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 :تقــــديـــم

لتأدية رسالتها القومية العمل العربية جهود التى تبذلها منظمة الفى إطار استمرار    :أوال
البلدان العربية فى مختلف مجاالت التنسيق والتعاون فيما بين  النبيلة لتعزيز

أكدت المنظمة على ضرورة وضع التشغيل فى صدارة  وقضايا العمل والعمال
 .وسعيها الدؤوب فى محاربة الفقر والحد من البطالة وأولويات التنمية

، 9002الكويت ) الثالثة  تنفيذاً لقرارت القمم االقتصادية والتنموية واالجتماعيةو
 – 9020)الفترة  وبوجه خاص اعتماد، (9022الرياض ، 9022شرم الشيخ 

عقداً عربياً للتشغيل وتكليف المنظمة بتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم  (9090
  .التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية والمشاريع المنبثقة عنه

لمؤتمر العمل العربى بشأن العقد ( 04)فى إطار متابعة تنفيذ قرارت الدورة و  :ثانيا  

المدير العام خطاباً ألطراف اإلنتاج الثالثة تحت / العربى للتشغيل وجه السيد
بتاريخ ( عمال -777) ، (أصحاب أعمال -777)، (حكومات -777) األرقام 

لتنفيذي للعقد العربي ، لتضمين خطط عملهم التشغيلية، البرنامج ا11/7/1412

للمتابعة بشأن األنشطة واإلجراءات  السنويللتشغيل وموافاة المنظمة بالتقرير 
جاء  الذي( 1042)المتخذة للتقدم فى إنجاز متطلبات العقد وفقاً لقرار المؤتمر رقم 

 :يليفيه ضمن أمور أخرى ما 

صحاب األعمال، حكومات، منظمات أ) دعوة أطراف االنتاج الثالثة   (6)الفقرة " -
 السنويبتقرير المتابعة  العربيلموافاة مكتب العمل ( منظمات العمال 

للتشغيل، ليتسنى له رفع  العربيحول مراحل التقدم فى إنجاز العقد 
تقاريره الدورية للقمم العربية التنموية واالقتصادية واالجتماعية بهذا 

 ".الشأن تباعا
العربية فى متابعة التقدم المحرز فى انجازات استمرار منظمة العمل  (8)الفقرة "  -

للتشغيل وتكثيف أنشطتها الهادفة إلى مساعدة  العربيمتطلبات العقد 
 ".البلدان العربية على تحقيق األهداف المرجوة من العقد 

مملكد ) :ردود وزارات العمل فى الدول العربية اآلتية العربيتلقى مكتب العمل  : ثالثا
البحرين، ال مهوريد التونسيد، ال مهوريد ال  ائريد الديمقراطيد الشعبيد، 

 دولد الكويت، د عُمان، دولد  لسطين، دولد قطر، مهوريد العراق، سلطن
وكذلك من  ( مهوريد مصر العربيد، المملكد المغربيد ال مهوريد اللبنانيد،

عد البحرين، غر د ت ارة غر د ت ارة وصنا)منظمات أصحاب األعمال اآلتيد 
 (. وصناعد سلطند عُمان

 :يلعاألمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بما :  رابعا

 أخذ العلم بالتقرير -2
دعم جهود منظمة العمل العربية للعمل بوثيقة العقد العربى للتشغيل واإلستراتيجية   -9

العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني ، مما يساعد فى عمليات توطين الوظائف 
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وتسهيل التنقل المنظم لأليدي العاملة العربية بين الدول العربية وتضييق الفجوة بين 
 .م التقني والمهني واحتياجات سوق العملمخرجات التدريب والتعلي

لم تعتمد العقد العربي للتشغيل واإلستراتيجية العربية  التيدعوة الدول العربية   -2
إلى اعتمادها طبقاً لقرار مؤتمر العمل العربي رقم  والمهني التقنيللتدريب والتعليم 

 (. (9020) مملكة البحرين /المنامة" ) 2191" 
حكومات، منظمات أصحاب األعمال، منظمات ) الثالثة  دعوة أطراف اإلنتاج -1

لموافاة مكتب العمل العربي بتقرير المتابعة السنوية حول مراحل التقدم فى ( العمال 
إنجاز العقد العربي للتشغيل، ليتسنى له استكمال تقريره الدوري للقمة العربية 

 .االقتصادية واالجتماعية والتنموية بهذا الشأن
إلى  9002لعربية التى لم تعتمد التصنيف العربي المعياري للمهن حث الدول ا -5

/ عمان)  " 2102" المرقم  العربيالمسارعة باعتماده إعماال لقرار مؤتمر العمل 
 (. 9002المملكة األردنية الهاشمية 

تقديم الشكر ألطراف اإلنتاج التي تابعت وثيقة متطلبات العقد العربي للتشغيل   -6
بردودها المتعلقة بتقرير المتابعة  العربيلتي وافت مكتب العمل وخاصة الجهات ا

مملكد البحرين، ال مهوريد التونسيد، ال مهوريد )السنوي بهذا الشأن وهى 
دولد  لسطين،  ،ال  ائريد الديمقراطيد الشعبيد،  مهوريد العراق، سلطند عُمان

العربيد، المملكد   مهوريد مصر ال مهوريد اللبنانيد، دولد قطر، دولد الكويت،
 (.المغربيد، غر د ت ارة وصناعد البحرين، غر د ت ارة وصناعد سلطند عُمان 

أكدت فى تقريرها على اعتماد التصنيف العربى  التيتوجيه الشكر والتقدير للدول  -7
المملكد األردنيد الهاشميد، مملكد البحرين،المملكد ): المعياري للمهن، وهى

عُمان، دولد  لسطين،  مهوريد مصر العربيد، غر د  العربيد السعوديد، سلطند
 (.ت ارة وصناعد البحرين، غر د ت ارة وصناعد عُمان 

أوردت فىى تقريرهىا اعتمىاد اإلسىتراتيجية العربيىة  التيتوجيه الشكر والتقدير للدول  -2
المملكد األردنيد الهاشميد، المملكد العربيد ): للتدريب والتعليم التقني والمهني وهى

 (.سعوديد، سلطند عُمان، دولد  لسطين، ال مهوريد اليمنيدال
استمرار منظمة العمل العربية فى متابعة التقدم المحرز فى انجاز متطلبات العقد  -2

تحقيق  العربي للتشغيل وتكثيف أنشطتها الهادفة إلى مساعدة البلدان العربية على
 .األهداف المرجوة من العقد

 أحمد محمـد لقمـان
 العامالمدير 
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 التقرير السنوى الرابع

 حــــــول

 " التقدم  ع دن ا  العقد العربع للتشغيل "

 من واقع الردود التع وصلت حتى دعداد

 هذا التقرير من أطراف اإلنتاج الثالثد
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 التقرير السنوت الرابع حول

 "التقدم  ع دن ا  العقد العربع للتشغيل"

 نمن واقع الردود التع وصلت حتى دعداد هذا التقرير م

 أطراف اإلنتاج الثالثد

      

تىىم إعىىداد هىىذا التقريىىر فىىى إطىىار متابعىىة تنفيىىذ قىىرار القمىىة االقتصىىادية والتنمويىىة    

المتعلىىق بالبرنىىامج المتكامىىل لىىدعم ( 9002 لثىىانياكىىانون / الكويىىت، ينىىاير) واالجتماعيىىة 

عقدا عربياً ( 9090 -9020)التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية واعتماد الفترة 

والمتخىىذ ( 2127)للتشىىغيل، وكىىذلت لمتابعىىة تنفيىىذ قىىرار مىىؤتمر العمىىل العربىىي المىىرقم 

والذي جاء فيه ( 9020ار آذ/ مملكة البحرين مارس/ المنامة ) بالدورة السابعة والثالثين 

لمنظمة العمىل العربيىة حىول التقىدم فىى  سنويدعوة أطراف اإلنتاج الثالثة لتقديم تقرير " 

يساعد فى إعداد تقرير تقدمه منظمة العمل العربية واألمانة  " للتشغيل العربيإنجاز العقد 

 .واالجتماعية العامة لجامعة الدول العربية إلى القمة العربية االقتصادية والتنموية

 :ردود و ارات العمل  ع الدول العربيد :  أوال   **

 :مملكد البحرين / و ارة العمل  (4)

  1111 – 1141تحقيق متطلبات العقد العربع للتشغيل : الهدف األول : 

، حيث وافقت مملكة البحرين اعتماد العقد العربع للتشغيل بصورة رسميدتم  -

، على العربيلمؤتمر العمل ( 27)الدورة  كبقية الدول األعضاء بالمنظمة خالل

للتشغيل، والبحرين ملتزمة بكل ما يصدر عن المنظمة  العربياعتماد العقد 

ومشاريع، ونحيطكم علما بأنه ال توجد لدى  وقراراتوالمؤتمر من وثائق 

 .البحرين إجراءات قانونية أو إدارية العتماد مثل هذه المشاريع

حيث تتوافر . يشير التقرير إلى توافر نظام معلومات وطني عن قضايا التشغيل -

لدى أكثر من جهة رسمية فى مملكة البحرين بيانات عن التشغيل، وهى وزارة 

، والجهاز االجتماعيالعمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الهيئة العامة للتأمين 

 .للمعلومات المركزي

تم إجراء دراسات متعلقة بقضايا ومؤشرات العقد إلى أنه لم ي التقرير أشاركما  -

 .العربي للتشغيل
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  تخفيض معدالت البطالد دلى النصف : الهدف الثانع: 

على المستوى الوطني بين الذكور  9022نسبة البطالة عام أن يشير التقرير إلى  -

حيث تعتمد مملكة البحرين فى احتساب نسبة البطالة على %(.1.7)وبين اإلناث 

 %.1.7إلى  9022من  الثاني، وقد وصلت هذه النسبة فى الربع شهريأساس 

، والعمالة %(92.5)العمالة الوطنية : أما تصنيف العمالة بين النشطين اقتصاديا -

 %(.76.5)العربية والعمالة األجنبية 

تقدر بين ( حسب الجنس)أما نسبة المشاركة االقتصادية للقوى العاملة الوطنية  -

 %(. 29.7)وبين اإلناث  ،%(67.2)الذكور 

مملكة  فيتعتبر البطالة : توافر خطط مرحلية أو إستراتيجية للحد من البطالة -

تنفيذ  فيتبذلها الوزارة والمتمثلة  التيالبحرين تحت السيطرة من خالل الجهود 

الوطنية، وكان آخر هذه  اإلستراتيجيةمجموعة متنوعة من البرامج والخطط 

وجه إلى فئة  والذيوتوظيف الخريجين الجامعيين المشاريع مشروع تأهيل 

 .الجامعيين الباحثين عن عمل

جارى توافر خطط مرحلية لتقليص العمالة األجنبية لمصلحة العمالة الوطنية  -

 .أوال ثم لصالح العمالة العربية ثانيا

بين النشطين  الوطنيكما يشير التقرير إلى أن نسبة البطالة على المستوى  -

 %(.1.7) مالة الوطنية تقدر بنسبةالع: اقتصاديا

. القوى العاملة فيوطنية لرفع نسبة مشاركة المرأة  إستراتيجيةجارى توافر  -

للنهوض  المدنيمؤسسات الدولة، والمجتمع  فيويعمل المجلس مع الشركاء 

شريكة دورها  ، لتأخذللوصول بالمرأة لمستوى المشاركة البحرينية،بالمرأة 

ويتم ذلت من خالل . تحقيق هدف البناء والتنمية البشرية واالقتصادية فيللرجل 

مجموعة من المحاور منها إعداد المرأة علميا ومهنيا، لتأخذ دورها مع الرجل 

كشريت مؤهل وجدير ببناء األسرة والمجتمع والدولة وصوالً إلى زيادة 

 .مشاركتها فى سوق العمل

 نسبد من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد دلى النصف تخفيض: الهدف الثالث : 

