القدرات  مركز أنقرة كما شرع، وورش العمل والدورات البرامج التدريبية مختلفة من أنواعتنظيم اإلسالمي و  التعاون منظمة  األعضاء في

 .(OIC-PESCaB) اإلسالمي التعاون ملنظمة للخدمات التشغيل العام 
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ومن املهم بالنسبة للمديرين التنفيذيين للشركات وصانعي 

نتاجية إالسياسات اإلهتمام بكيفية اإلبقاء على استمرار 

بينما يشكل العمر إحدى  العمال كبار السن لفترة أطول.

العقبات الرئيسية التي تعيق البحث عن وظيفة ناجحة 

 لكبار السن، وغيرها من العوائق مثل املهارات املنخفضة

وانعدام الثقة وعدم كفاية املؤهالت كما تعيق الظروف 

صحية العمل على املدى الطويل. ومن املهم تمكين ال

املسنين من العمل بمرونة الستيعاب االعتبارات الصحية 

وتقليل املطالب املادية. وتوفير ترتيبات عمل مرنة للعمال 

القدامى أو املتقاعدين وتوظيفهم كمستشارين مؤقتين أو 

وعلى العموم، يجب على أرباب العمل تصميم  دوام جزئي.ب

املزيد من برامج التدريب للعاملين األكبر سنا وإنشاء أماكن 

 .عمل تجعل من السهل لهم أداء عملهم

فعادة ما يكون هناك طلب كبير على كبار السن نظرا 

لخبرتهم ووالئهم والتزامهم، ولكن يمكن لقدراتهم على 

ة وتعلم مفاهيم وأساليب جديدة أن تكون أحيانا مصدر قلق ألصحاب العمل، غالبا ما يتوق أصحاب القرار إلى اكتساب مهارات جديد

جعل أنظمة الضمان اإلجتماعي متاحة وذلك لتشجيع الناس على البقاء في عملهم ألطول مدة ممكنة. فالتقليل من التقاعد املبكر والزيادة 

حقيق الهدف املنشود. ومع ذلك، من الشائع أن نالحظ أن نسبة كبيرة من كبار الناس يخرجون من في سن التقاعد من الوسائل املهمة لت

لذلك، استنادا إلى تقييمات واسعة النطاق حول أنماط العمل وتفضيالت العاملين من كبار  .سوق العمل قبل أن يصلوا إلى سن التقاعد

 .ملية ملدة أطول السن، ينبغي وضع أدوات مكملة للتشجيع على الحياة الع

العمر املتوقع، سيرفع التقاعد املبكر أو العمل ملدة قصيرة من العبئ على األجيال الشابة. فمنذ أن أصبحت االستدامة بينما يزيد متوسط 

ستدامة املالية لنظم الضمان االجتماعي يي الشغل الشاغل لصناع القرار، أصبح هناك محاوالت متكررة للرفع من سن التقاعد لضمان ا

ومع ذلك، من الشائع أيضا أن تشجيع الزيادة من عدد العمال كبار السن في القوى العاملة سيقلل من عدد  معاشات التقاعد الحكومية.

لطاملا أن بطالة الشباب يي مشكلة مستمرة في جميع أنحاء دول منظمة التعاون اإلسالمي، من املهم  الوظائف املتاحة لألصغر سنا.

أن الزيادة من فرص عمل  )Böheim )2014 هذه السياسات على فرص العمل للشباب. تبين دراسة أجريت من قبل بوهممراجعة أثر 

الكبار في السن ال يقلل من فرص العمل كما أنه ال تؤدي إلى ارتفاع بطالة األشخاص األصغر سنا، لكنه يؤدي إلى الزيادة في األجور 

 وتشغيل العمال األصغر سنا.

أخرى، يؤدي التقليل من سن التقاعد إلى انخفاض حوافز التدريب واالستثمار في مهارات إضافية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض  ومن ناحية

على هذا النحو، ينبغي من زيادة سن التقاعد الرفع من حوافز أرباب العمل للتدريب واالستثمار في مهارات جديدة و  .النمو االقتصادي

سنة لعام واحد  50من العمل ملدة أطول. ففي حالة اململكة املتحدة، وجد أنه إذا عمل الذين تتراوح أعمارهم  ، وتمكينهم50sألكثر من 

٪ سنويا )حوالي ست سنوات بعد تنفيذه(، ومن شأن ميزانية الحكومة أن تتحسن 1إظافي سيزيد ذلك من الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 

حصة كبار السن في مجموع السكان في منظمة التعاون اإلسالمي  :8.2الشكل 

(1950-2050) 

 
 .2012المصدر: التوقعات السكانية العالمية لألمم المتحدة، مراجعة 
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ولذلك، من املتوقع أن ال (. 2011٪ أعلى من األساس )باريل وآخرون، 1، وسيكون استهالك الفرد ٪ من الناتج املحلي اإلجمالي0.6بنسبة 

 .يكون لنإبقاء على كبار السن في القوى العاملة لفترة أطول عواقب سلبية على العمال األصغر سنا وعلى االقتصاد بشكل عام

 تنمية مهارات العمالة والتنمية الريفية

عمل لسكان الريف من خالل تحسين قدراتهم الفردية إلى اهتمام أكبر، خاصة في برامج التنمية الريفية. ومن أجل يحتاج تعزيز فرص ال

التقليص من الفوارق اإلقليمية والتخفيف من حدة الفقر في السياق الريفي، ينبغي أن يحصل السكان على فرص التعليم وتنمية املهارات 

ة في املناطق الريفية. ومن خالل السماح للسكان الريف بتطوير مهاراتهم ومعارفهم، سيكون لديهم من أجل خلق بيئة دينامية و إنتاجي

فرصة لالستفادة من الفرص االقتصادية الجديدة في اإلنتاج الزراعي وكذلك غير الزراعي، حتى في سوق العمل خارج املناطق الريفية. وفي 

  .تدريب ما بعد األساس ي لسكان الريفهذا الصدد، ينبغي توسيع نطاق فرص التعليم وال

وبشكل عام، يعتبر سكان الريف معرضون ملخاطر كبيرة في أسواق العمل بسبب قلة ممتلكاتهم ومعرفتهم. فاألطفال والشباب في املناطق 

والتدريبية غير الريفية ينقطعون عن الدراسة في وقت مبكر وليس لديهم فرص كافية لتحسين مهاراتهم حتى في البيئات التعليمية 

ونظرا لضيق آفاق العمل  . فهم غالبا ما يميلون إلى العمل في القطاع غير الرسمي وفي وظائف تتطلب مهارات منخفضة وغير آمنة الرسمية.

ودة، فهم غير الالئق في القطاعات غير الزراعية الريفية يقوم الشباب بالهجرة إلى املناطق الحضرية. ولكن نظرا ملهاراتهم وإمكاناتهم املحد

دون تأمين وظيفة الئقة أو دون تجاوز الوظائف غير  قادرين على املنافسة بشكل جيد مع سكان الحضريين ذوي مستوى تعليمي أفضل.

 .الرسمية التي تتطلب مهارات متدنية سيظل سكان الريف، وخاصة الشباب حبيي ي الحالة االجتماعية واالقتصادية الحالية

ر خدمات التعليم يشباب الريف إلى فرص اقتصادية جديدة في كل من املناطق الريفية والحضرية وتوفومن أجل تحسين وصول 

والتدريب، ينبغي تحسين وصولهم إلى هذه الخدمات وتحسينها. فبينما يزداد الحصول على التعليم االبتدائي في جميع أنحاء العالم، ال 

التدريب املنهي سواء الرسمية أوغير الرسمية، من ناحية أخرى، يي أقل تواجد وخاصة في تزال نوعية التعليم مصدرا للقلق. فخدمات 

مما سيؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة وعدم توفر املهارات املطلوبة في أسواق العمل وآفاق محدودة للنمو االقتصادي.  السياق الريفي.

الة املاهرة قد أدى إلى انخفاض أداء قطاعات املالبس واملنسوجات والجلود في وعلى سبيل املثال، في حالة بنغالديش، تبين أن نقص العم

املناهج القديمة،  وعدم وجود فرص التدريب أثناء الخدمة االكتفاء باألسواق الدولية، وارتبط هذا بضعف توفر برامج تنمية املهارات و 

 .(Alam ،2008للعاملين )

لتحديات األساسية التي يتم مواجهتها في مجال التعليم والتدريب وتنمية املهارات في املناطق ( بعض ا2014aتقدم منظمة العمل الدولية )

 الريفية. وتشمل هذه:

غالبا ما يكون الوصول إلى التعليم والتدريب محدود بسبب الحواجز املالية )مثل التدريب وتكاليف النقل( والحواجز غير املالية )مثل  -

 التدريب النادرة والجداول الزمنية للتدريب غير املرنة(.البنية التحتية للتعليم و 

 خاصة بالنسبة لألطفال والبالغين الريفيين الفقراء، قد تكون تكلفة الفرصة البديلة للتعليم والتدريب مرتفعة للغاية لتبرير تخليها عن -

 األنشطة املدرة للدخل و/ أو العمل غير املأجور الذي يساعد على إعالة أسرهم.

 ال يحصل الكثير من الناس في املناطق الريفية على التعليم األساس ي مما يعوق وصولهم إلى التدريب التقني واملنهي. -

تؤدي العالقات غير املتساوية بين الجنسين واألدوار التقليدية للجنسين إلى خلق صعوبات محددة للفتيات والنساء الريفيات في الحصول  -

 على التعليم والتدريب.
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ما هو متوفر من التعليم والتدريب هو في كثير من األحيان ذو جودة غير كافية. حيث يكون بعض املعلمين واملدربين غير مؤهلين ويتم  -

 استخدام معدات وتكنولوجيا قديمة جدا وتكون أساليب التعليم والتدريب غير مناسبة في السياقات الريفية.

نظم التدريب إلى العمل بمعزل عن سوق العمل واحتياجات أصحاب العمل، بحيث ال يتطابق في العديد من البلدان النامية، تميل  -

 التدريب دائما مع الطلب على املهارات.

يشكل التدهور البيئي وتغير املناخ خطرا على سبل العيش الريفية التي تحتاج إلى التسيير. ويتطلب هذا وضع استراتيجيات ومهارات  -

 ن النساء والرجال في الريف من معرفة واستخدام تقنيات جديدة صديقة للبيئة.جديدة ومبتكرة لتمكي

ويتعين على الحكومات واملجتمعات الريفية مواجهة هذه التحديات من خالل تطوير آليات جديدة وعملية. ومن أجل تحسين توفر وسهولة 

ؤسسية والبرامج املوجهة للشباب والبالغين الشباب املتعلقة الوصول إلى برامج تنمية املهارات لسكان الريف، ينبغي وضع اآلليات امل

باحتياجاتهم وأيضا بأسواق العمالة الريفية الزراعية وغير الزراعية. وقد يتطلب هذا إصالحات جوهرية في توفير خدمات التعليم 

ب في انتقالهم إلى العمل، حيث يتم الجمع بين والتدريب. كما ناقشت ورقة البنك الدولي أساليب مبتكرة في تنمية املهارات ملساعدة الطال 

 .(Fares and Puerto, 2009)املدرسة والتدريب في مكان العمل مع خدمات تكميلية 

تواجه العديد من البلدان النامية تحديات كبيرة في إدخال أو تحسين برامج تنمية املهارات لسكان الريف. وإحدى هذه التحديات يي 

املعنية للتركيز على التعليم والحد من الفقر والوضع الوظيفي لسكان املناطق الريفية بطريقة مجزأة. والتحد اآلخر  التنسيق بين الجهات 

 املطروح هو املوارد املتاحة. وذلك لكونه عملية مكلفة للغاية بالنسبة للعديد من البلدان النامية لالستثمار في تشغيل سكان الريف دون 

تبة على هذه التدخالت. بل يتطلب ذلك بحث مكثف لتحديد املزيج املناسب من املهارات املعروضة والالزمة لتلبية التأكد من اآلثار املتر 

الطلب في سوق العمل وفي السياق الريفي. وتركز العديد من استراتيجيات التنمية الدولية والوطنية على الحد من الفقر دون االلتفات 

 أجل التشغيل. بشكل كافي إلى تنمية املهارات من
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وبالنظر إلى كل هذه التحديات واملشاكل التي يتم مواجهتها خالل محاولة تعزيز فرص العمل للسكان الريف تنطبق هنا توصيات موحدة. 

ا ينبغي ويجب أن تكون الخدمات املقدمة لتعزيز فرص العمل في املناطق الريفية ذات صلة ويمكن الوصول إليها وذات نوعية جيدة. كم

تطوير املهارات بطريقة تتماش ى مع الطلب في سوق العمل أو يوفر قدرات أساسية للعمل الحر. وينبغي أيضا أن تكون تنمية املهارات 

يستحق الحصول على الناس تشارك في برامج التدريب، ويستثمر الناس وقتهم لتعلم مهارات جديدة. حتى لو كانت الخدمات ذات الصلة 

يدة، فإن تأثير ذلك سيكون محدودا عندما ال يمكن الوصول إليها على نطاق واسع. ولذلك، إذا كان أي من املكونات وذات نوعية ج

 الرئيسية الثالثة )املالءمة والجودة وإمكانية الوصول( مفقود، فإن النتيجة املتوقعة ستكون محدودة.

 

 (TVETالتعليم والتدريب املنهي والتقني ) من خالل تنمية المهارات 4.2

أحد املمارسات التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في بناء القدرات وتحسين مهارات القوى  (TVET)يعتبر التعليم والتدريب املنهي والتقني 

ات البشرية من أجل حياة عمل التدريب املنهي على أنه نشاط موجه لتحديد وتطوير القدر  (ILO) وتعرف منظمة العمل الدولية العاملة.

كما أنه يركز بشكل كبير على الجانب العملي لتطوير  فنشاط التدريب املنهي هو نشاط تعليمي بمكوناته النظرية والعملية. منتجة ومرضية.

ملنهي والتقني دورا حيويا في لذا، تلعب برامج التدريب ا ورفع مستوى املهارات التقنية أو الفنية للعاملين واملوظفين في التحضير لعمل معين.

 .تلبية الطلب في سوق العمل الحالي ومساعدة الناس على زيادة فرصهم في تأمين فرص عمل مناسبة

تساعد برامج التدريب املنهي والتقني العمال غير املهرة أو األشخاص ذوي قدرات عقلية أو فكربة محدودة على تطوير مهاراتهم وكفاءتهم و 

وعلى   .ائفهم و / أو العثور على فرص عمل أفضل وجديدة. كما يقدم التدريب املنهي والتقني املهارات الالزمة للعمل الحرواالستمرار في وظ

 خيارات السياسة العامة تحسين قابلية تشغيل عمال الريف:  3.2نافذة ال

عددا من خيارات السياسة العامة التي يمكن أن تتخذها السلطات العامة والجهات املعنية األخرى للزيادة في فرص  (2014تقدم منظمة العمل الدولية )

 :املهارات. ويتم سرد هذه الخيارات كما يليعمل العمال الريفيين من خالل تطوير 

يعتبر وجود نهج متكامل أمر ضروري لضمان تنمية املهارات وفرص العمل في املناطق الريفية وهو أمر يعتمد  تطوير نهج متكامل لتنمية املهارات الريفية:

لريفية. وفي على مجموعة واسعة من السياسات واملؤسسات والجهات الفاعلة في مجال التدريب التي يمكن أن تدعم التوسع في تقديم التدريب في املناطق ا

ية مهارات االندماج في سياسات واستراتيجيات التنمية الريفية، مثل السياسات الزراعية، وتنمية القطاع الخاص وسياسات ريادة هذا السياق، تعتبر تنم

 .األعمال أمر بالغ األهمية

لى التعليم والتدريب يعتبر أحد أكبر قيود توظيف العمال الريفيين هو عدم الحصول ع الزيادة في فرص الحصول على التعليم الجيد والتدريب املنهي:

 .الجيدين. وبالتالي، من املهم ضمان وجود كل من مدارس ومؤسسات التدريب في املناطق الريفية املحرومة

ن تتطلب تنمية املهارات في املناطق الريفية أنواع مختلفة من الشروط، باستخدام أساليب مبتكرة لتوفير واالستفادة م تعزيز نظم تنمية املهارات املتنوعة:

 لقائم على املشاريع.املؤسسات االجتماعية القائمة. فهناك خيار ربط التدريب الرسمي مع غير الرسمي، أو الجمع بين التعليم القائم على املؤسسة مع التعلم ا

ات الريفية تقديم سبل عيش تعتبر الزراعة العمود الفقري للمجتمعات الريفية، حيث يمكن للمجتمع رفع مستوى املهارات لزيادة اإلنتاجية الزراعية:

ار أفضل بما في ذلك تحسين فرص العمل والدخل الزراعي عن طريق زيادة اإلنتاجية وإدخال تحسينات على املمارسات الزراعية. ومن خالل دعم صغ

 .ؤدي إلى تحسين اإلنتاجيةاملنتجين في الوصول إلى األسواق والتكنولوجيا الحديثة وسالسل القيمة واملعرفة واملعلومات الجديدة يمكن أن ي
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تشير النتائج إلى أن الناس عادة، والشباب  الناس فرصة لزيادة قدراتهم في الحصول على فرص العمل الفعلية. TVETالعموم، يعطي 

برامج التدريب املنهي والتقني يحصلون على نتائج عمل أفضل مقارنة باألشخاص الذين ال يشاركون في بشكل خاص، الذين يشاركون في 

لدى برامج التدريب املنهي والتقني تأثير إيجابي بشكل خاص بالنسبة  لخريجي املدرسة عند اإلنتقال إلى  التعليم والتدريب ما بعد املدرسة.و

لتجريبية أن التدريب املنهي يزيد بشكل كبير من احتمال حصول الشباب على عائدات أعلى مقارنة وتظهر الدراسات ا العمل في وقت مبكر.

 .باملجموعة التي تبقى بدون تعليم والتدريب املنهي

العديد من كما هو الحال مع العمال غير املهرة، وشبه املهرة واالحتياطيين واملهمشين واملزارعين، هناك أيضا بطالة هائلة بين املتعلمين في 

دول منظمة التعاون اإلسالمي. تضع قلة الخبرة والتعليم قوة العمل في وضع غير مؤات حتى عندما يترجم ارتفاع معدل النمو االقتصادي 

أما فرص العمل املتاحة فقد تفشل في مواكبة العدد املتزايد من الباحثين عن عمل وخرجي الجامعات  إلى زيادة فرص العمل بشكل عام.

في هذا السياق، يبقى دور التدريب املنهي والتقني في تعزيز قدرات وتركيب القوى العاملة في سوق العمل، من خالل تيسير عملية  د. والجد

لذلك ينبغي أن تصمم وتطور نظم التدريب املنهي والتقني بعناية وتوافق  الربط بين العرض والطلب على املهارات، أمر ذو أهمية قصوى. 

 .لئك الذين يشاركون في برامج وأنشطة التدريب التقني واملنهي أن يكونوا قادرين على فهم ظروف العمل والبيئة االجتماعيةويجب على أو 

 تطوير نظام تدريب منهي وتقني متوافق وفعال ومستدام 

التكيف ومتعددة املهارات اإلبداعية. يواجه الذين ال يتوفرون على قدرة أو فرصة يوجد طلب مستمر على قوى عاملة أكثر قدرة على 

تطوير وتحسين مهاراتهم صعوبات في املنافسة على فرص عمل جديدة أو أفضل. وينبغي بذل جهود مستمرة لتطوير املهارات من أجل تلبية 

لعمل الحالية واملستقبلية، من املهم وضع وتنفيذ آليات تسمح املتطلبات الجديدة في سوق العمل. لذلك، وبالنظر إلى مطالب سوق ا

( هو نهج عملي TVETللناس بتحسين مهاراتهم بهدف زيادة قدرتهم على العمل بفاعلية. وفي هذا السياق فالتعليم والتدريب املنهي والتقني )

 متوافقTVETتطوير نظام 

الطلب الحالي والمستقبلي والتزويد  تقييم
 بالمهارات

مؤسسات مو وسائل ناسبة تطوير  

ppp تعزيز الشراكة العامة 

  الرفع من مفعول نظم

الولوج والوصول إلى مجموعات معينة تحسين  

ومؤسسات أخرى ذات TVET إقامة شبكة بين
  الصلة

(PES ) الرفع من دور الخدمات العامة في
مطابقة المهارات  وفرص العمل وتوفير التوجيه 

 المهني

ضمان استدامة نظم   

الحفاظ على قاعدة المعلومات وتطويرها ونشر 
 المعلومات بشكل منتظم

في مهارات جديدة وتعزيز تعليم مدى  االستثمار
 الحياة

احتياجات المهارات المستقبلية ومراجعة  توقع
TVET  نظم 

   متوافق TVET تطوير نظام: 3.2الرسم البياني  
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 العمل، ولكن على نطاق أقل في اإلقتصادات النامية.يستخدم على نطاق واسع في االقتصادات املتقدمة في تنمية املهارات لتعزيز فرص 

ولتعزيز دور التدريب املنهي والتقني في التخفيف من حدة البطالة، من الضروري أن تكون نظم التدريب املنهي والتقني متوافقة وفعالة 

هم. يمكن لتوسيع فرص اإلنضمام ومستدامة ملساعدة الناس، وخاصة الشباب، في املساهمة بشكل نشط في اإلنتاجية الخاصة بمجتمع

إلى برامج التدريب املنهي والتقني أن يقرب الناس الحتياجات سوق العمل، وبالتالي مساعدتهم على إيجاد مكان لهم في سوق العمل مع 

ترح للتدريب املنهي اإلنتاجية املثلى. وفي هذا الصدد، هناك مجموعة من التدابير التي يتعين النظر فيها خالل وضع وتنفيذ النظام املق

( الزيادة في فعالية نظام 2( تصميم نظام تدريب منهي وتقني متوافق، )1والتقني املتوافق والفعال واملستدام في إطار مراحل ثالث رئيسية: )

 (.3.2( ضمان استدامة نظام التدريب املنهي والتقني )الرسم البياني 3التدريب املنهي والتقني، و )

 تدريب منهي وتقني متوافق: نظام 1املرحلة 

ة تعتبر القضية األساسية في تصميم نظام تدريب منهي وتقني متوافق يي القياس الدقيق للمهارات التي يتم توفيرها في الواقع وكذا املطلوب

والتقني لجعله  في سوق العمل. وهذا أمر جوهري لفهم ديناميات استغالل سوق العمل واملهارات وأيضا شرط هام لنظام التدريب املنهي

متوافق مع السياسات واألهداف االقتصادية الحالية واملستقبلية. يسهل التقييم الدقيق للمهارات املطلوبة في كل قطاع تطوير تصميم 

دابير مناسب لنظام التدريب املنهي والتقني وذلك بهدف تعزيز القدرات املوجودة من القوى العاملة وعند القيام بذلك ينبغي النظر في الت

 التالية:

خالل تصميم نظام تدريب منهي وتقني متوافق، يجب أن يتم تعيين وبدقة املهارات  وتوفير املهارات: واملحتملتقييم الطلب الفعلي 

في  املطلوبة في سوق العمل من خالل رسم املؤهالت واملهارات التي يتم تقديمها هناك، والنظر في تشكيل مهارات الحاضر واملستقبل الالزمة

القطاعين العام والخاص في ظل السياسات االقتصادية الراهنة. وقد يتطلب األمر  من عدة بلدان تحسين قدرتها على توقع التغيرات في 

سوق العمل مع مرور الوقت. وينبغي االعتراف بأهمية الذكاء التسويقي في سوق العمل في معالجة االختالالت الحالية واملستقبلية بين 

املهارات في تحديد أوجه القصور التي يمكن أن تحد من فرص العمل ونمو اإلنتاجية ثم إعطاء األولوية للمناطق التي تشجع طلب وعرض 

الناس اقتصاديا على اكتساب املهارات القيمة الالزمة للتنمية االقتصادية. وكمخطط لالعتراف بالتعليم املسبق ووضع نظام التعرف على 

نظام فعال يساعد على تحديد والتحقق من املهارات السابقة  SRSكن أن يكون نهجا عمليا في هذه املرحلة. يعتبر ( الذي يمSRSاملهارات )

والخبرات املكتسبة في العمل. ويجعل توافر مهارات قابلة للنقل التحول إلى وظائف جديدة أمر سهل ومريح ويسهل االنتقال من االقتصاد 

على تجنب عدم التطابق بين املهارات وفرص العمل من خالل املساهمة في تحديد القطاعات /  SRSالرسمي إلى غير الرسمي. ويساعد 

 املهن التي سيكون لها أكبر قدر من اإلمكانات االقتصادية.

خالل تصميم النظام يجب إنشاء مؤسسات مناسبة ويجب اإلدالء باألدوات الكافية لبرامج  تطوير املؤسسات واألدوات املناسبة:

دريب. فهناك العديد من القضايا الهامة. أوال، ينبغي توضيح القيود على قدرة املؤسسات القائمة وينبغي تحديد أوجه القصور في الت

أدوات التدريب. وبناء على ذلك، ينبغي تحسين قدرة املؤسسات القائمة، وإذا اقتضت الحاجة يجب إنشاء مؤسسات جديدة. ثانيا، ينبغي 

في املناهج التعليمية األساسية وتحسينها تماشيا مع متطلبات املهارة والتوافق في سوق العمل. ثالثا، ينبغي تحديد  إعادة النظر وبعناية

األدوات الالزمة لتقديم برامج التدريب فعالة وتطويرها وتوفيرها لجميع املؤسسات ذات الصلة. وأخيرا بالنسبة للمهارات واملعارف بين 

 األشخاص الذين يعملون لفترة طويلة، ينبغي تقييم ورفع مستواها لتقديم الخدمات بفعالية. املدرسين واملدربين، خاصة
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في املمارسة العملية، في حين يحصل العمال على أجور عالية وعلى مزايا القطاع  (:PPPتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص )

الجيدة باإلظافة إلى مطابقة أفضل، يبقى املستفيد الرئيي ي من القوى العاملة  العام كالظروف االقتصادية الجيدة والناشئة من املهارات

املاهرة هو القطاع الخاص بسبب ارتفاع مستويات اإلنتاجية املحتملة. لذا، فمن األهمية بمكان التأكد من أن القطاع الخاص يشارك في 

هارات الضرورية لتوفير التدريب. فتعزيز شراكات فعالة بين القطاعين العديد من مراحل نظام التعليم التقني واملنهي، كتحديد لوازم امل

العام والخاص يحسن من نطاق وكفاءة نظام التعليم التقني واملنهي وبرامجه. وفي هذا السياق، ينبغي إيالء اهتمام خاص بتحديد 

ى وجه الخصوص، ينبغي تحديد آليات معينة لتوفير لتلبية احتياجات بناء القدرات للقوى العاملة. وعل PPPواستغالل الفرص املتاحة لل

 حوافز وتشجيع املبادرات على الحركة والعمل وتدريب العاملين بشكل متوافق وفعال.

 : تعزيز فعالية نظام التدريب املنهي والتقني2املرحلة 

ووضع الطرق املناسبة لتعزيز توفير برامج من أجل تعزيز فعالية نظام تدريب منهي وتقني قائم، يجب تحسين فرص الوصول إليه ونوعيته 

التدريب التقني واملنهي في دائرة أوسع للمستفيدين، بما في ذلك الفئات املستهدفة لضمان اندماج اجتماعي أعلى. وألن العديد من 

سيق بين التعليم التقني واملنهي املؤسسات التدريبية العامة والخاصة توفر برامج مختلفة لتنمية املهارات، ينبغي إنشاء شبكات فعالة والتن

ومؤسسات التدريب األخرى ذات الصلة من أجل زيادة الكفاءة واملرونة في هذه البرامج. وفي هذا السياق، من املهم أيضا تعزيز دور 

 ( في املوازنة بين املهارات وفرص العمل.PESخدمات التوظيف العامة )

لضمان فعالية نظام التدريب املنهي والتقني، ينبغي لجميع  املستهدفة بشكل خاص:تحسين إمكانية الولوج  والوصول إلى الفئات 

الوصول إلى فرص التدريب وإلى البرامج املقدمة من قبل النظام. وتحقيقا لهذه الغاية،  إمكانيةقطاعات القوى العاملة أن تكون لديها 

والتركيز على  TVETملنهي والتقني من أجل تحسين تقديم الخدمات ينبغي إجراء تقييم منتظم لتسهيل الولوج ونوعية نظام التدريب ا

املجاالت التي يمكن أن تستخدم املوارد الوطنية بشكل أكثر فعالية لتوليد قيمة مضافة كبيرة. وخالل القيام بذلك، ينبغي إيالء اهتمام 

ريف واملعوقين. وكما نوقش في القسم السابق، تعتبر خاص بمسألة تحديد وكيفية الوصول إلى الفئات املستهدفة، مثل الشباب وسكان ال

 هذه املجموعات معرضة بشكل كبير للصدمات االقتصادية وقلة الولوج إلى خدمات تنمية املهارات.

ها لتجنب االزدواجية في خدمات التدريب املنهي والتقني التي تقدم شبكات التدريب التقني واملنهي ومؤسسات التدريب األخرى ذات الصلة:

 املؤسسات العامة والخاصة املختلفة ولتعزيز فعالية نظام التدريب املنهي والتقني، ينبغي وبالتعاون بين املؤسسات التعليمية خلق شبكات

ومؤسسات التدريب األخرى ذات الصلة وينبغي على الشركات تعزيز تطوير وتحديث املناهج الدراسية بشكل  TVETفعالة بين جميع 

 التعاون في تطوير وتحسين خدمات التدريب املنهي والتقني هو بالتالي ضروري لضمان الجودة.مستمر. فتعزيز 

( أن تلعب دورا PESيجب على خدمات التوظيف العامة ) في التوفيق بين املهارات وفرص العمل وتوفير التوجيه املنهي: PESتعزيز دور 

واإلبقاء على أحدث املعلومات حول املهارات والكفاءات املطلوبة من قبل  قياديا في املطابقة بين الوظائف واملهارات من خالل جمع

الشركات واملقدمة من قبل العمال. وبالتالي، فإنه يمكن تطوير وتوفير توجيه منهي واضح للشباب. وسيساهم تقاسم هذه املعلومات مع 

ريب الذي يستهدف اسب للمهارات والكفاءات املطلوبة وتوفير التدمؤسسات التدريب املنهي والتقني في تعزيز فعاليتها في تحديد املنهج املن

 مجموعات معينة. 
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 : ضمان استدامة نظام التدريب املنهي والتقني3رحلة امل

يتغير التشكيل العام ملتطلبات املهارات مع تغير محتويات العمل إلدخال تكنولوجيات جديدة. ومن أجل الحفاظ على قابلية القوى العاملة 

للتشغيل، يجب على املوظفين تلقي وباستمرار مزيج مناسب من املهارات. وينبغي ملؤسسات التدريب املنهي والتقني تحديث برامجها بانتظام 

من أجل توفير مهارات مالءمة للعمال. ويتطلب ذلك تطوير قاعدة بيانات حول انخفاض الوظائف الناشئة وتوفير التدريب املنهي والتوجيه 

 تشجيع التعلم مدى الحياة وتوفير الحوافز للمبادرات خاصة لتعزيز القدرة وتوقع احتياجات املهارات املستقبلية.املنهي و 

تطوير وصيانة قاعدة بيانات معينة ونشر املعلومات حول  تطوير وصيانة قواعد البيانات ونشر املعلومات في الوقت املناسب: يعتبر

التدريب في الوقت املناسب أمور بالغة األهمية الستدامة نظام تدريب منهي وتقني متوافق. ومن  الوظائف واملهارات والتعلم وخلق فرص

أجل تحسين فرص العمل بشكل فعال، من املهم معرفة كيفية تكوين املهارات املطلوبة عند تنظيم برامج التدريب. وستمكن قاعدة 

 يعتبرونها ضرورية لعملهم املثمر في سوق العمل. البيانات العمال من تطوير وتحديث القدرات واملهارات التي

تتطلب الوظائف املستقبلية مستويات أعلى من التعليم ومزيج مختلف من  االستثمار في مهارات جديدة وتعزيز التعلم مدى الحياة: 

اإلنتاجية والقدرة التنافسية املهارات واملؤهالت. ويلزم مهارات جديدة ليس فقط لتعزيز فرص العمل للقوى العاملة ولكن أيضا لرفع 

للمؤسسات وتحقيق معدالت نمو أعلى. وفي هذا السياق، يجب إعطاء أولوية لحاجة التدريب إلى تكوين قوى عاملة مختصة لتعزيز تنمية 

ناشئة الجديدة، وينبغي قائمة على االبتكار. وعالوة على ذلك، ينبغي الزيادة من االستثمار في برامج التدريب املنهي والتقني في القطاعات ال

تشجيع الشركات على االستفادة واالستثمار في التكنولوجيات الجديدة. وبما أن غالبية الوظائف يتم إنشاؤها من قبل الشركات الصغيرة 

علم واملتوسطة، من املهم تسهيل وضع استراتيجيات ومهارات عملية لتطوير املهارات داخل هذه املؤسسات. ومن الضروري تشجيع الت

ث مدى الحياة ملساعدة العمال على البقاء في العمل أيضا. وامليسر الرئيي ي للتعلم مدى الحياة هو جعل بيانات التنبؤ باملهارات متاحة حي

 يمكن الولوج إليها بشكل سهل.

