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لمحة رسيعة

ي يمكن للنقابات العمالية المشاركة فيها. ويعتمد 
يقدم هذا القسم لمحة عن عملية صياغة سياسة التشغيل الوطنية والنقاط ال�ت

ي س�ي هذه 
عىل دليل صياغة سياسات التشغيل الوطنية )ILO 2012a(. وستشهد الممارسة العملية بطبيعة الحال اختالفات �ف

ي الوقت عينه. والمقصود هنا أن تكون هذه الصورة 
ف مراحل التنفيذ وحدوث كث�ي من الأنشطة �ف ات ب�ي العملية. وقد تنشأ تأخ�ي

اتيجيات. ي المستقبل، ووضع الس�ت
ي التخطيط، والتفك�ي �ف

الشاملة للعملية مفيدة �ف

اك  ي وسط الدورة طرًقا مختلفة ممكنة لإرسش
ويعرض هذا الشكل عملية صياغة السياسة كدورة تتألف من سبع مراحل، حيث نرى �ف

ي 
نقابات العمال. وتتغ�ي طبيعة النشاط وفًقا لطبيعة كل مرحلة، وسوف نناقش هذه المراحل والأنشطة بمزيد من التفصيل �ف

الأقسام الآتية.

المراحل السبع لعملية وضع السياسة
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ي دورة السياسة، مرحلة بمرحلة 
فكرة عامة عن دور النقابات العمالية �ف

وصف ودور النقابات العماليةالأهداف العامةالمراحل
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وضع الإطار التنظيمي لعملية صياغة 
السياسات.

ي الإطار التنظيمي 
ف ممثٍل أو أك�ش للمشاركة بصورة منتظمة �ف ف عىل نقابات العمال تعي�ي يتع�ي

لعملية وضع سياسة التشغيل الوطنية.  أولً: ينبغي تحديد جميع الأطراف الفاعلة 
كة لضمان اتساق السياسات  ف تشكيل لجنة توجيه ثالثية وزارية مش�ت الرئيسية. ثانًيا: يتع�ي
ي لتنشيط العملية. كما ينبغي أن 

والملكية والستدامة. ثالًثا: يتطلب الأمر تكوين فريق ف�ف
ي هذا الإطار بشكل واضح.

تحدد أدوار جميع الأطراف المشاركة �ف

تحديد هدف السياسة الرئيسي )مثال: 
»توف�ي فرص العمل الكاملة والمنتجة 
ي يتم اختيارها بحرية لكافة النساء 

ال�ت
والرجال«(.

ي للتنمية ورؤية الدولة 
يستند هدف السياسة طويل الأجل إىل مصادر مثل: الإطار الوط�ف

وريًّا أيًضا.  . كما يعد إجراء حوار مع الأطراف الفاعلة الرئيسية أمراً �ف نامج الرئاسي وال�ب
ف عليها أن تكون  وينبغي إلحاق منظمات العمال بتعريف هدف سياسة التشغيل، إذ يتع�ي

عىل استعداد للمشاركة بقوة.

ي لعملية وضع 
إعداد إطار زم�ف

السياسات. وكذلك وضع الخطة 
انية الخاصة بالموارد الالزمة. ف والم�ي

ي وتحديد الموارد الالزمة لتوجيه وتنفيذ عملية وضع سياسة التشغيل 
يعد إعداد إطار زم�ف

الوطنية إحدى المهام الأوىل للهيكل التنظيمي. و ينبغي عىل نقابات العمال النتباه جيداُ 
ف إىل  ي للفعاليات الخاصة بعملية الصياغة. حيث ينبغي أن يكونوا سباق�ي

للجدول الزم�ف
ي هذه العملية. 

الحصول عىل معلومات حول كيفية المشاركة بأك�ب قدر من الفاعلية �ف
وعليهم أن يقوموا بتحديد الموارد الالزمة لتمكينهم من المشاركة بصورة فعالة.

2
 

.
ة 

ضي
لق

د ا
دي

ح
 ت

إصدار بيان القضايا الذي يحدد 
ي سوق 

الفرص والمعوقات الموجودة �ف
العمل.

تتضمن هذه المرحلة عمليات بحث ومشاورات عىل نطاق واسع لجمع وجهات النظر 
ي يواجهونها، وكذلك احتياجات 

الخاصة بأصحاب المصلحة جميًعا حول التحديات ال�ت
ي حالة النقابات العمالية.

ومطالب الهيئات �ف

ي تحديد المخاوف المرتبطة بالسياسة 
ا بشكل خاص �ف قد تؤدي منظمات العمال دورا مهمًّ

ي تقديم تحليل نقدي مستقل؛ إذ تكون النقابات العمالية عىل بينة بالتجاهات 
الناشئة و�ف

ي ذلك الحكومة، نظًرا لعمل هذه 
كاء الآخرون بما �ف ي قد يتجاهلها ال�ش

أو القضايا الناشئة ال�ت
النقابات مع العمال عىل مستوى القاعدة الشعبية. 
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ي تم 
ترتيب أولويات القضايا ال�ت

ي المرحلة الثانية. واختيار 
تحديدها �ف

ف 5-3 أولويات لسياسة التشغيل  ب�ي
الوطنية.

تحديد الغايات المرتبطة بهذه 
الأولويات.

اتخاذ قرار بشأن تدخالت السياسة 
الالزمة لتحقيق هذه الغايات.

ي التأث�ي عىل اختيار أولويات سياسة التشغيل الوطنية.
ا �ف تؤدي نقابات العمال دوًرا رئيسيًّ

ي تحديد بيانات أهداف السياسة بشكل دقيق. 
ا أيًضا �ف وهي دوًرا مهمًّ

ي بحث خيارات السياسة المختلفة من اجل تحقيق الأهداف 
كما أن لنقابات العمال دورا �ف

ة وتداخلها مع  اتها المبارسش وطرح معلوماتها الخاصة عىل طاولة النقاش بناء عىل خ�ب
أعضائها.
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ي حول 
الوصول إىل توافق آراء وط�ف
سياسة التشغيل الوطنية. 

ف تسليم سياسة التشغيل الوطنية بمجرد النتهاء من صياغتها إىل أصحاب المصلحة  يتع�ي
ة للنقابات  ي أو الوزاري(، ويعد ذلك بمثابة فرص أخ�ي

ف )سواء عىل المستوى الثال�ش الرئيسي�ي
حاتها. وينبغي عىلي فريق العمل  العمالية للتعب�ي عن مخاوفها والدعوة إىل إدراج مق�ت

ي يتم تلقيها 
ي المكلف بصياغة سياسة التشغيل الوطنية، إدراج المالحظات ال�ت

ي الف�ف
الوط�ف

والنتهاء من صياغة وثيقة السياسة.  

منح كافة الصالحيات الالزمة لضمان 
ي التعامل مع سياسة 

ام الجدي �ف ف ال�ت
التشغيل الوطنية من جانب جميع 

الأطراف الفاعلة. 

يعد إقرار السياسة من جانب الحكومة خطوة أساسية لمنح سياسة التشغيل الوطنية قوة 
التنفيذ، وهو الأمر الذي قد يتخذ أشكالً مختلفة مثل البيان أو المرسوم أو القانون. 

ف بسياسة  العمل عىل تعريف المواطن�ي
التشغيل الوطنية )الن�ش والتواصل(.

ينبغي أن يتم تعريف كل من تمسه سياسة التشغيل الوطنية بها، ومع ذلك غالًبا ما يتم 
تجاهل هذه المرحلة. ويمكن لمنظمات العمال أن تقدم مساهمات مهمة من خالل تبسيط 
ي صيغة سهلة مما يعمق النقاش. كما يمكن أن 

الوثائق الخاصة بسياسة التشغيل وتوزيعها �ف
تقوم بتنظيم فعاليات لرفع الوعي وأن تطلق مبادرات للدعوة لهذه السياسة.
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ي سيتم 
تحديد الطرق والوسائل ال�ت

من خاللها تحقيق أهداف خطة 
التشغيل الوطنية بشكل واضح

ف  ي تع�ب السياسة من خاللها إىل ح�ي
تتطلب هذه المرحلة وقتا وعمال، ولكنها بمثابة البوابة ال�ت

التنفيذ.  وقد تتجاهلها نقابات العمال أحيانًا؛ نظًرا لكونها أقل وضوحا بالنسبة للعامة مقارنة 
ها من خطوات دائرة صياغة السياسات. إل أن هذه المرحلة تشهد اتخاذ قرارات حاسمة  بغ�ي

ي نهاية المطاف. ويتم تحديد 
من شأنها تحديد مدى فاعلية سياسة التشغيل الوطنية �ف

فات(. كما يتم  ية والتجه�ي المخرجات والمدخالت الخاصة بالسياسة )مثل الموارد المالية والب�ش
ات »سمارت« )SMART( لقياس كافة المخرجات والأنشطة وتفعيل  تزويد إطار المتابعة بمؤرسش

آلية التنسيق.

ي هذه المرحلة أن تقوم منظمات العمال بتقديم مدخالت لضمان أن 
ومن الأهمية بمكان �ف

ي سياسة 
انية وجهات نظرها وما تم التفاق عليه �ف ف نامج والم�ي تعكس القرارات المتعلقة بال�ب

ام بتنفيذ بعض أجزاء خطة العمل عىل الفور. وعليها  ف ف عليها الل�ت التشغيل الوطنية. كما يتع�ي
انية وعملية  ف ي الم�ي

كذلك أن تدعو إىل المطالبة بإفساح المجال أمامها للوصول إىل المشاركة �ف
اتخاذ القرار، إذا تم استبعادها من هذه العملية.
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تحويل رؤية السياسات وخطة العمل 
إىل واقع

ي تغي�ي 
ي تبدو بها؛ إذ تقت�ف

إن ترجمة خطة التشغيل الوطنية إىل واقع ليس بالسهولة ال�ت
ي 

العادات وترسيخ طرق التعامل مع قضايا التشغيل.  وعىل نقابات العمال إيجاد السبل ال�ت
ي تنسيق وتنفيذ خطة التشغيل الوطنية. وينبغي عليها 

تمكنها من أن تؤدي دورها كامالً �ف
ي لجنة التوجيه، وأن تعمل عىل بناء القدرة عىل مواجهة تحديات 

أن تشارك مشاركة كاملة �ف
مسؤوليات التنفيذ الخاصة بها.

ي القطاع العام من خالل تشكيل 
كما قد تساعد منظمات العمال عىل تعزيز الشفافية �ف

ي ما يتعلق بتنفيذ خطة التشغيل الوطنية. 
ثقافة المساءلة �ف
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قياس وتقييم نتائج خطة عمل 
ف القيام به  السياسة وتحليل ما يتع�ي

مستقبالً

يمكن أن تساعد منظمات العمال عىل ضمان المتابعة المنتظمة لتنفيذ السياسة سواء 
بصفتها مقدمة للمعلومات أو مستخدمة للمعلومات المقدمة من جانب آخرين. تتمتع 

نقابات العمال بوضع جيد يتيح لها تقديم بعض أنواع المعلومات الخاصة بالمتابعة عند 
ي ممارسة السياسة، كما يمكنها تحليل معلومات المتابعة وتداولها ومناقشتها مع 

البدء �ف
الأعضاء.

ي تقييم فاعلية السياسة؛ للوقوف عىل 
اك نقابات العمال بشكل وثيق �ف ينبغي أن يتم إرسش

ي تحقيق مقاصدها الأصلية من عدمه، ومن حدوث أي نتائج عرضية سواء كانت 
نجاحها �ف

ي إعادة توجيه 
إيجابية أو سلبية. ويمكن أن يساعد إجراء تقييم عىل المدى المتوسط �ف

ي صياغة خطة تشغيل وطنية 
ي �ف

ف يستفاد من التقييم النها�أ ي ح�ي
السياسة عند الحاجة، �ف

جديدة.
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25 تمويل سياسة التشغيل الوطنية 



x

 3.6.  6 المرحلة السادسة : التنفيذ- ما الدور الذي يمكن أن 
تؤديه نقابات العمال من أجل تحقيق ذلك؟

29 قد تعمل النقابات عىل تشكيل هياكل التنسيق الخاصة بالسياسة والمساهمة فيها 

35 ينبغي عىل النقابات أن تتعاون بشكل مستمر مع الوزارة المسؤولة عن التشغيل 

36 ي العملية 
اك الفئات الضعيفة �ف رسش يمكن للنقابات تطوير أدوات لإ

38 يمكن للنقابات أن تنفذ بعض أنشطة خطة عمل السياسة بشكل مبارسش  

40 يمكن أن تضع النقابات العمالية عمليات موازية لدعم التنفيذ 

 3.7.  المرحلة السابعة: المتابعة والتقييم - كيف يمكن التحقق من أن 
الإجراءات والخطوات المنفذة تعمل؟

45 ي يتألف منها إطار المتابعة والتقييم الجيد؟ 
ما العنا� ال�ت

ي رصد سياسة التشغيل الوطنية؟
ما الدور الذي تؤديه نقابات العمال �ف

50 ثالثة نماذج لأطر تنسيق سياسات التشغيل الوطنية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها 

53 المراجع 

55 الموارد والأدوات 
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ي إطالق عملية صياغة السياسات. 3.1
 المرحلة الأوىل: العداد- دور نقابات العمال �ف

العداد

تحديد
القضية

صياغة

تخطيطاعتماد
العمل

تنفيذ

المتابعة
والتقييم

ي لجنة توجيه السياسات
عضوية نقابات العمال �ف

ي معظم الحالت، لجنة توجيهية يُْسَند إليها مهمة صياغة سياسة التشغيل الوطنية. وتكون هذه اللجنة 
أ الحكومة، �ف تنسش

التوجيهية ثالثية، وتتألف من أعضاء الحكومة، وممثىلي منظمات أصحاب العمل، ونقابات العمال. ويجب أن تجد النقابات الطرق 
ي مختلف مراحل عملية الصياغة.  

ي هذه اللجنة �ف
ي تستطيع من خاللها القيام بدور نشط �ف

والوسائل ال�ت

ي هذا السياق ترشيُح أحد أعضاء نقابات العمال ليكون مسؤول التصال داخل المنظمة.  هذا الشخص يمثل 
ومن الممارسات الجيدة �ف

ي كافة الجتماعات طوال العملية. وينبغي أن تكون هذه المشاركة مستدامة مع مرور الوقت.
النقابة �ف
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ي اللجنة التوجيهية. وهذا 
ي توجد فيها العديد من النقابات جنًبا إىل جنب، قد ل تحصل جميعها عىل فرصة التمثيل �ف

ي البلدان ال�ت
و�ف

ي إيجاد سبل للتنسيق 
ا.  ويتمثل التحدي بعد ذلك �ف ة نسبيًّ أمر صحيح، تحديًدا عندما يكون هناك قرار بأن مسؤول اللجنة صغ�ي

ك. ويمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء منصة للدفاع عن مصالح نقابات العمال  ف وجهات نظر العمال ولتنظيم التمثيل المش�ت ب�ي
وتعزيزها. 

ي إعداد سياسة التشغيل الوطنية. ويمكن 
ي شكل لجنة نقابية لمتابعة قضايا التشغيل والمساهمة �ف

وقد تكون هذه الهيئة مثالً �ف
ي البالد.  

ف لالنضمام للجنة التوجيهية نيابة عن نقابات العمال �ف للنقابات عندئذ أن تتفق عىل ممثل واحد أو اثن�ي

، وهو ما يسمح بمزيد  ف ي الوقت ذاته، يجب أن تكون كل نقابة مسؤولة عن عقد اجتماعات منفصلة داخلية مع أعضائها الناخب�ي
و�ف

ن النقابات الفردية من دراسة الأمور وتحديد مواقفها.   ي تُمكِّ
من المناقشات المكثفة ال�ت

أنشطة التخطيط والموارد الالزمة للمشاركة النقابية
ثمة مهمتان من المهام الأوىل للجنة التوجيهية، هما:  

ي سنوي لالأحداث الرئيسية المتعلقة بالسياسة. •
إعداد جدول زم�ف

تحديد الموارد الالزمة لتوجيه وتنفيذ عملية صياغة سياسة التشغيل الوطنية.  •

ي تنطوي عليها عملية الصياغة؛  حيث يجب أن 
ي لالأحداث ال�ت

وهي فرصة جيدة لنقابات العمال لأن تقف عىل الجدول الزم�ف
ي الحصول عىل المعلومات حول الطرق الممكنة 

ي الوقت المناسب.  كما ينبغي أن تكون سباقة �ف
تقوم باتخاذ الإجراء المناسب �ف

ي تحتاجها ح�ت تشارك مشاركة فعالة.
ي هذه العملية عىل النحو الأك�ش فاعلية. وهي بحاجة  أيًضا إىل تحديد الموارد ال�ت

لمشاركتها �ف

ات ي بناء القدرات والخ�ب
المشاركة القوية من نقابات العمال تع�ن

ي كافة الجتماعات والأنشطة طوال دورة صياغة سياسة العمالة 
ي المشاركة �ف

ي ظل الموارد المحدودة، الستمرار �ف
ليس من السهل، �ف

ي السبل الممكنة لبناء القدرات.
الوطنية؛ فالنقابات عليها أن تفكر �ف

ف الحكومة ومنظمات العمال. ويحتاج  ف لسياسة التشغيل؛ من أجل ضمان التبادل المستمر ب�ي وقد تحتاج إىل تكريس الموظف�ي
ة الفنية،  كما أنهم مسؤولون عن التصال المنتظم مع الأطراف المعنية الأخرى؛  هؤلء الموظفون إىل مهارات الدعوة والخ�ب

ها من  قامة عالقات عمل مع الوزارة المسؤولة عن التشغيل، وغ�ي ي الوقت المناسب عن العملية، ولإ
للحصول عىل المعلومات �ف
الجهات الرئيسية الفاعلة. 

ة الفنية ينبغي أن  وتحتاج النقابات أيًضا لتعزيز القدرات الفنية. ورغم أن نقص الموارد المالية يمثل مصدر قل إل أن الحاجة للخ�ب
ي يمكن للمنظمة إضافتها إىل هذه العملية. 

