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القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تهدف إلى 
استشراف حكومات المستقبل. وتحّدد القمة كل عام 

برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على 
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب 

على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركٌز لتبادل المعرفة بشأن 
عّدة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف 

المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة للتواصل بين 
صناع السياسات والخبراء والرّواد في مجال تحقيق 

التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باًبا على المستقبل 
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات 

والفرص التي تواجهها البشرية. كما أنها منّصة 
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول 

الذكية التي تحّفز االبتكار في مواجهة التحديات 
المستقبلية.
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تشــهد طبيعــة االقتصــادات، وبالتالــي أســواق العمــل، تغيــرًا جذريــًا، 
التــدّرب لشــغل وظائــف محــّددة  أعوامــًا فــي  فاألفــراد يقضــون 
ليكتشــفوا الحقــًا أنهــا لــم تعــد موجــودة فــي ســوق العمــل. وباتــت 
الشــركات قــادرة علــى التوظيــف مــن مجموعــة األيــدي العاملــة 
التنافســية. ويــؤدي نضــوج  محليــًا ومــن ســوٍق عالميــة شــديدة 
الشــركات الجديــدة التــي تحــدث تغييــرًا جذرّيــًا إلــى خلــق وظائــف 
جديــدة إضافــًة إلــى إلغــاء دور القطاعــات القديمــة فــي اآلونــة 
ــي  ــذكاء االصطناع ــة وال ــى األتمت ــاد عل ــد االعتم ــذر تزاي ــها. وين نفس
كينــز  االقتصــاد  عالــم  توّقعــات  ُيماثــل  مســتقبلي  عالــٍم  بخلــق 
ــيحدث  ــبوعيًا، وس ــاعة أس ــى 15 س ــل إل ــاعات العم ــدد س ــص ع بتقلي

كل ذلــك فــي ظــّل زيــادة عــدد الســكان العالــم ممــن هــم فــي ســن 
العمــل بمقــدار 700 مليــون فــي األعــوام العشــرين المقبلــة .

ــة  ــهد حقب ــد يش ــم ق ــى أن العال ــة إل ــوالت الجذري ــذه التح ــير ه وتش
ــدو  ــث تغ ــودة، بحي ــة الج ــار عالي ــعة االنتش ــف واس ــن الوظائ ــدة م جدي
المهــام البســيطة أمــرًا مــن الماضــي. إال أن هــذا األمــر ال يــزال 
بعيــدًا كل البعــد عــن الوضــع الراهــن. ويبــدو أن العالــم يتجــه نحــو 
ــف  ــذه الوظائ ــة ه ــإن طبيع ــك ف ــع ذل ــدة؛ وم ــل جدي ــرص عم ــق ف خل
وردود فعــل الجهــات الفاعلــة المؤسســية تشــير إلــى أن أي نمــو 
يحــدث ســيترّكز فــي شــريحة صغيــرة مــن الســكان. وســتكون النتيجــة 
النهائيــة لذلــك زيــادة حــادة فــي التفــاوت االجتماعــي حيــث ســتحصد 
مجموعــة صغيــرة مــن األطــراف الفاعلــة الموهوبــة التــي تتمتــع 
ــون  ــد يك ــة. وق ــل الحديث ــواق العم ــد أس ــع فوائ ــة جمي ــارات عالي بمه
هــذا التفــاوت مقبــواًل علــى المــدى القصيــر ولكنــه ســيؤدي بشــكل 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــتدامة عل ــر مس ــج غي ــى نتائ ــح إل واض

ــة  ــراءات المثالي ــذ اإلج ــا تتخ ــادرًا م ــات ن ــول أن إن الحكوم ــن الق ويمك
الالزمــة لحــل مســألة التفــاوت مــن خــالل التوظيــف مــع ضمــان النمــو 
االقتصــادي فــي الوقــت ذاتــه. ويحتــل الجــدل المبدئــي الــذي يقّيــم 
أهميــة تعزيــز التوظيــف أو تحفيــز النمــو االقتصــادي، موقعــًا متقدمــًا 
فــي النقاشــات العامــة منــذ بدايــات القــرن العشــرين، ولطالمــا 
ــار  ــق. إال أن اآلث ــدأ والتطبي ــث المب ــن حي ــوظ م ــٌد ملح ــاك تباع كان هن
الســلبية الناتجــة كانــت طفيفــًة و/أو لــم تكــن حساســًة بمــا فيــه 
ــن  ــًا. ولك ــًا ُملّح ــتدعي اهتمام ــية لتس ــة السياس ــن الناحي ــة م الكفاي
الحــال لــم يعــد كذلــك فــي الوقــت الراهــن، إذ أن التباعــد أصبــح كبيــرًا 

ــة. ــد مقبول ــم تع ــب ل ــدًا، والعواق ومتزاي

فمــا هــو جوهــر هــذا التباعــد؟ ومــا هــي التغيــرات التــي تطــرأ علــى 
واقــع أســواق العمــل فــي القــرن الحــادي والعشــرين التــي تفــرض 

هــذه األهميــة الملّحــة؟

ــات  ــن القطاع ــعة م ــة واس ــي مجموع ــرة ف ــو الكبي ــات النم 1. إمكان
التــي تتســم بمســتويات عاليــة مــن االبتــكار،  ممــا يســتدعي 

ــارات. ــن ذوي المه ــن م ــى مهنيي ــة إل الحاج

ــل  ــن العم ــن ع ــن العاطلي ــر م ــدد كبي ــه ع ــت ذات ــي الوق ــاك ف 2. هن
الذيــن يشــعرون بعزلــة متزايــدة عــن ســوق العمــل، وهــؤالء هــم 
ــي. ــاد العالم ــار االقتص ــب قط ــن رك ــوا” ع ــن “تخّلف ــخاص الذي األش

الجزء األول: 
تحديد الفائزين والخاسرين: دور الحكومات 

في حقبة العمل المستقبلّية

  مكتب اإلحصاء الســكاني األمريكي؛ قواعــد البيانات الدولية.

الشكل 1. 
عدد السكان في سن العمل على الصعيد العالمي (2017-2037)

عدد السكان في سن العمل في عام 2037: 5.6 مليار

أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية

8%

9%

4%
20%

58%

أوروبا

آسيا

أوقيانوسيا

أفريقيا

1%

عدد السكان في سن العمل في عام 2017: 4.9 مليار

أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية

10%

9%

5%
14%

62%

أوروبا

آسيا

أوقيانوسيا

أفريقيا

1%

المصدر: مكتب اإلحصاء السكاني األمريكي؛ قواعد البيانات الدولية
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التغييــرات ســابقًا علــى  بأننــا شــهدنا هــذه  وقــد يقــول البعــض 
أعتــاب كل ثــورة صناعيــة، ومــع ذلــك فــإن ســرعة التحــّول اليــوم 
ــة  ــة الجذري ــرات التكنولوجي ــرك التغيي ــم تت ــل. ول ــا مثي ــبق له ــم يس ل
ــة  ــا الداخلي ــع موارده ــد جمي ــوى حش ــات س ــارًا للحكوم ــريعة خي الس
علــى  وســتترتب  لهــا.  المواكبــة  العمالــة  لتحّديــات  والتصــدي 
ــة  ــية واالقتصادي ــج السياس ــن النتائ ــة م ــة مجموع ــراءات الحكومي اإلج
لإلجــراءات  وتبعــًا  المطــاف.  نهايــة  فــي  واألخالقيــة  واالجتماعيــة 

المتخــذة، فســنلحظ حتمــًا الفــرق بيــن الفائزيــن والخاســرين:

ــف مــع التحــول الجــذري  ــى التكي ــر القــادرة عل ــدول غي الخاســرون: ال
فــي طبيعــة الوظائــف أو اســتبقاء المواهــب الماهــرة. ومــن المؤكــد 
بــأن شــريحة واســعة مــن ســكانها ستشــعر بالعزلــة،  ممــا ســيثير 
حلقــة مــن ردود الفعــل الســلبية فــي السياســات الشــعبية، ويــؤدي 
إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة، والتباطــؤ االقتصــادي، وارتفــاع حــدة 

ــة. ــرات االجتماعي التوت

الفائــزون: الــدول التــي ســتحتضن مســتقبل الوظائــف وســتقوم 
الواقــع  مــع  إيجابــي  بشــكل  للتفاعــل  منظوماتهــا  بتكييــف 
ــاء حلقــة  المســتقبلي لســوق العمــل. وســتنجح هــذه الــدول فــي بن
ــة باســتقطاب المواهــب الماهــرة  ــة المتمثل مــن ردود الفعــل اإليجابي
ــي تبحــث  فــي القطاعــات المبتكــرة، وجــذب القطاعــات المبتكــرة الت

ــه. ــت ذات ــي الوق ــرة ف ــب الماه ــن المواه ع

إذًا، لــم ال تتفاعــل الحكومــات مــع هــذا الواقــع الجديــد؟ علــى العكــس 
مــن ذلــك، وعلــى الرغــم مــن بــذل الحكومــات لقصــارى جهدهــا، 
ــم  ــي نفه ــة. ولك ــج المطلوب ــق النتائ ــن تحقي ــز ع ــا تعج ــإن إجراءاته ف
الحــاالت التــي ُتخطــئ فيهــا الحكومــات، يتوّجــب علينــا اســتطالع 
ــد  ــرات فــي مــكان العمــل، وتحدي ــة تفاعــل الحكومــات مــع التغي كيفي

ــّوة. ــج المرج ــق النتائ ــن تحقي ــا ع ــز إجراءاته ــة عج كيفي
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 3.4 خلــق   – المتحــدة  المملكــة  حالــة  دراســة 
لألتمتــة نتيجــًة  عمــل  فرصــة  مليــون 

ــة  ــوام الـــ15 الماضي ــدى األع ــى م ــدة عل ــة المتح ــتفادت المملك اس
ــتبدال  ــى اس ــذي أدى إل ــا، ال ــى التكنولوجي ــم عل ــول القائ ــن التح م
الوظائــف الروتينيــة التــي تتطلــب مهــارات منخفضــة بُأخــرى غيــر 
روتينيــة وتتطلــب مهــارات عاليــة. وبينمــا أّدت التقنيــات المتطــورة 
نحــو  خســارة  إلــى  االصطناعــي  والــذكاء  األتمتــة  مثــل  الجديــدة 
ــدة .  ــة جدي ــون وظيف ــو 3.5 ملي ــق نح ــم خل ــد ت ــة، فق ــف وظيف 80 أل
وتتطلــب هــذه الوظائــف الجديــدة درجــة أعلــى مــن البراعــة اليدويــة 
والمهــارات المعرفيــة مــن الوظائــف الســابقة، وبالتالــي تتطلــب 
دفــع أجــور أعلــى. وكمعــدل وســطي، تدفــع الوظائــف التــي تتطلــب 
مهــارات أعلــى 10 آالف جنيــه إســترليني تقريبــًا فــي العــام أكثــر 
ــة  ــة صافي ــه دفع ــينتج عن ــا س ــا، مم ــل محله ــي تح ــف الت ــن الوظائ م

لالقتصــاد بقيمــة 140 مليــار جنيــه إســترليني.

