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 تقــــديـــم:

التنسٌق والتعاون  لتعزٌزالعمل العربٌة تبذلها منظمة  التًجهود ال ٌةفى إطار استمرار   :أوال

أكدت المنظمة على  مختلف مجاالت وقضاٌا العمل والعمال فًفٌما بٌن البلدان العربٌة 

ومحاربة الفقر والحد من البطالة،  صدارة وأولوٌات التنمٌة فًضرورة وضع التشغٌل 

ٌت )الكو األولى االقتصادٌة والتنموٌة واالجتماعٌة قرار القمة إصداروتوصلت إلى 

عقداً  2020 – 2010الفترة  اعتماد (، والذي ٌنص ضمن أمور أخرى على2009

عربٌاً للتشغٌل وتكلٌف المنظمة بتنفٌذ البرنامج المتكامل لدعم التشغٌل والحد من البطالة 

  .الدول العربٌة والمشارٌع المنبثقة عنه فً

 العربًبشؤن العقد  العربً( لمإتمر العمل 11الدورة ) قراراتفى إطار متابعة تنفٌذ و  ثانياً:

خطاباً ألطراف اإلنتاج  العربًلمكتب العمل السٌد/ المدٌر العام  معالًللتشغٌل وجه 

عمال(  -1511أصحاب أعمال(، ) -1511حكومات(، ) -1511الثالثة تحت األرقام )

التشغٌلٌة، البرنامج التنفٌذي للعقد العربً  ا، لتضمٌن خطط عمله1/11/5111بتارٌخ 

بشؤن األنشطة واإلجراءات المتخذة  للمتابعة السنويللتشغٌل وموافاة المنظمة بالتقرٌر 

جاء فٌه ضمن  الذي( 1526إنجاز متطلبات العقد وفقاً لقرار المإتمر رقم ) فًللتقدم 

 :ٌلًأمور أخرى ما 

الثالثررل ) حكومرراتظ منظمررات أألررحاب األعمررالظ  " دعرروة أاررران االنتررا   (4"الفقرررة )

منظمات العمال ( لمواناة مكتب العمل العربي بتقرير المتابعل السنول حرول مراحرل التقردم نري 

 نلرراد العقررد العربرري للتشررغيل ظ ليتسررنى لررر اسررتكمال تقريرررل الرردورل للقمررل العربيررل التنمويررل 

 واالقتألاديل وااللتماعيل بهذا الشأن " .

"اسرتمرار منظمرل العمرل العربيرل نري متابعرل التقردم المحررد نري  نلرادات  (9ة )" الفقر

متالبررات العقررد العربرري للتشررغيل وتكثيررن أنشرراتها الهادنررل  لررى مسرراعدة البلرردان العربيررل علررى 

 تحقيق األهدان المرلوة من العقد".

الدول العربٌة اآلتٌة: )مملكة البحرٌن،  فًردود وزارات العمل  العربًتلقى مكتب العمل  : ثالثا

من منظمات أصحاب  ( وكذلك، جمهورٌة مصر العربٌةالمملكة العربٌة السعودٌة

  األعمال اآلتٌة )غرفة تجارة وصناعة البحرٌن(.

 :يلي:  األمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بما رابعا

 أخذ العلم بالتقرٌر -1

للتشغٌل واإلستراتٌجٌة العربٌة  العربًلعقد للتروٌج لجهود منظمة العمل العربٌة  دعم  -2

عملٌات توطٌن الوظائف وتسهٌل التنقل  فًمما ٌساعد  والتقنً،للتدرٌب والتعلٌم المهنً 

المنظم لألٌدي العاملة العربٌة بٌن الدول العربٌة وتضٌٌق الفجوة بٌن مخرجات التدرٌب 

 المهنً واحتٌاجات سوق العمل.والتعلٌم التقنً و
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لم تعتمد العقد العربً للتشغٌل واإلستراتٌجٌة العربٌة للتدرٌب  التًدعوة الدول العربٌة   -3

"  1424إلى اعتمادها طبقاً لقرار مإتمر العمل العربً رقم "  والمهنً التقنًوالتعلٌم 

 (. (2010) مملكة البحرٌن )المنامة/

أطراف اإلنتاج الثالثة ) حكومات، منظمات أصحاب األعمال، منظمات العمال (  دعوة -4

إنجاز العقد  فًلموافاة مكتب العمل العربً بتقرٌر المتابعة السنوٌة حول مراحل التقدم 

العربً للتشغٌل، لٌتسنى له استكمال تقرٌره الدوري للقمة العربٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 ؤن.والتنموٌة بهذا الش

إلى المسارعة  2008لم تعتمد التصنٌف العربً المعٌاري للمهن  التًحث الدول العربٌة  -5

") عمان/ المملكة األردنٌة  1401المرقم "  العربًباعتماده إعماال لقرار مإتمر العمل 

 (. 2009الهاشمٌة 

خاصة تقدٌم الشكر ألطراف اإلنتاج التً تابعت وثٌقة متطلبات العقد العربً للتشغٌل و  -6

بردودها المتعلقة بتقرٌر المتابعة السنوي بهذا  العربًالجهات التً وافت مكتب العمل 

لمهوريل مألر العربيلظ غرنل  ظالمملكل العربيل السعوديل )مملكل البحرينظالشؤن وهى 

 تلارة وألناعل البحرينظ (.

 العربًأكدت فى تقرٌرها على اعتماد التصنٌف  التًتوجٌه الشكر والتقدٌر للدول  -7

)المملكل األردنيل الهاشميلظ مملكل البحرينظالمملكل العربيل المعٌاري للمهن، وهى: 

السعوديلظ سلانل عُمانظ دولل نلساينظ لمهوريل مألر العربيلظ غرنل تلارة وألناعل 

 البحرينظ غرنل تلارة وألناعل عُمان (.

سههتراتٌجٌة العربٌههة أوردت فههى تقرٌرههها اعتمههاد اإل التههًتوجٌههه الشههكر والتقههدٌر للههدول  -8

)المملكررل األردنيررل الهاشررميلظ المملكررل العربيررل للتههدرٌب والتعلههٌم التقنههً والمهنههً وهههى: 

 السعوديلظ سلانل عُمانظ دولل نلساينظ اللمهوريل اليمنيل(.

