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مقدمة

المهارات �أكثر ا�ستدامة من النفط
على م�ستوى العالم وفق ًا للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة ()PISA؛ ومع ذلك ،ال
يزال �أداء الطالب في الدولة دون الم�ستويات المتوقعة مقارن ًة مع االقت�صادات
المتقدّمة .ويعتبر هذا جانب ًا مهم ًا لأن معارف ومهارات الطالب تمثل م�ؤ�شر ًا قوي ًا
لم�ستوى الثروات والتقدم االجتماعي على المدى الطويل في �أي بلد.

ا�ستراتيجي ل�سيا�سات التعليم والمهارات» ال�صادر عن «منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية» ،ي�ستك�شف هذا التقرير  3ركائز محورية تتعلق بال�سيا�سات في دولة
الإمارات العربية المتحدة وهي :تطوير المهارات المنا�سبة ،وتن�شيط عملية
توظيف المهارات ،و�أخير ًا ا�ستخدام هذه المهارات ب�شكل فاعل .ويختتم التقرير
بمناق�شة �سبل الم�ضي قدم ًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و�إذا عملت دولة الإمارات على رفع الأداء المتدني لطالبها اليافعين بعمر  15عام ًا
�إلى الم�ستوى الثاني المحدد من قبل البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ،وهو الحد
الأدنى ل�ضمان الم�شاركة الفعالة في االقت�صادات ال�صناعية ،ف�سوف ي�سهم ه�ؤالء
الأفراد خالل حياتهم العملية في تحقيق نتائج �إ�ضافية على المدى الطويل قد
ت�صل قيمتها �إلى  2360مليار دوالر �أمريكي� ،أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي
الحالي للدولة بواقع  3مرات.

وفي الواقع ،ما من �إجابات �سهلة لهذه الم�سائل؛ و�إن و�ضع ال�سيا�سات الفعالة
هو �أمـر �سهل مقارنة مع تنفيذها .ولكن من المهم تلبية احتياجات المهارات
الأ�سا�سية ،و�سيكون النجاح حليف الأفراد والم�ؤ�س�سات والبلدان القادرة على
التكيف ب�سرعة واالنفتاح ب�إيجابية على التغيير .وهنا يتعين على الحكومات
م�ساعدة مواطنيها على االرتقاء �إلى م�ستوى لهذا التحدي.

كما �أن تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين وفق ًا للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة �ستعادل
توليد  660مليار دوالر .ورغم �أن هذه التقديرات قد ي�شوبها بع�ض ال�شك ،ولكنها
ت�ؤكد في الوقت نف�سه على �أن المكا�سب المحتملة من تح�سين نتائج التعليم �ستحد
من التكاليف المتوقعة لعملية �إ�صالح المنظومة التعليمية .كما ت�شير �إلى �أن م�ستوى
العجز الحالي لنتائج التعليم في دولة الإمارات وبلدان �أخرى يعادل �آثار الركود
االقت�صادي الدائم.

«تم �إعداد التقرير من قبل �إدارة التعليم والمهارات في «منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية» ،بدعم و�إ�شراف «جيم�س للتعليم» .وقامت بت�أليف التقرير
كاترين هوكل ،وقدمت �سمية مغنوج الدعم البحثي والإح�صائي .و�ساهمت كل من
�إليزابيث زاكاري وليندا هاوي وك�ساندرا ديفي�س في تقديم ا�ست�شارات التحرير
والتن�سيق ،بينما تولت �شركة «ديزاين ميديا» ت�صميم المخططات
والر�سوم البيانية.

وباخت�صار ،باتت المهارات عام ًال رئي�سي ًا للح�صول على وظائف مجزية
ومعي�شة �أف�ضل.
وفي اقت�صادات القرن الحادي والع�شـرين� ،أ�صبحت المعـرفة والمهارات بمثابة
عملة عالمية ،لذا من المهم �إعطاء �أولوية كبرى للتعليم والتدريب بما يمهد
الطريق لإن�شاء نظام تعليم عالمي الم�ستوى .وال يمكن امتالك «عملة» المعـارف
والمهارات �سوى من خالل ت�ضافر الجهـود واال�ستثمار في الكوادر ،فقد تنخف�ض
قيمة هذه العملة عند ارتفاع �سقف المهارات المطلوبة في �أ�سواق العمل وعدم
ا�ستفادة الأفراد من مهاراتهم.
�إن ارتفاع م�ستوى البطالة بالتـوازي مع �شح المهارات العالية في العالم العربي
يثبت �أن تــوافر مزيد من الخريجين لن يكون ح ًال ناجع ًا للم�شكلة .وحتى تنجح
في �صقل المعارف والمهارات الالزمة لتوفير الوظائف وتحقيق النمو االقت�صادي
والنتائج االجتماعية المجزية ،تحتاج البلدان �إلى بلورة فهم �أعمق حول انتقاء
المهارات التي تدفع عجلة التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�شكل م�ستدام .ومن
�ش�أن ذلك �أن ي�ضمن للبلدان تعليم ًا منا�سب ًا لمزيج المهارات ،واال�ستعانة ب�أف�ضل
الكوادر في �أ�سواق العمل.
وي�ضع هذا التقرير دولة الإمارات العربية المتحدة في �سياق عالمي؛ �إذ يقدم
براهين وبحوث عالمية ودرو�س ًا م�ستقاة ب�ش�أن ال�سيا�سات ،ف�ض ًال عن �أمثلة واقعية
بهدف توجيه عملية و�ضع ال�سيا�سات الم�ستقبلية لتنمية المهارات في الدولة.
ومتابع ًة لهيكلية تقرير «مهارات �أف�ضل ،وظائف �أف�ضل ،وحياة �أف�ضل :نهج