يشير التقرير إلى أن نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد على المستوى  -

 الدوليتعمل وزارة التنمية االجتماعية من خالل شراكتها مع البنت : الوطني

نتائج مملكة البحرين، وذلت بناء على  في النسبيلوضع معايير توضح خط الفقر 

 أنيتوقع منه  والذيللمعلومات  المركزييقوم به الجهاز  الذيالمسح اإلحصائي 

وضع سياسات الحكومة تجاه استهداف وتنمية الفئات األكثر احتياجا  فييساهم 
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كما تنفذ وزارة التنمية االجتماعية عدة مشاريع لتعزيز الطبقة الوسطى . للدعم

يعتبر تجربة  الذي" بنت األسرة" شاءإنفى البحرين، ومن بين هذه المشاريع 

مصرفية رائدة، إلى جانب مجموعة أخرى من البرامج التنموية ، كما إن مبادرة 

على برامج اقتصادية فاعلة  لتدريب األسر البحرينية محدودة الدخل" إنماء"

ها لتتحول ألسر منتجة ثم ألسر تدخل نطاق الطبقة الوسطى، وكذلت ليوتأه

مجال تطوير وهيكلة شبكة  في الدولييجرى حاليا االستفادة من خبرات البنت 

 .  ، وتطوير نظم المساعدات االجتماعيةاالجتماعياألمان 

  تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد : الهدف الرابع :" 

حيث اعتمدت  رسميد، د التصنيف العربع المعيارت للمهن بصورةتم اعتما -

يتوافق ويعتمد بصورة كبيرة  والذيللمهن،  الخليجيمملكة البحرين التصنيف 

 .العربيعلى التصنيف 

 . القطاع الخاصوفى توافر مكاتب التشغيل على الصعيد الحكومي  -

حيث ينظم عمل : القطاع الخاص فيتوافر معايير العتماد مكاتب التشغيل  -

يتضمن قائمة  والذي، 2221لسنة  25رقم  الوزاريمكاتب التشغيل القرار 

 .تنظم عمل هذه المكاتب التي باالشتراطات

  .خدمات التشغيل االلكتروني توافر -

  .توافر خدمات اإلرشاد الوظيفي -

  01دلى  والمهنع التقنعر ع نسبد الملتحقين بالتعليم والتدريب : الهدف الخامس:% 

عام  فينسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني من الملتحقين بالتعليم  -

 المهنينسبة اإلناث الملتحقات بالتدريب والتعليم  أما. طالبا (5962) 9022

 9022عام  في والتقني المهنيمن مجمل الملتحقين بالتدريب والتعليم  والتقني

 .التلمذة المهنيةبرامج  فيطالبة  (272)

****** 

 :ال مهوريد التونسيد / و ارة الشئون اال تماعيد  (1)

  تخفيض معدالت البطالد بمقدار النصف نبين ما يلع : الهدف الثانع: 

 الوطنيعلى المستوى  9022إلى نسبة البطالة عام أن يشير التقرير  -

 .(% 92)  وبين اإلناث ( % 22.20)بين الذكور  (25.20%)
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، أما (2.212.700)العمالة الوطنية : أما تصنيف العمالة بين النشطين اقتصاديا -

يتوفر لدى وزارة التكوين )  (.%2)والعمالة األجنبية  (%0.2)العمالة العربية 

 (. والتشغيل منظومة معلوماتية تمكن من متابعة العمالة المهني

بين  تقدر( حسب الجنس)أما نسبة المشاركة االقتصادية للقوى العاملة الوطنية  -

 .(%95.22)، وبين اإلناث  (%71.27)الذكور 

حيث تمت إعادة هيكلة : توافر خطط مرحلية أو إستراتيجية للحد من البطالة -

وطنية  يجيةتإستراالحياة النشيطة، وتم وضع  فيالشغل  طالبيبرامج إدماج 

 .للشغل

العمالة الوطنية : صاديابين النشيطين اقت الوطنيأما نسبة البطالة على المستوى  -

 (.%25.20) تقدر بـ

 تخفيض نسبد من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد دلى النصف: الهدف الثالث : 

عام  فييشير التقرير إلى أن نسبة اإلنتاجية : اإلنتاجية فيرفع معدل النمو   -

 الوطنيالمعهد : المصدر) (.%2.90)اإلنتاجية تقدر بـ  فيونسبة النمو  9022

 (لإلحصاء

  تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد : الهدف الرابع :" 

 المهنيمكتب الهجرة بوزارة التكوين )توافر مكاتب التشغيل الحكومية  -

الوكالة التونسية للتعاون  -الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل-والتشغيل

للمكاتب  قانونيإصدار إطار ) القطاع الخاص في، وتوافر مكاتب تشغيل (الفني

 (.الخاصة للتوظيف بالخارج

 .القطاع الخاص فيتوافر معايير العتماد مكاتب التشغيل  -

اب الوكالة و، حيث تم تطوير تطبيقه على موقع توافر خدمات تشغيل الكترونية -

 .الوطنية للتشغيل

  01دلى  والمهنع التقنعر ع نسبد الملتحقين بالتعليم والتدريب : الهدف الخامس:% 

 فيبيان نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني من الملتحقين بالتعليم  -

ديسمبر  22إلى حدود  المهنييقدر عدد المتدربين بمراكز التكوين  :9022عام 

 .مائة ألف متدرب( 200.000) حوالي 9029

 المهنيوالتعليم بيان نسبة الملتحقين من ذوى االحتياجات الخاصة بالتدريب  -

 9022فى عام  والتقني المهنيمن مجمل الملتحقين بالتدريب والتعليم  والتقني

 (.5221) 9022معطيات 

****** 
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 : ال مهوريد ال  ائريد الديمقراطيد الشعبيد/ و ارة العمل والتشغيل والضمان اإل تماعى  (3)

  1111 – 1141تحقيق متطلبات العقد العربع للتشغيل : الهدف األول : 

 .بصورة رسمية اعتماد العقد العربي للتشغيلتم  -

 .توافر نظام معلومات وطني عن قضايا التشغيل -

 .لم يتم إجراء دراسات متعلقة بقضايا ومؤشرات العقد العربي للتشغيل -

  تخفيض معدالت البطالد دلى النصف : الهدف الثانع: 

 :توافر خطط مرحلية أو إستراتيجية للحد من البطالة -

فر خطط مرحلية لتقليص العمالة األجنبية لمصلحة العمالة الوطنية أوال ثم توا -

 .لصالح العمالة العربية ثانيا

 .توافر إستراتيجية وخطط وطنية لرفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة -

  تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد : الهدف الرابع :" 

- :إلىيفيد التقرير 

 .9002للمهن اعتماد التصنيف العربي المعياري  يتملم  -

 .الحكوميةتوافر مكاتب التشغيل  -

  .القطاع الخاص فيتوافر مكاتب التشغيل   -

 .القطاع الخاص فيتوافر معايير العتماد مكاتب التشغيل  -

 .توافر خدمات التشغيل االلكترونية جارى العمل على  -

 العربية للتدريبوجارى اعتماد اإلستراتيجية  ،الوظيفيتوافر خدمات اإلرشاد  -

 .  والتقني المهنيوالتعليم 

  01دلى  والمهنع التقنعر ع نسبد الملتحقين بالتعليم والتدريب : الهدف الخامس:% 

بصورة  والتقني المهنياإلستراتيجية العربية للتدريب والتعليم جارى اعتماد  -

 .الوطنيرسمية على المستوى 

 فيلتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني من الملتحقين بالتعليم بيان نسبة الم -

 9029عام  في المهني، بالنسبة للملتحقين بالتكوين والتدريب 9029عام 

 المهنيتثمين مسار التعليم )متربص وتلميذ ( 652.270)فعددهم كان يساوى 

تلميذ ( 600)التحق  المهنيأما بالنسبة للتعليم (. وتحسين صورته فى المجتمع

 (.إعادة النظر فى نظام التوجيه المعتمد) 9029عام 

والتعليم المهني والتقني من مجمل  اإلناث بالتدريببيان نسبة الملتحقات  -

، بالنسبة للملتحقين 9029عام  فيالملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني 

( 957.252)يساوى  كان نفعدده 9029عام  في المهنيبالتكوين والتدريب 
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 60 حوالي أي (%5)سجلت نسبة  المهنيمتربصة وتلميذة، أما بالنسبة للتعليم 

 .9029سنة  المهنيتلميذة ملتحقة بالتعليم 

بيان نسبة الملتحقين من ذوى االحتياجات الخاصة بالتدريب والتعليم المهني  -

، 9029فى عام والتقني  المهنيوالتقني من مجمل الملتحقين بالتدريب والتعليم 

فعددهم كان يساوى  9029فى عام  المهنيبالنسبة للملتحقين بالتكوين والتدريب 

لم يتم تسجيل أى تلميذة  المهنيمتربص وتلميذ، أما بالنسبة للتعليم ( 97.212)

 .من هذه الفئة

****** 

 : مهوريد العراق / و ارة العمل والشئون اال تماعيد  (1)

  1111 – 1141للتشغيل  العربعتحقيق متطلبات العقد : الهدف األول : 

 .بصورة رسمية اعتماد العقد العربي للتشغيلتم  -

 عن قضايا التشغيل وطنير نظام معلومات يتوف جارى -

 إجراء دراسات متعلقة بقضايا ومؤشرات العقد العربي للتشغيل تم -

  بمقدار النصف تخفيض معدالت البطالد: الهدف الثانع : 

 الوطنيعلى المستوى  9022نسبة البطالة عام أن يشير التقرير إلى  -

  (.%99.6)وبين اإلناث ، (% 2.2)بين الذكور ، (22.2%)

 . (% 77)العمالة الوطنية : أما تصنيف العمالة بين النشطين اقتصاديا -

حسب )فأكثرسنة  25أما نسبة المشاركة االقتصادية للقوى العاملة الوطنية بعمر  -

 .(%22.5)، وبين اإلناث (%72.6)بين الذكور  تقدر( الجنس

، 9022ويشير التقرير إلى أن نسبة البطالة حسب الموقع الجغرافي في عام  -

 . في المناطق الريفية (%2.1)في المناطق الحضرية، ( 22.2%)

 .خطط مرحلية أو إستراتيجية للحد من البطالة توافر جارى  -

رحلية لتقليص العمالة األجنبية لمصلحة العمالة الوطنية جارى توافر خطط م -

  .ثم لصالح العمالة العربية ثانياً  ،أوالً 

تقدر  9022بين النشطين اقتصاديا لعام  الوطنينسبة البطالة على المستوى  -

 .  إفتراضى (%22.2) قياسي (%2.2)بالنسبة للعمالة الوطنية 

 .القوى العاملة  فيتوافر إستراتيجية أو خطط وطنية لرفع نسبة مشاركة المرأة  -
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 تخفيض نسبد من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد دلى النصف: الهدف الثالث : 

تشىىير اإلحصىىاءات إلىىى أن نسىىبة مىىن يقىىل دخلهىىم عىىن خىىط الفقىىر المعتمىىد علىىى  -

 .(%22.2)المستوى الوطني تعادل 

النشىىيطين )عىىن خىىط الفقىىر المعتمىىد بىىين القىىوى العاملىىة  إنفىىاقهمنسىىبة مىىن يقىىل  -

 .(%6.9) تقدر بـ (اقتصاديا 

عىن خىط الفقىر المعتمىد بىين  إنفىاقهمكما تشير اإلحصاءات إلى أن نسبة من يقىل  -

، وبالنسىىبة لإلنىىاث  (%22.1)للىىذكور تعىىادل ( حسىىب الجىىنس)القىىوى العاملىىة 

 .(%2.9)تعادل 

  تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد : الهدف الرابع :" 

