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 خاصة في الجلسة العامةالمناقشة ال من أجلمذكرة معلومات أساسية 

 "مهارات للمستقبل"

االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ  إلىأُعّدت هذه الوثيقة التي تُكّمل تقرير المدير العام 

لمناقشة الخاصة في الجلسة العامة المعنونة:"مهارات من أجل اإضافية  كموارد(، لتستخدم 6102)جنيف، 

 للمستقبل".

 مقدمة

 0لسنين.اآسيا والمحيط الهادئ والدول العربية من جهودها لتحسين نُظم المهارات على مر  كثيرة في بلدان تكثّف .1

ويُعتبر االستثمار في تعليم الشباب من القوى العاملة وتدريبهم عامالً رئيسياً لزيادة القابلية لالستخدام والحد من 

 الفقر وتحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية وتيسير نمط من النمو االقتصادي يكون شامالً ومنصفاً. 

وسيلة كالمناسبة  لمهارات المهنية والتقنيةاتعزيز  زيادةمن أجل التنمية المستدامة إلى  6101ويدعو برنامج عام  .2

للنهوض بالعمالة والوظائف الالئقة وتنظيم المشاريع. ويُعبّر عن أهمية تنمية المهارات بشكل خاص في هدف 

عينه عنصراً أساسياً من عناصر تحقيق األهداف  ، لكن تعزيز المهارات يشكل في الوقت4التنمية المستدامة 

( والمساواة 0( والقضاء على الفقر )هدف التنمية المستدامة 8األخرى، كالعمل الالئق )هدف التنمية المستدامة 

(. وفي المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث، تُشكل تنمية 5بين الجنسين )هدف التنمية المستدامة 

 هماً من جهود االنتعاش الشامل. المهارات جزءاً م

وال تزال نُظم تنمية المهارات في الكثير من بلدان اإلقليم تواجه تحديات متعددة. ويبقى تحسين جودة نظام  .3

تحدياً كبيراً في الكثير من البلدان. وليس نادراً أن تبلّغ البلدان عن نقص في  ،المهارات وقدرته على االستجابة

دم ع عدد العمال المهرة بينما تسجل معدالت عالية من البطالة، ال سيما في صفوف الشباب. وتسلط مشكلة "

ى االستجابة مواءمة المهارات" الضوء على الحاجة إلى بذل جهود لجعل نظام تنمية المهارات أكثر قدرة عل

 لطلبات سوق العمل. 

وكما أظهرت المشاركة النشطة والحيوية لكثير من بلدان اإلقليم في مبادرة منظمة العمل الدولية بشأن مستقبل  .4

العمل، تدرس هذه البلدان سياساتها واستراتيجياتها المستقبلية بشأن العمالة والمهارات. وتشمل محركات التغيير 

الديمغرافية وأنماط النمو االقتصادي وأشكال ضعفه، إضافة إلى التدهور البيئي. وتشمل  اتواالتجاهالتكنولوجيا 

المحركات الحاسمة األخرى االنتقال إلى اقتصاد أخضر والتكامل التجاري. وفي الدول العربية، سيؤثر انتهاء 

 الهجرة وخلق الوظائف. النمو الديمغرافي واالضطرابات الناجمة عن النزاعات تأثيراً كبيراً على أنماط 

مهرة ليس كافياً بحد ذاته. فاالنتقال من مهارات أعلى إلى أداء  عمالباإلضافة إلى ذلك، فإن تأمين وجود   .5

 تطوير قطاع من شأن ليس عملية تلقائية. وفي هذا الصدد، فإن ،اقتصادي أقوى ووظائف أفضل وعمل الئق

دمات أجود من ذي قبل تتطلب وتستخدم مهارات أعلى، أن يشكل األعمال واالقتصاد، أي االنتقال إلى إنتاج وخ

 جزءاً حيوياً من أي استراتيجية خاصة بالمهارات. 

 

بلداً، إضافة  44اعتباراً من هنا، وألغراض هذه المذكرة، يشير تعبير "آسيا والمحيط الهادئ" إلى اإلقليم الذي يضم    0

 زرجإلى األرض الفلسطينية المحتلة، في جميع مستويات الدخل من شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وبلدان 

 آسيا، ما لم يذكر خالف ذلك صراحة. والبلدان العربية الواقعة في غرب  الهادئ المحيط
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 لسياق الحالي واآلفاق المستقبليةا

التدريب التي تبني أسس التعليم و ،ابالتعليم األساسي عالي الجودة الشباب بقدرات القراءة والكتابة والحس يزود .6

منتج ولصالح الحياة عامة. لكن متوسط مستوى تعليم القوى العاملة في آسيا والمحيط العمل الالالحقين لصالح 

الهادئ متفاوت إلى حد كبير، إذ يبقى التحصيل العلمي منخفضاً نسبياً في بعض البلدان. وعلى سبيل المثال، فإن 

لم تُنه  0ئة من القوة العاملة في خمسة من البلدان األربعة والعشرين الواردة في الشكل المافي  01أكثر من 

بلدان نصف ال قرابة التعليم االبتدائي. وهذه البلدان هي البحرين وكمبوديا والهند والكويت وباكستان. وفي