ي وضع السياسات يحد من القيمة ال�ت
ة �ف تحظى بالأولوية القصوى. كما أن نقص الخ�ب

وهناك خطر لأن يصبح الحوار حواراً فكريًّا ل يستند إىل الأدلة. ويمكن بناء القدرات الداخلية عن طريق إنشاء قسم لبحوث 
ف حول قضايا بحثية محددة،  اكات مع الأكاديمي�ي اء. ويمكن للنقابات أيًضا أن تقيم ال�ش السياسات وتزويده بما يحتاجه من خ�ب

ي ما بينها. 
وتستطيع تتبادل أبحاثها �ف
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ي ما يتعلق بقضايا العمل،  وقد تشكلت 
فريقية لبحوث العمل، وهي مؤسسة بحثية رائدة �ف نأخذ مثالً الشبكة الإ

ي 
ي عام 2001، ويتألف أعضاءها من معاهد بحثية ذات صلة بالعمل وإدارات البحوث بالتحادات النقابية �ف

�ف
ي تؤثر عىل العمال 

ي القضايا ال�ت
إفريقيا. وتهدف الشبكة إىل تعزيز قدرة النقابات عىل مشاركة صانعي السياسات �ف

وأرسهم من خالل أحدث الأبحاث العلمية.  

وضع رؤية واضحة أو هدف واضح

تهدف سياسة التشغيل الوطنية إىل تطوير وضع العمالة من وضعها الحاىلي أيًا كان إىل تحقيق الرؤية أو الهدف المحددين سلًفا، 
»ما الذي نحاول تحقيقه هنا؟«   

ا لبلوغ غايات محددة وعملية  ي تحديد هذا الهدف العام للسياسة. ويوفر هذا الهدف اتجاًها عامًّ
اك منظمات العمال �ف وينبغي إرسش

ي المرحلة الثالثة. 
ي وضعها �ف

ي سوف تساعد منظمات العمل �ف
وقابلة للقياس يرجى تحقيقها من عملية التشغيل، وهي الأهداف ال�ت

ي اتفاقية سياسة العمالة رقم 122: 
وتقدم منظمة العمل الدولية مثالً عىل هذا النوع من الرؤية الشاملة أو الهدف الشامل �ف

»تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية« )ILO, 1964(.  ومن الأمثلة الأخرى: هدف التشغيل الوارد ضمن خطة العمل 
ي تعميم العمل الالئق للحد من الفقر« )حكومة مدغشقر، 2006(.

ي مدغشقر؛ »للمساهمة �ف
الوطنية بشأن التشغيل �ف

ي خيارات وحلول تفتقد لالأهداف الواضحة. وتكمن 
ف �ف ي كث�ي من الأحيان، يجد صانعو السياسات أنفسهم بشكل رسيع منخرط�ي

و�ف
وري أن تحدد  ي خطوات حل المشكلة، من ال�ف

ي استحداث تداب�ي تعالج المشاكل بطريقة معيبة، فقبل الخوض �ف
المخاطرة �ف

بوضوح الهدف طويل الأجل ورفيع المستوى للسياسة المتبعة.  

إن وجود سياسة واضحة الهدف طريقٌة جيدة للبدء؛ حيث إن ذلك الهدف إنما يضع الجميع عىل نفس المسار.  
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المرحلة الثانية: تحديد القضية - استخدام أداة تشخيص تحديات التشغيل. 3.2

العداد

تحديد القضية

صياغة

تخطيطاعتماد
العمل

تنفيذ

المتابعة
والتقييم

ما هي أداة تشخيص تحديات التشغيل؟

ي أهمية استخدام 
ي تعتمد عىل أدلة صارمة تكون مصحوبة باحتمالٍت أك�ب لأن تحقق نتائج جيدة. وهذا هو السبب �ف

إن السياسات ال�ت
ي تحديد قضايا السياسة العامة.  ويسمى نهج البحث أداة تشخيص تحديات التشغيل، ويصف سوق العمل ووضع 

الأدلة البحثية �ف
ي يجب التصدي لها. 

العمالة، ويحدد القضايا محل اهتمام السياسة ال�ت

ي تناقش 
ي المرحلة الثالثة ال�ت

ول تقوم أداة تشخيص تحديات التشغيل بتحديد الأولويات أو تقديم خيارات السياسة. إذ يحدث ذلك �ف
الصياغة. وعىل الرغم من اعتماده عىل البحوث، فإن التشخيص الجيد لتحديات التشغيل يتجاوز البحوث الأكاديمية ليشمل التشاور 

دارات البحثية الحكومية، والمؤسسات البحثية  ف الإ واسع النطاق مع كافة الأطراف المعنية. كما يتطلب التعاون وتبادل البيانات ب�ي
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ي تمتلكها نقابات العمال عىل محمل الجد.
ة ال�ت ة الكب�ي ي هذا السياق أخذ الخ�ب

. ويجب �ف ف كاء الجتماعي�ي المستقلة وجميع ال�ش

وينبغي أن يُْنَظر إىل تشخيص تحديات سياسة التشغيل عىل أنه »عمل متواصل«؛ حيث إن عملية تشخيص واحدة ل يمكن أن 
ي يجب تحليلها والأمور 

وري تحديد الأمور ال�ت ي ظل تطور تحديات التشغيل بمرور الوقت. وسيكون من ال�ف
ء، �ف ي

تغطي كل سش
ي المستقبل.  

ي دورات صياغة السياسة �ف
ي يجب دمجها �ف

ال�ت

وينبغي تبادل أداة تشخيص تحديات التشغيل عىل نطاق واسع ومناقشتها، وعدم استعراضها وراء الأبواب المغلقة من قبل 
ي للقيام بالتشخيص، ثم طرحه 

ف استشاري أو مركز بح�ش . ول ت يعد قيام الحكومة بتعي�ي ف ف الحكومي�ي عدد محدود من المسؤول�ي
ي لستيعاب التقرير وتحض�ي آرائهم فيه ممارسة جيدة.  

ي دون منح نقابات العمال الوقت الكا�ف
ي اجتماع ثال�ش

للنقاش �ف

ي تحديد غايات سياسة التشغيل الوطنية؛ 
ويصبح تشخيص التشغيل، عند تنفيذه بشكل صحيح أداة جيدة للمساعدة �ف

حيث إنه

ي الحوار الجتماعي بأدلة قوية وذات مصداقية، ويحول دون تحوله إىل جدل أيديولوجي بحت ل يمكن فيه  •  ي�ش
ف وجهات النظر.  التوفيق ب�ي

يعزز جهود المناداة مع إشارة التحليالت التشخيصية السليمة إىل الأسباب الدفينة وراء قضايا العمالة.   •

 يدعم المرحلة السابعة )الرصد والتقييم( من خالل توف�ي المعلومات لتطوير أهداف ومعاي�ي خطة التشغيل  •
الوطنية لتقييم أثر سياسة التشغيل الوطنية.

وهنا بعض النتقادات الغامضة 
من دون حلول حقيقية



6

ما الطريقة الأك�ش فاعلية لبناء المعرفة الالزمة لتنفيذ التشخيص؟  

ابدأوا بما هو متاح بالفعل.   

ي الدراسات 
امج القائمة، انظروا �ف ي السياسات وال�ب

ي العديد من البلدان بالفعل كث�ي من أعمال التحليل والبحث. فانظروا �ف
أجري �ف

ي يجري تنفيذها والبحوث المخطط لتنفيذها؛ وذلك لعدم 
والتقارير والمقالت الحديثة،  وحّددوا البحوث المتعلقة بالتشغيل ال�ت

ي ينبغي جمعها والستفادة منها. واحرصوا عىل التشاور مع الأعضاء وإعداد 
ًا من المعارف ال�ت تكرار الجهود.  فالنقابات تنتج كث�ي

بيان بما هو متاح.

ي تحتاج إىل تحليل أعمق.   
حددوا الثغرات والمجاالت ال�ت

ي تضعها الحكومة، فضالً عن الأحداث الخارجية )مثل: 
ي تختارونها لمزيد من البحث بالأولويات ال�ت

سوف تتأثر المجالت ال�ت
ي عالم العمل، ويمكنها أن تؤدي 

ة �ف الكوارث الطبيعية، أو النكماش القتصادي، أو الأزمات الغذائية(. فنقابات العمال تمتلك خ�ب
ي ينبغي مواصلة البحث فيها.

ي تحديد تحديات التشغيل ال�ت
ا �ف دوًرا مهمًّ

ابنوا معارف جديدة.   

نتاج أداة لتشخيص التشغيل؛ ومن بينها البحوث، وتحليل البيانات، ووضع النماذج، وتمارين بناء   هناك العديد من الطرق لإ
السيناريوهات، وكذلك مراجعة السياسات والهياكل المؤسسية والقانونية والنفقات. ويمكن للنقابات أن تسهم من خالل توف�ي 

ة لتغذية أداة تشخيص التشغيل. معلومات مبارسش

اكات أحد القرارات  ي تقيم معها ال�ش
ي هذه الحالة، قد يكون تحديد الجهات ال�ت

وتستطيع للنقابات أيًضا إجراء بحوثها الخاصة. و�ف
كة ل تساعد فقط عىل اقتسام التكاليف، ولكنها تضمن أيًضا وصول البحوث إىل أك�ب  اتيجية المهمة. فالمساهمات المش�ت الس�ت

يك المناسب يضمن لكم  . ولذا، فإن العمل مع ال�ش ف ف الحكومي�ي عدد ممكن من الجمهور، كما تضمن مصداقيته لدى المسؤول�ي
ي »أدراج أحد المكاتب«.

الستفادة من نتائج التشخيص، وأنه لن ينتهي بها الأمر �ف

ا لخوض مناقشات تفصيلية حول السياسة الجتماعية  ي شعرت فيها نقابات العمال بأنها غ�ي مؤهلة فنيًّ
ي بعض الحالت، ال�ت

و�ف
ف  ف موظف�ي ي حالت أخرى، قامت بتعي�ي

اء من الجامعات أو مراكز البحوث. و�ف ف وخ�ب والقتصادية، نراها قد عينت استشاري�ي
ف لتستكمل بهم طواقمها البحثية.   متخصص�ي

احرصوا عىل تبادل البحوث.

ة، سهلة الفهم،  ي أن تكون الأدلة قابلة للنقل: مبارسش
ي نقل البحوث واحرصوا عىل أن تكون المعارف مفهومة؛ وفكروا �ف

شاركوا �ف
ي السياسة أو القانون. 

ي أنشطة الدعوة مع صناع القرار الذين يملكون القدرة عىل إحداث تغي�ي �ف
ويمكن تبادلها، استخدموها �ف

ي اتجاه دعم قضية التشغيل. 
يمكن أن تكون المناداة أيًضا حول تغي�ي الرأي العام �ف
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خزنوا المعرفة المتوافرة 
لديكم

ما 
هي الفجوات؟

ي 
ما هي المجالت ال�ت

تحتاج إىل تحليل أعمق

ابنوا 
معارف جديدة؟

أبحاث، مقابالت، 
تحليل بيانات، مجموعات 

...إلخ ف ترك�ي

احرصوا عىل تبادل المعارف 

اتحاد نقابات العمال – غانا:

ي غانا عىل الأجور، مع توجيه اهتمام ضئيل للقضايا الجتماعية 
حسبما جرت العادة، ركزت الأنشطة البحثية لمؤتمر نقابات العمال �ف

والقتصادية الأوسع نطاًقا. 

ي غانا الحاجَة إىل رفع مستوى قطاع الأبحاث؛ لتمكينه من القيام بأعمال من 
اتيجية للحدِّ من الفقر �ف ي أول اس�ت

وأظهرت المشاركة �ف
ف  ف من المتخصص�ي ف اثن�ي ف موظف�ي ي السياسات الوطنية. وبالتاىلي قام مؤتمر نقابات العمال بتعي�ي

شأنها أن تساعده عىل التأث�ي �ف
ف بالأبحاث.  لستكمال موظفيه المختص�ي

ي ينبغي أن تنظر فيها أداة تشخيص  تحديات التشغيل؟ 
ما الأمور ال�ت

ي القضايا االأوسع نطاقاً
انظروا �ن

ي أنشطة الدعوة، عليكم التأكد من أخذ التشخيص بالعتبار الأولويات الوطنية الأوسع نطاًقا )مثل: خطة 
ف �ف لكي تكونوا فعال�ي
التنمية الوطنية(.  

ي تؤثر عىل أداء سوق 
 ل تق� عملية التشخيص عىل قضايا سوق العمل التقليدية، مثل الأجور، لذا انظروا إىل العنا� الأخرى ال�ت

العمل. وإليكم بعض الأمثلة:

ي إطار القتصاد الكىلي كجزء من عملية التشخيص.  •
المناداة للنظر �ف

ي تحول  •
 تحديد القطاعات القتصادية ذات الحتمالية الأك�ب لتوليد القيمة المضافة والعمالة المنتجة. ما القيود ال�ت

ي هذه القطاعات؟
دون زيادة العمالة المنتجة �ف

ي تزيد احتمالت إفادتها للفقراء.  •
يمكن أن يساعد تحليل الفقر عىل تحديد أنواع الوظائف ال�ت

يدرس تحليل العمالة وسوق العمل وضع سوق العمل والمحددات الرئيسية للتشغيل.  •
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ي تؤثر عىل العمل.   •
تحدد مراجعات سياسة التشغيل السياقات القتصادية والجتماعية والقانونية ال�ت

وط الأساسية لتنفيذ  • ي البيئة المؤسسية؛ إذ تعت�ب لمؤسسات المالئمة ذات العمالة الكافية والمدربة من ال�ش
 انظروا �ف

سياسة التشغيل الوطنية؛ ولذلك فإن مراجعة الإطار المؤسسي ل أساسية أيًضا. 

نفاق العام لتقييم أثره عىل النتائج الخاصة بالتشغيل. فمثالً، وثقت منظمة العمل الدولية تجربة الأشغال  •  مراجعة الإ
.)ILO, 2010( ي شيىلي

العامة �ف

دراسة حالت

السلفادور

ي ما يتعلق بسياسة 
ي السلفادور ورقة موقف تطرح فيها أولوياتها �ف

أعدت نقابات العمال �ف
التشغيل الوطنية )ILO, 2013a(،وتحتوي هذه الوثيقة عىل تشخيص مفصل لوضع 

، وتحليالً  العمالة. وتضمن تحليالً لبيانات سوق العمل، وتحليالً للوضع القتصادي الكىلي
ي تم تحديدها عىل أساس التشخيص، تليها 

لسوق العمل. ثم تعرض الأولويات ال�ت
ف اتخاذها.  ي يتع�ي

احات ملموسة بشأن التداب�ي ال�ت اق�ت

ي التعامل مع سياسة التشغيل الوطنية هي »التغلب 
ي تتبناها نقابات العمال �ف

والرؤية ال�ت
ف نوعية حياة  عىل الفقر بالوظائف«.   وهدفها من ذلك هو »خلق فرص عمل لتحس�ي

الأرس العاملة«.

ي تحتاج 
كما وأعدت نقابات العمال السلفادورية وثيقة تسلط الضوء عىل المجالت ال�ت

ي الحوار الجتماعي حول سياسة 
فيها النقابات لتعزيز قدراتها عىل المشاركة بفاعلية �ف

التشغيل الوطنية.  

ي البالد بدعم من منظمة العمل الدولية.  
ف �ف ف الرئيسيت�ي ًكا للنقابت�ي وكان ذلك جهًدا مش�ت
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مونغوليا

ي عملية صياغة سياسة التشغيل الوطنية؛ 
ا �ف أدى اتحاد نقابات العمال المنغوىلي دوًرا مهمًّ

حيث قام بتدريب قياداته عىل المفاهيم المهمة للعمل الالئق، وأعد ورقة موقف حول 
ي المناقشات الثالثية الآطراف، وساعد القيادات النقابية عىل 

سياسة التشغيل، وأسهم �ف
ي تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية. 

المشاركة �ف

ي 
ي سياسة التشغيل من خالل ورقة موقف بعنوان: دور النقابات �ف

كما أسهم التحاد �ف
اتيجيات التشغيل )Ahn, 2014(. ولجعل الدراسة تشاركية ت و جميع طيف واسع  اس�ت

ي أربعة أقاليم 
من وجهات النظر، نظَّم التحاد اجتماعات جماعية لمدة يوم واحد �ف

ه من 10 إىل 15 من القيادات  ق والغرب. وكل اجتماع ح�ف ي الشمال والجنوب وال�ش
�ف

ي أيار/مايو 2011 من أجل وضع اللمسات 
ي للتشاور �ف

النقابية. وقد انعقد اجتماع وط�ف
ا و35  ة عىل ورقة الموقف، وكان ذلك بحضور 40 مشارًكا يمثلون 13 اتحاًدا إقليميًّ الأخ�ي

ا.   اتحاًدا صناعيًّ

اتيجية الأربع لمنظمة العمل  واعتمد الشق التشخي�ي للورقة عىل الغايات الس�ت
الدولية، وهي تحديًدا: معاي�ي العمل، وخلق فرص عمل منتجة، والحماية الجتماعية 
والحوار الجتماعي. كما تقدم الورقة تحليالً للدروس المستفادة حول أنماط انتعاش 

ي أعقاب الأزمة القتصادية العالمية عام 2008، وناقشت 
ي منغوليا �ف

عملية التشغيل �ف
ي البالد. 

الصناعات المرشحة للنمو من حيث خلق فرص العمل �ف

ي ورش العمل هدفت إىل بناء قدرات التحاد. 
وقد اسُتخِدمت هذه النتائج كمواد مساعدة �ف

/منظمة العمل الدولية لبناء  وتم تنظيم »ورشة عمل اتحاد نقابات العمال المنغوىلي
ي أيلول/سبتم�ب 2011. وعرضت ورشة العمل ورقة الموقف عىل 

ي أولن باتور �ف
القدرات« �ف

ات الأزمة القتصادية العالمية عىل العمالة وعىل  القيادات، وعززت مستوى فهمها لتأث�ي
ي أصدرتها منظمة العمل 

فرص العمل، وأطلعتها عىل التوصيات الخاصة بالسياسات ال�ت
.)ILO, 2009( الدولية ضمن الميثاق العالمي لفرص العمل

اتيجيات تعزيز  حات نقابية بشأن اس�ت ي إعداد مق�ت
وقد أدت ورشة العمل إىل النجاح �ف

اتيجية الوطنية للتشغيل  ي بشأن الس�ت
ي المنتدى الثال�ش

ي تم عرضها �ف
العمالة، وقد�ت

ي صياغة سياسة 
ي أيلول/سبتم�ب 2011. وأسهمت �ف

ي أولن باتار �ف
الذي انعقد �ف

التشغيل الوطنية. 