  .توافر مكاتب التشغيل الحكومية -

 .توافر خدمات تشغيل الكترونية -

 . الوظيفيفر خدمات اإلرشاد اجارى تو -

  01دلى  والمهنع التقنعر ع نسبد الملتحقين بالتعليم والتدريب : الهدف الخامس:% 

رفىع نسىبة الملتحقىين بالتىدريب والتعلىيم وطنيىة ل وإجراءاتجارى توافر خطط   -

 .والتقني المهني

والتعلىىيم  والتقنىىي المهنىىيجىىارى تىىوافر قنىىوات االرتبىىاط بىىين التىىدريب والتعلىىيم   -

 .العالي

بمىىادة التربيىىة المهنيىىىة  األساسىىيجىىارى التنفيىىذ بالنسىىبة لمىىدى شىىمول التعلىىيم   -

 .والتكنولوجية

****** 

 :سلطند عُمان / العاملد و ارة القوى  (0)

  1111 – 1141للتشغيل  العربعتحقيق متطلبات العقد : الهدف األول : 

مىىؤتمر العمىىل العربىىي  فىىيبصىىورة رسىىمية  اعتمىىاد العقىىد العربىىي للتشىىغيلتىىم  -

عقىىدا ( 9090 –9020) وعليىىه تىىم اعتمىىاد الفتىىرة ( 9020المنامىىة ، مىىارس )

 .عربيا للتشغيل

توافر نظام معلومات وطني عن قضىايا التشىغيل حيىث تىم إنشىاء الهيئىة العامىة لسىجل  -

 : ليسجل فيه( 22/9022)القوى العاملة وفقاً ألحكام المرسوم السلطاني رقم 

أسىىماء العىىاملين لىىدى كىىل مىىن الجهىىات الحكوميىىة المدنيىىة والعسىىكرية ومنشىى ت  -

 .القطاع الخاص واألفراد وكذلت العاملين لحسابهم
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 . الترخيص بمزاولة أية مهنة وطالبيأسماء طالبي العمل   -

ويتضمن السجل بياناً بالمؤهالت الدراسية والخبىرات العمليىة للعىاملين ولطىالبي  -

وحدد وفقا إلحكىام هىذا المرسىوم بىأن علىى كىل .  العمل أو الترخيص إن وجدت

د مىىن الجهىىات الحكوميىىة المدنيىىة والعسىىكرية ومنشىى ت القطىىاع الخىىاص واألفىىرا

والجهات المعنية االمتناع عىن اتخىاذ أيىة إجىراءات لتعيىين طالىب عمىل أو لمىنح 

هىذا  فىيترخيص أو بمزاولة مهنة ما لم يكن طالب العمل أو التىرخيص مسىجال 

 .السجل

بهدف توفير فرص عمل من خىالل تطبيىق  إعداد برنامج بنت فرص العملو تم  -

الخىاص ( 252/9002)رقىم خطط التعمين المعتمدة بىدءاً مىن القىرار الىوزاري 

الخىىاص ( 95/9006)بقطىىاع البيىىع والتوزيىىع وانتهىىاءاً بىىالقرار الىىوزاري رقىىم 

بقطاع التعليم الخىاص باإلضىافة إلىى قىرارات التعمىين األخىرى المعتمىدة لقطىاع 

الصىىناعة وقطىىاع المىىال والتىىأمين والعقىىارات ويلبىىي احتياجىىات سىىوق العمىىل مىىن 

بط فرص العمل الشاغرة بالباحثين عىن عمىل القوى العاملة الوطنية من خالل ر

مىن خىالل )اغر أو مىن لديىه الرغبىة للعمىل بىه سواء من سبق له العمل بهذا الشى

 (.تم تسجيلها من قبل الباحث التيالمهن المفضلة 

 :أهداف البرنامج 

 .توفير فرص التدريب والتشغيل للباحثين عن عمل -2

فىى ( الباحثين عن عمل ، وفرص العمىل الشىاغرة)الموائمة بين العرض والطلب  -9

 . سوق العمل من خالل بيانات سجل القوى العاملة الوطنية

 :آليد عمل بنك  رص العمل 

تم إعداد برنامج بنىت فىرص العمىل بهىدف احتسىاب نسىب التعمىين آليىا للمنشى ت  -

تىدريب والتشىغيل ومواءمىة العاملة فىى القطىاع الخىاص ومىن ثىم تىوفير فىرص ال

فرص العمل الشاغرة مع الباحثين عن عمل من سجل القوى العاملىة كىال حسىب 

مؤهالتىىىه واختصاصىىىاته وخبراتىىىه، حيىىىث تىىىم إدخىىىال جميىىىع بيانىىىات القطاعىىىات 

االقتصىىىادية واألنشىىىىطة االقتصىىىادية الجديىىىىدة حسىىىىب الىىىدليل الىىىىوطني الموحىىىىد 

 .واألنشطة القديمة التي لم تجدد بعد

ضىىىا تسىىىجيل القىىىرارات الوزاريىىىة لنسىىىب التعمىىىين المعتمىىىدة للقطاعىىىات وتىىىم أي -

االقتصادية باللجان القطاعية بدءا من قطاع البيع والتوزيع وانتهاء بقطاع التعليم 

الخىىاص، باإلضىىافة إلىىى قىىرارات التعمىىين األخىىرى الخاصىىة بقطىىاع الصىىناعة 
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لتصىىحيح وقطىىاع البنىىوت وقطىىاع المىىال والتىىأمين والعقىىارات، ووجىىود شاشىىات 

بيانىىات القىىوى العاملىىة الوطنيىىة والوافىىدة لمنشىى ت القطىىاع الخىىاص حسىىب خطىىط 

 .التعمين التى تقدمها هذه المنش ت سنوياً 

يمكن االستفسىار عىن إجمىالي القىوى العاملىة الوطنيىة والوافىدة بالمنشىأة موزعىة  -

واالستفسىار عىن نسىبة . على حسب القطاعات االقتصادية واألنشىطة التابعىة لهىا

عمىىين المحققىىة بالمنشىىأة ومقارنتهىىا بنسىىبة التعمىىين المسىىتهدفة حسىىب القىىرارات الت

الوزارية الصادرة ومن خاللها يتم التعرف على فرص العمل الشىاغرة بالمنشىأة 

ومواءمتها بالباحثين عن عمل مىن سىجل القىوى العاملىة حسىب المهىن بالمنشىأة، 

 التىين المهىن المفضىلة سواء كان الباحث سبق له العمل بهذه المهنة أو من ضىم

 (.لم يسبق له العمل)يرغب العمل بها حسب مؤهالته إذا كان باحث عن عمل 

يمكن الحصول على تقارير إحصائية تخدم صىاحب العمىل والمسىتفيدين وتظهىر  -

تىىوفير البيانىىات اإلحصىىائية المطلوبىىة عىىن منشىىأة معينىىة واألنشىىطة  فىىيأهميتهىىا 

االقتصىادية المنتميىة إليهىا المنشىأة والقىوى االقتصادية المزاولىة بهىا والقطاعىات 

تواجىه المنشى ت  التىيونظراً لإلشكاليات .العاملة لديها( الوطنية والوافدة)العاملة 

يىتم احتسىاب نسىب التعمىين  التىيالعاملة فى القطىاع الخىاص فىى وضىول اآلليىة 

تواجهها فى كيفية تطبيىق نسىب التعمىين المفروضىة  التيعليها وإلى الصعوبات 

قىد تحىدث، جىاءت فكىرة ربىط  التيسب القرارات الوزارية ولتفادى المعوقات ح

 الىىىوطنيقىىىرارات اللجىىىان القطاعيىىىة المشىىىتركة باألنشىىىطة االقتصىىىادية بالىىىدليل 

لألنشىطة االقتصىادية بغىرض  مرجعىيالموحد، حيث يعتبر هىذا الىدليل تصىنيف 

احتياجىىات  تلبيىىة فىىييمكىىن اسىىتخدامها  التىىيتىىوفير مجموعىىة مىىن الفئىىات النشىىطة 

 :مختلف الجهات وتغطية حاجة التخطيط للبيانات اإلحصائية، وتهدف إلى

 االقتصاديإليه المنشأة على ضوء النشاط  تنتمي الذي االقتصاديتحديد القطاع  -2

 .تزاوله الذي

، للحصىول علىى اقتصىاديبناء قاعدة بيانات صحيحة للقوى العاملة بكىل قطىاع  -9

 .إحصائيات دقيقة

ومواءمتهىا مىع البىاحثين  اقتصىاديحصر فرص العمل التىى يوفرهىا كىل قطىاع  -2

 .عن عمل بسجل القوى العاملة الوطنية

 :للتشقغيل العربقعتم د راء دراسقات متعلققد بقضقايا التشقغيل ومؤشقرات العققد  -

حول  9022/ 9029 عاميميدانية خالل دراسات قامت الوزارة بإجراء ثالث 

 : المواضيع اآلتية
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المعوقىىات )منشىى ت القطىىاع الخىىاص  حىىول تشىىغيل ذوى اإلعاقىىة فىىىدراسىىة  - أ

 (.والحلول

دراسىىة حىىول المسىىتقيلين والمفصىىولين مىىن منشىى ت القطىىاع الخىىاص خىىالل   - ب

 .9029الفترة من يناير إلى أكتوبر 

 .اركة عملها المصرل لها العمل فيهدراسة حول القوى العاملة الوافدة الت  - ج

  البطالد بمقدار النصف نبين ما يلع تخفيض معدالت : الهدف الثانع: 

( 252.296) 9029عىىام  فىىيالبىىاحثين عىىن عمىىل  أن حجىىميشىىير التقريىىر إلىىى  -

، ونسىبة الباحثىات (%26)( الىذكور)باحثا وباحثة، أما نسبة الباحثين عن عمىل 

 .(%16)( اإلناث)عن عمل 

ود علىى الىرغم مىن جهى: تصنيف القوى العاملة الوطنية بىين النشىيطين اقتصىاديا -

 فىىيالقىىوى العاملىىة الوطنيىىة  إجمىىاليإال أن  9029الىىوزارة المبذولىىة فىىى عىىام 

إلى  9022عام  فيمواطنا ومواطنة ( 926.672)القطاع الخاص انخفض من 

بنسىىبة انخفىىاض مقىىدارها  أي، 9029عىىام  فىىيمواطنىىا ومواطنىىة  (920.622)

 .العسكريالقطاع  فيوجاء ذلت نتيجة التحاق الشباب بالوظائف  (97%)

 فىيكما يشير التقريىر إلىى ارتفىاع اجمىالى عىدد القىوى العاملىة الوافىدة بالسىلطنة  -

( 2.127.922)بنحو  9029القطاع الخاص حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 

 .  عامل وعاملة( 922.266)عامل وعاملة، مقارنة بـ 

العاملىة  توافر خطط مرحلية لتقليص نسبة القوى العاملة الوافىدة لمصىلحة القىوى -

اسىىىتنادا إلىىىى : الوطنيىىىة أوالً ثىىىم لصىىىالح القىىىوى العاملىىىة العربيىىىة المتنقلىىىة ثانيىىىاً 

اإلجراءات التنفيذية لندوة تشغيل القوى العاملىة الوطنيىة الثالثىة، تىم تحديىد نسىب 

التعمين فى مختلف القطاعات االقتصادية لتنظيم استقدام وتشىغيل القىوى العاملىة 

ويىتم التىدرج فىى هىذه النسىب وفقىا ألوضىاع عىرض الوافدة فى القطىاع الخىاص 

 .القوى العاملة والطلب عليها فى سوق العمل المحلى

: القىوى العاملىة فىيتوافر إستراتيجية وخطط وطنية لرفىع نسىبة مشىاركة المىرأة  -

إلىى ( 9090عُمىان ) العمىانيحيث تضمنت أهداف الرؤية المسىتقبلية لالقتصىاد 

 المىىرأةسىىوق العمىىل ومنهىىا جىىاء انعقىىاد نىىدوة  فىىيزيىىادة مشىىاركة المىىرأة العمانيىىة 

، تأكيىدا للتوجيهىات السىىامية 9002أكتىوبر  22 -27العُمانيىة خىالل الفتىرة مىن 

. حفظىه   ورعىاه -لحضرة صاحب الجاللة السىلطان قىابوس بىن سىعيد المعظىم

 . ذكر كان أم أنثى هو هدف التنمية وغايتها العمانيعلى أن اإلنسان 
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  تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد  : الهدف الرابع: 

 . للمهن المعياري العربييفيد التقرير إلى اعتماد التصنيف  -

حيىىث تسىىعى الىىوزارة ( قىىوى عاملىىة وطنيىىة)تىىوافر مكاتىىب التشىىغيل الحكوميىىة   -

وبشىىىكل مسىىىتمر إلىىىى تطىىىوير خىىىدمات التشىىىغيل بالقطىىىاع الخىىىاص وشىىىمل ذلىىىت 

 : اإلجراءات التالية

إنشاء المرافق وصاالت التشغيل وتجهيزها بأحدث التقنيات بمحافظات ومنىاطق  - أ

مديريات حتىى عىام ( 5)السلطنة حيث بلغت عدد المديريات المختصة بالتشغيل 

9022. 