من املهارات وتعكس هذه في  توقع االحتياجات املستقبلية توقع احتياجات املهارات املستقبلية ومراجعة نظام التدريب املنهي والتقني:

 نظم التدريب املهم لتعديل نظام التدريب املنهي والتقني وإبقائها متوافقة. وسيمكن هذا النظام التدريب املنهي والتقني من ضمان أحكام

ذات نوعية جيدة   ( ضمان بيانات1التعليم والتدريب التي تستجيب الحتياجات سوق العمل. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي بذل جهود ل: )

( تعديل أساسيات التعليم األولي حسب املهارات الحالية 2حول فرص العمل املتعلقة باملكاسب املرتبطة بمستويات التأهيل املختلفة و)

ميع ( توفير لج4( رصد نجاح املتدربين في سوق العمل وتبادل املعلومات مع مؤسسات التعليم والتدريب و)3واالحتياجات املستقبلية و)

اذ قرار في وقت مبكر لتحويل أصحاب املصلحة وفي الوقت املناسب املعلومات املتعلقة بتراجع الصناعات ونشوئها ومنحهم الفرصة التخ

 تهم.قطاعا

وعالوة على ذلك، من أجل ضمان استدامة نظام التدريب املنهي والتقني، من املهم رصد االتجاهات الديموغرافية والتغيرات االقتصادية 

العاملية. فقد تزيد التحسينات التكنولوجية من اإلنتاجية وتؤدي إلى ظهور صناعات جديدة. وقد تخلق مهارات ووظائف جديدة، ولكن قد 

يتسبب هذا أيضا في فقدان الوظائف في القطاعات املتدهورة. ويوفر اإلندماج في االقتصاد العالمي من خالل التجارة الدولية إمكانية 

سلسلة اإلنتاج العاملية، ولكن قد يؤدي من جهة أخرى إلى خلق تحديات كبيرة للصناعات املحلية. وفي كلتا الحالتين يتوجب االنضمام إلى 

 الحفاظ على عملية تحسين القدرات في دائرة املنافسة.
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 (OIC-VET): برنامج التعليم والتدريب املنهي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 4.2النافذة 

مركز البحوث اإلحصائية  من طرف مبدئيا برنامج مصمم (OIC-VET) رنامج التعليم والتدريب املنهي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمييعتبر ب

طالق اإل  تمعين العام والخاص. و تحسين نوعية التعليم والتدريب املنهي في القطا بهدفواالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( 

في اسطنبول،  تي عقدتال ةعبد هللا غول، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك، في قمة الكومسيك االقتصاديالسيد الرسمي للبرنامج من قبل سعادة 

دعم وتعزيز الفرص لألفراد في هو  OIC-VET هدفمي. اإلسال  التعاون بمشاركة رؤساء دول وحكومات البلدان األعضاء في منظمة  2009نوفمبر  9تركيا يوم 

  .التنمية والقدرة التنافسية لالقتصادات وتسهيل تبادل املعرفةالرفع من  بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لتطوير معارفهم ومهاراتهم، وبالتالي املساهمة في

األهداف االستراتيجية الرئيسية لبرنامج فهدف إلى دعم واستكمال مبادرات الدول األعضاء في مجال التدريب املنهي. يإطار مشترك  لى‘إ OIC-VETبنامج ويستند 

برنامج بشكل وثيق مع الحكومات ويعمل الالتعليم املنهي والتدريب في منظمة التعاون اإلسالمي يي؛ بناء القدرات ونقل االبتكار وتنمية املهارات والتواصل. 

هم املستفيدين املحتملين من البرنامج كما أن رات املحلية واملؤسسات العامة / الخاصة واملنظمات غير الحكومية والشركات والباحثين واملمارسين. واإلدا

لبحوث واملعاهد كز والجامعات ومراكز ااملرااملؤسسات والشركات الصناعية الصغيرة واملتوسطة والغرف والبورصات ومؤسسات التعليم والتدريب املنهي و 

 .واإلدارات املحلية والبلديات واملنظمات غير الحكومية ومنظمات املجتمع املدني األخرى 

االتصال الوطنية للدول األعضاء من أجل  راكز مركز أنقرة العديد من البرامج في مختلف املجاالت ويرسل بانتظام استبيانات ملينظم   ،OIC-VETكجزء من و 

 حتوي الردود على االستبيانات. وي بناءا علىتنمية القدرات في البلدان األعضاء خاصة ببرامج التدريبية بترتيب  يقوم املركزراتها. ثم تحديد احتياجاتها وقد

يئة حصاءات والزراعة والباإل مجاالت مختلفة من مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية مثل:  14مجموعه برامج بناء القدرات في  22البرنامج على 

تبادل وتعتبر أنشطة  واالقتصاد واملالية والتجارة والعمل والصحة واالتصاالت واملعلومات والنقل والعمل والضمان االجتماعي والسياسة االجتماعية والسياحة.

 .هذا البرنامجفي إطار تندرج  طرق تنفيذية الخبراء وتدريب املدربين والزيارات الدراسية ثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناء برامج على 22 اآلن ويتوفر البرنامج مختلف، واقتصادي اجتماعي مجال 14 في جديدة برامج ثم تم إضافة 2007 عام في فقط واحد ببرنامج  OIC-VETبدأ 

املشاركين  عدد ازداد واألنشطة، البرامج عدد ارتفاع مع وتماشيا. 2014-2007 خالل األنشطة من عدد في زيادة٪ 47.6 عام، تم تحقيق حوالي  كل وفي. القدرات

 األنشطة من مشاركا 240 مجموعه ما استفاد ،(2007) لهذا البرنامج األولى السنة وخالل. السنين مر على باستمرار التدريب أنشطة هذا من استفادوا الذين

2014  عام في مشاركا 2000 مجموعه ما العدد هذا بلغ حين في التدريبية، .  
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عملال سوق  إلى الشباب انتقال 3  

وتشغيل الشباب 

 

أعلى بثالث مرات من معدل البطالة بين البالغين. حيث وفقا اإلسالمي يعتبر معدل البطالة بين الشباب في بلدان منظمة التعاون 

٪(، في حين بلغ 5.1)اإلسالمي ، بلغ معدل البطالة بين البالغين في بلدان منظمة التعاون 2014لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام 

هو فقط ما يواجهه الشباب بل اإلسالمي ون ٪(. وليس ارتفاع معدالت البطالة في بلدان منظمة التعا16.4معدل البطالة بين الشباب )

أيضا يواجهون محدودية في الوظائف الجيدة في سوق العمل. وحتى بالنسبة ألولئك الذين ينجحون في االنتقال إلى سوق العمل فإنهم في 

سوف يناقش تجربة انتقال  كثير من األحيان يجدون أنفسهم في وظائف ال تتطابق مع مؤهالتهم. وبناء على هذه الخلفية فإن هذا القسم

 الشباب إلى سوق العمل، تليها مناقشة بشأن سياسات تشغيل الشباب وفي الختام موضوع ريادة األعمال وخلق فرص العمل.

 انتقال الشباب إلى سوق العمل 1.3

أن يجرب الشباب االنتقال السلس إلى سوق العمل، حيث يؤدي هذا اإلسالمي فمن األهمية بمكان بالنسبة للبلدان منظمة التعاون 

االنتقال في النهاية إلى عثور الشباب على وظائف جيدة ومستقرة. وهذا أمر مهم ليس فقط ألسباب اقتصادية ولكن أيضا ألسباب 

شرط مسبق من أجل الزواج وتأسيس  يعتبر العثور على وظيفة مستقرة ومنزل،اإلسالمي اجتماعية. ففي معظم بلدان منظمة التعاون 

 عائلة. وبالتالي، فإن نجاح انتقال الشباب إلى سوق العمل يصبح القوة الدافعة الرئيسية في إدماج الشباب في املجتمع. فالفشل في تمكين

ة ولكن سوف يؤدي الشباب من االنتقال السلس والناجح إلى سوق العمل لن يؤدي فقط إلى توريطهم في وظائف اقتصادية سيئة ورديئ

أيضا إلى استبعادهم االجتماعي. ولذلك، تم تخصيص هذا القسم الفرعي من التقرير للتحقق من انتقال الشباب إلى سوق العمل مع 

التركيز بشكل خاص على نوعية الوظائف التي تنتظر الشباب، عدم تطابق املهارات، ومراحل االنتقال إلى سوق العمل، ومسارات التحول 

 رات االنتقالية. والفت

محدود جدا وال تغطي جميع بلدان منظمة اإلسالمي تعتبر البيانات املتاحة عن انتقال الشباب إلى سوق العمل لبلدان منظمة التعاون 

ق املتعل ILOالتعاون اإلسالمي. ومن أجل التحقيق في انتقال الشباب إلى سوق العمل، يستخدم هذا التقرير مسح منظمة العمل الدولية 

سنة. ومع ذلك، فإن  29-15(، واملسح األسري للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين SWTS"باالنتقال من املدرسة إلى العمل" االنتقالية )

(، متوفرة حاليا لعدد محدود من بلدان منظمة SWTSاملتعلق باالنتقال من املدرسة إلى العمل ) ILOنتائج مسح منظمة العمل الدولية 

 ويي التي سترد في األقسام الالحقة.المي اإلسالتعاون 
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: قياس جودة عمل الشباب1.3الشكل 
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 نوعية الوظائف للشباب 1.1.3

الحديث عن نوعية الوظائف التي تنتظر الشباب. وقبل الخوض في تجربة انتقال الشباب إلى سوق العمل، من املفيد التمهيد من خالل 

نوعية الوظائف  1.3. ويبين الشكل 5والرضا واالنتظام 4والرسمية 3ويتم قياس نوعية الوظائف للشباب من خالل أبعاد أربعة ويي: األجور 

ألحمر( يعرض الوظائف منخفضة املتاحة للشباب في عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. الجانب األيسر )كما هو مبين باللون ا

الجودة ، في حين الجانب األيمن )كما هو مبين باللون األزرق( يعرض الوظائف عالية الجودة. وفي معظم البلدان كما هو مبين في الشكل، 

وتليها ٪(، 77.4يتقاض ى الشباب أجور سيئة. حيث لوحظ أن أعلى نسبة من الشباب الذين يتقاضون مبالغ ضئيلة هم في أوغندا )

٪(. ومن ناحية أخرى، فإن الشباب الذين يتقاضون أجور جيدة هم فقط في بلدين هما مصر 62.5٪( وتوغو )71.3قيرغيزستان )

 ٪ من الشباب في بنغالديش يتقاضون أجور جيدة. 59.3٪ من الشباب في مصر و 75.6وبنغالديش. حيث أن 

وفي جميع البلدان تشارك غالبية الشباب في العمالة غير الرسمية. حيث توفر العمالة غير الرسمية وظائف منخفضة الجودة مع عدم 

وجود استحقاقات الضمان االجتماعي، أوإجازات سنوية مدفوعة األجر، أو إجازات مرضية. وفي العديد من البلدان تعتبر نسبة الشباب 

غير الرسمية مرتفعة للغاية ومثيرة للقلق، حيث ما يقرب من تسعة من كل عشرة شباب يعملون في األعمال غير  املنخرطين في األعمال

٪ من الشباب منخرطون في العمالة غير الرسمية، تليها فلسطين 95.1الرسمية. ويعتبر الوضع مقلق بشكل خاص في بنغالديش حيث 

٪ ، إال أنها ليست استثناء من 53.2األفضل من حيث نسبة العمالة غير الرسمية للشباب ٪(. وتعد األردن البلد 92.2٪(، وأوغندا )94.1)

 األخرى حيث الغالبية العظمى من الشباب ينخرطون في العمالة غير الرسمية. اإلسالمي بلدان منظمة التعاون 

وعندما يتعلق األمر بصفة االنتظام، هناك اتجاهات 

ة التعاون اإلسالمي. متنوعة في جميع أنحاء بلدان منظم

ففي بعض البلدان غالبية الشباب تصنف ضمن العمالة 

العادية، بينما في البلدان األخرى فإن غالبية الشباب 

تصنف ضمن العمالة غير املنتظمة. ومع ذلك، تبرز 

مالحظة واحدة، ويي مشكلة العمالة غير املنتظمة في 

في ٪ من الشباب 80بعض البلدان، حيث أن ما يزيد عن 

هذه البلدان يشغلون وظائف غير منتظمة. ويالحظ أن 

أعلى نسبة من الشباب في العمالة غير املنتظمة في بنين 

٪(. وعلى 81.1٪( ومصر )87.1٪(، وتليها توغو )88.3)

الجانب اآلخر، هناك بلدان تعمل األغلبية الساحقة من 

٪( 91الشباب فيها في العمالة العادية، ويي األردن )

 ٪(. 52.9يش )وبنغالد

                                                           
3

 توسط الوطني.الوظائف ذات األجور الجيدة يي وظائف ذات رواتب أعلى من املتوسط الوطني في حين الوظائف منخفضة األجور يي وظائف ذات رواتب أقل من امل  
4 

إلحصاءات العمل. ويشمل الفئات العمالية الفرعية التالية: )أ( مستخدمين بأجر في "وظائف غير رسمية"،  17يتم قياس العمالة غير الرسمية وفقا للمبادئ التوجيهية التي أوص ى بها املؤتمر الدولي ال 

ازة مرضية مدفوعة األجر؛ )ب( العاملين بأجر في مؤسسات غير مسجلة مع فئة بحجم أدناه خمسة موظفين. )ج( وظائف بدون أي من: استحقاق الضمان االجتماعي، إجازة سنوية مدفوعة األجر أو إج

ه( األعمال مع فئة بحجم أدناه خمسة موظفين. و )العاملين لحسابهم الخاص )التشغيل الذاتي( في مؤسسة غير مسجلة مع فئة بحجم أدناه خمسة موظفين. )د( أصحاب العمل في مؤسسة غير مسجلة 

 العائلية املشتركة.
5 
 شهرا، العاملين لحسابهم الخاص )التشغيل الذاتي( و األعمال العائلية املشتركة. 12العمالة غير املنتظمة كما حددتها منظمة العمل الدولية هو العمل مع عقد ملدة أقل من  

بقة مؤهالت الشباب المتطابقة وغير المتطا 2.3الشكل  
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أما بخصوص الرضا الوظيفي فيبدو أن الشباب لديهم نسبة عالية من الرضا الوظيفي في جميع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، كما هو 

. وهذا يبدو متناقضا حيث كيف يشعر الشباب باالرتياح في وظائفهم في حين أن نوعية الوظائف في كثير من هذه 1.3مبين في الشكل 

٪ في عام 16)حوالي اإلسالمي تعتبر غير جيدة. والجواب يكمن في حقيقة أن البطالة بين الشباب مرتفعة في بلدان منظمة التعاون  البلدان

 ( والظائف الجيدة محدودة. فيعتبر حتى الحصول على أي وظيفة هو بمثابة مصدر ارتياح للشباب. 2013

 عدم تطابق املهارات 2.1.3

يعتبر عدم تطابق املهارات، ظاهرة غير صحية في سوق العمل ملا له من آثار سلبية كبيرة. فعلى مستوى االقتصاد الكلي، فإنه يساهم في 

 ( من خالل االستخدام غير الكفؤ للقوى العاملة وبالتالي انخفاض اإلنتاجية. GDPالنمو في الناتج املحلي اإلجمالي )البطالة الهيكلية ويقلل 

تطابق  2.3وعلى مستوى الشركات، عدم تطابق املهارات يقلل من اإلنتاجية ويسهم في ارتفاع معدالت دوران املوظفين. ويبين الشكل 

املؤهالت وعدم تطابقها بالنسبة للشباب في عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ويعرض الجانب األيسر من الشكل )كما هو مبين 

باللون األحمر( عدم تطابق املؤهالت، في حين الجانب األيمن )كما هو مبين باللون األزرق( يعرض تطابق املؤهالت. وترتكز البيانات 

(. حيث ISCOبالتطابق وعدم التطابق على تطبيق املقياس املعياري لفئات املهارات املهنية من التصنيف الدولي املوحد للمهن )املتعلقة 

يعتبر العمال في مجموعة معينة ممن لديهم مستوى معين من التعليم "مطابقين بشكل جيد". وأولئك الذين لديهم مستوى أعلى من 

أن عدم  3.2( أو مستوى منخفض من التعليم )نقص التعليم( يعتبروا غير متطابقين. ويكشف الشكل التعليم )اإلفراط في التعليم

التي تتوفر عنها بيانات. ففي معظم هذه البلدان، فإن النسبة املئوية لعدم اإلسالمي التطابق يعتبر مشكلة خطيرة في بلدان منظمة التعاون 

٪( 64٪(، تليها بنغالديش )78أعلى نسبة لعدم تطابق مؤهالت الشباب يي في أوغندا )٪ أو أعلى. ويالحظ أن 50تطابق املهل حوالي 

٪(. وفي بنين وقيرغيزستان فإن القصة مختلفة تماما، حيث الغالبية من الشباب يعملون في وظائف مطابقة ملستوى 60وفلسطين )

في بنين. وملزيد من التحقيق في مشكلة عدم تطابق املؤهالت، ٪ 64٪ في قرغيزستان و 69تأهيلهم. فالنسبة املئوية لتطابق املؤهالت يي 

التعليم ونقص التعليم. وكال العنصرين من عدم تطابق في يمكن تصنيف مشكلة عدم تطابق املؤهالت الثنين من العناصر وهما، اإلفراط 

يم هم أقل إنتاجية ألنهم ال يملكون املستوى املؤهالت غير مرغوبين من وجهة نظر  السياسة االقتصادية. فالعمال منخفض ي مستوى التعل

املطلوب من املهارات، وعلى هذا النحو، فهم يضيفون قيمة أقل لصاحب العمل واالقتصاد. ومن ناحية أخرى، الناس الذين لديهم أعلى 

فاإلفراط في مستوى التعليم مستوى من التعليم هم أيضا غير قادرين على تحقيق أقص ى إمكاناتهم وبالتالي كسب األجر الذي يستحقونه. 

مستويات اإلفراط في  3.3يعطي عائد أقل على االستثمار في البالد التي أنفقت املوارد الهامة في مجال التعليم والتدريب. ويبين الشكل 

بق مؤهالت التعليم ونقص التعليم في عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وهو يكشف بوضوح أن ما يساهم في مشكلة  عدم تطا

قيد النظر يي قضية نقص التعليم. ففي بنغالديش وأوغندا نسبة الشباب الذين اإلسالمي الشباب في جميع بلدان منظمة التعاون 

 مدرسة الحبيب الطبي في أوغندا : افتتاح1.3 النافذة

تماشيا مع اإلجراءات املحددة في إطار برنامج عمل الصحة االستراتيجي ملنظمة املؤتمر اإلسالمي، والجامعة اإلسالمية في أوغندا 

(IUIU( ويي مؤسسة تابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي ،)OIC أطلقت رسميا مدرسة الحبيب الطبي في ،)2015فبراير  10. 

(، مدرسة الحبيب الطبي بتدريب األطباء، في خطوة تهدف إلى بناء القدرات للقطاع IUIUث كلفت الجامعة اإلسالمية في أوغندا )حي

الصحي الذي يعاني من نقص في املوارد البشرية، وخاصة األطباء. فتدشين مدرسة الحبيب الطبي يعتبر عالمة فارقة في مجال نهوض 

( نحو الهدف في أن تصبح مركزا للتميز في التعليم وتلبية االحتياجات التعليمية الحديثة للطالب IUIUدا )الجامعة اإلسالمية في أوغن

 في املنطقة.
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يتلقون تعليم متدني من بين مجموع السكان 

٪(. وفي 93٪( وبنين )94٪، وتليها توغو )96حوالي 

قيرغيزستان تعزى أغلبية بسيطة من عدم 

ت الشباب إلى سن التعليم وذلك تطابق مؤهال 

٪. وملزيد من التحليل ملسألة تدني 51بنسبة 

، الذي 3.4التعليم، نوجه اهتمامنا إلى الشكل 

صفوف الشباب   يحدد معدل متدني التعليم في

  ومعدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي.

ويتوقع املرء أن هناك عالقة عكسية بين نسبة  

تدني التعليم ومستوى التحصيل العلمي )مقاسا 

بالنسبة املئوية لألشخاص املسجلين في التعليم 

العالي(. وهذا االفتراض هو افتراض صحيح 

بالنسبة لبنغالديش وأوغندا وتوغو وبنين 

وقيرغيزستان. ففي بنغالديش وأوغندا وتوغو 

وى املنخفض لاللتحاق بالتعليم وبنين املست

٪( وهذا يتوافق 13٪ إلى 9العالي )يتراوح ما بين 

مع مستويات عالية جدا في سن التعليم )تتراوح 

٪(، في حين في قيرغيزستان 96٪ إلى 93بين 

لوحظ مستوى أعلى من االلتحاق بالتعليم 

٪( وهذا يتوافق مع مستوى أقل بكثير 41العالي )

(. وفي املقابل، هذه العالقة ٪51في سن التعليم )

على وجه التحديد ال تنطبق في حاالت األردن 

وفلسطين، وإلى حد أقل مصر. وعلى الرغم من 

أن مستويات التحصيل التعليمي في هذه 

البلدان الثالثة مرتفعة، إال أن نسبة تدني 

التعليم مرتفعة أيضا. فعلى سبيل املثال في 

م العالي عالية األردن نسبة االلتحاق في التعلي

٪ إال أن نسبة متدني التعليم بين 47نسبيا 

الشباب واملصنفين كعدم تطابق يي أيضا عالية 

٪. وهذا يمكن أن يفسر بالنظر إلى قضايا املساواة بين الجنسين في القوى العاملة، حيث النساء في األردن وفلسطين ومصر يحظين 82

 في سوق العمل محدودة للغاية.  هنبمستويات عالية من التعليم بينما مشاركت

 

 

 تطابق املؤهالت )أكثر تعليما وأقل تعليما( :3.3الشكل 
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 مراحل االنتقال إلى سوق العمل 3.1.3

( من نهاية الدراسة )أو 29-15يعرف االنتقال إلى سوق العمل وفقا ملنظمة العمل الدولية بأنه عبور الشاب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

تصنف منظمة العمل الدولية كذلك مراحل التحول إلى سوق الدخول في النشاط االقتصادي األول( إلى أول وظيفة مستقرة أو مرضية. 

 العمل كما يلي:

 حاليا في: ون يعمل نوالشباب الذي عبروا هم الذي -الذين عبروا . أ

 وظيفة مستقرة، سواء كانت مرضية أو غير مرضية. أو -

 وظيفة مرضية ولكن مؤقتة؛ أو -

 عمل حر مرض ي.  -

 الشباب الذين ال يزالون في املرحلة االنتقالية وهم من تنطبيق عليهم أحد األشكال التالية:  -الذين هم في مرحلة العبور  . ب

 عاطل عن العمل حاليا )تعريف املوسع(؛ أو  -

 يعمل حاليا في وظيفة مؤقتة وغير مرضية. أو -

 يعمل حاليا في عمل حر غير مرض ي. أو -

 م أو التدريب، و يهدف للبحث عن عمل في وقت الحق.غير نشط حاليا وليس في التعلي -

 الشاب الذي لم يبدأ بعد بالتحول وهو إما: -االنتقال لم يبدأ بعد  . ت

 ال يزال في املدرسة وغير نشط )الطالب غير النشط(. أو -

 غير نشط حاليا وليس في التعليم أو التدريب، مع عدم وجود نية للبحث عن عمل. -

حالة انتقال الشباب إلى سوق  5.3ويبين الشكل 

العمل في عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. 

وكما هو واضح من الشكل ليس هناك اختالف 

جوهري يصف انتقال الشباب إلى سوق العمل عبر 

قيد اإلسالمي مختلف البلدان في منظمة التعاون 

النظر. فهناك نسبة عالية من الشباب قد أكملت 

٪(، 46.8٪(، وأوغندا )53قيرغيزستان )انتقالها في 

٪(. ففي هذه البلدان ترتبط نسبة عالية 45.5وتوغو )

من الشباب الذين استكملوا التحول إلى سوق العمل 

مع معدالت منخفضة نسبيا الى معتدلة من البطالة 

٪ في 16٪ في توغو، و 11٪ في أوغندا، و 7)

قيرغيزستان(. وعالوة على ذلك، تعتبر مشاركة 

لشباب في التعليم في أوغندا وتوغو منخفضة، حيث ا

في أوغندا معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم 

٪ فقط، وفي توغو 9٪ والتعليم العالي هو 28الثانوي 

ق ٪ فقط، وفقا للبنك الدولي. فانخفاض معدالت االلتحا10٪ و في التعليم العالي هو 55معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم الثانوي 

(%) العمل سوق الشباب إلى: انتقال 5.3الشكل 
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باملدارس من الشباب في التعليم في أوغندا 

وتوغو أدى إلى ارتفاع نسبة الشباب الذين 

أكملوا انتقالهم إلى سوق العمل وقلل من 

نسبة الشباب الذين لم يبدأو انتقالهم بعد. 

وفي حقيقة األمر، لوحظت أدنى نسبة من 

الشباب الذين لم يبدأو انتقالهم بعد في توغو 

(. وفيما يتعلق 23.7)٪(، وأوغندا 20.5)

بالشباب التي ال زالوا يمرون باملرحلة 

االنتقالية، لوحظ أن أعلى النسب يي في 

٪(، وأوغندا 31.8٪(، وفلسطين )34توغو )

(29.6.)٪  

أما بالنسبة لـ"مرحلة االنتقال لم تبدأ بعد"، 

٪(، 54.2لوحظ أن أعلى نسبة في بنين )

٪(. وعند 50.8٪( وبنغالديش )52.5واألردن )

تحليل الشباب الذين لم يبدأوا بعد انتقالهم 

يمكن مالحظة أن هناك اختالفات وفقا ملحل 

اإلقامة. ففي جميع بلدان منظمة التعاون 

، فإن 6.3ين في الشكل كما هو مباإلسالمي 

معدل الشباب لم يبدأوا بعد انتقالهم في 

املناطق الحضرية هو أعلى من معدل أولئك 

الذين هم في املناطق الريفية. والفرق يمكن 

أن يكون صغير جدا بأقل من نقطة مئوية 

٪ في املناطق 51.2واحدة في حالة بنغالديش )

و ٪ في املناطق الريفية( أ50.6الحضرية مقابل 

يصل إلى أكثر من عشر نقاط مئوية في حالة 

٪ في املناطق الحضرية 34.7قيرغيزستان )

٪ في املناطق الريفية(. وبشكل 23.3مقابل 

عام، لوحظ أن الشباب في املناطق الحضرية لديهم نسب أعلى في عدم بدء عملية انتقالهم للعمل، والتي يمكن أن يفسر جزئيا بأن نسبة 

 اب في املناطق الحضرية منخرطون في التعليم. مئوية أعلى من الشب

( يكشف مجموعتين 7.3تحليل اإلحصاءات املتعلقة بالشباب الذين لم يبدأوا بعد انتقالهم إلى سوق العمل حسب الجنس )انظر الشكل 

نوع الجنس، حيث تم تسجيل مختلفتين من البلدان. ففي مجموعة البلدان )بنغالديش ومصر واألردن وفلسطين( هناك تفاوتا كبيرا وفقا ل

 معدالت اإلناث اللواتي لم يبدأن التحول إلى قوة العمل بعد أعلى بكثير من الذكور. وفي املجموعة األخرى من البلدان )بنين وقرغيزستان

لم يبدأ االنتقال بعد -االختالفات الحضرية والقروية :6.3الشكل 

 

 SWTS- ILOالعمل الدولية(  المصدر: مسح االنتقال من المدرسة إلى العمل )منظمة

االنتقال الذي لم يبدأ بعد حسب الجنس: 7.3الشكل 
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وتوغو وأوغندا( تكاد تكون االختالفات حسب الجنس 

معدومة. ففي هذه البلدان معدالت اإلناث اللواتي لم 

قال إلى سوق العمل يسجل انخفاضا مقارنة يبدأن االنت

  بتلك املتعلقة بالذكور )باستثناء قيرغيزستان(.

ولتحليل أعمق ملرحلة "االنتقال لم يبدأ بعد"، هناك 

 حاجة لتجزئة هذه املرحلة إلى اثنين من العناصر، ويي:

ال يزال في املدرسة وغير نشط )الطالب غير  ( أ

 النشط(. أو

غير نشط حاليا وليس في التعليم أو التدريب  ( ب

)ليس بطالب وغير نشط (، مع عدم وجود نية 

 للبحث عن عمل.

ويتم عرض البيانات وفقا ملا هو مذكور أعاله في الشكل 

األغلبية الساحقة من الشباب الذكور الذين . حيث 8.3

لم يبدأوا بعد انتقالهم إلى سوق العمل هم من الطالب 

غير النشيطين. وأما بالنسبة لنإناث، فإن الغالبية العظمى من الشباب اإلناث اللواتي لم يبدأن بعد انتقالهن إلى سوق العمل هن من 

٪(. ومع ذلك، في بنغالديش )تقريبا ثالثة أرباع(، مصر 78.8٪( وبنين )96.1ندا )٪(، وأوغ96.5الطالب حيث بلغت نسبتهن في توغو )

)النصف تقريبا( وفلسطين )تقريبا الثلث( القصة مختلفة، حيث أن نسبة كبيرة من النساء اللواتي لم يبدأن انتقالهم إلى سوق العمل 

 .بعد هن "لسن بطالبات وغير نشيطات مع عدم وجود نية للبحث عن عمل "

 مسارات االنتقال  4.1.3

ويتم تحليل مسار انتقال الشباب إلى سوق العمل باستخدام نهج منظمة العمل الدولية والذي يحدد فئة سوق العمل التي عقدت من 

دول من بلدان منظمة التعاون  8مسار انتقال الشباب لعدد  9.3قبل الشباب قبل االنتقال إلى عمل مستقر و / أو مرض ي. ويبين الشكل 

التي تتوفر عنها بيانات. حيث يكشف عن عدد من الرؤى املثيرة لالهتمام. ففي قيرغيزستان وبنين وبنغالديش ومصر اعتمدت اإلسالمي 

رى من الخبرة في سوق العمل )العمل أو غالبية الشباب على االنتقال املباشر إلى سوق العمل وهو ما يعني انه ليس لديهم أشكال أخ

البطالة( قبل توليهم وظائف حالية مستقرة أو مرضية. حيث بلغت نسبة الشباب الذين انتقلوا بشكل مباشر إلى عمل مستقر و / أو 

اب انتقلوا من البطالة، ٪(. أما في األردن وفلسطين فإن غالبية الشب63.3٪( وبنغالديش )70.8٪(، وتليها بنين )73.7مرض ي في قيرغيزستان )

٪(. وقد ينسب البعض ذلك إلى ارتفاع معدالت 35.4٪( وفلسطين )38.6حيث بلغت نسبة الشباب الذين انتقلوا من البطالة في األردن )

ل من ٪ وهو أعلى من ك39٪(، ولكن إذا نظرنا إلى مصر، حيث معدل البطالة بين الشباب 38٪( وفلسطين )34البطالة للشباب في األردن )

٪ فقط من الشباب انتقلوا من البطالة. وكذلك هناك ديناميكية أخرى في األردن وفلسطين قد ينتج 11.2األردن وفلسطين، نالحظ أن 

عنها نسبة عالية من انتقال الشباب من البطالة إلى سوق العمل. ففي األردن وفلسطين نسبة كبيرة من الشباب هم في "وضع وظائف 

أيضا أن هناك "فخ الخمول" في  3.9في البحث النشط عن الوظائف قبل قبولهم بالوظائف الحالية. ويكشف الشكل التسوق " ويشاركون 

فلسطين، واألردن، وبنين، وقيرغيزستان، وهذا يعني أنه بمجرد كون الشباب في وضع الخمول فإنه من الصعب للغاية بالنسبة لها / له 

 تحليل االنتقال الذي لم يبدأ بعد  :8.3لشكل ا
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رض ي. ويتمثل فخ الخمول في نسبة ضئيلة جدا من الشباب القادرين على االنتقال من الخمول. تحقيق االنتقال إلى عمل مستقر و / أو م

٪ فقط من الشباب في فئة )الخمول( االنتقال إلى سوق العمل. ويتبع 4.8وقد لوحظت أسوأ حالة في فخ الخمول في فلسطين حيث حقق 

٪ من 15.6على الجانب اآلخر من املقياس، هناك أوغندا حيث أن نسبة ٪(. و 6.5٪( وقيرغيزستان )5.5٪(، وبنين )5.4فلسطين، األردن )

الشباب في فئة )الخمول( صنعوا االنتقال إلى وظائف مستقرة و / أو مرضية، وهذا يشير إلى أنه في أوغندا كان من املمكن للشباب للخروج 

نسبة عالية من الشباب االنتقال من األعمال العائلية بدون من "فخ الخمول". وأخيرا، مالحظة مثيرة لالهتمام تبرز في توغو، حيث حققت 

 ٪(. 19.4أجر )

 طول الفترة االنتقالية  5.1.3

وبعدا آخر هاما في تحليل االنتقال من التعليم إلى العمل هو الوقت الذي يتم قضاؤه خالل الفترة االنتقالية. ويمكن تصنيف فترات 

 العمل الدولية إلى ثالث فئات يي: االنتقال  على النحو الذي اقترحته منظمة

 االنتقال القصير، ويصنف كواحدة من، وقبل الحصول على وظيفة حالية مرضية / مستقرة، حيث يخضع الشباب إما: . أ

  االنتقال املباشر؛ أو • 

 موجة )أو موجات تراكمية( للعمل املستقر أو املرض ي مع عدم وجود موجة من البطالة والخمول؛ أو• 

)أو موجات تراكمية( من العمل العام أقل من أو يساوي واحد مع عدم وجود موجة من البطالة والخمول حيث يتم موجة • 

 تصنيف الوظيفة )الوظائف( على أنها أعمال حرة غير مرضية أو عمل مؤقت؛ أو

 موجة من البطالة مع أو بدون موجات العمل أو الخمول، أقل من أو يساوي ثالثة أشهر؛ أو• 

موجة من الخمول أقل من أو يساوي • 

 سنة واحدة.