/نوفم�ب 2011، عقد التحاد ومنظمة العمل الدولية ورشة  ي
ين الثا�ف ي ت�ش

وبعد ذلك �ف
ي إقليم أورخون، وهو ما كان بمثابة 

اتيجية التشغيل الوطنية لمنغوليا �ف عمل بشأن اس�ت
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قضايا أخرى ينبغي االهتمام بها:

ي ظل قلة أو عدم  •
ي الأجور، �ف

 تأكدوا من أن التحليل ل يقت� عىل تحديد المشاكل، مثل ارتفاع معدلت البطالة أو تد�ف
تحليل الأسباب الدفينة. وهو أمر ليس بالسهل دائًم؛ فهناك مجموعة واسعة من القوى الثقافية والجتماعية والقتصادية 
ف بشكل مفرط عىل قضية واحدة. تأكدوا  ك�ي ي تؤثر عىل التشغيل؛  لذا يجب الحرص عىل عدم ال�ت

والمؤسسية والقانونية ال�ت
ي تتقاطع مع كافة القضايا، مثل النوع الجتماعي والعمر. 

ات ال�ت من أنكم تأخذون بالعتبار المتغ�ي

 وتأكدوا من أن تكون المعارف المستحدثة من هذه العملية ذات مصداقية. ومن أجل تحقيق ذلك، عليكم الدعوة  •
ي المجالت 

ة �ف عية والخ�ب ف الذين لديهم ال�ش كاء المناسب�ي لستخدام أدوات التخطيط المتوافرة وللعمل مع ال�ش
الخاضعة للبحث.  

ف البيانات الوطنية والعالمية، الكمية والنوعية، لت�دوا موضوًعا  •   قّدموا أفضل الأدلة عىل الحالت من خالل الجمع ب�ي
مكان.  مقنًعا وموجًزا قدر الإ

فرصة سانحة لمشاركة 35 مشارًكا من 10 مقاطعات مختلفة لستعراض مسودة سياسة 
التشغيل الوطنية من منظور النقابات؛ حيث أبدوا عدًدا من المالحظات بشأن بعض 

ي غ�ي الواقعي لكل خطة 
القضايا المتعلقة باستخدام مصطلحات غامضة، والإطار الزم�ف

ي تنفيذ تلك الخطة، وعدم مراعاة البعد الجندري. 
عمل، وعدم تحديد دور النقابات �ف

عالم الأخرى بتغطية كث�ي من أنشطة التحاد،  وقامت الصحف المحلية ووسائل الإ
ي شكل توعية عامة للجمهور. 

وقد أضافت هذه الدعاية قيمة مضافة �ف

ة  للحد من العمالة الفق�ي
ينبغي علينا ان نضع حد أد�ف 

لالأجور قائم عىل نمو الناتج المحىلي 

الجماىلي
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ات. 3.3  المرحلة الثالثة: الصياغة - تحديد الأولويات، والغايات، والنتائج، والمؤرسش

العداد

تحديد القضية

صياغة

تخطيط العملاعتماد

تنفيذ

المتابعة 
والتقييم

ي 
تمتلك معظم البلدان قائمة بالقضايا الناشئة من تشخيص العمالة، ويرجح أن تطول هذه القائمة. وقد يؤدي التصدي لكل هذه القضايا �ف
ف عىل عدد قليل من المجالت  ك�ي ي كل منها. وهذا هو سبب أهمية تحديد الأولويات؛ . إذ أن ال�ت

ا �ف الوقت عينه إىل تحقيق نتائج ضئيلة جدًّ
ة من الأولويات. ي التعامل مع مجموعة كب�ي

ًا من محاولة الندفاع �ف المحددة بعناية قد يكون أعظم تأث�ي

ي الوصول إىل الهدف العام وللمساعدة 
ٍ لقياس الأداء �ف

ف ترجمة كل أولوية إىل هدف خاص بالسياسة، ثم يجب اختيار مؤرسش وبعدها، يتع�ي
ي تقييم النتائج.   

�ف

ي هذه المناقشات؛ فتحديد الأولويات هو نتيجة لمزيج من الأحكام السياسية 
ويجب أن تكون النقابات مستعدة تماًما عند مشاركتها �ف

ي ذلك النقابات(، ولكنه يقوم أيًضا عىل العتبارات التقنية. 
ف جماعات المصالح المختلفة )بما �ف والتقنية، و هو يقوم عىل التفاعالت ب�ي

ي يدفع من أجلها.
اتيجي وواقعي بشأن الأولويات ال�ت وري ان يكون الشخص اس�ت من ال�ف
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تحديد الأوليات

ي جرى تحديدها خالل مرحلة التشخيص، وحددوا خمس أولويات بحد أق� تقوم عىل 
ابدأوا بإعداد قائمة بكافة المشاكل ال�ت

ير اختيار إحدى الأولويات دون أخرى عند الجتماع بأصحاب  معاي�ي واضحة؛ فاستخدام المعاي�ي الواضحة يساعدكم عىل ت�ب
  : ي

المصلحة. ومن هذه المعاي�ي ما يأ�ت

 الظروف الوطنية: هل بلدكم تمر بأزمة إقتصادية؟  هل تشهد معدلت نمو اقتصادي مرتفعة؟ هل توجد شيخوخة  •
ف  ف العالقات الصناعية بالصعوبة أم بالسهولة؟ هل تم تعي�ي رسيعة للسكان أم هناك »طفرة شبابية«؟ هل تتم�ي

حكومة جديدة أم أن النتخابات عىل الأبواب؟

. وحددوا  • نامج الرئاسي ي للتنمية أو ال�ب
ي الإطار الوط�ف

 الأولويات الوطنية: اربطوا الأولويات الوطنية بالأولويات الواردة �ف
المجالت الرئيسية الأك�ش قبولً لدى الحكومة من الناحية السياسية. 

ي تم اختيارها ميسورة التكلفة وواقعية ومستدامة طوال مدة تطبيق  •
ية: هل تلبية الأولوية ال�ت  الموارد المالية والب�ش

السياسة؟  

يا لعام   2009. ي ليب�ي
ويعرض هذا الجدول عملية التفك�ي لتحديد أولويات سياسة التشغيل الوطنية �ف

يا لعام 2009 ي ليب�ي
مثال: سياسة التشغيل الوطنية �ن

اختيار الأولويةالوضع الحاليالمعاي�ي

الظروف الوطنية

ة ما بعد الأزمة )انتهت الحرب الأهلية عام 2003(. ة: الأعمال  •ف�ت ي خلق الوظائف الطارئة المبارسش
 التوسع �ف
العامة.

ي تعزيز الفرص المستدامة للعمل الالئق الُمنِتج. •
 التأث�ي الحاد لالأزمة القتصادية العالمية �ف

.2008-2009 

ي دائرة الفقر.
أغلبية السكان يعيشون �ف

الأولويات الوطنية 
اتيجية الحد من  )اس�ت

الفقر(

 برامج إعادة تأهيل البنية التحتية والأشغال العامة  •إعادة بناء البنية التحتية.
كثيفة العمالة.

 رفع كفاءة المستويات التعليمية والمهارية لمواكبة  •
ي قطاعات النمو الأساسية ولزيادة إنتاجية 

الطلب �ف
العمل.

ف  • ي تتم�ي
ة ومتوسطة الحجم وال�ت  تشجيع المنشآت صغ�ي

بالقدرة التنافسية والستدامة.

ي مجالت التعدين 
إحياء المحركات التقليدية للنمو �ف

والمعادن و الغابات والزراعة.

ي تنويع القتصاد 
إنشاء بيئة عمل تنافسية للمساعدة �ف

عىل المدى المتوسط.

توافر الموارد

ًا عىل  الدولة متوسطة الدخل، وتعتمد اعتماًدا كب�ي
المساعدات الأجنبية.

ه نحو إعادة بناء البنية  • الموارد الشحيحة يجب أن توجَّ
امج الطارئة لخلق الوظائف. التحتية الأساسية من خالل ال�ب

انية. ف تفرض الأزمة العالمية قيوًدا صارمة عىل الم�ي
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وضع أهداف السياسة
ف التحليل، بمجرد تحديد الأولويات، من اكتشاف ما يحدث إىل تق�ي أسباب ما يحدث؛ ومن هنا، فإن إعداد شجرة  يتحول ترك�ي

ي يتم تحديدها، أو 
لتشخيص التشغيل أداة مفيدة لتحديد أسباب وآثار قضية التشغيل )ILO, 2012b(؛ بحيث تكون الأسباب ال�ت

الفروع والفروع الثانوية من شجرة تشخيص التشغيل، متوافقة مع قائمة من التدخالت الممكنة لمعالجة تلك الأسباب، وإيجاد 
حل للهدف الأعىل مستوى.

ية لبلد ما. وتتمثل بعض  ي المناطق الح�ف
ف الشباب �ف ي الشجرة التالية، تعد القضية الرئيسية ارتفاع معدل البطالة ب�ي

 فمثالً، �ف
: ي

ي الآ�ت
ي الشجرة �ف

الأسباب المحددة �ف

قطاع خاص صغ�ي وغ�ي متطور.  •

ي البالد.  •
ي القطاعات القتصادية المتنامية �ف

ي إمكانية خلق الوظائف �ف
انخفاض شديد �ف

ي غ�ي متطورة.   •
ي والمه�ف

أنشطة التعليم والتدريب التق�ف

ف التعليم والتدريب وعالم العمل.  • عدم وجود الروابط ب�ي

ح شجرة التشخيص تدخالت لكل من هذه الأسباب  وتق�ت

صياغة الأهداف 
ي معظم الحالت تمر السياسة ع�ب العديد من 

من الذي يتوىل كتابة سياسة التشغيل الوطنية؟ تتوىل الحكومة قيادة هذه العملية، ولكن �ف
ي الوضع المثاىلي لعملية الصياغة، ينبغي 

ي ذلك النقابات. و�ف
ة من أصحاب المصلحة، بما �ف النسخ أو تكرار التنقيح تشارك فيها مجموعة كب�ي

بداء المالحظات. ف أو ثالث  لإ توزيع مسودت�ي

ي ترجمة الأولويات إىل إطار 
ي تحديد صياغة نصوص سياسة التشغيل الوطنية. كما يجب أن تشارك �ف

اك نقابات العمال �ف ويجب إرسش
سياسة واضحة ومخت�ة.

ي يجب أن تحققها 
ي كل مرة يتم فيها تحديد أولوية من أولويات السياسة. الأهداف الأشياء ال�ت

  ولبد من اعتماد بيان بالأهداف العامة �ف
السياسة المتبعة. وهي عبارة عن إنجازات واسعة النطاق ورسمية وطويلة الأجل وقائمة عىل حل المشاكل. ويجب أن تُصاغ بعناية وتكون 

مكان.  دقيقة وواضحة قدر الإ

ي شجرة التشخيص؛ إليكم مثال عىل مسودة لهدف عام يظهر كيف أن صياغة الهدف بدقة ووضوح 
وبالعودة إىل مثال تشغيل الشباب �ف

تجعله هدًفا أفضل:  

 تقليل عدم توافق المهارات

 تقليل عدم توافق المهارات: 
ن إتاحة ومستوى التعليم  تحس�ي

ن المناهج عىل تلبية حاجة  ي وترك�ي
الف�ن

سوق العمل

لنعم
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ات  صياغة النتائج والمؤرسش
ي 

بمجرد تكوين صورة واضحة عما تريدون تحقيقه بوجه عام )الهدف العام من سياسة التشغيل الوطنية(، وعن الأهداف ال�ت
ي تحقيقها خالل المدة 

ي ترغبون �ف
ي عليكم أن تقرروا الأمور المهمة القابلة للقياس ال�ت سوف تحركك كم تجاه الهدف العام، يتوج�ب

الزمنية لسياسة التشغيل الوطنية. 

ي 
ًا قابالً للقياس متوقًعا حدوثه خالل إطار زم�ف ي إحدى السياسات، وتصف تغ�ي

النتائج هي بيانات ملموسة حول الآثار المنشودة �ف
محدد. ودائًما ما ترتبط النتائج بهدف عام.

ف صياغة إنجاز محدد وقابل للقياس ويمكن تحقيقه. وبالرجوع مرة أخرى إىل مثال تشغيل الشباب،   وعند صياغة النتيجة، يتع�ي
ف كيف أن صياغة الهدف بدقة ووضوح تجعله هدًفا أفضل:  اليكم مثال عىل مسودة لنتيجة تب�ي

 تطبيق مناهج وبرامج  جديدة 
ي 

ي والمه�ن
للتعليم والتدريب الف�ن

ي المؤسسات التعليمية، ومرجاعتها 
�ن

ن كاء الجتماعي�ي بمشاركة ال�ش

 مراجعة مناهج وبرامج التعليم  والتدريب 

ي
ي والمه�ن

الف�ن

 وعند صياغة الأهداف والنتائج، عليكم تجنب اللغة التقنية الغامضة والمتكلفة:

ي 
 تشجيع التنمية والسماح بالنمو فقط �ن

المجالت المناسبة من الناحية الطبيعية 
الجغرافية

ي المناطق 
لن يُسمح بالتنمية العمرانية إل �ن

ي تسمح حالتها 
بة ال�ت ذات التضاريس وال�ت

بدعم هذه التنمية

لنعم

لنعم
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ا ً
يجب أن يكون لكل نتيجة مؤ�ش

ي ما 
ات المتصلة بأحد تدخالت السياسة. و�ف نجاز أو عكس التغ�ي ي توفر المعلومات من أجل قياس الإ

والمؤرسش هو أداة البحث ال�ت
ات:   يىلي بعض الأمثلة عىل بعض أنواع المؤرسش

ي يجب أن تتحقق النتيجة بحلولها.  •
:  المدة الزمنية ال�ت ي

الوقت أو الموعد النها�أ

اوح الهدف  • نجازات، مثل معدل التشغيل. وقد ي�ت ي تقيس أحد الإ
ات الكمية: النقاط المئوية المستهدفة ال�ت  مؤرسش

. ف حدين أعىل وأد�ف الخاص ب�ي

ات الجودة: مستويات الجودة المستهدفة مثل »عالية« أو »متوسطة« أو »منخفضة«. فعىل سبيل المثال،  •  مؤرسش
فها عىل التشغيل عىل أنه »عال«، »متوسط« أو  إذا كنتم تقيمون مسودة خطة وطنية للتنمية، يمكنكم تصنيف ترك�ي

»منخفض«. 

ي تُعقد بشكل منتظم.  •
ي عدد ورش العمل التدريبية، والجتماعات، والمؤتمرات ال�ت

 الأنشطة المنفذة: قد يتمثل ذلك �ف
ف عىل الأقل سنويًّا لمعالجة القضايا ذات  وقد تكون النتيجة مكتوبة:  »يجب عىل الهيئة الستشارية أن تعقد دورت�ي

الهتمام وتنفيذ السياسة ورصدها«. 

 : ي
ي والمه�ف

ي المثال الخاص بالتعليم والتدريب التق�ف
ات الأهداف العامة والنتائج �ف ي ما يىلي بعض الأمثلة عىل مؤرسش

 و�ف

النتيجة الهدف

ي كافة المؤسسات التعليمية، 
تطبيق مناهج وبرامج  جديدة �ف

ف كاء الجتماعي�ي ومراجعتها بمشاركة ال�ش

ي 
ف إتاحة ومستوى التعليم الف�ف تقليل عدم توافق المهارات: تحس�ي

ف المناهج عىل تلبية حاجة سوق العمل وترك�ي

(: إدخال مناهج وبرامج جديدة بحلول عام   ي
المؤرسش )الموعد النها�أ

20xx
ي يصعب ملؤها 

ات )الِكمية(: حصة الوظائف الشاغرة ال�ت المؤرسش
)بحسب المهنة( من إجماىلي الوظائف الشاغرة تقل بنسة ..... بالمائة 

كيف يمكن أن تؤثر النقابات عىل اختيار بدائل السياسة؟   

التشاور والنقاش الداخىلي 

ك. وستعطي المناقشات بطبيعة الحال الأولوية  تحتاج النقابات لمناقشات مكثفة مع أعضائها وفروعها لتحديد موقف مش�ت
القصوى للقضايا ذات الهتمام المبارسش لأعضاء النقابة، ولكن من المهم أن تركز أيًضا عىل تداب�ي أوسع نطاًقا من أجل تعزيز 

عملية التشغيل. 



17

منظمة العمل الدولية    •    سياسات التشغيل الوطنية: دليل لمنظمات العمال

الحوار االجتماعي

ي شجرة تشخيص التشغيل. ولكي يصبح صوتها مسموًعا، تحتاج 
ها �ف سوف تفضل النقابات بعض بدائل السياسة أك�ش من غ�ي

ي يشمل الحكومة والنقابات وجمعيات أصحاب العمل.  وسيضمن هذا الحوار الجتماعي 
نقابات العمل للضغط من أجل حوار ثال�ش

كة.    ي الرأي والوقوف عىل أرضية مش�ت
الوصول إىل توافق �ف

ي سائر الجتماعات وورش 
ي اللجنة التوجيهية لسياسة التشغيل الوطنية، ويجب أن تشارك بفاعلية �ف

ويجب أن يتم تمثيل النقابات �ف
ي إطارها. 

ي تناقش أولويات السياسة والخيارات المتاحة �ف
العمل الأخرى ال�ت

ُحجج معدة جيداً ومستندة إىل االأدلة

ي تغي�ي الآراء، بل يحصل ذلك من خالل 
إن قول: »يجب أن يحظى ذلك بالأولوية« قد تكون عبارة دقيقة، ولكنها ليست مفيدة �ف

ي سياقات أخرى قد يكون بمثابة حجة مقنعة 
ي نجحت �ف

ف قوية. ولعل بيان الأمور ال�ت البيانات المحددة والتحليل المستند إىل براه�ي
وتستند إىل الأدلة ضمن الحجج الخاصة بالسياسة. 