استمرار منظمة العمل العربٌة فى متابعة التقدم المحرز فى انجاز متطلبات العقد العربً  -9

تها الهادفة إلى مساعدة البلدان العربٌة على تحقٌق األهداف المرجوة للتشغٌل وتكثٌف أنشط

 من العقد.

 

 

 

 أحمد محمـد لقمـان

 المدير العام
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 التقرير السنول الخامس

 حــــــول

 "التقدم ني  نلاد العقد العربي للتشغيل"

 تلقاها مكتب العمل العربىمن واقع الردود التي 

 هذا التقرير   عداد لحين  
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 حول الخامسالتقرير السنول 

 "التقدم ني  نلاد العقد العربي للتشغيل"

 من واقع الردود التي وأللت حتى  عداد هذا التقرير من

 أاران اإلنتا  الثالثل

  

إطهههار متابعهههة تنفٌهههذ قهههرار القمهههة االقتصهههادٌة والتنموٌهههة  فهههًتهههم إعهههداد ههههذا التقرٌهههر    

( المتعلهق بالبرنهامج المتكامهل لهدعم التشهغٌل 2009 الثانًواالجتماعٌة ) الكوٌت، ٌناٌر/ كانون 

( عقههدا عربٌههاً للتشههغٌل، 2020 -2010الههدول العربٌههة واعتمههاد الفتههرة ) فههًوالحههد مههن البطالههة 

( والمتخههذ بالههدورة السههابعة 1417مههل العربههً المههرقم )وكههذلك لمتابعههة تنفٌههذ قههرار مههإتمر الع

والههذي جههاء فٌههه " دعههوة أطههراف  ،(2010والثالثههٌن ) المنامههة / مملكههة البحههرٌن مههار /  ذار 

 العربهًإنجهاز العقهد  فهًلمنظمهة العمهل العربٌهة حهول التقهدم  سهنوياإلنتاج الثالثة لتقهدٌم تقرٌهر 

ة العمههل العربٌههة واألمانههة العامههة لجامعههة الههدول إعههداد تقرٌههر تقدمههه منظمهه فههًللتشههغٌل ٌسههاعد 

 العربٌة إلى القمة العربٌة االقتصادٌة والتنموٌة واالجتماعٌة.

 ** أواًل : ردود ودارات العمل ني الدول العربيل :

 ودارة العمل / مملكل البحرين : (1)

  2020 – 2010الهدن األول : تحقيق متالبات العقد العربي للتشغيل : 

 

، حٌث وافقت مملكة البحرٌن كبقٌة الدول العقد العربي للتشغيل بألورة رسميل اعتمادتم  -

 العربً، على اعتماد العقد العربً( لمإتمر العمل 37األعضاء بالمنظمة خالل الدورة )

 للتشغٌل، والبحرٌن ملتزمة بكل ما ٌصدر عن المنظمة والمإتمر من وثائق وقرارت

ومشارٌع، ونحٌطكم علما بؤنه ال توجد لدى البحرٌن إجراءات قانونٌة أو إدارٌة العتماد مثل 

 هذه المشارٌع.

 فًتوافر نظام معلومات وطنً عن قضاٌا التشغٌل. حٌث تتوافر لدى أكثر من جهة رسمٌة  -

العامة  مملكة البحرٌن بٌانات عن التشغٌل، وهى وزارة العمل، هٌئة تنظٌم سوق العمل، الهٌئة

 للمعلومات. المركزيللتؤمٌن االجتماعً، والجهاز 

دراسات متعلقة بقضاٌا ومإشرات العقد العربً  الوزارة أيالتقرٌر إلى أنه لم تعد  أشار -

 للتشغٌل.
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 : الهدن الثاني : تخفيض معدالت الباالل  لى النألن 

، وقد وصلت هذه النسبة شهرياحتساب نسبة البطالة على أسا   فًتعتمد مملكة البحرٌن  -

نسبة البطالة عام  أن  %. وٌشٌر التقرٌر إلى3.6إلى  2014نهاٌة الربع الثالث من  فً

 %(.3.6)تقدر بنحو على المستوى الوطنً بٌن الذكور وبٌن اإلناث  2014

(، والعمالة العربٌة 141100تصنٌف العمالة بٌن النشطٌن اقتصادٌا: العمالة الوطنٌة ) أما -

 (.441041والعمالة األجنبٌة )

أما نسبة المشاركة االقتصادٌة للقوى العاملة الوطنٌة )حسب الجن ( تقدر بٌن الذكور  -

 (. 52377(، وبٌن اإلناث )88723)

مملكة البحرٌن تحت  فًالبطالة: تعتبر البطالة  توافر خطط مرحلٌة أو إستراتٌجٌة للحد من -

تنفٌذ مجموعة متنوعة من  فًتبذلها الوزارة والمتمثلة  التًالسٌطرة من خالل الجهود 

البرامج والخطط اإلستراتٌجٌة الوطنٌة، وقد دشنت الوزارة مإخرا مشروع توظٌف وتؤهٌل 

ا الوزارة خالل السنوات نفذته التًالبحرٌنٌٌن، وهو مشروع مكمل لمشارٌع التوظٌف 

 الماضٌة.

جارى توافر خطط مرحلٌة لتقلٌص العمالة األجنبٌة لمصلحة العمالة الوطنٌة أوال ثم لصالح  -

 العمالة العربٌة ثانٌا.

 بنحونسبة البطالة على المستوى الوطنً بٌن النشطٌن اقتصادٌا: العمالة الوطنٌة تقدر  -

(3.6.)% 

  القوى العاملة. حٌث وضع  فًفع نسبة مشاركة المرأة إستراتٌجٌة وطنٌة لر إعدادجارى

 فًوطنٌة للنهوض بالمرأة وٌعمل المجل   مع الشركاء  إستراتٌجٌةالمجل  األعلى للمرأة 

للنهوض بالمرأة البحرٌنٌة بناءاً واعداداً وعطاءاً،  المدنًمإسسات الدولة، والمجتمع 

تحقٌق هدف  فًدورها شرٌكة للرجل للوصول بالمرأة لمستوى المشاركة الفاعلة، لتؤخذ 

 البناء والتنمٌة البشرٌة واالقتصادٌة. 