هــام  دور  أداء  التكنولوجيــا  ســتواصل  المســتقبل،  إلــى  وبالنظــر 
الوظائــف  %35 مــن  أن  “ديلويــت”  العاملــة. وتقــدر  القــوى  فــي 
فــي المملكــة المتحــدة معرضــة بشــدة لخطــر األتمتــة فــي األعــوام 
ووفقــًا  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  المقبلــة.  العشــرين  إلــى  العشــرة 

ــي  ــركات ف ــاع الش ــة أرب ــإن ثالث ــت”، ف ــركة “ديلوي ــه ش ــتبيان أجرت الس
المملكــة المتحــدة تقريبــًا تعتقــد أنهــا لــن توّظــف المزيــد مــن النــاس 
ــدًا  ــرًا ج ــرًا أو كبي ــرًا كبي ــتحدث تأثي ــا س ــتقبل وأن التكنولوجي ــي المس ف
ــون أن  ــن يخش ــض المحللي ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــى أعماله عل
يقودنــا هــذا التحــول نحــو نمــوذٍج يتطلــب رؤوس أمــوال ضخمــة إلــى 
خيــار بيــن وظائــف اإلنســان أو الروبوتــات، إال أن الواقــع بعيــٌد عــن 
ذلــك. وســيحقق الناتــج الهجيــن زيــادة كبيــرة فــي اإلنتاجيــة والجــودة 

ــة. ــراف المعني ــع األط لجمي

فــي  العاملــة  القــوى  تتمتــع  أن  ضمــان  بمــكان  األهمّيــة  ومــن 
المســتقبل بالمهــارات المطلوبــة، والتعليــم الــالزم للتعامــل مــع هــذا 
الواقــع الجديــد. وســيتوّجب علــى الموّظفيــن فــي المســتقبل أن 
يتمتعــوا بمجموعــة مهــارات أكثــر تطــورًا مــن الجيــل الســابق. وتشــير 
المعرفــة  أن  البريطانيــة  بالشــركات  المتعلقــة  نفســها  الدراســة 
الرقميــة والقــدرة اإلداريــة واإلبــداع وريــادة األعمــال وحــل المشــكالت 
فــي  المطلوبــة  المهــارات  مجموعــات  أكثــر  ســتصبح  المعقــدة 
ــارات  ــذه المه ــر ه ــي تطوي ــات ف ــاح الحكوم ــن نج ــتقبل. ويكم المس
فــي قدرتهــا علــى تزويــد المواطنيــن بالتدريــب والتعليــم المناســبين 
لتمكينهــم مــن تحقيــق أقصــى قــدٍر مــن االســتفادة مــن مزايــا 

األتمتــة والتغييــرات الجذريــة القائمــة علــى التكنولوجيــا.

احتمالية منخفضة لألتمتة

مالحظة: تساوي المساحة تحت جميع المنحنيات (مجموع الوظائف في كل خانة احتمالية) إجمالي التغيرات في قطاع العمل. 
المصدر: فراي وأوسبورن، "أو إن إس"، تحليالت "ديلويت" 2015
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الجزء الثاني: 
التحوالت األساسية األربعة: كيف تتعامل 

الحكومات مع تطّور أماكن العمل؟
ســعت العديــد مــن أوراق البحــث والمنهجيــات وأطــر العمــل إلــى 
توصيــف موضــوع مســتقبل العمــل اآلخــذ بالتطــّور. وركــز البعــض 
ــض  ــث البع ــا بح ــل، بينم ــوق العم ــي س ــة ف ــات المتقدم ــى العملي عل
لإلجابــة  ويتســابق معظمهــم  المطلوبــة.  المهــارات  تنويــع  اآلخــر 
الذيــن  األشــخاص  عــدد  ســيبلغ  “كــم  األساســي،  الســؤال  علــى 

وظائفهــم؟” ســيفقدون 

علــى الرغــم مــن وجــود منظــورات وتســاؤالت وجيهــة للبحــث فيهــا، 
إال أن أكثــر مــا يثيــر اهتمامنــًا حالّيــًا هــو طريقــة تغّيــر منظومــات 
لذلــك،  التغيــرات.  لتلــك  الحكومــات  اســتجابة  وطريقــة  العمــل 
سنســتعرض فــي القســم التالــي مــا نعتبرهــا “التحــوالت األساســية 
ــُنحّدد  ــرين”. وس ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــل ف ــة العم ــة ألنظم األربع
أثــر كٍل مــن هــذه “التحــوالت” علــى األنظمــة، وردود الفعــل النمطيــة 
ــي  ــة الت ــر المحســوبة للحكومــات، إضافــًة إلــى االســتجابات البديل غي
للمشــاكل  الجذريــة  األســباب  تعالــج  ال  ولكنهــا  التقديــر،  تســتحق 

ــي. ــدر الكاف بالق

ــي  ــل ف ــة العم ــي منظوم ــة ف ــية األربع ــوالت األساس ــن التح وتتضم
ــن: ــرين كاًل م ــادي والعش ــرن الح الق

1.  االبتــكار في نماذج األعمال.
2.  تنويــع المناصب.

3.  تغّيــر آليات إيجاد الوظائف المناســبة.
4.  القــوى العاملة المتغّيرة.

التحّول األول: االبتكار في نماذج األعمال

التحول
تتحــول نمــاذج األعمــال بســرعة أكبــر مــن أي وقــت مضــى فــي ظــّل 
ــة  ــرات جذري ــدّث تغيي ــي ُتح ــورة الت ــات المتط ــف التقنّي ــاض تكالي انخف
فــي قطاعــات بأكملهــا، وتقلــل مــن الحواجــز أمــام دخــول األســواق. 
علــى ســبيل المثــال، أّدى االبتــكار فــي نمــاذج األعمــال إلــى ظهــور 
ــح  ــة تتي ــة أو افتراضي ــة فعلي ــر منص ــي توف ــيطة” الت ــركات “الوس الش
التواصــل بيــن البائعيــن والمســتهلكين. وال تملــك هــذه الشــركات 
األصــول، بــل تعمــل كمنتــدى لألفــراد لبيــع أصولهــم وخدماتهــم 
ــدًا، إال  الخاصــة. وعلــى الرغــم مــن أن نمــوذج العمــل هــذا ليــس جدي
ــا  ــا مم ــدم التكنولوجي ــة تق ــر نتيج ــكل كبي ــت بش ــد ارتفع ــه ق أن ربحّيت
ــي  ــن. وف ــترين والبائعي ــن المش ــل بي ــرعة التواص ــهولة وس ــر س يّس
ــى  ــركات إل ــة الش ــص حاج ــي تقلي ــاع ف ــاهم القط ــه، س ــت ذات الوق
ــق نمــوذج أعمــال  ــف علــى أســاس دوام كامــل، وبالتالــي خل التوظي

ــة”. ــب الحاج ــدأ “حس ــى مب ــتنادًا إل ــف اس ــه التوظي ــن خالل ــم م يت

وفــي الوقــت نفســه، أدى تطــور األتمتــة إلــى تحســين ســرعة ودقــة 
تســليم البضائــع والخدمــات، إضافــة إلــى االســتغناء عــن دور العمــال 
ــًا  ــهد توّجه ــا نش ــن، فإنن ــي الحالتي ــة. وف ــام الروتيني ــي أداء المه ف
ــة رأس  ــاذج كثيف ــة بنم ــة العمال ــاذج كثيف ــتبدال النم ــي اس ــل ف يتمث
ــر ألهميــة األنظمــة والبنــى التحتيــة والبحــث  المــال تولــي قيمــة أكب
المــال  لــرأس  توليهــا  التــي  القيمــة  مــع  بالمقارنــة  والتطويــر، 

ــري. البش

القوى العاملة المتغّيرة

تغير آليات إيجاد الوظائف المناسبة

تنويع المناصب

نماذج األعمال المبتكرة

الشكل 3. 
التحوالت األساسية األربعة في حقبة العمل المستقبلية
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تحّديات التوظيف
ــر الكبيــر لهــذا  شــعر العمــال مــن جميــع المهــارات والمســتويات باألث
التوجــه، وحتــى العامليــن الذيــن يتمتعــون بالخبــرة التقنيــة والتعليــم 
المتاحــة.  المعــدودة  العمــل  فــرص  علــى  للمنافســة  يناضلــون 
مجــال  فــي  الشــديدة  المنافســة  أدت  فقــد  للبعــض،  وبالنســبة 
ــة  ــوى العامل ــدة للق ــداد المتزاي ــل األع ــتّدت بفع ــي اش ــم، والت عمله
ــى  ــم، إل ــن التعلي ــٍد م ــدٍر جي ــل وبق ــى التنق ــدرة عل ــع بالق ــي تتمت الت
ــار  ــة المس ــن ناحي ــدودة م ــف مح ــي وظائ ــل ف ــى العم ــم عل إجباره
ــام،  ــي كل ع ــًا. وف ــورًا وأمان ــل تط ــو، وأق ــرص النم ــي أو ف الوظيف
يدخــل المزيــد مــن الخريجيــن إلــى ســوق العمــل غيــر مســتعدين 
األمــان  وانعــدام  البطالــة  فــي  المتمثــل  الجديــد  الواقــع  لهــذا 
الوظيفــي. وتــزداد خيبــة أملهــم مــن المؤسســات التــي تركتهــم 
مثقليــن بالديــون وعاطليــن عــن العمــل، حتــى أنهــم يفقــدون الثقــة 
ــا  ــي يتطلبه ــارات الت ــم بالمه ــد تزوده ــم تع ــي ل ــات الت ــي الجامع ف

