�سلـ�س ـ ــلة ب ـحــوث
الق ـمــة احلكـ ـ ــومية
تطوير �سيا�سات �سوق العمل لدول
جمل�س التعاون اخلليجي

بــال ـت ـع ــاون مـ ـ ــع
فرباير 2013
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تزايدت ن�سبة البطالة بني ال�سباب خالل ال�سنوات القليلة املا�سية ،لتحتل اأعلى
�سلم اأولــويــات جــدول اأعمال وا�سعي ال�سيا�سات ،فقد اأدى االقت�ساد العاملي
امل�سطرب اإىل تفاقم البطالة بــني ال�سباب ،وكــان لها تبعاتها االقت�سادية
وال�سيا�سية واالجتماعية على خمتلف دول العامل؛ ويف ال�سرق االأو�سط ،كانت
عام ًال رئي�سي ًا �ساهم يف قيام ثورات الربيع العربي.

ويعاين ال�سباب ،على م�ستوى العامل ،من ارتفاع م�ستوى البطالة ،فهم معر�سون
لها اأكــر بثالث مــرات من اآبائهم ،ويف بع�س الــدول االأوروب ـيــة ،مثل اليونان
واإ�سبانيا ،جند اأن اأكر من ن�سف ال�سباب عاطلون عن العمل ،ويف دول منظمة
التعاون والتنمية االقت�سادية ( )OECDجند اأكر من واحد من بني كل ثمانية
من ال�سباب بني عمر  15و � 24سنة عاط ًال عن العمل ،اأو مل ينخرط يف برامج
التعليم اأو التدريب ،وح�سب تقديرات منظمة العمل الدولية ،فهناك  75مليون
�ساب يف العامل عاطلون عن العمل ،ولــو اأخــذنــا يف احل�سبان اأ�سكال العمالة
اجلزئية اأو الثانوية� ،سيت�ساعف العدد ثالثة اأ�سعاف ،وال جت�سد هذه الظروف
عدم ا�ستغالل املخزون الهائل من املواهب فح�سب ،واإمنا ت�سكل م�سدر ًا للقالقل
االجتماعية ،والياأ�س ،واالإحباط لدى اأفراد املجتمع.
لكن الغريب يف االأمر ،اأنه مع حمدودية �سوق العمل والن�سبة املرتفعة للبطالة،
هناك نق�س خطري يف اخلربات واملهارات ،فمن بني ت�سع دول �سملها م�سح حديث،
اأجرته �سركة مكنزي ،مل ي�سرح �سوى  43باملائة من اأ�سحاب االأعمال بالقول
� 4سل�سلة بحوث القمة احلكومية

اأنهم يجدون بالفعل ما يكفي من العمالة املوؤهلة للوظائف يف م�ستوى املبتدئني،
وال يبدو اأن هذه املع�سلة موؤقتة ،بل تتفاقم يوم ًا بعد يوم ،اإذ يقدر امل�سح ذاته اأنه
بحلول عام � ،2020سيعاين
العامل من عجز مبقدار  85مليون يف عدد العمالة املوؤهلة للم�ستويني
العايل واملتو�سط.
واإن مل يتمكن ال�سباب الذين اجتهدوا ليتخرجوا من املدار�س واجلامعات من
احل�سول على الوظائف الالئقة بهم ،وجني ثمار ما ي�ساحب العمل من ال�سعور
باالإجناز والتقدير ،على املجتمعات اأن ت�ستعد ملواجهة تف�سي الغ�سب العام ورمبا
العنف ،وخري دليل على ذلك ،االحتجاجات التي ت�ساعدت يف االآونة االأخرية،
لي�س يف العامل العربي فح�سب ،بل ويف ت�سيلي واليونان واإيطاليا وجنوب اأفريقيا
واإ�سبانيا والواليات املتحدة (وذلك على �سبيل املثال ال احل�سر) ،وتت�سع الفجوة
بني من ميلكون املهارات ومن ال ميلكونها �سمن دول منظمة التعاون والتنمية
االقت�سادية ( )OECDمبقدار  30عام ًا ،ويبلغ الفرق يف الدخل بني الـ  %10يف
اأعلى القائمة والـ  %10التي يف اأ�سفلها نحو ت�سعة اأ�سعاف.
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ال�سيـــــاق الإقليــمـي
قمنا على مدار ال�سهور القليلة املا�سية مبجموعة من الدرا�سات امل�سحية يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،من اأجــل فهم اآليات توظيف ال�سباب ب�سكل اأف�سل،
واأردنــا اأن نبحث يف م�ساألة توظيف ال�سباب ،وكذلك يف مو�سوع بطالتهم؛ من
يعمل منهم ومن ال يعمل؟ وما العوامل املوؤثرة يف كلتا احلالتني؟

لكن ال�سورة التي تبينت لنا ،بالنتيجة ،كانت اأكر تعقيد ًا من االأفكار العامة
التقليدية التي ت�سف و�سع ال�سباب يف املنطقة ،حيث تتباين االأو�ساع يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،كما تتنوع التحديات التي تواجهها تلك الــدول،
يف طبيعتها ودرجتها ،وهناك تفاوت كبري �سمن كل دولــة ،اإذ تواجه �سرائح
ال�سباب يف البلد الواحد حتديات تختلف عما تواجهه �سرائح ال�سباب يف الدول
االأخرى ،ويت�سح من النتائج باأن على احلكومات تبني �سيا�سات هادفة ومتداخلة
كما ينبغي عليها تبني مبادرات م�ساغة بعناية فائقة لتتطابق مع الكفاءات
واملهارات املختلفة لل�سباب.
يف دولة االإمــارات ،مثال ،وجدنا اأن  %9من مواطني الدولة ،الذين ا�سرتكوا يف