  :الهدن الثالث: تخفيض نسبل من يقل دخلهم عن خا الفقر المعتمد  لى النألن 

 :ًإلى ٌشٌر التقرٌر إلى أن نسبة من ٌقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد على المستوى الوطن

من خالل شراكتها مع البنك الدولً لوضع معاٌٌر  تعمل وزارة التنمٌة االجتماعٌة أن

 الذيمملكة البحرٌن، وذلك بناء على نتائج المسح اإلحصائً  فً النسبًتوضح خط الفقر 

وضع سٌاسات  فًٌساهم  أنٌتوقع منه  والذيٌقوم به الجهاز المركزي للمعلومات 

مل اللجنة الوطنٌة المكلفة الحكومة تجاه استهداف وتنمٌة الفئات األكثر احتٌاجا للدعم. وتع

بدراسة أوضاع األسر المحتاجة وإعداد خطة وطنٌة لتنمٌة األسر المحتاجة بمملكة 

متكامل لدراسة حاالت األسر الفقٌرة والعمل على تمكٌنها  وطنًالبحرٌن، وإٌجاد مشروع 
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درة االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة والنفسٌة والتربوٌة، وتعد مبا النواحًمن مختلف 

"إنماء" إحدى برامج الوزارة المهمة والهادفة إلى مساندة األسر المحتاجة من خالل تنفٌذ 

برامج وأنشطة التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة المستدامة لتعزٌز القدرات وتوفٌر الفرص 

والبدائل المناسبة لتنمٌة المجتمع والبٌئة وتمكٌن ذوى المهارات المتواضعة، والعاطلٌن 

تلبٌة  فًعمل على المدى البعٌد من تحمل المسئولٌة واالعتماد عل المبادرات الذاتٌة عن ال

من دائرة المساعدات  إخراجهممتطلباتهم واحتٌاجاتهم نحو العٌش الكرٌم، وبذلك ٌتم 

توجهات و رإٌة  2030االجتماعٌة إلى االعتماد على الذات. وعززت رإٌة البحرٌن 

ساعٌة بالقٌم نحو التمٌز واالرتقاء بالفرد والمجتمع على أس  وزارة التنمٌة االجتماعٌة ال

 التماسك والتمكٌن والشراكة والعدالة.

اإلنتاجٌة تقدر بـ  فًاإلنتاجٌة: ٌشٌر التقرٌر إلى أن نسبة النمو  فًرفع معدل النمو  -

5.3.% 

ب أطلقها صاح التً، 2030مدى توافر خطط لزٌادة اإلنتاجٌة: تعد الرإٌة االقتصادٌة  -

، رإٌة اقتصادٌة شاملة لمملكة البحرٌن 2008أكتوبر عام  فًالجاللة عاهل البالد المفدى 

جوهرها تعك  وفً ، البحرٌنًمن شؤنها تحدٌد وجهة واضحة للتطوٌر المستمر لالقتصاد 

البحرٌنٌٌن، وتركز هذه  المواطنٌنبناء حٌاة أفضل لكافة  فًهدفاً أساسٌاً مشتركاً ٌتمثل 

ذلك إلى  فًالرإٌة على صٌاغة الرإٌة الخاصة  بالحكومة والمجتمع واالقتصاد مستندة 

االستدامة والعدالة التنافسٌة. وقد بدأ مجل  التنمٌة  هًتوجٌهٌة أساسٌة  مبادئثالثة 

، برنامجا مستمراً لإلصالحات 2030االقتصادٌة، بعد إطالقه الرإٌة االقتصادٌة 

القتصادٌة والمإسسٌة كجزء من تلك الرإٌة، حٌث لعب دوراً قٌادٌاً وقام بالتنسٌق مع ا

وزارات الدولة المختلفة لوضع أول "إستراتٌجٌة اقتصادٌة وطنٌة " تم اعتمادها كخارطة 

 لتحقٌق الرإٌة.                          إتباعهاالطرٌق التً ٌلزم 

 ل العربيل بين األقاار العربيل ": الهدن الرابع : تيسير تنقل العمال 

حٌث اعتمدت مملكة البحرٌن  رسميلظ تم اعتماد التألنين العربي المعيارل للمهن بألورة -

 التصنٌف الخلٌجً للمهن، والذي ٌتوافق وٌعتمد بصورة كبٌرة على التصنٌف العربً.

وزارة مراكز توظٌف تتبع  5توافر مكاتب التشغٌل على الصعٌد الحكومً، حٌث تتوزع  -

العمل على جمٌع محافظات مملكة البحرٌن، باإلضافة إلى المركز الرئٌسً بمبنى الوزارة، 

 كما تتوافر مكاتب التشغٌل فً القطاع الخاص. 

توافر معاٌٌر العتماد مكاتب التشغٌل فً القطاع الخاص: ٌنظم عمل وكاالت تورٌد العمال  -

، بشؤن تنظٌم سوق 2006( لسنة 19ومكاتب التوظٌف الفصل الثانً من قانون رقم )
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( الترخٌص لمزاولة النشاط وإجراءات انتهاء وإلغاء 29( و)28العمل، إذ تنظم المادتان )

 الترخٌص. 

 التشغٌل االلكترونً. توافر خدمات  -

 توافر خدمات اإلرشاد الوظٌفً.  -

  50الهدن الخامس: رنع نسبل الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني  لى:% 

 2014نسبة الملتحقٌن بالتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً من الملتحقٌن بالتعلٌم فً عام  -

 .( طالبا5889)

نسبة اإلناث الملتحقات بالتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً من مجمل الملتحقٌن بالتدرٌب  -

 .( طالبة فً برامج التلمذة المهنٌة979) 2014والتعلٌم المهنً والتقنً فً عام 

نسبة الملتحقٌن من ذوى االحتٌاجات الخاصة بالتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً من مجمل  -

 ( طالباً.457) 2014والتعلٌم المهنً والتقنً فً عام الملتحقٌن بالتدرٌب 

تههوافر خطههط وإجههراءات وطنٌههة لتحقٌههق رفههع نسههبة الملتحقههٌن بالتههدرٌب والتعلههٌم المهنههً  -

 والتقنً.