ف إعداد  ويساعد ذلك عىل أن تكونوا مستعدين للمناقشات والمناظرات. وقبل عقد أي اجتماعات ضمن الحوار الجتماعي، يتع�ي
ف وصف  الحجج المستندة لالأدلة الخاصة بالسياسة لصالح عدد محدود من الأولويات )بحد أق� خمس أولويات(. ويتع�ي

ي 
ف المخاوف ال�ت تدخالت السياسات المستهدفة لكل من هذه الأولويات. ويمكن أن يساعد تقديم ورقة موقف مفصلة عىل تحس�ي

تحيط إمكانية سماع صوت النقابات.  
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 المرحلة الرابعة: العتماد - النتهاء من سياسة التشغيل الوطنية وتداولها. 3.4

العداد

تحديد القضية

صياغة

تخطيط العملاعتماد

تنفيذ

المتابعة
والتقييم

التأث�ي عىل المسودة النهائية 
بداء المالحظات  ي الوضع الأمثل، بتوزيع مسودات لإ

ي المسؤول عن صياغة سياسة التشغيل الوطنية، �ف
ي الوط�ف

يقوم الفريق التق�ف
ف  ك ب�ي ي الأطراف ومش�ت

ي )ثال�ش
وتجميعها ضمن المسودة النهائية. ثم يقوم بعد ذلك بتنظيم منتدى عىل المستوى الوط�ف

الوزارات(؛ للتحقق من صحة ما ورد بالمسودة النهائية )ورشة عمل التحقق من صحة البيانات(.

دراج   ة لنقابات العمال للتعب�ي عن مخاوفها، والدعوة لإ ي هذه المرحلة؟ إنها الفرصة الأخ�ي
ما المساحة المتاحة للتفاوض �ف

ي العتبار أن تحويل عدد كب�ي من مساهمات أصحاب المصلحة إىل 
مالحظاتها النهائية بمسودة السياسة. وعليكم أن تضعوا �ف

ي العدد الهائل 
اتيجية متماسكة وميسورة التكلفة هو تحٍد غ�ي سهل؛ فالفريق المسؤول عن تحرير المسودة قد يكون مستغرًقا �ف اس�ت

ًا من أجل استخالص الأولويات الرئيسية من تالل المعلومات المتدفقة إليه. من القضايا وربما عا�ف كث�ي
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ي هذه المرحلة، يصبح من الأهمية بمكان أن: 
 ونظًرا لأن مساحة التفاوض تكون محدودة �ف

حة. • اتيجية بشأن السياسة المق�ت احات اس�ت تقدم اق�ت

ي واقع البلد.  •
يرات قوية وتستند إىل أدلة لها أساس �ف تقدم ت�ب

ي قدًما.  •
اح سبل واقعية ومحسوبة التكاليف للم�ف يتم تجاوز الت�يحات العامة إىل اق�ت

الضغط من أجل اعتماد السياسة  

ي صيغتها النهائية، وإحالتها 
ي بصياغة السياسة �ف

ي الوط�ف
بمجرد مناقشة مسودة السياسة عىل النحو المناسب، يقوم الفريق التق�ف

ي صورة بيان، 
إىل الهيئات الحكومية المعنية لعتمادها، وعندئذ تقرر الحكومة الشكل الرسمي الذي ستتخذه السياسة: قد تكون �ف

ي هذه المرحلة، 
قرار الرسمي وقًتا طويالً أو يتأخر. و�ف ي بعض الحالت، قد يستغرق الإ

أو مرسوم، أو قانون أو أي صورة أخرى. و�ف
تنتقل عملية وضع سياسة التشغيل من كونها عملية تقنية لتصبح عملية سياسية. وهنا، عليكم أن تضغطوا من أجل اعتماد الوثيقة 

ف عنها.   إن كنتم راض�ي

تداول السياسة مع هيئاتكم وخارجها  

ي خلق »الشعور بملكية« هذه السياسة، فالشعور بالملكية هو أمر مطلوب لضمان وجود 
تضطلع نقابات العمال بدور رئيسي �ف

اتيجية جيدة للتواصل. وتستطيع منظمات العمال أن  ام بالسياسة والمساءلة عن تنفيذها، كما أن خلق الملكية يتطلب اس�ت ف ال�ت
ي ِصَيغ سهلة الستخدام.  

ي تبسيط الأفكار المعقدة لأعضائها �ف
تها �ف ة بسبب خ�ب تقدم مساهمات كب�ي

يصال الرسالة إىل الأعضاء وعامة الشعب:  ي يمكن الستعانة بها لإ
هناك كث�ي من الطرق ال�ت

أبلغوا الأعضاء عىل نحو منتظم بكيفية تنفيذ السياسة.  •

ي المكتبات.  •
انسخوا الوثيقة الرسمية للسياسة ووفروا النسخ لجميع الأعضاء، وضعوها �ف

  أجروا حمالت إعالمية قائمة عىل المطبوعات باللغات المحلية لتوفروا من خاللها المعلومات حول الأهداف  •
ف عن تنفيذها.  والأهداف العامة للسياسة، وتداب�ي السياسات ذات الأولوية، والأشخاص المسؤول�ي

ذاعة أو التليفزيون.  • اعقدوا جلسات حوار عامة عىل المستوى المحىلي أو ع�ب الإ

نت.  • ن�ت نّظموا ندوات للمناقشة ع�ب الإ

•  . قليمي والمحىلي ي والإ
اعقدوا ورش عمل أو أنشطة للتوعية عىل المستويات الوط�ف

ي الجتماعات.  •
اعقدوا مؤتمرات صحفية أو حشد التأييد �ف

ي بأنشطة العمال وتخصصاتهم،  •
 نظموا أنشطة بناء القدرات والتدريب بدعم من مكتب منظمة العمل الدولية المع�ف

قليمية أو الوطنية لمنظمة العمل الدولية.   ي المكاتب دون الإ
والتشغيل �ف
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ح الخطة الوطنية للتنمية ي �ش
ي لعمال االأشغال المعدنية بجنوب إفريقيا يستخدم الكاِريكاتُور �ن

مثال: االتحاد الوط�ن

http://www.cosatu.org.za/docs/misc/2013/numsacartoon.pdf :المصدر

ف جيم من  ي طريقهما إىل مؤتمر. لم يدركا اّن ايرف�ي
ي المطار �ف

ي قاعة النتظار �ف
ف وتريفور التقيا �ف هيل�ي

ي نفس القاعة. يسمع المحادثة.
ي جنوب أفريقيا يجلس خلفهم �ف

ي لعمال المعادن �ف
التحاد الوط�ف

ي الحصول عىل 
ي أرى ما اذا كان بإمكا�ف

دع�ف
ي أخبار 

صورة لهذا. سوف تبدو جيدة جداً �ف
ي جنوب أفريقيا

ي لعمال المعادن �ف
التحاد الوط�ف

اذأً، وفقا لكليهما، 
البطالة هي خطأنا

الحزب الديمقراطي يقول: 
أصبح مؤتمر نقابات عمال جنوب 
ي خلق فرص العمل

أفريقيا عائق �ف

خطة التنمية الوطنية تقول: 
عىل قادة  العمال التاحة أك�ش 

ي الحصول 
ف عن العمل �ف للعاطل�ي

عىل وظائف.

ي 
ي لعمال المعادن �ن

التحاد الوط�ن
جنوب أفريقيا يقول: الثنان يقولن 

ء. انهما يقولن ان النقابات  ي
نفس السش

هي سبب البطالة. الآن يمكننا أن نرى 
أننا عىل حق. خطة التنمية الوطنية 

تنسخ سياسات أجندة التنمية.

تريفور. 
ي رؤيتك. لقد 

ت��ف
كنت أريد التحدث معك 

ة منذ ف�ت

العمال 
المنظمون يحمون 

أنفسهم عىل حساب 
ف عن العمل.  العاطل�ي

تماماً

يجعلون 
سعر اليد العاملة 

مرتفعة جدا بحيث تتمّنع 
كات عن التوظيف ال�ش

وأعتقد 
ف  أنك سوف تكون�ي

ي رؤية المسودة 
مهتمة �ف

النهائية لخطة التنمية 
الوطنية

http://www.cosatu.org.za/docs/misc/2013/numsacartoon.pdf
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انية الخاصة بخطة . 3.5 ف نامج والم�ي  المرحلة الخامسة: تخطيط العمل – وضع ال�ب

التشغيل الوطنية.

العداد

تحديد القضية

صياغة

تخطيط العملاعتماد

تنفيذ

المتابعة 
والتقييم

ف  »رؤيٌة دون تنفيذ مجرُّد حلم، وتنفيٌذ دون رؤية مجرُّد مضيعٍة للوقت، أما الرؤية والتنفيذ مجتمع�ي
ا العالم.« فيمكن أن يغ�ي

 - نيلسون مانديال 
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ي المراحل الأوىل من عمل سياسة التشغيل الوطنية، والمشاركة بشكل أقل وربما 
تميل النقابات العمالية بشكل أك�ب إىل المشاركة �ف

ي ذلك 
ة صنع السياسات بما �ف الة طوال ف�ت ف أن تحتفظ نقاباُت العمال بمشاركة فعَّ ة. ويتع�ي ي المراحل الأخ�ي

عدم المشاركة أساًسا �ف
تخطيط العمل والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 

وينبغي أن تواكب سياسة التشغيل الوطنية وثيقة تنفيذية أو خطة عمل، وتلك الوثيقة قد تكون عبارة عن وثيقة منفصلة أو 
ف أن تحدد خطة العمل النقاط الآتية بشكل واضح:   ي السياسة ذاتها. كما يتع�ي

متضمنة �ف

نوع الإجراء أو التغي�ي الذي سيطرأ. •

ي ستتوىل تنفيذه.  •
الجهة ال�ت

موعد النتهاء من التنفيذ.   •

الموارد الالزمة للتنفيذ. •

من تخطيط السياسات إىل التنفيذ: تخطيط العمل

المدخالت 
)الموارد( النشطة المخرجات النتائج الأهداف الغاية

تخطيط العمل تخطيط السياسات

التخطيط

التنفيذ

ية أو الموارد المالية أو  ي الموارد الب�ش
ي قد تتمثل �ف

ف اتخاذها، وال�ت ي يتع�ي
المدخالت: هي الموارد الالزمة لتنفيذ الإجراءات ال�ت

المعدات و«المستلزمات المادية«. 

ي تم اتخاذها من أجل تطبيق نتائج السياسات. ونأمل 
بالنسبة لتخطيط العمل تعد المخرجات بمثابة الناتج المبارسش لالإجراءات ال�ت

ي  وضعناها عند تخطيط السياسات.
أن تؤدي كافة تلك المدخالت والأنشطة والمخرجات إىل تحقيق النتائج والأهداف والغاية  ال�ت
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ي العتبار عند وضع خطة العمل
ن أخذه �ن ما الذي يتع�ي

التأكد من اتساق الخطة مع الأولويات الواردة بوثيقة خطة التشغيل الوطنية.  •

ي أ�يتم عىل إدراجها؟  •
ا الأولويات ال�ت هل تتضمن أعمال السياسات فعليًّ

حة لتنفيذها؟  • ف الأغراض الموضوعة والإجراءات المق�ت هل هناك توافق ب�ي

ة مسؤوليتها.  • ي يمكن لنقابتكم العمالية المشاركة بها أو مبارسش
حددوا الأنشطة ال�ت

 تأكدوا من اتساق صيغة خطة العمل مع الممارسات الوطنية؛ فعىل سبيل المثال، تكون القاعدة  •
ي معظم البالد؛ لذا ينبغي أن تتسق صيغة خطة العمل معها من 

دارة القائمة عىل النتائج �ف هي الإ
ف عىل النتائج القابلة للقياس.   ك�ي خالل ال�ت

ي محدد ومواعيد محددة لنتهاء العمل  •
ء فبدون إطار زم�ف ي

ي لكل سش
 تأكدوا من وجود جدول زم�ف

قد ل يتم إنجاز بعض المهام. 

ي اختيار المؤسسات  •
 تأكدوا من تحديد المسؤوليات بشكل واضح. وقد تؤدي نقابات العمال دوًرا �ف

ف أن يشارك هؤلء الأشخاص والمؤسسات  ف لتنفيذ أنشطة الخطة؛ حيث يتع�ي والأشخاص المناسب�ي
ة التنفيذ بالكامل. طوال ف�ت

ًحا بمثال نموذج لخطة العمل ُمَوضَّ
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تمويل سياسة التشغيل الوطنية

ي ما يتعلق بالتشغيل من أجل تحقيق نتائج ملموسة؛ حيث تحدد 
انيات الوطنية الأداة الرئيسية لتخطي مرحلة الأمنيات �ف ف تعد الم�ي

ي استندت إليها. 
انيات أولويات الحكومة بصورة أك�ش دقة عادة من السياسات ال�ت ف الم�ي

انيات الوطنية. وقد أثار مؤتمر وزراء المالية  ف وعىل الرغم من ذلك، يصعب العثور عىل محتوى خاص بقضية التشغيل ضمن الم�ي
والقتصاد الأفارقة عىل سبيل المثال هذه القضية عام 2010: 

انية القابلة للتحقيق، بل تختفي بمجرد النتهاء  ف »نادًرا ما ترتبط بيانات السياسة الوطنية المتعلقة بخلق فرص العمل بأهداف الم�ي
ف  انية ... كما يفتقد التنسيق ب�ي ف ي تقييم نهاية دورة الم�ي

انية. أي بعبارة أخرى، ل تظهر قضية التشغيل �ف ف من عملية إعداد الم�ي
ي ما يتعلق بسياسات التشغيل ليصبح بمثابة حلقة مفقودة«.

ي المالية والعمل �ف
ف وزار�ت ي ما ب�ي

الوزارات خاصة �ف

 ثمة سببان لفقدان التصال هما: أول: النظرة السائدة تجاه قضية التشغيل عىل مدار عدة سنوات، بوصفها نتيجة للنمو 
انيات العامة  ف ي أمور مثل التعليم والصحة. وهذه النظرة تجعل إدراَج التشغيل عىل الم�ي

القتصادي والستثمارات الجتماعية �ف
ف تقلص دور الدولة.  ي ح�ي

وري؛ ومن ثم أصبحت قوى السوق هي المسؤولة عن قضية التشغيل، �ف بصورة واضحة أمًرا غ�ي �ف

؛ حيث أعادت القيادة للدولة مرة أخرى  ي وقعت عام 2008 نقطة تحول بالنسبة لهذا التفك�ي
مثلت الأزمة المالية العالمية ال�ت

ي إيجاد 
انيات العامة �ف ف ي يمكن من خاللها أن تنجح الم�ي

لتنفيذ الإصالح، وأثارت قضايا سياسية حول أك�ش الوسائل فاعلية، ال�ت
انية خاصة بالتشغيل. ف وتدعيم العمل الالئق. وهناك قوة دافعة جديدة نحو التعامل بجدية مع مسألة وضع م�ي

ي أن قضية التشغيل تمس القطاعات القتصادية، وتتأثر 
انية خاصة بسياسات التشغيل، �ف ف ي وراء صعوبة وضع م�ي

ويكمن السبب الثا�ف
بعدد كب�ي من المجالت ذات الهتمام القتصادي والجتماعي: مثل قضايا النوع والسن والبيئة، وذلك غيض من فيض. وهناك كث�ي 

انية.  ف ي توليد فرص العمل؛ إذ يصعب ربط هذه القطاعات والقضايا والجهات الفاعلة بالم�ي
اكها �ف ي يلزم إرسش

من الجهات الفاعلة ال�ت

ُ ما يكفيها من مصادر التمويل لتنسيق وتنفيذ سياسات التشغيل مع الوزارات الرئيسية  كما تحتاج وزارات العمل التابعة للدولة توف�ي
انياتها.   ف المنتجة الأخرى. وعىل الوزارات التنفيذية أن تجعل من قضية التشغيل هدًفا مركزيًّا وموضع مساءلة بالنسبة لسياساتها وم�ي

نانيات الداعمة للتشغيل؟  ما هي عملية وضع الم�ي

انية الوطنية من خالل النظر إىل كافة إيرادات الحكومة  ف انيات الداعمة للتشغيل إدراج قضية التشغيل عىل الم�ي ف تع�ف عملية وضع الم�ي
انية تجمع  ف انية الداعمة للتشغيل م�ي ف ونفقاتها من منظور قضية التشغيل )منظمة العمل الدولية 2014(، أي بعبارة أخرى تعد الم�ي

ي تقود إىل خلق العمل الالئق. 
امج ال�ت وتخصص المال من أجل تنفيذ السياسات وال�ب

انية منفصلة للتشغيل تديرها الوزارة المسؤولة عن التشغيل، بل تعد  ف انيات الداعمة للتشغيل إعداد م�ي ف ول تع�ف عملية وضع الم�ي
ها عىل قضية التشغيل. ول تتعلق عملية  انية بكاملها وبحث كيفية تأث�ي ف محاولة لتقييم أولويات الحكومة كما تتضح من خالل الم�ي

انيات الداعمة للتشغيل بتخصيص موارد للتشغيل فحسب وإنما تدور أيضاً وربما بشكل أساسي حول تعزيز كفاءة  ف وضع الم�ي
ف فرص العمل؟« ي زيادة وتحس�ي

: »كيف يمكننا أن نستغل كل دولر يتم إنفاقه �ف الموارد المتاحة من خالل طرح السؤال التاىلي

انية الوطنية؛ حيث تسعى  ف انيات الداعمة لقضية التشغيل اعتبار التشغيل الأولوية الوحيدة للم�ي ف ي عملية وضع الم�ي
كذلك ل تع�ف

 . الحكومات إىل تحقيق العديد من الأهداف مثل ثبات ونمو القتصاد الكىلي
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انية الوطنية  ن ي الم�ي
ي ادراج التشغيل �ن

يع�ن
 : ما يىلي

ي 
انيات الهياكل ال�ت ف اشتمال كافة سياسات وم�ي
تديرها الدولة )الوزارات والهيئات القومية 

والجهات الالمركزية( عىل تحقيق هدف التشغيل

انية  ن ي الم�ي
ي ادراج التشغيل �ن

ل يع�ن
 : الوطنية ما يىلي

 ابداء الهتمام بقضية التشغيل  •
فحسب

انية المحجوزة  • ف  زيادة حصة الم�ي
لحساب التشغيل 

انية وطنية من جزأين  • ف  وضع م�ي
يخصص احدهما لقضية التشغيل 

والخر لتنفيذ السياسات الوطنية 
الخرى

ف الموارد  ف ما ت�ح به الحكومة حول ما تقوم به وب�ي انية الوطنية من منظور التشغيل عن تناقضات ب�ي ف يكشف تحليل الم�ي
ي تخصصها لتنفيذ السياسات الخاصة بالتشغيل

الفعلية ال�ت

: ي
انية الداعمة للتشغيل وسيلة فعالة لتحقيق ما يأ�ت ف  بإيجاز، يعدُّ وضع الم�ي

نفاق الحكومي والسياسات لصالح قضية التشغيل √ التأث�ي عىل الإ

عادة تخصيص نفقات التشغيل √ نفاق الحكومي وتحديد الفرص المتاحة لإ ي الإ
إظهار أوجه القصور �ف

ام الحكومة الحقيقي تجاه قضية التشغيل √ ف تسليط الضوء عىل مستوى ال�ت

انية  √ ف ف النقابات العمالية لتصبح جزء من عملية وضع الم�ي اك وتمك�ي إرسش

انيات الحكومة. √ ف ي ما يتعلق بم�ي
رفع مستوى المساءلة والشفافية �ف

كيف تقوم بذلك؟

ا، وما زالت وسائل تنفيذها قيد التطوير. وتختلف العمليات من  انيات الداعمة للتشغيل عملية حديثة نسبيًّ ف تعد عملية وضع الم�ي
منطقة إىل أخرى، إل أنه قد تم تحديد بعض الممارسات الجيدة؛ مثل: 

 تميل وزارات المالية إىل تخصيص الموارد بناًء عىل نوعية طلب التمويل؛ لذلك من الأساسي أن تتم المطالبة بالتمويل  •
ف وركزوا عىل النتائج والأهداف القابلة للقياس. عىل أساس من الحجج القوية. كونوا واقعي�ي
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ي وضع خطة التشغيل الوطنية؛ إذ يكفل لها اختصاصها  •
ف عند البدء �ف كاء رئيسي�ي  ينبغي أن تكون وزارات المالية رسش

ا لالإجراءات، وأن تقوم  انية. كما يمكنها أن تقدم دعًما منهجيًّ ف تيس�ي إدراج سياسات التشغيل الوطنية عىل الم�ي
ف سياسة التشغيل الوطنية. ف أن تكون محل ترك�ي ي يتع�ي

بالتوجيه بشأن التدخالت ال�ت

ي للتنمية. ففي سياق الموارد  •
ي الإطار الوط�ف

 العمل عىل اتساق سياسة التشغيل الوطنية مع الأولويات المحددة �ف
ي وقت واحد. ويساعد ربطها بخطة التنمية الوطنية عىل تحديد 

المالية المحدودة، يتعذر تناول كافة عنا� السياسة �ف
المجالت الأك�ش قبول لدى الحكومة من الناحية السياسية.