ب مل هذه المجموعة بلدان جنو، لم تصل أغلبية القوى العاملة إلى مستوى التعليم الثانوي. وتشالمأخوذة كعينة

 العربية الست وثالثة بلدان في جنوب شرق آسيا.  الدولآسيا األربعة، وأربعة من 

سبيل المثال،  وعلى .فمستوى تعليم القوى العاملة أعلى بكثير في اإلقليم ذات الدخل المرتفع االقتصاداتأما في  .7

راليا واليابان وجمهورية كوريا ونيوزيلندا وسنغافورة المائة على األقل من القوى العاملة في أستفي  01فإن 

المحتلة  الفلسطينية صل األردن واألرضيجامعي. ومن بين الدول العربية،  وتايوان )الصين( حاصلة على تعليم

اً التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، تواجه البلدان تحديبالمساه. ومع زيادة االلتحاق يفقط إلى هذا المستوى أو 

رئيسياً يتمثل في تحسين جدوى التعليم والتدريب وجودتهما. ففي منطقة الشرق األوسط مثالً، لم يكن أداء 

 الطالب في االمتحانات الدولية المعيارية أداًء جيداً. 

وتسّجل أستراليا وبروني دار السالم واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة أعلى نسب من العمال في وظائف عالية  .8

(. أما نسبة العمال في وظائف عالية 6المائة )الشكل في  41المهارات، تتخطى في جميع هذه البلدان نسبة 

و العمال الذين يشغلون وظائف مديرين أالمهارات في جنوب آسيا فهي أدنى بكثير. وفي نيبال ال تتعدى نسبة 

العربية، تشمل البلدان التي تسّجل  الدولالمائة في بنغالديش. وفي في  2المائة، وتصل النسبة إلى في  4مهنيين 

في  06المائة( ولبنان )في  02مرتفعة نسبياً من العمالة عالية المهارات اإلمارات العربية المتحدة ) معدالت

المائة(. وفي جنوب شرق آسيا، تندر الوظائف عالية المهارات كثيراً في  64ة العربية السعودية )المائة( والمملك

 المائة(. في  01المائة( وفيتنام )في  9المائة( وفي اندونيسيا )في  4في كمبوديا )

وثمة  6األخير.في المهارات ولو أن أشكاله تطورت في العقد  اً ويشهد اإلقليم في الوقت الراهن عدم مواءمة كبير .9

عمال وظائف ال يملكون التعليم والتدريب الحيث يشغل  ،انتشار واسع "لعدم المواءمة بسبب قلة المهارات"

المائة من العمال في الهند ال يملكون المهارات الكافية للوظائف في  50وعلى سبيل المثال، فإن  0الالزمين لها.

من الوظائف في كمبوديا وتايلند. وفي المقابل، فإن مشكلة "عدم  المائةفي  45التي يشغلونها وتصل النسبة إلى 

حيث يمتلك العمال مؤهالت أعلى بكثير مما يلزم لوظائفهم، أصغر حجماً لكن  ،المواءمة بسبب كثرة المهارات"

  4انتشارها يتنامى.

فع ى انعدام مواءمة مرتبين الشباب وقلة العمال المهرة لبعض الوظائف إلالمرتفع لبطالة اويشير تزامن معدل  .11

في المهارات في الدول العربية. فعلى الرغم من ارتفاع البطالة بين الشباب يشير أصحاب العمل العرب عامة 

 إلى صعوبة إيجاد موظفين يمتلكون المهارات المناسبة. 

 ،قبل العملم مسترئيسية ترس اتجاهاتلمستقبل، يمكن القول إن الطلب على المهارات ستقوده أربعة ل اً استشرافو .11

التكامل االقتصادي اإلقليمي والعالمي؛  "0"التكنولوجيا واالبتكار؛  "6"التحوالت الديمغرافية؛  "0"وهي: 

 التحول إلى إنتاج أخضر.  "4"

 

عدم المواءمة على انه " تعبير يشير إلى أشكال مختلفة من عدم التوازن بين المهارات يُعّرف مكتب العمل الدولي    6

 :المعروضة والمهارات الالزمة في عالم العمل". للمزيد من النقاش، انظر
ILO: Anticipating and matching of skills and jobs, Guidance Note (Geneva, 2015). 

  :Skills mismatch in Asia and the PacificILO .(Bangkok, forthcoming) انظر:    0

مليون شاب متخرج عاطل  4.5ال تعني الحصة األصغر بالضرورة أن هناك أعداداً صغيرة. فتسجل الصين وحدها    4

 باب المتعلم نسبياً مدعاة قلق متناٍم في اإلقليم. عن العمل. وتشكل البطالة المنتشرة بين الش
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وتختلف التحوالت الديمغرافية بين بلد وآخر وتستدعي استجابات مختلفة من حيث السياسات. ويُرتقب أن تزيد  .12

 6105المائة بين عامي في  06المائة إلى في  8عاماً وما فوق من  25نسبة سكان اإلقليم البالغين من العمر 

القتصادات عالية الدخل كأستراليا وستصبح شيخوخة القوى العاملة سمة بارزة، ليس فقط في ا  6101.5و