ــم. ــوق منه الس

ردود الفعل غير المحسوبة للحكومات 
ــز  ــر تعزي ــورة عب ــال المتط ــاذج األعم ــة نم ــات مواجه ــاول الحكوم تح
الوضــع الراهــن، ويشــمل ذلــك دعــم القطاعــات اآلخــذة بالــزوال فــي 
ــات  ــى القطاع ــة عل ــود تنظيمي ــع قي ــف ووض ــادة التوظي ــة لزي محاول
ــر  ــي الكثي ــال، ف ــبيل المث ــى س ــدة. وعل ــاذج الجدي ــم النم ــي تدع الت
ــة  ــتراتيجيات الصناعي ــى االس ــودة إل ــري الع ــة، تج ــدول الغربي ــن ال م
كوســيلة لتعزيــز فــرص العمــل أمــام العمــال. وتفتــرض الحكومــات أن 
تشــجيع القطاعــات “المجربــة والحقيقيــة” ســيخلق الوظائــف نفســها 
ــي  ــل ف ــت تفع ــا كان ــًا كم ــة، تمام ــاد القيم ــا إليج ــة ذاته أو اإلمكاني
األعــوام الســابقة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه االســتراتيجيات قــد 
ــه  ــذي يفرض ــد ال ــع الجدي ــج الواق ــا ال تعال ــة، إال أنه ــنة الني ــون حس تك
مســتقبل العمــل. وفــي مواجهــة األتمتــة واالبتــكار التكنولوجــي، 
ســتتم إعــادة هيكلــة الوظائــف فــي قطاعــات مثــل التعديــن والبنــاء 
ــن  ــر م ــي كثي ــود ف ــا وج ــون له ــن يك ــي؛ ول ــكل أساس ــع بش والتصني

ــاالت. الح

وهنــاك أدلــة فــي الوقــت ذاتــه علــى أن بعــض البلــدان تفــرض لوائــح 
مرهقــة الســتبعاد الشــركات التــي ال تمتثــل للوضــع القائــم. وكمثــاٍل 
علــى ذلــك، واجهــت شــركات مثــل “أوبــر” )Uber( و”إيــر بــي إن بــي” 
)Airbnb( مثــل هــذه القيــود التنظيميــة الكبيــرة فــي المــدن الغربيــة، 
ممــا اضّطرهــا للخــروج مــن الســوق. وتحــّد هــذه القــرارات مــن فــرص 
المنصــات  يســتخدمون هــذه  الذيــن  الشــعب  عامــة  أمــام  العمــل 

ــم. ــلعهم وخدماته ــع س ــدى لبي كمنت

ــات  ــل: منهجي ــكل أفض ــود بش ــن الجه ــد م ــذل المزي ب
ــة ــكلة البطال ــل مش ــات لح الحكوم

ــز  ــا تحف ــأن التكنولوجي ــاالت ب ــن الح ــر م ــي الكثي ــات ف ــدرك الحكوم ت
النمــاذج  هــذه  باعتمــاد  تقــوم  فهــي  لذلــك  واســتجابًة  االبتــكار، 
الجديــدة، مكــررًة فــي بعــض الحــاالت اســتخدامها فــي القطــاع 
العــام. وعلــى خــالف الحكومــات التــي تضــع حواجــز أمــام نمــاذج 
األعمــال الجديــدة، فقــد أيــدت بعــض الحكومــات منصــات مثــل “أوبــر” 
الراكبيــن  بيــن  مــا  للربــط  المركبــات  مشــاركة  وتطبيقــات   )Uber(

المحتمليــن وســيارات األجــرة أو حتــى المركبــات ثالثيــة العجــالت.

وعلــى الرغــم مــن أن االبتــكار فــي نمــاذج األعمــال يعتبــر مقنعــًا 
-ومفيــدًا بالتأكيــد للعمــالء فــي قطــاع النقــل- إال أّن التأييــد الحكومــي 
ــات  ــر مشــكلًة بحــّد ذاتهــا. وُتحــدث مشــاركة المركب ــر المتبصــر ُيعتب غي
ــر  ــا عب ــك إم ــرة وذل ــيارات األج ــم لس ــاع القائ ــي القط ــًا ف ــرًا جذرّي تغيي
اســتبدال ســائق بســائق آخــر أو زيــادة عــدد الســائقين العامليــن 
ــم  ــن أن الدع ــم م ــاد. وبالرغ ــي االقتص ــات ف ــاركة المركب ــام مش بنظ
الحكومــي لهــذا النمــوذج يعــّد مفيــدًا علــى المــدى القصيــر، إال 
ــة،  ــارة المطلوب ــر المه ــة تطوي ــى كيفي ــز عل ــى التركي ــر إل ــه يفتق أن
ــر أســئلة بشــأن مــدى  ــادة، علــى المــدى الطويــل، ممــا يثي أي القي
قابليــة تطبيقــه علــى المــدى الطويــل. وفــي الواقــع، تعــّد مشــاركة 
المركبــات مرحلــة وســيطة نحــو األتمتــة، إذ ســتتم أتمتــة المزيــد مــن 
ــة  ــن الحاج ــّد م ــى الح ــيؤدي إل ــا س ــتقبل، مم ــي المس ــيارات ف الس
ــل  ــاع النق ــتقبل قط ــى مس ــز عل ــن التركي ــًا ع ــائقين. وعوض ــى الس إل
علــى المــدى الطويــل، تعــّول الحكومــات علــى مكاســب قصيــرة 

األمــد.

التحول الثاني: تنويع “المناصب”

التحول
ــق  ــى خل ــال إل ــات االتص ــب وتقني ــة للمواه ــوق عالمي ــور س أّدى ظه
المزيــد مــن الحريــة فــي طريقــة عمــل النــاس. فعوضــًا عــن االرتبــاط 
ــورة  ــل بص ــر للعم ــة أكب ــون بحري ــع الموظف ــرة، يتمّت ــركات الكبي بالش
مؤقتــة، أو العمــل عــن بعــد أو بــدوام جزئــي. ونتــج عــن ذلــك ظهــور 
ــواق  ــن أس ــارة ع ــو عب ــرة” )Gig Economy(، وه ــال الح ــاد األعم “اقتص
تكــون فيهــا الوظائــف المؤقتــة والمرنــة أمــورًا شــائعة وتقــوم 
الشــركات فيهــا بتوظيــف متعاقديــن مســتقلين، وعامليــن لحســابهم 
الخــاص، عوضــًا عــن موظفيــن بــدواٍم كامــل. ووجــدت دراســة أجرتهــا 
شــركة “ديلويــت” علــى شــركات متعــددة الجنســيات أن نحــو ثلــث 
 51% ويعتقــد  مؤقتــة،  بصــورة  معّينــون  لديهــا  العاملــة  القــوى 
ــة  ــوام الخمس ــالل األع ــيزداد خ ــم س ــذا الرق ــال أن ه ــادة األعم ــن ق م

المقبلــة.

وأدى هــذا الشــكل مــن أشــكال العمالــة إلــى خلــق خدمــات ميســورًة 

 على الرغم من أن االبتكار
 في نماذج األعمال يعتبر

 مقنعًا -ومفيدًا بالتأكيد
 للعمالء في قطاع النقل-

 إال أّن التأييد الحكومي غير
 المتبصر ُيعتبر مشكلًة بحّد

.ذاتها
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الموظفيــن  ألن  للعمــالء  كفــاءة  وأكثــر  التكلفــة  حيــث  مــن  أكثــر 
المؤقتيــن غالبــًا مــا تكــون تكلفــة اســتخدامهم أقــل، ومرونتهــم مــن 
حيــث التوافــر أعلــى. كمــا ســاهم بتوســيع نطــاق المواهــب المتاحــة 
أمــام أصحــاب العمــل ألنهــم لــم يعــودوا بحاجــة إلــى توظيــف شــخص 
لذلــك،  ونتيجــة  العمــل.  مــكان  مــن  قربــه  مســألة  إلــى  اســتنادًا 
ــاب  ــدة ألصح ــر الفائ ــت توّف ــث بات ــة، حي ــر مرون ــب أكث ــت المناص أصبح
ــاد  ــات إيج ــن للمؤسس ــواء. ويمك ــد س ــى ح ــن عل ــل والموظفي العم
ــون  ــات الموظف ــرورة وب ــد الض ــًا عن ــا عالمي ــول عليه ــوارد والحص الم
يتمّتعــون بالقــدرة علــى العمــل بالمرونــة التــي تناســب نمــط الحيــاة 

ــا. ــون به ــي يرغب الت

تحّديات التوظيف
علــى الرغــم مــن تقديــم هــذا النمــط الجديــد مــن العمــل  بعــض 
ــمية  ــر الرس ــل غي ــوق العم ــو س ــى نم ــًا إل ــه أدى أيض ــد، إال أن الفوائ
ــات  ــوم المنّص ــال، تق ــبيل المث ــى س ــال. فعل ــة العم ــاض حماي وانخف
 )Deliveroo( ”ــرو ــل “ديليفي ــى اقتصــاد األعمــال الحــرة مث القائمــة عل
بالربــط بيــن العمــال والعمــالء دون تحمــل أيــة مســؤولية عنهــم 

كموظفيــن. 