�أندريا�س �شالي�شر،
مدير �إدارة التعليم والمهارات في «منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية»

الملخ�ص التنفيذي

�أهمية النهج اال�ستراتيجي ل�سيا�سات التعليم وتنمية المهارات
دور المهارات في تطوير م�ستوى المعي�شة وحفز االقت�صاد
في غمرة االقت�صاد العالمي القائم على المعرفة اليوم ،ي�ؤدي �ضعف
اال�ستثمار في تنمية المهارات �إلى انكفاء الأفراد عن اللحاق بركب
المجتمعات الحديثة ،و�إ�ضعاف دور االبتكارات التقنية في تحقيق
التقدّم االقت�صادي واالجتماعي الم�ستدام .ويعد الأفراد الذين

يفتقرون �إلى المهارات �أكثر عر�ضة لمخاطر الحرمان االقت�صادي
والبطالة واالعتماد على المعونات االجتماعية .وفي المقابل ،يف�ضي
ارتفاع م�ستوى المهارات �إلى تعزيز الربحية وفر�ص الح�صول على
الوظائف ،والم�شاركة بفعالية في المجتمع( .انظر ال�شكل .)1

ال�شكل رقم  1فر�ص تحقيق نتائج �إيجابية على ال�صعيدين االقت�صادي واالجتماعي بين �أو�ساط البالغين ذوي المهارات في بلدان «ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘ�ﺼﺎﺩي ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ».
زيادة احتمال (ن�سبة الأرجحية) البالغين الذين حقق ــوا نتيجة  5/4في م�ستوى المهارات لجهة الأرباح المرتفعة ،والثقة العالية ،والكفاءة ال�سيا�سية ،وال�صحة الجيدة،
والم�شاركة في الأن�شطة التطوعية ،والح�صول على فر�صة عمل مقارن ًة مع البالغين الذين �سجلوا نتائج دون الم�ستوى الأول للمهارات (تم التعديل)

المعدل العالمي

ن�سبة الأرجحية
مالحظة :يتم تعديل ن�سب الأرجحية بح�سب العمر والجن�س والم�ستوى التعليمي والهجرة والخلفية اللغوية ،ويتم تحديد الأجور المرتفعة بناء على دخل العاملين في ال�ساعة الذي يتجاوز متو�سط الدخل في البالد.
الم�صدر« :منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية :ر�ؤية م�ستقبلية للمهارات http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en »2013

تعد المهارات اليوم عملة عالمية القت�صادات القرن الحادي
والع�شرين ،ولكن قيمة هذه «العملة» قد تتراجع بح�سب م�ستوى
الحاجة �إلى هذه المهارات �ضمن �أ�سواق العمل وال�سيما في
االقت�صادات النا�شئة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة .ويفقد
الأفراد مهاراتهم التي ال ي�ستخدمونها �أو يطورونها بمرور الزمن،
الأمر الذي يتطلب جهود ًا م�ستمرة لموا�صلة �صقل هذه المهارات
�ضمن مختلف مراحل الحياة للحفاظ على قيمتها .ويتطلب تحقيق
�أف�ضل العائدات على اال�ستثمار قدرة جيدة على تقييم نوعية وحجم

المهارات المتاحة لدى الأفراد ،وتو ّقع المهارات الالزمة ل�سوق العمل
وتطويرها وتوظيفها بفاعلية �ضمن فر�ص عمل �أف�ضل بما ي�سهم في
االرتقاء بم�ستوى المعي�شة في نهاية المطاف .وتقع م�س�ؤولية تحقيق
ذلك على عاتق الجميع� ،إذ تحتاج الحكومات و�أ�صحاب العمل و�أولياء
الأمور والطالب �إلى ابتكار �إجراءات فعالة ل�ضمان الإن�صاف في
توظيف المهارات من حيث النوع والوقت والكيفية والجهات الم�ستفيدة.
وتلعب المهارات دور ًا محوري ًا في االرتقاء بحياة النا�س والبلدان �إلى
م�ستويات تتجاوز في �أهميتها �أرباح �سوق العمل �أو متغيرات االقت�صاد
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الكلي ،فقد توفر المهارات مث ًال فوائد كبيرة على �صعيد �صحة الفرد.
كما ترتبط المهارات �أي�ض ًا بال�سلوك المدني واالجتماعي بحكم
ت�أثيرها على الم�شاركة المجتمعية وعالقات الأعمال؛ فتلعب الثقة
الم�ؤ�س�سية مث ًال دور ًا حيوي ًا في تفعيل �أداء الأنظمة الديمقراطية،
بينما يف�ضي انعدام الثقة في حكم القانون وغيره من الجوانب �إلى
انخفا�ض كفاءة عالقات الأعمال .ويو�ضح ال�شكل (� )1أعاله قاعدة
عامة تفيد �أنه  -وبالرغم من �صعوبة تحديد الطبيعة ال�سببية لهذه
العالقات بنا ًء على المعطيات المذكورة  -ف�إن البالغين ذوي المهارات
المتدنية هم �أكثر عر�ضة لتراجع الحالة ال�صحية وانخفا�ض �سوية
الم�شاركة مع مجموعات وم�ؤ�س�سات المجتمع.