املرحلة االنتقالية متوسطة املدة، وتصنف  . ب

كواحدة من، وقبل الحصول على وظيفة 

حالية مرضية / مستقرة، حيث يخضع 

 الشباب إما:

موجة )أو موجات تراكمية( من العمل • 

الحر غير املرض ي أو العمالة املؤقتة ويمتد 

بين سنة وسنتين مع عدم وجود موجة من 

 البطالة والخمول؛ أو 

موجة من البطالة مع أو بدون موجات • 

العمل أو الخمول وتمتد بين ثالثة أشهر 

 وسنة واحدة؛ أو

أطول من سنة موجة من الخمول لفترة • 

 واحدة.

 االنتقال طويل األجل، ويصنف كواحدة من، وقبل الحصول على وظيفة حالية مرضية / مستقرة، حيث يخضع الشباب إما: . ت

(%): طرق االنتقال 9.3الشكل
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موجة )أو موجات تراكمية( من العمل الحر غير املرض ي أو العمالة املؤقتة ملدة سنتين أو أكثر مع عدم وجود موجة من البطالة • 

 والخمول؛أو 

 ة من البطالة مع أو بدون موجات العمل أو الخمول ملدة سنة أو أكثر.موج• 

طول الفترة االنتقالية التي يمر بها الشباب في عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ففي جميع البلدان كما هو  10.3ويبين الشكل 

٪ 88.2مبين في الشكل، فإن غالبية الشباب شهدت انتقال سريع؛ ولكن ال تزال هناك أوجه اختالف كبيرة بين البلدان. ففي قيرغيزستان 

ال القصير بينما في األردن من الشباب مروا بتجربة االنتق

٪( فقط من الشباب مروا بمرحلة االنتقال القصير. 52)

وقد لوحظت أعلى نسبة انتقال قصير في قيرغيزستان 

٪(، وهذا 78.2٪( وبنغالديش )86.1٪(، وبنين )88.2)

يرتبط مع املعدالت املرتفعة من االنتقال املباشر التي تم 

انظر القسم السابق مالحظتها في هذه البلدان الثالثة )

٪( 29.1٪( وفلسطين )32(. أما في األردن )3.9والشكل 

نسبة مرتفعة نسبيا من الشباب شهدت فترة انتقال 

طويلة، ويرتبط هذا أيضا مع نسب عالية لوحظت في 

انتقال الشباب إلى عمل مستقر و / أو مرض من فئة 

"البطالة" في كل من األردن وفلسطين )انظر القسم 

(. ومن هنا، يمكن استنتاج أن 9.3والشكل السابق 

الشباب في كل من األردن وفلسطين، والذين يختبرون 

االنتقال من فئة البطالة يمرون بمرحلة انتقال طويلة 

 نوعا ما. 

 سياسات تشغيل الشباب 2.3

يعانون من مستويات عالية من البطالة )أكثر اإلسالمي ومما تم مناقشته سابقا في هذا الفصل فإن الشباب في بلدان منظمة التعاون 

بثالث مرات من تلك التي لوحظت للبالغين(، كما أن نوعية الوظائف املعروضة للشباب لالنتقال إلى سوق العمل منخفضة عموما. وبما 

ب الجميع" لحل بطالة لها خصائص مختلفة، وبالتالي فإن نهج "حجم واحد يناساإلسالمي أن أسواق العمل في بلدان منظمة التعاون 

يعتبر غير ممكن. ومع ذلك، هناك مجموعة رئيسية من السياسات والتدخالت التي يمكن  اإلسالمي الشباب في بلدان منظمة التعاون 

 في مكافحة ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب، ويي ما يرد أدناه:اإلسالمي تطبيقها على جميع بلدان منظمة التعاون 

 :ال تخلق فرص عمل اإلسالمي وضح ارتفاع معدل البطالة للشباب دون أي شك، أن بلدان منظمة التعاون ي خلق وظائف

كافية للشباب الذين يدخلون سوق العمل. لذا يجب وضع خلق فرص العمل في صميم أي مجموعة من السياسات املتعلقة 

فإن التدخالت والسياسات األخرى إلسالمي ابمعالجة بطالة الشباب، فبدون خلق فرص عمل في بلدان منظمة التعاون 

ستكون غير مثمرة. ولخلق فرص عمل جديدة، يجب تصميم سياسات االقتصاد الكلي الداعمة للعمالة وتنفيذها لدعم الطلب 

الكلي، ويجب على الحكومات أيضا خلق بيئة مواتية تتيح للقطاع الخاص استخدام كامل إمكاناته من أجل النمو وخلق فرص 

أن تغذي محركات النمو في قطاع الخدمات والصناعات اإلسالمي ل. وعالوة على ذلك، يجب على بلدان منظمة التعاون العم

  %): مدة االنتقال 10.3الشكل 
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من خالل دعم النمو في كل من أسواق التصدير والسوق املحلية. وتعتبر برامج ريادة األعمال واحدة من املجاالت ذات األهمية 

سالمي، حيث يمكن من خالل تطبيقها تحفيز الطلب وخلق الكثير من فرص العمل الكبيرة بالنسبة لبلدان منظمة التعاون اإل 

 .3.3في القسم اإلسالمي للشباب. ولذا سيتم مناقشة مسألة ريادة األعمال وخلق فرص العمل في بلدان منظمة التعاون 

  :وكما تم مناقشته سابقا،  الشباب ينتقلون إلى أسواق العمل التي تقدم وظائف جيدة.تحسين نوعية الوظائف للشباب

تشارك غالبية الشباب في العمالة غير الرسمية والتي تقدم وظائف ذات جودة منخفضة مع عدم وجود فوائد الضمان 

االجتماعي، وإجازات مدفوعة األجر، أو إجازات مرضية. لذا فإن معدل إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف في بلدان منظمة 

أن تضع أهدافا إلضفاء الطابع اإلسالمي ج إلى زيادة كبيرة. ولذلك على حكومات بلدان منظمة التعاون يحتااإلسالمي التعاون 

الرسمي على الوظائف في سوق العمل وتقديم حوافز للشركات لتلبية تلك األهداف. وأيضا، تحتاج بلدان منظمة التعاون 

لطابع الرسمي وتحسين ظروف العمل للشباب. وينبغي لهذه لصياغة القوانين واللوائح بهدف زيادة معدل إضفاء ااإلسالمي 

( والتي تعتبر هامة جدا MSEsالقوانين واألنظمة أن تستهدف على وجه التحديد املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة الحجم )

وائح العمل. كما أن لخلق فرص العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، حيث  ما زالت هذه املشاريع تعمل خارج قوانين ول

القوانين املنظمة لسوق العمل يجب أن ال تبقى "حبر على ورق" ولكن يجب أن تنفذ وتطبق. ويتطلب تطبيق وإنفاذ قوانين 

أن تكون نشطة في مجال االمتثال من خالل الرصد والتفتيش الوثيق اإلسالمي ولوائح العمل من الحكومات في منظمة التعاون 

نهج تدريجي من خالل تقديم مشاريع اإلسالمي االمتثال، ينصح بأن تتخذ الحكومات في منظمة التعاون  واملستمر. وفي مجال

املساعدة القانونية والتقنية في سعيها لزيادة إضفاء الطابع الرسمي وتنفيذ قوانين ولوائح العمل قبل االنتقال إلى خيار فرض 

 الغرامات والعقوبات. 

 :تعاني بشكل جدي من مشكلة اإلسالمي أن بعض بلدان منظمة التعاون  3.1.2كشف املقطع  معالجة عدم تطابق املهارات

عدم تطابق املهارات األمر الذي أدى إلى البطالة الهيكلية، وانخفاض النمو االقتصادي واإلنتاجية من خالل االستخدام غير 

مثل في نقص التعليم أو اإلفراط في التعليم املتعلق الكفؤ للقوى العاملة، وتدهور الروح املعنوية للقوى العاملة والتي تت

تثير التساؤل حول املواءمة بين اإلسالمي بالوظائف التي يؤدونها. و جدية مشكلة عدم تطابق املهارات في بلدان منظمة التعاون 

الشباب لتتناسب بشكل  النظم التعليمية الحتياجات سوق العمل. وبالتالي يصبح السؤال: ما الذي يمكن عمله لتطوير مهارات

 أفضل مع احتياجات سوق العمل؟ ويكمن الجواب على هذا السؤال في ما يلي: 

o  مواءمة نظم التعليم لسوق العمل من خالل جعل النظام التعليمي يعتمد بدرجة أكبر على الطلب. وشمل أصحاب

 م التعليم وسوق العمل.العمل في تحديد املهارات واملعارف الالزمة للمساعدة في سد الفجوة بين نظا

o ( تعزيز وتوسيع نظام التعليم والتدريب التقني واملنهيTVET وضمان تطوير هذا النظام بشكل جيد عبر املهارات ،)

واملهن لكي يلبي احتياجات الشباب وأرباب العمل. وأيضا، التأكد من أن هذا النظام يؤدي إلى وظائف الئقة وذات 

 جودة للشباب.

o  االستثمار في برامج تعليم الفرصة الثانية للشباب الذين تسربوا من النظام التعليمي في مرحلة مبكرة لضمان أن

لديهم معرفة القراءة والكتابة املهارات األساسية في الحساب والتي أصبحت ال بد منها بالنسبة لغالبية الوظائف في 

 هذا الوقت. 

o ارات الشباب" بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذا الصدد تجدر مشاركة ونقل الخبرات بشأن "تنمية مه

)تنمية املهارات لتشغيل  SDYEاإلشارة إلى واحدة من املمارسات الجيدة التي تحتاج إلى توسيع وانتشار وهو برنامج 

 للتنمية. اإلسالمي الشباب( والذي بدأه مركز أنقرة بالتعاون مع البنك 
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وبالطبع ما سبق هو مناقشة قصيرة جدا ومكثفة عن موضوع تنمية املهارات والذي هو ضروري ملعالجة مشكلة عدم تطابق املهارات، 

 وملناقشة أوسع وأعمق حول هذا املوضوع يرجى الرجوع إلى الفصل الثاني. 

 :تعزيز خدمات التوظيف العامة ( خدمات التوظيف العامةPES يمكن أن تكون واحدة ) من اآلليات األكثر فعالية لتنفيذ

سياسات سوق العمل، حيث تقدم املشورة املهنية للشباب وتوجههم بعيدا عن املهن والقطاعات املكتظة إلى املهن والقطاعات 

املطلوبة، كما أنها تقدم أيضا املساعدة في البحث عن عمل، ومعلومات سوق العمل، والتدريب، وبرامج التوظيف. ولكي تكون 

مات التوظيف العامة أكثر فعالية فإنها تحتاج إلى كمية كبيرة من البيانات واملعارف املتطورة وأدوات ومهارات التنبؤ وتحليل خد

ليس لديها القدرات اإلسالمي سوق العمل. ولسوء الحظ، فإن خدمات التوظيف العامة في العديد من بلدان منظمة التعاون 

ا فإن التوصية الرئيسية للسياسة في هذا الصدد هو زيادة وبناء قدرات خدمات التوظيف لتكون فعالة في هذه املجاالت. لذ

( OIC-PESCaBالعامة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، وفي هذا الصدد فإن برنامج بناء القدرات لخدمات التوظيف العامة )

اج إلى رعاية وتوسع في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. واملقترح من مركز أنقرة، يعتبر واحدا من املمارسات الجيدة التي تحت

( هو تحسين خدمات التوظيف العامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون OIC-PESCaBوالهدف من برنامج بناء القدرات )

الة والحماية للتعاون في مجال العمل، والذي اعتمد نظام العماإلسالمي بما يتماش ى مع إطار منظمة التعاون اإلسالمي 

 أذربيجان. -، في باكو2013أبريل  26-23الثاني لوزراء العمل الذي عقد في اإلسالمي االجتماعية خالل املؤتمر 

  :وقد تبين أن التفاوت القائم على نوع الجنس بين الشباب ليست مشكلة في جميع الحد من التفاوت القائم على نوع الجنس

ال تعاني من التفاوت القائم على نوع الجنس في حين اإلسالمي عض بلدان منظمة التعاون بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. فب

التي توجد فيها اإلسالمي أن البعض اآلخر يعاني من هذه املشكلة، وتعتبر هذه املشكلة خطيرة  في بلدان منظمة التعاون 

هناك اإلسالمي ه في بعض بلدان منظمة التعاون أن 3.1.3التفاوت القائم على نوع الجنس. فعلى سبيل املثال أظهر القسم 

فوارق كبيرة بين الجنسين عندما يتعلق األمر بالشباب الذين "لم يبدأوا بعد انتقالهم إلى سوق العمل" حيث يشير إلى أن لدى 

ذكور. وعالوة على ذلك، اإلناث مستويات أعلى بكثير فيما يتعلق بـ "حتى اآلن لم تبدأ عملية االنتقال إلى سوق العمل" مقارنة بال

على أنهن "طالب غير نشطين مع عدم وجود نية اإلسالمي تصنف نسبة أعلى بكثير من الشابات في بعض بلدان منظمة التعاون 

للبحث عن عمل" باملقارنة مع الشباب الذكور. ففي حين أن  الشابات لديهن مستويات عالية من التعليم في بعض بلدان 

مي، إال أنهن يشاركن فقط بدرجة محدودة في سوق العمل. باإلضافة إلى أن التفاوت القائم على نوع منظمة التعاون اإلسال 

يؤدي إلى خسائر اقتصادية وانخفاض العوائد على االستثمار في التعليم. ومن اإلسالمي الجنس في بعض بلدان منظمة التعاون 

 ( من مركز أنقرةSDYEبادرة تنمية املهارات لتشغيل الشباب ): م3.2 النافذة

( من قبل مركز أنقرة في إطار برنامج منظمة املؤتمر اإلسالمي والتعليم والتدريب املنهي من أجل SDYEوقد بدأ تطوير برنامج املهارات لتشغيل الشباب )

سوق العمل في البلدان األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي. ويقدم املشروع املساهمة في حل مشكلة البطالة من خالل تحسين املهارات الالزمة ل

SDYE .تجربة أفضل ومنصة تقاسم ومشاركة املمارسات لتطوير نماذج فعالة ملكافحة البطالة بين الشباب 

ريبية مختارة من البلدان أعضاء للمشاركة ، في أنقرة، تركيا، بمشاركة ثمانية من املؤسسات ذات الصلة كعينة تج2012وقد أطلق البرنامج في عام 

ئات الضعيفة من وتبادل املعرفة والخبرة في مواجهة بطالة الشباب. وتتمثل أهداف البرنامج  في تقديم التدريب على املهارات القابلة لالستخدام إلى الف

وابط السوقية الستدامة سبل العيش بين املجتمعات داخل الذكور واإلناث والشباب بشكل رئيي ي. وبناء قدرات املتدربين املحتملين وتطوير الر 

 البلدان األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي.
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في سوق العمل، تختلف تلك القضايا من بلد إلى آخر في منظمة بين الدول التي تعاني من التفاوت القائم على نوع الجنس 

التعاون اإلسالمي. وحتى في نفس البلد تلك القضايا تختلف من مدينة إلى أخرى أو بين املناطق الحضرية والريفية. وهكذا، 

البحوث والتحليالت على للحد من التفاوت القائم على نوع الجنس في سوق العمل؛ هناك حاجة إلى مجموعة واسعة البيانات و 

املستوى الوطني واملناطق الفرعية من أجل تحديد العقبات التي تواجه الشابات في املشاركة الكاملة في سوق العمل وتحديد 

 العالج للتغلب على تلك العقبات.

 ريادة األعمال وخلق فرص العمل 3.3

يعتبر خلق فرص عمل جديدة من صميم وجوهر السياسات الالزمة ملعالجة بطالة الشباب، فبدون خلق فرص عمل في بلدان 

فإن التدخالت والسياسات األخرى ستكون غير مثمرة. وبالنظر إلى أحدث اإلسقاطات السكانية، فإن اإلسالمي منظمة التعاون 

 لسيناريوهين. ففي السيناريو األساس ي الحاجة إلى خلق عدد جديد من الوظائف والناش 
ً
ئ عن تزايد أعداد الشباب تّم تقديره وفقا

(SCN1 عدد الوظائف املراد خلقها يقدر بنسبة البطالة الثابتة بين الشباب لعام ،)(. وأما في السيناريو 16.4عند مستوى ) 2014٪

ستعمل على تقليل معدالت اإلسالمي (، فإن عدد الوظائف املراد خلقها يتم تقديره بافتراض أن بلدان منظمة التعاون SCN2الثاني )

 . 2014٪( في عام 11.2)اإلسالمي البطالة بين الشباب إلى املستويات التي لوحظت في البلدان النامية من غير بلدان منظمة التعاون 

. وتظهر النتائج في الشكل رقم 44.8وفي كال الحالتين، يتم االحتفاظ بمعدل املشاركة في القوى العاملة في مستواه الحالي البالغ 
ً
٪ ثابتا

مليون فرصة عمل إضافية للشباب  7.2خلق اإلسالمي ، يتعين على بلدان منظمة التعاون 2020حتى عام  2014، أنه من عام 11.3

سنوات حتى  5ماليين وظيفة إضافية لكل  9و

. كما تحتاج بلدان منظمة التعاون 2035عام 

مليون فرصة  38لخلق ما يقرب من اإلسالمي 

فقط ، وذلك للحفاظ 2040عمل حتى عام 

 .
ً
على املستوى الحالي من نسبة البطالة ثابتا

ماليين وظيفة إضافية لكل خمس  9وخلق 

سنوات ليست مهمة بسيطة وفي هذا 

السياق، تلعب ريادة األعمال واملشاريع 

املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 

(MSMEs دورا بالغ األهمية في خلق فرص )

(.  2009؛ مير ومارتي، 1996العمل )بومول، 

وفي تصريحات ألقاها أنخيل غوريا، األمين 

العام ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

" املتعلق  10في اجتماع املنظمة  "بولونيا + 

( SMEsباملشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم )

وريادة األعمال، أشار السيد غوريا إلى أن 

 التي يجب خلقها: عدد فرص العمل 11.3الشكل 

 
 إحصاءات منظمة العمل الدولية المصدر: استنتاجات موظفي مركز أنقرة بناءا على :
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"الشركات الصغيرة واملتوسطة تتطلب اهتماما 

باعتبارها من أهم املساهمين في خلق خاصا 

فرص العمل في جميع أنحاء العالم، حيث أنها 

٪ من جميع الشركات، 99تمثل ما يقرب من 

وثلثي العمالة في دول منظمة التعاون والتنمية 

٪ من جميع الوظائف في 97االقتصادية و 

 (.OECD ،2010) "االقتصادات الناشئة

يقودنا ما سبق إلى استنتاج مفاده أن تعزيز 

ريادة األعمال يعتبر من السيايات األساسية 

الالزمة لحل مشكلة البطالة بين الشباب في 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، ولكن ما هو 

الوضع بالنسبة لريادة األعمال في بلدان منظمة 

وكيف تقارن مع مجموعات اإلسالمي التعاون 

خرى؟ الجواب على السؤال املذكور البلدان األ 

 يوضحه الشكل 
ً
. أوال، 13.3و الشكل  12.3آنفا

كثافة املشاريع الصغيرة  12.3يبين الشكل 

واملتوسطة "وهو عدد املشاريع الصغيرة 

شخص" في بلدان  1000واملتوسطة لكل 

باملقارنة مع اإلسالمي منظمة التعاون 

 مجموعات البلدان األخرى. ومن الواضح من

الشكل أن النشاط التجاري في بلدان منظمة 

حيوي جدا مقارنة بالدول اإلسالمي التعاون 

النامية غير األعضاء في منظمة التعاون 

وكذلك الدول املتقدمة. وفي املتوسط، اإلسالمي 

مشروع صغير ومتوسط لكل  39ال يوجد سوى 

شخص في بلدان منظمة التعاون  1000

ظيراتها النامية و فقط في ن 11مقابل اإلسالمي 

 13.3في البلدان املتقدمة. ويبين الشكل  37

حصة املشاريع الصغيرة واملتوسطة في 

التوظيف كنسبة مئوية من مجموع القوى العاملة. فاملشاريع الصغيرة واملتوسطة توظف نسبة أعلى من مجموع القوى العاملة في 

النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي املتوسط، توظف املشاريع باملقارنة مع البلدان اإلسالمي بلدان منظمة التعاون 

٪ في البلدان النامية غير األعضاء في 21مقارنة ب اإلسالمي ٪ من القوى العاملة في بلدان منظمة التعاون 37الصغيرة واملتوسطة 

نه مع مزيد من الدعم، فإن مشاريع ريادة األعمال الحيوية في ٪ في البلدان املتقدمة. وهذا يدل على أ49و اإلسالمي منظمة التعاون 

الصغيرة واملتوسطةكثافة املشاريع : 12.3الشكل

 
 2010المصدر: مؤسسة التمويل الدولية، مؤشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 التشغيل )من املجموع( حصة املشاريع الصغيرة واملتوسطة من: 13.3الشكل 

 
 2010المصدر: مؤسسة التمويل الدولية، مؤشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
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يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في جهود خلق فرص العمل، وزيادة معدل قوة العمل النشطة اإلسالمي بلدان منظمة التعاون 

املعوقات التي تحول دون عددا من اإلسالمي وانخفاض معدل البطالة بين الشباب. ومع ذلك، تواجه بعض بلدان منظمة التعاون 

وغير منظمة التعاون اإلسالمي وصولها الى مستويات مشاريع ريادة األعمال التي لوحظت في البلدان النامية في منظمة التعاون 

ون كمرحلة أولى، والبلدان املتقدمة كمرحلة الحقة. وواحدة من العقبات الرئيسية في ريادة األعمال في بلدان منظمة التعااإلسالمي 

يي قضايا التمويل وعدم تعميم الخدمات املالية. فالعديد من الشباب الذين يغامرون ليصبحوا رجال أعمال يضطرون إلى اإلسالمي 

االعتماد على مدخراتهم الخاصة أو االقتراض من األسرة. والذين ليس لديهم مدخرات أو ال يجدون أفراد العائلة القادرين على أن 

٪ من 90فإن حوالي  2010قد منعوا عمليا من افتتاح مشاريعهم الخاصة. ووفقا الستطالع غالوب يقدموا لهم رأس املال األساس ي، ف

يعتبرون الدين جزء هام من حياتهم اليومية )البنك الدولي اإلسالمي البالغين املقيمين في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

ع الصغرى ومتناهية الصغير، واملتوسطة تجد نفسها مستبعدة من (. وهكذا، فرجال األعمال واملشاري2014لنإنشاء والتعمير، 

. األسواق املالية الرسمية أثناء سعيها للحصول على املنتجات املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي ال تتوفر بسهولة في السوق 

لديهم حسابات في اإلسالمي ء في منظمة التعاون ٪ من البالغين في البلدان األعضا25وهذا قد يساعد في تفسير ملاذا فقط حوالي 

 1.3(. والجدول 2014٪ )البنك الدولي لنإنشاء والتعمير، 50املؤسسات املالية الرسمية، وهو أقل من املتوسط العالمي البالغ حوالي 

ن قبل رجال األعمال واملشاريع يسلط الضوء على حقيقة أن هناك طلب كبير على املنتجات املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية م

 الصغيرة واملتوسطة ولكن هذا الطلب لم يلب إلى حد كبير.

 

 : يوضح عدم تلبية الطلب على املنتجات املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لرجال األعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة 1.3الجدول 

 النتائج املسح/السنة املنطقة

الشرق 

األوسط 

 وشمال أفريقيا

IFC (2014)  35يتم استبعاد( من الشركات الصغيرة واملتوسطة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٪MENA )

من القطاع املصرفي الرسمي ألنهم يريدون املنتجات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التي ال تتوفر 

 بسهولة في السوق.

الشرق 

األوسط 

 وشمال أفريقيا

IFC (2014)  من البنوك في منطقة الشرق األوسط التي تقدم خدمات للمشاريع الصغيرة 36من ٪

 % تقدم خيارات إسالمية.17واملتوسطة، فقط 

البلدان ذات 

األغلبية 

 املسلمة

كريم،ترزي ورايلي 

(2008) 

٪ من األفراد الذين يعيشون في البلدان ذات األغلبية املسلمة ال يستخدمون أي شكل من 72

خدمات املالية اإلسالمية. ومن املرجح أن هذه اإلحصائيات بسبب الوصول املحدود أشكال ال

 للمؤسسات املصرفية اإلسالمية إلى الشركات الصغيرة واملتوسطة في العالم اإلسالمي.

ألف من العمالء والحسابات  380الصغير لديه انتشار عالمي مقدر فقط بــ اإلسالمي التمويل  CGAP (2007) العالم

٪ فقط من إجمالي انتشار التمويل الصغير. وعلى الرغم من أن تقديرات 0.5والذي يمثل نحو 

 ٪، فإن التقديرات بأن تظل هذه النسبة على حالها دون تغيير.5وضعت هذا الرقم بنسبة  2010

الشرق 

األوسط 

 وشمال أفريقيا

IFC (2014)  د إمكانات تقدر "ببنك جديد" بفجوة إذا تم تطوير وتقديم املنتجات املناسبة، فإن هناك وجو

للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، مع احتماالت اإلسالمي مليار دوالر  لتمويل  13.20-8.63حوالي 

مليار دوالر في جميع أنحاء بلدان املنطقة، ومع ذلك،  15.05-9.71إيداعات مقابلة تقدر ب 

ة إلى بناء القدرات وتطوير املنتجات ولالستفادة من اإلمكانات الكامنة، تحتاج البنوك اإلسالمي

 املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتلبية احتياجات هذا القطاع الناش ئ.
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ولذلك، وإلزالة العقبة الرئيسية أمام ريادة األعمال في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، فإن اتخاذ تدابير لزيادة تعميم الخدمات 

فالتدابير لزيادة تعميم الخدمات املالية والتدابير لتلبية الطلب من قبل رجال األعمال واملشاريع الصغيرة املالية يعتبر أمر ضروري. 

. 6واملتوسطة على املنتجات املالية املتوافقة مع الشريعة ستكون بمثابة دفعة قوية لريادة األعمال وخلق فرص العمل للشباب

لى تعزيز روح ريادة األعمال بين الشباب. حيث أفضل مكان لتبدأ منه هو املدارس. أيضا إاإلسالمي وتحتاج بلدان منظمة التعاون 

حيث يحتاج الطالب للتعرف على مفاهيم األعمال وعلى فكرة أن بدء األعمال التجارية في وقت الحق في الحياة هو خيار حيوي 

مع مستويات تحصيل التعليم العالي، هناك مي اإلسال وجذاب. ففي العديد من البلدان ذات الدخل املتوسط في منظمة التعاون 

ضغط على الشباب من والديهم الختيار ما يرونه على وظيفة آمنة ومستقرة في القطاع العام باعتباره الخيار األول وفي القطاع 

خالل الحمالت  الخاص كخيار ثان. ففي هذه البلدان يحتاج الرأي العام حول ريادة األعمال إلى تعديل، وهذا يمكن تحقيقه من

الترويجية حول قصص نجاح ملهمة للشباب الذين اختاروا طريق ريادة األعمال. وعالوة على ذلك، فقد تبين أن استخدام 

املسلسالت التلفزيونية الشعبية في التأثير على مواقف الناس كان ناجحا، وبالتالي يمكن استخدام املسلسالت التلفزيونية الشعبية 

على تصورات الناس حول ريادة األعمال. وأخيرا، الكثير من الشباب الذين قرروا املغامرة ليصبحوا رجال أعمال للتأثير إيجابيا 

 يفتقرون إلى املهارات التسويقية والتقنية للقيام بذلك، وفي هذا الصدد، يمكن أن توفر حاضنات األعمال حال فعاال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
لعامة ل تعميم الخدمات املالية يي خارج نطاق هذا التقرير، ولكن؛ ينصح القارئ املهتم الرجوع إلى "تقرير التنمية املالية العاملية املناقشة التفصيلية حول موضوع تعميم الخدمات املالية والسياسات ا  

 : تعميم الخدمات املالية " الصادر عن البنك الدولي لنإنشاء والتعمير.2014
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 والسالمة االجتماعية الحماية 4

  املهنية والصحة

 

توفر الحماية االجتماعية شبكات األمان والتي تشمل برامج التأمين االجتماعي أو األنشطة املختلفة في سوق العمل والتي تسمح لألفراد 

تحصن الناس ضد اآلثار السلبية ألسوق العمل املتعرضة بالتعامل مع مخاطر سوق العمل. وبتعبير أدق، فإن أنظمة الحماية االجتماعية 

٪ من سكان العالم 73للصدمات الخارجية. في الوقت الحالي، جميع البلدان في العالم لديها برامج للحماية االجتماعية. ومع ذلك، ال يزال 

لغالبية كبيرة من الناس، فإن الحق اإلنساني (. وهذا يعني أنه بالنسبة ILO ،2014يعيشون من دون تغطية كافية للحماية االجتماعية )

( OSHاألساس ي في الضمان االجتماعي ال يتحقق إال جزئيا أو ال يتحقق على االطالق. هذا ومن ناحية أخرى، فإن السالمة والصحة املهنية )

حماية االجتماعية، والسالمة تمثل عنصرا أساسيا في تحقيق ظروف عمل الئقة. و في هذا السياق، يصف هذا القسم الوضع الحالي لل

 والصحة املهنية في سوق العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 

 الحماية االجتماعية 1.4

الحماية  وعلى الرغم من أن الحماية االجتماعية أصبحت أولوية بالنسبة للبلدان في سياق تعاظم مخاطر سوق العمل، إال أن مصطلح

االجتماعية يحتمل مجموعة واسعة من التعاريف بين صانعي السياسات واملسؤولين عن تنفيذ برامج الحماية االجتماعية. وبشكل عام، 

يمكن تعريف الحماية االجتماعية بأنها "مجموعة من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خالل تعزيز كفاءة 

(. وفي هذا ADB ،2011، وتعزيز قدرت الناس على حماية أنفسهم وخفض نسبة تعرضهم للمخاطر وفقدان الدخل ")أسواق العمل

 السياق، يمكن تصنيف برامج الحماية االجتماعية إلى ثالث فئات: التأمين االجتماعي واملعونة االجتماعية وبرامج سوق العمل.