الدرا�سة امل�سحية ،عاطلني عن العمل ،ويبحثون عن وظيفة؛ وتعد تلك الن�سبة
منخف�سة ب�سكل الفت مبقايي�س املنطقة ،ما يجعل دولة االإمارات يف مو�سع متميز
عن العديد من الدول االأخرى يف املنطقة ،ولكن حتى هذه الن�سبة املنخف�سة تخفي
يف طياتها الكثري ،وتت�سمن اختالفات �سخمة ،اإذ يبدو اأن ن�سبة الرجال العاطلني
عن العمل �سعف ن�سبة الن�ساء ،وترتفع ن�سبة البطالة حتت �سن الـ  25لتبلغ ثالثة
اأ�سعاف ن�سبة من هم فوق �سن الـ .36
عالوة على ما �سبق ،فاإن  %61من مواطني دولة االإمارات العاملني ،قامت احلكومة
بتوظيفهم ب�سكل مبا�سر ،وهذه الن�سبة يف تناق�س ،كما يبدو ،مع منو ال�سكان،
ما �سيتطلب اإجــراء بع�س التعديالت .فعلى �سبيل املثال� ،سرح  %18فقط من
العاملني يف القطاع احلكومي باأنهم عملوا الأكر من � 40ساعة يف االأ�سبوع ،مقابل
 %54من الذين ال يعملون يف قطاع احلكومة ممن عملوا لنف�س عدد ال�ساعات يف
االأ�سبوع ،لذا �سيتوجب على �سيا�سات العمل اأن ت�ساعد اأ�سحاب العمل واملوظفني
يف تعديل توقعاتهم عند االنتقال اإىل العمل يف القطاع اخلا�س.

ال�سكل التو�سيحي رقم 1
�ساعات العمل اأطول يف القطاع اخلا�ص
يف دولة الإمارات
الن�سبة املئوية للم�سرتكني يف الدرا�سة امل�سحية
82
القطاع اخلا�س
القطاع احلكومي
54

46

18

اأقل من � 40ساعة
اأكر من � 40ساعة
�ساعات العمل يف االأ�سبوع الواحد
املصدر :الدراسة املسحية لسوق العمل ،نوفمبر 2012
شركة مكنزي

وعلى العك�س من ذلك ،اأظهرت الدرا�سة اأن لدى اململكة العربية ال�سعودية �سعفي
م�ستويات البطالة باملقارنة بدولة االإمارات اأي ( ،)%18وتت�سم �سريحة العاطلني
عن العمل بالتنوع ،اإذ تبني اأن جزء ًا كبري ًا من ال�سكان العاطلني هم من الن�ساء
ـال ،يف حني اأن الرجال العاطلني عن العمل هم من
احلا�سالت على تعليم عـ ٍ
احلا�سلني على م�ستويات تعليم اأقل ،كما اأظهرت البيانات امل�ستقاة من امل�سادر
احلكومية تباينات هامة يف م�ستويات البطالة يف اأرجاء البالد.

وتقارب ن�سبة البطالة يف ُعمان ن�سبتها يف اململكة العربية ال�سعودية ،اإذ بلغت
 ،%16ولكن مب�ستويات اأعلى بني ال�سباب والن�ساء؛ بلغت ن�سبة البطالة بني ال�سباب
) )%30وبني الن�ساء ( ،)%31يف حني �سجلت البحرين اأقل ن�سبة بطالة اإذ بلغت
 %4فقط.
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ال�سكل التو�سيحي رقم 2
تقديرات البطالة ح�سب الدرا�سة امل�سحية
22
18

16

9
4
قطر

ال�سعودية

عمان

االإمارات

البحرين

النسبة املئوية للعاطلني عن العمل و الباحثني عن الوظائف
املصدر :الدراسة املسحية لسوق العمل ،نوفمبر 2012
شركة مكنزي

اأما العوامل االأخــرى املوؤثرة فهي مت�سابهة بالطبع ،فالتوزيع ال�سكاين مت�سابه و�سيتوجب على �سيا�سات العمل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي اإذ ًا ،اأن ت�ستند
يف عموم دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ويتميز بالن�سبة الكبرية املتزايدة من على ثالث حقائق اأ�سا�سية:
ال�سباب ،كما يتواجد يف جميع دول املجل�س عدد كبري من العمالة الوافدة التي
•احلقيقة الأوىل :تختلف التحديات التي تواجهها كل دولة يف جمل�س
تتناف�س على الوظائف مع مواطني كل دول املجل�س يف القطاع اخلا�س حتديد ًا،
التعاون اخلليجي ،بدء ًا من البطالة ،واالإنتاجية ،وم�ساركة املراأة ،و�سو ًال اإىل
ويف الوظائف التي تتطلب املهارات املنخف�سة اأي�س ًا ،وي�سكل م�ستوى التوظيف يف
عدم التوافق بني توقعات اأ�سحاب العمل و املوظفني ،وبالتايل فهناك حاجة
القطاع احلكومي للمواطنني ن�سبة اأعلى مقارنة بدول العامل االأخرى ،فيما ال يزال
ال�ستبدال اأ�ساليب �سيا�سات العمل املت�سابهة العامة ،والتي مت تطبيقها يف
القطاع اخلا�س ميثل م�سدر ًا هام ًا لتوظيف املواطنني.
املا�سي ،مثل ال�سعودة والبحرنة والتوطني يف االإمارات ،وغريها