بدولىة اإلمىارات  دبيإمارة  فيإنشاء مكاتب عمل لتشغيل القوى العاملة الوطنية  - ب

 (.مكتب واحد)ودولة قطر ( مكتب واحد)العربية 

تنظمها بعىض الجهىات الحكوميىة  التيمعارض التدريب والتشغيل  فيالمشاركة  - ج

 .والخاصة

عىدد المكاتىب العاملىة  إجمىاليحيث بلغ  القطاع الخاص  عتوا ر مكاتب تشغيل  -

مكتبىىىا بمختلىىىف ( 222)نشىىىاط اسىىىتقدام القىىىوى العاملىىىة الوافىىىدة بالسىىىلطنة  فىىىي

 .9029محافظات ومناطق السلطنة حتى نهاية عام 

(:  قىوى عاملىة ووافىدة)القطاع الخاص  فيتوافر معايير العتماد مكاتب التشغيل  -

حيث تم إصدار الئحة تنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية 

 لتنظيم عمل تلت المكاتب( 2/9022)رقم 

إنشىىاء موقىىع  فىىيوتتمثىىل هىىذه الخىىدمات : تىىوافر خىىدمات التشىىغيل االلكترونيىىة  -

 التىىيرة علىىى شىبكة المعلومىىات الدوليىة ومىىن ضىمن الخىىدمات االلكترونيىة للىوزا

يقدمها هذا الموقع تسجيل الباحثين عن عمل ألول مرة وتنشيط حالة بحىثهم عىن 

فرصة عمل وعرض فرص العمل المتوفرة فى منش ت القطىاع الخىاص وإنشىاء 

( facebook) االجتمىىىاعيصىىىفحة خاصىىىة بىىىالوزارة علىىىى موقىىىع التواصىىىل 

 Twitterإعالنات الوزارة فيها، وإنشىاء حسىاب خىاص للىوزارة علىى  وعرض

وخدمىىىة الرسىىىائل النصىىىية القصىىىيرة مىىىع تعمىىىيم ( manpowergov)بعنىىىوان 

 .استخدام الحاسوب ضمن كافة المديريات

 توافر خدمات اإلرشاد الوظيفي  -

فيوجد قسم خاص بالتوجيه واإلرشاد الوظيفي يهدف إلى توفير خدمات التوجيه   -

 .  رشاد المهني للباحثين عن عملواإل
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  ر قع نسقبد الملتحققين بقالتعليم والتقدريب المهنقى مقا بقين التعلقيم : الهدف الخامس

 : العالعاألساس والتعليم 

والتعلقيم  المهنقعتم  اعتماد اإلستراتي يد العربيد للتدريب يفيد التقرير إلى أنه   -

 (.9020المنامة ، مارس ) الوطنيبصورة رسمية على المستوى  التقنى

توافر خطط وإجىراءات وطنيىة لتحقيىق رفىع نسىبة الملتحقىين بالتىدريب والتعلىيم  -

حيىىىث سىىىاهمت الزيىىىادة فىىىى إعىىىداد الكليىىىات وتطىىىوير نظمهىىىا  والتقنىىىي المهنىىىي

مضىىىاعفة  فىىىيوبرامجهىىىا التعليميىىىة والتدريبيىىىة وتنويىىىع تخصصىىىاتها الدراسىىىية 

فىىازدادت أعىىداد الطلبىىة مىىن خريجىىي شىىهادة  التقنىىيالطاقىىات االسىىتيعابية بىىالتعليم 

طالبا وطالبة فى العىام ( 10962)دبلوم التعليم العام الملتحقين بهذه الكليات من 

 الدراسىىيطالبىىا وطالبىة فىىى العىىام ( 11150)إلىىى  (9022/  9020)الدراسىى 

2012) – 2013). 

 المهنىىيكمىىا تشىىير المعلومىىات المتعلقىىة بالمتىىدربين الملتحقىىين ببىىرامج التىىدريب  -

متىدربا ( 9261)بالمراكز وبمعاهد تأهيل الصيادين إلىى أن عىددهم قىد زاد مىن 

 التىىدريبيمتىىدربا فىىى العىىام ( 5190)إلىىى  9029/ 9022فىىى العىىام التىىدريبي 

 .متدربا( 9556)بزيادة مقدارها  9029/9022

ث والتقني والتعليم العالي حيى المهنيتوافر قنوات االرتباط بين التدريب والتعليم  -

المختلفىىة بمىىا  المهنىىيقامىىت الىىوزارة بإعىىداد وتطىىوير بىىرامج وأنظمىىة التىىدريب 

مىىن خىىالل إعىىداد منظومىىة للتىىدريب  العمىىانييىىتالءم مىىع احتياجىىات سىىوق العمىىل 

تضىىىمنت تحديىىىد مسىىىارات التىىىدريب والتأهيىىىل بمراكىىىز  التقنىىىيوالتعلىىىيم  المهنىىىي

قنيىة وذلىت بالتعىاون بالكليىات الت العىاليوفرص مواصلة التعلىيم  المهنيالتدريب 

 .مع منش ت القطاع الخاص

بموضوع التربية المهنية والتكنولوجية حيث تقوم وزارة  األساسيشمول التعليم  -

بالتعىىاون مىىع وزارة التربيىىة ( سىىند سىىابقا)القىىوى العاملىىة ممثلىىة بصىىندوق رفىىد 

والتعليم ومجموعة من منش ت القطاع الخاص بتنفيذ برنامج إنجىاز ُعمىان تحىت 

، حيث يسهم البرنامج فى تثقيف " مبادرة نشر العمل الحر لدى الطالب" مسمى

الطلبىىة بمىىدارس التعلىىيم العىىام التابعىىة لىىوزارة التربيىىة والتعلىىيم وتنميىىة وتعزيىىز 

قدراتهم اإلبداعيىة والقياديىة لىدخول سىوق العمىل بمسىتوى مىن المعرفىة وبدرجىة 

 .من الثقة التي تأهلهم للعمل للحساب الخاص

****** 
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 :دولد  لسطين / و ارة العمل  (6)

  1111 – 1141للتشغيل  العربعتحقيق متطلبات العقد : الهدف األول : 

 .بصورة رسمية للتشغيل العربعاعتماد العقد تم  -

 .عن قضايا التشغيل وطنيجارى توافر نظام معلومات  -

  تخفيض معدالت البطالد بمقدار النصف:  الثانعالهدف: 

 :هذا الهدف ما يلي جاء فى التقرير فى مجال 

بىىين  (%90.6) الىىوطنيعلىىى المسىىتوى  9022تقىىدر نسىىبة البطالىىة فىىى عىىام  -

 .(%22.6)بينما اإلناث تعادل  (%27.6)الذكور تعادل 

تشىىير اإلحصىىائيات إلىىى أن نسىىبة المشىىاركة االقتصىىادية للقىىوى العاملىىة الوطنيىىة  -

وبىىىىين اإلنىىىىاث  (%62.7)، بىىىىين الىىىىذكور (%12)تعىىىىادل ( حسىىىىب الجىىىىنس)

(26.6%). 

 فىىي (%92.2)تعىىادل  9022نسىىبة البطالىىة حسىىب الموقىىع الجغرافىىي فىىى عىىام  -

 .المخيمات في (%92.9)فى المناطق الريفية  (%25.2)المناطق الحضرية، 

 .أشار التقرير إلى وجود خطط مرحلية أو إستراتيجية للحد من البطالة -

لنشىىىيطين أشىىىار التقريىىىر إلىىىى أن نسىىىبة البطالىىىة علىىىى المسىىىتوى الىىىوطني بىىىين ا -

 . (%90.6)بالنسبة للعمالة الوطنية تعادل :اقتصادياً 

كما أشار إلى تىوافر إسىتراتيجية وخطىط وطنيىة لرفىع نسىبة مشىاركة المىرأة فىى  -

 .القوى العاملة

 تخفيض نسبد من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد دلى النصف: الهدف الثالث : 

تشىىير اإلحصىىاءات إلىىى أن نسىىبة مىىن يقىىل دخلهىىم عىىن خىىط الفقىىر المعتمىىد علىىى  -

 .(%17.6)تعادل  9022المستوى الوطني في بيانات عام 

نسبة من يقل دخلهم عىن خىط الفقىر المعتمىد بىين القىوى العاملىة فىى بيانىات عىام  -

 .(%12.1)و متعطل  (%92.2)مشتغل  9022

دخلهىم عىن خىط الفقىر المعتمىد بىين  كما تشير اإلحصاءات إلى أن نسبة مىن يقىل -

ومتعطىىىل  (%95.7)للىىىذكور تعىىىادل مشىىىتغل ( حسىىىب الجىىىنس)القىىىوى العاملىىىة 

 .متعطل  (%95.9)مشتغل  (%17.7)، وبالنسبة لإلناث تعادل (95.9%)

 :رفع معدل النمو فى اإلنتاجية  -

بيانىىات عىىام )، (عامىىل -دوالر) 2.272.5 -9022نسىىبة اإلنتاجيىىة فىىى عىىام  - أ

9029.) 

 (.9029بيانات عام ) ،(% 2.2)النمو فى اإلنتاجية  نسبة - ب
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  تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد : الهدف الرابع: " 

 . 9002 للمهن المعياري العربياعتماد التصنيف  -

 .توافر مكاتب التشغيل الحكومية وفى القطاع الخاص -

 .القطاع الخاص فيتوافر معايير العتماد مكاتب التشغيل  -

 .جارى توافر خدمات التشغيل االلكترونية -

 .الوظيفيجارى توافر خدمات اإلرشاد  -

  01والمهنع دلى  التقنعر ع نسبد الملتحقين بالتعليم والتدريب : الهدف الخامس: % 

جىىارى اعتمىىاد اإلسىىتراتيجية العربيىىة للتىىدريب والتعلىىيم المهنىىي والتقنىىي بصىىورة  -

 .الوطنيرسمية على المستوى 

عىام  فىينسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني من الملتحقين بىالتعليم  -

أمىىا ( مهنىىيمراكىىز تىىدريب + مىىدراس مهنيىىة + كليىىات )  (%2)تقريبىىا  9022

مىن مجمىل الملتحقىين  والتقنىي المهنىينسبة اإلناث الملتحقات بالتىدريب والتعلىيم 

، أمىىا نسىىبة (%10)تقريبىىا  9022عىىام  فىىي والتقنىىي المهنىىيبالتىىدريب والتعلىىيم 

مىن  والتقنىي المهنىيالملتحقين من ذوى االحتياجات الخاصىة بالتىدريب والتعلىيم 

تقريبىىا  9022عىىام  فىىي والتقنىىي المهنىىيمجمىىل الملتحقىىين بالتىىدريب والتعلىىيم 

(2%). 