من قبل العمال وأرباب العمل والتي تغطي حاالت األمومة أو الحاالت العمل الطارئة مثل يتكون التأمين االجتماعي من البرامج املمولة 

أي البطالة وإصابات العمل. ويشير مفهوم املعونة االجتماعية إلى املوارد التي يتم نقلها إلى األفراد املعرضين للخطر والذين ال يملكون 

هما سوق العمل السلبية و سوق العمل اإليجابية. وتشمل برامج سوق العمل  وسيلة دعم أخرى. وتتألف برامج سوق العمل من نوعين

السلبية، التأمين ضد البطالة أو تعويضات نهاية الخدمة. في حين تتكون برامج سوق العمل اإليجابية من السياسات والبرامج التي تعزز 

 فرص العمل، وكفاءة أسواق العمل وحماية العمال.

يعرض هذا القسم األساس املنطقي للحماية االجتماعية والفروع الرئيسية للحماية االجتماعية، وكذلك بعض  وفي ضوء هذه الخلفية،

 إلى مؤشر الحماية االجتماعية.
ً
 التقييمات استنادا
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 األساس املنطقي للحماية االجتماعية 1.1.4

العمل؟ ألنه في بعض الحاالت، السوق الخاص ال يوفر  ملاذا نحتاج في اقتصادات السوق إلى الحكومات لتوفير الحماية ضد مخاطر سوق 

التأمين ضد مخاطر سوق العمل. وفي هذا السياق، يعتبر سوء االختيار واملخاطر األخالقية سببين رئيسيين لعدم وجود سوق للتأمين ضد 

ط الذين يشترون وثائق التأمين ضد مخاطر سوق العمل. وتتوقع نظرية االختيار السلبي أن األفراد الذين ينوون ترك وظائفهم هم فق

البطالة. وهذا سيجعل القطاع الخاص يتردد في توفير التأمين ضد البطالة، ويحدث الخطر األخالقي عند الناس الذين لديهم تأمين ضد 

ضد البطالة يزيد  البطالة وال يبحثون عن وظائف ألنهم يحصلون بالفعل على إعانات البطالة الخاصة بهم. وهذا يعني أن وجود التأمين

 من تكلفة الفرصة البديلة في العثور على وظيفة جديدة. 

و حتى في حالة وجود سوق القطاع الخاص، فإن إحدى املبررات للحماية االجتماعية يي االعتماد على إمكانية االزدحام في سوق العمل. 

 باملنافسة الداخلية، وكذلك قرارا
ً
ت تسريح العاملين من قبل الشركات يعمل على زيادة مجموع ويحدث هذا عندما يتأثر القطاع سلبا

 يؤدي إلى 
ً
 إضافيا

ً
العاطلين عن العمل، مثل هذه القرارت تقلل من فرص حصول األفراد على وظائف مناسبة. و تمثل هذه الحقيقة عامال

لذلك، تزداد  (.ILO & WTO, 2011عمل )ازدحام سوق العمل. وفي هذا السياق، يمكن إلعانة التكيف أن تخفف من االحتقان في سوق ال

 كفاءة الحماية االجتماعية من خالل معالجة إخفاقات السوق الناتجة عن العوامل الخارجية مثل ازدحام سوق العمل.

والخاسرين في ويستند مبرر آخر لضرورة الحماية االجتماعية على اآلثار التوزيعية للعوملة، وبعبارة أخرى، يمكن للعوملة أن  تخلق الفائزين 

آن واحد، حتى عندما ال يكون هناك أي تكاليف مرتبطة  بتنقل العمال من منطقة إلى آخرى. فعلى سبيل املثال، وعند األخذ باالعتبار أن 

 ل
ً
نظرية االقتصاد يشمل عاملين رئسيين هما رأس املال والعمل، فإن التجارة البلدانية ستؤثر في أحد هذه العوامل على حساب اآلخر وفقا

أولين القائمة على االختالف في الوفرة والندرة على اعتبار أن معدل البطالة قد ينخفض في بلد لديها وفرة في العمالة بينما قد -هكشير

لى (. وفي هذا الصدد، يمكن القول أن الحماية االجتماعية تعمل عDutt et al., 2009يزيد في بلد لديها وفرة في رأس املال نتيجة للتجارة )

 تحقيق اإلنصاف في التوزيع عن طريق مساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم في مواجهة تكاليف االنتقال. 

 

 برامج الحماية االجتماعية: مكونات أساسية 2.1.4

جتماعية وبرامج يتناول هذا القسم املكونات الرئيسية والفرعية الهامة لبرامج الحماية االجتماعية مثل: التأمين االجتماعي واملعونة اال 

سوق العمل. املكونات الرئيسية والفرعية للحماية االجتماعية تشمل، التأمين االجتماعي واملخاطر املرتبطة باملرض واألمومة والشيخوخة 

ات وإصابات العمل والعجز والناجين والتعويضات العائلية والبطالة. املساعدة االجتماعية؛ التحويالت النقدية املشروطة. املعاش

االجتماعية؛ التغذية املدرسية؛ فوائد أخرى )البرامج الغذائية األخرى، فوائد التعليم(؛ برامج سوق العمل؛ تنمية املهارات والتدريب؛ 

 واألشغال العامة والغذاء مقابل العمل.

 برامج الضمان االجتماعي

، بلغ متوسط التغطية التأمينية االجتماعية 2013تشير تغطية التأمينات االجتماعية لنسبة السكان املشاركين في هذا البرنامج. ففي عام 

٪. وتغطي برامج التأمين االجتماعي عادة الناس الذين كانوا ناشطين اقتصاديا في املاض ي 27.1نسبة  -والتي تتوافر عنها بيانات -بلدا 31في 

كن فقدوا دخلهم من العمل بصفة دائمة أو مؤقتة بسبب فقدان وظائفهم الحالية )إعانات البطالة( أو املرض أو العجز أو الوفاة ول

الناتجة عن حادث عمل )إعانات إصابات العمل( أو الحمل والوالدة واملسؤوليات األسرية )األمومة واألبوة أو استحقاقات الوالدين 

 (.A.1ألسرة( )امللحق، الجدول واستحقاقات الطفل أو ا
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عدد البلدان األعضاء في  1.4ويبين الشكل رقم 

فيما يتعلق بنظم التأمينات اإلسالمي منظمة التعاون 

 10االجتماعية الوطنية مختلفة. حيث يبين أن 

اإلسالمي بلدان فقط من بلدان منظمة التعاون 

 في الوقت 
ً
لديها نطاق تغطية قانونية شامل مشيرا

برامج رئيسية للتأمين االجتماعي وفق  8عينه إلى 

  التشريعات الوطنية.

ومن خالل برامج التأمينات االجتماعية، تلعب برامج 

إعانات البطالة دورا رئيسيا في توفير دخل آمن 

للعمال وأسرهم في حالة البطالة املؤقتة للمساهمة 

من الفقر واالستبعاد االجتماعي. وفي هذا في الحد 

السياق، قدمت العديد من البلدان في العالم 

مخططات إلعانات البطالة من أجل ضمان الدخل 

اآلمن للعمال العاطلين عن العمل وتسهيل بحثهم عن 

وظائف في االقتصاد النظامي. ومع ذلك، ال زالت 

بلدان عديدة تستخدم أنظمة مختلفة للحد 

لم يكن لديها مخططات إلعانات البطالة اإلسالمي في منظمة التعاون  بلد 41، 2013وحتى عام ( 1.4من البطالة. )الرسم البياني ة والحماي

من هذه البلدان تقدم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين املشمولين في قانون العمل والذي ينص  13في التشريعات الوطنية. ومع ذلك، فإن 

وعلى نحو أدق، تبلغ قيمة مكافأة نهاية الخدمة أجر أسبوع من العمل عن كل سنة كان ى محدود من الحماية لبعض العمال. على مستو 

والتي لديها استحقاقات الضمان االجتماعي في حالة البطالة، يعتبر التأمين اإلسالمي بلدانة من منظمة التعاون  15يعملها املوظف. وفقط 

نظم الضمان االجتماعي في دول منظمة التعاون االسالمي: 1.4الشكل 

 

 (NORMLEXمعايير العمل الدولية و قاعدة بيانات التشريعات الوطنية)المصدر: 

 برامج الحماية من البطالة
( بلدان أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي 56 ) 

 برنامج البطالة قائم في التشريع الوطني
( عضو في المنظمة  15 ) 

 الضمان االجتماعي
(OIC  13 عضو ) 

 المساعدة االجتماعية
(OIC 2 عضو ) 

 اليوجد برنامج تفطية البطالة ف
 (عضو في المنظمة 41)

 مدفوعات ترك الخدمة
( OIC 13 عضو ) 

اليوجد مدفوعات ترك 
 الخدمة

(OIC 28 عضو) 

 الحماية من البطالة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمينظرة عامة في برامج : 1.4الشكل 

 2013) (EPLex)المصدر: بيانات تشريع الحماية من البطالة ) 
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 د بعيد هو اآللية األكثر شيوعا لتوفير الحماية من البطالة.االجتماعي العام إلى ح

 عنصرا أساسيا من عناصر الحماية االجتماعية من أج
ً
ل وباإلضافة إلى الحماية من البطالة، فإن حماية األمومة للمرأة العاملة تعتبر أيضا

األمن الوظيفي املحافظة على األجور واالستفادة منها  الحفاظ على صحة األم ومولودها الجديد وكذلك توفير األمن الوظيفي لها. ويشمل

. وتتشكل نظم (UN,2010)أثناء فترة األمومة، والوقاية من الفصل أثناء الحمل وإجازة األمومة وخالل فترة التكيف بعد العودة إلى العمل 

 في منظمة الت 42التأمين االجتماعي املتعلقة بحماية األمومة في غالبية 
ً
 عضوا

ً
  .(2.4)الشكل اإلسالمي عاون بلدا

أسبوعا. وهذا يمثل  14أن مدة إجازة األمومة يي  2000( املوضح في اتفاقية حماية األمومة لعام 183وينص املعيار البلداني الحالي )رقم 

فإن العديد منها ال تطبق اإلسالمي أسبوعا. وبالنسبة لبلدان منظمة التعاون  12زيادة عن املعيار في االتفاقية السابقة والذ ينص على  

كانت لديهم فترات إجازة األمومة التي تلبي معيار اإلسالمي بلد في منظمة التعاون  50من أصل  7، فقط 2013املعايير الجديدة. ففي عام 

حاليا تلبي اإلسالمي في منظمة التعاون  بلد 26السابقة. ومع ذلك، فإن  الدوليةاالسبوع املنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل  12

  14الجديدة التي تنص على إجازة أمومة ملدة  الدوليةاملعايير 
ً
 (3.4)الشكل أسبوعا

 للقانون املتعلق بالتأمين 33.9، فقط نسبة 2014ومن حيث إصابات العمل، في عام 
ً
% من القوى العاملة العاملية تم تغطيتها وفقا

لى ذلك، فإن التغطية القانونية إلصابات العمل تحمي فقط العاملين في القطاع الرسمي، في . وعالوة ع(ILO, 2014)االجتماعي اإللزامي 

الحد األعلى واألدنى ملعدالت تغطية إصابات العمل للعمال  4.4حين نادرا ما يشمل العمال في القطاع غير الرسمي. ويلخص الشكل 

اإلسالمي كما يكشف الفارق الكبير بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون  القانونيين في البلدان األعضاء في منظمة التعاون االسالمي.

دار السالم  -٪. باإلضافة إلى النيجر وبروناي 95من حيث تغطية إصابات العمل القانونية. وقد سجلت الكويت أعلى معدل بنسية 

ن حيث أدنى معدالت التغطية إلصابات العمل ٪. أما م84والبحرين وتوغو حيث بلغت معدالت التغطية إلصابات العمل أعلى من 

 بنسبة 4.5القانونية وكما هو موضح في الشكل رقم 
ً
٪ تليها بنين وبوركينا فاسو وسيراليون وموريتانيا 4.7، فقد كانت تشاد األدنى معدال

والتي لديها معدالت اإلسالمي ن ٪ ملعدالت تغطية إصابات العمل القانونية. ولذلك، فإن العديد من بلدان منظمة التعاو 9مع أقل من 

 منخفضة لتغطية إصابات العمل يي بحاجة ماسة لتعزيز ظروف العمل بشأن السالمة والصحة املهنية.

 برامج املساعدات االجتماعية

 من؛ التحويالت النقدية املشروطة واملعاشات االجتماعية، والتغذية املدرسية 
ً
واملساعدات وتغطي برامج املساعدات االجتماعية كال

الغذائية والعينية فضال عن أنواع أخرى من برامج املساعدة االجتماعية. وفي هذا السياق، فإن التحويالت النقدية املشروطة يي املنافع 

وصات النقدية الدورية لألسر الفقيرة التي يحتاج املستفيدين منها إلى االمتثال لشروط معينة مثل االلتحاق باملدارس والتطعيمات والفح

الطبية. وتوفر املعاشات االجتماعية، التحويالت النقدية الدورية لكبار السن في الخارج أو املعاشات التكميلية املحسوبة ضمن نظام 

معاشات التقاعد. في حين توفر برامج التغذية املدرسية حصص اإلعاشة للطالب واملكمالت الغذائية والعينية ووجبات الطعام املدرسية. 

ملساعدات الغذائية والعينية بطاقات الطعام أو اإلعانات الغذائية التي تستهدف الفئات الضعيفة. وتتكون برامج املساعدة وتشمل ا

 االجتماعية األخرى من استحقاقات األسرة واألطفال، فضال عن استحقاقات العجز.
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غير متوفرة. ومع ذلك، من اإلسالمي وبخصوص برامج املساعدات االجتماعية املذكورة أعاله، فإن البيانات لغالبية بلدان منظمة التعاون 

التي تتوفر بياناتاتها، لوحظ  أن الغابون ومصر لديها نسبة عالية نسبيا من السكان املشاركين في اإلسالمي بين بلدان منظمة التعاون 

٪ من املعاشات االجتماعية غير املعتمدة 21.7٪ على التوالي(، في حين كازاخستان تغطي 43.8٪ و 42.9غذاء والتحويالت العينية )برامج ال

على اشتراكات السكان. وقد استحدثت 

ما يعرف  1994أوزبكستان أيضا في عام 

باملساعدات االجتماعية الالمركزية. ويي تعتمد 

يدية قبل انهيار على املجموعات املحلية التقل

االتحاد السوفيتي و املعروفة في املجتمع باسم 

"محلة" من أجل تنفيذ بعض برامج املساعدات 

االجتماعية وتحديد املستفيدين منها. وفي عام 

٪ من نفقات املساعدات 64، كانت تدار 2009

االجتماعية في أوزبكستان من خالل املحليات 

(ADB, 2011). 

 

 برامج سوق العمل

هناك نوعان من برامج سوق العمل: برامج 

سوق العمل النشطة وبرامج سوق العمل غير 

النشطة. برامج سوق العمل النشطة تساعد 

الناس على تأمين فرص العمل، وتعمل بشكل 

رئيي ي على تنمية املهارات وبرامج التدريب، 

وكذلك برامج العمل الخاصة مثل: األشغال 

ل العمل. ومن العامة أو برامج الغذاء مقاب

ناحية أخرى، تشمل برامج سوق العمل غير 

النشطة أشكال مختلفة من التأمين االجتماعي 

مثل التأمين ضد البطالة ومكافئات نهاية 

 الخدمة.

وكما هو الحال بالنسبة للمساعدات 

االجتماعية، فإن البيانات غير متاحة لغالبية 

بشأن العناصر اإلسالمي بلدان منظمة التعاون 

رئيسية لبرامج سوق العمل. بينما في بلدان ال

التي تتوافر عنها اإلسالمي منظمة التعاون 

البيانات، تعتبر برامج سوق العمل النشطة 

 (2013برامج حماية األمومة في دول أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي ): 3.4الشكل 

 

 .2013مؤشرات المرأة والرجل، إحصاءات و المصدر:

توزيع دول أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي حسب املدة التشريعية إلجازة : 4.4الشكل 

 (2013األمومة )

*مدة إجازة األمومة سواء مدفوعة األجر وغير مدفوعة  .2013 والرجل، المرأة ومؤشرات إحصاءاتالمصدر: 

 األجر
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 لبرامج سوق العمل. وفي هذا السياق، يبين الج
ً
 رئيسيا

ً
نسبة السكان املشاركين في برامج سوق العمل النشطة في  1.4رقم  دول مكونا

٪ واليمن وباكستان 18ي منظمة التعاون اإلسالمي، حيث من بينها أوغندا متمثلة بأعلى معدالت التغطية بأكثر من البلدان األعضاء ف

٪ من 36٪ و 23٪. و في أفغانستان وبنغالديش فإن برامج سوق العمل النشطة تمثل ما نسبته 0.1متمثلة بأدنى معدالت التغطية بأقل من 

 . و يتمثل املكون الفرعي األكثر أهمية في برامج سوق العمل النشط ببرنامج األشغال (ADB, 2011)توالي نفقات الرعاية االجتماعية، على ال

 الرسمي يعتبر األكبر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.العام وذلك نظرا ألن قطاع العمل غير 

وفي برامج األشغال العامة، يتم توظيف العمال 

الحرفيين الفقراء في برامج عمل قصيرة األجل مثل 

العمل في بناء البنية التحتية والطرق املحلية. وفي 

املقابل، يحصل هؤالء العمال على أجور الكفاف " 

الحد األدنى لألجور". وقد تساعد أيضا برامج األشغال 

ة املحلية وقدرتها املؤسسية العامة على تعزيز الحكوم

لتنفيذ سياسة التنمية وكذلك زيادة املشاركة املحلية. 

ويعتبر برنامج الغذاء مقابل العمل مكون آخر من 

برنامج سوق العمل النشط والذي يقدم الطعام 

للمجتمعات كحافز للمشاركة في مشاريع البنية 

التحتية. فعلى سبيل املثال، في أفغانستان، شارك في 

من العمال املهرة  5800ذا النوع من البرامج أكثر من ه

وغير املهرة في بناء البنية التحتية مثل السدود وأنظمة 

 .(ADB, 2011)الري وكذلك شبكات الطرق التي تصل القرى باألسواق الكبرى 

أو آخر  2013دول املنظمة،  سوق العمل النشط في : برامج 1.4الجدول 

 املعلومات املتوفرة

 التغطية الدول 

 18,39 أوغندا

 8,30 املغرب

 5,62 ألبانيا

 4,33 دجيبوتي

 4,32 بنغالديش

 2,31 أذربيجان

 2,08 سينيغال

 0,43 كوت ديفوار

 0,21 العراق

 0,07 باكستان

 0,07 اليمن

   ASPIRE املصدر: البنك الدولي، 

 (2012بالنسبة المئوية من قوة العمل ) العملإلصابات  القانونية غطيةتقديرات الت: 4.4الشكل 

 

 المصدر: منظمة الشغل الدولية
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 مؤشر الحماية االجتماعية 3.1.4

( من قبل بنك التنمية SPIلقد تم تطوير مؤشر الحماية االجتماعية )

. حيث يعتبر هذا املعيار الشامل األول 2005( في عام ADBاآلسيوي )

لنظم الحماية االجتماعية في آسيا واملحيط الهادئ. ويعتبر املؤشر 

( هو املبلغ املرجح ملؤشرات الحماية SPIالعام للحماية االجتماعية )

( املتعلقة بالتأمين االجتماعي واملعونة االجتماعية  SPIsاالجتماعية )

برامج سوق العمل حيث تتوافق األوزان مع األحجام النسبية و 

ملجموعات املستفيدين املحتملين من كل من هذه البرامج الرئيسية 

نتائج مؤشر الحماية االجتماعية  2.4رقم  دول الثالثة. ويقارن الج

SPI  مع نفقات الحماية اإلسالمي بلدان من منظمة التعاون  10لـ

 .7الناتج املحلي اإلجمالياالجتماعية كنسبة من 

وسجلت جمهورية قيرغيزستان أعلى معدل ملؤشر الحماية 

                                                           
7
منها بلدان في منظمة التعاون اإلسالمي. ولذلك، فإن التحليل في هذا القسم يقتصر  10بلدا في آسيا واملحيط الهادئ،  35تاحة فقط لبيانات عن برامج الحماية االجتماعية الحكومية ويي م SPIيغطي   

 .ADB (2011)انظر  SPIفقط على هذه البلدان التي تتوافر عنها بيانات. ملزيد من املعلومات حول 

والحماية  (SPI) االجتماعية مؤشر الحمايةإنفاق   :2.4 جدول 

في  من الناتج املحلي اإلجمالي مئويةكنسبة  اإلنفاق (SP)االجتماعية 

 ،اإلسالمي التعاون منظمة  البلدان األعضاء في مجموعة مختارة من

 الدول 
مؤشر الحماية 

 االجتماعية

ب % من  SP إنفاق 

 الناتج املحلي اإلجمالي 

 14,95 0,32 قيرغيزستان

 8,43 0,30 أوزباكستان

 6,31 0,19 أذربجان

 3,43 0,14 ماليزيا

 4,92 0,12 املالديفجزر 

 1,57 0,05 بنغالديش

 1,22 0,04 طاجكستان

 0,67 0,02 إندونيسيا

 1,21 0,02 أفغانستان

 0,38 0,01 باكستان

 الحماية االجتماعية مؤشر ،ADB:املصدر

 سياسات سوق العمل النشطة :1.4 النافذة

( لزيادة فرص العمل للباحثين عن العمل وتحسين التوازن بين الوظائف املتاحة واملوظفين ALMPيتم تنفيذ سياسات سوق العمل النشطة )

وتشجيع الناس على السعي الحثيث للحصول على العمل للحفاظ ملساعدة الناس على التكيف مع التغير السريع  ALMPاملؤهلين. وقد تم تصميم 

على معدالت بطالة منخفضة. وعند صياغة السياسات، والتي تستهدف على نحو فعال السكان املعرضين للخطر، فمن الضروري أن تأخذ بعين 

ات الفرعية للسكان من غيرها. وهناك ثالث فئات اإلعتبار حقيقة أن نسبة البطالة على املدى الطويل يي أكثر وضوحا بالنسبة لبعض املجموع

 رئيسية يي: خدمات التشغيل العامة، وبرامج التدريب وإعانات العمالة.

 ومن أجل ضمان تحسين فعالية سياسات سوق العمل النشطة، ينصح من قبل املفوضية األوروبية باآلتي:

تحول العاطلين عن العمل إلى البطالة طويلة األجل، ولذلك ينبغي التركيز على تفعيل تحتاج البرامج لالضطالع بها في مرحلة مبكرة للحيلولة دون  -

 البطالة طويلة األجل؛

 ينبغي التوصيف املبكر من أجل الكشف عن مجموعة املخاطر واعتماد التدابير املناسبة؛  -

 لتلبية احتياجاتهم. تحتاج إلى  السعي الكتساب املهارات املناسبة، والتدريب يجب أن يكون موجه بشكل جيد لفئات -
ً
محددة ومصمم خصيصا

 استهداف التدريب املنهي املستند على وظائف وأعمال موجهة )على أساس مكان العمل القائم أو جنبا إلى جنب مع املدرسة(.

العمل وخاصة في أوقات ارتفاع يجب أن تستهدف إعانات لألجور بشكل جيد وأن تستخدم على نطاق ضيق. وينبغي أن تقدم اإلرشادات ألصحاب  -

 معدالت البطالة على اعتبار أن إعانات األجور قد ال تكون ذات جاذبية ألصحاب العمل.

 تحتاج تدابير خلق فرص العمل لتكون مصممة بشكل جيد وتحتاج إلى اعتماد التدريب؛ -

 ALMPظ بالعمال بعد انتهاء الدعم، أو جنبا إلى جنب مع تدابير يجب أن تكون اآلليات في املكان الذي تقدم فيه حوافز ألصحاب العمل لالحتفا -

 األخرى من أجل تحسين فرص العمل للمستفيدين ضمن برامج متكاملة؛

 األخرى مثل )التدريب(. ALMPالبرامج، مثل العمالة املدعومة، يجب أن تستخدم على نطاق ضيق أوجنبا إلى جنب مع التدابير  -

 بشكل خاص على الشباب، بالنظر إلى املعدالت املرتفعة من الخمول والبطالة.وهناك حاجة إلى التركيز 

 http://goo.gl/4Rnzvrاملصدر: املفوضية األوروبية، 
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خط الفقر، في حين سجلت باكستان ٪ من نفقات 32% وهذا يعني أن إنفاقها على الحماية االجتماعية يساوي 32بنسبة  SPIاالجتماعية 

 %.1بنسبة  SPIأدنى معدل ملؤشر الحماية االجتماعية 

٪ من الناتج 8.43%، وهذا يعني أن اإلنفاق على الحماية االجتماعية يمثل 30نسبة  SPIوفي أوزبكستان سجل مؤشر الحماية االجتماعية 

بلدان من األعضاء  5%. وإلى جانب ذلك، فإن 14.95املحلي اإلجمالي، وهو ما يقرب من نصف معدل جمهورية قيرغيزستان والذي يساوي 

تتراوح  SPIطاجيكستان وبنغالديش لديها مؤشرات حماية اجتماعية في منظمة التعاون اإلسالمي، ويي باكستان وأفغانستان وإندونيسيا و 

 ٪ )بنغالديش(.1.57٪ )باكستان( إلى 0.38%. ونسبتهم من نفقات الحماية االجتماعية مقارنة بالناتج املحلي اإلجمالي يتراوح من 5-%1بين 

تفعة في كل من، أوزبكستان وجمهورية قيرغيزستان وأذربيجان املتعلقة بالتأمينات االجتماعية مر  SPIsوتعتبر مؤشرات الحماية االجتماعية 

 للحماية االجتماعية  4.5)الشكل 
ً

 مؤشرات مرتفعة إجماال
ً
(. ويهيمن التأمين 4.2)الشكل  SPIs(. باإلضافة لذلك، تتمتع هذه البلدان أيضا

ة التعاون اإلسالمي. وكذلك مؤشرات الحماية بلدان من البلدان األعضاء في منظم 6االجتماعي كجزء من الحماية االجتماعية في 

 في كل من، أوزبكستان وجمهورية قيرغيزستان وأذربيجان بمعدالت  SPIsاالجتماعية 
ً
املتعلقة باملساعدات االجتماعية تعتبر مرتفعة نسبيا

بشكل عام، حيث أن املتوسط  لبرامج سوق العمل تعتبر منخفضة جدا SPIs% على التوالي. مؤشرات الحماية االجتماعية 6% و 14% و9

% فقط، ويرجع السبب الرئيي ي لذلك أن حجم املستفيدين 0.02يعادل اإلسالمي من البلدان األعضاء في منظمة التعاون  9لعدد 

 مرتفعة SPIsاملستهدفين من برامج سوق العمل منخفض نسبيا. ومع ذلك، فإن بنغالدش وأفغانستان لديها مؤشرات الحماية االجتماعية 

 نسبيا لهذه البرامج، ويرجع ذلك إلى برامج سوق العمل الكبيرة والنشطة.

وعالوة على ذلك، يعتبر اتساع وعمق مؤشر الحماية االجتماعية مفيد في حال التقييم الشامل لنظام الحماية االجتماعية في البالد. وفي 

 فوائد الحماية االجتماعية، في حين يشير العمق إلى هذا السياق، يشير االتساع إلى نسبة املستفيدين املستهدفين الذين يت
ً
لقون فعال

 متوسط حجم الفوائد التي يحصل عليها هؤالء الناس. ومن الجدير بالذكر أن هذين البعدين املتعلقين بالحماية االجتماعية يرتبطان 

، بمعنى أنه إذا كان هناك عدد قليل من املستفيدين من الحماية اال 
ً
 عكسيا

ً
جتماعية، فإن متوسط حجم فوائدها يمكن أن تكون ارتباطا

، وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك الكثير من املستفيدين، فقد يكون متوسط حجم فوائدها منخفضة نسبيا.ويبين 
ً
مرتفعة نسبيا

يانات، وفي حين أن ماليزيا بلدان آسيوية فقط التي تتوفر عنها الب 10فإن اإلسالمي أنه من بين بلدان منظمة التعاون  6.4الشكل رقم 

(، فإن إندونيسيا لديها أدنى متوسط عمق لتغطية الحماية 1.36لديها أعلى متوسط عمق لتغطية الحماية االجتماعية بمؤشر )

 (.0.03االجتماعية بمؤشر )
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وأما من حيث اتساع نطاق تغطية الحماية 

االجتماعية، فإن باكستان وأفغانستان وماليزيا 

لديها أدنى متوسط اتساع. وهذا يدل على أنه في 

ماليزيا على سبيل املثال، في حين يحصل عدد 

قليل من املستفيدين على فوائد كبيرة إلى حد 

ما، فإن الغالبية العظمى تحصل على منافع 

. في حين تقف إندونيسيا في تناقض 
ً
صغيرة نسبيا

حاد مع ماليزيا. حيث كان لديها أدنى عمق و ثاني 

٪ من 69. وبتعبير أدق، فإن 0.69أعلى اتساع مع 

 مجموع املستفيدين املحتملين من الحماية

 االجتماعية يتلقون بعض املنافع.

 السالمة والصحة املهنية 2.4

  (OSH)يمكن تعريف السالمة والصحة املهنية 

بشكل عام بأنه املجال املعني في التقييم 

والسيطرة على األخطار التي تنشأ في مكان العمل 

والتي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة ورفاه 

العمال. و تغطي السالمة والصحة املهنية عددا 

كبيرا من التخصصات والعديد من أماكن العمل 

واملخاطر البيئية. ولقد تم تطوير نطاق السالمة 

حة املهنية استجابة للتغيرات االجتماعية والص

والسياسية والتكنولوجية واالقتصادية في العالم. 

وفي هذا السياق، شكل التقدم التكنولوجي 

السريع والتطورات املهمة في مجال النقل 

واالتصاالت وتغير أنماط العمل وكذلك التغيرات 

في ممارسات تنظيم العمل، أنواع جديدة من 

عرض للمخاطر. وكذلك أثرت املخاطر والت

التغيرات الديموغرافية والتي تسبب الضغوط 

 على هذه الخلفية، ملحة عامة عن 
ً
على البيئة العاملية على ممارسة السالمة والصحة املهنية في عالم العمل. ويعرض هذا القسم استنادا

 على االتجاهات بشأن السالمة والصحة املهنية من حيث الحوادث املهنية واألمرا
ً
ض املسببة للوفاة واملرتبطة بالعمل ويسلط الضوء أيضا

  بعض التدابير التنفيذية ذات الصلة مثل تفتيش العمل واملساومة الجماعية.