ال�سكل التو�سيحي رقم 3
لبنات البناء الأ�سا�سية جلدول اأعمال التوظيف
جانب العر�ص
 2التدريب الفني واملهني
• حت�سني الطاقة اال�ستيعابية
• حت�سني اجلودة من خالل الرتكيز
على موؤهالت املدرب وت�سميم
املناهج واحلوكمة
•حت�سني ال�سمعة

الت�سريعات وموؤ�س�سات �سوق العمل
� 4سيا�سات التوطني واإ�سالح
�سوق العمل
•قوانني واإجراءات الهجرة
•قوانني العمل
•املنهجية العمانية يف التوطني
 5احلماية الجتماعية

• اإعانات العاطلني عن العمل
• احلوافز

جانب الطلب
 3توفري فر�ص العمل
•اإزالة عوائق النمو يف كل القطاعات
•ت�سريع النمو يف قطاعات معينة من
خالل االإجراءات الهادفة
• ا�ستخدام م�سرتيات احلكومة خللق
�سل�سلة وطنية للموردين

 6هيئة وطنية للتوظيف

 1مر�سد ملعلومات �سوق العمل
• البطالة (مثل املعلومات ال�سكانية والكفاءات وال�سلوكيات)
• التوظيف (مثل الوافدين واملواطنني والقطاع اخلا�س واحلكومي واالأجور واالإنتاجية)
• االقت�ساد (مثل النمو يف الوظائف والقيمة امل�سافة)
• التعليم (مثل املقاعد الدرا�سية ومعايري اجلودة)
املصدر :الدراسة املسحية لسوق العمل ،نوفمبر 2012
شركة مكنزي
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من االأ�ساليب ،واعتماد مبادرات خا�سة بكل �سوق عمل ب�سكل منف�سل ،وتطويرها ويف نف�س ال�سياق ،مت تكري�س اجلهود لزيادة جاذبية وفعالية امل�سارات التعليمية
املهنية حيث اإن ،ويرى  %75من ال�سباب ال�سعوديني يرون اأن التعليم االأكادميي
على اأ�سا�س فهم امل�سكالت املحددة لل�سوق.
يحظى بتقدير اأعلى من التعليم املهني ،وهي الن�سبة االأعلى بني دول العامل التي
وميكن ب�سكل عام ت�سنيف االإجراءات يف �ست جمموعات ،اأولها ،اإن�ساء مر�سد �سملتها درا�ستنا( .فقد بلغت ن�سبة ال�سباب الذين يف�سلون التعليم االأكادميي على
ل�سوق العمل يوفر على وجه الدقة البيانات واملعلومات املطلوبة لو�سع املبادرات املهني يف اأملانيا .)%49
املدرو�سة بعناية ل�سوق العمل ،وثانيها ،االإجــراءات التي تتعلق «باالإعداد ل�سوق
العمل» والتي ت�ساعد ال�سباب على اكت�ساب املهارات (العملية وال�سخ�سية) ،وبداأت ال�سعودية والبحرين يف التعامل مع هذا املو�سوع من خالل اإن�ساء موؤ�س�سات
والتي يتطلبها �سوق العمل ،وثالثها ،اإجراءات توفري فر�س العمل التي من �ساأنها التعليم املهني ،وبناء عالقات وطيدة مع القطاع اخلا�س ،وتوفري الدعم من
حتفيز النمو االقت�سادي ،ورابعها� ،سيا�سات التوطني ،وخ�سو�س ًا يف دول جمل�س موؤ�س�سات التعليم املهني العاملية ،كما اأ�س�ست اململكة العربية ال�سعودية � 11سراكة
التعاون اخلليجي ،بحيث ت�ساعد يف اإيجاد جمال للتناف�س ،على م�ستوى معني ،ا�سرتاتيجية من اأجل تعزيز فر�س التعليم املهني ،يف حني مت تاأ�سي�س بولتكنك
بني املواطنني والوافدين ،وخام�سها ،احلماية االجتماعية التي توؤمن احلماية البحرين للدرا�سات املهنية.
«املرحلية» الأولئك الذين ال يعملون .واأخــري ًا تاأ�سي�س هيئة لتوظيف املواطنني
لتقوم بدور الو�سيط للتوظيف ،ولت�سمن ح�سول الفرد على الدعم االأكر مالءم ًة وت�سع دول جمل�س التعاون اخلليجي تدريجي ًا االأ�س�س الرا�سخة الأ�سواق العمل
املرنة اأمام الوافدين وهناك تباين يف م�ستوى املرونة وفق نوع الوظيفة .فبينما
الحتياجاته.
كانت العمالة الوافدة يف ال�سابق مرتبطة اأكر بالكفالء من املواطنني� ،سهلت
لقد بداأت معظم دول جمل�س التعاون اخلليجي ،بالفعل ،تطبيق بع�س االإجراءات القوانني احلديثة يف دول االإم ــارات والبحرين والكويت نقل كفالة اأ�سحاب
باعتماد العنا�سر االأ�سا�سية املذكورة اأعــاله ،ففي ال�سعودية مث ًال يقدم نظام الكفاءات املرتفعة من الوافدين ،وكذلك اأولئك الذي ظلوا يف الدولة الأكر من
«نـطــاقــات» اأقــوى احلــوافــز ،واأكــرهــا متـ ّيــز ًا الأ�سحاب العمل نظري توظيفهم املدة االأ�سلية لعقودهم.