تطبيق �سيا�سات التعليم وتنمية المهارات بال�شكل الأمثل
يعتمد االزدهار الم�ستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها
من البلدان على نجاح م�سيرة التطوير اال�ستراتيجي واال�ستخدام
الأمثل للمهارات المتاحة .وتهدف ر�ؤية الدولة بمجال التنمية
االقت�صادية في الم�ستقبل �إلى تنويع اقت�صادها وتقلي�ص االعتماد
على عائدات النفط ب�شكل كبير .وفي الوقت نف�سه ،تهدف ال�سيا�سة
الوطنية �إلى رفع معدالت التوطين وا�ستقطاب الكوادر الإماراتية �إلى
قوى العمل ،وخف�ض االعتماد على العمال والخبراء الأجانب .ومما
ال �شك فيه �أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب �سيا�سات فاعلة ومتكاملة
ل�صقل المهارات ،وهنا تبرز ت�سا�ؤالت عديدة حول المهارات الالزمة
لدعم قطاعات االقت�صاد الوطني ،ومدى قدرة الطالب والعمال اليوم
على تهيئة �أنف�سهم لالنخراط في �سوق العمل م�ستقب ًال؛ وقدرة الدولة
على توظيف المهارات المتاحة ب�شكل فعال ومنا�سب .وللإجابة عن
تلك الت�سا�ؤالت ،تحتاج البلدان �إلى النظر في مختلف جوانب �سيا�سات
تنمية المهارات �ضمن هذا المجال �إ�ضاف ًة �إلى:
"• �إعطاء �أولوية ال�ستثمار الموارد ال�شحيحة :نظر ًا الرتفاع تكاليف
تطوير مهارات الأفراد ،ينبغي �إعداد �سيا�سات خا�صة لتنمية
المهارات بما يتيح لتلك اال�ستثمارات تحقيق �أكبر قدر ممكن من
المزايا االقت�صادية واالجتماعية.
• الجمع بين االعتبارات على المديين الق�صير والطويل :ث ّمة
حاجة ما�سة لتبني �سيا�سات م�ؤثرة في مجال المهارات بهدف
التغلب على التحديات الهيكلية والدورية مثل ارتفاع معدالت
البطالة عند انكما�ش االقت�صادات �أو �شح المهارات عند ازدهارها.
وال بد �أي�ض ًا من �ضمان التخطيط اال�ستراتيجي طويل الأمد
للمهارات الالزمة لتعزيز القدرة التناف�سية و�إحداث التغيرات
الهيكلية ال�ضرورية.
• �إر�ساء مالمح التعلم مدى الحياة :انطالق ًا من دور المهارات
ك�أداة خا�ضعة لل�صقل والتطوير طيلة حياة الفرد ،يجب اعتماد نهج
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ا�ستراتيجي يتيح للبلدان تقييم نتائج الأنواع المختلفة للتعلم بدء ًا
من التعليم الر�سمي في مرحلة الطفولة المبكرة و�صو ًال �إلى التعليم
الر�سمي وغير الر�سمي في مراحل الحقة ،وذلك بهدف تحقيق
توازن في تخ�صي�ص الموارد لإحراز نتائج اقت�صادية واجتماعية
�إيجابية قدر الم�ستطاع.
• �إر�ساء منهج حكومي متكامل :عند تطوير المهارات على امتداد
حياة الفرد ،تت�أثر بذلك مجموعة وا�سعة من ميادين ال�سيا�سة بما
فيها التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتوظيف والتنمية االقت�صادية
والهجرة والتمويل العام .وت�سهم مواءمة ال�سيا�سات المتبعة في تلك
المجاالت المتنوعة بم�ساعدة �صناع ال�سيا�سة على تحديد �سيا�سة
المقاي�ضات التي قد
تكون �ضرورية ،ف�ض ًال عن تج ّنب ازدواجية الجهود و�ضمان الكفاءة
العالية.
• مواءمة وجهات النظر على الم�ستويات الحكومية كافة :نظر ًا
الرتفاع م�ستوى التباين في العر�ض والطلب على المهارات �ضمن
البلدان ،ثمة �أ�سا�س منطقي را�سخ للنظر في �سيا�سات المهارات
على الم�ستوى المحلي .وي�سهم ذلك في م�ساعدة البلدان على
تحقيق المواءمة بين التطلعات الوطنية واالحتياجات المحلية.
• تفعيل ح�ضور جميع �أ�صحاب الم�صلحة� :إن ت�صميم �سيا�سات
فعالة لتنمية المهارات ي�ستدعي تفعيل التن�سيق بين مختلف
قطاعات الإدارة العامة ،والمواءمة بين مختلف الم�ستويات
الحكومية ،ف�ض ًال عن م�شاركة مجموعة وا�سعة من الجهات الفاعلة
غير الحكومية بمن فيهم �أ�صحاب العمل ،والجمعيات المتخ�ص�صة،
وغرف التجارة وال�صناعة ،والنقابات ،وم�ؤ�س�سات التعليم والتدريب
�إ�ضاف ًة �إلى الأفراد.
�إن تطوير وتحقيق الفائدة الق�صوى من المهارات ي�ستند �إلى  3ركائز
�أ�سا�سية ت�شمل :تح�سين المهارات كم ًا ونوع ًا ،وتوظيف المهارات في �سوق
العمل ،وا�ستخدام تلك المهارات ب�شكل فاعل (ال�شكل.)2