 

مؤشر الحماية االجتماعية حسب البرنامج في دول أعضاء منظمة التعاون : 5.4الشكل 

 (2010اإلسالمي)

 
 ..ADBالمصدر: مؤشر الحماية االجتماعية 

عمق وتوسع مؤشر الحماية االجتماعية في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون : 6.4الشكل 

اإلسالمي

 
 . ADBالمصدر: مؤشر الحماية االجتماعية 
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 ملحة عامة عن االتجاهات السائدة 1.2.4

القاعدة التشريعية وممارسات اإلبالغ عن الحوادث املهنية  تختلف

واألمراض املرتبطة بالعمل بين البلدان. ولذلك، هناك اختالفات 

في إحصاءات الحوادث املهنية واألمراض ذات الصلة بالعمل بين 

البلدان بسبب املمارسات املختلفة إلعداد التقارير. و وفقا ألحدث 

، كان هناك أكثر من ILO الدوليةمة العمل تقديرات العاملية ملنظال

. والحادث املنهي (ILO, 2013b)حوادث مهنية مميتة  321,000

املؤدي للوفاة هو نتيجة لحادث منهي حيث تقع الوفاة في غضون 

حالة وفاة  6300سنة واحدة من يوم وقوع الحادث. ويقدر أن 

حالة تحدث نتيجة أنواع  5500جراء العمل تحدث كل يوم، و 

مليون  160مختلفة من األمراض املرتبطة بالعمل. الى جانب ذلك، 

مراض غير املميتة املرتبطة بالعمل تحدث حالة من حاالت األ 

 األمراض املهنية إلى تكبد (ILO, 2013b)سنويا 
ً
. وتؤدي أيضا

تكاليف ضخمة. حيث أنها تقلل من إنتاجية العمال وزيادة نفقات الرعاية الصحية. وفي هذا الصدد، كما تؤدي حوادث العمل واألمراض 

 .(ILO, 2013b)اإلجمالي العالمي  ٪ من الناتج املحلي4إلى خسارة سنوية تقارب 

 

 

: نسب الحوادث املهنية املميتة واالمراض املميتة املتعلقة 3.4الجدول 

 بالعمل

 السنة
املهنة غير مميتة )اليزيد الحوادث 

 الغياب فيها عن أربعة أيام(

األمراض املميتة 

 املتعلقة بالعمل

   *النسبة                العدد  

   نسبة12,534       263,621,966 1998

2000   2,028,003 

   نسبة12,218       268,023,272 2001

2002   1,945,115 

   نسبة12,966       336,532,471 2003

2008 317,421,473       10,612 2,022,570 

   نسبة9,786         313,206,348 2010

 عدد * .2014 .وآخرون Hamalainenو .Takalaاملصدر

القوى  ينتمون إلى شخص 100000لكل  الحوادث املهنية

 العاملة

 (OIC-OSHNET: شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية )4.2 النافذة

للحدود تهدف إلى إقامة تعاون وثيق في مجال تبادل املعرفة  ( هو مشروع شبكة عابرةOIC-OSHNETشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية )

برامج في مجال السالمة والخبرات والتكنولوجيات الجديدة وإجراء البحوث املشتركة والتدريب وتبادل املمارسات الجيدة وتنظيم املبادرات الجديدة واملشاريع وال

واإلقليمية وتبادل الباحثين واملمارسين لبرامج الصحة والسالمة املهنية، وإقامة عالقات وطيدة بين  والصحة املهنية بين املؤسسات املماثلة املحلية والوطنية

ء في منظمة السلطات الوطنية، وصانعي السياسات، ومؤسسات الضمان االجتماعي ومنظمات أصحاب العمل والعمال النشطة في هذا املجال في البلدان األعضا

 املؤتمر اإلسالمي.

( على تعزيز قدرات كل من املوارد املؤسسية والبشرية للبلدان األعضاء في منظمة OIC-OSHNETة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية )تعمل شبك

ية وورش العمل التعاون اإلسالمي في مجال الصحة والسالمة املهنية من خالل تنظيم برامج التعاون والشراكة، بما في ذلك اجتماعات الشبكة نصف السنو 

األنشطة التعاونية بهدف ودورات بناء القدرات، والبحوث املشتركة مثل تطوير السالمة املهنية في منظمة التعاون اإلسالمي و معايير الصحة اإلرشادية وغيرها من 

 تحسين نوعية الخدمة في املنطقة.

(  السالمة املهنية في منظمة التعاون اإلسالمي ومعايير الصحة اإلرشادية OIC-OSHNETولقد طورت شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية )

ولة من مؤسسات منظمة التعاون بهدف إنفاذ اللوائح الصحية والسالمة املهنية واملعايير البلدانية وتعميم معايير الصحة والسالمة املهنية فيما يتعلق باملشاريع املم

 اإلسالمي ذات الصلة.
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ومن ناحية أخرى، ال يزال عدد من األمراض املؤدية للوفاة واملرتبطة بالعمل في العالم تبقى على األغلب متقاربة مع انخفاض طفيف في 

 أكثر من (4.3)الجبلدان  2008مقارنة بعام  2011عام 
ً
مليون من الحوادث املهنية غير املميتة ) بما ال يقل عن أربعة  313. وهناك أيضا

. والحادث املنهي غير القاتل هو نتيجة وقوع حادث منهي ال يؤدي إلى املوت. ويبقى عدد ونسبة الحوادث املهنية غير 2010ب( في عام أيام غيا

 .2008مع انخفاض طفيف مقارنة بعام  2010املميتة متقاربة إلى حٍد ما في عام 

وعلى الصعيد العالمي، بلغت أمراض الدورة 

٪ والتي 29٪ والسرطان بنسبة 35الدموية نسبة 

من  2/3تعتبر من أعلى األمراض املسؤولة عن 

الوفيات الناجمة عن األمراض املرتبطة بالعمل، 

٪ واألمراض 15تليها الحوادث والعنف بنسبة 

(. وقد أظهرت 4.7٪ )الشكل 10املعدية بنسبة 

لحديثة أن األمراض التي تعزى للعمل األبحاث ا

تزيد في البالد التي تنتقل من مرحلة النمو إلى 

 .Takala, J., Hamalainen, P)الحالة األكثر تقدما 

et al 2014).  

التشريعات واألنظمة املناسبة جنبا إلى تعتبر 

جنب مع وسائل التنفيذية، ضرورية لحماية 

سالمة العمال وصحتهم. ولذلك، يمكن تأمين 

 الصحة والسالمة املهنية من قبل نظام تفتيش 

مالئم ومناسب. وجنبا إلى جنب مع تفتيش 

ط املفاوضات بين أرباب العمل والعمال. وحيث أن العمليات العمل، هناك أيضا أحكام تتعلق باملفاوضة الجماعية، والتي تحدد شرو 

 التشريعية بطيئة، فإن االتفاقات الجماعية يي أكثر مالءمة لوضع املتطلبات املتعلقة بظروف العمل وبيئة العمل في املؤسسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 2011 : نسبة الوفيات في العالم المتعلقة بالعمل7.4الشكل 
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  والهجرة املشاركة 5

 

 

يبحث هذا القسم، املشاركة والهجرة في أسواق العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. القسم األول من هذا التقرير 

من منظور مقارن وحلل البيانات ملختلف اإلسالمي ناقش وحلل معدالت مشاركة القوى العاملة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

والعمر. وعلى الرغم من أن التحليل الذي في القسم األول يقدم بعض األفكار حول األسباب الجذرية الرتفاع معدل الخمول فئات الجنس 

لدى السكان، فإنه ال يزال من املفيد التركيز على السبب في أن بعض قطاعات من السكان مثل النساء والشباب وكبار السن في املجتمع 

ج القوى العاملة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل هذا القسم على لديهم ميل أكبر للبقاء خار 

 مناقشة التحديات املتعلقة باملشاركة في القوى العاملة، ويناقش العديد من اآلثار املترتبة على تلك السياسات.

 موضوع هجرة األيدي العاملة،
ً
وهو عامل مهم آخر يؤثر على أسواق العمل بطرق مختلفة. وقد تم إجراء  ويتناول هذا القسم أيضا

مناقشات حول هجرة العمال غير املهرة واملهرة بشكل منفصل. وفي هذا الصدد، فإن التحليل في هذا القسم يعكس التحديات املحددة 

التعاون اإلسالمي. وبعد مناقشة التحديات واآلثار الناجمة عن الهجرة من كال املجموعتين من العمال في البلدان األعضاء في منظمة 

 املترتبة على هجرة األيدي العاملة، تم تقديم توصيات وسياسيات محددة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 

 املشاركة 1.5

شاركة يوجد مفهوم الخمول في املشاركة تعني إشراك السكان في الذين هم في سن العمل في قوة العمل. وعلى العكس من مفهوم امل

اقتصاديات العمل. ويتم استخدام معدل الخمول لقياس نسبة السكان الذين هم في سن العمل في البالد وال يشاركون بنشاط في سوق 

٪، 100العمل، ال من خالل العمل وال من خالل البحث عن وظيفة. ومجموع معدل الخمول ومعدل املشاركة في القوى العاملة يساوي 

 مما يعكس إجمالي عدد السكان في سن العمل.

وهناك مجموعة متنوعة من األسباب التي تجعل بعض األفراد ال يشاركون في القوى العاملة. من بين هذه األسباب، رعاية أفراد األسرة 

األشخاص الخاملين، ألي سبب من والتقاعد واملرض والعجز والتعليم وعدم توافر وظائف مناسبة وعدم الرغبة في العمل. وزيادة عدد 

 األسباب، يمكن أن يغير معدل البطالة ألنه يمكن أن يقلل من عدد العاملين.

مقارنة  2014٪ في عام 40.2آخذ في االنخفاض ببطء، حيث انخفض إلى اإلسالمي ومعدل الخمول في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

والبلدان املتقدمة، لوحظ وجود اتجاه اإلسالمي البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون (. وفي 5.1)الشكل  2000٪ في عام 41.2بـ 

س
ام

لخ
م ا

س
لق

 ا
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٪ في عام 34.4إلى اإلسالمي صعودي طفيف حيث ارتفع معدل السكان غير الخاملين في البلدان النامية غيراألعضاء في منظمة التعاون 

بلد ضمن مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، فإن قطر وموزمبيق وبوركينا فاسو . وعلى مستوى كل 2000٪ في عام 31.6مقارنة بـ  2014

وعلى الرغم من أن معدل الخمول قد تراجع بوتيرة  لديها أدنى معدالت خمول بينما فلسطين واألردن والعراق لديها أعلى معدالت خمول. 

ون اإلسالمي. حيث تؤدي البيئة والسياسات غير املشجعة املتعلقة بطيئة، إال أن متوسط املعدل يبقى مرتفعا نسبيا ملجموعة منظمة التعا

وتوضح األقسام يع قدر كبير من السكان الخاملين. إلى تجماإلسالمي بالنساء والشباب وكبار السن في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 بعض التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة لكل فئة:الفرعية التالية بعض التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الفئات، كما تناقش 

 

 تشجيع مشاركة النساء في القوى العاملة 1.1.5

واألنشطة االقتصادية، هامة للنمو والتنمية االقتصادية. ولذلك تم تطوير مؤشر الفجوة بين الجنسين تعتبر مشاركة املرأة في قوة العمل 

في املنتدى االقتصادي العالمي للحد من حجم التفاوت القائم على أساس نوع الجنس في البلدان. ويسمى أحد األبعاد الرئيسية األربعة في 

 ال يمنع فقط البلدان من هذا املؤشر "املشاركة االقتصادية للمرأة"
ً
. ووفقا لهذا املؤشر، فإن النسبة األعلى من النساء الخامالت اقتصاديا

الوصول إلى الناتج املحلي اإلجمالي املتوقع ولكن أيضا يعمل على التفاوت بين الجنسين في املجتمع، حيث ال يمكن للمرأة أن تحصل على 

دم وجود الحريات االقتصادية )أو محدودية وجودها( للنساء، إلى بعض املشاكل الخطيرة حريات اقتصادية متساوية مع الرجل. و يؤدي ع

كالحد من وصولهن إلى الخدمات األساسية مثل التعليم والصحة. وبالتالي فإن محدودية فرص الحصول على الخدمات األساسية سوف 

 ا اإلنتاجية، وبالتالي يعيق تحقيق الدخل لحياة أفضل.يحد من إمكانات النمو االقتصادي والتنمية عن طريق الحد من مشاركته

وباختصار، املشكلة املتعلقة باملشاركة االقتصادية قد تتطوير إلى مشكلة خطيرة في مراحل الحقة، وهو ما يعكس أهمية هذه املسألة 

إلسالمي، لوحظ اتجاها نحو االنخفاض، لصانعي السياسات. ومن حيث معدل الخمول بين اإلناث في البلدان األعضاء في منظمة التعاون ا

. ومع ذلك، فإن الخمول بين اإلناث هو أقل من ذلك بكثير في 2000٪ في عام 61.6عن مستواه من  2014٪ في عام 58.8حيث انخفض إلى 

)انظر اإلسالمي ٪( مقارنة مع مجموعة منظمة التعاون 46.8٪( والبلدان املتقدمة )47.4)اإلسالمي البلدان النامية غير منظمة التعاون 

ال توفر بيئة مواتية جدا للمرأة للمشاركة في اإلسالمي (. وهذا يعني أن أسواق العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 1.7القسم 

  قوة العمل.

وقد استخدم مؤشر آخر لتعقب املشاركة 

تصادية للمرأة في األنشطة االقتصادية وهو االق

معدل املشاركة في القوى العاملة الذي تمت مناقشة 

 5.2من هذا التقرير. الشكل  1تفاصيله في القسم 

يسلط الضوء على وجود فرق واضح بين معدالت 

الرجال والنساء املشاركين في القوى العاملة. ووفقا 

سين بأكثر من للبنك البلداني، هناك تفاوت بين الجن

نقطة مئوية بين الرجال والنساء في البلدان  30

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ويي أعلى 

فجوة ملحوظة بين الجنسين مقارنة مع مجموعات 

(. ففي البلدان املتقدمة، 5.2البلدان األخرى )الشكل 

2015-2000 في المئة نسبة مجموع الخمول: 1.5الشكل 

 
 المتوقعة(.: pالمقدرة  :e) ،WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر



 

78 

 17نقاط مئوية، في حين كان املعدل العالمي يصل إلى  7نحو حيث سجل قياس الفجوة بين الجنسين في معدالت مشاركة القوى العاملة 

نقطة مئوية. حتى بالنظر في املؤشر األساس ي ملعدالت 

املشاركة في القوى العاملة، فإنه يكشف أن البلدان 

في حاجة إلى اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاون 

وضع سياسات خاصة لتشجيع مشاركة املرأة في 

والحد من التفاوت بين  األنشطة االقتصادية

 الجنسين في الحياة االقتصادية. 

والسياسات التي تتبعها البلدان املتقدمة والبلدان 

مع معدالت اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاون 

مرتفعة من مشاركة النساء في القوى العاملة، مثل 

موزمبيق وكازاخستان، يمكن أن تشكل أساسا لوضع 

رأة في جبلدان أعمال من أجل تمكين مشاركة امل

األنشطة االقتصادية في بلدان أخرى في منظمة 

التعاون اإلسالمي. حيث تم مناقشة العناصر 

الرئيسية لجبلدان األعمال من أجل املرأة من خالل 

أربعة محاور عريضة ويي: التعليم والصحة والحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية والعنف واملجتمع املدني.

 التعليم

من معدالت محو أمية منخفضة على حد سواء للذكور واإلناث، والناجمة عن اإلسالمي اء في منظمة التعاون تعاني البلدان األعض

انخفاض مستويات االستثمار في التعليم األساس ي مقارنة مع البلدان املتقدمة. ومع ذلك، فإن األمية بين اإلناث أكثر شيوعا من الذكور، 

ألنشطة االقتصادية خالل حياتهن. وحتى عندما يشاركن، فهؤالء النساء األميات غير قادرات على األمر الذي يحد من مشاركة املرأة في ا

 العمل إال في وظائف منخفضة اإلنتاجية واملردود، مثل األعمال املنزلية أو األنشطة الزراعية.

دالت االلتحاق باملدارس واإلكمال في التعليم تحرز تقدما في تحسين معاإلسالمي وعلى الرغم من أن البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

االبتدائي والثانوي والعالي، ال يزال هناك مجاال واسعا للتنمية. وعالوة على ذلك، فهناك اختالفات هامة لوحظت بين السكان الذكور 

صدد، ينبغي للسياسات التعليمية واإلناث من حيث معدالت االلتحاق باملدارس واإلكمال حيث يتم في الغالب إهمال اإلناث. وفي هذا ال

لحضور واستكمال مستويات أعلى من التعليم لتحسين مهاراتهن اإلسالمي تشجيع النساء في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

تويات، ومؤهالتهن. وتحقيقا لهذه الغاية، و ينبغي أن تكون سياسات تحقيق وصول أكبر وعلى قدم املساواة في التعليم على جميع املس

الشغل الشاغل لصانعي السياسات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وعالوة على ذلك، هناك اختالفات ملحوظة بين 

من حيث مستويات تعليم املرأة ومشاركتها في األنشطة االقتصادية. وعلى وجه الخصوص، اإلسالمي البلدان األعضاء بمنظمة التعاون 

(. ولذلك، 2014cفي مؤشرات التعليم بين بلدان آسيا الوسطى وبلدان جنوب الصحراء أصبحت أكثر وضوحا )مركز أنقرة، فإن االختالفات 

من حيث الحصول على قدم اإلسالمي هناك مجال للتنمية وممارسات أفضل لنإستفادة من البلدان األخرى األعضاء في منظمة التعاون 

( TVETبين النساء والرجال. وباإلضافة إلى التعليم النظامي، فإن التعليم الفني وبرامج التدريب املنهي ) املساواة في التعليم والتعليم العالي

العاملة )النقطة ى الفجوة بين الجنسين في نسبة المساهمة في القو: 2.5الشكل 

2013، المئوية(

 

نسبة  –مؤشرات التنمية العالمية، . الفجوة بين الجنسين: نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة  WDIالمصدر: 

 مشاركة المرأة في القوى العاملة.



  

79 

على زيادة مشاركة املرأة في قوة العمل واألنشطة االقتصادية. حيث أن برامج اإلسالمي سوف تساعد البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

ر مفيدة للكبار والشباب الذين هم في حاجة إلى مهارات إضافية من شأنها أن تساعدهم على توليد ( تعتبTVETالتدريب التقني واملنهي )

 وصفا مفصال لفوائد برامج التدريب املنهي والتقني. 2.4قيمة مضافة للمجتمع. ويقدم القسم 

لى التعليم الرسمي وتنفيذ برامج التدريب وعموما، في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ودون ضمان املساواة في الحصول ع

املنهي والتقني املصممة خصيصا للنساء مع أخذ الظروف االجتماعية واالقتصادية املحلية بعين االعتبار، فإنه ليس من السهل تحقيق 

 أعلى مشاركة للنساء في القوى العاملة.

 الصحة

لى جانب الظروف االجتماعية واالقتصادية املحلية، يؤثر على صحة املرأة ومما ال شك فيه، أن الوصول املحدود للمرأة في التعليم، إ

وقرارها باملشاركة في الحياة العملية. حيث أن النساء في البلدان النامية، بما في ذلك األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، هن تحت 

وهذا يؤدي إلى مشكالت صحية لألمهات خالل فترة ما قبل  ضغط الخصوبة العالية والتي تمنعهن من االستثمار في التنمية الذاتية،

(. و عدم وجود أو الوجود املحدود للخدمات وشبكات األمان االجتماعي مثل توفير تغطية 2013الوالدة وفترة ما بعد الوالدة )مركز أنقرة، 

 أيضا بالنسبة للنساء، وبالتالي يؤدي إلى 
ً
تأثير سلبي على قرارهن باملشاركة في سوق العمل. وعلى ما قبل الوالدة تجعل األمر أكثر تدهورا

عاما. حيث أن هؤالء الزوجات  19-15وجه الخصوص، تصبح املشكلة أكثر وضوحا للزوجات واألمهات املراهقات التي تتراوح أعمارهن بين 

نابعة من الزواج املبكر واإلنجاب في سن الشابات واألمهات في الغالب ال يمكن أن تنتهي دراستهم وأنهم يعانون من مشاكل صحية خطيرة 

مبكرة. فكل من التعليم والحالة الصحية لهذه األمهات الشابات تؤثر سلبا على قرارهم باملشاركة في األنشطة االقتصادية الرسمية وفرص 

 (.WHO ،2013العمل في السوق )

حاجة إلى استثمار املزيد في صحة األم للحد من وفيات األمهات باإلسالمي وتبرز هذه املناقشات أن البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

أيضا للتصدي النتشار ارتفاع معدل اإلسالمي ووفيات األطفال حديثي الوالدة. وتحتاج العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

شاركتها في القوة العاملة واألنشطة االقتصادية الخصوبة وخاصة في املناطق الريفية التي تؤثر على الحالة الصحية للنساء ويحد من م

بشكل طبيعي. ومن أجل تحقيق أعلى مشاركة لنإناث في القوى العاملة، فإن االستثمارات في مجال الصحة يجب أن تغطي كال من 

ريب األمهات والعاملين في االستثمارات املادية )املستشفيات، املستوصفات، املدارس الطب الخ( واالستثمارات في رأس املال البشري )تد

 مجال الرعاية الصحية وما إلى ذلك(.

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية

تقدم البلدان املتقدمة مجموعة كاملة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة العاملة من أجل جعلها أكثر راحة سواء أثناء الحمل 

حقوق دفع إجازة الحمل، وإجازة الوالدة مدفوعة األجر، وخفض ومرونة ساعات عمل ، وبعد الوالدة. وتشمل العناصر الرئيسية لهذه ال

وخيار العمل في املنزل لفترات معينة، وتوفير خدمات رياض األطفال ودعم رعاية األطفال للمرأة العاملة. وتهدف هذه األنواع من الحقوق 

 جتمع سواء أثناء الحمل أوبعد الوالدة. إلى ضمان عد ثني النساء عن العمل والبقاء عنصر منتج في امل

، العتماد بعض من هذه الحقوق املذكورة أعاله بدرجات اإلسالمي وقد بدأت البلدان النامية، بما في ذلك أعضاء منظمة التعاون 
ً
أيضا

الحقوق غير كافية لتشجيع  ال زالت هذهاإلسالمي متفاوتة. ومع ذلك، فمن الواضح أنه في كثير من البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

توفير الحقوق االقتصادية واالجتماعية اإلسالمي املرأة على املشاركة في سوق العمل. لذا، يتعين على البلدان األعضاء بمنظمة التعاون 

لواقع والظروف وتعزيز املرأة العاملة عن طريق تكييف املمارسات والسياسات الجيدة التي يجري تنفيذها في البلدان املتقدمة على ا
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املحلية. ومن خالل ذلك، فإن اإلناث الخامالت قد يرغبن باالنضمام إلى القوى العاملة، وفي نهاية املطاف سوف يبدأن في توليد القيمة 

أة في املضافة للمجتمع. وسياسة أخرى لتشجيع مشاركة املرأة في األنشطة االقتصادية ويي تنفيذ خطة وطنية بشأن التمييز اإليجابي للمر 

العمل. حيث أنه في العديد من البلدان املتقدمة تم الحفاظ على سياسات التمييز اإليجابي للمرأة والتي يتم تنفيذها من قبل القطاعين 

العام والخاص. وعلى وجه الخصوص، فإنه في بعض املناطق الفرعية وبعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإن املشاركة 

ة للمرأة في الحياة العملية ليست سهلة بسبب العادات والتقاليد والثقافة واألعراف االجتماعية. ونتيجة لذلك، فإن التعاقد مع الفعال

موظفة يصبح أيضا أمرا شاقا بالنسبة ألرباب العمل. وتحقيقا لهذه الغاية، ولتشجيع أصحاب العمل على توظيف املزيد من النساء من 

ايا لهم مثل الحق في اإلعفاء من بعض الضرائب أو توفير بعض املزايا االجتماعية يمكن أن تكون سياسة فعالة خالل توسيع بعض املز 

 لتمكين مشاركة املرأة في الحياة العملية.

 العنف واملجتمع املدني

نف وسوء املعاملة ضد النساء أكثر في البلدان النامية، بما فيها البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وفي املتوسط، يعتبر الع

(. والعنف وسوء املعاملة ضد النساء على حد سواء في املنزل WHO ،2013انتشارا مقارنة مع تلك التي لوحظت في البلدان املتقدمة )

للتعامل مع والعمل يؤثر سلبا على صحتهم العقلية وثنيهم عن املشاركة في األنشطة االقتصادية. وكذلك عدم وجود قواعد وأنظمة 

العنف يحد من مشاركة املرأة في القوى العاملة. لذلك وبتنفيذ القواعد واألنظمة الحازمة ضد العنف وسوء املعاملة يعتبر مهم جدا. 

وبهذه الطريقة، يمكن تسليم رسالة إلى املرأة بأن هناك عدم تسامح مع العنف وسوء املعاملة وذلك من خالل سياسات تعليمية أفضل، 

يكون من املمكن الحد من العنف واإلساءة ضد املرأة مع مرور الوقت. وسياسات أخرى للتعامل مع العنف في املنزل والعمل وذلك حيث س

من أجل استعادة مؤسسة األسرة. السياسات التي تهدف إلى تمكين مؤسسة األسرة وتخفيض معدل الطالق ستبني مجتمعات أقوى حيث 

في حاجة إلى اتخاذ إجراءات اإلسالمي  التعاون ك، فإن صانعي السياسات في البلدان األعضاء في منظمة يصبح العنف أقل انتشارا. ولذل

من أجل تعزيز مؤسسة األسرة والحد من معدالت الطالق، والتي تشكل تهديدا خطيرا لبنية األسرة والرفاه االجتماعي الذي يمنع بعض 

في العديد النساء من املشاركة في القوى العاملة. في النضال ضد العنف واإلساءة ضد املرأة، فإن للسلطات العامة حدودها الخاصة. ف

( يتم مساعدة النساء اللواتي يتعرضن لسوء املعاملة أو CSOsومنظمات املجتمع املدني )اإلسالمي من البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

تحت العنف من خالل الدعم القانوني واملالي والنفي ي. لذا فإن على منظمات املجتمع املدني تنفيذ مهمة كبيرة ويي مساعدة الحكومات 

 في سياساتها على التمكين االقتصادي للمرأة. 

توفر منظمات املجتمع املدني املتخصصة، برامج تدريبية للنساء اللواتي يفتقرن اإلسالمي وفي بعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

م برامج تدريبية لتحسين املهارات للمهارات التي تساعدهن على االنضمام إلى القوى العاملة. وأيضا، منظمات املجتمع املدني هذه تنظ

املوجودة لدى النساء واكسابهن مهارات إضافية من أجل تعزيز قدراتهن على العمل في ظروف عمل أفضل، املرتبات أعلى ، وتوفير فرص 

و توفر بعض البلدان  العمل. و تحقيقا لهذه الغاية، فإن على منظمات املجتمع املدني أن تلعب دورا حاسما في تمكين املرأة في املجتمع.

(. ومع ذلك، وفي 2014dبيئة مواتية ممتازة لهذا النوع من منظمات املجتمع املدني )مركز أنقرة، اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاون 

ملشاكل من بعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإن منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال املرأة لديها الكثير من ا

حيث التنظيم والجوانب املالية. ولذلك، يجب على واضعي السياسات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، إعادة النظر في 

ه دور منظمات املجتمع املدني وال سيما من حيث تمكين املشاركة االقتصادية للمرأة وإجراء التغييرات الالزمة لخلق بيئة مواتية أكثر لهذ

 املنظمات. 
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و عموما، هذه السياسات املذكورة أعاله تعبر عن نطاق واسع، فمعالجة مشكلة املشاركة االقتصادية للمرأة تتطلب مجموعة معقدة من 

التدخالت السياسية، من سياسات التعليم ولوائح ملنظمات املجتمع املدني. ولذلك، ينبغي أن تدار كل هذه الجهود السياسية بعناية في 

ار زمني معين جنبا إلى جنب مع خطة تنفيذية. وخالف ذلك، سيكون من الصعب التوصل إلى النتائج املتوقعة للتمكين االقتصادي إط

 للمرأة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 

 تدابير لفئات محددة أخرى  2.1.5

التي تظهر الدراسات محدودية ارتباطهم في سوق العمل. ويناقش هذا وباإلضافة إلى النساء، هناك بعض الفئات األخرى من السكان 

القسم الفرعي باختصار التحديات الرئيسية ويسرد بعض التدابير الالزمة لتعزيز مشاركة هذه الفئات، وخاصة الشباب واملسنين 

 واملعاقين، في األنشطة االقتصادية والقوى العاملة.

 الشباب

٪ من 55.2حوالي  2014(. ففي عام 5.3يصنفوا على أنهم خاملين )الشكل اإلسالمي يعتبر أكثر من نصف الشباب في بلدان منظمة التعاون 

الشباب بقوا خارج القوى العاملة في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي. كما أن البلدان املتقدمة والبلدان النامية غير منظمة التعاون 

٪ على التوالي. ويمكن أن يعزى 51.5٪ و 52.5بلغت هذه النسبة  2014دت زيادة في معدل الخمول لدى الشباب ففي عام شهاإلسالمي 

 ارتفاع مستوى معدل الخمول بين السكان الشباب إلى انخفاض املشاركة واإلنجاز في التعليم بدوام كامل.

بين السكان الشباب أقل نسبيا في البلدان األعضاء في منظمة التعاون  وباملقارنة مع البلدان املتقدمة، فإن معدالت إتمام التعليم

وينبع ذلك من ارتفاع معدالت الرسوب ومعدالت التسرب من املؤسسات اإلسالمي والبلدان النامية غير منظمة التعاون اإلسالمي 

منع معظمهم من االنضمام إلى سوق العمل  ج(. وعدم وجود الشهادات الدراسية والدبلومات للشباب 2014التعليمية )مركز أنقرة، 

 النشط على أساس أنه بدون شهادات رسمية والدبلومات ال يمكنهم الحصول أو البدء بالعمل. 

املشاكل املتعلقة بتخطيط التعليم تؤدي إلى ضعف الروابط بين مؤسسات التعليم والشركات ومكاتب التوظيف والتي تؤدي إلى ارتفاع 

هارات في أسواق العمل. ويؤدي ارتفاع معدل عدم تطابق املهارات إلى تقليل الرضا الوظيفي ويزيد من البطالة بين معدل عدم تطابق امل

 الشباب. وفي نهاية املطاف، يصبح الكثير من الشباب محبطين من فكرة الحصول على عمل.

ائف ذات مهارات منخفضة، منخفضة اإلنتاجية وذات أجور واالفتقار إلى، وتدني نوعية برامج التدريب املنهي والتقني تضع الشباب في وظ

منخفضة. ويالحظ عادة أن حصة كبيرة من الشباب ال يحصلون على برامج التدريب املنهي والتقني في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

ز برامج التعليم الرسمية والتدريب املنهي نظرا لالختالف في العوامل االجتماعية واالقتصادية. وعموما، فمن الواضح أن تعزياإلسالمي 

والتقني، هما من أبعاد السياسات الهامة التي تؤدي إلى زيادة معدالت مشاركة الشباب في القوى العاملة في البلدان األعضاء في منظمة 

من عدم تطابق املهارات أن تشجع للحد اإلسالمي التعاون اإلسالمي. ومن املهم أيضا لزيادة قدرة البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 الشباب للذهاب إلى سوق العمل.
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ويمكن اعتمادا على االنترنت، والنظم املركزية 

لسلطات التوظيف العامة مساعدة البلدان 

مقابلة اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاون 

الطلب على اليد العاملة وتوفير أيدي عاملة 

أكثر فعالية، وسوف تقلل من وقت الالزم 

 للبحث عن عمل.

 كبار السن

انخفاض جودة برامج التعليم التقني واملنهي 

ونقص التدريب في العمل تمنع العمال من 

اكتساب مهارات إضافية أو تحسين مهاراتهم 

الحالية. و عدم وجود مهارات معينة أو كافية 

في مستوى املهارة تؤدي إلى مشكلة في الوقت 

عندما يريد العامل/ـة تغيير وظيفته/ها أو 

ير. وفي البلدان النامية، بما أجبروا على التغي

فيها البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإنه من الصعب نسبيا للعمال التحرك عبر وظائف مختلفة )أي أقل تنقل في اليد 

ديلة العاملة(. حيث مثل هذه الصعوبات ال تشجع كبار الناس من ذوي الخبرة لتبقى نشطة في سوق العمل والبحث عن فرص عمل ب

عندما تصبح عاطله عن العمل. وباإلضافة إلى ديناميكية سوق العمل املذكورة أعاله، فإن وجود نظم املعاشات والضمان االجتماعي تؤثر 

 تأثيرا كبيرا على قرارات العمال في البقاء ناشطين ومواصلة العمل في األعمار املتقدمة. 