املواطنني ،اإذ يتم ت�سنيف ال�سركات يف اأربعة نطاقات ،هي االأحمر واالأ�سفر
واالأخ�سر والف�سي ،وذلك وفق ن�سبة املواطنني ال�سعوديني الذين يعملون فيها،
•احلقيقة الثانية :هناك �سرائح منف�سلة لقطاع ال�سباب يف كل دولة من
(وتختلف نقطة االنطالق ح�سب القطاع ،وحجم ال�سركة ،ويتم ا�ستثناء ال�سركات
دول املجل�س ،و�سوف حتتاج كل دولة الإجراءات خمتلفة ،ففي اململكة العربية
التي ال توظف اأكر من  10موظفني ،من هذا النظام) ،وبعد اأن يتم الت�سنيف،
ال�سعودية ،على �سبيل املثال ،وجدنا اأربع �سرائح رئي�سية ت�سكل مع ًا %90
حت�سل ال�سركات على خدمات �سوق العمل بدرجات متفاوتة وذلك باال�ستناد اإىل
من قطاع ال�سباب ،وجند اأن ما يزيد قلي ًال عن الربع ( )%26من ال�سباب
ت�سنيف نظام «نطاقات» لها ،فتح�سل ال�سركات امل�سنفة يف النطاق الف�سي،
ال�سعودي �سمن �سريحة «املوؤهلني» ،وهم يف و�سع وظيفي جيد ،وعادة ما
مث ًال ،على خدمات وزارة العمل املتميزة اأو « ،»VIPبينما يتم حرمان ال�سركات
يرتكزون يف امل�ستوى االأعلى من الوظائف احلكومية ،وهوؤالء يهتمون كثري ًا
بالتدريب الوظيفي ،واحل�سول على املعرفة وامل�سادر لتحقيق تطلعاتهم ،ثم
يف النطاق االأحمر من معظم اخلدمات.
هناك �سريحة ت�سكل اأكر من الربع ( )%28من «غري املتحم�سني» ،وهم ال
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يرون فائدة تُرجى من موا�صلة تعليمهم ،ويف الأغلب غري مهتمني مبوا�صلة
التعليم� ،أو ال يزال لديهم القليل من تقدير التعليم والإميان بجدواه ،وينتظرون
العمل يف امل�ستقبل يف الوظائف احلكومية التي تتطلب مهارات منخف�ضة.
وجن��د  %21م��ن ال�شباب يف �شريحة «املكافحني» ،وه��م املهتمون كثري ًا
بالتعليم ،ولكنهم ال يعرفون ما يتوجب عليهم القيام به للح�صول على
الوظيفة التي يريدونها ،وغالب ًا ما يحاولون العمل يف القطاع اخلا�ص ،ولكن
ال يتوفر لهم �سوى القليل من املعلومات والتوجيه .و�أخري ًا ،جند � %12ضمن
�شريحة «الذين تنق�صهم املوارد املالية « وهم الذين يرغبون بالتوجه �إىل
التعليم ما بعد الثانوي ،ولكن ال تتوفر لهم امل��وارد املالية الالزمة لذلك،
وتتطلب هذه ال�شرائح مبادرات ت�شمل اجلمع بني التدخل املبا�شر والدعم
من �أجل ربطها بالوظائف التي ت�سعى �إليها.
•احلقيقة الثالثة :يقدم �سوق العمل �شرائح خمتلفة من �أ�صحاب العمل
تتجاوز ح��دود ال�شرائح التقليدية ،ويتفاوت ا إلق��ب��ال منها على توظيف
ودع��م املواطنني� ،إذ ي�ستثمر بع�ضها بالفعل وبكثافة يف تطوير وتدريب
القوى العاملة الوطنية ،يف حني ال يبدي البع�ض الآخر منها رغبة بتقدمي
التدريب �أو الدعم للمواطنني ويف�ضل توظيف العمالة ال��واف��دة ،ولدى
البع�ض �إرادة ورغبة �صادقة يف توظيف املواطنني لكن يحول دون ذلك توافر
القدرات� ،أو فهم كيفية تقدمي الدعم الأف�ضل لل�شباب يف العمل ،وهكذا
ف�إن كل �شريحة من �أ�صحاب العمل تتطلب �إجراءات خمتلفة للتعامل معها.
ونتيجة ملا �سبق ،حتتاج كل دولة على حده �إىل تطوير جدول �أعمال التوظيف
اخلا�ص بها وفق العنا�صر الثالثة املختلفة املبينة �أع�لاه ،وح�سب لبنات
البناء الأ�سا�سية املختلفة امل�صممة خ�صي�ص ًا لكل �شريحة معينة من
الباحثني عن العمل ،وكذلك البد من معاجلة متطلبات ال�شرائح املختلفة
من �أ�صحاب العمل.
ويف حني بد�أت دول جمل�س التعاون مواجهة التحدي ب�أ�سلوب يعتمد على واقع كل
دولة وخ�صائ�صها ،وهو �أ�سلوب �أجنع من النهج املعتمد يف ال�سابق ،مل ت�ضع �أي
دولة من دول املجل�س حتى الآن جدول �أعمال للتوظيف يت�سق ويتكامل متام ًا مع
جميع العنا�صر املختلفة ب�شكل متزامن ،يتم من خالله تعزيز العنا�صر لبع�ضها
البع�ض.
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الطــريق اإلـى الأمـــام
هناك �ستة مكونات رئي�سية ت�سكل اخلطة املتكاملة لالإ�سالح و ذلك بنا ًء على ما
و�سفناه �سابق ًا.