 توافر قنوات االرتباط بٌن التدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً والتعلٌم العالً. -

ة والتكنولوجٌهة: ٌعتبهر النظهام المطهور للتعلهٌم شمول التعلٌم األساسً بمهادة التربٌهة المهنٌه -

الفنً والمهنً أحد األنماط الشائعة عالمٌاً فً مجال التعلٌم والتهدرٌب المهنهً، حٌهث تتبناهها 

العدٌهد مههن الههدول المتقدمهة فههً المجههاالت الصهناعٌة والخدمٌههة والتجارٌههة، وكمها ٌتضههح مههن 

نة التً سٌلتحق بها الطالب، ولتحقٌق ذلهك التسمٌة فإن فلسفتها تتلخص فً ربط التعلٌم بالمه

البد من توافر شراكة حقٌقٌة وقوٌة بٌن قطاع التعلٌم وسوق العمل حٌث ٌفترض أن ٌكتسب 

الطالب المعارف األساسٌة للمهنة وٌتقن كفاٌاتها من خهالل تدربهه لهدى الشهركة أو المإسسهة 

أو خدمٌهة. وٌعمهل المشهروع التً تمار  فٌها تلهك المهنهة سهواًء كانهت صهناعٌة أو تجارٌهة 

على إحداث تغٌر ٌشمل كافهة جوانهب منظومهة التعلهٌم والتهدرٌب والهتعلم، مهن حٌهث حهدوث 

تغٌٌرات جذرٌة فً المناهج الدراسٌة وأسالٌب التهدرٌ  والكفاٌهات المهنٌهة الواجهب توفرهها 

ن تصهبح لدى المعلمٌن والمدربٌن، كما سٌشمل التغٌر توسهٌع مجهال البٌئهة التعلٌمٌهة حٌهث له

قاصرة على المدرسة فقط بل ستتعدى ذلهك إلهى مشهاركة الشهركات والمإسسهات فهً بهرامج 

التدرٌب العملً للطالب والطالبات فً مجال التخصهص، ومشهاركتهم كهذلك فهً تقٌهٌم مهدى 

ة. كما أن خرٌجً برنامج التلمذة المهنٌة طالبات للكفاٌات األساسٌة لكل مهنالطالب وال إتقان

تتاح لهم فرصة مواصلة الدراسة فً الجامعهة التطبٌقٌهة وذلهك للحصهول علهى  من المتفوقٌن

 درجة البكالورٌو  مما ٌمثل تطوراً جذرٌا نحو التوافق مع التوجهات العالمٌة.
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كما أن مسٌرة التعلٌم شهدت خالل الفترة الماضٌة العدٌد من اإلنجازات المتمٌزة فً مسٌرة  -

تابعة المسهتمرة الحتٌاجهات سهوق العمهل أظههرت وجهود حاجهة التعلٌم الفنً والمهنً، ومع الم

ماسة إلدخال المزٌد من التطوٌرات الجذرٌة على النظام التعلٌمً، لذا فقد تبنى مجل  التنمٌهة 

االقتصادٌة إطالق مجموعة من المبادرات بههدف تطهوٌر التعلهٌم والتهدرٌب كهان علهى رأسهها 

 نً تحت اسم )مشروع تطوٌر التعلٌم الفنً والمهنً(.         تنفٌذ برنامج لتطوٌر التعلٌم الفنً والمه

 ودارة العمل / المملكل العربيل السعوديل :( 2) 

  2020 – 2010الهدن األول : تحقيق متالبات العقد العربي للتشغيل : 

بٌانات برنامج حافز +  توافر نظام معلومات وطنً عن قضاٌا التشغٌل: من خالل قاعدة -

، حٌث تحتوى قاعدة بٌانات برنامج حافز على بٌانات تفصٌلٌة عن الباحثٌن  الٌنطاقات اون

القطاع الخاص من  تنطبق علٌهم الشروط وتم ربط هذه البٌانات مع احتٌاجات نعن عمل مم

تنفٌذ المرصد الوطنً  وسٌتمالٌن لتسهٌل المواءمة بٌن العرض والطلب، خالل طاقات اون

وفٌر بٌانات محدثة، دقٌقة وفى الوقت المناسب عن سوق ٌهدف المرصد إلى ت :لسوق العمل

العمل وقٌاسات وتحالٌل ودراسات لدعم رسم السٌاسات واتخاذ القرارات وقٌا  األداء من 

 قبل الصندوق ووزارة العمل والعدٌد من المنشآت العامة والخاصة.  

عدد من  جراءإتم إجراء دراسات متعلقة بقضاٌا ومإشرات العقد العربً للتشغٌل: تم  -

الدراسات لتوطٌن قطاعات اقتصادٌة مختلفة وغٌرها من الدراسات المتعلقة بسوق العمل 

قطاعات اقتصادٌة  4القطاع الخاص، وجارى تحدٌد  فًلخلق فرص العمل للمواطنٌن 

سوق العمل لهذه  فًرئٌسٌة إلجراء دراسات تفصٌلٌة وتحلٌل قوى العرض والطلب 

 بادرات وبرامج عملٌة لتوطٌن الوظائف فٌها.القطاعات بهدف الخروج بم

  تخفيض معدالت الباالل بمقدار النألن: الثانيالهدن : 

 6.1%، بٌن الذكور تعادل 11.7على المستوى الوطنً  2013عام  فًتقدر نسبة البطالة  -

 %. 33.2% بٌنما اإلناث تعادل 

(، والعمالههة 4.717.127تصههنٌف العمالههة بههٌن النشههطٌن اقتصههادٌا: العمالههة الوطنٌههة ) أمهها -

 (.6.011.996العربٌة )

لعاملة الوطنٌة )حسهب الجهن ( تشٌر اإلحصائٌات إلى أن نسبة المشاركة االقتصادٌة لقوى ا -

 .%16.4وبٌن اإلناث ، %64.6.9بٌن الذكور،  %40.4تقدر بـ 

إستراتٌجٌة للحهد مهن البطالهة: ٌتحقهق ذلهك مهن خهالل تحقٌهق الههدف ة أو توافر خطط مرحلٌ -

 .لتعزٌز التوظٌف المستدام االستراتٌجً
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توافر خطط مرحلٌة لتقلٌص العمالة األجنبٌة لمصلحة العمالة الوطنٌة أوالً ثم لصالح العمالة  -