وغير منظمة التعاون اإلسالمي فإن كبار السن في البلدان النامية في منظمة التعاون  ، ومقارنة مع البلدان املتقدمة،5.4ووفقا للشكل 

اإلسالمي، يبقون ناشطين حتى سن أكثر تقدما ويرجع ذلك أساسا إلى التغطية املحدودة لبرامج الضمان االجتماعي، فضال عن االنخفاض 

ة. ومع ذلك، كون كبار السن ناشطين في سوق العمل، وال سيما في البلدان النسبي لقيمة املعاشات التي يتلقاها أولئك الذين لديهم تغطي

النامية، ال يعني بالضرورة أن جميع هؤالء املسنين الذين يتمكنون من ممارسة مهنتهم بشكل كامل ويبقون منتجين حتى سن متقدمة، 

أن معدالت املشاركة في القوى العاملة للسكان  5.4 تعتبر كافية لحصولهم على تعويضات عمل مرضيه. ومن منظور تاريخي، يعرض الشكل

)للجنسين( قد تراجع، وهذا قد يشير إلى وجود تحسن في الحماية اإلسالمي والذين يعيشون في بلدان منظمة التعاون  65األكثر من عمر 

، 2000الجنسين( على ارتفاع منذ عام  االجتماعية لكبار السن. ومن ناحية أخرى، كان متوسط األرقام بالنسبة للبلدان املتقدمة )لكال 

أيضا أن  5.4وهذا قد يظهر عدم كفاية برامج الضمان االجتماعي واملعاشات و / أو زيادة في السن القانونية للتقاعد. ويكشف الشكل رقم 

كة في قوة العمل للنساء هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في املشاركة في القوى العاملة للمسنين في جميع مجموعات البلدان. فاملشار 

املسنات أقل بكثير من الرجال. ومع ذلك، الفجوة بين الجنسين في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، يي أكثر وضوحا. ففي مجموعة منظمة 

. 2013ام ٪ في ع18إلى  1990٪ في عام 20في قوة العمل من  65التعاون اإلسالمي، في املتوسط، انخفضت نسبة مشاركة اإلناث أكثر من 

 ٪ خالل نفس الفترة. 42٪ إلى 50في حين، للذكور انخفض املعدل من 

2015-2000  (%)نسبة خمول الشباب: 3.5الشكل 

 
 المتوقعة(.: pالمقدرة  :e) ،WESO 2015 إدراجات  الدولية، العمل منظمة: المصدر
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وفي البلدان النامية، تعتبر نظم الضمان االجتماعي 

وتحت الضغط الشديد الناجم عن زيادة تكاليف 

الرعاية الصحية غير فعالة ، حيث سن التقاعد 

املبكر، ومعدالت مساهمة منخفضة لنظم الضمان 

االجتماعي الناجم عن االقتصادات غير الرسمية. 

عاون والعديد من البلدان األعضاء في منظمة الت

تعاني من هذه املشاكل بدرجات متفاوتة. اإلسالمي 

وعلى وجه الخصوص، فإن االنخفاض النسبي في 

سن التقاعد يؤدي للعديد من املشاكل. أوال، ألنه 

يزيد مدفوعات املعاشات التقاعدية التي تشكل 

عامل ضغط على املالية العامة. وثانيا، بعض 

ن الناس يسحبون خدماتهم مع التقاعد في س

مبكرة من سوق العمل، بحيث يصبحون غير 

ناشطين اقتصاديا، على الرغم من عدم وجود أي 

مشكلة صحية قد تسبب خروجهم من سوق 

العمل. حيث خالفا ملا حدث في البلدان املتقدمة، فإن عدم وجود آليات التكيف مثل ساعات العمل املرنة أو العمل من املنزل املخصصة 

 مية أكبر من السكان املسنين غير الناشطين في العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. لكبار السن يؤدي إلى ك

ومن منظور السياسة العامة، يتعين على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ضبط نظم الضمان االجتماعي الخاصة بهم من 

من كبار السن لفترة أطول. وعلى وجه الخصوص، توفير برامج التدريب املنهي والتقني أجل االستفادة بشكل فعال من خدمات العمالة 

املصممة للمسنين، وإعادة تقييم سن التقاعد، وسن قوانين عمل جديدة والسماح بعقود العمل التي تشمل مرونة في ساعات العمل 

من أجل زيادة نسبة مشاركة كبار السن والسماح لهم إلسالمي اوالعمل من املنزل يبدوأكثر نفعا للبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 بالبقاء ناشطين في سوق العمل إلى مدى أطول واالستمرار في كونهم جزء منتج في املجتمع.

 املعاقين

اص ٪ من األشخ80٪ من سكان العالم. ويعيش حوالي 15أكثر من مليار شخص يعيشون بشكل أو بآخر مع اإلعاقة. وهذا يشكل حوالي 

)منظمة الصحة العاملية والبنك البلداني، اإلسالمي ذوي اإلعاقة في البلدان النامية بما في ذلك البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

(. وفي كثير من األحيان، فإن املعاقين في البلدان النامية إما ال يعملون أو يعملون في وظائف تتطلب مهارات أقل. وفي هذا الصدد، 2011

العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة في البلدان النامية تميل إلى البقاء خارج قوة العمل. وهذا يؤدي إلى قدر كبير من الخسائر فإن 

(. و ال يعني بقاء األشخاص ذوي اإلعاقة خارج سوق العمل خسارة لالقتصادات الوطنية فقط ولكن 2007، الدولياالقتصادية )البنك 

 لية لألفراد املعاقين، حيث يصبحون معتمدين اقتصاديا على أسرهم. أيضا يولد مشاكل ما

ليست استثناء من هذه الحقائق. فالعديد من األشخاص املعاقين في البلدان األعضاء في اإلسالمي والبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

وهذا يجبرهم على البقاء في منازلهم والعيش في ظروف ال يمكنهم الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية اإلسالمي منظمة التعاون 

)أعلى  65: نسبة المشاركة في القوى العاملة للسكان فوق 4.5الشكل 

 اللوحة:النساء، أسفل اللوحة: الذكور(

 
 النسخة الثامنة.   KILMالمصدر: منظمة العمل الدولية، 
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سيئة. ومن أجل زيادة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على الخدمات األساسية لهم، وفرض 

 حصص التوظيف وبناء بيئة مواتية للمعاقين ينبغي وجود خيارات وسياسات بديلة مثل:

 لى الخدمات األساسية للمعاقينأ( تحسين فرص الحصول ع

)ناميبيا وزيمبابوي وماالوي وزامبيا( اإلسالمي يعرض نتائج االستبيان الذي أجري في أربعة بلدان نامية غير منظمة التعاون  5.1الجبلدان  

. على االحتياجات امللباة غير امللباة للمعاقين. ووفقا لهذا، ليس من املستغرب أن الناس املعاقين بحاجة إلى خدمات صحية أكثر من غيرهم

فهم يحتاجون إلى الدعم الصحي املستمر بدرجات متفاوتة سواء في العمل أو املنزل. وبدون ضمان توفير املساعدة والخدمات الصحية 

املطلوبة، فإنه ليس من السهل جذب الناس املعاقين في القوى العاملة. واثنتين من الخدمات األخرى الالزمة بدرجة كبيرة لألشخاص ذوي 

مج التعليم والتدريب املنهي. درجة التعليم ومستوى املؤهالت تؤثر على أنواع الوظائف واألمن الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة، يي برا

اإلعاقة. وبالنسبة للعديد من األشخاص ذوي اإلعاقة، يصبح التعليم مدى الحياة متزايد األهمية إلدماجهم في سوق العمل. لذا فالتعليم 

 (.ANED ،2009في ضمان الوصول إلى سوق العمل جنبا إلى جنب مع الصحة )هو أحد املجاالت الرئيسية 

ومع ذلك، فإن البلدان النامية عادة ال يهتمون بتوفير هذه الخدمات األساسية لألشخاص املعاقين بشكل جيد ، وهذا يعتبر عدم تلبية 

٪ من 47.2إلعاقة. وعلى سبيل املثال، في ناميبيا الطلب بشكل ملحوظ في العديد من الخدمات األساسية املتعلقة باألشخاص ذوي ا

٪ فقط من األشخاص ذوي اإلعاقة يمكنهم الحصول على 5.2مجموع األشخاص املعاقين هم بحاجة إلى برامج التدريب املنهي في حين أن 

 هذه الخدمة. 

 ، دول نامية مختارةاإلعاقة: االحتياجات الملباة وغير الملباة التي تم إعالنها من طرف ذوي 1.5الجدول 

 زامبيا مالوي زمبابوي ناميبيا  

 الخدمة
في الحاجة 

 إليه
أ 

)%( 

 تم تلقيه
ب
 

)%( 

في الحاجة 

 إليه
 أ

)%( 

 تم تلقيه
ب
 

)%( 

في الحاجة 

 إليه
 أ

)%( 

 تم تلقيه
ب 

)%( 

في الحاجة 

 إليه
 أ

)%( 

 تم تلقيه
ب
 

)%( 

 79.3 76.7 61 83.4 92 93.7 72.9 90.5 الخدمات الصحية

 8.4 62.6 5 69 23.6 76 23.3 79.5 خدمات الرفاهية

الستشارة األسرية 

 أواألبوية
67.4 41.7 49.2 45.4 50.5 19.5 47.3 21.9 

 18.4 57.3 17.9 65.1 36.6 56.6 17.3 67 خدمات المعاونة 

 37.5 63.2 23.8 59.6 54.8 68.2 26.3 64.6 التأهيل الطبي

 14.3 51.2 10.7 52.7 40.8 52.1 15.2 64.6 االستشارة للمعاقين

 17.8 47 20.3 43.9 51.2 43.4 27.4 58.1 الخدمات التعليمية

 8.4 35.1 5.6 45 22.7 41.1 5.2 47.3 تدريب مهني

 62.9 32.3 59.7 57.7 90.1 48.9 46.8 33.1 التقليديالمعالج 

 أ. نسبة العدد اإلجمالي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين عبروا عن الحاجة لهذه الخدمة.

 ا الخدمة.هتلقووب. نسبة العدد اإلجمالي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين عبروا عن الحاجة إلى الخدمة 

 .2011المصدر: التقرير العالمي حول اإلعاقة 

  Namibia Zimbabwe Malawi Zambia 

 الخدمة
Needed

a
 

(%) 

Received
b
 

(%) 

Needed
a 

(%) 

Received
b 

(%) 

Needed
a
 

(%) 

Received
b
 

(%) 

Needed
a 

(%) 

Received
b
 

(%) 

Health services 90.5 72.9 93.7 92 83.4 61 76.7 79.3 

Welfare services 79.5 23.3 76 23.6 69 5 62.6 8.4 

Counselling for 

parent or family 
67.4 41.7 49.2 45.4 50.5 19.5 47.3 21.9 

Assistive device 

services 
67 17.3 56.6 36.6 65.1 17.9 57.3 18.4 

Medical 

rehabilitation 
64.6 26.3 68.2 54.8 59.6 23.8 63.2 37.5 
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 ب( حصص التوظيف

على القوى العاملة مع املعاقين. وفي املقابل، فإن الزيادة في  تنفيذ حصص التوظيف ألرباب العمل هو أداة قابلة للتطبيق لزيادة الطلب

الطلب يؤثر القرار املعاقين للمشاركة في سوق العمل بطريقة إيجابية. ومع ذلك، ينبغي على واضعي السياسات في البلدان األعضاء في 

اء العالم لبناء سياساتها الوطنية ألن هناك النظر ألمثلة مختلفة من برامج حصص التوظيف في جميع أنحاإلسالمي منظمة التعاون 

جمهورية كوريا تقدم حصص لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، بينما في كندا فاختالفات بين البلدان من حيث تنفيذ حصص التوظيف. 

مكان العمل، وفي الواليات  )صندوق تمكين املعاقين( وفي اململكة املتحدة )الوصول إلى العمل( يوفر األموال لتغطية تكاليف التعديالت في

 (.OECD ،2013املتحدة يتم إعطاء إعفاءات ضريبية ألرباب العمل الذين يوظفون قدامى املحاربين املعاقين )

 ج( بناء بيئة مواتية للمعاقين

أكثر سعادة وثراء. العديد من البلدان تعمل على تشكيل بيئة تمكينية أفضل للمعاقين من أجل االستفادة منهم إلى حد أعلى وجعلهم 

ويجري تجميع معظم هذه الجهود تحت مظلة ما يسمى بإصالحات سوق العمل من أجل تغيير القواعد في أسواق العمل للمعاقين. 

فالعديد من البلدان تنفذ سياسات وإصالحات تهدف على وجه التحديد إلى تحسين فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وجذبهم إلى 

على سبيل املثال سنت اتفاقات سوق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأنشأت صندوق الفرص لألشخاص ذوي  سوق العمل. فكندا

 اإلعاقة. كذلك جمهورية كوريا، واململكة املتحدة )اختيار العمل( والواليات املتحدة )مبادرة توظيف اإلعاقة، املرشد الحكومي األول في

(. وتحقيقا لهذه OECD ،2013ن العمل للمساعدة في إعداد األفراد ذوي اإلعاقة للعمل )العمل القيادي( لديها برامج محددة في مكا

اتباع نهجا مماثال وتنفيذ إصالحات سوق العمل مع أخذ الظروف املحلية بعين اإلسالمي الغاية، يمكن للبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 بيئة مواتية عموما للمعاقين. االعتبار من أجل زيادة فرص العمل للمعاقين من خالل خلق

 الهجرة 5.2

الهجرة البلدانية تمثل حركة الناس عبر الحدود من بلد إلى آخر نتيجة لعدة عوامل مثل املخاوف األمنية، والتعليم، وشمل العائلة، 

اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاون  ، البلدان النامية، كالهما األعضاء وغير 5.2والفرص االجتماعية واالقتصادية. وكما رأينا في الجبلدان 

. ففي مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، انخفض متوسط 2012و  1997، أضحوا في موقف العجز من حيث صافي الهجرة بين عامي 

. واحتفظت البلدان املتقدمة بفائضا من حيث الهجرة الصافية 2012مليون في  5.7إلى  1997مليون في عام  7.5صافي أعداد الهجرة من 

. وبسبب معايير الحياة األفضل، وتعزيز السالمة والظروف االقتصادية األفضل، فإن البلدان 2012في عام  مليون  13.3التي وصلتها إلى 

املتقدمة قادرة على جذب املزيد من الناس مقارنة بمن يخرجون منها. حيث تؤكد معظم املؤشرات العاملية أن هناك تدفق صافي من 

 املتقدمة. الناس معظمهم من البلدان النامية إلى البلدان 

، ويعتبر تدفق القوى العاملة عبر الحدود لديه العديد من التأثيرات اإليجابية والسلبية على االقتصادات الوطنية. فعلى الجانب اإليجابي

يقلل من إجمالي القوى العاملة، وهذا يساعد على خفض معدل البطالة في بلدانهم )البلدان املصدر(. ومن حيث األجور، يسبب ذلك 

ص في بعض العمال املهرة، وهذا يمكن العمال املقيمين من االستمتاع بزيادة في رواتبهم. كما أن العمال املهاجرون يميلون إلى البقاء نق

 على اتصال مع بلدانهم من خالل االستثمار في اإلسكان، وإرسال املال )أي التحويالت(، وزيارة البالد. وكل هذه العناصر تولد دخل إضافي

هم. أما على الجانب السلبي، فتعاني بلدانهم انخفاضا في واحدة من العوامل الهامة لنإنتاج )أي العمل( من خالل الهجرة. وعالوة لبلدان

 على ذلك، وبسبب هجرة اليد العاملة املاهرة فإن بلدانهم قد تفتقر للعمال املهارة وذوي الخبرة.
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تحتاج البلدان النامية إلى قوة عاملة ماهرة ومتعلمة جيدا لتعزيز النمو االقتصادي على املدى القصير واملتوسط من أجل تقليص الفجوة 

في الدخل بينها وبين البلدان املتقدمة. وفي هذا الصدد، مع خسارة صافية للعمال عن طريق الهجرة، تواجه البلدان النامية تحديات مهمة 

 يب اإلنتاج. وعموما، ليس هناك إجماع في األدبيات على أن هجرة اليد العاملة تعتبر تمكين أو عائق للنمو والتنمية. في أسال

 

 العمالةهجرة  1.2.5

يي شكل خاص من أشكال الهجرة حيث ينتقل الناس من بلد إلى بلد آخر من أجل العمل. وبعبارة أخرى، هجرة العمالة  العمالةهجرة 

تستثني الالجئين وطالبي اللجوء والطالب 

واملسافرين. ومع ذلك، فإنه ليس من السهل قياس 

هجرة العمالة بدقة نظرا لطبيعتها. فعلى سبيل 

لشخص أن يقرر العمل في البلد املثال، يمكن ل

الذي ذهب إليه بهدف الدراسة. وبعض الناس 

يمكن أن تصبح نشطة في سوق العمل في البالد 

التي وصلت إليها بصفة الجئين. ولذلك، غالبا ما 

تستخدم إحصاءات الهجرة اإلجمالية كمثال 

تقريبي لهجرة اليد العاملة. ومع ذلك، إحصاءات 

خبر الكثير عن خصائص الهجرة االجمالية ال ت

املهاجرين، وهذا يحد من نطاق التحليل. وفي هذا 

القسم الفرعي، يتم استخدام قاعدة بيانات هجرة 

  Docquierالعمالة الفريدة التي تم بناؤها من قبل 

. وتوفر هذه 2000( لسنة 2006) Marfouk و

البيانات بعض املعلومات التفصيلية حول هجرة 

اليد العاملة في جميع أنحاء العالم. كما تعرض أيضا خصائص التحصيل العلمي )أي املهارات( للعمال املهاجرين والتي تسمح بتحديد 

الهجرة هو مؤشر يعكس امليل إلى الهجرة وينبغي أن يفسر بعناية اآلثار الدقيقة املترتبة على السياسات املتعلقة بأسواق العمل. ومعدل 

، فإن معدل الهجرة )بما في ذلك العمال املهرة وغير املهرة على حد سواء( في البلدان 5.5ألنه ال يعطي األرقام الفعلية للهجرة. ووفقا لشكل 

٪. والبلدان النامية غير منظمة التعاون 1.77عدل العالمي نسبة حيث بلغ امل 2000٪ في عام 1.63هو اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاون 

2012-1997: صافي الهجرة، 2الجدول   

  1997 2002 2007 2012 

 OIC  -7559489 -4826232 -4267457 -5727459 بلدان  

 1.3E+07 -1.3E+07 -7664030- 6331918- بلدان نامية غير منتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 13341767 16830954 17299293 14028559 البلدان املتقدمة

 العدد السنوي  من أقل للمهاجرين، يعني أن العدد اإلجمالي خالل الفترة املهاجرين صافي مجموع هو الهجرةصافي  :مالحظة .مؤشرات التنمية العاملية :املصدر

 .املواطنين وغير املواطنين بما في ذلك، للمهاجرين

2000، : نسبة هجرة العمال )النسبة المئوية من مجموع العمال(5.5الشكل 

 

 (2014( ومركز أنقرة )2006) Marfouk و   Docquierالمصدر: 
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٪. 2.96٪. والبلدان املتقدمة، في املتوسط، تمتلك أعلى معدل للهجرة بنسبة 1.42اإلسالمي، في املتوسط، لديها أدنى معدل للهجرة وهو 

ى العثور على وظائف أفضل في الخارج، وهذا بسبب ومعدل الهجرة املرتفع من العمال في البلدان املتقدمة ينبع أساسا من قدرتها عل

مستويات املهارة العالية واملرتبطة بمستوى التعليم واملهارات اللغوية، وكذلك ارتفاع معدل التنقل نظرا لحرية حركة وحق عبور الحدود 

  في الغالب دون طلب الحصول على تأشيرة.

 

 هجرة األدمغة 2.2.5.

ملال البشري من بلد إلى آخر. وبعبارة أخرى، تعَرف هجرة العمالة من القوة العاملة املاهرة واملتعلمة بأنها هجرة األدمغة هو هروب رأس ا 

أدى هجرة األدمغة. وفي اآلونة األخيرة، ونتيجة للعوملة تفاقم هجرة العقول، األمر الذي زاد من تنقل الناس عبر الحدود. وعالوة على ذلك، 

 (.2005ي مستوى التنقل وبالتالي هجرة األدمغة كما هو موثق في كار وآخرون، )تدويل املهن إلى الزيادة ف

إلى أنه إذا كانت األجور  De la Croix & Docquier  (2012)وهجرة األدمغة تؤثر سلبا على البلدان النامية بطرق مختلفة. وقد أشار كل من 

الحقيقية في الوطن منخفضة مقارنة مع األجور الحقيقية في الخارج، فهذا يعطي زخما لألشخاص من ذوي املهارات العالية على الهجرة. 

الذي يدفع  ومجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، في املتوسط، لديها مستوى أدنى من األجور الحقيقية مقارنة بالبلدان املتقدمة األمر 

وبالتالي ممارسة اإلسالمي العديد من العمال املهرة إلى الهجرة. وفقدان العمال املهرة يعيق التنمية واإلنتاجية في بلدان منظمة التعاون 

بية لهجرة (. واآلثار السل2014bالضغط التنازلي على األجور، وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من هجرة العمال املهرة وهلم جرا )مركز أنقرة، 

 (.Wong & Yip, 1999األدمغة ال تقتصر فقط على املجال االقتصادي بل تمتد للتأثير على التعليم و رأس املال البشري ككل )

دى وعالوة على ذلك، فإن االتجاه الحالي في الغالب هو نحو الهجرة املاهرة من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية وهذا قد يؤدي على امل

. ويقال أيضا أن هجرة (Wong & Yip, 1999)الطويل إلى عدم املساواة والتأثير سلبا على توزيع الدخل على املستويين اإلقليمي والعالمي 

دمغة تعكس خسارة االستثمار الوطني في التدريب ألنه في حين يجري تعليمهم وتدريبهم في بلدانهم، تذهب العمالة املاهرة في نهاية األ 

. وباختصار، قد تمنع هجرة األدمغة (Cervantes & Guellec, 2002)املطاف للعمل لصالح املجتمع املتلقي الذي لم يتحمل تكلفة تدريبهم 

 يق أهدافها التنموية. البالد من تحق

( بأن بلدان املصدر Commander et al., 2004 and Docquier & Rapoport, 2012وعلى الجانب اإليجابي، ادعت بعض الدراسات مثل )

إيجابية نظرا تكتسب التحويالت املالية واملعرفة والسمعة الناجمة عن هجرة األدمغة. ومع ذلك، في األدبيات الينظر إلى هذه اآلثار على أنها 

ا من لآلثار السلبية املرتبطة بها. ويعتقد أن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وغيرها من البلدان النامية، تواجه تحديا كبير 

ة ، فإن مجموعة منظم5.6حيث صافي هجرة اليد العاملة وخصوصا عندما يتعلق األمر بهجرة القوى العاملة املاهرة. ووفقا للشكل 

لديها أعلى معدل هجرة لألدمغة )أي معدل هجرة العمال املهرة( مقارنة مع جميع الفئات القطرية األخرى. ففي البلدان اإلسالمي التعاون 

٪ من مجموع العمال املهرة الذين غادروا بلدانهم للعمل في 7.4األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يبلغ متوسط هجرة العمالة املاهرة  

٪( وهذا أقل 7.3أيضا لديها معدل هجرة األدمغة عاليا جدا )اإلسالمي ارج. وكذلك البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون الخ

 قليال من متوسط البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

هجرة األدمغة أعلى نسبيا في البلدان األعضاء في تعتبر اإلسالمي (، وضمن مجموعة منظمة التعاون 2014bوكما هو مبين في مركز أنقرة )

 التي:اإلسالمي منظمة التعاون 

 أ( تصنف على أنها بلدان ذات الدخل املتوسط العليا وفقا لنظام تصنيف البنك البلداني؛
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 ب( تصنف على أنها من أقل البلدان نموا وفقا لنظام تصنيف األمم املتحدة؛ و

 ة ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.ج( الواقعة في أمريكا الالتيني

يعطي رسالة واضحة بأن البلدان النامية لديها معدل هجرة عال من العمال املهرة مقارنة مع البلدان املتقدمة.  6.5وعموما، الشكل 

وبعبارة أخرى، فمن من خالل هجرة اليد العاملة تفقد البلدان النامية جزء ال يستهان به من سكانها املهرة الذين يمكن أن يحدثوا فرقا 

وكذلك اإلسالمي ك مجموعة كبيرة من األشخاص ذوي املهارات من البلدان األعضاء في منظمة التعاون في مجتمعاتهم. ففي كل عام يتر 

بلدانهم للحصول على ظروف عمل أفضل في الخارج. وهذا يولد تحديا خاصا بالنسبة اإلسالمي البلدان النامية غير منظمة التعاون 

في محاولة سعيها لتحقيق أهدافها اإلنمائية وتقليل الفجوة في الدخل مع البلدان ي اإلسالمللعديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

ال يمكن أن تعمل على إحالل اإلسالمي والبلدان النامية غير منظمة التعاون اإلسالمي املتقدمة. فالبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

تتطلب وقتا لتدريب وتثقيف القوى العاملة. ولذلك، ينبغي للبلدان األعضاء هجرة العمال املهرة بسهولة. حيث أنها عملية مكلفة للغاية و 

 في املنظمة أن تعالج قضية هجرة اليد العاملة على نطاق واسع وعلى وجه التحديد هجرة األدمغة. 

وليس من السهل إيقاف الناس عندما 

يقررون االنتقال إلى بلد آخرى. ومع ذلك، 

خلق بيئة مواتية أكثر للعمال، وتوفير ظروف 

 عمل أفضل تماشيا مع معايير منظمة العمل

البلدانية، وتحسين مكافأة العمالة املرتبطة 

بنمو اإلنتاجية يمكن أن تساعد العمال املهرة 

ليقرروا البقاء وإيجاد فرص عمل جيدة في 

بلدانهم األصلية. وجزء آخر من السياسة 

املتعلقة بهجرة األدمغة ينبغي أن توجه إلى 

جذب العمال املهرة إلى بلدانهم األصلية. ففي 

تصميم بعض حزم الحوافز هذا الصدد، 

وتوفير فرص العمل التي يمكن أن تلبي 

احتياجات الناس املهرة يمكنها زيادة فرص 

كسب العقول )أي عودة العمال املهرة إلى 

بلدانهم األصلية(. وهناك أمثلة جيدة تتبعها 

بعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

مثل تركيا وماليزيا في هذا السياق، اإلسالمي 

 والتي يمكن أن تمثل أسلوبا لغيرها من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

ومثال بديل من الصين هو أيضا الجدير بالذكر حيث يمكن محاكاته من قبل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. تخطط 

مؤسسة أو مشروع مبتدأ والتي  15000، والتي يتوقع أن تؤوي 2015حاضنة لألعمال املبتدئة بحلول عام  200الحكومة الصينية إلنشاء 

دة تديرها العمالة الصينية املاهرة العائدة من الخارج. وبهذه الطريقة، تتوقع الصين أن تعود بالفائدة على كل من العمالة املاهرة العائ

 وكذلك الدينامية االقتصادية للشركات املنشأة حديثا. 

لعمال المهرة )نسبة مئوية من العمال اهجرة هجرة األدمغة، نسبة : 6.5الشكل 

 المهرة(

 

. مالحظة: يعتبر العمال (2014( ومركز أنقرة )2006) Marfouk و   Docquierالمصدر: 

 المهرة هم الذين أتموا دراستهم العليا.



  

89 

إلى وضع سياسات فعالة للتعليم العالي، اإلسالمي العاملة املاهرة املهاجرة من البلدان األعضاء في منظمة التعاون يتطلب استبدال القوى 

وبرامج التدريب، وبرامج بناء القدرات التي تمكنهم من الحصول على عدد كاف من العاملين املهرة في أسواق العمل للحفاظ على النمو 

ة الشخص يي املهمة األكثر تحديا. ألنه حتى العروض األكثر سخاء أو حزم الحوافز في بلدانهم قد ال تمنع االقتصادي. ويعتبر تغيير عقلي

أيضا خلق طرق وأساليب يمكن اإلسالمي بعض العمال املهرة من الذهاب إلى الخارج. ولذلك، يجب على البلدان األعضاء بمنظمة التعاون 

جرة في سياسات التنمية في بالدهم بينما هم في الخارج. وفي هذا الصدد يمكن استخدام ثالث من خاللها مشاركة العمالة املاهرة املها

إنشاء شبكات الشتات الفكرية والعلمية بهدف تأمين االتصاالت الفعالة اإلسالمي آليات. أوال، يمكن للبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

بلدهم، وهذا بدوره سيضمن مساهمة املهاجرين في التنمية االقتصادية واالجتماعية في  وتبادل األفكار بين املهاجرين املهرة ونظراؤهم في

تشجيع نقل املعرفة والخبرة التي يمتلكها املهاجرين. برنامج "نقل اإلسالمي وطنهم األصلي. ثانيا، يمكن للبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

لتابع لألمم املتحدة يمكن أن يكون بمثابة نموذج. ثالثا، يمكن للبلدان األعضاء في ا (TOKTEN)املعرفة عن طريق املواطنين املغتربين" 

تطوير وتعزيز الشراكة التجارية بين املهاجرين ونظرائهم في الوطن. والهدف من هذه الشراكات التجارية هو اإلسالمي منظمة التعاون 

 تعظيم الفوائد من خالل وجود الجاليات في الشتات لخلق اتصاالت تجارية جيدة وفرص عمل لبلدانهم. 

جذابة للعمال املهرة مثل تركيا وماليزيا واإلمارات العربية  وجهاتاإلسالمي وقد أصبحت العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

املتحدة. لذا، فإن بلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي جذبت قدر كبير من العمال املهرة من الخارج، ينبغي أن تبني نهجا 

ية. وهذا يتطلب مستوى عال من التعاون بين يمكنها من تعظيم منفعتها من معرفة وخبرة هؤالء العمال ومهاراتهم من أجل التنم

مؤسسات التعليم وممثلي القطاع الخاص، والوزارات املختلفة مثل التكنولوجيا والتنمية والعمل. ولذلك، في هذا السياق، يتعين على 

 بناء نهج شامل للوصول إلى هذا الهدف.اإلسالمي البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
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السياسات انعكاسات 6   

 

 

يقدم هذا التقرير تحليال مفصال لهيكل سوق العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، ويقدم املناقشات التقنية حول عدة قضايا في 

سوق العمل ذات الصلة ببلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذا السياق، يقّيم التقرير مسألة املهارات والتوظيف وخلق فرص العمل 

لحماية االجتماعية والسالمة والصحة املهنية واملشاركة في القوى العاملة والهجرة. وفي املؤشرات الرئيسية لسوق وتشغيل الشباب وا

العمل، تبين أن معدل املشاركة في القوى العاملة، والعمالة إلى نسبة السكان، وحصة العمالة في قطاع الخدمات، وحصة القوى العاملة 

ة، ولكن معدل البطالة لنإناث، وحصة العمالة الضعيفة، وحصة العمالة في الزراعة، ومعدل الخمول، من التعليم العالي تعتبر منخفض

باملقارنة مع البلدان النامية والبلدان املتقدمة اإلسالمي وحصة قوة العمل من التعليم االبتدائي يي أعلى في بلدان منظمة التعاون 

 األخرى. 

في سياق البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تم صياغة التوصيات التالية واملتعلقة واستنادا إلى تحليل كل هذه القضايا 

 بالسياسة العامة:

 تنمية مهارات التوظيف

تنمية املهارات أمر حيوي لتعزيز فرص العمل. وفي هذه العملية، ينبغي تجميع مسارات مرنة وفعالة ، كما ينبغي دعم االعتراف ونقل 

دي. وينبغي أن تكون نظم التأهيل مرتكز على النتائج وشفافة وواضحة املعالم. فإذا كان لدى األفراد وأصحاب العمل ثقة في التعلم الفر 

 تقييم واالعتراف بهم والتحقق من مؤهالتهم، فهذا سوف يعزز من استثمارهم أكثر في  تحسين مؤهالتهم الفردية. 