نغالديش مثل بأيضاً واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وسنغافورة، بل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 

 تمثليوالصين ولبنان وميانمار وسري النكا وتايلند. لكن التحدي األكبر الذي تواجهه إجزاء أخرى من اإلقليم 

ل من الشباب بالمهارات التي تمكنهم من التنافس في قوى عاملة تتوسع بوتيرة الباحثين عن عم تجهيزفي 

عاماً  05سريعة. وفي السنوات الخمس عشرة المقبلة على سبيل المثال، سيزداد عدد السكان في سن العمل )

  2المائة في الدول العربية.في  6.4سنوياً في جنوب آسيا وفي المائة  0.2 بمتوسط قدرهوما فوق( 

التكنولوجيا واالبتكار. وفي حين يصعب التنبؤ بأثر  ،وسيكون المحرك الرئيسي الثاني لمستقبل المهارات .13

أو  حديدتالتكنولوجيا الشامل على سوق العمل، يمكن أن يتوقع اإلقليم تغيّرات مؤكدة ألن الوظائف تشهد إعادة 

لدولية مؤخراً في رابطة أمم جنوب شرق العمل ا منظمةها تتتقادم وتظهر وظائف جديدة. وأظهرت دراسة أجر

آسيا أن فئات العمال األكثر عرضة للخطر من األتمتة التكنولوجية في مكان العمل هي النساء والعمال األقل 

  4تعليماً.

 -آسيا  منطقةمثّل تالمهارات العام. و إطارتعميق التكامل االقتصادي المحرك الرئيسي الثالث الذي يُحدد  يمثلو .14

اندماجاً وثيقاً في سالسل القيم العالمية  ةمندمج يهو ،المائة من التجارة العالميةفي  41الهادئ ما يناهز  المحيط

ويُتوقع أن تتكثف هذه الديناميات في السنوات المقبلة نتيجة إبرام اتفاقات تجارية إقليمية رئيسية.  8واإلقليمية.

اد وسوق العمل وما يصاحبه من تحسين للمهارات. وعلى وستّسرع هذه المبادرات التغيّر الهيكلي في االقتص

في  40سبيل المثال، يُتوقع أن يزيد الطلب على العمالة عالية المهارات في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بنسبة 

، وأن تأتي هذه الزيادة كنتيجة جزئية إلنشاء الجماعة االقتصادية التابعة 6165وعام  6101المائة بين عام 

لكن يُتوقع في المقابل أن يكون أثر التكامل اإلقليمي على الوظائف في الدول  9ول جنوب شرق آسيا.لرابطة د

 العربية أقل وقعاً. وسيولّد تنقل العمالة في اإلقليم زخماً يسمح باالعتراف بالمهارات عبر الحدود. 

 تحويل الوظائف إلى وظائفاإلنتاج و من أن تراعي تخضيرلجهود الرامية إلى إعداد القوى العاملة ل ال بدرابعاً،  .15

ن قد يتدهور البيئة وتغير المناخ اللذ مهددان بفعلخضراء. فالتقدم االقتصادي واالزدهار االجتماعي في اإلقليم 

يدمران في المقابل الوظائف وسبل كسب العيش. لكن تشير إحدى الدراسات إلى أن االنتقال في العقدين المقبلين 

مليون وظيفة إضافية حول  21 الكربون وأكثر مراعاة للبيئة يمكن أن يولّد ما يصل إلىإلى اقتصاد منخفض 

الكربون وظهور قطاعات جديدة مقتصدة للكربون كالطاقة  كثيفةوسينتج ذلك عن تحول الصناعات  01العالم.

ميات اء مع هذه الديناالمتجددة والتدوير والسياحة البيئية وغيرها. وتكثر بذلك إمكانيات مواءمة المهارات الخضر

 .  المتحّولةالصناعية 

 

 مستمدة منتقديرات مكتب العمل الدولي    5
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Population 

Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. 

 المرجع نفسه.    2

  انظر:   4
ILO: ASEAN in transformation: The future of jobs at risk of automation in ASEAN (Bangkok, 2016). 

 انظر:    8
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: Asia-Pacific Trade and 

Investment Report 2015: Supporting participation in value chains (Bangkok, 2015). 

 .ILO and Asian Development Bank, op. cit انظر:    9

 انظر:   01
ILO: Working towards sustainable development: Opportunities for decent work and social inclusion 

in a green economy (Geneva, 2012). 
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 اتالستجابالمهارات األساسية وا برنامج

بين البلدان والقطاعات. ويركز تأهب نظام المهارات في أسواق العمل المستقبلية ستتفاوت وتيرة التغير ومداه  .16

 و أفضل. الحالي على قدرته على استباق الطلبات المستقبلية على المهارات وتلبيتها على نح

 الطلبات على المهارات استباق

والحكومات  المنشآتاألشخاص و لتجهيزهذه االحتياجات أهمية حاسمة  استباقإن لقدرة نظام المهارات على  .17

المهارات أنشطة "تقيّم االحتياجات المستقبلية من المهارات  استباقوموفري التدريب بالكفاءات الالزمة. ويشمل 

يساعد  قابأن هذا االستمن ذلك واألهم   00".منتظمةستراتيجية وبوسائل متسقة وفي سوق العمل بطريقة ا