جىىارى تىىوافر خطىىط وإجىىراءات وطنيىىة لتحقيىىق رفىىع نسىىبة الملتحقىىين بالتىىدريب  -

من خالل تطبيق اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتىدريب  والتقني المهنيوالتعليم 

 .والتقني المهني

يتم العمل على مشروع المؤهالت الوطنية وإلى تحقيق الربط بين البىرامج كافىة  -

لتمويل التدريب والتعلىيم المهنىي والتقنىي، وجىارى  وطنيوكذلت إنشاء صندوق 

والتعلىىيم المهنىىي والتقنىىي والتعلىىيم العىىالي، تىىوافر قنىىوات االرتبىىاط بىىين التىىدريب 

مىن )وأيضا جارى شىمول التعلىيم األساسىي بمىادة التربيىة المهنيىة والتكنولوجيىة 

 (.الصف الخامس ولغاية الثاني عشر

****** 

 :دولد قطر  (7)

  1111 – 1141تحقيق متطلبات العقد العربع للتشغيل : الهدف األول : 

 .بصورة رسميةتم اعتماد العقد العربي للتشغيل  -

 . جارى توافر نظام معلومات وطني عن قضايا التشغيل -
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  تخفيض معدالت البطالد بمقدار النصف:  الثانعالهدف: 

بين الىذكور  (%0.2) الوطنيعلى المستوى  9022عام  فيتقدر نسبة البطالة  -

 .(%2.2)بينما اإلناث تعادل  (%0.6)تعادل 

تعىىادل ( المحليىىة)العمالىىة القطريىىة : ف العمالىىة بىىين النشىىيطين اقتصىىادياتصىىني -

تعىىىادل ( الوافىىىدة)، أمىىىا العمالىىىة المتنقلىىىة والعمالىىىة الوافىىىدة األجنبيىىىة (26259)

(2222222) 

العمالىىة القطريىىة  فىىيتشىىير اإلحصىىائيات إلىىى أن نسىىبة المشىىاركة االقتصىىادية  -

 .بين اإلناث (%22.2)، بين الذكور(%66.5)تعادل (: المحلية)

فىي المنىاطق الحضىرية و  9022موقع الجغرافي في عىام نسبة البطالة حسب ال -

 .(%0.2)المناطق الريفية 

مىىىن خىىىالل : جىىىارى تىىىوافر خطىىىط مرحليىىىة أو إسىىىتراتيجية للحىىىد مىىىن البطالىىىة -

تطىىىىوير مهىىىىارات ( 2)، مشىىىىروع 9026/ 9022إسىىىىتراتيجية سىىىىوق العمىىىىل 

تشجيع تنويع مشاركة القطريين في قوة العمل، مشروع ( 9)القطريين، مشروع 

خىىىدمات التوظيىىىف ( 2)الخطىىىة الشىىىاملة للمىىىوارد البشىىىرية، مشىىىروع رقىىىم ( 5)

/ 9022الخطىىىة الخمسىىىية لتشىىىغيل القطىىىريين )واالستشىىىارة والتوجيىىىه المهنىىىي، 

9025. 

جارى تىوافر خطىط مرحليىة لتقلىيص العمالىة األجنبيىة لمصىلحة العمالىة المحليىة  -

جية قطىاع سىوق العمىل أوال ثم لصالح العربية المتنقلىة ثانيىا، مىن خىالل إسىتراتي

9022 /9026  

أشىىىار التقريىىىر إلىىىى أن نسىىىبة البطالىىىة علىىىى المسىىىتوى القطىىىري بىىىين النشىىىيطين  -

، والعمالىة (2.5)تعىادل ( المحليىة)، أما العمالىة القطريىة (0.2)اقتصادياً تعادل 

 . (0.2)العربية المتنقلة والعمالة األجنبية الوافدة تعادل 

طنيىة لرفىع نسىبة مشىاركة المىرأة فىي القىوى جارى تىوافر إسىتراتيجية وخطىط و -

( 9)، مشروع 9026/ 9022العاملة، من خالل إستراتيجية قطاع سوق العمل 

ويهدف هىذا المشىروع إلىى تنفيىذ : تشجيع تنويع مشاركة القطريين في قوة العمل

برنىىامج شىىامل لمشىىاركة القطىىريين فىىي القطىىاع الخىىاص، كمىىا يهىىدف إلىىى تمكىىين 

االقتصاد القطري من خالل المشاركة األكثر تنوعا فى القىوة القطريين من قيادة 

العاملة وقد أفرد هذا المشروع برنىامج خىاص بتشىجيع عمىل النسىاء فىى القطىاع 

 .الخاص
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  تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد : الهدف الرابع: " 

 يشير التقرير إلى 

االعتمىىاد  استرشىىاداً ، 9002 للمهىىن المعيىىاري العربىىيلىىم يىىتم اعتمىىاد التصىىنيف  -

 العربيمسترشدا بالتصنيف  2222للمهن لعام  المعياري الدوليعلى التصنيف 

 .2222لسنة  الخليجي والعربي 2222للمهن لسنة  المعياري

توافر مكاتب التشغيل الحكومية، وأما القطاع الخاص التاريخ المتوقع من التنفيذ  -

الخىىىىاص بخىىىىدمات التوظيىىىىف ( 2)مىىىىن خىىىىالل المشىىىىروع ( 9026/ 9022)

حيىث يهىدف هىذا المشىروع إلىى تزويىد القطىىريين  المهنىيواالستشىارة والتوجيىه 

بالتوجيىه واإلرشىىاد بشىأن التىىدريب وفىىرص العمىل باإلضىىافة إلىى تشىىغيل بجىىودة 

عالية وتقديم المشورة المهنية حول نوعية الخدمات المسىتخدمة وأحىد مخرجىات 

 . ل للعمال القطريينالمشروع تنفيذ نظام وساطة فعا

 .توافر خدمات التشغيل االلكترونية -

 .الوظيفيتوافر خدمات اإلرشاد  -

  01والمهنع دلى  التقنعر ع نسبد الملتحقين بالتعليم والتدريب : الهدف الخامس: % 

بيان نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني مىن الملتحقىين بىالتعليم مىا  -

أمىا بيىان . (%27)تقىدر بىـ  9029عام  فيليم العالي والتع بين التعليم األساسي

نسبة اإلناث الملتحقات بىالتعليم والتىدريب المهنىي والتقنىي مىن مجمىل الملتحقىين 

بالتدريب والتعليم المهني والتقني ما بين التعليم األساسي والتعليم العالي فى عام 

 . (%26 ) تقدر بـ 9029

يىق رفىع نسىبة الملتحقىين بالتىدريب والتعلىيم توافر خطط وإجىراءات وطنيىة لتحق -

والتىاريخ ( 9026/ 9022)المهني والتقني، من خالل إستراتيجية قطاع التعليم 

 (9026/ 9022)المتوقع لالنتهاء من التنفيذ 

بموضوع التربية المهنية والتكنولوجية من خالل مدرسة  األساسيشمول التعليم  -

 (.ثالث سنوات)المرحلة الثانوية  –قطر التقنية 

****** 

 :دولد الكويت / الشئون اال تماعيد والعمل  و ارة (8)

  1111 – 1141للتشغيل  العربعتحقيق متطلبات العقد : الهدف األول : 

 .بصورة رسمية للتشغيل العربياعتماد العقد جارى  -

 .عن قضايا التشغيل وطنيجارى توافر نظام معلومات  -



14 
 

  تخفيض معدالت البطالد بمقدار النصف:  الثانعالهدف: 

 :جاء فى التقرير فى مجال هذا الهدف ما يلي 

بىىين  (%9.27) الىىوطنيعلىىى المسىىتوى  9029عىىام  فىىيتقىىدر نسىىبة البطالىىة  -

 .(%2.20)، بينما اإلناث تعادل (%2.22)الذكور تعادل 

، (222215)العمالىىة الوطنيىىة : أمىىا تصىىنيف العمالىىة بىىين النشىىطين اقتصىىاديا -

 (.2212910)، العمالة األجنبية (552690)العمالة العربية 

تشىىير اإلحصىىائيات إلىىى أن نسىىبة المشىىاركة االقتصىىادية لقىىوى العاملىىة الوطنيىىة  -

 .اثبين اإلن (%16.99)بين الذكور، و  (% 25.11)تعادل ( حسب الجنس)

فىى المنىاطق الحضىرية و  9029نسبة البطالة حسب الموقع الجغرافي فى عىام  -

تقسيم المناطق إلى حضر وريىف ال ينطبىق بدولىة ) (%9.27)المناطق الريفية 

 (.الكويت

أشىىىار التقريىىىر إلىىىى أن نسىىىبة البطالىىىة علىىىى المسىىىتوى الىىىوطني بىىىين النشىىىيطين  -

لىىة العربيىىة أمىىا بالنسىىبة للعما ،(%2)بالنسىىبة للعمالىىة الوطنيىىة تعىىادل :اقتصىىادياً 

 .(%9)تعادل  واألجنبية

كما أشار إلى تىوافر إسىتراتيجية وخطىط وطنيىة لرفىع نسىبة مشىاركة المىرأة فىى  -

 .القوى العاملة

  تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد : الهدف الرابع: " 

 .الدوليالتصنيف المعتمد هو التصنيف  -

 .فى القطاع الخاصتوافر مكاتب التشغيل  -

 .توافر معايير العتماد مكاتب التشغيل فى القطاع الخاص -

  01والمهنع دلى  التقنعر ع نسبد الملتحقين بالتعليم والتدريب : الهدف الخامس: % 

ن بىالتعليم فىى بيان نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني من الملتحقي -

ن نسىىبة اإلنىىاث الملتحقىىات بالتىىدريب أمىىا بيىىا. (%6.2)تقىىدر بىىـ  9029عىىام 

 والتقنىي المهنىيمن مجمل الملتحقىين بالتىدريب والتعلىيم  والتقني المهنيوالتعليم 

، أمىىىا بيىىىان نسىىىبة الملتحقىىىين مىىىن ذوى (%59.7)تقىىىدر بىىىـ  9029فىىىى عىىىام 

االحتياجىىات الخاصىىة بالتىىدريب والتعلىىيم المهنىىي والتقنىىي مىىن مجمىىل الملتحقىىين 

 .(%0.07) تقدر بـ 9029فى عام  والتقني المهنيبالتدريب والتعليم 

وطنيىة لتحقيىق رفىع نسىبة الملتحقىين بالتىدريب والتعلىيم  وإجىراءاتتوافر خطط  -

 .والتقني المهني

 .العاليوالتعليم  والتقني المهنيتوافر قنوات االرتباط بين التدريب والتعليم  -

 . يةبمادة التربية المهنية والتكنولوج األساسيشمول التعليم  -

******* 
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 : ال مهوريد اللبنانيد /و ارة العمل (9)

  1111 – 1141تحقيق متطلبات العقد العربع للتشغيل : الهدف األول : 

 .قيد الدراسة: اعتماد العقد العربي للتشغيل بصورة رسمية -

فىىي دائىىرة اإلحصىىاء : جىىارى تىىوافر نظىىام معلومىىات وطنىىي عىىن قضىىايا التشىىغيل -

دعم خدمات "الوطنية لالستخدام من خالل مشروع المركزي، وتسعى المؤسسة 

مع منظمة العمىل الدوليىة لوضىع أسىس لنظىام معلومىات سىوق " التوظيف العامة

 .العمل فى لبنان

  تخفيض معدالت البطالد بمقدار النصف:  الثانعالهدف: 

  1119نسبد البطالد  ى عام: 

بىين الىذكور % 6.2 القطىريعلىى المسىتوى  9002عىام  فيتقدر نسبة البطالة  -

 (.إدارة اإلحصاء المركزي) .(%22.6)بينما اإلناث تعادل  ،(%5.2)تعادل 

 (176.919)ة قطريىىالعمالىىة ال: النشىىطين اقتصىىادياأمىىا تصىىنيف العمالىىة بىىين  -

وزارة ) (95.522)المتنقلة ، العمالة العربية 9002عام ( الضمان االجتماعي)

عىام ( وزارة العمىل) (262.215)الوافدة ، العمالة األجنبية 9029عام ( العمل

9029. 