ف الوزارة المعنية بالعمالة ووزارة التخطيط والقتصاد. وعادة ما تمثل وزارات القتصاد والتخطيط  •  إقامة تعاون وثيق ب�ي
ي للتنمية، وهي أفضل من يؤمن التساق مع سياسة التشغيل الوطنية.

الهياكل الأساسية لالإطار الوط�ف

ي وكيفية استخدامها  •
ي الما�ف

نفاق العام تحليالً نقديًّا بشأن مدى فاعلية استخدام الموارد �ف  تقدم عمليات مراجعة الإ
نفاق الجديدة أو إقناع وزارة المالية  حات الإ ي المستقبل؛ حيث يمكن استخدامها للدفاع عن مق�ت

بصورة أك�ش فاعلية �ف
ي يمكن 

انية الماضية قد جرى استغاللها بكفاءة. كما أن بوسعها تقييم مبلغ الأموال العامة ال�ت ف بأن مخصصات الم�ي
رصدها لسياسة التشغيل الوطنية من منظور واقعي.

نانية الوطنية؟  ي عملية وضع الم�ي
ما الدور الذي يمكن أن تؤديه نقابات العمال �ن

ي ما يتعلق بالتمويل الذي تتلقاه؛ حيث تشهد العديد من 
انية عىل تحميل الحكومة مسؤولية مستوى أدائها �ف ف قد تساعد وثيقة الم�ي

انية تتسم بالمزيد من المصارحة والمساءلة والهتمام  ف دارية إىل عملية وضع م�ي وقراطية والثقافة الإ البلدان انتقالً من ثقافة الب�ي
ي العديد من الدول. 

انية �ف ف ف بموضوع عملية وضع الم�ي كاء الجتماعي�ي بالمواطن؛ مما أدى إىل نمو أو إىل إمكانية نمو دور ال�ش

ي 
انية العامة من خالل إدراجها �ف ف ي مكان بارز من الم�ي

المشاورة: بوسع نقابات العمال المساعدة عىل ضمان وضع قضية التشغيل �ف
انية السنوية بما يتضمنه من  ف ي للم�ي

ي الوقت الصحيح. وعىل نقابات العمال أن تكون عىل بينة تامة بالجدول الزم�ف
المكان الصحيح �ف

انية.  ف مناقشات وفعاليات رئيسية تخص وضع الم�ي

انية الوطنية. وقد تم إيالء  ف ي سياق إعداد الم�ي
ف �ف كاء الجتماعي�ي عىل سبيل المثال، تستش�ي حكومة موريشيوس ال�ش

ف عىل مدار ثالث سنوات متتالية. ك�ي ًا من ال�ت مسألة خلق فرص عمل قدًرا كب�ي

تقديم تحليل مستقل: يمكن لنقابات العمال أن تقدم تحليالً نقديًّا مستقالً، وأن تطرح معلومات جديدة للنقاش. 

ي 
نامج الوط�ف اف عىلي أك�ب برنامج تشغيل بالبالد، وهو »ال�ب انية والإرسش ف ي الهند، تتوىل جمعية سامارثان الأهلية تحليل الم�ي

�ف
انية. كما  ف لكفالة العمالة الريفية«. حيث قامت الجمعية بإجراء دراسات متعمقة للتدفقات المالية وتحليل بيانات الم�ي
ي يتم بها �ف 

حت حلول. فعىل سبيل المثال أدى تغي�ي الطريقة ال�ت ي تحديد العقبات والمشكالت، واق�ت
نجحت �ف

انيات عىل مستوى القرية. ف ف عىل وضع الم�ي الأموال إىل الحد من تأخر العمال. كما تقوم الجمعية بتدريب الموظف�ي
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ي كندا، كممارسة عىل طريقة »ماذا 
انية اتحادية بديلة سنويا �ف ف يقوم المركز الكندي لبدائل السياسات بتقديم م�ي

انية التحادية البديلة لعام 2014 ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة التحادية  ف لو؟« عىل سبيل المثال توضح الم�ي
، فقامت بوضع  ف ي تواجه الكندي�ي

إذا ما قررت أن تواجه بجدية أك�ب الهموم الجتماعية والقتصادية والبيئية ال�ت
خطة من شأنها انتشال 855000 كنديًّا من براثن الفقر والحد من تفاوت الدخل وتعزيز القتصاد وخفض معدل 

انية عاما واحدا فقط بعد خطة الحكومة الفيدرالية. وهو ما يوضح بشكل  ف البطالة ليصل إىل 5,4 % وموازنة الم�ي
مكان خلق عالم آخر بالفعل. ملموس ومقنع أنه بالإ

انية بصيغة  ف : بمقدور النقابات العمالية أن تساعد عىل ن�ش المعلومات الخاصة بالم�ي ي
ي المجتمع المد�ن

توسيع دائرة النقاش �ن
مبسطة سهلة يمكن استيعابها من جانب غالبية أصحاب المصلحة. 

انية كينيا 2011-2012 مثال لوثيقة سهلة الستيعاب؛ حيث  ف يعد دليل المواطن لفهم الخطوط العريضة لم�ي
نفاق. كما تشتمل الوثيقة  تسهل قراءتها وتتضمن بيانات وجداول بيانية وملخصات موجزة توضح أولويات الإ

المكونة من ست صفحات عىل مخطط دائري مفيد يوضح تقسيم مصادر الدخل، وجدول مبسط خاص 
ة 2013-2014، وكذلك مخطط يعرض معلومات ب�ية وعددية عىل حد سواء  ات القتصاد الكىلي للف�ت بمؤرسش
ف مثل: انعدام الأمن  ي تشغل المواطن�ي

ة عىل الهموم الرئيسية ال�ت نفاق. وتركز الوثيقة مبارسش حول أولويات الإ
ي البنية التحتية من أجل ت�يع عجلة النمو القتصادي.

ي وبطالة الشباب والحماية الجتماعية والستثمار �ف
الغذا�أ
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Items Original 
2010/11

Revised 2010/11 Forecast 
2011/12

% change

27 Net domestic borrowing

28 Treasury Bills/Bonds 73.7 94.5 83.6 -11.5

29 Infrastructure Bonds 31.6 30.5 35.9 17.7

30 Domestic Debt rollover 61.4 61.4 62.3 1.5

31 Debt/Swap 0.48 0.48 0.45 -6.2

32 Cash adjustment (LATF) 0 0 2

34 Total 167.2 186.9 184.3 -1.4

Source: Financial Statement 2011/12, Republic of Kenya

Further, a breakdown of  where the money is coming 
from excluding domestic debt rollover of  KShs.62.3 
billion is shown below:

Domestic resources: the main source of  government 
resources is tax revenue that includes income tax and 
tax on goods and services which comprise of  65% 
of  Budget 2011/12. Further, the other sources of  
domestic resources, including money that is obtained 
from court fees, licenses, passport application fees and 
other user charges comprise 7% as non tax revenue 
whereas money to be borrowed from our local 
financial institutions through Treasury Bills/Bonds 
and Infrastructure Bonds comprises 11%. In total, 
the budget is expected to be financed to the tune of  
83% from domestic/local resources a slight drop from 
average of  over 90% in recent years.
 

Tax Revenue 
65%

Non-tax Revenue 
7%

External Grants 
4%

External 
borrowing  

13%

Domestic 
borrowing 

11%

Figure 1: Government Resources for budget 2011/12

Source: Statistical Annexe to the Budget 2011/12

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

6.6 7.4 7.6 7.4 7.5 6.9 7.0

16.2 15.1 14.3 14.3 13.5 12.3 11.8

24.5 25.8 25.9 26.0 25.9 25.1 25.9

35.0 33.5 36.3 37.8 38.2 36.4 36.8

8.8 9.4 7.6 7.9 7.5
7.6 8.6

8.9 8.9 8.3 6.6 7.4 11.7 9.6

Import duty

Excise duty

Value Added Tax

Income Tax 

Other taxes

A-in-A

Figure 2: Composition of Government Revenue

Source: Statistical Annexe to the Budget 2011/12
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By Institute of Economic Affairs

1.0 INTRODUCTION

Globalization has deepened interdependence between and 

across nations. The austerity measures and economic stimulus 

policies adopted by the developed countries to counter the 

effects of  the 2008 financi
al crisis have sustained global 

economic recovery efforts, resulting in an impressive global 

growth rate of  4.6% in 2010 compared to 1.0% in 2009.  The 

Sub Saharan Africa (SSA) countries growth of  5.0% in 2010 

compared to 2.8% in 2008 benefite
d in part from the global 

economic recovery, favourable economic climate and increased 

commodity demand from emerging economies of  Brazil, 

Russia, India and China (BRICs).  Consequently, African 

countries must as a priority, remain alert by monitoring global 

events, in order to take full advantage of  increased economic 

activities and resultant  opportunities to position themselves on 

higher growth paths.  

The sustained prudent fiscal and monetary policies 

complemented by the Economic Stimulus Programmes and 

the long term strategies anchored on Kenya’s Vision 2030 have 

started to bear dividends.  With improved weather conditions 

in 2010, the Kenyan economy registered a GDP growth rate of  

5.6%, likely to be a springboard to sustained growth in line with 

Vision 2030 aspirations.

1.2 Economic Performance

In line with the 2010/2011 budget theme “Towards Inclusive 

and Sustainable Rapid Economic Growth”, the strategic focus 

prioritized enhanced national competitiveness to spur increased 

private sector investment across diverse economic sectors, thus 

creating wealth and employment opportunities for Kenyans 

across board. In this regard, the policy platform was anchored 

on macroeconomic stability, deepening structural reforms, 

1. Introduction  

1

2. Fiscal policy 

4

3. Sector budget analysis  
10

4. Taxation Proposal 

17

5. Summary and conclusion  
19

GUIDE

Budget Highlights for  Budget 2011/12

• 
Overall total expenditure of KShs.1,154.9 billion

• 
Total development expenditure of 35% of the total budget

• 
Total recurrent expenditure of 65% of the total budget

• 
Implementation of the new constitution, KShs.20.1 billion

• 
On health

- 
KShs.60 billion for health services delivery plan

- 
Out of the above amount, KShs.540 million will be 

 of rehabilitation of health facilities under 

ASP.

• 
On education

- 
Provision of Free Primary Education KShs.8.25 billion

- 
Free Secondary Education KShs.18.5 billion

- 
Free school feeding programme mainly in ASAL areas 

KShs.1.65 billion

- 
Early Child Development KShs.387.7 million

- 
Upgrading of National Schools KShs.750 million

- 
Purchase of computers to enhance access to quality 

education KShs.680 million

- 
Scale of bursary programme allocated KShs.840 million

- 
Girl child KShs.300 million

- 
CDF KShs.19 billion translating to KShs.90.5 million 

 
per 

constituency

- 
Girl child – KShs.300 million to provide sanitary towels 

to all needy primary school going girls

• 
Establishment of a Livestock Fund of KShs.400 million and 

provision of KShs.492 million for ongoing and additional 

slaughter houses in ASAL areas.

• 
Youth Enterprise Fund KShs.385 million

• 
Women Enterprise Fund KShs.440 million

• 
Monthly cash transfer for the elderly persons of KShs.2,000

• 
Review of the existing VAT Act to make it simpler and easy 

to administer

• 
Abolished  of tax returns by employees who have no 

other income and their PAYE has been paid to the exchequer 

by their employers.

Budget 2011/2012, 

Great Intentions but Bumpy Road Ahead.
June 2011 
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 المرحلة السادسة: التنفيذ- ما الدور الذي يمكن أن تؤديه نقابات العمال من أجل . 3.6

تحقيق ذلك؟

العداد

تحديد القضية

صياغة

تخطيط العملاعتماد

تنفيذ

المتابعة 
والتقييم

قد تعمل النقابات عىل تشكيل هياكل التنسيق الخاصة بالسياسة والمساهمة فيها

كيف تبدو هياكل التنسيق الخاصة بسياسة التشغيل الوطنية؟

تعد قضية التشغيل قضية متشعبة تشغل العديد من وزارات الحكومة بخالف الوزارة المعنية بالعمالة وتؤثر عىل مختلف 
ي ذلك منظمات 

(، كما تؤثر عىل الجهات الفاعلة المختلفة بما �ف قليمي أو المحىلي ي أو الإ
مستويات الحكومة )سواء المستوى الوط�ف

ف  ي ما ب�ي
العمال وأصحاب العمل وغ�ي ذلك من الهيئات المتخصصة؛ وهو الأمر الذي يجعل وضَع إطار عمل سليم للتفاعالت �ف

ف تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل منهم. ا. ويتع�ي ي تنفيذ السياسة أمًرا مهمًّ
ف �ف جميع أصحاب المصالح المشارك�ي
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ي السمات الآتية:
ك �ف تختلف هياكل التنسيق من بلد لآخر، ولكنها غالًبا ما تش�ت

ي ما يختص بتنفيذ سياسة التشغيل الوطنية. وعادة ما  •
، بالتوجيه والتنسيق �ف ي

 قيام الهيكل الدائم عىل المستوى الوط�ف
كة أو المفوضية أو المجلس أو اللجنة  يع ويشتهر باسم اللجنة الوزارية المش�ت يتم تشكيله بشكل رسمي بموجب ت�ش
فام الدائم عىل المستوى  ف رفيعي المستوى لضمان الل�ت الوطنية المعنية بالتشغيل، عىل أن تضم عضويته مسؤول�ي

ف  كاءها الجتماعي�ي الأعىل عىل الساحة السياسية. وينبغي أن تكون هذه اللجنة ثالثية الأطراف وأن تضم وزارة العمل ورسش
ي تشمل الوزارات المسؤولة 

ف الوزارات ال�ت كة ب�ي . كما ينبغي أن تكون مش�ت ف الذين يمثلون العمال وأصحاب العمل النظامي�ي
عن القتصاد والتخطيط والمالية والتجارة عىل وجه التحديد، وذلك حسب كل دولة. وقد تتضمن هذه الهيئة كذلك 

ها. ف عن منظمة الإحصاء المركزية والمؤسسات الجامعية والبحثية ومنظمات الشباب والمرأة وغ�ي ممثل�ي

 أن يرأس هذا الهيكل أك�ش السلطات نفوًذا بالدولة مثل رئيس الوزراء أو وزير القتصاد أو التخطيط؛ وذلك من أجل  •
ضمان كفاءة التنسيق.

ي من جانب جهة تنفيذية أو أمانة يرأسها عادًة الوزير المسؤول عن قضية التشغيل.  •
 أن يتم دعم ذلك الهيكل الوط�ف

، حيث يقوم عىل سبيل المثال  ي
اف عىل العمل الف�ف ا بتنسيق تنفيذ خطة العمل والإرسش ويقوم هذا الهيكل فعليًّ

كة. بإعداد تقارير تقدم س�ي العمل للجنة الوزارية المش�ت

ية والتشغيل الأمانة العامة لكبار الوزراء تحت القيادة  ي رسي لنكا، يرأس تنفيذ السياسة الوطنية للموارد الب�ش
�ف

العامة للجنة توجيه وطنية، ويتم تشكيل لجان فرعية من أجل تنفيذ السياسات. وتعمل الأمانة العامة لكبار 
اتيجيات ذات الصلة  ف وبناء الس�ت الوزراء عىل خلق الوعي العام بالسياسة وتلقى المالحظات من أجل تحس�ي

وخطط العمل الخاصة بالتنفيذ.

 إمكانية تشكيل مجموعات عمل أو فرق عمل فنية لتقديم المشورة لهيئة التنسيق الوطنية، وإصدار ملخص  •
ي بعض البلدان تؤدي اللجان أو المجموعات الستشارية دوًرا 

للسياسات وإجراء الأبحاث حول قضايا محددة. و�ف
ي تنفيذ السياسات.

ا �ف إعالميًّ

يقدم مجلس الرئيس الأمريكي للوظائف والقدرة التنافسية المشورَة للرئيس بشأن النمو المستدام والقدرة التنافسية 
ف أعضائه من قبل الرئيس حيث يطرحون وجهات نظر متنوعة من منظور  للصناعة والقوى العاملة. ويتم تعي�ي
القطاع الخاص وأصحاب العمل والعمال. ويجتذب المجلس أفكاًرا حول كيفية دعم القتصاد من كافة أرجاء 
ف المهارات والتعليم  البالد. ويرفع تقاريره حول وضع وتنفيذ وتقييم السياسات الرامية إىل تعزيز النمو وتحس�ي

ف القدرة التنافسية الطويلة  ، وإيجاد فرص عمل ثابتة وتحس�ي ي
والحفاظ عىل ثبات وسالمة النظام الماىلي والم��ف

الأمد لالقتصاد.