ــا التــي يحصــل عليهــا العمــال  ــون علــى المزاي فالموظفــون ال يحصل
ــة  ــة مدفوع ــازات المرضي ــالت واإلج ــل العط ــون مث ــون المتفرغ الدائم
األجــر والمدفوعــات التــي تمنــح لالســتغناء عــن العمالــة الزائــدة عــن 
الحاجــة والتأميــن الصحــي، فــي بعــض األســواق. وفــي العديــد مــن 
ــاع  ــن الضي ــة م ــون حال ــؤالء الموظف ــي ه ــة،  يعان ــات القضائي الوالي
ال  إذ  لهــا”،  مالــك  ال  التــي  “األرض  تشــبه  القانونيــة  الناحيــة  مــن 
ــة تلــك  ــون تحــت رقاب يمكــن اعتبارهــم عمــااًل مســتقلين ألنهــم ال يزال
المنصــات، وال يعتبــرون موظفيــن أيضــًا ألنهــم يســتخدمون عــادة 

ــل. ــم للعم ــت بدئه ــارون وق ــة ويخت ــم الخاص أدواته

ــا التــي يحصــل عليهــا العمــال  ــون علــى المزاي فالموظفــون ال يحصل
ــة  ــة مدفوع ــازات المرضي ــالت واإلج ــل العط ــون مث ــون المتفرغ الدائم
األجــر والمدفوعــات التــي تمنــح لالســتغناء عــن العمالــة الزائــدة عــن 
الحاجــة والتأميــن الصحــي، فــي بعــض األســواق. وفــي العديــد مــن 
ــاع  ــن الضي ــة م ــون حال ــؤالء الموظف ــي ه ــة،  يعان ــات القضائي الوالي
ال  إذ  لهــا”،  مالــك  ال  التــي  “األرض  تشــبه  القانونيــة  الناحيــة  مــن 
ــة تلــك  ــون تحــت رقاب يمكــن اعتبارهــم عمــااًل مســتقلين ألنهــم ال يزال
المنصــات، وال يعتبــرون موظفيــن أيضــًا ألنهــم يســتخدمون عــادة 

ــل. ــم للعم ــت بدئه ــارون وق ــة ويخت ــم الخاص أدواته

ردود الفعل غير المحسوبة للحكومات

ــاد  ــات “اقتص ــر لمنص ــم المباش ــم الدع ــي تقدي ــات ف ــرددت الحكوم ت
المخــاوف بشــأن طريقــة  )Gig Economy( بســبب  الحــرة”  األعمــال 
فــي  البرلمانيــة  اللجنــة  أعدتــه  لتقريــر  ووفقــًا  العمــال.  معاملــة 
المنصــات  هــذه  مثــل  تســتخدم   ،2017 عــام  المتحــدة   المملكــة 
كلفــة”  أقــل  عمالــة  باعتبارهــم  الخــاص  لحســابهم  “العامليــن 
ــرى.  ــؤوليات األخ ــال والمس ــاه العم ــؤوليات تج ــن المس ــا م إلعفائه
ونتيجــة لذلــك، اســتمرت بعــض الحكومــات فــي ســعيها إلــى فــرض 

ــر متأكــدة مــن  حظــر صــارم علــى هــذا النــوع مــن الشــركات ألنهــا غي
كيفيــة اســتيعاب هــذه المناصــب الجديــدة فــي االقتصــاد. وباإلضافــة 
ــذه  ــرة ه ــال الح ــاد األعم ــات اقتص ــق منص ــن أن تعي ــك، يمك ــى ذل إل
ــر  ــّم حظ ــة. وين ــا الحكوم ــي تقوده ــل والت ــة بالفع ــات القائم القطاع
ــّد  ــى الح ــؤدي إل ــح أن ي ــن المرج ــر وم ــر نظ ــن قص ــات ع ــذه المنص ه
غيــر  اقتصــاد  نمــو  إلــى  أو  العمــل  ســوق  فــي  المنافســة  مــن 

ــه. ــمي حول رس

ــات  ــل: منهجي ــكل أفض ــود بش ــن الجه ــد م ــذل المزي ب
ــة  ــكلة البطال ــل مش ــات لح الحكوم

تــدرك الحكومــات علــى نحــو تدريجــي أن القــوى العاملــة لديهــا 
األعمــال.  ريــادة  المســتقل و/أو فــرص  العمــل  نحــو فــرص  تتجــه 
ولتســهيل هــذا التوّجــه، تواصــل الحكومــات اســتحداث قوانيــن جديــدة 
لتنســيق هــذا النشــاط المهنــي. وأنشــأت الــدول الغربيــة فئــات مــن 
ــتحقات  ــل مس ــّددة، مث ــة مح ــع حماي ــاص م ــابهم الخ ــن لحس العاملي
ــد  ــات تحدي ــى الحكوم ــات عل ــذه الفئ ــاء ه ــّهل إنش ــا ُيس ــال. كم العم
عــدد العمــال الذيــن يقومــون بهــذا النــوع مــن األنشــطة. وفــي ظــل 
توســيع الحكومــات لمنظورهــا الخــاص بمنظومــات ســوق العمــل 
وأنــواع فــرص العمــل الحــر المطلوبــة، ســتتوفر لديهــا معلومــات 
أفضــل لدعــم هــؤالء العمــال وضمــان أن تســاهم مهاراتهــم بشــكل 

ــة. ــادات الوطني ــي االقتص ــل ف فاع

ــد مــن العمــل الواجــب  ــاك المزي ــزال هن ــك، ال ي وعلــى الرغــم مــن ذل
ــابهم  ــون لحس ــر العامل ــه. إذ يعتب ــذا التوّج ــز ه ــة تعزي ــازه لمواصل إنج
الخــاص فــي بعــض الــدول غيــر مؤهليــن للحصــول علــى تغطيــة 
ــدون بشــكل رئيســي  ــن، حيــث أن أصحــاب العمــل هــم مــن يتكب التأمي
كلفــة التأميــن الصحــي. وإضافــًة إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن 
أن الحكومــات تــرّوج للتدريــب علــى العمــل الحــر، يمكــن أن يحصــل 
ــٍد مــن الدعــم التعليمــي مــن  العاملــون لحســابهم الخــاص علــى مزي

المؤسســات األكاديميــة لتهيئتهــم لســوق العمــل بنجــاح.

وفي ظل توسيع الحكومات 
لمنظورها الخاص بمنظومات 

سوق العمل وأنواع فرص 
العمل الحر المطلوبة، 

ستتوّفر لديها معلومات 
أفضل لدعم هؤالء العمال 

وضمان أن تساهم مهاراتهم 
بشكل فاعل في االقتصادات 

الوطنية.
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التحول

ردود فعل غير
محسوبة

جيد، لكن ليس جيدًا
بما فيه الكفاية

•

تحّديات التوظيف

•

•

•

•

•

•

•

التحّول في آليات إيجاد قوى عاملة متغيرة
نماذج األعمال المبتكرةتنويع المناصباألسواق المناسبة

•
•

•

•

•

• •
•

• •

•

•••

•

أصبحت القوى العاملة أوسع 
نطاقًا وأكثر تنوعًا

يتوقع أصحاب العمل نطاقًا 
أوسع من المهارات

اختبار المرشحين باستخدام 
التقنيات المتطورة

أصبحت المواقع أكثر بعدًا وأقل 
دوامًا

تتحول األعمال التجارية من 
نموذج كثيف العمالة إلى 

نموذج  يتسم بكثافة رأس 
المال

الناس المتعلمون الذين 
يتمتعون بالخبرة التقنية 

يفقدون وظائفهم
الخريجون الجدد غير مستعدين 

للوظائف التي يتم إنشاؤها

تدعم الحكومات الوضع القائم 
من خالل دعم القطاعات التي 
توشك على التالشي وتفرض 
قيودًا على القطاعات الجديدة

يؤدي حظر هذه القطاعات إلى 
تخلف الدول عن تلك التي تسمح 

بها
يؤدي دعمها إلى خطر دعم 

استبدال الوظائف باألتمتة

المزيد من التوظيف غير الرسمي
حماية أقل للعمال

تحظر الحكومات أشكال العمالة 
هذه مما يؤدي إلى انخفاض 

المنافسة في السوق

التشريعات ال تدعم نماذج العمل 
الجديدة بشكل كامل، مثل 

سهولة تسجيل الشركات
يقوم نظام التعليم بتزويد 

المتعّلمين بالمهارات الصحيحة

عدم التطابق بين توقعات 
أصحاب العمل والموظفين

تدرس الحكومات طرقًا أخرى 
للتطوير بغرض النهوض 

بالسكان، إّال أنها ال تقوم 
بالمطلوب لمواءمة المهارات 

الناعمة والصلبة

 ---

زيادة في مستويات البطالة
زيادة الضغط على البرامج 

التعليمية لتوفير المواهب التي 
تلبي متطلبات سوق العمل

وضع األنظمة المتعلقة بالرعايا 
األجانب

الحكومة تنشئ مناصب كثيرة 
في وقت قصير وهو أمٌر غير 

مستدام

تعزيز التدريب الداخلي والتدريب 
المهني وعدم إعادة تدريب 

الناس طوال حياتهم المهنية

الشكل 4: 
التحوالت األساسية األربعة في حقبة العمل المستقبلية: تحليل مفصل

التحول الثالث: اختالل في عمليات توازن السوق

التحول
كبيــر  تحــول  إلــى  الســوق  تــوازن  آلليــات  المتغيــرة  الطبيعــة  أّدت 
فــي توقعــات أصحــاب العمــل مــن الباحثيــن عــن فــرص العمــل. ومــن 
المرجــح أن تحــّل التغيــرات التكنولوجّيــة الجذريــة مثــل األتمتــة والــذكاء 
االصطناعــي محــل مهــام محــددة كان يتــم القيــام بهــا ســابقًا كجــزء 
مهــارات  تتطلــب  جديــدة  وظائــف  تخلــق  وأن  معّينــة،  مهــٍن  مــن 
ــر. وتتجــه الشــركات بقــدر أكبــر إلــى التوظيــف  أساســية ســريعة التغّي
ــعة ال  ــارف واس ــب مع ــدة تتطّل ــًا معق ــن مهام ــب تتضم ــغل مناص لش
يمكــن للتكنولوجيــا أن تقــوم بهــا. لذلــك، تخطــى أصحــاب العمــل 
والمؤهــالت   )Hard Skills( الصلبــة  المهــارات  عــن  البحــث  مجــرد 
ــوق  ــي س ــب. فف ــف المواه ــة لتوظي ــالت التقليدي ــمية والمقاب الرس
العمــل الحالــي، هنــاك تركيــز متزايــد علــى مجموعــة أوســع مــن 
المهــارات االجتماعيــة بمــا فــي ذلــك العمــل الجماعــي واإلبــداع 

ــاكل. ــل المش وح

وضــع  مــن  العمــل  أصحــاب  المتطــورة  التقنيــات  مّكنــت  كمــا 
اســتراتيجيات توظيــف مبتكــرة الســتقدام المرشــحين الذيــن يتمّتعــون 
الشــاغرة. فعلــى ســبيل  للوظائــف  الالزمــة  بالمهــارات والخبــرات 
المثــال، يتــم اســتخدام الــذكاء االصطناعــي حالّيــًا فــي جميــع مراحــل 
ــًا، والتواصــل مــع  ــات المقدمــة يدوي ــة التوظيــف لتدقيــق الطلب عملي
الــكالم وتعابيــر  المرشــحين، وتحليــل عبــارات المرشــحين، وأنمــاط 
تقليــل  فــي  األســاليب  هــذه  تســاهم  إذ  المقابلــة،  أثنــاء  الوجــه 
معّينــة  وظيفــة  لشــغل  موظــف  اختيــار  يســتغرقه  الــذي  الوقــت 

وتحســين نوعيــة التعيينــات الجديــدة. ووّســعت تقنّيــات االتصــاالت 
مثــل “ســكايب” مجموعــة المواهــب التــي ُيمكــن للشــركات التواصــل 
ــة والوصــول  ــح لهــا االســتفادة مــن الســوق العالمي معهــا، ممــا يتي

إلــى المرشــحين الذيــن يتمتعــون بالمهــارات األكثــر مالءمــة.