فىىي العمالىىة القطريىىة تشىىير اإلحصىىائيات إلىىى أن نسىىبة المشىىاركة االقتصىىادية  -

تعىىادل  ، وبىىين اإلنىىاث%(72)تعىىادل  بىىين الىىذكور%( 12)تعىىادل (: المحليىىة)

(92)%. 

ي بىىىين النشىىىيطين رطىىىقن نسىىىبة البطالىىىة علىىىى المسىىىتوى الأشىىىار التقريىىىر إلىىىى أ -

 (.%20)تعادل  (المحلية)القطرية بالنسبة للعمالة  :اقتصادياً 

جارى تىوافر اسىتراتيجية وخطىط وطنيىة لرفىع نسىبة مشىاركة المىرأة فىى القىوى  -

 .جارى تنفيذ خطة وطنية فى المجال االقتصادي واالجتماعي والسياسي: العاملة

التجىارة  حيث هنات اتفاقية بين اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون المرأة اللبنانيىة وغرفىة

والصناعة والزراعة فى بيروت وجبل لبنان فىى المجىال االقتصىادي، وهنىات أيضىا 

 .نشاطات وتدريب لبناء قدرات المرأة فى المجال االقتصادي

 تخفيض نسبد من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد دلى النصف: الهدف الثالث : 

تشير اإلحصاءات إلى أن نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد علىى المسىتوى  -

من سىكان لبنىان يعيشىون فىي حالىة الفقىر المىدقع، تحىت خىط الفقىر %( 2: )القطري

 . دوالر أمريكي لدخل الفرد باليوم 9.1األدنى ما يعادل 
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قصىى مىا من سكان لبنان يعيشون بين خط الفقر األدنى وخط الفقر األ( 90.5)  -

مجمل نسبة من يقل دخلهم عىن خىط . دوالر أمريكي لدخل الفرد باليوم 1يعادل 

 %(. 92.5)هى ( األقصى)الفقر المعتمد 

 (.9005 – 9001آخر دراسة إحصائيات   –وزارة الشؤون االجتماعية )

 %(.90)تقدر بـ  نسبة النمو فى اإلنتاجيةحيث  :رفع معدل النمو فى اإلنتاجية -

  تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد : الرابع الهدف: " 

قيد الدراسة حيىث : أن اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن التقرير إلى يفيد -

 (.المؤسسة الوطنية لالستخدام)تصنيف المهن فى لبنان من خالل 

فىىي  مكاتىىب 2المؤسسىىة الوطنيىىة لالسىىتخدام : الحكوميىىة: تىىوافر مكاتىىب التشىىغيل -

توجد مكاتب الستقدام العمال : صيدا، وفى القطاع الخاص –طرابلس  –بيروت 

 .خاصة مرخصة من وزارة العمل وهى مكاتب قيد التنظيم

حيث أنها تخضع لمعىايير الجىودة : أما عن توافر معايير العتماد مكاتب التشغيل -

 .ISOالعالمية 

 .جارى توافر خدمات التشغيل االلكترونية -

التوجيىه موجىود فىى الجامعىات والمعاهىد وفىى : اإلرشاد الىوظيفي توافر خدمات -

 .  مؤسسات المجتمع المدني

   01والمهنع دلى  التقنعر ع نسبد الملتحقين بالتعليم والتدريب : الهدف الخامس: % 

 .غير متوفر لعدم قيام وزارة التربية والتعليم العالي بتقديم ما طلب منها

حيث أحالت وزارة العمل نسخة عن الهدف المىذكور أعىاله علىى وزارة التربيىة  -

المديريىىة العامىىة للتعلىىيم المهنىىي والتقنىىي، ولىىم تىىرد  –الوطنيىىة والتعلىىيم العىىالي 

لوزارة العمل مىن وزارة التربيىة والتعلىيم العىالي أيىة أجوبىة أو مالحظىات حتىى 

 . تاريخه

***** 

 : مهوريد مصر العربيد /و ارة القوى العاملد واله رة (41)

  1111 – 1141للتشغيل  العربعتحقيق متطلبات العقد  :األولالهدف : 

 .عن قضايا التشغيل وطنيجارى توافر نظام معلومات  -

  تخفيض معدالت البطالد بمقدار النصف  :الثانعالهدف: 

بىىين  (%22.9) الىىوطنيعلىىى المسىىتوى  9022عىىام  فىىيتقىىدر نسىىبة البطالىىة  -

 .(%56)بينما اإلناث تعادل  ،(%21)الذكور تعادل 
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قىىوى العاملىىة الوطنيىىة لالمشىىاركة االقتصىىادية ل حجىىمتشىىير اإلحصىىائيات إلىىى أن  -

( 1.7)مليىون وبىين اإلنىاث تعىادل  (22.2) تعىادل بىين الىذكور( حسب الجنس)

 .مليون

 فىىي (%26.9)تعىىادل  9022عىىام  فىىينسىىبة البطالىىة حسىىب الموقىىع الجغرافىىي  -

 .المناطق الريفية في (%2.2)المناطق الحضرية، 

أشىىار التقريىىر إلىىى أنىىه جىىارى تىىوافر خطىىط مرحليىىة أو إسىىتراتيجية للحىىد مىىن  -

 .البطالة

البطالىىة علىىى المسىىتوى الىىوطني بىىين النشىىيطين  حجىىمكمىىا أشىىار التقريىىر إلىىى أن  -

 .مليون( 2.1)بالنسبة للعمالة الوطنية تعادل :اقتصادياً 

  العربيد بين األقطار العربيد تيسير تنقل العمالد : الهدف الرابع: " 

حيىث اإلدارة العامىة  ،9002لم يىتم اعتمىاد التصىنيف العربىي المعيىاري للمهىن  -

، ويىتم للىدوليطبقىا  مهنىيلمعلومات سوق العمل بصدد إعداد وتحىديث تصىنيف 

 .سوق العمل فيبصفة مستمرة حضور ورش لمناقشة المستجدات من المهن 

 .لكترونيةجارى توافر خدمات التشغيل اال -

 .توافر خدمات اإلرشاد الوظيفي -

****** 

 :المملكد المغربيد/ و ارة التشغيل والشئون اال تماعيد  (44)

  1111 – 1141تحقيق متطلبات العقد العربع للتشغيل : الهدف األول : 

 .بصورة رسمية اعتماد العقد العربي للتشغيلتم  -

 .عن قضايا التشغيل يشير التقرير إلى أنه جارى توافر نظام معلومات وطني -

إجراء دراسات متعلقة بقضايا ومؤشرات العقد  أنه تمإلى التقرير  أشاركما  -

على " إدماج "دراسة حول تقييم آثار برنامج  إجراءالعربي للتشغيل، حيث تم 

 .المستفيدين منه

لبرنامج  تقييميهودراسة  "تأهيل"لبرنامج  تقييميهوجارى تنفيذ دراستين، دراسة  -

 .9021من التنفيذ سنة  لالنتهاءوالتاريخ المتوقع " مقاولتي"

  تخفيض معدالت البطالد دلى النصف : الهدف الثانع: 

   بـ الوطني تقدرعلى المستوى  9029نسبة البطالة عام أن يشير التقرير إلى  -

 .(%2.2)، وبين اإلناث تقدر بـ (%2.7)، بين الذكور تقدر بـ (2%)
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تقدر بين ( حسب الجنس)أما نسبة المشاركة االقتصادية للقوى العاملة الوطنية  -

 . (%99.2)، وبين اإلناث (%67.9)الذكور 

المناطق الحضرية  في ،9029عام  في الجغرافينسبة البطالة حسب الموقع  -

 (.%1)، وفى المناطق الريفية (22.1%)

حيث تنفذ المملكة المغربية : توافر خطط مرحلية أو إستراتيجية للحد من البطالة -

إنعاش العمل )سياسة إرادية إلنعاش التشغيل تعتمد ثالث محاور أساسية 

، وجارى إطالق (مة سوق الشغلوتحسين حك –التشغيل الذاتي  -أجورالم

وطنية  إستراتيجيةدراسة تشخيصية لوضعية سوق الشغل فى أفق وضع 

نية بالشغل ئات الفاعلة المعبين كل التدخالت والهي تنسيقيللتشغيل كإطار 

 .9025 -9021 عاميلتنفيذ لوالتاريخ المتوقع 

القوى  فيوخطط وطنية لرفع نسبة مشاركة المرأة  إستراتيجيةجارى توافر  -

وتتضمن " أفق المناصفة  فيللمساواة  "العاملة حيث تم وضع خطة حكومية 

إجراءات تهدف بالخصوص إلى إذكاء رول المقاولة واالستثمار لدى النساء 

بنيات  فيالمشاريع وتسهيل دخول النساء العامالت إلى أنشطة مهنية  حاملي

 .9026من التنفيذ فى عام  االنتهاءوالتسويق، وسيتم  اإلنتاج

  بين األقطار العربيد تيسير تنقل العمالد العربيد : الهدف الرابع : 

- :إلىيفيد التقرير 

، حيث يجرى حاليا 9002اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن  جارى -

التشاور والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية فى إطار لجنة مختصة تم 

 المعياري العربيمن أجل مواءمة تصنيفاتها انسجاما مع التصنيف  إحداثها

 .9026عام  فيمن ذلت  االنتهاءوسيتم ، 9002

وكالة محلية وجهوية تغطى  72) توافر مكاتب التشغيل على الصعيد الحكومي -

وكالة تشغيل مرخص  11)القطاع الخاص  وفى (جميع عماالت وأقاليم المملكة

 . (لها

حيث يتم الترخيص : توافر معايير العتماد مكاتب التشغيل فى القطاع الخاص -

الخصوصية طبقا لمعايير وشروط محددة تم التنصيص عليها لوكاالت التشغيل 

 (.الكتاب الرابع)بالقانون المتعلق بمدونة الشغل 

الوكالة الوطنية إلنعاش لدى ، حيث تتوفر االلكترونيخدمات التشغيل  توافر -

 . التشغيل والكفاءات على خدمات متعددة للتشغيل األلكترونى
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  والمهنققع دلققى  ن بققالتعليم والتققدريب التقنققىر ققع نسققبد الملتحقققي: الهققدف الخققامس

01%: 

 فيبيان نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني من الملتحقين بالتعليم 

أما بيان نسبة اإلناث الملتحقات بالتدريب  (.222.222)تقدر بـ  9022عام 

 (.%10)تقدر بـ  9022عام  في والتقني المهنيوالتعليم 

****** 

 :ردود منظمات أصحاب األعمال  ى الدول العربيد: ثانيا  ** 

 :غر د ت ارة وصناعد البحرين  (41)

  1111 – 1141تحقيق متطلبات العقد العربع للتشغيل : الهدف األول : 

تم اعتماد العقد العربي للتشغيل بصورة رسمية، حيث وافقت مملكة البحرين  -

، العربيلمؤتمر العمل (    27)كبقية الدول األعضاء بالمنظمة خالل الدورة 

للتشغيل، والبحرين ملتزمة بكل ما يصدر عن  العربيعلى اعتماد العقد 

ا بأنه ال توجد ومشاريع، ونحيطكم علم وقراراتالمنظمة والمؤتمر من وثائق 

 .لدى البحرين إجراءات قانونية أو إدارية العتماد مثل هذه المشاريع

حيث تتوافر . يشير التقرير إلى توافر نظام معلومات وطني عن قضايا التشغيل -

لدى أكثر من جهة رسمية فى مملكة البحرين بيانات عن التشغيل، وهى وزارة 

، والجهاز االجتماعيامة للتأمين العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الهيئة الع