الملخ�ص التنفيذي

ال�شكل رقم  ٢الإطار الفكري ال�ستراتيجية تنمية المهارات في «منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية»

الم�صدر :دو �أرغيومينتين فابريك

كيف يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة االرتقاء بنوعية وحجم المهارات
ذات ال�صلة؟
بناء قاعدة �أدلة ل�سيا�سات المهارات الفعالة
يندرج تطوير مهارات الأفراد في �أي بلد في �صلب ال�سيا�سات
المرتبطة بالمهارات .ويعد مخزون المهارات المتاحة في االقت�صاد
في �أي وقت معيار ًا لحجم ال�سكان الذين هم في �سن العمل وم�ستوى
مهاراتهم .وبالتالي يجب �أخذ التغيرات الديموغرافية بعين االعتبار
عند �إعداد ال�سيا�سات الطموحة لتنمية المهارات (ال�شكل .)3
وتع ّد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من �أ�سرع البلدان نمواً
من حيث عدد ال�سكان ،وتلعب هجرة العمالة الأجنبية دور ًا رئي�سي ًا
في التغيرات الديموغرافية للدولة .ومع ذلك ،فقد �سجلت �أعداد
الإماراتيين نمو ًا مطرد ًا خالل العقود الأخيرة ،مما ي�شير بطبيعة
الحال �إلى �أن �شريحة �أكبر من ال�شباب �ستلتحق بم�سار التعليم و�سوق

العمل في الم�ستقبل القريب .و�إلى جانب التمعن في التغيرات التي
طر�أت على حجم وتركيبة ال�سكان ،ينبغي �أي�ض ًا مراعاة التغييرات
من المنظور االقت�صادي خالل عملية �إعداد ال�سيا�سات المرتبطة
بالمهارات .ويع ّد االعتماد الوا�سع على قطاع النفط �إحدى �أبرز مزايا
االقت�صاد الإماراتي؛ ولكن الدولة نجحت م�ؤخر ًا بتنويع اقت�صادها �إلى
حد كبير ،وخف�ض اعتمادها على قطاع النفط �إلى دون م�ستوى ،%30
وهي تتطلع �إلى تعزيز التنوع والتحول نحو القطاعات االقت�صادية الأكثر
ا�ستدامة .وعلى غرار الكثير من البلدان ،يتح ّول االقت�صاد الإماراتي �إلى
قطاعات قائمة على المعرفة ،وت�شير هذه التغيرات �إلى تراجع الطلب
على المهارات الحرفية والقوة البدنية ،وارتفاع الطلب على المهارات
المعرفية وال�شخ�صية والم�ؤهالت رفيعة الم�ستوى ب�شكل عام.
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ال�شكل رقم  ٣التركيبة الديموغرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الم�صدر :دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الوطني للإح�صاء ()2014