اإذ ًا كيف �سيبدو
االإ�سالح املتكامل
ل�سوق العمل؟

املكون الأ�سا�سي رقم 1
مر�سد ل�سوق العمل
ذكرنا اآنف ًا اأهمية توفر اأ�سا�س دقيق م�ستند اإىل احلقائق للتو�سل اإىل القرارات
املدرو�سة واملتعلقة ب�سيا�سات العمل ،ومن االأهمية مبكان،يف بداية رحلة االإ�سالح،
البدء يف جمع وفــرز وحتليل جميع البيانات ذات ال�سلة يف م�ستودع مركزي
ن�سميه «املر�سد»؛ لتتمثل مهمته يف جمع املعلومات حول العاطلني عن العمل (مثل
املعلومات ال�سكانية،واملهارات ،واملهن املطلوبة ،واملواقف جتاه العمل ،والوقت
الالزم للعثور على عمل ،وفرتات البطالة ،والتوقعات امل�ستقبلية)؛ واملعلومات
عن العاملني( ،مثل الوافدين واملواطنني ،والقطاع اخلا�س والـعــام ،واملهن،
ودخل االأ�سرة ،والرواتب ،واالإنتاجية)؛ واملعلومات االقت�سادية (مثل توقعات منو
الوظائف ،والقيمة امل�سافة ،ومتطلبات املهارات)؛ واملعلومات عن نظام التعليم
(مثل عدد املقاعد يف كل برنامج درا�سي ،ونتائج االختبارات ومعايري اجلودة)؛
واملعلومات حول اأداء ال�سركات واملوؤ�س�سات (مثل اإ�سدار وجتديد ت�سريحات
العمل ،واإعانات العاطلني عن العمل ،وخدمات الو�ساطة واال�ست�سارات).
ويجب اأن ي�ستنداملر�سد يف عمله على البيانات االإدارية ،واأن ي�سم اإليها الدرا�سات
امل�سحية للح�سول على معلومات نوعية اإ�سافية يف املجاالت التي ال ميكن االعتماد
فيها على البيانات االإدارية ،واالأهم ،ووفق خربتنا،اأن يتم ربط تقنية املعلومات
وفعالية االإح�ساء يف جمع البيانات مع «االأدلة» ال�سحيحة ،با�ستخدام احلقائق
كاأ�سا�س لو�سع ال�سيا�سةمن خالل اال�ستناد اإىل املعلومات ال�سحيحة منها (مثل
وظيفة البحث وتطوير ال�سيا�سات) ،وهناك مثالني للمرا�سداالإقليمية العاملة يف
املنطقة ،هما :هيئة تنظيم �سوق العمل يف البحرين،ومر�سد �سوق العمل يف اململكة
العربية ال�سعودية.
وتعد اإحدى املهام الرئي�سية لهذه املرا�سد توفري االأ�س�س القوية واملنا�سبة لت�سنيف
الباحثني عن العمل واأ�سحاب العمل،كاأ�سا�س جلميع اجلهود امل�ستقبلية.
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املكون الأ�سا�سي رقم 2
التدريب املهني والفني

بحاجات ال�سوق ،ومن اأهم اخلطوات يف هذا ال�سياق تاأهيل املدربني واملعلمني
عملي ًا ،وتطوير املناهج ،وحوكمة املوؤ�س�سات التعليمية ،و�سمان اجلودة ب�سكل عام.

يت�سكل االأداء العام لنظام التعليم (االبتدائي والثانوي واجلامعي) نتيجة برنامج
طويل االأمد ،من اأجل حتقيق االزدهار وامل�ساركة يف �سوق العمل ،ومن هذا املنطلق
تواجه دول جمل�س التعاون اخلليجي اليوم حتدي ًا مبا�سر ًا متمث ًال يف ا�ستيعاب
ال�سباب الداخلني اىل �سوق العمل ،والذين تخرجوا من النظام التعليمي القائم،
وهم يف النهاية غري قادرين على حتقيق متطلبات ال�سوق ،فيظلون منتظرين
لفر�س العمل.

 -3يعاين التدريب الفني واملهني مــن انخفا�س ال�سعبية واالإق ـبــال (ب�سب
انخفا�س معايري اجلودة ،واأ�سباب اأخرى) ،ومن اأهم اخلطوات هنا طرح املزيد
من امل�سارات الوظيفية اجلذابة (املجاالت التطبيقية او الربط مع امل�سارات
االأكادميية مث ًال)؛ ون�سر املزيد من التوعية بفر�س العمل املثرية لالهتمام (يف
جمال تقنية املعلومات ،واخلــدمــات ،والتقنيات املتقدمة ،على �سبيل املثال)
وتقدمي امل�سورة املهنية الهادفة اإىل طالب املدار�س الثانوية ،اإىل جانب رفع
معايري اجلودة ال�ساملة ،وتوفري عدد اأكرب من فر�س التوظيف.