ة القهوى لرفهع مسهتوى جاذبٌه االسهتراتٌجًالعربٌة ثانٌاً: ٌتحقق ذلك من خالل تحقٌق الهدف 

 العاملة الوطنٌة

 وخطط وطنٌة لرفع نسبة مشاركة المرأة فً القوى العاملة : استراتٌجٌهتوافر  -

 ونر الألندوق عدة برامج تخدم عمل المرأة كما يلي:

 برنامج تؤنٌث وظائف البٌع فً محالت المستلزمات النسائٌة. -1

 برنامج دعم المعلمٌن والمعلمات فً المدار  األهلٌة. -2

 المراكز التجارٌة المغلقة". فًتوطٌن محالت بٌع التجزئة برنامج " -3

 وتؤنٌث الوظائف المناسبة للمرأة. سعودهبرنامج "  -4

 األنشطة االقتصادٌة. فًبرنامج تنظٌم عمل المرأة  -5

 برنامج تؤنٌث وتوطٌن المشاغل النسائٌة. -6

 برنامج "العمل عن بُعد". -7

 ".الجزئًدعم برنامج "العمل  -8

 .العمل من المنزل" –لمنتجة دعم برنامج "األسر ا -9

 : " الهدن الرابع : تيسير تنقل العمالل العربيل بين األقاار العربيل 

 .2008جارى العمل على اعتماد التصنٌف العربً المعٌاري للمهن  -

القطهاع الخهاص: تهم اعتمهاد معهاٌٌر خاصهة بهإدارة  فًتوافر معاٌٌر العتماد مكاتب التشغٌل  -

تقوم بتقدٌم خدمة توفٌر فرص وظٌفٌهة  التًقنوات التوظٌف والعمل علٌها لمكاتب التوظٌف 

 للباحثٌن عن عمل )السعودٌٌن(.

تههوافر خههدمات التشههغٌل االلكترونٌههة: تههم تههوفٌر موقههع طاقههات اونالٌههن وٌعمههل بمثابههة موقههع  -

 عمل )السعودٌٌن( من قاعدة بٌانات حافز.توظٌف مقدم للباحثٌن عن 

تههوافر خههدمات اإلرشههاد الههوظٌفً: تههم التههوفٌر لهههذه الخدمههة لشههرٌحة البههاحثٌن عههن عمههل  -

 )السعودٌٌن(.

   50الهدن الخامس : رنع نسبل الملتحقين بالتعليم والتدريب التقنى والمهني  لى:% 

 التقنههًمعتمههدة للتههدرٌب  إسههتراتٌجٌةبالمملكههة تعمههل وفههق  والمهنههً التقنههًمنظومههة التههدرٌب  -

 التقنههًالعربٌههة للتههدرٌب  اإلسههتراتٌجٌةهههـ، تتقههاطع مههع 1452 -1428لألعههوام  والمهنههً

 معظم محاورها. فً والمهنً
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تقدر  2013عام  فًنسبة الملتحقٌن بالتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً من الملتحقٌن بالتعلٌم  -

 .%13بـ 

مهن مجمهل الملتحقهٌن بالتهدرٌب  والتقنهً المهنهًدرٌب والتعلهٌم نسبة اإلنهاث الملتحقهات بالته  -

 .%15بـ تقدر  2013عام  فً والتقنً المهنًوالتعلٌم 

نسبة الملتحقٌن من ذوى االحتٌاجات الخاصة بالتدرٌب والتعلهٌم المهنهً والتقنهً مهن مجمهل  -

 %.1، تقدر بـ 2013الملتحقٌن بالتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً فً عام 

رى توافر خطط وإجراءات وطنٌة لتحقٌق رفع نسبة الملتحقٌن بالتدرٌب والتعلهٌم المهنهً جا -

 والتقنً:

 العهالًمنظومهة التعلهٌم  فهًالثانوٌهة العامهة  خرٌجهًبتحدٌد نسهبة قبهول  ملكًأمر  صدر -1 -

 فهً الجهامعًللتعلهٌم الخطة المسهتقبلٌة  فً.. وفقا لما ورد والمهنً التقنًومنظومة التدرٌب 

الكههرٌم بتههارٌخ  السههامًوافههق علٌههها المقههام  التههًالمملكههة العربٌههة السههعودٌة "مشههروع  فههاق" 

% على 70الجامعات إلى  فًهـ.ونص مشروع  فاق على:أن ٌصل معدل القٌد 5/6/1432

كلٌات المجتمع، وتشمل طالب االنتظهام  فً% 15المرحلة الجامعٌة و فً%  55أن تكون 

%، وبقٌة 25على األقل  والمهنً التقنًمإسسة العامة للتدرٌب واالنتساب، فٌما تستوعب ال

الثانوٌههة العامههة إلههى العمههل مباشههرة بنسههبة  خرٌجههًمإسسههات التعلههٌم العههالً ومههن ٌتجههه مههن 

5 .% 

مشههروع التكامههل مههع وزارة التربٌههة والتعلههٌم لتحقٌههق المواءمههة بههٌن مخرجههات التعلههٌم  -2 -

 واحتٌاجات سوق العمل.

االرتبهاط بهٌن التهدرٌب والتعلهٌم المهنهً والتقنهً والتعلهٌم العهالً: صهدر  توافر قنواتجارى  -

تقوٌم التعلٌم العام من مهامها الرئٌسٌة، العمل على إنشاء إطهار أمر ملكً كرٌم بإنشاء هٌئة 

   وطنً للمإهالت المهنٌة ٌسمح بتنقل الطالب بٌن مسارات التعلٌم والتدرٌب المختلفة.