تفعيل م�شاركة �أ�صحاب العمل في �إعداد وتنفيذ البرامج
التعليمية والتدريبية
ينبغي على الحكومة وال�شركات العمل مع ًا لجمع المعطيات
والبراهين المتعلقة بحجم الطلب على المهارات في المرحلة الراهنة
والم�ستقبلية ،وهو جانب ي�ساعد على تطوير مناهج تعليمية ع�صرية،
وابتكار برامج غير ر�سمية للتعليم والتدريب .وعدا عن ت�صميم
البرامج المنا�سبة ،يحتاج �أ�صحاب العمل على الم�ستويين المحلي
والدولي �إلى الم�شاركة ب�شكل �أكبر في تقديم هذه البرامج .وقيا�ساً
بالمناهج الحكومية التي يتم تدري�سها ح�صري ًا في المدار�س ،ف�إن
التعليم �ضمن �أماكن العمل يقدم العديد من المزايا� ،إذ يتيح لل�شباب
تطوير مهارات تخ�ص�صية حول �أحدث التجهيزات� ،إ�ضافة �إلى تطوير
مهارات التوا�صل والعمل الجماعي والتفاو�ض عبر خو�ض تجربة
واقعية .عالو ًة على ذلك ،ي�سهم التدريب العملي �ضمن �أماكن العمل
في حفز ال�شباب الذين ي�صادفون المتاعب خالل م�سيرتهم الدرا�سية
ويواجهون خطر االنعزال ب�شكل دائم عن التعليم ،الأمر الذي ي�ضمن
انخراطهم الدائم �أو تفعيل م�شاركتهم مجدد ًا في الم�سار التعليمي.
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�ضمان جودة عالية لبرامج التعليم والتدريب
�إن ق�ضاء الوقت في التعليم يختلف تمام ًا عن عملية التع ّلم .ووفق ًا
لبيانات «البرنامج الدولي لتقييم الطلبة» ( )PISAالتابع ل ـ «منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية» ،ف�إن �أعداد ًا كبيرة من اليافعين بعمر
 15عام ًا ال يكت�سبون الحد الأدنى من المهارات خالل مرحلة التعليم
الإلزامي .ورغم �أن دولة الإمارات قد حققت تقدم ًا الفت ًا بين عامي
 2012-2009من حيث نتائج «البرنامج الدولي لتقييم الطلبة» (انظر
ال�شكل  ،)4ولكن �أداء طالبها اليزال دون الم�ستويات المتوقعة في
االقت�صادات المتقدمة .ويمكن للحكومة الإماراتية الم�ساعدة على
تعزيز جودة التعليم والتدريب بدء ًا من مرحلة التعليم المبكر وو�صو ًال
�إلى المدر�سة وما يليها .وال بد �أي�ض ًا من النظر للتعليم كمهنة رائدة
توظف �أف�ضل المر�شحين وتحتفظ بالمعلمين الأكثر كفاءة.
وبح�سب «اال�ستبيان الدولي للتعليم والتعلم» الذي �أجرته «منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية» ،فقد �صرح غالبية مدر�سي المرحلة
الأولى للتعليم الثانوي عن جاهزيتهم وتمكنهم التام من المحتوى
و�أ�صول تدريب المواد التي يقومون بتدري�سها للطالب .ولكن المدار�س
ال تزال تعاني من ارتفاع معدل انتقال المدر�سين وخ�صو�ص ًا المواطنين
منهم ،كما �أن ن�سبة المدر�سات تبلغ حوالي  %95ما يعني افتقار
الطالب الذكور �إلى المدر�سين الذين ي�شكلون قدوة بالن�سبة لهم.

الملخ�ص التنفيذي

ال�شكل رقم  ٤التوجهات حول مهارات الطالب « -البرنامج الدولي لتقييم الطلبة»  2012/2009في دولة الإمارات العربية المتحدة

الم�صدر :قواعد بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAالتابع لمنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

تعزيز الم�ساواة عبر �ضمان و�صول  /نجاح الجميع في
التعليم النوعي
تتفاقم ق�ضية انعدام الم�ساواة في العديد من المجاالت اليوم ،ولكن
التعليم والتدريب الم�ساعد يلعب دور ًا رئي�سي ًا في ردم هذه الهوة.
حيث �أن مبد�أ الم�ساواة �ضمن عملية تطوير المهارات ينطوي على
فوائد مجزية من حيث العدالة على الم�ستوى االجتماعي والكفاءة
االقت�صادية .وقد �أكدت الدرا�سات ،بما فيها نتائج «البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة» ،على عدم وجود �أي تعار�ض بين �ضمان الم�ساواة
والجودة في �آن مع ًا �ضمن المنظومة التعليمية (انظر ال�شكل .)5
كما �أن اال�ستثمار في التعليم الأولي والتعليم المبكر عالي الجودة،
وال�سيما للأطفال الذين ينتمون �إلى خلفيات محرومة من الناحيتين
االجتماعية واالقت�صادية ،ي�شكل ا�ستراتيجية ف ّعالة ل�ضمان بداية
موفقة للأطفال في م�سيرتهم التعليمية؛ ما يعني �أن المهارات الأولى
�ستولد مزيد ًا من المهارات في الم�ستقبل .والحق ًا في معترك الحياة،
الموجه للطالب والمدار�س الأقل حظ ًا
�سي�ساعد الدعم االقت�صادي ّ
في دعم عملية �صقل المهارات .ومن الجوانب المقلقة لم�س�ألة
الم�ساواة في تطوير المهارات بدولة الإمارات مو�ضوع الح�ضور غير
المنتظم والت�سرب بين الطالب الذكور وتحديد ًا الإماراتيين منهم
والذين يفتقرون في كثير من الأحيان �إلى حافز اال�ستمرار في التعلم.
ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ضع عقبات ال ي�ستهان بها في م�سار تحقيق الهدف
الوطني المتمثل بتوطين قوى العمل وال�سيما في القطاع الخا�ص ،حيث
تحظى المهارات المالئمة ب�أهمية �أ�سا�سية ل�ضمان توظيف ه�ؤالء
ال�شبان .كما يعتبر الر�سوب من الم�سائل المربكة �أي�ض ًا ،حيث ت�شير