تحّديات التوظيف
العمــل  ســوق  يكــن  لــم  بطريقــة  التوظيــف  اســتراتيجيات  تغيــرت 
مســتعّدًا لهــا، ممــا أدى إلــى فجــوة بيــن توقعــات الباحثيــن عــن 
العمــل وأصحــاب العمــل. ويتوقــع الباحثــون عــن العمــل أن يوّفــر لهــم 
تعليمهــم الرســمي وظائــف جيــدة فــي مؤسســات مرموقــة، بينمــا 
ــى  ــمي عل ــم الرس ــام التعلي ــدرة نظ ــي ق ــل ف ــاب العم ــّكك أصح ُيش
إعــداد المرشــحين ذوي المهــارات المناســبة لســوق العمــل. كمــا 
يبحــث أصحــاب العمــل عــن المرّشــحين الذيــن يتمتعــون بمزيــج مثالــي 
مــن المهــارات الشــخصية والتعليــم )الرســمي وغيــر الرســمي علــى 
حــد ســواء( وهــي أمــوٌر ال يزودهــم بهــا النظــام التعليمــي الحالــي 
علــى األغلــب، يحــث ُيركــز علــى التعلــم عــن طريــق الحفــظ عــن ظهــر 
واالجتماعيــة.  الســلوكية  المهــارات  تطويــر  مــع  بالمقارنــة  قلــب 
ــي  ــف الت ــن الوظائ ــباب لتأمي ــون الش ــح المهني ــك، يكاف ــة لذل ونتيج
يأملــون بهــا، أو يتــم توظيفهــم مــع فهــم قليــل للمهــام التــي 
ــراف  ــع األط ــد جمي ــك، تفق ــى ذل ــاًء عل ــم. وبن ــة منه ــتكون مطلوب س
ــن  ــد الباحثي ــى تزوي ــه عل ــي وقدرت ــام التعليم ــة النظ ــة بمصداقي الثق

ــال. ــو فع ــى نح ــة عل ــارات الالزم ــل بالمه ــن عم ع
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ــات  ــل: منهجي ــكل أفض ــود بش ــن الجه ــد م ــذل المزي ب
ــة ــكلة البطال ــل مش ــات لح الحكوم

التقليــدي  التعليــم  تاريخيــًا  الســوق  تــوازن  نظــام  فضــل  لطالمــا 
المشــهد  أن  إال  المعتمــدة،  األكاديميــة  بالمؤسســات  الخــاص 
ــع  ــًا م ــر وضوح ــر أكث ــذا التغيي ــح ه ــر. ويصب ــي التغي ــذ ف ــي آخ التعليم
المصــدر  مفتوحــة  اإللكترونيــة  الجماعيــة  الــدروس  منّصــات  نمــو 
ــر  ــي توف ــان الت ــة خ ــك أكاديمي ــى ذل ــة عل ــمل األمثل )MOOC(. وتش
وحّتــى  االبتدائيــة  المــدارس  مــن  للمســتخدمين  تعليمّيــًا  محتــوًى 
التعليــم العالــي. وبــدأت الحكومــات، اســتجابة لذلــك، باالســتفادة 

مــن الــدروس الجماعيــة اإللكترونيــة مفتوحــة المصــدر بهــدف تحســين 
إلــى  ووصــواًل  االبتدائيــة  المرحلــة  مــن  بــدءًا  التعليميــة،  النتائــج 
التعليــم العالــي أو المهنــي. وإضافــًة إلــى ذلــك، فــإن لــدى بعــض 
الحكومــات أيضــًا دورات دراســية معتمــدة مفتوحــة علــى اإلنترنــت 
كأحــد األشــكال المشــروعة للتعلــم مــن خــالل اعتمــاد مؤسســات 

التعليــم العالــي وضمــان الجــودة.

ولألســف، فــإن اعتمــاد الحكومــة للــدروس الجماعيــة اإللكترونيــة 
مفتوحــة المصــدر لــم يحــدث تغييــرا فــي تــوازن ســوق العمــل بشــكل 
كاٍف. فقــد ســاهمت الــدروس الجماعيــة اإللكترونيــة مفتوحــة المصــدر 
ــل،  ــوق العم ــي س ــرة ف ــب الماه ــدد المواه ــادة ع ــي زي ــد ف بالتأكي
إذ بــات الطــالب الذيــن يدخلــون ســوق العمــل يتمّتعــون بمهــارات 
ــن  ــن م ــالب القادمي ــارات الط ــن مه ــوى م ــى أق ــة أو حت ــة قوي تقني

المؤسســات التقليديــة.

بخبــرات  يتمتعــون  مرشــحين  تتطلــب  الوظائــف  فــإن  ذلــك  ومــع 
الجماعيــة  الــدروس  وتفتقــر  فعليــة.  مهنيــة  وخبــرة  متكاملــة 
خاللهــا  مــن  يمكــن  واجهــة  إلــى  المصــدر  مفتوحــة  اإللكترونيــة 
الوظائــف  فــي  عملــي  بشــكل  مهاراتهــم  تطبيــق  للمســتخدمين 
الحقيقيــة نظــرًا لعــدم وجــود اســتراتيجية متكاملــة تربــط النتائــج 
المصــدر  اإللكترونيــة مفتوحــة  الجماعيــة  الــدروس  التعليميــة مــن 
مســتخدمي  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  العمــل.  ســوق  بمتطّلبــات 
ــًة  ــدون براع ــد ُيب ــدر ق ــة المص ــة مفتوح ــة اإللكتروني ــدروس الجماعي ال
ــدرة  ــرون الق ــم يفتق ــة، إال أنه ــل البرمج ــة مث ــارات التقني ــي المه ف
ــاب  ــا أصح ــي يطلبه ــة )Soft Skills( الت ــارات الناعم ــار المه ــى إظه عل

العمــل بشــكل متزايــد. 

اإللكترونيــة  الجماعيــة  للــدروس  الحكومــات  تأييــد  يــؤدي  وقــد 
مفتوحــة المصــدر دون النظــر فــي كيفيــة حصــول الطــالب علــى 
خّطــة مســتقبلية تعليميــة منظمــة وقــادرة علــى خلــق القيمــة، 
إلــى وجــود طــالب يتمتعــون بمجموعــة مــن المهــارات المعزولــة 
وغيــر المتكاملــة. وُتعتبــر هــذه الفجــوات مــرة أخــرى، إحــدى عالمــات 
فشــل الحكومــات فــي اســتخدام التفكيــر المنهجــي عنــد تنــاول هــذا 

الرئيســي. التكنولوجــي  التطــور 

 تغيرت استراتيجيات التوظيف
 بطريقة لم يكن سوق العمل
 مستعّدًا لها، مما أدى إلى
 فجوة بين توقعات الباحثين
.عن العمل وأصحاب العمل
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الشكل 5: 
معدل المشاركة في سوق العمل في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حسب الفئة العمرية (1995 - 2016)

  احصائيات أسواق العمل والتوظيف الخاصة بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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)أي أن يكــون األطبــاء األجانــب حاصليــن علــى شــهادة طبيــة مصدقــة 
ــرى  ــة األخ ــات الحكومي ــي الممارس ــب(. وتقتض ــة الط ــة مهن لممارس
مــن أصحــاب العمــل إثبــات أن يكــون تعييــن عمالــة أجنبيــة أكثــر قــدرة أو 
مالءمــة للوظائــف التــي يمكــن أن يقــوم بهــا المواطنــون الحاصلــون 
ــرف  ــن ط ــذه م ــل ه ــد ردة الفع ــب. وتع ــم مناس ــتوى تعلي ــى مس عل
الحكومــات هــي مفهومــة تمامــًا، إذ تحــرص الحكومــات علــى توفيــر 
فــرص العمــل لمواطنيهــا. ومــع ذلــك، فشــلت المنهجيــة فــي تقديــر 
القــوة العاملــة المتنقلــة والعالميــة والمترابطــة علــى نحــو متزايــد.

ــار الســن،  ــة مــن الشــباب وكب وبهــدف اســتيعاب المجموعــة المتنامي
منخفضــة  مهــارات  ذات  وظائــف  بخلــق  أيضــًا  الحكومــات  تقــوم 
ــات  ــيط القطاع ــة أو تنش ــال العام ــاريع األعم ــجيع مش ــالل تش ــن خ م
التجاريــة مثــل الســياحة أو التجزئــة، إال أن هــذه االســتجابات ال تســاهم 
فــي االرتقــاء بمهــارات العمــال. وتســتوعب هــذه االســتجابات أفــراد 
القــوى العاملــة الذيــن كانــوا ســيعانون مــن البطالــة دونهــا. وفــي 
ــف،  ــي التوظي ــص ف ــى نق ــات إل ــذه المنهجّي ــؤدي ه ــد ت ــع، ق الواق
ــف  ــى وظائ ــون عل ــي يحصل ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس إذ أن خريج

ــة. ــم المعيش ــة متطّلباته ــل لتلبي ــارات أق ــب مه تتطل

ولألســف، فــإن هــذه الحلــول المؤقتــة لقــوى عاملــة آخــذة بالتطــّور 
ال تأخــذ بعيــن االعتبــار أن طبيعــة الوظائــف تتغيــر بســرعة، وهنــاك 
ــي  ــها ف ــف نفس ــذه الوظائ ــة ه ــري أتمت ــأن تج ــل ب ــر يتمث ــر كبي خط
المســتقبل، ممــا ســيؤدي إلــى تحــّول العمــال مجــددًا إلــى أشــخاص 

ــل. ــرص للعم ــن ف ــن ع باحثي

ــات  ــل: منهجي ــكل أفض ــود بش ــن الجه ــد م ــذل المزي ب
ــة ــكلة البطال ــل مش ــات لح الحكوم

يشــّكل توظيــف الشــباب أولويــة رئيســية للحكومــات فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. ففــي أوروبــا، تحــرص الحكومــات علــى تشــجيع التدريــب 
المهنــي والتدريــب الداخلــي للشــباب، فــي صفــوف أصحــاب العمــل 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــات عل ــع الحكوم ــاص. وتجم ــام والخ ــن الع بالقطاعي
والمتطلبــات  التدريــب  وبرامــج  الماليــة  الحوافــز  مــن  مجموعــة 
التنظيميــة لتوفيــر وســائل عمــل غيــر تقليديــة يمكــن أن تــؤّدي الحقــًا 
إلــى فــرص عمــل بــدوام كامــل. وتمنــح هــذه الجهــود الشــباب خبــرة 
المنافســة علــى  بالغــة األهميــة تجعلهــم قادريــن علــى  عمليــة 
الصعيــد الوطنــي والدولــي علــى الســواء. ومــع ذلــك، فــإن غالبيــة 
مهــارات  مســتوى  رفــع  إلــى  تهــدف  التــي  الحكوميــة  الجهــود 
ــراد  ــل أف ــا يجع ــباب، مم ــتوى الش ــى مس ــي عل ــدأ وتنته ــال تب العم
ــى  ــد عل ــن جدي ــب م ــى التدري ــة إل ــّنًا بحاج ــر س ــة األكب ــوى العامل الق
ــة  ــر. ونتيج ــدم بالعم ــع التق ــة م ــزداد صعوب ــر ي ــو أم ــارات، وه المه
ــة  ــوى العامل ــن الق ــريحة م ــذه الش ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــك، وعل لذل
آخــذة فــي االزديــاد، إال أنــه ال يجــري تزويدهــا بالكفــاءات المطلوبــة.