آلن اتخاذها ا يتعينخيارات وهي أصحاب المصلحة في اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن االستثمار في المهارات، 

المهارات  عرضمعلومات عن االحتياجات المستقبلية من المهارات فيوّجه  االستباقللتحضير للمستقبل. ويقدم 

ويشكل بالتالي عنصراً حاسماً من عناصر تحسين قدرة نظام المهارات على االستجابة لتلبية احتياجات سوق 

 من عدم مواءمة المهارات في المستقبل.  في الوقت ذلك العمل والحد

ريب المركز األوروبي لتطوير التدريب المهني ومؤسسة التدبالتعاون مع  ةالعمل الدولي منظمة توأعدّ  .18

المهارات من أجل "الطلبات على المهارات. وهي تشمل أداة  الستباقواألدوات  األدلةاألوروبية عدداً من 

التي تُحدد االحتياجات من المهارات كجزء ال يتجزأ من استراتيجيات تطوير  "،التجارة والتنويع االقتصادي

جربة على سبيل الت "التجارة والتنويع االقتصاديالمهارات من أجل "برت أداة القطاعات المعنية بالتجارة. واختُ 

 . وفيتنامفي بنغالديش ثم وّسعت في إطار مشروع شمل كمبوديا وميانمار والفلبين 

 تحسين استجابة ُنظم التدريب الرسمية 

مرونة نظام تنمية المهارات  ،يستدعي المستقبل المتغيّر وغير المؤكد لمتطلبات المهارات الالزمة للوظائف .19

درته على االستجابة وسهولة الوصول إليه. وتُعّد زيادة مشاركة قطاع الصناعة في نظام المهارات بفضل وق

أساسية لجعل نظام التدريب الرسمي أكثر قدرة على االستجابة لتلبية  ،شراكات بين القطاعين العام والخاصال

كة قطاع الصناعة في نظام المهارات احتياجات العمال واحتياجات قطاع الصناعة. وفيما يمكن أن تتخذ مشار

افقون التي يُعدها أصحاب العمل ويو ،أشكاالً مختلفة، فقد استحوذ توفير تدريب يقوم على معايير كفاءة المهارات

 المؤهالتعلى قدر كبير من االهتمام. وبُذلت جهود ملحوظة إلعداد عدد كبير من معايير الكفاءة وأطر  ،عليها

 06الوطنية.

ستجابة نظام المهارات قد تكون عملية صعبة. فهي تتأثر االقائم على الكفاءة إلى تحسين  التدريب لكن ترجمة .21

 إصدارونظم التدريب والتقييم وتفعيل بعوامل مختلفة بدءاً بمدى مشاركة أصحاب العمل وصوالً إلى تطوير 

 حاسمة أيضاً.أهمية  ،الكفاءة الشهادات. ويكتسي تدريب المعلمين على النُهج القائمة على

وفي حين تمنح أشكال أخرى من التعلّم في مكان  جودة وتدعيمها.ذات تجدد االهتمام بتعزيز تلمذة صناعية لقد و .21

العمل ميزات من حيث التعّرف على الوظيفة، فإن تلمذة صناعية منظّمة وذات جودة أثبتت أثرها في المساهمة 

عية ذات الجودة تسمح ألصحاب العمل أن يدربوا الموظفين المتخرجين. فالتلمذة الصنا توظيففي تحسين فرص 

على متطلباتهم الخاصة من المهارات ويمكن أن تكون مصدراً لتوظيف عمال نظاميين. لكن التحديات تكمن في 

ي تنمية ذات خبرة محدودة ف التي تكون فيها الصناعة رفع جودة التلمذة الصناعية وتحسينها، ال سيما في البلدان

 رات.المها

  

 

  :op. cit., p. 3.Anticipating and matching skills and jobsILO , انظر:   00

على سبيل المثال، تشمل بعض البلدان بنغالديش وكمبوديا وفيجي والهند واندونيسيا وجمهورية الو الديمقراطية    06

 يتنام. والفلبين وسري النكا وتايلند وف الشعبية
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وينبغي أن تقترن زيادة مشاركة القطاع الخاص في نظم تنمية المهارات بنظام تمويل قائم على األداء يكفل  .22

مواصلة البرامج التي تلبي أهداف العمالة وإيقاف تلك التي ال تلبيها. ويواجه التمويل القائم على األداء صعوبات 

تغيير  يفاالنخراط  عنمراكز التدريب العامة  عزوفتشمل النقص في قدرات قياس األثر و التنفيذ،عديدة في 

 البرامج. 

 يوجهه الطلب  بنهج لمهاراتامشاركة قطاع الصناعة ومقاربة 

اع على أهمية الدور الذي يؤديه قط، سيتوقف تحضير نظام المهارات ليلبي االحتياجات المستقبلية من المهارات .23

التخطيط للتدريب وتقديمه وفي توظيف عمال مهرة. فأصحاب العمل هم أول من يرصد التغيرات الصناعة في 

 وهم بالتالي في أفضل موضع الستشراف الطلبات المستقبلية من المهارات. ،في بيئة األعمال

ة لكن عدوال تزال المشاركة الهامة لقطاع الصناعة في مرحلة التطوير األولى في الكثير من أجزاء اإلقليم.  .24

بلدان اتخذت خطوة أساسية إلى األمام بإنشائها آليات مؤسسية مثل مجالس المهارات القطاعية في الهند ومجالس 

وفي حين ال تزال هذه النظم في طور  00المهارات الصناعية في بنغالديش ومجالس المهارات في األردن.