التجارب الدولية �إلى وجوب معالجة هذه الم�شكلة لأن الر�سوب قد
يف�ضي في �أغلب الأحيان �إلى الإ�ضرار بالأداء التعليمي وزيادة معدالت
الت�سرب من المدار�س.

�إزالة العوائق �أمام اال�ستثمار في مزيد من التعليم

�إن �إعداد ال�شباب وتزويدهم م�سبق ًا بفر�ص التعليم والتدريب تح�ضير ًا
لدخولهم �سوق العمل يعد واحد ًا من �أوجه تنمية المهارات .كما يحتاج
البالغون في �سن العمل �إلى تطوير مهاراتهم ليتمكنوا من تحقيق التقدم
في حياتهم المهنية ،وتلبية المتطلبات المتغيرة ل�سوق العمل ،والحفاظ
على المهارات المكت�سبة م�سبق ًا ومن المهم �أي�ض ًا توافر طيف متنوع من
الأن�شطة التعليمية الخا�صة بالبالغين بوقت كامل وجزئي؛ ويت�ضمن ذلك
تدريبهم على جوانب العمل ،والتعليم الر�سمي الذي يمنحهم الفر�صة
مجدد ًا لدرا�سة المناهج التي تتيح اكت�ساب الحد الأدنى من مهارات
القراءة والكتابة والح�ساب ،والتدريب اللغوي الخا�ص بالوافدين ،وبرامج
التدريب المرتبطة ب�سوق العمل للباحثين عن الوظائف ،و�صو ًال �إلى
الأن�شطة التعليمية الهادفة �إلى التطوير الذاتي .وتواجه دولة الإمارات
تحدي ًا يتمثل في �إعادة البالغين ذوي المهارات المتدنية �إلى الم�سار
التعليمي ،وارتفاع معدالت الت�سرب من مراكز التعليم المعنية بتقديم
دورات محو الأمية .ويمكن لدولة الإمارات اال�ستفادة من الدول التي
طورت ا�ستراتيجيات ناجحة ال�ستقطاب البالغين من ذوي المهارات
المتدنية ،وذلك عبر دمج الأ�ساليب والأهداف المختلفة للتعليم �ضمن
بيئة بعيدة في الغالب عن الأجواء المدر�سية.
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ال�شكل رقم  5نظم التعليم عالية الأداء تجمع النوعية والم�ساواة ()2009 PISA

الم�صدر :المركز الوطني للإح�صاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ()2014

ت�صميم �سيا�سات ت�شجع الطالب الذين يدر�سون في
الخارج للعودة بعد انتهاء الدرا�سة
ال يقت�صر اكت�ساب التعليم والمهارات على حدود الوطن فح�سب؛ فقد ارتفعت
حركة تنقل الطالب ب�شكل الفت على الم�ستوى الدولي خالل الأعوام القليلة
الما�ضية .وتزايدت ب�صورة ثابتة �أعداد الطالب الإماراتيين الذين يدر�سون
في الخارج خالل الأعوام الع�شر الما�ضية لي�صل عددهم �إلى  7000طالب في
عام  2008مقارنة مع  4000طالب في عام  ،1999علم ًا �أن هذا التوجه قد
ا�ستمد زخم ًا �أكبر مع وجود نظام قوي للمنح الدرا�سية .ولكن دولة الإمارات
�ستحقق بال �شك فائدة �أكثر من هذا اال�ستثمار عند عودة العديد من ه�ؤالء
الطالب �إلى �أح�ضان وطنهم بعد ا�ستكمال الدرا�سة ،حيث �سيتمكنون من
توظيف مهاراتهم الإ�ضافية ل�صالح االقت�صاد والمجتمع الإماراتي .ي�ضاف
�إلى ذلك �أن �إطالق �شبكات توا�صل خا�صة بالمهاجرين والخريجين �سي�ضمن
�آثار ًا �إيجابية على �صعيد نقل التكنولوجيا واال�ستثمارات.
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اال�ستثمار في تبادل المعرفة والتعليم العالي عبر الحدود
يتنامى المنحى العالمي للأن�شطة االقت�صادية اليوم رغم �أن الحكومات تميل
غالب ًا �إلى التفكير والت�صرف من منظور وطني �صرف بالدرجة الأولى .ومن
هذا المنطلق ،يتعين �أن تن�سجم ال�سيا�سات المتعلقة بتنمية المهارات مع
المفاهيم العالمية ،كما �أن التعاون حول �إعداد �سيا�سات خا�صة بالمهارات
بين البلدان الم�صدرة والم�ستقبلة للمواهب من �ش�أنه �أن يعود بالنفع
المتبادل على تلك البلدان .فعلى �سبيل المثال ،تقوم بع�ض الدول بتوفير
التدريب للعمالة الأجنبية الم�ؤقتة �ضمن البلدان الم�ضيفة ،مما يتيح للعمال
نقل هذه المعارف �إلى بلدانهم عند العودة .ويمكن �أي�ض ًا اعتماد نهج �آخر
يتمثل في ابتكار �سيا�سات ت�شجع التعليم العالي عبر الحدود ،والذي يتيح
للبلدان النامية �إثراء مخزونها من المهارات ب�سرعة �أكبر قيا�س ًا بالفترة التي
�ستحتاجها في حال اقت�صر اعتمادها على الموارد المحلية .وقد نجحت دولة
الإمارات في تطبيق هذا النهج عبر �إقامة �شراكات مثمرة مع جامعات دولية،