التحول الرابع: تغيير تركيبة القوى العاملة

التحول
ــة  ــريعًا نتيج ــورًا س ــعًا وتط ــل توس ــوق العم ــي س ــرض ف ــهد الع يش
لتغييــرات التركيبــة الســكانّية، وإطالــة مــدد الخدمــة، وزيــادة القيمــة 
ــة  ــوى العامل ــّم الق ــل. وتض ــكان العم ــي م ــّوع ف ــق بالتن ــا يتعّل فيم
فــي الكثيــر مــن االقتصــادات الشــباب وكبــار الســن علــى حــد ســواء. 
ــادة  ــي زي ــل ف ــوق العم ــول س ــام دخ ــات أم ــل المعوق ــاهم تقلي وس
ســاهم  بينمــا  الشــباب،  بيــن  العاملــة  القــوى  مشــاركة  معــدالت 
التقــدم فــي مجــال الصحــة العامــة والطــب فــي زيــادة معــدل 
ــر ســنًا الذيــن يتجــاوزون  ــن العمــال األكب ــة بي مشــاركة القــوى العامل
ــادي  ــاون االقتص ــة التع ــي دول منظم ــدي. وف ــد التقلي ــن التقاع س
ــهد  ــي تش ــة الت ــات العمري ــإن الفئ ــال، ف ــبيل المث ــى س ــة عل والتنمي
ــي  ــل ه ــوق العم ــي س ــاركة ف ــدل المش ــي مع ــى ف ــادة األعل الزي
ــرى  ــك، ج ــى ذل ــة إل ــن الـــ75 . وباإلضاف ــوق س ــكانية ف ــرائح الس الش
زيــادة فــرص الحصــول علــى  نتيجــة  تعزيــز توســع ســوق العمــل 
ــن  ــن ع ــات والباحثي ــل المؤسس ــن قب ــة م ــب العالمي ــة المواه مجموع
ــات  ــر اإلمكان ــًا عب ــك ممكن ــح ذل ــواء. وأصب ــد س ــى ح ــل عل ــرص العم ف

ــل.  ــرق التفاع ــات لط ــبكات والمنص ــا الش ــي تتيحه ــدة الت الجدي

تحّديات التوظيف
ونتيجــًة لمــا ســبق، ســترتفع معــّدالت البطالــة بســبب توســع القــوى 
العاملــة بمعــدل يفــوق عــدد الوظائــف المتاحــة. وســتصبح المناصــب 
ــن  ــد ُيمّك ــن بع ــل ع ــث أن العم ــّيًة حي ــر تنافس ــاؤها أكث ــم إنش ــي ت الت
للعمــل فــي  التقــدم  العالــم مــن  أنحــاء  المرشــحين فــي جميــع 
ــادة  ــد. وســيؤدي ذلــك أيضــًا إلــى زي الوظائــف الشــاغرة فــي أي بل
تجهــز  التــي  البرامــج  لتوفيــر  التعليمــي  النظــام  علــى  الضغــط 
الباحثيــن عــن العمــل لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل عبــر تنميــة 

ــه. ــت ذات ــي الوق ــة ف ــة والناعم ــارات الصلب المه

ــّن  ــع س ــن ورف ــي الس ــكان ف ــدم الس ــع تق ــك، وم ــى ذل ــالوة عل وع
تدريــب  إلعــادة  ســبل  إيجــاد  إلــى  الحكومــات  ســتحتاج  التقاعــد، 
المهنييــن وتزويدهــم بمجموعــة المهــارات المناســبة ألماكــن العمــل 

اآلخــذة بالتطــور.

ردود الفعل غير المحسوبة للحكومات

ــة الناجمــة عــن اقتصــاد  ــة العالمي ــادة تعــداد القــوى العامل ــاج زي تحت
يّتســم بمســتويات متزايــدة مــن العولمــة، مــن الحكومــات تقييــم 
حالــة القــوى العاملــة المحليــة لديهــا. وبغيــة تزويــد مواطنيهــا 
بإمكانيــة الحصــول علــى الوظائــف، طلبــت بعــض الحكومــات مــن 
ــبة  ــة مناس ــهادات تعليمي ــر ش ــم عب ــات مؤهالته ــب إثب ــال األجان العم
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الجزء الثالث:
انتبهوا لخطواتكم: المآزق الشائعة في طريقة 

استجابة الحكومات لمسألة خلق فرص العمل

ــات  ــد أن الحكوم ــات؟ نعتق ــا الحكوم ــي ترتكبه ــاء الت ــي األخط ــا ه إذًا، م
ــل. ــتقبل العم ــألة مس ــاول مس ــد تن ــائعين عن ــن ش ــه مأزقي تواج

ــة  ــات المتمثل ــوبة للحكوم ــر المحس ــل غي ــو ردود الفع ــأزق األول ه الم
ــع  ــى الوض ــاظ عل ــة للحف ــي محاول ــر، ف ــق التغيي ــي طري ــوف ف بالوق
ــن.  ــن بطريقتي ــع الراه ــى الوض ــاظ عل ــات الحف ــرر الحكوم ــن. وتب الراه
أواًل، تنحــاز الحكومــات للطــرق الماضيــة “المجربــة والحقيقيــة”، وتقــول 
ــف.  ــارة الوظائ ــى خس ــؤدي إال إل ــن ت ــة ل ــرات الجذري ــكار والتغيي إن االبت
ونتيجــة لذلــك، قــد تحظــر الحكومــات دخــول الشــركات التــي تعــرض 
نمــاذج أعمــال مبتكــرة وغيــر معروفــة، بينمــا تشــجع قطاعــاٍت شــبه 

ــي. ــي الماض ــف ف ــر الوظائ ــت توّف ــة كان منقرض

ــا  ــدم تمّتعه ــبب ع ــر بس ــكار أو التغيي ــات االبت ــاوم الحكوم ــد تق ــًا، ق ثاني
للمشــاكل  بفهــٍم  الحكومــات  تلــك  تتمتــع  وال  الالزمــة.  بالمعــارف 
الحقيقيــة التــي تؤثــر علــى ســوق العمــل بــل تركــز علــى القضايــا 
ــارات  ــتوى مه ــع مس ــن رف ــًا ع ــال، عوض ــبيل المث ــى س ــة. فعل الثانوي
المغتربيــن مــن خــالل تحديــد  الحكومــات هجــرة  تقّيــد  رعاياهــا، قــد 
ــح  ــخ، يتض ــى التاري ــر إل ــا. وبالنظ ــرة إليه ــا الهج ــة يمكنه ــص معين حص
لنــا أن هــذه المحــاوالت الراميــة إلــى منــع التغييــر فــي نهايــة المطــاف 
ــّوض  ــه ُتق ــت نفس ــي الوق ــه وف ــّر من ــا ال مف ــر م ــى تأخي ــؤدي إال إل ال ت

القــدرة التنافســية للبلــد مقارنــة بالبلــدان التــي تعتمــد التغييــر.

ــكل  ــد، بش ــام بالمزي ــة »القي ــي محاول ــل ف ــي فيتمث ــأزق الثان ــا الم أم
أفضــل«، مــن خــالل إعــادة تقديــم وتطبيــق األدوات المجربــة والمختبــرة 
ذاتهــا  التــي حققــت نجاحــًا فــي الماضــي لكنهــا ال تعالــج القضايــا 
الحكومــات  تحــاول  الســيناريو،  فــي هــذا  كاف.  بشــكٍل  المســتقبلية 
التعامــل مــع التغييــر باألســلوب عينــه كمــا لــو كانــت تجــدف بقــارب 
ــع  ــى جمي ــب عل ــن، يتوج ــدف معي ــق ه ــل تحقي ــن أج ــباق، فم ــي س ف
ــب  ــًا للتغل ــل مع ــف والعم ــل والتجدي ــارب المي ــي الق ــق ف ــراد الفري أف
ــي  ــر ف ــد أي تغيي ــلوب ال يوج ــذا األس ــي ه ــرى. وف ــوارب األخ ــى الق عل
المســار، وال يوجــد وقــت كاف للنظــر إلــى األفــق، أو اعتمــاد أيــة رؤيــة. 
ــة  ــا البطال ــع قضاي ــل م ــات التعام ــاول الحكوم ــل، تح ــو مماث ــى نح وعل
عبــر إطــالق برامــج جديــدة فــي الســياق نفســه الــذي كانــت تطــرح فيــه 
البرامــج القديمــة بغــرض الوصــول إلــى “خــط النهايــة” فــي عــدد مــن 
ــة  ــدى مالءم ــليم لم ــم س ــر فه ــّررة، دون تواف ــر المب ــة غي ــاالت البطال ح
هــذه المنهجيــات للعصــر الحديــث. وتــؤدي هــذه المنهجيــات، فــي 
أحســن األحــوال، إلــى تحســينات هامشــية فقــط، فــي ظــّل غيــاب 
ــوى  ــى الق ــة عل ــراءات الحكومي ــر اإلج ــة تأثي ــر لكيفي ــم أو تقدي أي فه