ئيسية اعلة رساهمت مساهمة كبيرة في السماح لقطاع الصناعة باكتساب الخبرة والتحول إلى جهة ف قداإلعداد، ف

 في نظام المهارات.

وإلشراك أصحاب العمل في تنمية المهارات، من الضروري أن يكون االستثمار في المهارات مجدياً كحل  .25

لسلع االرتباط بنوع اوهي وثيقة  ،ة وطبيعتهاصالح في األعمال. وتُحدد الطلبات على المهارات وفق نوع الوظيف

الشركة وكيفية إنتاجها وحجمها في األسواق. فإن كانت استراتيجية الشركة تتمثل في  اي تقدمهتوالخدمات ال

ة منخفضة، يكون الطلب على المهارات العاليال جوراألمنخفضة والتكنولوجيا الالمنخفضة و بالتكلفةالتنافس 

ون االستثمار في المهارات مجدياً حين ترفع الشركة من جودة السلع والخدمات التي تنتجها . ويكاذذاك محدوداً 

 إنتاجها.وكيفية 

وتتوقف مشاركة أصحاب العمل في تنمية المهارات أيضاً على قدرتهم على صياغة االستراتيجيات وتحديد  .26

م مستوى القطاع. لكن المجال المتاح أما المهارات التي يحتاجونها لهذه االستراتيجيات وعلى تنظيم طلباتهم على

أصحاب العمل للتعبير عن طلباتهم محدود في بعض البلدان، في حين ال يستفيد ممثلوهم في بلدان أخرى استفادة 

تامة من عضويتهم في لجان ومجالس تنمية المهارات. ومن هذا المنطلق، ال يمكن أن يُعزى عدم مواءمة 

كذلك إلى نقص القدرة على التنظيم وضيق المجال المتاح  يعزى ام التعليم بلالمهارات دائماً إلى فشل نظ

 ألصحاب العمل للتعبير عن احتياجاتهم.

من استراتيجيات أوسع نطاقاً تتناول نمو الصناعة ال يتجزأ تنمية المهارات كجزء  ةالعمل الدولي منظمةعزز تو .27

في الوقت الراهن مشروعاً للتنمية  المنظمةدعم تهذا الصدد، وفي  04والتنمية المحلية والقدرة التنافسية الوطنية.

االقتصادية المحلية في مقاطعة سيكونغ في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، حيث تشكل تنمية المهارات 

جزءاً من استراتيجية التنمية الزراعية، إلى جانب تدخالت في مجالي تنمية المنشآت والبنية التحتية الريفية. 

 تبع نهج مماثل في لبنان ألجل تطوير سلسلة القيم الخاصة بإنتاج الخضار.ويُ 

 

مرتفعة النمو والقطاعات ذات األولوية. قطاعات الفي ات القطاعية مجلساً للمهار 08، 6119أنشأت الهند منذ عام    00

مّول كذلك دورات تدريب واسعة النطاق على المهارات لتلبية يوال يكتفي كل مجلس بإعداد خطة للمهارات القطاعية بل 

احتياجات القطاع. وفي األردن باشرت مجالس المهارات المعنية بقطاعات الصيدلة واألغذية والمشروبات عملها. وعلى 

ألموال االمستوى الوطني، يشرف المجلس الثالثي للتشغيل والتدريب والتعليم التقني والمهني على تخصيص واستخدام 

القوى العاملة. وفي األرض الفلسطينية المحتلة،  توطينللتدريب الناجم عن أذون عمل المهاجرين، كجزء من سياسة 

 تؤدي مجالس المهارات في المحافظات دوراً مفيداً بين موفري التدريب وأصحاب العمل. 

 نمو تحقيق أجل من ماهرة عاملة قوة: الدولي العمل مكتب ؛(591 رقم) 4002 البشرية، الموارد تنمية توصية   04
 من مهارات :الدولي العمل مكتب ؛(4050 جنيف،) العشرين لمجموعة التدريب استراتيجية: ومتوازن ومستدام متين
 . 4002 جنيف، ،99 الدورة الدولي، العمل مؤتمر الخامس، التقرير ،والتنمية العمالة ونمو اإلنتاجية تحسين أجل
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 تحضير نظام الكفاءات لتلبية احتياجات العمال المستضعفين

هادئ. في إقليم آسيا والمحيط ال العمال، نساًء ورجاالً،يبقى القطاع غير المنظم مصدر الدخل الرئيسي للكثير من  .28

في حلقة مفرغة تتمثل  عالقونوهم  ،حواجز متعددة في الحصول على المهاراتورغم ذلك، يواجه الكثير منهم 

في مهارات ضعيفة وإنتاجية ضئيلة وعمالة قليلة األجر. وتُعد قدرة أي بلد على تحديد أولويات نظام المهارات 

يق لحد من انعدام المساواة وتحقل عامالً أساسياً  المنظم،غير  في االقتصاد وإعادة توجيهه لتلبية احتياجات العمال

 النمو الشامل. 