الملخ�ص التنفيذي

وخ�صو�ص ًا في �إمارة �أبوظبي التي ا�ستقطبت جامعات «باري�س  -ال�سوربون» ،و»�إن�سياد» ،و»جامعة نيويورك» ،مما �ساهم في تعزيز جودة التعليم العالي خالل فترة
زمنية وجيزة ن�سبي ًا.

كيف يمكن لدولة الإمارات حفز الأفراد على توظيف مهاراتهم في
�سوق العمل؟
تحديد الأفراد غير الفاعلين في �سوق العمل و�أ�سباب ذلك
قد يمتلك الأفراد المهارات الالزمة� ،إال �أن �أ�سباب ًا كثيـرة قد تحـول
دون رغبتهم �أو قدرتهم على توظيفها في �سوق العمل .وفي معظم
بلدان العالم ،تخرج �أعداد كبيرة من الأفراد من نطاق القوة العاملة
�إما بمح�ض �إرادتهم� ،أو ب�سبب ظروف عائلية �أو مالية تحول دون
متابعة العمل .وتتفاوت ب�شكل كبير معدالت الم�شاركة في القوة
العاملة -وهي الن�سبة المئوية لإجمالي عدد العاملين والعاطلين عن
العمل من عدد ال�سكان الذين هم في �سن العمل -حيث تتراوح هذه
الن�سبة بين  %90تقريب ًا في �آي�سلندا و�أقل من  %60في تركيا� .أما في
دولة الإمارات العربية المتحدة ،فتبلغ ن�سبة ال�سكان الذين هم في �سن

العمل ممن تبلغ �أعمارهم  15عام ًا وما فوق ويلعبون دور ًا فاع ًال في
�سوق العمل  .%73وتميل بع�ض الفئات االجتماعية للعب دور �أقل فاعلية
من غيرها ،وال�سيما الن�ساء والأفراد الذين يعانون من الإعاقات �أو
الم�شاكل ال�صحية المزمنة ،وخا�صة �إن كانت مهاراتهم متوا�ضعة
في الأ�سا�س .وينطوي دمج الفئات المهم�شة �ضمن القوة العاملة
على �إمكانات كبيرة يمكن �أن ت�سهم ب�شكل ملمو�س في تو�سيع قاعدة
الكفاءات المتاحة في �أي اقت�صاد كان .ويتطلب التوجه نحو تبني
�سيا�سات ت�شجيع الكفاءات تحديد الأ�شخا�ص غير الفاعلين والأ�سباب
التي تقف وراء ذلك( .ال�شكل )6

ال�شكل رقم  6معدالت التوظيف بين �أو�ساط البالغين في دول «منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية» بح�سب التح�صيل العلمي (عام )2013
الفئات العمرية  ٦٤- ٢٥عاماً