 .للمعلومات المركزي

إلى أنه لم يتم إجراء دراسات متعلقة بقضايا ومؤشرات العقد  التقرير أشاركما  -

 .العربي للتشغيل

  تخفيض معدالت البطالد دلى النصف : الهدف الثانع: 

على المستوى الوطني بين  9022نسبة البطالة عام أن يشير التقرير إلى  -

حيث تعتمد مملكة البحرين فى احتساب نسبة %(.1.7)ور وبين اإلناث الذك

 9022من  الثاني، وقد وصلت هذه النسبة فى الربع شهريالبطالة على أساس 

 .(%1.7)إلى 

، %(92.5)العمالة الوطنية : أما تصنيف العمالة بين النشطين اقتصاديا -

 %(.76.5)والعمالة العربية والعمالة األجنبية 

تقدر بين ( حسب الجنس)أما نسبة المشاركة االقتصادية للقوى العاملة الوطنية  -

 %(. 29.7)، وبين اإلناث %(67.2)الذكور 
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مملكة  فيتعتبر البطالة : توافر خطط مرحلية أو إستراتيجية للحد من البطالة -

تنفيذ  فيتبذلها الوزارة والمتمثلة  التيالبحرين تحت السيطرة من خالل الجهود 

جموعة متنوعة من البرامج والخطط اإلستراتيجية الوطنية، وكان آخر هذه م

المشاريع مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين والذي وجه إلى فئة 

 .الجامعيين الباحثين عن عمل

جارى توافر خطط مرحلية لتقليص العمالة األجنبية لمصلحة العمالة الوطنية  -

 .ثانيا أوال ثم لصالح العمالة العربية

كما يشير التقرير إلى أن نسبة البطالة على المستوى الوطني بين النشطين  -

 .(%1.7) حوالعمالة الوطنية تقدر بن: اديااقتص

. جارى توافر إستراتيجية وطنية لرفع نسبة مشاركة المرأة فى القوى العاملة -

ويعمل المجلس مع الشركاء فى مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني للنهوض 

لتأخذ دورها شريكة  المرأة البحرينية ، للوصول بالمرأة لمستوى المشاركة،ب

ويتم ذلت من خالل . للرجل فى تحقيق هدف البناء والتنمية البشرية واالقتصادية

مجموعة من المحاور منها إعداد المرأة علميا ومهنيا، لتأخذ دورها مع الرجل 

ولة وصوالً إلى زيادة كشريت مؤهل وجدير ببناء األسرة والمجتمع والد

 .مشاركتها فى سوق العمل

 

 تخفيض نسبد من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد دلى النصف: الهدف الثالث : 

 :أوال  

تعمل وزارة : نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد على المستوى الوطني -

لوضع معايير توضح  الدوليالتنمية االجتماعية من خالل شراكتها مع البنت 

 اإلحصائيفى مملكة البحرين، وذلت بناء على نتائج المسح  النسبيخط الفقر 

وضع  فييساهم  أنيتوقع منه  والذيللمعلومات  المركزييقوم به الجهاز  الذي

كما تنفذ . سياسات الحكومة تجاه استهداف وتنمية الفئات األكثر احتياجا للدعم

دة مشاريع لتعزيز الطبقة الوسطى فى البحرين، وزارة التنمية االجتماعية ع

يعتبر تجربة مصرفية رائدة،  الذي" بنت األسرة" إنشاءومن بين هذه المشاريع 

لتدريب " إنماء"إلى جانب مجموعة أخرى من البرامج التنموية ، كما إن مبادرة 

ها لتتحول ليعلى برامج اقتصادية فاعلة وتأه األسر البحرينية محدودة الدخل

ألسر منتجة ثم ألسر تدخل نطاق الطبقة الوسطى، وكذلت يجرى حاليا االستفادة 
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، االجتماعيمجال تطوير وهيكلة شبكة األمان  في الدوليمن خبرات البنت 

 .  وتطوير نظم المساعدات االجتماعية

  تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد : الهدف الرابع :" 

بصورة رسمية، حيث  9002العربي المعياري للمهن تم اعتماد التصنيف  -

يتوافق ويعتمد  والذيللمهن،  الخليجياعتمدت مملكة البحرين التصنيف 

 .العربيبصورة كبيرة على التصنيف 

 . القطاع الخاصوفى توافر مكاتب التشغيل على الصعيد الحكومي  -

ظم عمل حيث ين: القطاع الخاص فيتوافر معايير العتماد مكاتب التشغيل  -

، والذي يتضمن قائمة 2221لسنة  25مكاتب التشغيل القرار الوزاري رقم 

 .تنظم عمل هذه المكاتب التيباالشتراطات 

 . توافر خدمات التشغيل االلكتروني -

  .توافر خدمات اإلرشاد الوظيفي -

  01دلى  والمهنع التقنعر ع نسبد الملتحقين بالتعليم والتدريب : الهدف الخامس:% 

عام  فينسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني من الملتحقين بالتعليم  -

 المهنينسبة اإلناث الملتحقات بالتدريب والتعليم  أما. طالبا (5962) 9022

 9022عام  في والتقني المهنيمن مجمل الملتحقين بالتدريب والتعليم  والتقني

 .برامج التلمذة المهنية فيطالبة  (272)

****** 

 :غر د ت ارة وصناعد عُمان  (43)

  1111 – 1141تحقيق متطلبات العقد العربع للتشغيل : الهدف األول : 

 :جاء في التقرير في هذا المجال ما يلي

بصىىورة رسىىمية فىىي مىىؤتمر العمىىل العربىىي  اعتمققاد العقققد العربققع للتشققغيلتىىم  -

عقىدا ( م9090 –م  9020) وعليه تم اعتماد الفتىرة ( 9020المنامة، مارس )

 .عربيا للتشغيل

توافر نظىام معلومىات وطنىي عىن قضىايا التشىغيل حيىث تىم إنشىاء الهيئىة العامىة  -

ليسىجل ( 22/9022)لسجل القوى العاملة وفقاً ألحكام المرسوم السىلطاني رقىم 

أسماء العاملين لدى كل من الجهات الحكوميىة المدنيىة والعسىكرية ومنشى ت : فيه

فراد وكذلت العاملين لحسابهم و أسماء طالبي العمل وطالبي القطاع الخاص واأل

ويتضىىىمن السىىىجل بيانىىىاً بىىىالمؤهالت الدراسىىىية . التىىىرخيص بمزاولىىىة أيىىىة مهنىىىة
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وحىدد وفقىا .  والخبرات العملية للعاملين ولطالبي العمل أو الترخيص إن وجدت

ية إلحكىىام هىىذا المرسىىوم بىىأن علىىى كىىل مىىن الجهىىات الحكوميىىة المدنيىىة والعسىىكر

ومنشىى ت القطىىاع الخىىاص واألفىىراد والجهىىات المعنيىىة االمتنىىاع عىىن اتخىىاذ أيىىة 

إجراءات لتعيين طالب عمل أو لمنح ترخيص أو بمزاولة مهنة ما لم يكن طالب 

 .العمل أو الترخيص مسجال في هذا السجل

وجاء استنادا ألحكام هذا المرسوم صدور الالئحة التنظيمية لسجل القوى العاملة  -

م، 9002ينىىاير  29الصىادر فىي ( 22/9002)ة بىالقرار الىوزاري رقىىم الوطنيى

والتي ُحدد بموجبها الجهات التي تسرى عليهىا أحكامهىا وتعريىف القىوى العاملىة 

عىامال بىأجر، صىاحب عمىل، عامىل لحسىابه، والعمىل بىدون )المشمولة بأحكامىه 

مىىىا ك. باإلضىىىافة إلىىىى اشىىىتراطات التسىىىجيل والمسىىىتندات المطلوبىىىة لىىىذلت( أجىىىر

 .تضمنت الالئحة تحديدا ألهداف سجل القوى العاملة

بهدف توفير فرص عمل من خىالل تطبيىق  دعداد برنامج بنك  رص العملو تم  -

الخىاص ( 252/9002)خطط التعمين المعتمدة بىدءاً مىن القىرار الىوزاري رقىم 

الخىىاص ( 95/9006)بقطىىاع البيىىع والتوزيىىع وانتهىىاءاً بىىالقرار الىىوزاري رقىىم 

تعليم الخىاص باإلضىافة إلىى قىرارات التعمىين األخىرى المعتمىدة لقطىاع بقطاع ال

الصىىناعة وقطىىاع المىىال والتىىأمين والعقىىارات ويلبىىي احتياجىىات سىىوق العمىىل مىىن 

القوى العاملة الوطنية من خالل ربط فرص العمل الشاغرة بالباحثين عىن عمىل 

مىن خىالل )ه  سواء من سبق له العمل بهذا الشاغر أو من لديىه الرغبىة للعمىل بى

 (.المهن المفضلة التى تم تسجيلها من قبل الباحث

 :أهداف البرنامج 

 .توفير فرص التدريب والتشغيل للباحثين عن عمل -2

فىى ( الباحثين عن عمىل ، وفىرص العمىل الشىاغرة)الموائمة بين العرض والطلب  -9

 . سوق العمل من خالل بيانات سجل القوى العاملة الوطنية

 :العمل  آليد عمل بنك  رص

تم إعداد برنامج بنىت فىرص العمىل بهىدف احتسىاب نسىب التعمىين آليىا للمنشى ت  -

العاملة فىى القطىاع الخىاص ومىن ثىم تىوفير فىرص التىدريب والتشىغيل ومواءمىة 

فرص العمل الشاغرة مع الباحثين عن عمل من سجل القوى العاملىة كىال حسىب 

اعىىىات مؤهالتىىىه واختصاصىىىاته وخبراتىىىه، حيىىىث تىىىم إدخىىىال جميىىىع بيانىىىات القط
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االقتصىىىادية واألنشىىىىطة االقتصىىىادية الجديىىىىدة حسىىىىب الىىىدليل الىىىىوطني الموحىىىىد 

 .واألنشطة القديمة التي لم تجدد بعد

وتىىىم أيضىىىا تسىىىجيل القىىىرارات الوزاريىىىة لنسىىىب التعمىىىين المعتمىىىدة للقطاعىىىات  -

االقتصىىادية باللجىىان القطاعيىىة بىىدءا مىىن قطىىاع البيىىع والتوزيىىع وانتهىىاءاً بقطىىاع 

اإلضافة إلى قرارات التعمين األخرى الخاصة بقطاع الصناعة التعليم الخاص، ب

وقطىىاع البنىىوت وقطىىاع المىىال والتىىأمين والعقىىارات، ووجىىود شاشىىات لتصىىحيح 

بيانىىات القىىوى العاملىىة الوطنيىىة والوافىىدة لمنشىى ت القطىىاع الخىىاص حسىىب خطىىط 

 .التعمين التى تقدمها هذه المنش ت سنوياً 

العاملىة الوطنيىة والوافىدة بالمنشىأة موزعىة القىوى  إجمىالييمكن االستفسىار عىن  -

واالستفسىار عىن نسىبة . على حسب القطاعات االقتصادية واألنشىطة التابعىة لهىا

التعمىىين المحققىىة بالمنشىىأة ومقارنتهىىا بنسىىبة التعمىىين المسىىتهدفة حسىىب القىىرارات 

الوزارية الصادرة ومن خاللها يتم التعرف على فرص العمل الشىاغرة بالمنشىأة 

متها بالباحثين عن عمل مىن سىجل القىوى العاملىة حسىب المهىن بالمنشىأة، ومواء

 التىيسواء كان الباحث سبق له العمل بهذه المهنة أو من ضىمن المهىن المفضىلة 

 (.لم يسبق له العمل)يرغب العمل بها حسب مؤهالته إذا كان باحث عن عمل 

ين وتظهىر يمكن الحصول على تقارير إحصائية تخدم صىاحب العمىل والمسىتفيد -

تىىوفير البيانىىات اإلحصىىائية المطلوبىىة عىىن منشىىأة معينىىة واألنشىىطة  فىىيأهميتهىىا 