، بهيكل آخر عىل الصعيد  • ي
ك عىل المستوى الوط�ف ي الوزاري المش�ت

ينبغي أن يتم استكمال هيكل التنسيق الثال�ش
ف  ي من حيث الوظيفة والتكوين، وأن يضم أفراًدا فاعل�ي

. عىل أن يماثل هذا الهيكل هيكَل التنسيق الوط�ف قليمي أو المحىلي الإ

. ي وتنفيذه عىل المستوى المحىلي
، بحيث يضمن ترسيخ برنامج التشغيل الوط�ف عىل المستوى المحىلي بشكل أك�ب
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مخطط يوضح هيكل التنسيق

ف كاء الجتماعي�ي ال�ش ف كاء الجتماعي�ي ال�ش
ف كاء الجتماعي�ي ال�ش

مجلس الوزراء

لجنة التوجيه الوزارية 
كة المش�ت

برئاسة:رئيس الوزراء

الوكالت المتخصصة

الهيكل التنفيذي
برئاسة: وزير العمل

الهيكل التنفيذي
برئاسة: وزير العمل

الوزارة المعنية بقضية 
التشغيل

ي
الهيكل الف�ف

برئاسة: مدير إدارة 
التشغيل

المكاتب القليمية 
للوكالت 

المتخصصة

الدارة القليمية 
للوزارات المسؤولة عن 

التنفيذ

الهيكل القليمي أو 

المحىلي
برئاسة:المدير القليمي 

للتشغيل
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دراسة حالة 

اتيجي  الأردن: كيف حال غياب هيكل التنسيق السليم دون تنفيذ المنهج الس�ت
؟  ي

الخاص بالعمالة والمدرج عىل جدول الأعمال الوط�ف

ي 
ي العام 2005، اعتمدت الأردن أجندة وطنية ارتكزت عىل أركان مختلفة متمثلة  �ف

�ف
ي والستثمار والتعليم والتعليم العاىلي وشبكات الضمان 

العمالة والتدريب المه�ف
الجتماعي«.

، وتم  ف ك�ي وعىل الرغم من أن هذه الدعائم قد أتاحت تناول كل موضوع ب�ت
 ،» ي

التعامل مع قضية التشغيل المتشعبة تحت عنوان » التشغيل والتدريب المه�ف
فإنها لم تلَق اهتماًما كافًيا عند تناول الدعائم الأخرى، وتحديًدا الستثمار الذي 

يمثل جانب الطلب من سوق العمل، وهو الأمر الذي كان يمكن أن يتم تداركه 
لو كانت إحدى التوصيات الرئيسية لالأجندة الوطنية قد نفذت، وهي التوصية 

ية )HCHRD( برئاسة رئيس  الخاصة بتأسيس المجلس الأعىل لتنمية الموارد الب�ش
ك  ا القدرة عىل التنسيق المش�ت الوزراء، وهو ما لم يحدث. ومن ثم غابت عمليًّ
ف وظائف العرض والطلب، وكذلك القدرة عىل إبداء التوجيه  ف الوزارات ما ب�ي ب�ي

المستمر. 

بالنسبة لقضية تحظى بأهمية وتتسم بالتشعب كقضية التشغيل، يصعب تصور 
ي العرض والطلب  إجراء التنسيق وإبداء التوجيه من دون هيكل شامل يمثل جان�ب

. وكان يجدر عىل  ف من عملية صنع السياسات، كما يمثل أصحاب المصلحة الرئيسي�ي
ية )NCHRD( أن  ي لتنمية الموارد الب�ش

ة يتم انتدابها من المركز الوط�ف أمانة صغ�ي
ية، وذلك من أجل ربطها مع احتياجات  تدعم المجلس الأعىل لتنمية الموارد الب�ش

المتابعة أو التحليل المهمة الخاصة بالمجلس. 

المصدر: المملكة الأردنية الهاشمية 2011
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ي تشكيل هيكل تنسيق ناجح؟ 
ما الدور الذي يمكن أن تقوم به نقابات العمال �ن

 التأكد من أن سياسة التشغيل الوطنية تصف بوضوح كافة جوانب هيكل التنسيق وكيفية إقامته سواء عىل الصعيدين  •
قليمي.  ي أو الإ

الوط�ف

ي إطار هيكل التنسيق بصورة ل يشوبها لبس.  •
ف �ف كاء الجتماعي�ي  التأكد من إيضاح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بال�ش

ة، وذلك عىل كافة مستويات هيكل التنسيق. بل  • ف عن العمال يتمتعون بالكفاءة والخ�ب اك ممثل�ي  الإ�ار عىل إرسش
ة  ي عملية الصياغة هو الأك�ش فاعلية، فكلما ازدادت المشاركة، ازدادت الخ�ب

ي أسهمت �ف
اك الجهات عينها ال�ت يعد إرسش

والفهم.

. ويتم ربط عملية تنسيق وتنفيذ سياسة  • ي تجنب النتشار المؤسسي
ي يمكن أن تستخدم �ف

اح الهياكل القائمة ال�ت  اق�ت
ي البالد فعليا إذا أمكن ذلك. 

التشغيل الوطنية بالهياكل المؤثرة �ف

فريقية من أجل متابعة مؤتمر قمة واجادوجو. ومن ثم يمكن أن  ي عدد من الدول الإ
تم تشكيل لجان توجيه �ف

يعهد إىل هذه اللجان بتوجيه سياسة التشغيل الوطنية. وهناك مثال آخر عىل تجنب الزدواجية هو استخدام 
ي عادة ما تضم إدارة للتخطيط والسياسة، كهيكل تنفيذي أو أمانة تنفيذية 

الوزارة المعنية بقضية التشغيل ال�ت
لدعم عملية التنفيذ. 

كاء  • اك ال�ش ي العمل عىل كافة المستويات، وإرسش
 بمجرد تشكيلها، حاولوا التأكد من استمرار هيكل التنسيق �ف

ورية فقط عند وجود مسألة  . وغالبا ما تتحول أجزاء من الهيكل إىل مجرد منتدى للحوار أو يتم اعتبارها �ف ف الجتماعي�ي
ي وآخرون، 2012(.

تتطلب التعامل معها )هاراس�ت
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دراسة حالة 

ي تطبيق
ف �ف ي عموم الص�ي

 دور اتحاد نقابات العمال �ف
سياسة التشغيل الوطنية

ك لسياسات  ي المجلس الوزاري المش�ت
ف  �ف يعد التحاد أحد الأعضاء السبع الأساسي�ي

التشغيل  والذي يضم 21 عضًوا، ويضطلع بمسؤولية صياغة السياسات ورصد التقدم 
الذي يتم إحرازه وإبالغ النتائج. أما الأعضاء الستة الأساسيون الآخرون فهم: وزارة 

ية والضمان الجتماعي، ووزارة المالية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصالح،  الموارد الب�ش
دارة الوطنية للصناعة والتجارة. ائب، والإ ي لل�ف

، والمكتب الوط�ف ي ف الشع�ب وبنك الص�ي

ي تقود إجراء عمليات التدقيق عىل سياسة 
ف الجهة الأساسية ال�ت ويعد اتحاد عموم الص�ي

ف سنويا بناًء عىل  التشغيل الوطنية وتتابع تنفيذها. وتجرى عمليات التدقيق مرة أو مرت�ي
طلب من مجلس الدولة. ويتم تنظيم عدد من مجموعات التدقيق والمتابعة بحيث 

ك.  تضم 21 عضوا من أعضاء المجلس الوزاري المش�ت

ية والضمان  ف بالتعاون مع وزارة الموارد الب�ش ي عموم الص�ي
ينظم اتحاد نقابات العمال �ف

ف الحملة السنوية  ي لعموم الص�ي
بية والتعليم والتحاد النسا�أ الجتماعي ووزارة ال�ت

ي شهر أيار/مايو، وحملة العمال المهاجرين من الريف إىل 
ويجية لتشغيل الشباب �ف ال�ت

ي شهر كانون الأول/يناير.
الح�ف �ف

ويقوم التحاد دوريًّا بإجراء عمليات التدقيق الخاصة به، وكذلك عمليات تقييم الآثار 
ف بوجه عام عىل فئات العمال  ك�ي تبة عىل تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية، مع ال�ت الم�ت

ة لمجلس الدولة.  ف عن العمل. وتقدم النتائج مبارسش ف والعاطل�ي المحروم�ي

 ، ف ولدى التحاد مراكز خاصة به لخدمات التوظيف ومراكز لمساعدة العمال المحروم�ي
ي تدعم تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية، وذلك من خالل توف�ي خدمات 

وهي المراكز ال�ت
ي وخدمات القروض البالغة الِصغر عىل سبيل المثال.

التوظيف والتدريب المه�ف
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التدقيق 
والمتابعة

المجلس 
الوزاري 

ك لسياسات  المش�ت
التشغيل

مراكز 
مساعدة 
العمال 
ف المحروم�ي

اتحاد نقابات 
ي عموم 

العمال �ف
ف الص�ي

مراكز 
خدمات 
التشغيل

عمليات 
التدقيق 
والتقييم 
الخاصة

الحملة 
السنوية 
لتشجيع 
التشغيل

ينبغي عىل النقابات أن تتعاون بشكل مستمر مع الوزارة المسؤولة عن التشغيل

ف والوزارات المؤثرة  كاء الجتماعي�ي ف ال�ش ، فهي الوسيط ب�ي ف كاء الجتماعي�ي ي تنسيق مساهمات ال�ش
ا �ف تؤدي هذه الوزارة دوًرا رئيسيًّ

ي ل تتعاطى عادًة مع الأمور المرتبطة بالعمل والأيدي العاملة. 
مثل وزارة المالية والقتصاد ال�ت

ي السنغال عىل الرغم 
اتيجية الحد من الفقر �ف لقد غابت الوزارة المسؤولة عن التشغيل عن عملية إعداد اس�ت

ف الذي يدعمهم ويحفزهم ويُحقق آراءهم  كاء الجتماعي�ي ي غياب النص�ي التقليدي لل�ش
من دعوتها للمشاركة. و�ف

كاء تقلًصا  دارة العامة، تقلصت مساحة المناورة أمام هؤلء ال�ش ومدخالتهم من الناحية الفنية والسياسية مع الإ
ًا، فقد كان التعامل وجًها لوجه مع وزارة القتصاد والمالية صعًبا؛ نظًرا لأن هذه الوزارة غ�ي معتادة عىل  كب�ي

.)D’Achon, 2011( ف كاء الجتماعي�ي التعامل مع ال�ش
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ي العملية
اك الفئات الضعيفة �ف يمكن للنقابات تطوير أدوات لإرسش

العمال غ�ي المنظمون

ي بعض البلدان، تدعم النقابات 
ي يوفرها قانون العمل. و�ف

ي القتصاد غ�ي المنظم من الحماية ال�ت
عادة ما يُستث�ف العاملون �ف

ي تأسيس منظمات خاصة بهم. 
ي إطار المؤسسات القائمة التابعة لهذه النقابات أو بمساعدتهم �ف

العمالية هؤلء العمال سواء �ف
ي ما يىلي بعض الأمثلة:

و�ف

ف  و، أُِقّر مرسوم صدر عام 1992 بإمكانية تأسيس العمال المستقل�ي ي ب�ي
تأسيس نقابات عمالية جديدة: �ف

ي أيلول/سبتم�ب 2006، أسس اتحاد عمال أمريكا الجنوبية
 لمنظمات خاصة بهم. و�ف

و والذي يضم  ي ب�ي
ف �ف  )Central Latinoamericana de Trabajadores( اتحاًدا جديًدا للعمال غ�ي المنظم�ي

. ف ثمانية نقابات وطنية للعمال غ�ي المنظم�ي

ي 
ي هياكل صنع القرار: تأسست �ف

ن �ن تغي�ي حالة النقابات العمالية القائمة لدمج رابطة العمال غ�ي المنظم�ي
ي تحالف النقابات 

ي عدد من القطاعات، وكانت لها كافة الحقوق التصويتية �ف
إسبانيا رابطة لأصحاب المهن الحرة �ف

العمالية.

: تأسست رابطة  ن كة مع شبكات العمال غ�ي المنظم�ي اكات أو منتديات سياسات مش�ت تأسيس شبكات أو �ش
ل.  ف ي 64 مقاطعة، وتضم 18000 عامل من الم�ف

ة الآن �ف ي عام 1995، وهي منت�ش
ف من المنازل البنغالية �ف العامل�ي

.HomeNet وتتبع هذه الرابطة التحاد الدوىلي لعمال النسيج والمالبس والجلود وشبكة

الشباب

ف تعزيز تشغيل الشباب ع�ب عدة وسائل، منها عىل  كاء التجاري�ي يعد الشباب مثالً آخر عىل فئات العمال الضعيفة، ويمكن لل�ش
، وتأسيس صناديق للتدريب. وتشهد العديد من البلدان الآسيوية  ي

سبيل المثال وضع وإدارة نظم للتعليم والتدريب المه�ف
ية. وتعد المشاركة ثالثية الأطراف عامالً  ي المجالس الستشارية الوطنية المعنية بالموارد الب�ش

فريقية مشاركة ثالثية الأطراف �ف والإ
يا وموريشيوس وسنغافورة  ف ي شيىلي ومال�ي

ي الجماعة الكاريبية و�ف
ي الدول الأعضاء �ف

ي تصميم نظم اعتماد المهارات الوطنية �ف
مؤثًرا �ف

وجنوب إفريقيا ورسي لنكا وتونس وتركيا والعديد من الدول الأوروبية.

.)ILO, 2013b( ي إدارة نظم التدريب الوطنية
ي بعض الدول الأوروبية ودول أمريكا الجنوبية، يشارك ممثلون عن الشباب �ف

و�ف
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دراسة حالة

ي �بيا
ك لتعزيز تشغيل الشباب �ف العمل المش�ت

ًرا بالًغا نتيجة الأزمة القتصادية العالمية؛  ر الشباب بصفة خاصة �ف ي �بيا، ت�ف
�ف

ف يعمل ثلث الشباب الذين  ي ح�ي
ي أك�ش من ثلث الشباب من البطالة، �ف

حيث يعا�ف
ي وظائف مؤقتة غ�ي محمية أو غ�ي منظمة. وغالًبا ما ل يتناسب 

وجدوا فرص عمل �ف
ي المدارس مع ما يبحث عنه أصحاب العمل، مما يصعب عىل 

تعليم الشباب �ف
الشباب مهمة العثور عىل وظيفة.

لمواجهة هذه المشكالت، عملت الحكومة ال�بية مع النقابات العمالية وأصحاب 
العمل عىل تصميم تدخالت سياسية جديدة؛ لمنح الشباب ولسيما ذوي المستويات 

يجاد عمل كريم والمحافظة عليه. وبدعم مقدم ع�ب  التعليمية المنخفضة فرصة لإ
ي تموله إيطاليا، أعدت النقابات العمالية ال�بية أداة تدريبية تستهدف  وع تجري�ب م�ش

الشباب الأك�ش تعرًضا لخطر البطالة طويلة الأجل.

ي �بيا، 
يطاىلي بدعم مبادرة تنفذها الهيئة الوطنية للتشغيل �ف كما يقوم التمويل الإ

ف الشباب الذين يعانون من محدودية  ي تقوم بالربط بشكل مبارسش ب�ي
وهي المبادرة ال�ت

فرص التعلم وأصحاب العمل الذين يقومون بتدريبهم عىل رأس العمل.
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يمكن للنقابات أن تنفذ بعض أنشطة خطة عمل السياسة بشكل مبارسش 

ي التنفيذ ع�ب طرق منها:
اك النقابات �ف يمكن إرسش

ي للعمال. •
تقديم التدريب المه�ف

ضمان معالجة مشكالت محددة تواجه المرأة العاملة وفئات محددة أخرى. •

ية/ متالزمة نقص  • وس نقص المناعة الب�ش ي القضايا الأخرى المتعلقة ببيئات العمل مثل ف�ي
 تقديم التوعية والتثقيف �ف

يدز(. المناعة المكتسب )الإ

ي حالت الت�يح أو الفصل  •
ي الحصول عىل عمل �ف

 تقديم المشورة وإعادة التدريب لمساعدة أعضاء هذه النقابات �ف
الجماعي. 