ــتقبل. ــي المس ــة ف العامل
ــادة  ــن أو إع ــع الراه ــى الوض ــاظ عل ــات الحف ــاول الحكوم ــاذا تح إذًا، لم

تقديــم سياســات العمــل القديمــة غيــر المجديــة؟ تجيــب النقــاط 
ــؤال: ــذا الس ــن ه ــة ع التالي

• لــدى الحكومــات فهــم خاطــئ لطبيعــة الواقــع القائــم حاليــًا: 
تقــوم بتبســيط المشــاكل المعقــدة وافتــراض أنــه “يمكــن حــل 

كذلــك”. وإبقاؤهــا  المشــاكل 
ــود  ــض: يس ــا البع ــن بعضه ــزل ع ــاکل بمع ــات المش ــج الحکوم • تعال
ــاكل  ــيم المش ــن تقس ــه يمك ــئ بأن ــاد خاط ــات اعتق ــدى الحكوم ل
ــي  ــب ف ــا تتطل ــتقل بينم ــاس مس ــى أس ــا عل ــا ومعالجته وتحديده
ــع أصحــاب المصلحــة  ــة مــن جمي الواقــع اســتجابًة موحــدة ومتكامل

المعنييــن.
• تعتمــد الحكومــات منظــورًا خاطئــًا بشــأن مــدى تعقيــد الواقــع 
ال مفــّر منهــا  األمــر حصيلــة  هــذا  يعــّد  يجــب معالجتــه:  الــذي 
ــا  ــذ بموجبه ــيناريوهات تتخ ــى س ــؤدي إل ــية وي ــاكل المؤسس للهي
المطروحــة.  المشــكالت  لحــل  محــدودًا  نهجــًا  بذاتهــا  إدارة  كل 
ونتيجــة لذلــك، قــد يكــون لــدى الحكومــة 12 إدارة تعمــل علــى 
ــى  ــه عل ــي في ــذي ينبغ ــت ال ــي الوق ــيطة، ف ــابية بس ــة حس عملّي

قســم واحــد أن يركــز علــى معــادالت تفاضليــة.
ــة: إن  • ترکــز الحکومــات علــی “المکاســب الســریعة” واألرقــام العالي
الفكــرة القائلــة بإمكانيــة خفــض نســبة البطالــة إلــى رقــم أحــادي 
المنزلــة مــن دون األخــذ باالعتبــار عوامــل مثــل مســارات العمــل 
الصناعــي،  واالبتــكار  الوظيفيــة  والســاللم  الُمقّنعــة  والبطالــة 
الســريعة”.  “المكاســب  نهــج  اعتمــاد  إلــى  الحكومــات  تدفــع 
ــاكل  ــة للمش ــباب الجذري ــة األس ــي معالج ــور ف ــذا القص ــل ه ويفش
ــتدامة. ــر مس ــة وغي ــف مؤقت ــق وظائ ــى خل ــات إل ــع الحكوم ويدف

ينطــوي عــالج هــذه المــآزق علــى شــقين: 1( االعتــراف والقبــول 
بتعقيــد خلــق فــرص العمــل، 2( اعتمــاد منهــج متكامــل منّظــم 
للتعامــل مــع خلــق فــرص العمــل. ويشــتمل هــذا األمــر علــى 
ــول  ــم الحل ــا، وتصمي ــر طريقــة فهــم الحكومــات لهــذه القضاي تغيي
ومواءمــة تنفيــذ خططهــا. وسنســتعرض فــي القســم التالــي 
 Systems( األنظمــة”  “منهــج  اعتمــاد  للحكومــات  يمكــن  كيــف 
وشــرح  العمــل،  ســوق  منظومــة  تعقيــدات  لفهــم   )Approach

كيــف يمكــن لهــذا اإلطــار أن يســاعد الحكومــات علــى الفــوز فــي 
الســباق للتعامــل مــع العصــر المســتقبلي للعمــل.



13

لتسهيل ذلك، يمكنهم اعتماد التفكير المنهجي

ــة  ــر رؤي ــتخدامه لتوفي ــن اس ــف يمك ــي وكي ــر المنهج ــو التفكي ــا ه م
متكاملــة لمســتقبل العمــل؟

غيــر  الســلوك  إلــى فهــم  يهــدف  نهــج  المنهجــي هــو  التفكيــر 
الخطــي لألنظمــة المعقــدة عبــر تحديــد وتحليــل العناصــر الديناميكيــة 
المتشــابكة فيــه. وهــو عبــارة عــن أســلوب لوضــع اأُلطــر التــي ُيمكــن 
أن تســتخدمها الحكومــات لتشــخيص وتحديــد حلــول العمالــة مــن 

ــي: ــا يل ــق م ــى تحقي ــاعدتها عل ــالل مس خ

ــة  ــن منظوم ــامل ع ــّور ش ــات بتص ــي السياس ــد واضع تزوي  •
التوظيــف الخاصــة بهــم، ممــا يتيــح لهــم فهــم “الصــورة األكبــر” لمــا 

تحقيقــه. الفاعلــة  الجهــات  تحــاول  النظــام، ومــا  يحــدث فــي 
وفهــم  المشــكلة  رؤيــة  علــى  الحكومــات  مســاعدة   •
تعقيداتهــا لتحديــد نقــاط االرتــكاز المؤثــرة فــي التغييــر طويــل األمــد.

ــر  ــن العناص ــي بي ــل الديناميك ــى التفاع ــوء عل ــليط الض تس  •
ــات  ــد عملي ــة داخــل النظــام، ومســاعدة الحكومــات علــى تحدي الفردي

الوقــت. الســلوك مــع مــرور  أنمــاط  التــي تكشــف  التغييــر 

ــز  ــي تعزي ــاعد ف ــن أن تس ــة يمك ــي أداًة تحليلي ــر المنهج ــّد التفكي وُيع
ــل  ــوق العم ــلوكيات س ــباب س ــات ألس ــي السياس ــم واضع ــة فه كيفي
وهيــكل االســتجابات المنســقة الالزمــة لتحقيــق نتائــج مســتدامة مــع 
ــتقبل  ــل مس ــى تحلي ــات عل ــاعد الحكوم ــن أن يس ــت. ويمك ــرور الوق م
العمــل، واالســتعداد لتأثيــره واالســتفادة مــن الفــرص التــي يقدمهــا.

كيــف يمكننــا تطوير منهج األنظمة )Systems Approach(؟

الجزء الرابع: 
تيّقظوا: اعتماد رؤية آلليات النظام متعلقة 

بمنظومة التوظيف

التوظيــف فــي عيــن االعتبــار  يأخــذ منهــج األنظمــة فــي مجــال 
النظــام األوســع لعوامــل العــرض والطلــب والســوق المترابطــة. 
لتأثيرهــا  وفقــًا  العناصــر،  أو  العوامــل،  هــذه  تصنيــف  ويمكــن 
ــات  ــن الحكوم ــذه م ــف ه ــة التصني ــب عملي ــي. وتتطل ــا البين وترابطه
ــر  ــدر أكب ــن ق ــف ع ــل للكش ــام العم ــن نظ ــات م ــًا طبق ــل تدريجي أن تزي

والتعقيــد. التفاصيــل  مــن 

يتألــف نظــام ســوق العمــل فــي طبقتــه الُعلويــة مــن أربعــة عناصــر 
محوريــة: القــوة العاملــة، وتــوازن الســوق، والمناصــب، ودراســة 
ــة القــوى  ــل العناصــر المحوري ــة األعمــال المتعلقــة بالنمــو. وتمث حال
علــى  والطلــب  والســوق  العــرض  بيــن  تنشــأ  التــي  الديناميكيــة 
معــًا  تعمــل  فرعيــة  أنظمــة  ســتة  تحتهــا  وتنــدرج  العاملــة.  اليــد 
التعليــم،  التوظيــف، وهــي  لتعزيــز  العمــل األوســع  ضمــن نظــام 
والتركيبــة الســكانية، وســوق العمــل، والقطــاع الثالــث، والقطــاع 
الخــاص، والحوكمــة. كمــا تتألــف األنظمــة الفرعيــة مــن عــدد مــن 
ــة أو  ــة أو عملي ــًا أو مؤسس ــًا رئيس ــر طرف ــل كل عنص ــر، ويمث العناص
ــد  ــتدامة بح ــف مس ــة توظي ــل منظوم ــيًا لعم ــوردًا أساس ــاطًا أو م نش
ذاتهــا. وتشــمل أيضــًا عناصــر منفصلــة تمثــل العوامــل المحفــزة 
والمعوقــات والثغــرات فــي قطــاع التوظيــف. وتتصــل العناصــر داخــل 
ــج  ــف النتائ ــي تص ــة”، الت ــة الراجع ــات التغذي ــتخدام “حلق ــام باس النظ
ــك. ــه بذل ــوم ب ــذي تق ــي ال ــار الزمن ــر واإلط ــذه العناص ــلوكية له الس

ناقشــنا ســابقًا كيــف يحتــاج توجيــه تحويــل العمــل بنجــاح إلــى اســتجابة 
دة وشــاملة. وعوضــًا عــن االســتمرار فــي تطبيــق مجموعــة الحلــول  مجــدَّ
ذاتهــا علــى مشــاكل مختلفــة، يتوّجــب علــى الحكومــات وواضعــي 
ــن  ــط بي ــالت والتراب ــي الص ــة تراع ــات متكامل ــاد منهجي ــات اعتم السياس

ــل. ــوق العم ــة س ــل منظوم ــر داخ العناص
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  مونيتور ديلويت الشرق األوسط، 2017.
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ما هي فوائــد منهج األنظمة؟
ــي  ــر ف ــف العناص ــة لمختل ــط بصري ــع خرائ ــر وض ــات عب ــن للحكوم يمك
“اآلليــات”  تصــور  الراجعــة،  التغذيــة  وحلقــات  التوظيــف  منظومــة 
تســتطيع  بذلــك،  القيــام  وعبــر  النظــام.  فــي  الترابــط  وعناصــر 
الحكومــات أن تحــدد بشــكل أفضــل عمليــة صناعــة القــرارات لألطــراف 
القريــب والبعيــد.  المــدى  النظــام، وأثرهــا علــى  داخــل  الفاعلــة 
ويســاعد المنظــور المتعلــق باألنظمــة فــي تعميــق فهــم الحكومــات 
للتحّديــات التــي تواجههــا فــي منظومــة التوظيــف عبــر إعطــاء 
واضعــي السياســات فكــرة عــن طبيعتهــا وتوقيتهــا، باإلضافــة إلــى 

طريقتهــا وغايتهــا.