االقتصادية المزاولىة بهىا والقطاعىات االقتصىادية المنتميىة إليهىا المنشىأة والقىوى 

تواجىه المنشى ت  التىيونظراً لإلشكاليات .العاملة لديها( الوطنية والوافدة)العاملة 

ى وضىول اآلليىة التىى يىتم احتسىاب نسىب التعمىين العاملة فى القطىاع الخىاص فى

عليها وإلى الصعوبات التى تواجهها فى كيفية تطبيىق نسىب التعمىين المفروضىة 

حسب القرارات الوزارية ولتفادى المعوقات التى قىد تحىدث، جىاءت فكىرة ربىط 

 الىىىوطنيقىىىرارات اللجىىىان القطاعيىىىة المشىىىتركة باألنشىىىطة االقتصىىىادية بالىىىدليل 

لألنشىطة االقتصىادية بغىرض  مرجعىييعتبر هىذا الىدليل تصىنيف  الموحد، حيث

يمكىىن اسىىتخدامها فىىى تلبيىىة احتياجىىات  التىىيتىىوفير مجموعىىة مىىن الفئىىات النشىىطة 

 :مختلف الجهات وتغطية حاجة التخطيط للبيانات اإلحصائية، وتهدف إلى

إليىىىه المنشىىىأة علىىىى ضىىىوء النشىىىاط  تنتمىىىي الىىىذي االقتصىىىاديتحديىىىد القطىىىاع  -2

 .تزاوله الذي ياالقتصاد

، للحصول على اقتصاديبناء قاعدة بيانات صحيحة للقوى العاملة بكل قطاع  -9

 .إحصائيات دقيقة
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ومواءمتها مىع البىاحثين  اقتصادييوفرها كل قطاع  التيحصر فرص العمل  -2

 .عن عمل بسجل القوى العاملة الوطنية

تىىم : شىىغيلللت العربىىيإجىىراء دراسىىات متعلقىىة بقضىىايا التشىىغيل ومؤشىىرات العقىىد  -

حىىول المواضىىيع  9022/ 9029 عىىاميإجىىراء ثىىالث دراسىىات ميدانيىىة خىىالل 

 :اآلتية

المعوقىىات )منشىى ت القطىىاع الخىىاص  فىىيدراسىىة حىىول تشىىغيل ذوى اإلعاقىىة  -2

 (.والحلول

دراسة حول المستقبلين والمفصولين من منش ت القطاع الخاص خالل الفتىرة  -9

 .9029من يناير إلى أكتوبر من عام 

 .اركة عملها المصرل لها العمل فيهالقوى العاملة الوافدة التدراسة حول  -2

علىى الىرغم مىن جهىود : تصنيف القوى العاملة الوطنية بىين النشىيطين اقتصىاديا -

القىىوى العاملىىة الوطنيىىة فىىى  إجمىىالي، إال أن 9029الىىوزارة المبذولىىة فىىى عىىام 

لى إ 9022عام  فيمواطنا ومواطنة ( 926.672)القطاع الخاص انخفض من 

بنسىبة انخفىاض مقىدارها  أي، 9029مواطنا ومواطنة فىى عىام (  920.622)

 .العسكريوجاء ذلت نتيجة التحاق الشباب بالوظائف فى القطاع %( 9.7)

عىدد القىوى العاملىة الوافىدة  إجماليارتفع : بالنسبة للقوى العاملة األجنبية الوافدة -

عامال وعاملة حتى نهاية عام ( 2.127.922)بالسلطنة فى القطاع الخاص إلى 

، حيىىث 9022عامىىل وعاملىىة عىىن عىىام ( 922.266)بزيىىادة مقىىدارها  9029

 .عامال وعاملة( 2.922.222) جماليهمإكان 

العاملىة  توافر خطط مرحلية لتقليص نسبة القوى العاملة الوافىدة لمصىلحة القىوى -

اسىىىتنادا إلىىىى : الوطنيىىىة أوالً، ثىىىم لصىىىالح القىىىوى العاملىىىة العربيىىىة المتنقلىىىة ثانيىىىا

اإلجراءات التنفيذية لندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية الثالثة قد تم تحديد نسىب 

للتعمين فى مختلف القطاعات االقتصىادية وذلىت لتنظىيم اسىتقدام وتشىغيل القىوى 

الخىاص ويىتم التىدرج فىى هىذه النسىب وفقىا ألوضىاع  العاملة الوافىدة فىى القطىاع

 .عرض القوى العاملة والطلب عليها فى سوق العمل

: توافر استراتيجية أو خطط وطنية لرفع نسبة مشاركة المرأة فىى القىوى العاملىة -

إلىى ( 9090ُعمىان )حيث تضمنت أهداف الرؤية المسىتقبلية لالقتصىاد العمىاني 

ة فىىى سىىوق العمىىل ومنهىىا جىىاء انعقىىاد نىىدوة المىىرأة زيىىادة مشىىاركة المىىرأة العمانيىى

تأكيىدا للتوجهىات السىامية  ،9002أكتىوبر  22 – 27ل الفتىرة مىن العمانية خال
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حفظىه   ورعىاه  –لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بىن سىعيد المعظىم 

 .ذكرا كان أم أنثى هو هدف التنمية وغايتها العمانيعلى إن اإلنسان  –

 تيسير تنقل العمالد العربيد بين األقطار العربيد  : ع الهدف الراب: 

مىىع تىىوافر  9002يفيىىد التقريىىر إلىىى اعتمىىاد التصىىنيف العربىىي المعيىىاري للمهىىن  -

حيىىث تسىىعى الىىوزارة وبشىىكل ( قىىوى عاملىىة وطنيىىة)مكاتىىب التشىىغيل الحكوميىىة 

مسىىتمر إلىىى تطىىوير خىىدمات التشىىغيل بالقطىىاع الخىىاص وشىىمل ذلىىت اإلجىىراءات 

 : التالية

إنشاء المرافق وصاالت التشغيل وتجهيزها بأحدث التقنيات بمحافظات ومنىاطق  -

 .السلطنة

إنشاء مكاتب عمل لتشغيل القوى العاملة الوطنية في إمارة دبي بدولىة اإلمىارات  -

 (.مكتب واحد)ودولة قطر ( مكتب واحد)العربية 

لحكوميىة المشاركة في معارض التدريب والتشغيل التي تنظمها بعىض الجهىات ا -

 .والخاصة

توافر مكاتب تشغيل فى القطاع الخاص حيث بلىغ إجمىالي عىدد المكاتىب العاملىة  -

مكتبىىىا بمختلىىىف ( 292)فىىىي نشىىىاط اسىىىتقدام القىىىوى العاملىىىة الوافىىىدة بالسىىىلطنة 

 .9029محافظات ومناطق السلطنة حتى نهاية عام 

( ووافىدة قىوى عاملىة)توافر معايير العتماد مكاتب التشغيل فى القطىاع الخىاص  -

حيث تم إصدار الئحة تنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية 

 .لتنظيم عمل تلت المكاتب( 2/9022)رقم 

 .توافر خدمات التشغيل االلكترونية  -

وتتمثل هذه الخدمات في إنشاء موقىع للىوزارة علىى شىبكة المعلومىات الدوليىة ومىن ضىمن 

يقدمها هذا الموقع تسجيل الباحثين عن عمىل ألول مىرة وتنشىيط حالىة الخدمات االلكترونية التي 

بحىىثهم عىىن فرصىىة عمىىل وعىىرض فىىرص العمىىل المتىىوفرة فىىي منشىى ت القطىىاع الخىىاص وإنشىىاء 

وعىىرض إعالنىىات ( facebook)صىىفحة خاصىىة بىىالوزارة علىىى موقىىع التواصىىل االجتمىىاعي 

خدام الحاسىىوب ضىىىمن كافىىىة الىىوزارة فيهىىىا وخدمىىىة الرسىىائل النصىىىية القصىىىيرة مىىع تعمىىىيم اسىىىت

المديريات وانجاز الربط األلكترونى لها مع مركز الوزارة لتيسىير تقىديم الخىدمات للبىاحثين عىن 

 .عمل وتبادل المعلومات حول فرص التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية
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  .توافر خدمات اإلرشاد الوظيفي -

يوجىىد قسىىم خىىاص بالتوجيىىه واإلرشىىاد الىىوظيفي يهىىدف إلىىى تىىوفير خىىدمات التوجيىىه  

 .  واإلرشاد المهني للباحثين عن عمل

  مقققا بققين التعلقققيم  المهنققعر قققع نسققبد الملتحققققين بققالتعليم والتقققدريب : الهققدف الخققامس

 :والتعليم العالع  عاألساس

بالتىدريب والتعلىيم المهنىي توافر خطط وإجراءات وطنية لتحقيق رفع نسبة الملتحقين  -

والتقني حيث ساهمت الزيىادة فىي إعىداد الكليىات وتطىوير نظمهىا وبرامجهىا التعليميىة 

والتدريبيىىة وتنويىىع تخصصىىاتها الدراسىىية فىىى مضىىاعفة الطاقىىات االسىىتيعابية بىىالتعليم 

التقني فىازدادت أعىداد الطلبىة مىن خريجىي شىهادة دبلىوم التعلىيم العىام الملتحقىين بهىذه 

إلىىىى  9029/  9022طالبىىىا وطالبىىىة فىىىي العىىىام الدراسىىىي ( 20269)ليىىىات مىىىن الك

 .9022 – 9029طالبا وطالبة في العام الدراسي ( 22250)

كما تشير المعلومات المتعلقة بالمتدربين الملتحقين ببىرامج التىدريب المهنىي بىالمراكز  -

العىىام متىىدربا فىىي ( 9261)وبمعاهىىد تأهيىىل الصىىيادين إلىىى أن عىىددهم قىىد زاد مىىن 

 9029/9022متىىدربا فىىي العىىام التىىدريبي ( 5190)إلىىى  9029/ 9022التىىدريبي 

 .متدربا( 9556)بزيادة مقدارها 

توافر قنوات االرتباط بين التدريب والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي حيث قامت  -

 الىىوزارة بإعىىداد وتطىىوير بىىرامج وأنظمىىة التىىدريب المهنىىي المختلفىىة بمىىا يىىتالءم مىىع

احتياجىىات سىىوق العمىىل العمىىاني مىىن خىىالل إعىىداد منظومىىة للتىىدريب المهنىىي والتعلىىيم 

التقنىي تضىىمنت تحديىىد مسىىارات التىىدريب والتأهيىىل بمراكىىز التىىدريب المهنىىي وفىىرص 

 .مواصلة التعليم العالي بالكليات التقنية وذلت بالتعاون مع منش ت القطاع الخاص

لتكنولوجيىىة حيىىث تقىىوم وزارة المهنيىىة وا شىىمول التعلىىيم األساسىىي بموضىىوع التربيىىة -

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجموعة مىن منشى ت ( برنامج سند)العاملة  القوى

مبىادرة نشىر العمىل الحىر لىدى "القطاع الخاص بتنفيذ برنامج إنجاز ُعمان تحت مسمى 

لتابعىة لىوزارة ، حيث يسهم البرنامج فى تثقيىف الطلبىة بمىدارس التعلىيم العىام ا"الطالب

التربية والتعليم وتنمية وتعزيز قدراتهم اإلبداعية والقيادية لدخول سوق العمل بمستوى 

من المعرفة وبدرجة من الثقة التي تأهلهم للعمل للحساب الخاص، باإلضافة إلى وجىود 

 .مادة علمية تدرس للطالب في الصفوف الحادي عشر بمسمى مسارت المهني

* * * * * 
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