ي إسبانيا )Comisiones Obreras( معلومات وخدمات التوجيه والبحث عن 
تقدم النقابة العمالية الرئيسية �ف

ي تنظيم الأعمال الحرة. بالإضافة إىل ذلك، تقدم النقابة معلومات وخدمات 
عمل، كما أنها تساعد الأعضاء �ف

ي سوق العمل 
ي ذلك تحديد الفرص المتاحة �ف

ي دورات النقابة التدريبية بما �ف
توجيهية للعمال الذين يشاركون �ف

.)ILO, 2006( والتقييم الشخ�ي وفرص التدريب وأساليب البحث عن عمل
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ستان: دور النقابات العمالية  ف  قرغ�ي
ي للحد من الفقر

نامج الوط�ف ي ال�ب
�ف

ي تعت�ب إطار عمل التنمية 
ية، ال�ت ف أعلنت مجموعة مبادئ التنمية للجمهورية القرغ�ي

ستان هي الهدف  ف ي بالدولة، أن الرفاهة السياسية والجتماعية لشعب قرغ�ي
الوط�ف

طار  ة ح�ت عام 2010. وكانت المرحلة الأوىل من تنفيذ هذا الإ ي العام للف�ت
الوط�ف

اتيجية  اتيجية الوطنية للحد من الفقر. وتضمنت هذه الس�ت ي هي الس�ت
الوط�ف

ة ح�ت عام 2005.  وعات والأبحاث للف�ت امج والم�ش حزمة كاملة من الأنشطة وال�ب

ي وأمانته. 
طار عمل التنمية الوط�ف ي لإ

وصدر مرسوم رئاسي بتأسيس المجلس الوط�ف
وتشكلت لجان تنسيقية و23 فريق عمل. وكانت النقابات العمالية جزًءا من فرق 
ية عىل نطاق واسع طوال  العمل والتنسيق هذه. واستمر تنفيذ الأعمال التحض�ي

. ف عام�ي

ووضعت الأمانة مجموعة من الأنشطة بمواعيد نهائية للتنفيذ، ورصدت الموارد 
المالية الالزمة لهذه الأنشطة، وحددت النتائج المتوقعة منها. وكانت النقابات 
ي هذه الأنشطة؛ فعىل سبيل المثال: تولت 

ف الأطراف الفاعلة �ف العمالية من ب�ي
ي وتدريب 

ف الأساس القانو�ف اكات الجتماعية وتحس�ي النقابات مسؤولية تأسيس ال�ش
ف وإعادة تدريبهم. الموظف�ي

اتيجية  ي إعداد الس�ت
ستان �ف ف ي جمهورية قرغ�ي

وأسهم اتحاد النقابات العمالية �ف
ي ببناء مجتمع عادل. وساعد 

ي القسم المع�ف
الوطنية للحد من الفقر، وتحديداً �ف

احات لختبار الوسائل ومنهجية تقييم المعاي�ي الجتماعية. ي وضع اق�ت
الئتالف �ف

ي 
ف آلية توف�ي الدعم الجتماعي لمعادلة الزيادة �ف ي تحس�ي

كما ساعد التحاد �ف
 ، ف صدار بطاقات اجتماعية للمحتاج�ي ح لإ تكاليف الطاقة، وعمل عىل وضع مق�ت

ي مختلف المناطق. 
وهو برنامج من شأنه تقديم صورة أك�ش شمولية للفقر �ف

كما كانت النقابات قادرة عىل دمج مواقفها من زيادة الدخل الحقيقي والأجور 
اتيجية. ي أولويات الس�ت

ومعدلتها وتوف�ي فرص العمل �ف
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كاء،  ف ال�ش ي إطار من الحوار المفتوح والعادل ب�ي
اتيجية �ف وجرت أعمال إعداد الس�ت

ضافة إىل الندوات  كما عقدت مؤتمرات تناولت الأمور النظرية والعملية، بالإ
التمثيلية الدولية واجتماعات ومناقشات الطاولت المستديرة. وقد شاركت 

ي هذه الفعاليات، بل استضافت بنفسها مجموعة من تلك 
النقابات العمالية �ف

الفعاليات.  

ستان دورات تدريبية محلية  ف ي جمهورية قرغ�ي
ونظم اتحاد النقابات العمالية �ف

حات.  ؛ حيث كان يتم تحديد مواقف النقابات وإعداد المق�ت ف للنشطاء النقابي�ي
ي المناطق والأقاليم الت�ف أثناء تنفيذ 

وقد أجادت هياكل النقابات العمالية �ف
المشاريع المتعلقة بإمدادات المياه، وإعادة تأهيل المنشآت الجتماعية والثقافية 

ف عىل مستوى المناطق  والتعبئة الجتماعية. وساعد النقابيون العمال الجتماعي�ي
ي إعداد البطاقات الجتماعية وبطاقات الفقر

والأقاليم �ف

Semyonova, 2004, pp. p. 29-35 :المصدر

يمكن أن تضع النقابات العمالية عمليات موازية لدعم التنفيذ

يمكن أن تضع النقابات العمالية عمليات تشاورية موازية لزيادة فاعلية حشد التأييد لمواقفها، وضمان تمثيل مصالحها. ومن 
المعلوم أن زيادة الفاعلية تستلزم ربط جهود حشد التأييد السياسي بالمنتديات الوطنية. 

ي تنفيذ 
رادة السياسية لتنفيذ سياسات التشغيل الوطنية، يمكن أن تضطلع النقابات العمالية بدور �ف وعندما تفتقر الحكومات إىل الإ

ي زنجبار عندما ضعفت جهود السياسة الوطنية.
هذه السياسات. وكان هذا ما حدث �ف
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اتيجية موازية ي زنجبار تضع اس�ت
 النقابات العمالية �ف

 من أجل ضمان فرص عمل كريمة 

ي الطريق نحو تحقيق 
ا �ف يعد خلق فرص عمل منتجة ومستدامة عنً�ا أساسيًّ

أهداف رؤية زنجبار طويلة المدى. وتهدف سياسة زنجبار للتشغيل لعام 2009 
نتاجية الوطنية؛ بغية الوصول إىل التشغيل المنتج الكامل والختياري،  ف الإ إىل تحف�ي

اتيجية  ف إنتاجية العمل. وقد صنفت اس�ت والحد من البطالة ومعدلتها وتحس�ي
ة  ف ة من 2010 - 2015 خلق فرص العمل تحت باب الرك�ي النمو والحد من الفقر للف�ت

الأوىل »النمو والحد من فقر الدخل«.

ي عام 
وقد تأسس مؤتمر النقابات العمالية الزنجبارية كمنظمة عمالية جامعة �ف

ي نظمها 
ي إحدى ورش العمل ال�ت

ي المنطقة. و�ف
2002 عقب اندماج تسع نقابات �ف

ف  المؤتمر بدعم من مجلس النقابات العمالية الدانمركية للتنمية والتعاون الدولي�ي
رادة السياسية الالزمة  ي كانون الأول/ديسم�ب 2011، شدد المشاركون عىل غياب الإ

�ف
الوطنية. التشغيل  لتنفيذ سياسة 

اتيجية النقابات العمالية المعنية بالعمل  وانطالًقا مما سبق، أعد المؤتمر اس�ت
ي تسعى إىل اعتبار جهود خلق فرص العمل ضمن أولويات 

الكريم والتشغيل، وال�ت
التخفيف من حد الفقر والتنمية القتصادية والجتماعية. ورأى المؤتمر أن 

ي زنجبار هو الحوار 
أنسب منهج لتوف�ي فرص العمل الكريمة وتشجيع التشغيل �ف

الجتماعي. 

ي إيجاد فرص 
وتوجد طرق مختلفة يمكن أن تسهم من خاللها النقابات العمالية �ف

ي زنجبار:
عمل كريمة �ف

ي زنجبار؛ إذ إن الحرية النقابية  •
ام وتدعيم الحرية النقابية �ف  ضمان اح�ت

ي يقوم عليها الحكم الرشيد والمساءلة، وضمان 
من الركائز الأساسية ال�ت

ي النقابات الخاصة بهم.
ف �ف مشاركة العامل�ي
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ف عىل حشد  •  تدعيم قدرة النقابات العمالية وقوتها من خالل التحف�ي
الأعضاء والتمثيل الفعال وتقديم الخدمات لأعضاء النقابات والعمال.

ي حمالت التأييد والضغط المنهجية للمطالبة بفرص عمل كريمة  •
 النخراط �ف

ي خلق فرص 
ف عىل دور المرأة والشباب �ف ك�ي ي زنجبار. وينبغي زيادة ال�ت

�ف
ي المناطق الريفية، من خالل مبادرات التنمية القتصادية 

العمل، ولسيما �ف
المحلية والقتصاد المحىلي والمؤسسات العامة.

ًة  •  ضمان أن المفاوضة الجماعية هي أك�ش إسهامات النقابات العمالية مبارسش
ي جهود خلق فرص العمل والحد من الفقر.

�ف

ام حقوق النقابات العمالية عن� محوري لالزدهار  •  التشديد عىل أن اح�ت
القتصادي.

نتاجية باعتبارها من عوامل خلق فرص العمل  • ن الإ  دعم آليات تحس�ي
ف مستوى المعيشة. وتحس�ي

 دراسة تحول النقابات العمالية إىل أطراف اقتصادية رئيسية من خالل  •
تأسيس مؤسسات قائمة عىل العمال.

Source: ZATUC/LO-FTF, 2011
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 المرحلة السابعة: المتابعة والتقييم - كيف يمكن التحقق من أن الإجراءات والخطوات . 3.7

المنفذة تعمل؟

عداد الإ

تحديد القضية

الصياغة

تخطيط العملالعتماد

التنفيذ

 التقييم والمتابعة

توفر المتابعة بيانات موثوقة وتعليقات مفيدة حول تنفيذ السياسات، وهي عملية مستمرة تساعد الأطراف المعنية المسؤولة عن 
ف أن التقييم هو تحليل لبيانات المتابعة للتأكد من نجاح  ي ح�ي

ي إنجاز العمل المطلوب منها، �ف
ة �ف تنفيذ السياسات مساعدة مبارسش

ات متباعدة من دورة حياة  أو إخفاق السياسات والوقوف عىل الأسباب وراء هذا النجاح أو الإخفاق. وتجري عملية التقييم عىل ف�ت
السياسة، وغالًبا ما يكون ذلك كل خمس سنوات.

ها وطبيعة التحديات  ي يمكن من خاللها قياس مدى تحقيق أهداف وغايات السياسة وتأث�ي
والمتابعة والتقييم مًعا هما الآلية ال�ت

والقيود، فهما أداة لتنقيح السياسة الحالية وإعداد السياسات المستقبلية. كما أن المتابعة والتقييم يدعمان الحوار حول السياسات 
انية. ف ي التعب�ي عن اختياراتها السياسة وحشد الموارد أثناء مناقشة الم�ي

؛ إذ يساعدان الحكومة �ف ف كاء الجتماعي�ي ف الحكومات وال�ش ب�ي
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وتوضح المتابعة والتقييم ما إذا كان يتم تنفيذ السياسة عىل النحو الصحيح أم ل، وما إذا كان يتم تنفيذ السياسة الصحيحة أم 
ل. وينبغي أن تتضمن كافة سياسات التشغيل الوطنية وصًفا لإطار المتابعة والتقييم.

أنواع التقييم

ي 
ي تم جمعها �ف

يوجد نوعان من التقييم الذي يىلي عملية المتابعة، وهما تقييم العملية؛ حيث يتم استخدام المعلومات ال�ت
ي النتائج. ويتم قياس رفاهة الأفراد أو الأرس 

ي تحقيق المستهدفات، وتقييم الأثر الذي ينظر �ف
توضيح أسباب النجاح أو الإخفاق �ف

ات نتيجة العوامل  امج. ويصعب أحيانًا قياس هذه التأث�ي امج ومقارنتها بما كان ليحدث بدون هذه ال�ب ات ال�ب أو العائالت وتأث�ي
ي يحتمل أن تؤثر عىل رفاهة الأفراد. 

الأخرى ال�ت

ما الذي يحدث للسياسة؟

 هل تم تنفيذ السياسة عىل النحو المتوقع؟

ما هو تأث�ي السياسة؟

المتابعة

تقييم العملية

تقييم الأثر 

: الإخفاق النظري الذي يحدث عندما  ف ي تحقيق التأث�ي المطلوب، عادًة ما يكون هذا الإخفاق أحد نوع�ي
وعندما تخفق السياسات �ف

ي تحقيق الأثر المطلوب؛ فعىل سبيل المثال، تتخذ الدولة إجراءات 
تنفذ السياسة عىل النحو المقصود منها، ولكنها تخفق �ف

ف الشباب ل تزال مرتفعة. ورغم تنفيذ إجراءات  ف تعليم الشباب بهدف الحد من البطالة بينهم، غ�ي أن معدلت البطالة ب�ي لتحس�ي
ات عىل أرض الواقع، مما قد يش�ي إىل أن نظرية ربط بطالة الشباب بضعف مستوى التعليم قد تكون  السياسة لم تحدث تغي�ي
ي هو إخفاق التنفيذ، ومن ذلك عىل سبيل المثال عدم تجاوب نظام التعليم والتدريب الذي وضعته 

غ�ي صحيحة. والنوع الثا�ف
السياسة مع احتياجات سوق العمل، أو عدم سهولة استفادة الشباب من هذا النظام.

وينبغي أن ينظر تقييم سياسة التشغيل الوطنية إىل العوامل الآتية: 

الرتباط بالواقع: هل تم تحديد المشكلة تحديًدا صحيًحا؟ هل تم إغفال أي جوانب مهمة؟ هل كان المنطق وراء التدخل 
صحيًحا؟ ولماذا؟

الفاعلية: هل تم تحقيق النتائج المخطط لها أم ل؟ ولماذا؟

الكفاءة: هل تم استغالل الموارد عىل أفضل نحو ممكن؟ ولماذا؟ 

ي تحقيق أهدافها طويلة الأجل؟ ولماذا؟ وهل حقق 
الأثر المقصود وغ�ي المقصود: إىل أي مدى أسهمت السياسة �ف

وع أي نتائج إيجابية أو سلبية غ�ي متوقعة؟  الم�ش

ات إيجابية مستمرة بعد انتهائها؟ ولماذا؟ الستدامة: هل حققت السياسة تأث�ي
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ي يتألف منها إطار المتابعة والتقييم الجيد؟
ما العنا� ال�ت

ي المتابعة والتقييم. وتختلف أطر المتابعة والتقييم 
ينبغي أن توضح سياسة التشغيل الوطنية إطار العمل الذي سيتم اعتماده �ف

ي سياسات التشغيل الوطنية من دولة لأخرى، وإن كان ينبغي أن تتضمن أدواًرا ومسؤوليات محددة تحديًدا واضًحا 
المدمجة �ف

انيات واقعية، وتقييًما لأي حواجز قد تعيق عملية جمع البيانات.  ف وأطًرا زمنية معقولة وم�ي

ويكون إطار المتابعة والتقييم مستداًما م�ت كان وثيق الصلة بالواقع وفعالً وكفًؤا. وينبغي أن تت�ف النقابات العمالية بيقظة 
لضمان تلبية إطار المتابعة والتقييم للمعاي�ي السابقة.

ي تعد المعلومات وتستخدمها، وحدد احتياجات 
ويكون إطار العمل وثيق الصلة بالواقع م�ت حدد عىل نحو واضح الأطراف ال�ت

ف مصلحة الإحصاءات الوطنية والوزارة المسؤولة عن التشغيل. هذه الأطراف. وينبغي أن توجد روابط وثيقة ب�ي

ي عملية صنع القرار. وينبغي أن يحدد الإطار 
ي الوقت المناسب معلومات يمكن استخدامها �ف

ويكون إطار العمل فعالً م�ت وفر �ف
ف الأطراف المعنية المختلفة. هيكل تدفق المعلومات ومواعيده ب�ي

ويكون إطار العمل كفًؤا م�ت حقق النتائج المطلوبة بتكلفة مقبولة.

ات  ات ذكية »SMART« لمراقبة تحقيق المستهدفات، ويُقصد بالمؤرسش وتسعى أطر المتابعة والتقييم الجيدة إىل استخدام مؤرسش
ات: الذكية تلك المؤرسش

Specific محددة

Measurable قابلة للقياس

Achievable قابلة للتحقيق

Relevant ذات الصلة

ي
  Time-bound المرتبطة بجدول زم�ف

ي مراقبة سياسة التشغيل الوطنية؟
ي يمكن أن تؤديها النقابات العمالية �ف

 ما الأدوار ال�ت

يمكن أن تضطلع النقابات العمالية بأدوار مختلفة بوصفها جهات مقدمة ومستخدمة للمعلومات وجهات متابعة ومراقبة أيًضا 
.)ILO, 2012(

ي تدور حول أولويات ونتائج عمليات المتابعة  •
ي المناظرات والمناقشات ال�ت

 يمكن أن تسهم النقابات العمالية �ن
ف إطار متابعة التشغيل ونظام المتابعة  والتقييم. ويمكن أن تعمل النقابات أيًضا عىل ضمان وجود روابط ب�ي

ي العام، ومن ذلك عىل سبيل المثال: مصلحة الإحصاءات الوطنية.
الوط�ف

ات  • ي اختيار مؤرسش
ي تصميم نظام المتابعة والتقييم من خالل المساعدة �ف

 يمكن أن تشارك النقابات العمالية أيًضا �ف
تشغيل واقعية.
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ة  • ف  يمكن أن تقوم النقابات العمالية بأنشطة المتابعة وتقديم التحليالت والمشورة السياسية؛ إذ تمتلك النقابات م�ي
ي حدود إطار العمل المحدد، 

ي أنواع معينة من المتابعات. ويمكن تكليف النقابات بتنفيذ أنشطة المتابعة �ف
تنافسية �ف

وربما تختار النقابات تنفيذ أنشطة المتابعة الخاصة بها خارج حدود النظام.

ي تحليل السياسات.  •
ي حالة امتالك النقابات العمالية لقدرات بحثية، يكون استقالل هذه النقابات إسهاًما مفيًدا �ف

 �ف
ف  كاء الجتماعي�ي وتعتمد بعض الأنظمة أيًضا عىل معاهد البحث المستقلة والجامعات والمنظمات غ�ي الحكومية وال�ش

الآخرين.

ي متابعة  •
 يمكن أن تنفذ النقابات أنشطة مراقبة موجهة نحو الإجراءات؛ فعىل سبيل المثال، قد ترغب النقابات �ف

كات. يمكن أن تتابع النقابات الموقف عن كثب من جهة  تنفيذ برامج التشغيل عىل المستوى المحىلي أو مستوى ال�ش
ي البيئات السياسية الصعبة، يحتمل 

امج للنتائج المرجوة. و�ف ي حالة عدم تحقيق ال�ب
العمال، والتدخل بشكل مبارسش �ف

ي مواجهات مع الدولة من ن�ش تقارير تنتقد الحكومة. 
أن يكون التدخل المبارسش أقل تسبًبا �ف

ي تحويل المعلومات إىل نواتج  •
ة �ف  يمكن للنقابات العمالية ن�ش المعلومات وتوزيعها، وتمتلك بعض النقابات خ�ب

عالم والتوعية العامة. ي ذلك حمالت الإ
مناسبة لقطاع عريض من الفئات المحلية المستهدفة، بما �ف

ف التنفيذ وسياسة  •  يمكن أن تقوم النقابات العمالية بإعداد التقارير والتعب�ي عن المخاوف المتعلقة بغياب التساق ب�ي
التشغيل الوطنية. ويمكن أن تقدم هذه المخاوف إىل الحكومة من خالل إعداد تقارير دورية أو مراجعة خطة العمل.

ي بعض البيئات 
ي لجانها أو مجموعات عملها. ولكن �ف

ف عن النقابات العمالية �ف ان معظم أنظمة المتابعة والتقييم تشمل ممثل�ي
ي معية وتحت سيطرة الحكومة.