والتكنولوجٌههة: ٌجههري العمههل ضههمن اسههً بمههادة التربٌههة المهنٌههة جههارى شههمول التعلههٌم األس -

مشروع المواءمة بٌن مخرجات التعلٌم وسوق العمل علهى إضهافة مقهررات خاصهة بالتربٌهة 

 المهنٌة فى الصفوف الثانوٌة.
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 ودارة القوى العاملل والهلرة/ لمهوريل مألر العربيل:( 3)

  2020 – 2010للتشغيل  العربيالهدن األول : تحقيق متالبات العقد : 

 تم اعتماد العقد العربً للتشغٌل بصورة رسمٌة. -

  تخفيض معدالت الباالل بمقدار النألن: الثاني:الهدن 

 9.8 بنحهو% بهٌن الهذكور 13.2 الهوطنًعلى المستوى  2013عام  فًتقدر نسبة البطالة  -

 %. 24.2 بنحو% بٌنما اإلناث 

اإلحصائٌات إلى أن نسبة المشاركة االقتصادٌة لقوى العاملة الوطنٌة )حسهب الجهن (  تشٌر -

 .%20.4% وبٌن اإلناث تعادل 79.6تعادل بٌن الذكور

المنهاطق الحضهرٌة،  فهً% 16تعادل  2013عام  فًنسبة البطالة حسب الموقع الجغرافً  -

 المناطق الرٌفٌة. فً% 10.5

إسهتراتٌجٌة للحهد مهن البطالهة: ٌهتم إعطهاء أولوٌهة كبٌهرة فهى ة أو جارى توافر خطهط مرحلٌه -

 سٌاسات الدولة للنهوض بالتشغٌل والحد من البطالة.

إستراتٌجٌة وخطط وطنٌة لرفع نسبة مشاركة المرأة فً القوى العاملة: وٌتكون جارى توافر  -

 ذلك عبر المحاور اآلتٌة:

 تمكٌن المرأة اقتصادٌا واجتماعٌا وسٌاسٌا. -1

 فرص التشغٌل أمام النساء.زٌادة  -2

 القضاء على كافة صور التمٌٌز ضد المرأة. -3

 : " الهدن الرابع : تيسير تنقل العمالل العربيل بين األقاار العربيل 

 مدى توانر مكاتب التشغيل: -

 مكاتب التشغٌل الحكومٌة غٌر كافٌة وتحتاج إلى دعم. *

القطههاع الخههاص: وٌههتم العمههل علههى تههذلٌل كافههة الصههعوبات  فههًتههوافر مكاتههب التشههغٌل * 

 والمعوقات أمام أصحاب شركات ومكاتب التوظٌف.

القطاع الخاص: وذلك وفقا لما نص علٌه قهانون  فً* توافر معاٌٌر العتماد مكاتب التشغٌل 

 . 2003( لسنة 12العمل )

القصوى من مشروع ستفادة التطلع لتحقٌق االٌتم توافر خدمات التشغٌل االلكترونٌة: جارى  -

 الشبكة العربٌة لمعلومات سوق العمل.

جارى توافر خدمات اإلرشاد الوظٌفً: ٌتم العمل على توفر قاعدة معلومات واسعة ومحدثة  -

بصههورة دائمههة مههع تطههوٌر مكاتههب التشههغٌل للقٌههام بههدور فعههال فٌمهها ٌتعلههق بخههدمات اإلرشههاد 

 .المهنًوالتدرٌب  الوظٌفً
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  50الهدن الخامس : رنع نسبل الملتحقين بالتعليم والتدريب التقنى والمهني  لى:% 

 2013عهام  فهًنسبة الملتحقٌن بالتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً من الملتحقٌن بهالتعلٌم  -

 (.12701تقدر بـ )

ب من مجمل الملتحقٌن بالتدرٌ والتقنً المهنًنسبة اإلناث الملتحقات بالتدرٌب والتعلٌم   -

 (.5600تقدر بـ ) 2013عام  فً والتقنً المهنًوالتعلٌم 

نسههبة الملتحقههٌن مههن ذوى االحتٌاجههات الخاصههة بالتههدرٌب والتعلههٌم المهنههً والتقنههً مههن  -

)ٌههتم تههدرٌب ذوى : 2013مجمههل الملتحقههٌن بالتههدرٌب والتعلههٌم المهنههً والتقنههً فههً عههام 

 التضامن االجتماعً(.كز التدرٌب التابعة لوزارة ااالحتٌاجات الخاصة بمر

توافر خطط وإجهراءات وطنٌهة لتحقٌهق رفهع نسهبة الملتحقهٌن بالتهدرٌب والتعلهٌم المهنهً  -

 العمل كاآلتً: ًوالتقنً: ٌتم تنفٌذ برامج تدرٌبٌة تالءم جمٌع متطلبات راغب

  تدرٌب تحوٌلً: لتؤهٌل فائق خرٌجً الكلٌات النظرٌة وإدماجهم فً سوق العمهل علهى مهنهة

 حرفٌة.

 رٌب سرٌع: لتدرٌب العمالة نتٌجة الخصخصة.تد 

 .تدرٌب أساسً: لتدرٌب المتسربٌن من التعلٌم 

تههوافر قنههوات االرتبههاط بههٌن التههدرٌب والتعلههٌم المهنههً والتقنههً والتعلههٌم العههالً: ٌههتم قبههول  -

خرٌجً المدار  الفنٌة والكلٌات النظرٌة فً برنامج التدرٌب التحوٌلً المنفذ بجمٌع مراكز 

 التابعة للوزارة بالمحافظات ضمن خطة التدرٌب السنوٌة. التدرٌب

 ثانياً: ردود منظمات أألحاب األعمال نى الدول العربيل:

 غرنل تلارة وألناعل البحرين : (1)

  2020 – 2010الهدن األول : تحقيق متالبات العقد العربي للتشغيل : 

تم اعتماد العقد العربً للتشغٌل بصورة رسمٌة، حٌث وافقت مملكة البحرٌن كبقٌة الدول  -

 العربً، على اعتماد العقد العربً( لمإتمر العمل 37األعضاء بالمنظمة خالل الدورة )

 وقراراتللتشغٌل، والبحرٌن ملتزمة بكل ما ٌصدر عن المنظمة والمإتمر من وثائق 

ؤنه ال توجد لدى البحرٌن إجراءات قانونٌة أو إدارٌة العتماد ومشارٌع، ونحٌطكم علما ب

 مثل هذه المشارٌع.