ويعد توفري برامج «الدبلوم» العملي والق�سري  -والتي متتد من  6اأ�سابيع اإىل
�سنتني؛ يف املجاالت التقنية واالإدارية التطبيقية على نطاق وا�سع  -احلل الواعد
الوحيد (اأي التعليم من اأجل التوظيف).
وتواجه دول جمل�س التعاون اخلليجي يف هذا ال�سياق التحديات التالية:
 -1ال يوفر النظام احلايل الربامج الكافية ،ففي حني اأن متو�سط الذين ين�سمون
اإىل التدريب التقني واملهني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي  ،%10ي�سل متو�سط
امللتحقني ،بنف�س النوع من التدريب ،يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية
اإىل .%45
 -2هناك حاجة اإىل حت�سني معايري جودة برامج التدريب ،وارتباطها العملي
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وتقوم معظم دول جمل�س التعاون اخلليجي مبعاجلة م�ساألة التعليم املهني ،حيث
تعمل اململكة العربية ال�سعودية على �سبيل املثال يف الوقت الراهن على رفع
القدرة اال�ستيعابية لربامج الدبلوم التقني واملهني من  100األف اإىل  250األف،
من خالل مناذج ال�سراكة املبتكرة بني القطاع العام واخلا�س ،كما اعتمدت كل
من اإمــارة اأبوظبي ودولة قطر مناذج مماثلة بقيادة القطاع اخلا�س ،وحتاول
البحرين التعامل مع مو�سوع انخفا�س االإقبال على امل�سارات املهنية من خالل
الت�سجيع على الت�سجيل يف «بوليتكنك البحرين» ،ويف ما يلي بع�س أاحــدث
االجتاهات يف قطاع التدريب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي:
•االع ـت ـمــاد ع ـلــى ال ـق ـطــاع اخلــا�ــس بــدعــوة مـ ــزودي خــدمــات ال ـتــدريــب
الـ ـع ــاملـ ـي ــني لـ ـب ــدء الـ ـعـ ـم ــل يف دول جم ـل ـ�ــس الـ ـتـ ـعـــاون اخل ـل ـي ـجــي.

تاأ�سي�س ال�سراكات اال�سرتاتيجية القوية بني مزودي خدمات التدريب واأبرز وباالعتماد على خربتنا يف املجال ،ميكن القول باأن االأ�سلوب ذا املحاور الثالثة،
اأ�سحاب العمل ،وب�سكل خا�س «ال�سركات الرائدة» الكربى ،واالأكر �سهرة .قد اأثبت جناحه ،ون�ستعر�س هذا االأ�سلوب فيما يلي:
اعتماد جهات تنظيمية م�ستقلة ،وحتقيق ال�سفافية من خالل امل�ساركة
ً
يف اأنظمة «الت�سنيف» العاملية ،وال�سماح باختبار الطالب املواطنني .اأوال ،اإن�ساء بيئة مواتية لقيام االأعمال ،وحت�سني االإنتاجية يف خمتلف القطاعات،
باالإ�سافة اإىل تخفيف املعوقات التنظيمية لتاأ�سي�س ال�سركات ،وتطويرها ،وتوفري
•رب ــط إاجـ ـ ــراءات مـ ــزودي خــدمــات ال ـتــدريــب و إاجـ ـ ــراءات � ـســوق العمل فر�س احل�سول على التمويل ،وخلق البيئة املواتية لالأعمال التجارية ال�سغرية
ا أالخـ ــرى بــالـنـتــائــج (م ـعــدالت ال ـت ـخــرج ،وم ـعــدالت الـتــوظـيــف ،م ـث ـ ًال) .واملتو�سطة على وجه اخل�سو�س.
•اعتماد مناذج اخلدمات االأكر تكام ًال عرب جمموعة من املبادرات املختلفة ثاني ًا ،الرتكيز على قطاعات و�سال�سل التوريد املحددة ،فمن جتربتنا ،ثبت اأن
(مثل اجلمع بني التدريب واحلوافز واالإعانات واال�ست�سارات للو�سول اإىل االإ�سالحات التنظيمية ال�ساملة �سمن بيئة االأ�سواق النا�سئة ال تزال غري قادة
على ت�سهيل االإمكانات الكاملة للنمو ،ونــرى ،باالإ�سافة اإىل ذلك ،اأن باإمكان
منوذج تقدمي اخلدمات املتكاملة)
احلكومة رعــايــة الفر�س امل ـحــددة ،وت�سريع وتــرية النمو ،مــع الرتكيز ب�سكل
خا�س على القطاعات التي ت�ستهدف الت�سدير .ومن االأمثلة على ذلك :املناطق
املكون الأ�سا�سي رقم 3
وعمان والبحرين وقطر،
توفري الوظائف
االقت�سادية اخلا�سة يف دولة االإمارات العربية املتحدة ُ
وما توفره من امتيازات تنظيمية وبنى اأ�سا�سية متخ�س�سة ،وعوامل م�ساعدة
اإن اأي �سانع لل�سيا�سة ،بحاجة اإىل التعامل مع م�ساألة الطلب ،اأي اإيجاد فر�س فعالة لتوفري فر�س العمل.
العمل الكافية ،التي تتفق مع املوؤهالت املنا�سبة ،وتقدمي اأجــور مغرية ،وموقع
منا�سب ،اإىل جانب املبادرات االأخــرى ،وقد ال ت�سكل م�ساألة توفري �سوق العمل ثالثا ،ميكن اأن تتخذ احلكومة تدابري فورية ،باأن ت�ستخدم قوتها ال�سرائية لل�سلع
املوائم قلق ًا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي االأ�سرع منــو ًا وتطور ًا للمناطق واخلدمات يف ت�سجيع ال�سوق املحلي؛ فبع�س �سركات البرتول يف املنطقة ،مثال
احل�سرية ،ولكنها من املوؤكد م�ساألة مهمة جد ًا يف املناطق الريفية والهام�سية من توقع عقود �سراء مبليارات الــدوالرات يف كل عام لتحفيز ال�سوق املحلي ،وخلق
فر�س عمل وطنية ،واإن�ساء �سل�سلة توريد حملية ،وتعزيز االأعمال الفردية لتتحول
قطاعات �سوق العمل( ،مث ًال بني غري املتعلمني ،اأو بني االإناث).
بذلك ،على نطاق وا�سع ،اإىل «رموز وطنية».
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املكون الأ�سا�سي رقم 4
�سيا�سات «التوطني» واإ�سالحات �سوق العمل
تتميز اأ�سواق العمل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�سهولة و�سول العمالة
الوافدة اإليها ،ن�سبي ًا ،ولكنها تتميز اأي�سا بجمود كبري على امل�ستوى الداخلي
(على العك�س من النماذج الغربية الأ�سواق العمل ،والتي تعمل يف االجتاه املعاك�س
متام ًا) ،وجتد املواطنني يعملون غالب ًا يف القطاع احلكومي ،الذي يت�سخم ب�سكل
متزايد ،ونتيجة لذلك تتناق�س تكاليف العمالة الوافدة ب�سكل غري طبيعي ،بينما
تتعاظم تكاليف العمالة الوطنية ،اأو املحلية ،مبقدار كبري مما يوؤدى اإىل اختالل
اآليات �سوق العمل ،فال يعود هناك اأي جمال للتناف�س املتكافئ على فر�س العمل.