 دروس ، إلى استخالصت محاوالت زيادة مرونة نظام التدريب الرسمي وتحسين الوصول إلى هؤالء العمالدوأ .29

أن يقدم دورات  كما ينبغي مفيدة. وعلى سبيل المثال، ينبغي أن يكون التدريب الفعال هادفاً وموجهاً حسب الطلب

فحسب، بل كذلك مهارات في سبل كسب العيش ومهارات  تقنيةلى الكفاءات ال تشمل مهارات قصيرة وقائمة ع

عامة أخرى. ويمكن أن يكون التدريب متنقالً أو مجتمعياً يقوم على التنسيق مع مقدمي التدريب غير التقليديين 

تدريب برنامج مرن لتقديم الكالمنظمات غير الحكومية و/أو نقابات العمال لتحسين نطاق التغطية. ويكتسي وجود 

أهمية خاصة، ال سيما بالنسبة للنساء اللواتي يواصلن أداء معظم مسؤوليات الرعاية واألعمال المنزلية. ويساعد 

االعتراف بالمهارات التي اكتسبها العمال أثناء العمل على زيادة قابلية نقل مهاراتهم. ويُعتبر تعزيز وجود النساء 

ت غير التقليدية وسيلة مهمة لكسر القوالب النمطية وتمكين مزيد من النساء من دخول في الوظائف والقطاعا

 قطاعات ذات مردود أعلى. 

وتعتبر التلمذة الصناعية غير المنظمة واحدة من الوسائل الرئيسية الكتساب المهارات في االقتصاد غير المنظم.  .31

الصناعية غير المنظمة. وفي بنغالديش على سبيل وأجريت محاوالت في الكثير من البلدان لتعزيز التلمذة 

لتدريب وتمكين التالمذة من الحصول على لهيكل  اعتمادالمثال، ُحّسنت التلمذة الصناعية غير المنظمة بفضل 

تأهيل مهني منظم. وفي األردن، شملت محاولة مماثلة تحسين السالمة والصحة المهنيتين وإرسال التالمذة إلى 

 قي األجزاء النظرية من التدريب. مركز تدريب لتل

عوائق متجذرة وتتخطى نسق توفير  هي الوصول إلى المهارات أماملكن التجربة تُظهر أن العوائق المتعددة  .31

وتشمل العوائق المستوى المنخفض للتعليم واإللمام بالقراءة والكتابة، والتوقعات المختلفة للنساء  05المهارات.

وتمثيل النساء  فة المالية أو التكلفة البديلة للمشاركة في التدريب مقارنة بتوليد الدخل.والرجال من المجتمع والتكل

وغالباً ما يشغلن وظائف منخفضة القيمة تُعتبر وظائف أنثوية. للغاية، في االقتصاد غير المنظم تمثيل منخفض 

ى وظائف وفرص أفضل وإلى وال يزال الفصل بين الجنسين في الوظائف قائماً وهو يحد من وصول النساء إل

يؤدين المسؤوليات الرئيسية في الرعاية واألعمال وال تزال النساء  ،أجر متساٍو عن العمل ذي القيمة المتساوية

المنزلية. وغالباً ما يكون دعم العائلة عامالً رئيسياً بالنسبة للنساء الساعيات إلى الحصول على تدريب على 

 لضمان عمل أفضل.  هانويعأو ت الكتساب مهارات المهارات

إذا لم تشكل بيد أنه  إلطالق المشاريع. بدئي ومعدات ويتطلب توليد الدخل مهارات لكنه يتطلب أيضاً رأسمال .32

ون محلية أو استراتيجية لتنمية قطاع بعينه، تكالقتصادية االلتنمية لالمهارات جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً 

 02خل ونموها لالنتقال من العمالة غير المنظمة إلى العمالة المنظمة بعيدة المنال.استدامة األنشطة المولدة للد

باإلضافة إلى ذلك، يتطلب ضمان نجاح النساء تدخالت ترمي إلى تذليل العقبات التي تواجهها النساء في تنظيم 

 04المشاريع غير عقبات الوصول إلى التمويل ومهارات األعمال.

 

قتصاد غير االتيسير الوصول إلى االقتصاد المنظم"، في  :لالستخدام والقابلية المهارات تعزيزمكتب العمل الدولي: "   05
 (.6100نيف، ج) مليات االنتقال إلى السمة المنظمةلع الداعملموارد السياسية ادليل  المنظم والعمل الالئق:

 انظر:   02
ASEAN: Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment 

towards Decent Work Promotion in ASEAN (2016). 

 انظر:    04
ILO: Effectiveness of entrepreneurship development interventions for women entrepreneurs, ILO-

WED Issue Brief (Geneva, 2015) 
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ين حصول الموظفسبل لعامة، خاصة بالنسبة للمهن منخفضة المهارات، فإن تحسين ونظراً إلى صورة السوق ا .33

الحاليين على التدريب وتيسير تحسين المهارات في حالة إعادة هيكلة المنشأة، يشكالن أيضاً جدول أعمال 

لى أن ع . لكن نمط استثمار المنشآت في التدريب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يدلاً مهم ياً سياس

ولمنظمات  08الشركات التي توفر التدريب تميل إلى تقديمه للموظفين الجدد أكثر منه للموظفين الموجودين.