السياسية، قد تفضل النقابات العمالية البقاء خارج النظام؛ مخافة السقوط �ف
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دراسة حالة

ي روسيا
مراقبة النقابات العمالية لسوق العمل �ف

؛ مما دفع اتحاد النقابات  ي سوق العمل الروسي
ي تفاقم المشكالت المعلقة �ف

تسببت الأزمة المالية العالمية �ف
ي عدد من 

ي سوق العمل. وتم وضع نظام المتابعة �ف
العمالية الروسية المستقلة إىل بدء مراقبة الأوضاع �ف

ا منذ  ، وأصبحت عملية المتابعة تتم أسبوعيًّ ي التحاد الروسي
القطاعات القتصادية والمناطق الجغرافية �ف

ين الأول/أكتوبر 2008. ت�ش

وكان الحصول عىل المعلومات يتم من خالل منظمات النقابات العمالية الأساسية واللجان المركزية 
قليمية للنقابات العمالية. وكانت هذه الجهات تجمع إحصائيات أسبوعية  للنقابات القطاعية والتحادات الإ
ف يتوىل التحاد تحليلها  ي ح�ي

ي من مشكالت تتعلق بالجوانب الجتماعية والعمالية، �ف
ي تعا�ف

كات ال�ت عن ال�ش
ي تنفذها وزارة الصحة والتنمية الجتماعية 

ا. وجاءت جهود المتابعة هذه لتكمل أنشطة المتابعة ال�ت أسبوعيًّ
ف عن العمل. ي اعتبارها جميع العاطل�ي

الروسية؛ نظرًا لأن الحكومة والسلطات المحلية لم تأخذ �ف

وقد ركزت متابعة النقابات العمالية عىل:

قرارات الفصل من العمل. •

تخفيض الرواتب وتأخر دفعها. •

 تأخر دفع الزيادات أو المدفوعات الأخرى المنصوص عليها بموجب التفاقيات  •
الجماعية.

رفض أصحاب العمل إبرام التفاقيات الجماعية أو تمديد رسيانها. •

تطبيق نظم تخفيض ساعات العمل. •

إيقاف العمل. •

دارة. • تطبيق الإجازات الإجبارية بناًء عىل رغبة الإ

كات. • ي تدفعها ال�ش
معدلت الفائدة عىل الئتمان ال�ت

وقائع رفض الئتمان. •

ف العمل. • ي يصاحبها عادًة انتهاك صاحب العمل لقوان�ي
المشكالت الأخرى ال�ت

ي اللجنة الروسية الثالثية ثالثية الأطراف بتنظيم العالقات 
تم عرض النتائج للمناقشة �ف

ي اللجنة الحكومية المعنية بالتنمية المستدامة لالقتصاد 
الجتماعية والعمالية، و�ف

. الروسي
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النتائج المحققة

ي تشجيع التشغيل، وتم وضع 
أ�ت النقابات العمالية عىل توسيع دور الحكومة �ف

ي كافة مناطق الدولة. وتم تنفيذ هذه 
ي سوق العمل �ف

إجراءات للحد من التوتر �ف
انية التحادية؛  ف ة من 2009 إىل 2011. وجاء تمويل الأنشطة من الم�ي الإجراءات خالل الف�ت

ة من أوائل  مما أدى إىل تخفيض معدل البطالة المسجلة بمقدار 1.4 مرة خالل الف�ت
2009 إىل الربع الثالث من عام 2011.

امج  ي ال�ب
اك ما يزيد عن 5 مليون نسمة �ف وعىل مستوى روسيا التحادية بالكامل، تم إرسش

المختلفة من أوائل 2009 وح�ت أيلول/سبتم�ب 2011. وتضمنت الأنشطة:

ي للعمالة المهددة بالت�يح. •
التدريب المه�ف

تنظيم أعمال مؤقتة وعامة. •

توف�ي فرص للتدريب الداخىلي )التدريب عىل رأس العمل( لخريجي المعاهد المهنية. •

ي ذلك إعادة نقلهم لمناطق أخرى لشغل  •
ف بما �ف  تقديم دعم محدد الأهداف للمواطن�ي

وظائف متاحة.

ف عن العمل عىل تنظيم تداب�ي لتعزيز ريادة الأعمال  •  اتخاذ تداب�ي لتشجيع العاطل�ي
ف عن العمل.  والعمل الحر للسكان العاطل�ي

ي 
ي تأسيس فريق العمل المع�ف

وقد ساعد نظام المتابعة الخاص بالنقابات العمالية �ف
بتطوير القرى أحادية الصناعة ضمن اللجنة الحكومية للتنمية والتكامل. وتضمن 

، والمؤسسات الدولية  ف عن الحكومة وإدارة رئيس التحاد الروسي فريق العمل ممثل�ي
ي تمتلك الدولة حصًصا فيها، ومؤسسات التنمية واتحاد النقابات 

والمصارف ال�ت
العمالية الروسية المستقلة. وساعد الدعم الحكومي الموجه لتطوير القرى أحادية 
ي الحد من البطالة. 

الصناعة عىل إيجاد أماكن عمل جديدة، مما أسهم بشكل كب�ي �ف
ف القرى أحادية الصناعة  وخالل عام 2010 - 2011، وقع الختيار عىل 50 قرية من ب�ي

ي عام 
انية التحادية )35 قرية �ف ف والبالغ عددها 335 قرية للحصول عىل دعم من الم�ي

ي 2011(.
2010 و15 قرية �ف

ي تم جمعها أثناء متابعة النقابات العمالية )عىل سبيل المثال، 
وساعدت البيانات ال�ت

ٍ من المشكالت  كات معينة( عىل حل كث�ي ي رسش
البيانات المتعلقة بديون الراتب �ف

بمساعدة الحكومة. وعكست معلومات متابعة النقابات العمالية بيانات أك�ش تفصيالً 
ي تقدمها الإحصاءات الرسمية.

كات بعينها مقارنًة بالبيانات ال�ت عن رسش
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ة الأجل  وقد أتاح نظام متابعة النقابات العمالية أيًضا إمكانية إعداد تقديرات قص�ي
ي بعض المناطق والقطاعات 

دقيقة، مما مّكن من الكشف عن المشكالت ب�عة �ف
كات المحددة واتخاذ الإجراءات الالزمة.  القتصادية وال�ش

ي ل 
ي الدولة ال�ت

وري أن نوضح أن هذه المتابعة كانت هي المتابعة الوحيدة �ف ومن ال�ف
تقوم عىل المعلومات المستلمة من أصحاب العمل. 

Esaulova, 2011 :المصدر
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ثالثة نماذج لأطر تنسيق سياسات التشغيل الوطنية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها

الدولة: أوغندا

المتابعة والتقييم والتمويلالتنفيذالتنسيق والتوجيه

ي عاىلي المستوى بعضوية 
مجلس تشغيل وط�ف

ف العام الدائم أو الرئيس  عىل مستوى الأم�ي
التنفيذي ومشاركة من مختلف الوزارات 

. ف كاء الجتماعي�ي والدوائر والوكالت وال�ش

نطاق الختصاص:

يقوم هذا المجلس بتوجيه الجهود الرامية إىل 
تنفيذ السياسة والرقابة عليها؛ ويحدد مجالت 

ح طرًقا لدمج  التنفيذ ذات الأولوية؛ ويق�ت
ي كافة قطاعات القتصاد؛ 

هدف التشغيل �ف
ي رفع الوعي بمختلف أبعاد مشكلة 

ويساعد �ف
التشغيل؛ ويضع توجيهات إرشادية؛ ويحدد 

مستهدفات للتشغيل.

تنص السياسة عىل أن تضطلع الحكومة 
بالمسؤولية الكاملة عن تنفيذ السياسة بمشاركة 

ي تضم القطاع 
كافة الأطراف الأخرى ال�ت

الخاص ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال 
كاء التنمية والمنظمات غ�ي الحكومية  ورسش

والمنظمات المجتمعية والأفراد.

ف  تعاون اتحاد أصحاب الأعمال الأوغندي�ي
ف  كاء اجتماعي�ي والنقابات العمالية باعتبارهم رسش

مع الوزارة المعنية بالعمل والأجهزة الأخرى 
ي مراقبة إنجاز أهداف هذه السياسة 

المعنية �ف
ي ن�ش المعلومات. ويتم تشجيع كل من 

و�ف
رابطات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية 

ًا من  عىل أن تضم إىل عضويتها عدداً كب�ي
ة الحجم غ�ي المسجلة بما  المؤسسات صغ�ي
ي ذلك أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم 

�ف
/ ف عامل واحد أو عامالن والأعضاء العرضي�ي

. ف الموسمي�ي

يتم مراقبة وتقييم تنفيذ تداب�ي السياسة 
وأثرها عىل كافة المستويات بصفة دورية 

ات مناسبة. باستخدام مؤرسش

يستلزم ذلك المشاركة الكاملة من كافة 
الوزارات والدوائر والوكالت والقطاع الخاص 

ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع 
. ي

المد�ف

من غ�ي المتوقع الحصول عىل أي تمويل 
. وتتوزع مسؤولية تمويل سياسة  ي

إضا�ف
التشغيل الوطنية عىل الوزارات والدوائر 
والوكالت المعنية إضافة إىل الحكومات 
ف ومنظمات  كاء الجتماعي�ي المحلية وال�ش

. ي
المجتمع المد�ف
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الدولة: الأردن

المتابعة والتقييم والتمويلالتنفيذالتنسيق والتوجيه

يرأس المجلس الأعىل لتنمية الموارد 
ية رئيس مجلس الوزراء، ويتألف  الب�ش

المجلس من أعضاء من الوزارات 
الرئيسية المعنية بقضايا الموارد 

ية والعمل )التعليم، والتعليم  الب�ش
، والعمل، والقتصاد، والتجارة(،  العاىلي

بالإضافة إىل ممثىلي القطاع الخاص 
والنقابات العمالية والمؤسسات الفنية 

المتخصصة.

سوف يتوىل المجلس الأعىل لتنمية 
ية بمجرد تأسيسه ودخوله  الموارد الب�ش

مرحلة التشغيل الكامل مسؤولية 
مراجعة التقارير ربع السنوية واتخاذ 
ف الوزارات  قرارات التنسيق الالزمة ب�ي

والهيئات العامة. وسوف يراجع 
المجلس الأعىل أيًضا تقريًرا سنويًّا عن 

س�ي العمل يعده فريق التنفيذ، ويقدمه 
ي حالة 

لمجلس الوزراء لعتماده �ف
ي خطة 

ات �ف اشتمال التقرير عىل تغي�ي
العمل.   

ح أيًضا أن يصبح المركز  ومن المق�ت
ية أمانة  ي لتنمية الموارد الب�ش

الوط�ف
عامة للمجلس الأعىل لضمان وضع 
ف  اه�ي سياسات مبنية عىل الأدلة وال�ب

ي الوقت 
وتوف�ي المعلومات والتحليل �ف

المناسب لصناع القرار.  

اتيجية التشغيل  ض أن تخضع اس�ت ويف�ت
الوطنية إىل عملية تحديث كاملة كل 3 

سنوات.  

تألف فريق التنفيذ من كافة الوزارات وهيئات 
القطاع العام المسؤولة عن تنفيذ إجراءات 

متعددة. واختار مجلس الوزراء وزارة العمل 
لقيادة فريق التنفيذ ورفع التقارير إىل مجلس 

الوزراء والمجلس الأعىل لتنمية الموارد 
ية )بمجرد تأسيسه( حول التقدم المحرز  الب�ش

ي عملية التنفيذ.
�ف

ض أن يجتمع فريق التنفيذ بصفة شهرية  يف�ت
وعات  مع الفرق الفرعية أو مجموعات الم�ش

الفرعية لدراسة موضوعات مثل العرض 
والطلب والجوانب التنظيمية.

ويعد فريق التنفيذ تقريًرا ربع سنوي حول 
ي 

ي إطار الجدول الزم�ف
التقدم المحرز �ف

ي خطة التنفيذ. وستعمل 
ات الواردة �ف والمؤرسش

خطة التنفيذ عىل تلخيص أي تحديات أو 
اح السبل الالزمة للتغلب عليها.  تأخ�ي واق�ت

ات الطارئة عىل  ف عرض التغي�ي وسيتع�ي
وعات وخطة التنفيذ عىل  ملخصات الم�ش

فريق التنفيذ عىل أن يعتمدها وزير العمل. 
ات عىل خطة العمل  ف تسليم أي تغي�ي ويتع�ي

إىل مجلس الوزراء لعتمادها.   

سيكون هناك حاجة إىل وجود وحدة تنفيذ 
افية  ة لكن عىل درجة عالية من الح�ت صغ�ي

لدعم فريق التنفيذ. 

تجري عملية المتابعة والتقييم عىل المستوى 
  : ف ف حكوميت�ي المؤسسي داخل وحدت�ي

ي وزارة  •
 وحدة إدارة الأداء الحكومي �ف

تنمية القطاع العام

ي مكتب رئيس الوزراء •
وحدة التسليم �ف

ف  ساعدت إدارة الأداء الحكومي عىل التوفيق ب�ي
ات  اتيجية التشغيل الوطنية ومؤرسش ات أداء اس�ت مؤرسش

أداء الأجندة الوطنية، وزودت فريق التنفيذ بنظام 
ي كل نشاط من 

آىلي لتحديث التقدم المحرز �ف
دارة تدريًبا مكثًفا للفريق  الأنشطة. كما وفرت الإ

حول مراقبة النظم وتقييمها. 

رفعت وحدة التسليم خطة التنفيذ عىل موقعها 
ي المتاح أمام الجمهور، ومن المنتظر أن 

و�ف لك�ت الإ
ترفع تقريًرا شهريًّا إىل رئيس الوزراء لمتابعة س�ي 

عملية التنفيذ.

وبعيًدا عن هذا، ل يوجد حالًيا برنامج تقييم مستقل 
اتيجية التشغيل الوطنية، وهو  ي ما يتعلق باس�ت

�ف
ما يستدعي تنمية هذه المقدرة بطريقة مستدامة 

ي هيئة حكومية لديها قدر كب�ي من الستقالل عن 
�ف

الوزارات والهيئات المنفذة.   

ية الهيئة  ي لتنمية الموارد الب�ش
ويعد المركز الوط�ف

العامة المثالية للقيام بهذا الدور؛ حيث يدخل 
ي دائرة 

ية وسياسات التشغيل �ف تقييم الموارد الب�ش
اختصاصه، كما أنه مستقل عن أي من الوزارات 

التنفيذية. ويلزم عىل المركز بناء وتطوير قدرات 
التقييم للقيام بهذا الدور.
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ن الدولة: الص�ي

المتابعة والتقييم والتمويلالتنفيذالتنسيق والتوجيه

ي عام 2003 
ي �ف

تم إطالق اجتماع وزاري ثال�ش
لتوجيه سياسة التشغيل وتنسيقها،  ويضم 

الجتماع 21 عضًوا من وزارات مهمة ومصلحة 
الإحصاء والنقابات العمالية وجمعية الشباب 

عاقة وجمعية  واتحاد المرأة واتحاد ذوي الإ
الصناعة والتجارة وحاكم كل مقاطعة. 

وترأست وزارة العمل أول الجتماعات؛ حيث 
رأس الجتماع نائب رئيس الوزراء؛ وذلك 
لضعف المشاركة من قبل بقية الوزارات. 

وتكمن أهمية مشاركة هذا المستوى الرفيع 
ي التأكد من الحصول عىل تأييد 

من السلطة �ف
ام كافة الأطراف الفاعلة.    ف وال�ت

ي بداية 
ف سنويًّا: مرة �ف يجتمع المجلس مرت�ي

العام لتحديد خطة العمل السنوية، ومرة 
ي نهاية العام لمراجعة وتقييم س�ي الخطة 

�ف
وتنفيذها.

يوفر قانون سياسة التشغيل لعام 2008 
ات الالزمة لنظم التنسيق عىل  التحض�ي

. وتضطلع المستويات  المستوى المحىلي
ي يضطلع بها 

المحلية بالوظيفة عينها ال�ت
 . ي لكن عىل المستوى المحىلي

الجتماع الوط�ف
ف  وتضم هذه المستويات نواب المحافظ�ي

ف  ف وممثل�ي كاء الجتماعي�ي ومدراء التوظيف وال�ش
عن الوزارات الرئيسية. 

تمثل خدمة التشغيل الحكومي آلية التنفيذ 
ف عىل الحكومة بكل  الرئيسية، حيث يتع�ي
مستوياتها تحديد مستهدفات التشغيل، 

وتتحمل مسؤولبة تحقيق أهداف التشغيل 
المتفق عليها.  

يضم نظام التقييم والمتابعة خمسة مكونات:

الفحص من القمة إل القاع  يتم هذا . 1
الفحص عن طريق الجتماع الوزاري باسم 

مجلس الدولة أو عن طريق فريق محىلي 
دارات باسم الحكومة المحلية  من الإ

لفحص س�ي التنفيذ والأداء.

 الرقابة المجتمعية من القاع إل القمة. 2
تخصص الحكومة بكل مستوياتها هاتًفا 

ا وصندوًقا بريدياً وخالفه  ونيًّ
وموقًعا إلك�ت

لتلقي الآراء حول مسائل التشغيل من كافة 
فئات المجتمع.

حمالت تفتيش خاصة تنظم هذه . 3
الحمالت عىل كافة مستويات الحكومة 

دارات  من خالل المقابالت مع مختلف الإ
 ، ف كاء الجتماعي�ي والجامعات وال�ش

ف وخالفه.  والمؤسسات، والأفراد العاطل�ي
ي 

وتركز هذه الحمالت عىل المناطق ال�ت
تواجه صعوبات بحيث يمكن تقديم 

رشادات وحل المشكالت.   الإ

اف الفردي . 4 اف الفردي يجري الإرسش �ش الإ
عن طريق النقابات العمالية والتحاد 

ي للصناعة والتجارة وغ�ي ذلك من 
الصي�ف

المؤسسات.

ي الذي تم تدشينه . 5 نامج التجري�ب ال�ب
ي عام 2011 من قبل وزارات المالية 

�ن
ًا  والعمل، وتم تحديد ستة ع�ش مؤرسش

لتقييم نتائج سياسات التشغيل الوطنية 
ي إدارة 

بالإضافة إىل الأداء الحكومي �ف
واستخدام صندوق العمل.

ترتبط مخصصات الموارد بنظام المتابعة 
ي 

والتقييم؛ لضمان استخدام المال العام �ف
ا  تحقيق مستهدفات العمل المتفق عليها محليًّ

ا. وقوميًّ

المصادر: جمهورية أوغندا  2011؛ وانج 2013؛ المملكة الأردنية الهاشمية 2011.
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