وال متلك حكومات دول جمل�س التعاون اخلليجي ،على املدى الق�سري� ،سوى
احلوافز التنظيمية لت�سجيع توظيف العمالة الوطنية يف القطاع اخلا�س ،ورمبا
مل يحالف جهود التوطني ال�سابقة النجاح ب�سكل مقبول ،اإال اأن اأحدث التجارب
املطبقة موؤخر ًا يف اململكة العربية ال�سعودية ،مع نظام «نطاقات» تعد مثرية
لالهتمام ،فبد ًال من تخ�سي�س ح�س�س معينة وفق القطاع اأو املجال ،تتم اليوم
مقارنة ح�س�س ال�سركات مبثيالتها ،على اأ�سا�س الن�ساط االقت�سادي وحجم
العمل ،فاإن حققت تلك ال�سركات اأدا ًء اأعلى من املتو�سط ،من حيث التوطني
ف�ستحظى باالمتيازات التنظيمية ،واملرونة يف التعامل ،اأما اإن مل تنجح يف ذلك،
وجاء اأداوؤها دون املتو�سط ،فيتم ممار�سة �سغوط متزايدة عليها.

وبالتزامن مع ما تقوم به حكومات دول جمل�س التعاون اخلليجي من اإجراءات،
وال توجد �سوى طريقة واحدة للخروج من هذا النفق ،وهي زيادة تكلفة العمالة تعكف على اإعادة تقييم منوذجها «القدمي» ل�سوق العمل ،والذي مل يعد يجدي:
الوافدة تدريجي ًا من خالل ت�سديد اإدارة �سوؤون الهجرة ،وخف�س الفرق يف رواتب فقد خففت الكويت ودولة االإمارات بع�س قواعد الكفالة اجلامدة ،ما �سمح باملزيد
من املرونة وال�سال�سة يف اأ�سواق العمل ،ويف نف�س الوقت تقوم االإمارات والبحرين
املواطنني يف القطاع اخلا�س مقارنة بالقطاع احلكومي ،يف نف�س الوقت.
ً
واململكة العربية ال�سعودية تدريجيا برفع كلفة الو�سول اإىل �سوق العمل ،وحتقيق
ولكن تلك عملية موؤملة ،مت�س بالكثري من امل�سالح االقت�سادية وال�سيا�سية امل�ساواة يف قوانني العمل وظروفه للوافدين اإىل اأرا�سيها.
املكت�سبة ،ولذلك تتطلب ا�سرتاتيجية توؤمن االنتقال التدريجي ،ففي حني كانت
دولة االإمارات اأكر جناح ًا يف اإدارة هذا التحول االقت�سادي مقارنة مع العديد ويف االآونة االأخرية ،فر�ست اململكة العربية ال�سعودية ر�سوم ًا ( 55دوالر ًا اأمريكي ًا)
من جريانها ،اإال اأنها ما زال اأمامها طريق طويل قبل حتقيق امل�ساواة الفعلية يف �سهرية ل�سد الفارق يف االأجور بني املواطنني واملقيمني ،لتاأمني الدعم احلكومي
للعمالة الوافدة (يف �سكل من اأ�سكال خدمات البنية االأ�سا�سية واملرافق اخلدمية
اإطار التناف�س ،ويف اأ�سواق العمل التناف�سية.
واخلدمات احلكومية) ،ولتمويل خطط تاأهيل القوى العاملة الوطنية.
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واإىل اأن يتم البت فيما اإذا كان �سيتم تطبيق اأي من مقرتحات ال�سيا�سات ،يتم التوظيف ب�سكل كبري ،ومن هنا تعتمد هيئات التوظيف احلديثة طريقة تركز على
حتقيق اإجنازات جديرة باالهتمام يف قطاعات معينة من االقت�ساد( ،مث ًال يف اإزالة املعوقات الفردية (التي قد ال تكون لها اأي عالقة باأ�سواق العمل ،مثل توفري
رعاية لالأطفال).
القطاع املايل ،وقطاع البيع بالتجزئة ،وغريها).

املكون الأ�سا�سي رقم 5
احلماية االجتماعية
اأو�سحنا يف ما تقدم التحديات الهائلة التي تواجه النموذج االجتماعي
واالقت�سادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،وتعد �سبكات الدعم االجتماعي
التكافلية ،التي تدعم املحتاجني ،اأحد اأهم االأ�سباب التي اأ�سهمت يف اأن تظل
جمتمعات اخلليج متما�سكة حتى االآن ،ولكن زيادة ال�سغط ال�سكاين واالقت�سادي
ت�سعب من االأمور ،وت�سكل حتديات كبرية لنماذج الدعم التقليدية تلك.