ــات  ــع الجه ــة جمي ــة أهمي ــج األنظم ــّدر منه ــك، ُيق ــى ذل ــًة إل وإضاف
ــيؤدي  ــا. وس ــل به ــي تتفاع ــة الت ــة والطريق ــي المنظوم ــة ف الفاعل
ــات  ــن منهجي ــًا ع ــاملة عوض ــة ش ــوٍد تخطيطي ــى جه ــر إل ــذا التقدي ه
ــرية  ــول البش ــة المي ــج األنظم ــد منه ــك، ُيحّي ــى ذل ــاًء عل ــزأة. وبن ُمج
للســعي وراء المصالــح الشــخصية عبــر تشــجيع أصحــاب المصلحــة 
ــز  ــجع تعزي ــا ُيش ــي. كم ــد وجماع ــدف موح ــق ه ــل لتحقي ــى العم عل
التخطيــط االســتراتيجي عبــر ضمــان تركيــز الحكومــات علــى عــدد قليــل 
ــم  ــر علــى نطــاق واســع عوضــًا عــن تقدي ــق التغيي مــن الطــرق لتحقي
قائمــة مــن األنشــطة التــي نــادرًا مــا تــؤدي إلــى النتائــج المطلوبــة.

تطبيــق منهج األنظمة على مســتقبل العمل
ضــوء  فــي  للتوظيــف  المتكاملــة  المنهجيــات  أهميــة  ســتزداد 
ــف  ــا أن الوظائ ــًا. وبم ــف حالّي ــال التوظي ــي مج ــر ف ــهد المتغي المش
ــة  ــر الكامن ــة العناص ــإن أهمي ــًة، ف ــًة وعالمي ــًة ورقمّي ــر تقني ــح أكث تصب
داخــل منظومــة التوظيــف ســتتغير. ويجــب علــى الحكومــات أن توجــه 
ــذه  ــر ه ــة تأثي ــالل معالج ــن خ ــل م ــتقبل العم ــتباقي مس ــكل اس بش
القــوى وآثارهــا علــى إعــادة تصميــم األعمــال، كمــا يجــب عليهــا 
أيضــًا االســتعداد الســتيعاب تعقيــدات هــذا الواقــع وفهــم كيــف 
ــات  ــع التحّدي ــك توّق ــا كذل ــة، وعليه ــب منهجي ــا عواق ــون ألفعاله يك
ــول لمســاعدة القــوى  ــم حل التــي يطرحهــا مســتقبل العمــل وتصمي

ــا. ــب عليه ــى التغل ــة عل العامل
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النرويــج، دراســة حالــة - العواقــب غيــر المقصــودة 
لمنهــج منعــزٍل للتوظيــف

ــى  ــرض عل ــًا يف ــام 2003 قانون ــي ع ــة ف ــة النرويجي ــدرت الحكوم أص
الشــركات أن تضــم مجالــس إدارتهــا مــا ال يقــل عــن %40 مــن النســاء، 
ــد. وكان  ــريع الجدي ــل للتش ــن تمتث ــي ل ــركات الت ــّل الش ــيتم ح ــه س وأن
ــي  ــرأة ف ــة للم ــرص الوظيفي ــادة الف ــون زي ــذا القان ــن ه ــدف م اله
ــي  ــرى ف ــات الكب ــي المؤسس ــاواة ف ــز المس ــال وتعزي ــال األعم مج
النرويــج. ونتيجــًة للقانــون حصــل %39 مــن النســاء علــى مقاعــد فــي 
مجالــس اإلدارة، وهــي ثانــي أعلــى نســبة فــي أوروبــا بعــد آيســلندا.

ولكــن علــى الرغــم مــن النيــة الحســنة للقانــون، إال أن دراســة أجرتهــا 
الحقــًا “أهيــرن آنــد ديتمــار”  )Ahern and Dittmar( كشــفت أن تطبيــق 
هــذه السياســة أدى إلــى هبــوط حــاّد فــي أســعار أســهم الشــركات 
248 شــركة نرويجيــة  التــي امتثلــت. وعايــن البحــث مــا مجموعــه 
ــة  ــد أن قيم ــة، ووج ــوق األوراق المالي ــن س ــات م ــتخدام معلوم باس
الفتــرة  %12.4 خــالل  بنســبة  انخفضــت  المتضــررة  الشــركات  جميــع 

ــبة 10%. ــور بنس ــص اإلناث/الذك ــادة حص ــا زي ــرى خالله ــي ج الت

وكان الســبب األساســي وراء هــذا االنخفــاض هــو اضطــرار الشــركات 
ــس اإلدارة.  ــن مجل ــبّيًا ضم ــرة نس ــن بالخب ــاء ال يتمّتع ــن نس ــى تعيي إل
وكانــت النســاء المعّينــات أصغــر بثمانيــة أعــوام بشــكل وســطي 
ــن  ــّل م ــدٍر أق ــن لق ــى امتالكه ــًة إل ــال، إضاف ــن الرج ــًة بأقرانه مقارن
ــلبي  ــر الس ــذا التأثي ــج ه ــا. ونت ــة العلي ــب اإلداري ــي المناص ــرة ف الخب
علــى  خاللهــا  توّجــب  التــي  القصيــرة  الزمنيــة  الفتــرة  عــن  أيضــًا 
الشــركات االمتثــال لهــذا القانــون، ممــا أّدى إلــى تنافــس الشــركات 
فيمــا بينهــا لتعييــن أفضــل المرشــحين ضمــن عــدد محــدود مــن 

النســاء المهنّيــات المؤهــالت.

بالمنهــج  السياســة  لهــذه  المقصــودة  غيــر  العواقــب  وارتبطــت 
المــرأة  توظيــف  قضايــا  لحــل  الحكومــة  اتبعتــه  الــذي  المنعــزل 
والفهــم المحــدود لكيفيــة تأثيــر هــذه التغييــرات علــى نظــام العمــل 
ككل. وأّدى االفتقــار إلــى النســاء المهنّيــات المؤهــالت والالتــي 
يتمّتعــن بالخبــرة فــي النرويــج إلــى اضطــرار الشــركات إلــى توظيــف 
ــام  ــتوّظف دون نظ ــت س ــا كان ــاءًة عم ــل كف ــس إدارة أق ــاء مجل أعض
ــوٍر  ــاد منظ ــأن اعتم ــن ش ــك، كان م ــالف ذل ــى خ ــذا. وعل ــص ه الحص
متكامــل تمكيــن الشــركات مــن فهــم العواقــب غيــر المقصــودة التــي 
يمكــن أن تــؤدي إليهــا هــذه السياســة، وتحديــد ســبل تدريــب النســاء 
ــن. ــّد له ــي تع ــب الت ــغل المناص ــة لش ــارات الالزم ــن بالمه وتزويده
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بالطــرق  الصحيحــة  األدوات  دائمــًا  الحكومــات  فيــه  تســتخدم  ال 
الصحيحــة لألغــراض الصحيحــة، وال تقّيــم نتائجهــا بالطريقــة الصحيحــة. 
وتعــد المؤسســات الحكوميــة األكثــر تطــورًا والتــي تملــك األدوات 

ــاء. ــذه األخط ــًة له ــة، عرض ــة التقني ــن الناحي ــورًا م ــر تط األكث

مــن الضــروري أن تتمّتــع الحكومــات بفهــٍم أفضــل لمــدى تعقيــد 
الخطــوات  وتتضمــن  بالتوظيــف.  المتعلقــة  والحلــول  المشــكالت 

األوليــة لتصحيــح هــذه األخطــاء مــا يلــي:

إقــرار صريــح بــأن منظومــات التوظيــف تتطــور وتتداخــل   )1
بذاتهــا. قائمــة  ثابتــة  قطعــًا  ليســت  وأنهــا  البعــض،  ببعضهــا 
بهــا  تتعامــل  التــي  النقــاط  بيــن  باالختالفــات  االعتــراف   )2
الصعيــد  علــى  السياســات  وتداعيــات  التدخــالت  مــع  األنظمــة 
ــة،  ــة االجتماعي ــى األنظم ــاص عل ــكل خ ــذا بش ــق ه ــي. وينطب الميدان
حيــث يمكــن أن يــؤدي كل تدخــل إلــى حلقــات غيــر متوقعــة مــن 
التغذيــة الراجعــة. ومــن الضــروري مشــاركة الجميــع فــي كافــة نقــاط 
منظومــة التوظيــف، ويجــب تصميــم السياســات وتنفيذهــا مــن خــالل 

الميدانــي. الصعيــد  علــى  المعنيــة  الجهــات  تمكيــن 
فهــم أن األســاليب التقليديــة القديمــة المتبعــة للسياســات   )3
السياســة  علــى وضــع  اعتمــدت  إذ  البعــد:  وأحاديــة  كانــت خطيــًة 
وفرضهــا، ولــن ينجــح النهــج التقليــدي الــذي يتبعــه البيروقراطيــون 
الوزاريــون الذيــن يجلســون فــي مكاتبهــم بعــد اآلن. ويجــب أن تكــون 
األســاليب مناســبًة لــكل دائــرة وســياقها. وينبغــي أن يتــم وضــع 

نمــاذج أوليــة “للحلــول”، واختبارهــا وتعديلهــا وإعــادة تجربتهــا.
اإلقــرار بالحاجــة إلــى معلومــاٍت دقيقــة يمكــن أن توّفــر   )4
ــرص  ــاد ف ــق بإيج ــا يتعل ــاًل فيم ــورًا متكام ــات منظ ــي السياس لواضع

العمــل.
ــاس  ــة لقي ــدة ومختلف ــس جدي ــى مقايي ــة إل ــرار بالحاج اإلق  )5

المســتدام. األداء  نتائــج 

الجزء الخامس: 
إذًا، كيف يجب أن تستجيب الحكومات؟

ــه الحكومــات دائمــًا األدوات الصحيحــة بالطــرق الصحيحــة  ال تســتخدم في
وتعــد  الصحيحــة.  بالطريقــة  نتائجهــا  تقّيــم  وال  الصحيحــة،  لألغــراض 
األكثــر  األدوات  تملــك  والتــي  تطــورًا  األكثــر  الحكوميــة  المؤسســات 

تطــورًا مــن الناحيــة التقنيــة، عرضــًة لهــذه األخطــاء.
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