وضع سياسات لتشجيع الشركات على التوسع في تدريب املوظفين على رأس العمل وتشجيع ومن أجل زيادة كمية ونوعية الوظائف، ينبغي 

العمال على املشاركة الفعالة في التعلم مدى الحياة. كما ويمكن تحقيق مكاسب اإلنتاجية من القوى العاملة املاهرة مع اعتماد تقنيات 

القاعدة اإلنتاجية والتوسع في أسواق جديدة. ومن ناحية أخرى، ينبغي جديدة تساعد الشركات على القيام باستثمارات جديدة، وتنويع 

أن يستفيد العمال من هذه العملية مع أرباح أعلى وظروف عمل أفضل وتخفيض ساعات العمل وذلك لتحسين الرضا الوظيفي وتحفيز 

ملال البشري الستخداماتها األكثر إنتاجية. وال القوى العاملة. ولكفاءة سوق العمل ، فمن املهم التأكد من أن يتم تخصيص موارد رأس ا

سيما في البلدان النامية، فإن قدرة السوق على إعادة تخصيص العمل بين القطاعات )أو من القطاعات القديمة إلى قطاعات أحدث أكثر 

يها عدد كبير من الشركات تحدد عدم إنتاجية( أمر بالغ األهمية في عملية النمو. وتجدر اإلشارة إلى أنه في حين أن في بعض البلدان لد

كفاية تعليم القوى العاملة باعتباره عائقا رئيسيا، فإن العديد من الشركات تميل إلى تقديم تدريب رسمي لزيادة جودة القوى العاملة. 

من فرص العمل  وهذا يدل على وجود مستوى معين من الكفاءة في سوق العمل، فعدم تطابق املهارات في سوق العمل يمكن أن يخفض

ينبغي تحسين تلك املهارات من خالل رفع جودة برامج التدريب والتعليم. وهناك أيضا حصة معتدلة من الشركات لذا للقوى العاملة، و 
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ق تعتبر أن أنظمة العمل يي عائقا رئيسيا. ولذا، ينبغي بذل املزيد من الجهود لتحسين أنظمة زيادة كفاءة سوق العمل. وكذلك ينبغي تحقي

 مرونة كبيرة في سوق العمل من أجل السماح للتحول الهيكلي من اقتصاد قائم على املوارد إلى االقتصاد القائم على الكفاءة واالبتكار. 

ومن أجل مواجهة التحديات الكبيرة في سوق العمل وتحسين فرص العمل للقوى العاملة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، فقد تم 

( وتم ضع الخطوط العريضة لها بالتفصيل في الجزء الثاني من TVETاملتوافقة مع التعليم التقني واملنهي والتدريب ) تشكيل البرامج

التقرير. وعلى الرغم من أن ظروف سوق العمل تتنوع بشكل كبير بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإن القضايا 

القدرات تعتبر األكثر شيوعا في العديد من هذه البلدان: )أ( جزء كبير من الوظائف املتاحة في العديد من والتحديات التالية املتعلقة ببناء 

إما وظائف غير رسمية منخفضة الجودة أو وظائف رسمية في القطاع العام؛ )ب( ضعف الروابط بين اإلسالمي بلدان منظمة التعاون 

عدم وجود وتدني نوعية التعليم املنهي والتدريب يربط العمال الفقراء في وظائف  مؤسسات التعليم والشركات ومكاتب التوظيف؛ )ج(

منخفضة املهارات، ومنخفضة اإلنتاجية واألجر؛ )د( عدم مقابلة مهارات وقدرات املتعلمين الحتياجات سوق العمل؛ )ه( صعوبات تنقل 

؛ )و( معدل البطالة مرتفع باستمرار بالنسبة للنساء والشباب. ونظرا العمال بين الوظائف تمنعهم من العثور على وظائف مناسبة ملهاراتهم

تطوير نظم التدريب املنهي والتقني املتوافقة والفعالة واملستدامة اإلسالمي لهذه التحديات، يجب على البلدان األعضاء بمنظمة التعاون 

والطلب على املهارات من خالل تطوير نظام التعرف على املهارات  من خالل األخذ بعين االعتبار التدابير التالية: )أ( تحديد هيكل العرض

(SRS( تعزيز دور خدمات التوظيف العامة )(؛ )بPES تطوير مؤسسات )( في التوفيق بين املهارات وفرص العمل وتوفير التوجيه املنهي؛ )ج

( لتعزيز فعالية برامج التدريب املنهي PPPعام والخاص )وأدوات التدريب املنهي والتقني املناسبة؛ )د( تعزيز الشراكة بين القطاعين ال

والتقني؛ )ه( تحسين الوصول إلى خدمات التدريب املنهي والتقني وتحديد الفئات الخاصة املستهدفة ؛ )و( شبكة التدريب التقني واملنهي 

لومات في الوقت املناسب عن الوظائف ومؤسسات التدريب األخرى ذات الصلة؛ )ز( تطوير واملحافظة على قاعدة بيانات ونشر املع

واملهارات وفرص التعلم والتدريب؛ )ح( االستثمار في برامج تطوير املهارات الجديدة وتشجيع التعلم مدى الحياة؛ و)ط( توقع االحتياجات 

نفذ سياسات سوق العمل املستقبلية من املهارات ومراجعة نظام التدريب املنهي والتقني وفقا لذلك. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن ت

 (بقوة أكبر ملعالجة الخمول وعدم توافق املهارات. ALMPالنشطة )

وفي حين كونها تهدف إلى خفض معدالت البطالة، يمكن للبلدان أن تتخذ بعض األساليب لدعم اتخاذ القرار. وتشمل هذه األساليب، من 

ن فرص العمل املتاحة من خالل تطوير قاعدة بيانات متكاملة وطنية بين أمور أخرى، تحسين األساليب التراكمية ونشر املعلومات ع

تشمل كل من: فرص العمل  وأرباب العمل والعمالة املتاحة. وهذا النوع من قواعد البيانات يمكن أن يقلل من الوقت الذي يقضيه 

للعرض والطلب على املهارات في سوق العمل، العامل العادي على دورة البطالة، وبالتالي خفض معدل البطالة. وبعد التحليل الدقيق 

لحد يمكن للبلدان تطوير/ تحسين كفاءة وفعالية برامج التعليم والتدريب املقدمة للشباب، مع زيادة التركيز على املهارات املهنية من أجل ا

من األشخاص العاطلين عن العمل،  من عدم تطابق املهارات. وقد يكون هناك أيضا دور لبرامج البطالة التي تستهدف مجموعات مختلفة

مثل برامج البطالة التي تهدف إلى الحد من البطالة الدورية، االحتكاكية، املوسمية، والبطالة الهيكلية. في حين أن بعض هذه البرامج 

 لعمال. لدى املوجودة تهدف إلى إعداد الناس ملطابقة الوظائف الحالية، والبعض اآلخر يهدف إلى خلق فرص عمل لتتناسب مع املهارات ا

 خلق فرص العمل وتشغيل الشباب

من مستويات عالية من البطالة ونوعية الوظائف املعروضة وفرص االنتقال إلى سوق اإلسالمي يعاني الشباب في بلدان منظمة التعاون 

لها خصائص اإلسالمي العمل تعتبر منخفضة عموما بالنسبة للشباب. وفي حين أن أسواق العمل في مختلف بلدان منظمة التعاون 

فمنهج "حجم اإلسالمي في جميع بلدان منظمة التعاون مختلفة، فبالتالي ال يوجد منهج واحد لحل مشكلة بطالة الشباب يمكن تطبيقه 
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واحد يناسب الجميع" غير ممكن. ومع ذلك، هناك مجموعة رئيسية من السياسات والتدخالت التي تنطبق على جميع بلدان منظمة 

 الي:في مكافحة ارتفاع بطالة الشباب وهذه التوصيات املتعلقة بالسياسات يمكن أن تكون كالتاإلسالمي التعاون 

لخلق فرص عمل جديدة، يجب تصميم سياسات االقتصاد الكلي املوفرة للعمالة وتنفيذها لدعم الطلب الكلي، ويجب  خلق الوظائف:

على الحكومات أيضا خلق بيئة مواتية تتيح للقطاع الخاص استخدام كامل إمكاناته لتحقي النمو وخلق فرص العمل. وعالوة على ذلك، 

أن تغذي محركات النمو في قطاع الخدمات والصناعات من خالل دعم النمو في كل من أسواق اإلسالمي ة التعاون ينبغي على بلدان منظم

التصدير والسوق املحلية. فمنطقة واحدة لألعمال الحرة تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، حيث  لديها 

 من فرص العمل للشباب.  ستؤدي إلى تحفيز الطلب وخلق الكثير 

الشباب ينتقلون إلى أسواق العمل التي تعرض وظائف محدودة الجودة. وتشارك غالبية الشباب في  تحسين نوعية الوظائف للشباب:

العمالة غير الرسمية التي تقدم وظائف ذات جودة منخفضة مع عدم وجود فوائد الضمان االجتماعي، وإجازات مدفوعة األجر، أو 

إلى أن زيادة كبيرة. حيث يمكن لحكومات بلدان اإلسالمي مرضية. يحتاج معدل إضفاء الطابع الرسمي في بلدان منظمة التعاون  إجازات

أن تضع أهدافا إلضفاء الطابع الرسمي على الوظائف في سوق العمل وتقديم حوافز للشركات لتلبية تلك اإلسالمي منظمة التعاون 

لتقديم القوانين واللوائح بهدف زيادة معدل إضفاء الطابع الرسمي وتحسين اإلسالمي منظمة التعاون  األهداف. وأيضا، تحتاج بلدان

( MSEsظروف العمل للشباب. وينبغي لهذه القوانين واألنظمة أن تستهدف على وجه التحديد املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة الحجم )

 وتعمل معظم الوقت خارج قوانين ولوائح العمل حتى اآلن. اإلسالمي والتي تعتبر هامة لخلق فرص العمل في بلدان منظمة التعاون 

فهذا يثير التساؤل حول املواءمة اإلسالمي معالجة عدم مطابقة املهارة: تعتبر مشكلة عدم تطابق املهارات خطيرة في بلدان منظمة التعاون 

 بالتالي:اإلسالمي التعليمية واحتياجات سوق العمل. وفي هذا الصدد ينصح بلدان منظمة التعاون بين النظم 

  موائمة نظم التعليم إلى سوق العمل من خالل جعل النظام التعليمي قائما أكثر على الطلب. حيث مشاركة أصحاب العمل في

 نظام التعليم وسوق العمل. تحديد املهارات واملعارف الالزمة سوف تساعد في سد الفجوة بين 

 ( تعزيز وتوسيع نظام التعليم والتدريب التقني واملنهيTVET وضمان تطوير هذا النظام بشكل جيد عبر املهارات واملهن التي تلبي )

 احتياجات الشباب وأرباب العمل. 

 ي مرحلة مبكرة لضمان أن لديهم االستثمار في برامج تعليم الفرصة الثانية للشباب الذين تسربوا من النظام التعليمي ف

 أساسيات معرفة القراءة والكتابة ومهارات الحساب والتي أصبحت ال بد منها بالنسبة لغالبية الوظائف في هذا الوقت والعمر. 

 .مشاركة ونقل الخبرات بشأن "تنمية مهارات الشباب" بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

( يمكن أن تكون واحدة من اآلليات األكثر فعالية لتنفيذ سياسات سوق PESات التوظيف العامة )خدم تعزيز خدمات التوظيف العامة:

( فعالة فإنها تحتاج إلى كمية كبيرة من البيانات واملعارف املتطورة وأدوات التنبؤ ومهارات PESالعمل. ولتكون خدمات التوظيف العامة )

ليس لديها القدرات  PESفإن خدمات التوظيف العامة اإلسالمي دان منظمة التعاون تحليل سوق العمل. ولسوء الحظ، في العديد من بل

لزيادة وبناء قدرات التوظيف العامة لديها ألداء دورها اإلسالمي لتكون فعالة في هذه املجاالت. وبالتالي تحتاج بلدان منظمة التعاون 

 املوعود.

تفاوت قائم على أساس نوع الجنس في اإلسالمي يوجد في بعض بلدان منظمة التعاون  تقليل التفاوت القائم على أساس نوع الجنس:

سوق العمل؛ ومع ذلك، فإن القضايا تختلف من بلد إلى آخر في منظمة التعاون اإلسالمي. وحتى في نفس البلد، تختلف القضايا من 

تفاوت القائم على نوع الجنس في سوق العمل؛ هناك حاجة إلى مدينة إلى أخرى أو بين املناطق الحضرية والريفية. وهكذا، للحد من ال
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مجموعة واسعة من البيانات والبحوث والتحليل على املستوى الوطني والفرعي من أجل تحديد العقبات التي تواجه الشابات في املشاركة 

 الكاملة في سوق العمل وتحديد العالج للتغلب على تلك العقبات. 

 الصحة والسالمة املهنيةالحماية االجتماعية و 

االتجاهات الحديثة في سوق العمل والتوظيف زادت من الضغط على برامج الحماية االجتماعية لضمان الدخل اآلمن لألفراد ضد مخاطر 

سوق العمل. فمن الواضح أن الدخل اآلمن ال يمكن أن يتحقق من خالل الحماية االجتماعية وحدها. حيث تحتاج سياسات الحماية 

ظيف وسوق العمل وسياسات االجتماعية لتكون متناسقة مع السياسات املصممة تصميما جيدا ملواجهة التحديات في مجاالت التو 

برنامج التأمين االجتماعي يهيمن على برامج الحماية االجتماعية في العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ومع األجور. 

قط العمال الذين يعملون بشكل رسمي. وتخصص فوائد املساعدة االجتماعية لعدد كبير من األفراد ولكن حجم ذلك، يستفيد منه ف

توسيع برامج الحماية االجتماعية وجعل تأثيرها أكثر إنصافا للناس اإلسالمي فوائدها صغير نسبيا. ولذلك، ينبغي لبلدان منظمة التعاون 

 املعرضين للخطر.

هو تطبيقها على أرض الواقع. وبالتالي، فمن املهم اإلسالمي ة بالتشريعات العمالية في بلدان منظمة التعاون املشاكل املتعلق أحد

للحكومات أن تتخذ الخطوات الالزمة لضمان وجود نظام فعال لتفتيش العمل. وهذا هو غالبا ما يكون صعبا بسبب نقص املوظفين 

عامل مع املخاطر الجديدة الناجمة عن التغيرات التكنولوجية. ففي بعض الحاالت، يمكن املدربين. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بصعوبة الت

ألصحاب العمل والعمال حل مثل هذه املشاكل من خالل املفاوضة الجماعية. ولذلك فمن الجدير بالذكر أن تفتيش العمل واملفاوضة 

 .(OSH)الجماعية تمثل منهجين متكاملين في مجال السالمة والصحة املهنية 

وهناك حاجة إلى نموذج جديد يركز على الوقاية من األمراض املهنية وليس فقط على اإلصابات املهنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. 

وفي هذا السياق، من الضروري تحسين آليات جمع وتحليل البيانات لألمراض املهنية من أجل التعامل مع الوقاية من هذه األمراض 

وكذلك لدمج الوقاية منها في برامج تفتيش السالمة والصحة املهنية. وإلى جانب ذلك، ينبغي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، املهنية 

تخصيص املزيد من املوارد لبحوث الصحة والسالمة املهنية، وإدارة املعرفة وتبادل املعلومات. والتعاون البلداني بشأن السالمة والصحة 

 بيل الوحيد لتقاسم عبء إجراء مثل هذه البحوث. املهنية يمثل الس

 املشاركة والهجرة

يمكن تلخيص اآلثار املترتبة على السياسات بشأن كيفية التصدي للمشاركة في العمل في ثالث فئات، الفئة األولى يي حول سياسات 

والتعليم املنهي وبما في ذلك برامج التعلم مدى  التعليم. فصانعي السياسات بحاجة إلى تحسين وتوفير برامج التدريب والتعليم الرسمي

الحياة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. فهذه البرامج مهمة لتمكين جميع العمال. ومع ذلك، من أجل العمال الضعفاء 

ب أهمية خاصة. ومن خالل برامج والسكان بما في ذلك النساء والشباب وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة فإن هذه البرامج تكتس

التعليم والتدريب املنهي والتقني، يمكن لهذه الفئات املحرومة الحصول على مهارات إضافية ومعالجة العديد من التحديات التي تعيقهم 

تمع وسوف من املشاركة في أسواق العمل. حيث من خالل املشاركة في أسواق العمل يصبح هؤالء الناس ناشطين اقتصاديا في املج

يعيشون في ظل ظروف أفضل طوال حياتهم. إن مشاركة أعلى في قوة العمل الناتجة عن تعزيز برامج التعليم والتدريب املنهي والتقني 

سيساعدها في الوصول إلى املعدالت املتوقعة من النمو االقتصادي األمر الذي من شأنه اإلسالمي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 خاء العالي للجميع.جلب الر 
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وأما الفئة الثانية من السياسات يي ذات الصلة بالخدمات الصحية. فضمان املساواة في الحصول على الخدمات الصحية لجميع الفئات 

املحرومة تعتبر سياسة فعالة للوصول واملحافظة على نسبة عالية من السكان الناشطين اقتصاديا. وعلى وجه الخصوص، توفير جودة 

ة عالية لألم واملواليد الجدد يعتبر مهم جدا لصحة املرأة وقرارها باملشاركة في الحياة االقتصادية. فعدم كفاية الخدمات الصحية صحي

لألمهات واألطفال حديثي الوالدة يؤدي ليس فقط إلى مضاعفات ما بعد الوالدة ولكن أيضا قد يؤثر سلبا على صحة املرأة طوال حياتها و 

شاركة بنشاط في أسواق العمل. وأيضا تقديم خدمات إعادة التأهيل والصحة للمعاقين وكبار السن من السكان يحمل يمنعها من امل

أهمية خاصة من أجل ضمان أعلى معدل للمشاركة في القوى العاملة من هذه الفئات والذين ينبغي على صانعي السياسات تلبية 

 احتياجاتهم الخاصة. 

اسات تتعلق بالتشريعات. فينبغي على صانعي السياسات تطوير وتفعيل التشريعات للقضاء على العوامل التي والفئة الثالثة من السي

تعيق مجموعات محددة من املشاركة في القوى العاملة. فعلى سبيل املثال، تعتبر التشريعات فعالة جدا لوقف التمييز بين الجنسين في 

لتمييز اإليجابي للنساء واملعاقين من شأنه أن يساعد البلدان األعضاء في منظمة التعاون سوق العمل. والتشريعات املتعلقة بتنفيذ ا

 للحد من السكان غير الناشطين اقتصاديا. اإلسالمي 

إن سن التشريعات التي توفر حقوق متزايدة لفئات محددة مثل النساء والشباب تجعلهم أكثر نشاطا في االقتصاد، وكذلك تسمح لهم 

بتطوير مهاراتهم بشكل أفضل من خالل "من بين تلك األمور" االنضمام إلى منظمات املجتمع املدني. وبطريقة مماثلة، التشريعات لوقف 

في العمل خاصة بالنسبة للمرأة من شأنه أن يساعد على توليد بيئة عمل أكثر تمكينا لنإناث. ومع ذلك، ليس هناك  العنف وسوء املعاملة

نظرا ألن ظروف السوق املحلية يجب اإلسالمي مقياس واحد أو طريقة تشريع واحدة تناسب جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 شريعات. أخذها في االعتبار عند تصميم هذه الت

ويشمل مصطلح هجرة العمال، هجرة اليد العاملة غير املاهرة واملاهرة على حد سواء. ولذلك ينبغي على واضعي السياسات النظر في كال 

على زيادة اإلسالمي املجموعتين. إن االستثمار في برامج التعليم والتدريب املنهي يمكن أن يساعد البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

وسط مستوى املهارات في أسواق العمل. وعالوة على ذلك، فإن مثل هذه السياسات ستساعد البلدان األعضاء في منظمة التعاون مت

إلحالل القوى العاملة املهاجرة بما تبقى من العمال املحليين. وهذه السياسة تعتبر مفيدة أيضا للبلدان األعضاء في منظمة اإلسالمي 

ي لديها فائض من حيث صافي الهجرة مثل اإلمارات العربية املتحدة وقطر. حيث توفير برامج التدريب املنهي والتقني والتاإلسالمي التعاون 

يمكنها من توظيفهم في وظائف أفضل وزيادة إنتاجية العمل الخاصة اإلسالمي للعمال املهاجرين لهذه البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

ينبغي أن تستهدف هذه السياسات العمال اإلسالمي ى لسياسة الهجرة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون بهم. ومن حيث األبعاد األخر 

املهرة الذين يرغبون في العمل خارج بلدانهم. وهذه السياسة تحتوي على جزأين، الجزء األول ينبغي أن يغطي بنود سياسة محددة لجذب 

ن خالل اآلليات النقدية وغير النقدية. والجزء الثاني التعامل مع العمال املهرة الذين هاجروا من العمال املهاجرين إلى بلدانهم األصلية م

بلدانهم وليسوا على استعداد للعودة إليها. وتهدف هذه السياسة بنود محددة الستعادة العالقات مع سوق العمل في البلدان األصلية 

سياسة الستعادة العالقات وربط العمالة املهاجرة مع سوق العمل في بلدانهم األصلية وتعزيز التعاون مع اقتصاد وطنهم. وتهدف هذه ال

 وتعزيز تعاونهم مع اقتصاد وطنهم. 

ويمكن تحقيق هذه األهداف من خالل تشكيل مجموعات ونقابات العمل للمهنيين الذين يعيشون في الخارج بشكل عام أو في بلد معين 

داخل الوطن. وتهدف اإلصالحات الشاملة في سوق العمل لخلق بيئة أكثر مالئمة ملمارسة األعمال تحت قيادة املؤسسات التي تعمل 

اإلسالمي التجارية وتعزيز ثقافة العمل من شأنه أيضا أن يساعد على تقليل هجرة العمالة من البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 أن تساعد على الحد من السكان غير الناشطين.  وخاصة بين العمال املهرة. ومن شأن هذه اإلصالحات أيضا
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ولذلك، فإن بعض اإلصالحات العامة في سوق العمل ينبغي أن تستهدف أصحاب العمل خصوصا ما يتعلق  بزيادة الشفافية وضمان 

لدان األعضاء في منظمة ( والتي من شأنها خلق بيئة عمل أفضل في البICTاملساءلة، وتعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )

 وهذا بدوره يزيد من معدالت املشاركة في قوة العمل ويخفض معدالت الهجرة امللحوظة.اإلسالمي التعاون 
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 مرفق: 7

 نظرة عامة في نظام الحماية الوطنية :A.1الجدول 

 وجود برامج قانونية    البرنامج  
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 ال يوجد … … … … … …   … … أفغانستان

   8نطاق شمولي للتغطية القانونية  |  8 ألبانيا


   8نطاق شمولي للتغطية القانونية  |  8 الجزائر

   8نطاق شمولي للتغطية القانونية  |  8 أذربيجان

 ال يوجد ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود |من   5 البحرين

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد    4إلى   1نطاق تغطية قانونية  جد محدود  | من    4 بنغالديش

 ال يوجد   6من إلى   5نطاق تغطية قانونية محدود! 6 بنين

 ال يوجد ال يوجد    4من إلى  1نطاق تغطية قانونية  جد محدود  |   4 بروناي دار السالم

 ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 بوركينا فاسو

    6إلى   5نطاق تغطية قانونية محدود  |من  6 الكاميرون

 ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 تشاد

    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 كوت ديفوار

 ال يوجد ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 جيبوتي

 ال يوجد   7|  نطاق شبه شمولي للتغطية القانونية  7 مصر

    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 الغابون

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد   4إلى  1نطاق تغطية قانونية جد محدود  | من   4 غامبيا

 يوجدال    7نطاق شبه شمولي للتغطية القانونية  |  7 غينيا

 ال يوجد … …   … … غينيا بيساو

 ال يوجد ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 غيانا

 ال يوجد   4إلى  1نطاق تغطية قانونية جد محدود  |من   4 أندونيسيا

   8نطاق شمولي للتغطية القانونية  |  8 إيران  

 ال يوجد … … … … … …   … … العراق

 ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 األردن

   8نطاق شمولي للتغطية القانونية  |  8 كازاخستان

 ال يوجد ال يوجد .    4إلى  1من 1نطاق تغطية قانونية جد محدود  |   4 الكويت

   8نطاق شمولي للتغطية القانونية  |  8 قيرغيزستان

 ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 لبنان

 ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 ليبيا

 ال يوجد   4إلى  1نطاق تغطية قانونية جد محدود  | من   4 ماليزيا

 ال يوجد …… …    … … جزر المالديف

 ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 مالي

 يوجدال     6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 موريتانيا

   7نطاق شبه شمولي للتغطية القانونية  |  7 المغرب
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 ال يوجد…     6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 موزمبيق

 ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 النيجر

 ال يوجد   4إلى  1محدود  | من نطاق تغطية قانونية جد  4 نيجيريا

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد   4إلى  1نطاق تغطية قانونية جد محدود  | من  4 سلطنة عمان

 ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 باكستان

 ال يوجد … … … … … …   … … فلسطين

 ال يوجد ال يوجد…  …   4إلى  1نطاق تغطية قانونية جد محدود  | من  … قطر

المملكة العربية 
    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   5 السعودية



 ال يوجد



 ال يوجد ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   5 السنغال

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد    4إلى  1نطاق تغطية قانونية جد محدود  | من   4 سيرا ليون

 ال يوجد ال يوجد … … … … …   … … الصومال

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد    4إلى  1تغطية قانونية جد محدود  | من   4 السودان

محدودجد  نطاق تغطية قانونية Very 4 سوريا  ال يوجد ال يوجد    1 |  

… …     6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 طاجيكستان

   8نطاق شمولي للتغطية القانونية  |  8 تركمانستان

 ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   6 توغو

   8نطاق شمولي للتغطية القانونية  |  8 تونس

 ال يوجد   7نطاق شبه شمولي للتغطية القانونية  |  7 تركيا

 ال يوجد   4إلى  1نطاق تغطية قانونية جد محدود  | من  4 أوغندا

اإلمارات العربية 

… … … … …  …   … … المتحدة

   8نطاق شمولي للتغطية القانونية  |  8 أوزبكستان

 ال يوجد    6إلى  5نطاق تغطية قانونية محدود  |من   5 اليمن
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COUNTRY P 

ROFILES 

القطرية املوجزات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البياناتمصادر 

 8منظمة العمل الدولية، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل  الطبعة

 منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات التوقعات االجتماعية والعمالة في العالم

 صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية

 BASEINDمركز األبحات اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( وقاعدة البيانات 

 )اليونسكو(، ومركز بيانات معهد اليونسكو لنإحصاء  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ( WDIة العاملية )البنك الدولي، قاعدة البيانات االلكترونية ملؤشرات التنمي

 

 



2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201448.8201472.8201460.60البالغين201417.5201491.4201454.3البالغين

201430.9201442.30201436.70الشباب201413.4201460.8201437.6الشباب

201444.8201465.60201455.10مجموع201415.9201479.3201447.8مجموع
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201438.254.546.3السكان إلى العمالة201413.772.843.4السكان إلى العمالة
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201460.3201491.0201475.70البالغين201340.7201388.4201371.8البالغين

201450.6201466.20201458.50الشباب201330.9201353.7201343.9الشباب

201457.6201484.00201470.90مجموع201339.2201386.9201370.2مجموع

12.5201470.2201447.1...منخفض..................منخفض

201481.9201423.1201446.7متوسط..................متوسط

20145.620146.720146.3مرتفع..................مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201454.780.767.8السكان إلى العمالة201332.382.765السكان إلى العمالة

201488.273.779.5الضعيفة العمالة20101.12.22.0الضعيفة العمالة

43.2......2014الزراعة في العمالة.........2014الزراعة في العمالة

18.2......2014الصناعة في العمالة.........2014الصناعة في العمالة

38.6......2014الخدمات في العمالة.........2014الخدمات في العمالة

20143.520142.420142.9البالغين201314.520132.620134.8البالغين

20149.420148.920149.1الشباب201333.0201325.7201327.9الشباب

20145.020143.920144.3مجموع201317.720134.920137.4مجموع

20142.720143.720143.2البالغين إلى الشباب من %20132.320139.720135.8البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

95.761.5

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

5.233.2

76.770.7

9.45.1

1.11.2

88.829.4

34,5842,080

بنغالديشالبحرين

عامة معلوماتعامة معلومات

1.3156.6
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201455.1201482.0201468.50البالغين201473.1201490.3201481.6البالغين

201441.6201450.90201446.40الشباب201457.3201455.8201456.6الشباب

201452.2201475.00201463.70مجموع201467.7201478.2201472.9مجموع

201436.5201419.6201426.5منخفض20144.7201433.6201420.1منخفض

201438.8201455.6201448.8متوسط201492.2201463.6201477.0متوسط

201424.7201424.7201424.7مرتفع20143.120142.820142.9مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201450.172.361.3السكان إلى العمالة20146777.472.2السكان إلى العمالة

20143.85.24.6الضعيفة العمالة201495.084.389.3الضعيفة العمالة

1.0......2014الزراعة في العمالة43.4......2014الزراعة في العمالة

13.3......2014الصناعة في العمالة10.4......2014الصناعة في العمالة

84.6......2014الخدمات في العمالة46.2......2014الخدمات في العمالة

20142.420142.320142.4البالغين20140.620140.920140.8البالغين

201412.1201410.4201411.1الشباب20141.820141.520141.7الشباب

20144.020143.620143.8مجموع20141.020141.120141.0مجموع

20145.120144.420144.7البالغين إلى الشباب من %20142.920141.620142.1البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

38.496.0

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

56.28.4

59.378.6

3.28.7

2.71.3

46.276.7

1,62353,431

السالم دار برونايبنين

عامة معلوماتعامة معلومات

10.30.4
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201474.6201491.4201482.90البالغين201479.9201495.9201487.5البالغين

201444.4201451.00201447.70الشباب201471.8201480.4201476.2الشباب

201464.0201476.90201470.40مجموع201477.0201489.9201483.3مجموع

20141.2201420.7201411.9منخفض20140.920140.920140.9منخفض

201496.0201476.7201485.4متوسط201498.2201496.7201497.4متوسط

20142.820142.620142.7مرتفع20140.920142.320141.6مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201460.774.167.3السكان إلى العمالة201475.386.580.7السكان إلى العمالة

201486.365.174.7الضعيفة العمالة201494.685.990.0الضعيفة العمالة

61.1......2014الزراعة في العمالة83.2......2014الزراعة في العمالة

9.0......2014الصناعة في العمالة2.7......2014الصناعة في العمالة

29.9......2014الخدمات في العمالة14.1......2014الخدمات في العمالة

20144.220143.020143.6البالغين20141.520142.820142.2البالغين

20147.920145.620146.7الشباب20143.820146.020145.0الشباب

20145.120143.720144.3مجموع20142.320143.920143.1مجموع

20141.920141.920141.9البالغين إلى الشباب من %20142.520142.120142.3البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

36.075.0

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

64.160.8

56.355.0

1.35.9

2.82.5

28.253.2

1,5852,423

الكاميرونفاسو بوركينا

عامة معلوماتعامة معلومات

16.922.3
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201440.3201492.7201466.30البالغين201469.0201493.8201481.3البالغين

201424.4201452.70201438.80الشباب201456.0201456.7201456.4الشباب

201435.4201479.90201457.60مجموع201464.0201479.2201471.6مجموع

20140.9201413.320149.5منخفض20141.1201418.6201410.8منخفض

201495.1201486.1201488.8متوسط201496.9201479.5201487.3متوسط

20144.120140.720141.7مرتفع20142.020141.920142.0مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201432.974.953.9السكان إلى العمالة201459.274.166.6السكان إلى العمالة

201493.184.887.7الضعيفة العمالة201497.983.289.8الضعيفة العمالة

75.4......2014الزراعة في العمالة74.9......2014الزراعة في العمالة

5.5......2014الصناعة في العمالة2.0......2014الصناعة في العمالة

19.1......2014الخدمات في العمالة23.1......2014الخدمات في العمالة

20145.820145.220145.4البالغين20145.720145.220145.4البالغين

201411.5201410.1201410.6الشباب201411.1201410.0201410.5الشباب

20147.020146.220146.5مجموع20147.520146.520147.0مجموع

20142.020142.020142.0البالغين إلى الشباب من %20141.920141.920141.9البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

40.277.8

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

88.557.9

51.260.9

1.52.8

3.02.4

22.028.3

2,5391,287

القمر جزرتشاد

عامة معلوماتعامة معلومات

12.80.7
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

...(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201338.5201370.5201354.60البالغين201458.8201491.4201475.7البالغين

201340.9201348.70201344.80الشباب201440.5201461.1201450.9الشباب

201336.3201367.70201352.00مجموع201452.5201481.3201467.3مجموع

...............2014منخفض20141.0201418.2201411.6منخفض

..................متوسط201493.4201481.5201486.1متوسط

..................مرتفع20145.620140.320142.3مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

............السكان إلى العمالة201450.57864.6السكان إلى العمالة

............الضعيفة العمالة201484.869.075.0الضعيفة العمالة

.........2014الزراعة في العمالة62.1......2014الزراعة في العمالة

.........2014الصناعة في العمالة7.4......2014الصناعة في العمالة

.........2014الخدمات في العمالة30.5......2014الخدمات في العمالة

...2002...2002...2002البالغين20143.320143.420143.3البالغين

...2002...2002...2002الشباب20145.020146.420145.8الشباب

200268.6200254.6200259.5مجموع20143.720144.120144.0مجموع

...2002...2002...2002البالغين إلى الشباب من %20141.520141.920141.7البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

43.1...