 فًحٌث تتوافر لدى أكثر من جهة رسمٌة  م معلومات وطنً عن قضاٌا التشغٌل:توافر نظا -

مملكة البحرٌن بٌانات عن التشغٌل، وهى وزارة العمل، هٌئة تنظٌم سوق العمل، الهٌئة 

 للمعلومات. المركزيً، والجهاز العامة للتؤمٌن االجتماع
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 : تخفيض معدالت الباالل  لى النألن الهدن الثاني: 

، وقد وصلت هذه النسبة شهرياحتساب نسبة البطالة على أسا   فًتعتمد مملكة البحرٌن  -

 2014 %. وٌشٌر التقرٌر إلى نسبة البطالة عام3.6إلى  2014نهاٌة الربع الثالث من  فً

 %(.3.6على المستوى الوطنً بٌن الذكور وبٌن اإلناث )

(، والعمالة العربٌة 141100أما تصنٌف العمالة بٌن النشطٌن اقتصادٌا: العمالة الوطنٌة ) -

 (.441041والعمالة األجنبٌة )

أما نسبة المشاركة االقتصادٌة للقوى العاملة الوطنٌة )حسب الجن ( تقدر بٌن الذكور  -

 (. 52377بٌن اإلناث )(، و88723)

مملكة البحرٌن تحت  فًتوافر خطط مرحلٌة أو إستراتٌجٌة للحد من البطالة: تعتبر البطالة  -

تنفٌذ مجموعة متنوعة من  فًتبذلها الوزارة والمتمثلة  التًالسٌطرة من خالل الجهود 

تؤهٌل البرامج والخطط اإلستراتٌجٌة الوطنٌة، وقد دشنت الوزارة مإخرا مشروع توظٌف و

نفذتها الوزارة خالل السنوات  التًالبحرٌنٌٌن، وهو مشروع مكمل لمشارٌع التوظٌف 

 الماضٌة.

جارى توافر خطط مرحلٌة لتقلٌص العمالة األجنبٌة لمصلحة العمالة الوطنٌة أوال ثم لصالح  -

 العمالة العربٌة ثانٌا.

النشطٌن اقتصادٌا: العمالة  كما ٌشٌر التقرٌر إلى أن نسبة البطالة على المستوى الوطنً بٌن -

 %(.3.6بنسبة )الوطنٌة تقدر 

  القوى العاملة. حٌث وضع  فًجارى توافر إستراتٌجٌة وطنٌة لرفع نسبة مشاركة المرأة

 فًوطنٌة للنهوض بالمرأة وٌعمل المجل   مع الشركاء  إستراتٌجٌةالمجل  األعلى للمرأة 

للنهوض بالمرأة البحرٌنٌة بناءاً واعداداً وعطاءاً،  المدنًمإسسات الدولة، والمجتمع 

تحقٌق هدف  فًللوصول بالمرأة لمستوى المشاركة الفاعلة، لتؤخذ دورها شرٌكة للرجل 

 البناء والتنمٌة البشرٌة واالقتصادٌة. 

  :الهدن الثالث: تخفيض نسبل من يقل دخلهم عن خا الفقر المعتمد  لى النألن 

إلى  نسبة من ٌقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد على المستوى الوطنً:ٌشٌر التقرٌر إلى أن  -

من خالل شراكتها مع البنك الدولً لوضع معاٌٌر توضح تعمل وزارة التنمٌة االجتماعٌة  أن

ٌقوم به  الذيمملكة البحرٌن، وذلك بناء على نتائج المسح اإلحصائً  فً النسبًخط الفقر 

وضع سٌاسات الحكومة تجاه  فًٌساهم  أنٌتوقع منه  والذيالجهاز المركزي للمعلومات 

استهداف وتنمٌة الفئات األكثر احتٌاجا للدعم. وتعمل اللجنة الوطنٌة المكلفة بدراسة أوضاع 

األسر المحتاجة وإعداد خطة وطنٌة لتنمٌة األسر المحتاجة بمملكة البحرٌن، وإٌجاد مشروع 

 النواحًالعمل على تمكٌنها من مختلف متكامل لدراسة حاالت األسر الفقٌرة و وطنً
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االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة والنفسٌة والتربوٌة، وتعد مبادرة "إنماء" إحدى برامج 

الوزارة المهمة والهادفة إلى مساندة األسر المحتاجة من خالل تنفٌذ برامج وأنشطة التنمٌة 

الفرص والبدائل المناسبة لتنمٌة  االجتماعٌة واالقتصادٌة المستدامة لتعزٌز القدرات وتوفٌر

المجتمع والبٌئة وتمكٌن ذوى المهارات المتواضعة، والعاطلٌن عن العمل على المدى البعٌد 

تلبٌة متطلباتهم واحتٌاجاتهم نحو  فًمن تحمل المسئولٌة واالعتماد عل المبادرات الذاتٌة 

اعٌة إلى االعتماد على من دائرة المساعدات االجتم إخراجهمالعٌش الكرٌم، وبذلك ٌتم 

توجهات و رإٌة وزارة التنمٌة االجتماعٌة الساعٌة  2030الذات. وعززت رإٌة البحرٌن 

بالقٌم نحو التمٌز واالرتقاء بالفرد والمجتمع على أس  التماسك والتمكٌن والشراكة 

 والعدالة.

 %.5.3اجٌة تقدر بـ اإلنت فًاإلنتاجٌة: ٌشٌر التقرٌر إلى أن نسبة النمو  فًرفع معدل النمو  -

أطلقها  التً، 2030مدى توافر خطط لزٌادة اإلنتاجٌة: حٌث تعد الرإٌة االقتصادٌة  -

، رإٌة اقتصادٌة شاملة لمملكة 2008أكتوبر عام  فًصاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 

، وهى البحرٌنًالبحرٌن من شؤنها تحدٌد وجهة واضحة للتطوٌر المستمر لالقتصاد 

البحرٌنٌٌن،  المواطنٌنبناء حٌاة أفضل لكافة  فًجوهرها تعك  هدفاً أساسٌاً مشتركاً ٌتمثل 

 فًوتركز هذه الرإٌة على صٌاغة الرإٌة الخاصة  بالحكومة والمجتمع واالقتصاد مستندة 

االستدامة والعدالة التنافسٌة. وقد بدأ مجل   هًتوجٌهٌة أساسٌة  مبادئذلك إلى ثالثة 

، برنامجا مستمراً لإلصالحات 2030الرإٌة االقتصادٌة  إطالقهنمٌة االقتصادٌة، بعد الت

مع  بالتنسٌقاالقتصادٌة والمإسسٌة كجزء من تلك الرإٌة، حٌث لعب دوراً قٌادٌاً وقام 

تم  اقتألاديل وانيل "  ستراتيليل"بالتنسٌق مع وزارات الدولة المختلفة لوضع أول 

                      لتحقٌق الرإٌة.     إتباعهاٌلزم  التً اعتمادها كخارطة الطرٌق

  :" الهدن الرابع : تيسير تنقل العمالل العربيل بين األقاار العربيل 

مملكة البحرٌن  حٌث اعتمدت رسميلظ تم اعتماد التألنين العربي المعيارل للمهن بألورة -

 التصنٌف الخلٌجً للمهن، والذي ٌتوافق وٌعتمد بصورة كبٌرة على التصنٌف العربً.