العمال دور حاسم في الحفاظ على الحقوق في العمل وتعزيز المساواة بين الجميع في فرص التدريب وفي 

 المساعدة على االعتراف بمهارات الموظفين الموجودين وتحسينها. 

وتشمل المجموعات المستضعفة، إلى جانب النساء والشباب والعمال ذوي المهارات المتدنية وال سيما العاملون  .34

في االقتصاد غير المنظم، العمال في المناطق الريفية والمناطق النائية وتلك التي يصعب الوصول إليها 

المجموعات المستضعفة في سياقات واألشخاص ذوي اإلعاقات والشعوب األصلية. ومن المهم للغاية تحديد 

 نمو شامل.  تحقيق أجل من وطنية ومحلية محددة ووضع استراتيجيات لتلبية احتياجاتها من المهارات

 استخدام المهارات

 مليةفعال يؤدي تلقائياً إلى وظائف ذات جودة أو إلى أداء أفضل في األعمال.  أفضل مهارةإن تكوين قوى عاملة  .35

ومن الضروري فهم الظروف والعوامل التي تؤثر على ة كون تلقائيتن أن ع ةزال بعيدتاستخدام المهارات ال 

 متينة. استخدامظروف توفير استخدام المهارات، بما فيها خلق وظائف كثيفة المهارات العالية و

ما. ومن المهم للغاية أن  المهارات وكثافة المهارات المرتبطة بوظيفة تشكيلوالطلب على المهارات يحدده  .36

تشمل التحوالت الرئيسية في استراتيجية األعمال حواراً اجتماعياً وأن يكون لنقابات العمال دور في التفاوض 

في ظل هذه التغييرات. وللحوار االجتماعي كذلك دور  إعادة تدريبهممع أصحاب العمل على استبدال العمال أو 

 مستوى المهارات، خاصة حين تزيد كثافة مهارات الوظيفة. حاسم في التفاوض على األجور وفق 

وتعترف بعض بلدان اإلقليم بأهمية تهيئة أماكن عمل مواتية لتنمية المهارات واستخدامها. وتستعرض هذه  .37

تجعل مكان العمل جاذباً الستبقاء العمال المهرة. وعلى سبيل المثال، تبين استراتيجية االستخدام لالبلدان ظروف 

هارات في قطاع البيع بالتجزئة في سنغافورة ارتباط تحسين المهارات بالتقدم في المسار المهني داخل الشركة. الم

 . على حد سواء ومن الضروري أن يكون االستثمار في المهارات مجدياً لكل عامل ولكل شركة

 التطلع إلى المستقبل

ة غير المؤكدة، ثمة حاجة إلى تركيز فعلي في نظراً إلى التحديات القائمة في سوق العمل والصورة العام .38

السياسات على تنمية المهارات لضمان مستقبل شامل ومستدام في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. وينبغي لهذا 

 الغرض منح األولوية لعدد من التدابير. 

من  يم ألندان اإلقلوال يزال االستثمار في تعزيز التعليم األساسي والثانوي يكتسي أهمية حاسمة في بعض بل .39

تغير م مستقبلي ن العمال من التعامل مع سوق وظائفتمكّ  أساسية أنتعليم أساسي سليم ومهارات  شأن توفير

وغير مؤكد. وينبغي السعي إلى زيادة تعزيز دمج مهارات أساسية في التدريب على المهارات وتشجيع وجود 

 في المدارس الثانوية وبين موفري التدريب على حد سواء.  ،النساء والفتيات في قطاعات غير تقليدية

ساس الذي األ ،هذه االحتياجات واستباقلالحتياجات المستقبلية من المهارات  المنتظمأن يكون التحليل  وينبغي .41

. ويمكن في البلدان ذات الموارد والقدرات المؤسسية المحدودة أن يشكل تقييم االحتياجات عرض المهاراتيوجه 

ة نقطة انطالق عملي ،لمستقبلية من المهارات على مستوى القطاع كجزء من استراتيجيات التنمية القطاعيةا

 والجامعات دور مهم في تلبية االحتياجات المستقبلية من المهارات.  اتقطاعالوهامة. وللتعاون بين 

 

  انظر:   08
World Bank: Enterprise Surveys, http://www.enterprisesurveys.org/ [accessed 23 Sep. 2016]. 
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د يكون التزاماً سياسياً. وق ،يهاويتطلب تحسين استجابة مؤسسات التدريب الرسمية ومرونتها وسهولة الوصول إل .41

م خيارات لإلصالح، إلى جانب االلتزا ووضعمن المفيد في بعض البلدان تجديد الجهود إلجراء تشخيص مفصل 

 المالي. 