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

71.357.4

50.861.8

4.33.8

2.41.5

52.777.2

1,8182,746

جيبوتيديفوار كوت

عامة معلوماتعامة معلومات

20.30.9
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201471.2201483.2201477.20البالغين201425.1201485.0201454.7البالغين

201424.0201427.50201425.80الشباب201420.0201447.4201433.9الشباب

201456.5201465.60201461.00مجموع201423.8201475.0201449.3مجموع

20144.1201439.8201424.6منخفض20144.520149.120148.1منخفض

201490.0201455.3201470.1متوسط201453.2201456.2201455.6متوسط

20145.920144.920145.3مرتفع201442.4201434.8201436.3مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201441.95649السكان إلى العمالة201417.268.642.8السكان إلى العمالة

201438.225.030.6الضعيفة العمالة201445.821.226.2الضعيفة العمالة

20.1......2014الزراعة في العمالة27.9......2014الزراعة في العمالة

15.5......2014الصناعة في العمالة24.1......2014الصناعة في العمالة

64.4......2014الخدمات في العمالة48.0......2014الخدمات في العمالة

201423.5201412.1201417.3البالغين201417.620143.620146.9البالغين

201440.8201430.9201435.5الشباب201464.8201432.7201442.0الشباب

201425.8201414.6201419.7مجموع201427.820148.5201413.2مجموع

20141.720142.620142.0البالغين إلى الشباب من %20143.720149.020146.1البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

73.883.2

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

18.639.1

71.163.4

6.47.4

1.62.4

43.986.8

6,57919,478

الغابونمصر

عامة معلوماتعامة معلومات

82.11.7
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201472.7201489.8201481.20البالغين201477.0201493.8201485.1البالغين

201452.2201457.00201454.60الشباب201463.4201464.0201463.7الشباب

201465.7201478.40201472.00مجموع201472.2201482.8201477.4مجموع

20141.420141.620141.5منخفض20141.0201422.7201412.4منخفض

201497.6201497.6201497.6متوسط201494.4201476.2201484.9متوسط

20141.020140.920140.9مرتفع20144.620141.120142.8مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201464.776.870.7السكان إلى العمالة201466.877.472السكان إلى العمالة

201498.392.195.0الضعيفة العمالة201476.963.669.9الضعيفة العمالة

69.9......2014الزراعة في العمالة63.5......2014الزراعة في العمالة

7.3......2014الصناعة في العمالة5.9......2014الصناعة في العمالة

22.8......2014الخدمات في العمالة30.6......2014الخدمات في العمالة

20141.820141.920141.9البالغين20145.720145.120145.4البالغين

20140.920142.420141.7الشباب201411.220149.9201410.6الشباب

20141.620142.020141.8مجموع20147.420146.520147.0مجموع

20140.520141.320140.9البالغين إلى الشباب من %20142.020141.920142.0البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

55.530.4

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

49.464.9

58.856.1

2.81.6

3.22.5

58.336.4

1,9621,125

غينياغامبيا

عامة معلوماتعامة معلومات

1.811.7
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201447.2201488.3201467.20البالغين201475.5201489.7201482.5البالغين

201431.0201460.60201446.60الشباب201454.0201457.0201455.5الشباب

201442.9201480.00201461.30مجموع201468.3201478.5201473.4مجموع

201429.1201429.5201429.4منخفض20140.8201417.020149.4منخفض

201446.1201462.1201456.7متوسط201495.2201482.8201488.6متوسط

201424.820148.4201414.0مرتفع20144.020140.320142.0مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201436.872.454.5السكان إلى العمالة201463.273.468.3السكان إلى العمالة

201453.142.245.9الضعيفة العمالة201492.482.387.0الضعيفة العمالة

24.4......2014الزراعة في العمالة74.6......2014الزراعة في العمالة

23.7......2014الصناعة في العمالة5.3......2014الصناعة في العمالة

51.9......2014الخدمات في العمالة20.1......2014الخدمات في العمالة

20149.820146.520147.7البالغين20145.920145.220145.5البالغين

201431.8201420.1201423.8الشباب201411.8201410.5201411.1الشباب

201414.020149.6201411.1مجموع20147.420146.520146.9مجموع

20143.220143.120143.1البالغين إلى الشباب من %20142.020142.020142.0البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

59.988.5

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

77.929.9

54.366.2

2.38.5

2.40.5

45.328.6

1,2068,250

غيانابيساو غينيا

عامة معلوماتعامة معلومات
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201417.7201481.5201449.50البالغين201454.7201491.6201473.0البالغين

201413.3201448.40201431.00الشباب201440.2201460.0201450.3الشباب

201416.7201474.00201445.40مجموع201451.4201484.0201467.7مجموع

20147.0201418.8201416.8منخفض201413.4201418.0201416.3منخفض

201463.0201467.8201467.0متوسط201475.9201473.9201474.6متوسط

201430.1201413.4201416.2مرتفع201410.720148.120149.1مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201413.565.739.6السكان إلى العمالة201447.779.463.5السكان إلى العمالة

201448.938.039.9الضعيفة العمالة201449.827.035.6الضعيفة العمالة

19.8......2014الزراعة في العمالة34.2......2014الزراعة في العمالة

32.1......2014الصناعة في العمالة20.3......2014الصناعة في العمالة

48.1......2014الخدمات في العمالة45.5......2014الخدمات في العمالة

201414.920148.720149.8البالغين20143.920142.320142.9البالغين

201441.4201426.1201429.4الشباب201422.4201421.3201421.8الشباب

201419.6201411.3201412.8مجموع20147.220145.620146.2مجموع

20142.820143.020143.0البالغين إلى الشباب من %20145.720149.120147.4البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

93.986.8

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

24.514.4

70.874.1

7.57.8

1.21.3

52.269.4

5,2147,391

إيرانإندونيسيا

عامة معلوماتعامة معلومات

249.977.4
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201417.9201477.6201448.40البالغين201418.2201480.9201449.2البالغين

201410.5201439.80201425.30الشباب20148.2201448.1201428.6الشباب

201415.8201466.90201441.80مجموع201415.0201469.8201442.4مجموع

201415.0201419.8201419.0منخفض20148.220140.520141.7منخفض

201421.4201453.3201448.0متوسط201463.4201478.3201475.9متوسط

201463.6201426.8201433.0مرتفع201428.4201421.2201422.3مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201412.760.837.2السكان إلى العمالة201411.459.535.4السكان إلى العمالة

20142.311.09.5الضعيفة العمالة201415.915.515.6الضعيفة العمالة

2.0......2014الزراعة في العمالة21.5......2014الزراعة في العمالة

17.9......2014الصناعة في العمالة19.2......2014الصناعة في العمالة

80.3......2014الخدمات في العمالة59.3......2014الخدمات في العمالة

201412.820146.320147.4البالغين201416.820149.9201411.2البالغين

201447.6201424.0201428.8الشباب201457.7201430.8201434.6الشباب

201419.520149.2201411.1مجموع201424.1201414.8201416.4مجموع

20143.720143.820143.9البالغين إلى الشباب من %20143.420143.120143.1البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

79.795.4

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

28.016.0

69.573.9

5.69.9

2.52.2

66.483.2

12,2646,115

األردنالعراق

عامة معلوماتعامة معلومات

33.46.5
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201449.8201491.5201476.80البالغين201473.6201486.4201479.5البالغين

201424.3201442.70201434.40الشباب201444.2201450.5201447.4الشباب

201443.8201483.30201468.50مجموع201467.9201478.2201472.7مجموع

20140.120141.420141.1منخفض201421.9201422.3201422.1منخفض

201476.5201480.6201479.6متوسط201439.3201450.9201445.2متوسط

201423.4201418.0201419.3مرتفع201438.9201426.8201432.7مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201442.880.766.5السكان إلى العمالة201464.575.669.7السكان إلى العمالة

20141.42.62.3الضعيفة العمالة201428.028.028.0الضعيفة العمالة

2.9......2014الزراعة في العمالة23.8......2014الزراعة في العمالة

26.6......2014الصناعة في العمالة19.8......2014الصناعة في العمالة

70.6......2014الخدمات في العمالة56.4......2014الخدمات في العمالة

20140.820141.320141.2البالغين20145.120143.220144.2البالغين

201412.8201422.5201419.4الشباب20144.020143.120143.5الشباب

20142.420143.120143.0مجموع20144.920143.220144.1مجموع

201416.1201417.4201416.4البالغين إلى الشباب من %20140.820141.020140.8البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

99.896.3

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

14.68.1

70.574.5

10.47.2

1.53.6

53.498.3

14,39139,706

الكويتكازاخستان

عامة معلوماتعامة معلومات

17.03.4
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201425.2201479.8201453.50البالغين201463.5201488.9201475.6البالغين

201419.1201442.40201430.30الشباب201437.3201458.8201448.2الشباب

201423.7201471.20201447.80مجموع201456.3201480.0201467.8مجموع

201418.1201410.3201412.1منخفض20149.0201410.320149.8منخفض

201437.2201458.1201453.2متوسط201464.3201478.8201472.7متوسط

201444.7201431.7201434.7مرتفع201426.7201410.9201417.6مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201421.167.644.7السكان إلى العمالة201451.274.262.4السكان إلى العمالة

201419.736.832.8الضعيفة العمالة201439.243.541.7الضعيفة العمالة

3.8......2014الزراعة في العمالة30.8......2014الزراعة في العمالة

23.7......2014الصناعة في العمالة20.6......2014الصناعة في العمالة

72.5......2014الخدمات في العمالة48.6......2014الخدمات في العمالة

20147.420142.820143.8البالغين20147.320145.720146.4البالغين

201424.7201418.7201420.7الشباب201417.2201413.1201414.7الشباب

201411.020145.020146.4مجموع20149.120147.320148.1مجموع

20143.420146.720145.4البالغين إلى الشباب من %20142.420142.320142.3البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

99.593.9

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

21.67.8

70.280.1

9.37.9

2.01.0

35.687.5

2,61114,845

لبنانقرغيزستان جمهورية

عامة معلوماتعامة معلومات

5.74.5
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201448.6201485.3201466.30البالغين201431.7201485.4201458.0البالغين

201432.6201447.80201440.00الشباب201424.3201449.2201436.7الشباب

201444.5201475.70201459.60مجموع201430.0201476.4201452.8مجموع

201411.2201413.5201412.6منخفض20149.8201417.6201415.6منخفض

201462.5201462.2201462.3متوسط201444.9201461.6201457.3متوسط

201426.4201424.3201425.1مرتفع201445.2201420.8201427.1مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201443.674.358.4السكان إلى العمالة201421.564.542.6السكان إلى العمالة

201423.721.222.2الضعيفة العمالة201413.55.87.8الضعيفة العمالة

12.3......2014الزراعة في العمالة11.2......2014الزراعة في العمالة

27.7......2014الصناعة في العمالة24.7......2014الصناعة في العمالة

60.0......2014الخدمات في العمالة64.0......2014الخدمات في العمالة

20141.020141.020141.0البالغين201418.2201411.2201413.2البالغين

20147.520146.120146.7الشباب201469.2201438.7201448.9الشباب

20142.220141.820142.0مجموع201428.1201415.6201419.2مجموع

20147.620145.920146.5البالغين إلى الشباب من %20143.820143.420143.7البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

91.094.6

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

12.47.2

75.475.0

7.59.5

0.81.6

78.174.0

11,49817,748

ماليزياليبيا

عامة معلوماتعامة معلومات

6.229.7
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201453.1201489.2201470.90البالغين201459.7201485.7201472.5البالغين

201446.9201468.10201457.80الشباب201448.5201459.1201453.9الشباب

201450.9201481.40201466.10مجموع201456.6201477.8201467.2مجموع

20142.1201424.1201415.9منخفض201413.520148.6201410.5منخفض

201493.0201475.8201482.2متوسط201446.9201457.6201453.4متوسط

20144.920140.120141.9مرتفع201439.6201433.8201436.1مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201445.276.360.7السكان إلى العمالة201446.272.759.4السكان إلى العمالة

201496.586.890.4الضعيفة العمالة201431.016.522.8الضعيفة العمالة

63.6......2014الزراعة في العمالة13.4......2014الزراعة في العمالة

7.0......2014الصناعة في العمالة16.8......2014الصناعة في العمالة

29.4......2014الخدمات في العمالة69.1......2014الخدمات في العمالة

20149.720145.420147.0البالغين201412.520143.120147.0البالغين

201414.420147.9201410.5الشباب201436.8201419.1201426.9الشباب

201411.220146.220148.1مجموع201418.420146.7201411.6مجموع

20141.520141.520141.5البالغين إلى الشباب من %20142.920146.220143.8البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

99.338.7

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

8.477.6

77.955.0

5.82.0

1.93.0

43.436.2

9,1731,103

ماليالمالديف

عامة معلوماتعامة معلومات

0.315.3
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201429.1201484.3201455.50البالغين201431.7201490.0201460.7البالغين

201419.4201452.60201436.40الشباب201422.9201456.8201440.1الشباب

201426.7201475.90201450.70مجموع201428.9201479.1201454.0مجموع

201411.1201416.8201415.3منخفض20141.1201418.0201413.4منخفض

201480.1201476.5201477.5متوسط201493.6201480.5201484.1متوسط

20148.820146.720147.2مرتفع20145.320141.520142.5مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201423.868.445.5السكان إلى العمالة201426.171.148.6السكان إلى العمالة

201461.332.139.9الضعيفة العمالة201479.860.365.5الضعيفة العمالة

35.7......2014الزراعة في العمالة52.6......2014الزراعة في العمالة

20.0......2014الصناعة في العمالة10.4......2014الصناعة في العمالة

44.3......2014الخدمات في العمالة36.8......2014الخدمات في العمالة

20149.220147.520147.9البالغين20148.320148.420148.4البالغين

201419.1201420.6201420.2الشباب201413.4201415.7201415.0الشباب

201410.920149.9201410.2مجموع20149.6201410.1201410.0مجموع

20142.120142.720142.5البالغين إلى الشباب من %20141.620141.920141.8البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

52.168.5

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

67.126.1

61.570.9

3.74.4

2.41.5

42.157.8

2,2185,456

المغربموريتانيا

عامة معلوماتعامة معلومات

3.933.0
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201442.8201494.6201468.90البالغين201493.1201496.0201494.5البالغين

201435.6201480.00201457.20الشباب201470.3201460.2201465.3الشباب

201440.1201489.50201464.70مجموع201485.3201482.7201484.1مجموع

20141.2201419.3201413.6منخفض20140.8201419.8201410.1منخفض

201494.8201479.8201484.5متوسط201494.9201480.1201487.7متوسط

20144.020141.020141.9مرتفع20144.320140.020142.2مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201438.384.861.4السكان إلى العمالة20146466.365.1السكان إلى العمالة

201496.993.494.5الضعيفة العمالة201494.773.484.3الضعيفة العمالة

63.0......2014الزراعة في العمالة75.7......2014الزراعة في العمالة

14.1......2014الصناعة في العمالة4.0......2014الصناعة في العمالة

22.9......2014الخدمات في العمالة20.3......2014الخدمات في العمالة

20144.120144.220144.1البالغين201419.1201411.8201415.6البالغين

20145.820147.820147.1الشباب201439.9201441.6201440.7الشباب

20144.620145.320145.1مجموع201425.0201419.8201422.6مجموع

20141.420141.920141.7البالغين إلى الشباب من %20142.120143.520142.6البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

58.819.1

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

61.559.9

50.258.4

3.21.4

2.53.9

31.718.4

1,090829

النيجرموزمبيق

عامة معلوماتعامة معلومات

25.817.8
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201430.9201491.9201473.20البالغين201455.1201476.1201465.7البالغين

201425.4201458.80201447.60الشباب201434.8201440.3201437.6الشباب

201429.3201483.20201466.30مجموع201448.3201463.8201456.2مجموع

201410.0201415.8201415.1منخفض20145.5201433.6201421.6منخفض

201450.2201450.1201450.1متوسط201490.7201463.0201474.8متوسط

201439.9201434.1201434.8مرتفع20143.920143.320143.6مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201425.278.261.5السكان إلى العمالة201444.85952السكان إلى العمالة

201411.23.24.2الضعيفة العمالة201487.572.879.0الضعيفة العمالة

5.1......2014الزراعة في العمالة38.9......2014الزراعة في العمالة

38.2......2014الصناعة في العمالة10.8......2014الصناعة في العمالة

56.6......2014الخدمات في العمالة50.4......2014الخدمات في العمالة

20148.720143.820144.4البالغين20145.520145.920145.7البالغين

201430.1201416.4201418.8الشباب201413.2201414.0201413.6الشباب

201414.020146.120147.2مجموع20147.320147.620147.5مجموع

20143.520144.420144.3البالغين إلى الشباب من %20142.420142.420142.4البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

59.691.1

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

74.39.8

52.576.9

5.26.8

2.89.2

50.873.9

2,83129,813

عمان سلطنةنيجيريا

عامة معلوماتعامة معلومات

173.63.6
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

...(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201419.3201480.9201450.30البالغين201426.1201490.4201458.8البالغين

20149.3201442.50201426.30الشباب201422.1201467.2201445.3الشباب

201415.7201466.60201441.40مجموع201424.8201483.0201454.5مجموع

20147.2201421.4201418.6منخفض201416.8201417.5201417.4منخفض

201442.1201461.6201457.8متوسط201473.5201458.5201461.7متوسط

201450.8201417.0201423.5مرتفع20149.8201424.0201420.9مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201411.948.830.6السكان إلى العمالة201422.579.651.7السكان إلى العمالة

201432.924.025.7الضعيفة العمالة201475.757.361.3الضعيفة العمالة

10.4......2014الزراعة في العمالة46.9......2014الزراعة في العمالة

28.4......2014الصناعة في العمالة21.0......2014الصناعة في العمالة

61.3......2014الخدمات في العمالة32.0......2014الخدمات في العمالة

201413.2201423.0201421.2البالغين20148.220142.820144.0البالغين

201462.3201438.5201442.7الشباب201412.120147.620148.6الشباب

201423.9201426.7201426.2مجموع20149.320144.020145.2مجموع

20144.720141.720142.0البالغين إلى الشباب من %20141.520142.720142.2البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

57.996.5

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

69.018.6

66.673.2

4.78.9

1.73.0

36.974.8

3,1490

فلسطينباكستان

عامة معلوماتعامة معلومات

182.14.2

11,000

12,000

13,000

14,000

2000 2010 2011 2012 2013 2014

0

20000

40000

60000

80000

2000 2010 2011 2012 2013 2014

 البالغين (29-15)الشباب 

0

5

10

15

2000 2010 2011 2012 2013 2014

 الشباب مجموع

18,000

20,000

22,000

24,000

2000 2010 2011 2012 2013 2014

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2010 2011 2012 2013 2014

 البالغين (29-15)الشباب 

0

20

40

60

2000 2010 2011 2012 2013 2014

 الشباب مجموع



2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201423.6201491.4201465.00البالغين201454.9201498.6201490.2البالغين

201410.0201427.90201420.10الشباب201430.8201477.0201466.2الشباب

201420.4201478.40201455.20مجموع201450.7201495.5201486.6مجموع

20140.020140.020140.0منخفض201448.2201419.1201422.4منخفض

201455.8201475.9201473.4متوسط201419.9201464.3201459.3متوسط

201444.2201424.1201426.6مرتفع201431.9201416.6201418.3مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201416.37652.1السكان إلى العمالة201449.895.486.4السكان إلى العمالة

20141.04.03.6الضعيفة العمالة20140.00.30.2الضعيفة العمالة

4.8......2014الزراعة في العمالة1.4......2014الزراعة في العمالة

24.5......2014الصناعة في العمالة51.5......2014الصناعة في العمالة

70.7......2014الخدمات في العمالة47.2......2014الخدمات في العمالة

201415.520141.620143.5البالغين20141.220140.120140.2البالغين

201455.7201422.2201429.5الشباب20147.620140.520141.3الشباب

201420.220143.120145.6مجموع20141.920140.120140.3مجموع

20143.6201414.320148.4البالغين إلى الشباب من %20146.520149.820147.0البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

97.394.7

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

7.013.4

78.675.7

9.18.7

5.61.9

99.082.7

98,81431,245

السعودية العربية المملكةقطر

عامة معلوماتعامة معلومات

2.228.8
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201474.5201484.0201479.10البالغين201472.6201493.3201482.3البالغين

201447.7201440.10201443.90الشباب201453.2201479.1201466.2الشباب

201465.6201469.20201467.40مجموع201466.1201488.1201476.6مجموع

20141.7201427.7201414.8منخفض20141.6201423.2201413.8منخفض

201495.9201470.1201483.0متوسط201492.5201476.2201483.3متوسط

20142.420142.220142.3مرتفع20145.920140.620142.9مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201464.266.165.1السكان إلى العمالة201457.581.469السكان إلى العمالة

201493.582.688.0الضعيفة العمالة201483.364.372.5الضعيفة العمالة

62.1......2014الزراعة في العمالة52.9......2014الزراعة في العمالة

8.1......2014الصناعة في العمالة20.7......2014الصناعة في العمالة

29.8......2014الخدمات في العمالة26.4......2014الخدمات في العمالة

20141.820143.820142.9البالغين201410.820146.720148.6البالغين

20143.120147.020144.9الشباب201418.620149.3201413.0الشباب

20142.220144.420143.3مجموع201412.920147.5201410.0مجموع

20141.720141.920141.7البالغين إلى الشباب من %20141.720141.420141.5البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

57.748.1

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

43.9107.2

63.445.6

4.52.9

2.91.9

43.240.0

1,9581,542

ليون سيراالسنغال

عامة معلوماتعامة معلومات

14.16.1
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد ...(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط...المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل...(البالغين) األمية محو معدل

201433.4201493.0201462.80البالغين201338.8201377.5201357.9البالغين

201427.3201443.30201435.40الشباب201331.8201357.8201344.8الشباب

201431.4201476.00201453.60مجموع201337.2201375.5201356.1مجموع

11.0201421.8201418.8...منخفض..................منخفض

201477.1201467.5201470.1متوسط..................متوسط

201412.0201410.7201411.1مرتفع..................مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201424.666.945.7السكان إلى العمالة201334.570.552.2السكان إلى العمالة

201495.571.177.7الضعيفة العمالة............الضعيفة العمالة

52.5......2014الزراعة في العمالة.........2014الزراعة في العمالة

17.2......2014الصناعة في العمالة.........2014الصناعة في العمالة

30.2......2014الخدمات في العمالة.........2014الخدمات في العمالة

201417.3201410.5201412.4البالغين...2013...2013...2013البالغين

201432.2201417.8201423.3الشباب...2013...2013...2013الشباب

201421.6201412.0201414.8مجموع20137.420136.720136.9مجموع

20141.920141.720141.9البالغين إلى الشباب من %20132.020131.920132.0البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

...75.9

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

89.851.2

55.062.0

...3.1

2.92.0

38.733.5

02,631

السودانالصومال

عامة معلوماتعامة معلومات

10.538.0

0

1

1

2000 2010 2011 2012 2013 2014

0

1000

2000

3000

4000

5000

2000 2010 2011 2012 2013 2014

 البالغين (29-15)الشباب 

0

5

10

15

2000 2010 2011 2012 2013 2014

 الشباب مجموع

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2000 2010 2011 2012 2013 2014

0

5000

10000

15000

2000 2010 2011 2012 2013 2014

 البالغين (29-15)الشباب 

0

10

20

30

2000 2010 2011 2012 2013 2014

 الشباب مجموع



2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201468.3201487.3201477.60البالغين201447.3201477.9201462.4البالغين

201438.6201456.80201447.80الشباب201417.0201438.8201428.0الشباب

201459.1201477.40201468.10مجموع201440.5201468.7201454.5مجموع

20143.6201420.4201413.0منخفض201417.4201412.9201414.5منخفض

201481.1201462.2201470.6متوسط201436.6201462.6201453.2متوسط

201415.3201417.3201416.4مرتفع201446.0201424.5201432.3مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201453.268.460.7السكان إلى العمالة201436.966.251.5السكان إلى العمالة

201439.453.747.4الضعيفة العمالة201412.217.615.6الضعيفة العمالة

53.2......2014الزراعة في العمالة3.4......2014الزراعة في العمالة

13.7......2014الصناعة في العمالة22.9......2014الصناعة في العمالة

33.1......2014الخدمات في العمالة75.1......2014الخدمات في العمالة

20149.120149.920149.6البالغين20147.220142.020144.0البالغين

201412.8201417.2201415.5الشباب201426.0201414.5201417.9الشباب

20149.9201411.6201410.9مجموع20148.920143.620145.6مجموع

20141.420141.720141.6البالغين إلى الشباب من %20143.620147.420144.5البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

95.699.8

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

20.340.9

71.067.4

7.79.9

0.92.5

70.526.7

13,1162,354

طاجيكستانسورينام

عامة معلوماتعامة معلومات

0.58.2
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201426.4201479.3201452.00البالغين201487.2201490.7201488.8البالغين

201420.6201442.20201431.60الشباب201467.4201464.2201465.8الشباب

201425.2201471.00201447.70مجموع201480.6201481.4201481.0مجموع

201417.8201423.5201422.0منخفض20141.0201422.9201411.8منخفض

201453.6201457.8201456.7متوسط201493.8201476.6201485.3متوسط

201428.6201418.7201421.3مرتفع20145.220140.520142.9مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201421.262.241.3السكان إلى العمالة201474.776.175.4السكان إلى العمالة

201417.022.821.3الضعيفة العمالة201492.179.085.7الضعيفة العمالة

13.4......2014الزراعة في العمالة61.8......2014الزراعة في العمالة

28.8......2014الصناعة في العمالة8.8......2014الصناعة في العمالة

57.7......2014الخدمات في العمالة29.4......2014الخدمات في العمالة

201413.020149.3201410.3البالغين20145.820145.220145.5البالغين

201429.9201432.7201431.8الشباب201411.3201410.0201410.7الشباب

201415.8201412.4201413.3مجموع20147.320146.520146.9مجموع

20142.320143.520143.1البالغين إلى الشباب من %20142.020141.920142.0البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

66.581.8

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

55.813.1

56.573.6

5.36.5

2.61.0

39.066.7

1,0849,932

تونستوجو

عامة معلوماتعامة معلومات

6.810.9
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201452.2201485.0201467.90البالغين201430.1201476.4201452.3البالغين

201432.9201457.80201445.50الشباب201426.3201452.5201439.6الشباب

201447.1201477.30201461.80مجموع201429.3201470.8201449.4مجموع

20149.5201423.6201418.1منخفض201420.1201411.8201414.3منخفض

201460.3201460.3201460.3متوسط201459.2201469.1201466.1متوسط

201430.3201416.1201421.6مرتفع201420.7201419.0201419.5مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201442.169.255.3السكان إلى العمالة201426.264.744.8السكان إلى العمالة

201421.119.920.4الضعيفة العمالة201440.826.430.7الضعيفة العمالة

14.1......2014الزراعة في العمالة22.2......2014الزراعة في العمالة

44.8......2014الصناعة في العمالة26.4......2014الصناعة في العمالة

41.0......2014الخدمات في العمالة51.4......2014الخدمات في العمالة

20148.120148.020148.0البالغين20148.520146.920147.4البالغين

201421.9201419.3201420.2الشباب201419.9201416.6201417.7الشباب

201410.7201410.4201410.5مجموع201410.720148.620149.2مجموع

20142.720142.420142.5البالغين إلى الشباب من %20142.320142.420142.4البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

95.099.7

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

16.546.6

75.265.5

7.69.9

1.31.3

73.349.4

15,3539,510

تركمانستانتركيا

عامة معلوماتعامة معلومات

74.95.2
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2015(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201449.9201498.2201486.00البالغين201486.6201491.9201489.3البالغين

201433.7201463.40201453.30الشباب201458.6201459.3201459.0الشباب

201446.4201492.90201480.50مجموع201475.7201479.2201477.4مجموع

20141.0201411.320149.8منخفض20148.3201419.3201414.0منخفض

201462.1201451.5201453.1متوسط201488.2201471.8201479.8متوسط

201437.0201437.2201437.1مرتفع20143.520148.920146.3مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201442.490.477.6السكان إلى العمالة201472.276.774.5السكان إلى العمالة

20140.40.90.8الضعيفة العمالة201490.071.780.6الضعيفة العمالة

3.9......2014الزراعة في العمالة59.8......2014الزراعة في العمالة

21.0......2014الصناعة في العمالة7.9......2014الصناعة في العمالة

75.1......2014الخدمات في العمالة32.3......2014الخدمات في العمالة

20147.120142.120142.9البالغين20143.420141.820142.6البالغين

201417.120148.0201410.0الشباب20147.420146.220146.8الشباب

20148.620142.720143.6مجموع20144.620143.120143.8مجموع

20142.420143.820143.5البالغين إلى الشباب من %20142.220143.420142.6البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

78.493.8

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

43.87.0

59.277.1

5.49.1

3.31.5

16.484.9

1,48430,122

المتحدة العربية اإلماراتأوغندا

عامة معلوماتعامة معلومات

37.69.3
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2013الشباب2013(مليون) السكان

2013(%) السكان نمو2013(%) السكان نمو

2013(%المجموع من) الحضر سكان2013(%المجموع من) الحضر سكان

2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 2013(PPPالحالي،$ )GDP للفرد 

2013(1,000 لكل) الرضع وفيات2013(1,000 لكل) الرضع وفيات

2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 2013(السنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط 

2012المدرسي التعليم سنوات متوسط2012المدرسي التعليم سنوات متوسط

2012(البالغين) األمية محو معدل2015(البالغين) األمية محو معدل

201427.9201484.8201456.00البالغين201453.8201483.9201468.4البالغين

201421.8201453.10201437.70الشباب201433.7201456.9201445.5الشباب

201425.6201472.50201449.10مجموع201448.2201475.9201461.9مجموع

201410.5201412.8201412.4منخفض20147.0201428.8201420.2منخفض

201457.5201475.5201472.0متوسط201469.1201454.0201460.0متوسط

201432.0201411.7201415.6مرتفع201423.8201417.2201419.8مرتفع

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

201415.665.540.5السكان إلى العمالة2014436855.3السكان إلى العمالة

201463.033.739.3الضعيفة العمالة201429.033.231.6الضعيفة العمالة

26.1......2014الزراعة في العمالة21.6......2014الزراعة في العمالة

18.5......2014الصناعة في العمالة39.9......2014الصناعة في العمالة

55.4......2014الخدمات في العمالة38.4......2014الخدمات في العمالة

201432.320145.6201412.3البالغين20148.120147.920148.0البالغين

201454.1201420.3201429.9الشباب201422.0201419.3201420.3الشباب

201439.220149.8201417.4مجموع201410.8201410.4201410.6مجموع

20141.720143.620142.4البالغين إلى الشباب من %20142.720142.420142.5البالغين إلى الشباب من %

العمل إنتاجيةالعمل إنتاجية

(%) العمالة(%) العمالة

(%) البطالة نسبة(%) البطالة نسبة

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

(000') العاملة القوى مجموع(000') العاملة القوى مجموع

العاملة القوى مهاراتالعاملة القوى مهارات

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

99.670.1

العاملة القوى مشاركةالعاملة القوى مشاركة
مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

36.740.4

68.263.1

10.02.5

1.62.3

36.333.5

3,7622,316

اليمنأوزبكستان

عامة معلوماتعامة معلومات

30.224.4
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