 -3ا�ستخدام اأنظمة تقنية املعلومات :اإذ ت�ساعد اأنظمة تقنية املعلومات على خلق
ال�سفافية على اأ�سا�س العر�س والطلب ،والتوزيع «الذكي» من اأجل توفري اخليارات
ال�سليمة ،وتتطلب النظم التقنية الفعالة اأي�سا روابط وثيقة مبر�سد �سوق العمل.

وميكن هنا القيا�س على منوذج هيئة العمل االأملانية والهولندية ،التي متكنت على
مدار العقد املا�سي من حتقيق االنتقال امللحوظ من بريوقراطية غري فعالة اإىل
جهة مزودة للخدمات ،تركز على املتعاملني ،وتوفر فر�س توظيف متميزة ،ومن
بني اأهم ابتكارات الهيئة املذكورة ،يف هذا املجال ،توفري مناذج ذكية لت�سنيف
املتعاملني على اأ�سا�س االحتياجات ،و»�سوق العمل االفرتا�سي الذي يدعم املطابقة
من هنا نقرتح دمج االإ�سالحات االقت�سادية باالإ�سالحات االجتماعية ،عن الذكية بني العر�س والطلب.
طريق اإعانات العاطلني عن العمل ،وتقدمي الدعم الأولئك الباحثني عن العمل
من ال�سباب ،املعر�سني الأن يكونوا �سحايا الفجوات املوجودة يف �سبكة االأمان
االجتماعي.

ويعد نظام «حافز» املطبق يف اململكة العربية ال�سعودية خري مثال على نظام
تكافل اجتماعي اإيجابي ،اإذ متكن يف وقت قيا�سي (يف اأقل من  9اأ�سهر) من
توفري الدعم الأكر من  1^5مليون فرد ،والعن�سر احلا�سم هنا ،هو و�سع نظام
حلماية ال�سعفاء مع احلفاظ على منح احلوافز للعاطلني عن العمل ملوا�سلة
بحثهم عن فر�س العمل املنا�سبة.
ومن اأهم العنا�سر املبتكرة يف نظام «حافز» ،اأنه ي�ستند بالكامل اإىل التوا�سل
عرب االإنرتنت ،دون اأن تكون له �سبكة من الفروع ،فيتم ت�سجيل حالة البطالة
عن طريق ر�سالة ن�سية ( ،)SMSاأو عرب االإنرتنت ،ويجري اختبار االأهلية من
خالل نظام اآيل يربط بني اأكر من  25موؤ�س�سة حكومية ،ومن ثم يتم الدفع من
خالل قنوات الدفع االإلكرتونية اأي�س ًا ،وقد ح�سلت م ّيزات النظام على جائزة
االأمم املتحدة لالبتكار ،ويجري االآن نقلها اإىل اأوروبا.

املكون الأ�سا�سي رقم 6
اإن�ساء وكالة وطنية للتوظيف
ي�ستمد املكون االأ�سا�سي االأخري االأفكار من برنامج الإعانات العاطلني عن العمل،
و ُي�ستكمل بخدمة ا�ست�سارات مهنية فعالة ،واآلية توفيق تتكامل مع حلول ومبادرات
�سوق العمل (مثل الدعم والتدريب والتحفيز).
وانطالق ًا من درا�ستنا ،تو�سلنا لتحديد بع�س عوامل جناح هيئة توظيف وطنية
ت�سطلع بالربنامج املاأمول:
 -1ا�ستقطاب الباحثني عن العمل بد ًال من توزيعهم على فر�س العمل املفرو�سة:
فلطاملا عملت هيئات التوظيف التقليدية على توزيع الباحثني عن العمل على
الوظائف املتوفرة ،لكن النهج االأكر فعالية ي�سرتك فيه اأ�سحاب ال�سركات
مع هيئات التوظيف الإيجاد املحفزات املنا�سبة جلذب الباحثني عن العمل اإىل
الوظائف املتوفرة.
 - 2تق�سيم ال�سوق :فقد اعتمدت هيئات التوظيف يف عملها التقليدي على
نهج «املقا�س الواحد الذي ينا�سب اجلميع» ،ولكن تكمن امل�سكلة يف اأن كل باحث
عن العمل لديه ق�سة خمتلفة يرويها ،كما تختلف العقبات التي قد حتول دون
�سل�سلة بحوث القمة احلكومية

13

á“ÉÿG

وباخت�سار ،نوؤمن باأنه مع حتقيق التقدم خالل ال�سنوات االأخرية ،ال يزال
اأمام دول جمل�س التعاون اخلليجي درب طويل نحو ا�ستدامة الوظائف خلدمة
املواطنني ،ون�سدد على وجوب تغيري املفاهيم ال�سابقة وفق ًا لعدد من االعتبارات،
وهي:
 .1لكل دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي خ�سو�سيتها ،ولذلك على كل منها
�سلك طريق خمتلف ،اأما احللول ”ذات املقا�س الواحد“ فلن تنجح ،كما اأثبت
التجارب ال�سابقة.
 .2يجب اأن تتم درا�سة اإجراءات ال�سيا�سات بعناية ،واأن توفر التفا�سيل الدقيقة،
واأن تعالج تباينات و�سرائح الباحثني عن العمل ،ف�سيا�سة ”املقا�س الواحد ينا�سب
اجلميع“ مل تعد جتدي نفع ًا.
 .3على كل دولة اأن تطور جدول اأعمال متكامل لالإ�سالح ،وفق ًا الإطار العمل
املقرتح يف هذا التقرير ليعزز كل مكون اأ�سا�سي ،املكونات االأخرى.
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