مراكز توظٌف تتبع وزارة  5توافر مكاتب التشغٌل على الصعٌد الحكومً، حٌث تتوزع  -

بمبنى الوزارة،  الرئٌسًمملكة البحرٌن، باإلضافة إلى المركز  محافظاتالعمل على جمٌع 

 القطاع الخاص.  فًمكاتب التشغٌل  كما تتوافر

توافر معاٌٌر العتماد مكاتب التشغٌل فً القطاع الخاص: ٌنظم عمل وكاالت تورٌد العمال  -

، بشؤن تنظٌم سوق 2006( لسنة 19من قانون رقم ) الثانًومكاتب التوظٌف الفصل 

 وإلغاءهاء انت وإجراءات( الترخٌص لمزاولة النشاط 29( و)28العمل، إذ تنظم المادتان )

 الترخٌص. 
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 توافر خدمات التشغٌل االلكترونً.  -

 توافر خدمات اإلرشاد الوظٌفً.  -

  50 لى  والمهني التقنيالهدن الخامس : رنع نسبل الملتحقين بالتعليم والتدريب:% 

 2014عام  فًنسبة الملتحقٌن بالتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً من الملتحقٌن بالتعلٌم  -

 ( طالبا.5889)

نسبة اإلناث الملتحقات بالتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً من مجمل الملتحقٌن بالتدرٌب   -

 .برامج التلمذة المهنٌة فً( طالبة 979) 2014عام  فًوالتعلٌم المهنً والتقنً 

نسبة الملتحقٌن من ذوى االحتٌاجات الخاصة بالتدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً من مجمل   -

 ( طالباً.457معطٌات ) 2014عام  فًب والتعلٌم المهنً والتقنً الملتحقٌن بالتدرٌ

تههوافر خطههط وإجههراءات وطنٌههة لتحقٌههق رفههع نسههبة الملتحقههٌن بالتههدرٌب والتعلههٌم المهنههً  -

 والتقنً.

 توافر قنوات االرتباط بٌن التدرٌب والتعلٌم المهنً والتقنً والتعلٌم العالً. -

ٌهة المهنٌهة والتكنولوجٌهة: ٌعتبهر النظهام المطهور للتعلهٌم شمول التعلٌم األساسً بمهادة الترب -

، حٌهث تتبناهها المهنهًمجال التعلٌم والتهدرٌب  فًأحد األنماط الشائعة عالمٌاً  والمهنً الفنً

المجههاالت الصهناعٌة والخدمٌههة والتجارٌههة، وكمها ٌتضههح مههن  فههًالعدٌهد مههن الههدول المتقدمهة 

سٌلتحق بها الطالب، ولتحقٌق ذلهك  التًلٌم بالمهنة ربط التع فًالتسمٌة فإن فلسفتها تتلخص 

البد من توافر شراكة حقٌقٌة وقوٌة بٌن قطاع التعلٌم وسوق العمل حٌث ٌفترض أن ٌكتسب 

الطالب المعارف األساسٌة للمهنة وٌتقن كفاٌاتها من خهالل تدربهه لهدى الشهركة أو المإسسهة 

و تجارٌهة أو خدمٌهة. وٌعمهل المشهروع تمار  فٌها تلهك المهنهة سهواًء كانهت صهناعٌة أ التً

على إحداث تغٌر ٌشمل كافهة جوانهب منظومهة التعلهٌم والتهدرٌب والهتعلم، مهن حٌهث حهدوث 

المناهج الدراسٌة وأسالٌب التهدرٌ  والكفاٌهات المهنٌهة الواجهب توفرهها  فًتغٌٌرات جذرٌة 

مٌهة حٌهث لهن تصهبح لدى المعلمٌن والمدربٌن، كما سٌشمل التغٌر توسهٌع مجهال البٌئهة التعلٌ

بهرامج  فهًقاصرة على المدرسة فقط بل ستتعدى ذلهك إلهى مشهاركة الشهركات والمإسسهات 

تقٌهٌم مهدى  فهًمجال التخصهص، ومشهاركتهم كهذلك  فًالتدرٌب العملً للطالب والطالبات 

الطههالب والطالبههات للكفاٌههات األساسههٌة لكههل مهمههة. كمهها أن خرٌجههً برنههامج التلمههذة  إتقههان

الجامعة التطبٌقٌة وذلك للحصول  فًالمتفوقٌن تتاح لهم فرصة مواصلة الدراسة المهنٌة من 

 على درجة البكالورٌو  مما ٌمثل تطوراً جذرٌا نحو التوافق مع التوجهات العالمٌة.

مسٌرة  فًكما أن مسٌرة التعلٌم شهدت خالل الفترة الماضٌة العدٌد من اإلنجازات المتمٌزة  -

، ومع المتابعة المستمرة الحتٌاجات سوق العمل أظههرت وجهود حاجهة والمهنً الفنًالتعلٌم 
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، لههذا فقههد تبنههى مجلهه  التعلٌمههًماسههة إلدخههال المزٌههد مههن التطههوٌرات الجذرٌههة علههى النظههام 

التنمٌة االقتصادٌة إطالق مجموعة من المبادرات بهدف تطوٌر التعلٌم والتهدرٌب كهان علهى 

 الفنهًتحهت اسهم )مشهروع تطهوٌر التعلهٌم  والمهنً فنًالرأسها تنفٌذ برنامج لتطوٌر التعلٌم 

 (.         والمهنً

 