لكن هذا التطور  ، هي القاعدة المتبعةلقطاع الصناعة في تنمية المهاراتأن تكون المشاركة الهامة  وينبغي .42

. وتحتاج الهيئات الصناعية إلى تنمية قدراتها لتتمكن من أن تحدد بشكل التجربةن محدودة يستغرق وقتاً في البلدا

ر عنها، وتحدد المجال المتاح للتعبير عن هذه االحتياجات، بما يشمل جماعي احتياجاتها من المهارات، وتعبّ 

 مجالس المهارات القطاعية. على سبيل المثال ال الحصر 

دمج استراتيجية للمهارات المستقبلية في استراتيجيات تنمية هذا  ال بد منناعة، ولزيادة مشاركة قطاع الص .43

القطاع وزيادة القدرة التنافسية. وثمة حاجة إلى دعم أكبر للسياسات لتعزيز القدرة التنافسية بفضل منتجات عالية 

ة تتمثل في انتاج ومهارات د دورة حميدالجودة والقيمة. وسيزيد ذلك من كثافة مهارات الوظائف ويمكن أن يولّ 

 وأجور أعلى جودة. 

سياسات وهياكل  لوضعوينبغي أن تؤدي منظمات العمال دوراً رئيسياً في المشاركة في الحوار االجتماعي  .44

ميع أمام الجالفرص  تكافؤتنمية المهارات على المستوى الوطني والقطاعي وعلى مستوى المنشآت ولتعزيز 

 ، كما في التفاوض مع أصحاب العمل على االعتراف بالمهارات وتحسينها. يبهموإعادة تدرتدريب ال من أجل

العاملين في االقتصاد غير المنظم  إلىوأخيراً، يُعّد منح األولوية في السياسة الوطنية لتنمية المهارات  .45

 مل.أمراً أساسياً للتخفيف من انعدام المساواة وتحقيق النمو الشا ،والمجموعات المستضعفة األخرى
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 الملحق

 المحيط الهادئ  -القوى العاملة حسب التحصيل العلمي في عدد مختار من بلدان آسيا  :1الشكل 
 آخر سنة متاحة )بالنسبة المئوية(والدول العربية، في 

 

 مالحظة: اليابان: يشمل التعليم االبتدائي التعليم الثانوي؛ الفلبين: يشمل التعليم الثانوي التعليم االبتدائي. 

 (. 4051الطبعة التاسعة ) المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، كتب العمل الدولي:المصدر: م
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      هونغ كونغ، الصين 

      اليابان 

      جمهورية كوريا 

      تايوان، الصين 

      منغوليا 

      سنغافورة 

      كمبوديا 

      إندونيسيا 

      ماليزيا 

      الفلبين 

      تايلند 

      أستراليا 

      بولينيزيا الفرنسية 

      نيوزيلندا 

       الهند

      جمهورية إيران اإلسالمية 

      باكستان 

      سري النكا 

      البحرين 

      الكويت 

      المملكة العربية السعودية 

      األردن 

      األرض الفلسطينية المحتلة 
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      الجمهورية العربية السورية 
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معدوم    أقل من المستوى االبتدائي ابتدائي   ثانوي   جامعي  
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 المحيط الهادئ  -حصة العمالة حسب المهنة في عدد مختار من بلدان آسيا  :2الشكل 
 والدول العربية، في آخر سنة متاحة )بالنسبة المئوية(

 

)الفنيون والمهنيون المساعدون(.  3و ()المهنيون 4و)المديرون(  5مالحظة: تصّنف المهن عالية المهارات وفق مجموعات التصنيف الدولي الموحد للمهن، بالمجموعة 
ال الزراعة )عم 6 والمجموعة )عمال الخدمات والبيع( 1المجموعة اب( و)الكتّ  2المجموعة  لدولي الموّحد للمهن،وفق التصنيف ا وتشمل المهن متوسطة المهارات

)مشغلو اآلالت وعمال التجميع في المصانع(. وتشمل المهن متدنية  2المجموعة )الحرفيون والعاملون في التجارة ذات الصلة( و 9 والمجموعة وصيد األسماك المهرة(
 :)المهن البدائية(. انظر 9المجموعة  ،التصنيف الدولي الموحد للمهنوفق  تالمهارا

International Standard Classification of Occupations: ISCO-08: Volume 1: Structure, group definitions and correspondence tables (Geneva, 2012). 

 (. 4051الطبعة التاسعة ) الرئيسية لسوق العمل،المؤشرات  كتب العمل الدولي:المصدر: م

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

      هونغ كونغ، الصين 

      اليابان 

      جمهورية كوريا 

      تايوان، الصين 

      منغوليا 

      بروني دار السالم 

      سنغافورة 

      كمبوديا 

      إندونيسيا 

      ماليزيا 

      الفلبين 

      تايلند 

       ليشتي  تيمور 

      فيتنام 

      أستراليا 

      نيوزيلندا 

      فيجي 

      كيريباتي 

      ساموا 

      فانواتو 

      بنغالديش  

      بوتان 

        الهند

      جمهورية إيران اإلسالمية 

      جمهورية ملديف  

      نيبال 

      باكستان 

      سري النكا 

      قطر 

      المملكة العربية السعودية 

      اإلمارات العربية المتحدة 

      لبنان 

      األرض الفلسطينية المحتلة 

      الجمهورية العربية السورية 
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مرتفع  متوسط  بدائي  غير مصنّف 