ترتيب الدول ت�صاعدي ًا من حيث معدالت توظيف الأ�شخا�ص الذين تتراوح �أعمارهم بين  64-25عام ًا من ذوي الم�ؤهالت الجامعية
الم�صدر :تقرير «لمحة عن التعليم» ال�صادر عن «منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية»
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�إزالة معوقات م�شاركة المر�أة في القوة العاملة
تفتقر القوة العاملة الن�سائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
�إلى التوظيف المالئم الذي يتيح ا�ستثمارها لرفع م�ستوى الإنتاجية
من خالل زيادة حجم م�شاركتها الفاعلة في �سوق العمل .ويمكن
لل�سيا�سات المتبعة الم�ساعدة في �إزالة مختلف العقبات التي تعتر�ض
م�شاركة المر�أة الفاعلة في القوة العاملة ،والتي غالب ًا ما تتمثل ب�ضيق
الوقت الناجم بالدرجة الأولى عن التزاماتها برعاية �أفراد الأ�سرة
والعناية بهم �سواء كانوا �أطفا ًال �أو كبار ًا .وفي هذه الحاالت ،ت�شكل
محدودية فر�ص العمل بدوام جزئي والقيود المفرو�ضة �أمام حرية
تنقل المر�أة حاجز ًا يحول دون عملها .وغالب ًا ما تكون هناك عالقة
وثيقة بين �أ�سباب اختيار النا�س للعمل بدوام جزئي وبين خروجهم
كلي ًا من قوة العمل .وعلى �سبيل المثال ،تعزو الن�ساء اللواتي تتراوح
�أعمارهن بين  39 -25عام ًا اختيارهن للعمل بدوام جزئي �إلى
م�س�ؤوليات رعاية الأ�سرة الملقاة على عاتقهن ،وهو ذات ال�سبب الذي
يف�سر غياب هذه الفئة بالذات عن �سوق العمل .ويظهر ذلك مدى
�أهمية توفير فر�ص العمل بدوام جزئي والمرافق المالئمة لرعاية
الأطفال من �أجل ت�سهيل م�شاركة المر�أة في �سوق العمل عندما تكون
م�س�ؤوليات رعاية الأ�سرة حائ ًال �أمام قدرتها على العمل بدوام كامل.
من ناحية �أخرى ،يمكن �أن تعزى العقبات التي تعتر�ض م�شاركة المر�أة
الفاعلة �إلى الأعراف والتقاليد ال�سائدة في بلد ما.

دعم الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات الخا�صة لي�صبحوا
فاعلين في العمل
غالب ًا ما ت�ؤثر نوعية العمل في م�شاركة البالغين من ذوي الإعاقة في
�سوق العمل؛ ولذلك ينبغي تح�سين ال�شروط العامة للعاملين الذين
يعانون من م�شاكل �صحية لت�صبح جزء ًا من ا�ستراتيجيات �أ�صحاب
العمل والجهات الحكومية مع ًا ،ويكون ذلك على �سبيل المثال من خالل
تح�سين �شروط ال�سالمة في �أماكن العمل ومراعاة متطلبات خا�صة
للعمل ب�شكل �أكبر .ونظر ًا لل�صلة الوثيقة بين الإجازات المر�ضية
وعدم القدرة على العمل ،لذا من الأهمية بمكان تح�سين تدابير
الوقاية والتدخل المبكر مع تجنب «الطابع الطبي» .ويمكن تقديم
الدعم لأ�صحاب العمل من خالل توفير �إعانات الأجور �أو الحوافز
المالية الأخرى التي تعو�ض خ�سائرهم الإنتاجية ،مما ي�شجع �أ�صحاب
العمل على االحتفاظ بالعمال المر�ضى �أو المعوقين .وانطالق ًا من
�إدراك الحكومة الإماراتية للتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في
�سوق العمل ،فقد �أ�صدرت في عام  2006القانون االتحادي الخا�ص
بذوي االحتياجات الخا�صة لحماية حقوقهم .وين�ص القانون على
الم�ساواة بين الإماراتيين من ذوي االحتياجات الخا�صة مع غيرهم من
المواطنين العاديين من ناحية الحق في ممار�سة العمل و�شغل الوظائف
العامة .كما ي�ؤكد القانون على مراقبة مدى االلتزام ب�أحكامه ،وتعزيز
وعي الموظفين و�أ�صحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم.
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معالجة م�شكلة البطالة و�ضم الفئات ال�شابة �إلى
�سوق العمل
ي�ؤدي الإق�صاء الم�ؤقت من �سوق العمل ب�سبب البطالة �إلى عدم
اال�ستفادة من الكفاءات المتاحة ب�شكل كامل .ويمكن �أن تت�سبب
البطالة الطويلة بالغياب الدائم عن �سوق العمل ،مما ي�ستوجب
معالجة هذا الأمر بو�صفه خطوة �أولى ل�ضمان توظيف جميع المهارات
المتوفرة .ويمكن لمهارات الأ�شخا�ص الذين انقطعوا عن العمل لفترة
طويلة �أن تتراجع �أو ت�صبح عديمة الجدوى؛ وبناء على ذلك ،ينبغي
�إعادة تدريب ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو تطوير مهاراتهم لتجنب انتقالهم
من مرحلة االنقطاع الم�ؤقت �إلى البطالة الكاملة نتيجة عدم الحاجة
�إلى مهاراتهم المحدودة .ويمكن لبرامج التدريب الموجهة (مهني ًا)
وبرامج �إعادة الدمج م�ساعدة الأ�شخا�ص الذين ا�ضطروا للخروج من
�سوق العمل ب�سبب التزامهم بخدمات الرعاية �أو مر�ض معين .وتعد
بطالة ال�شباب من الق�ضايا بالغة الخطورة ،وخا�صة في بلدان ال�شرق
الأو�سط (انظر ال�شكل  .)7وتدعو ن�سبة البطالة في الإمارات والبالغة
� %12إلى القلق رغم �أنها تعد منخف�ضة قيا�س ًا مع بقية بلدان المنطقة.

الملخ�ص التنفيذي

ال�شكل رقم  7معدل بطالة ال�شباب بح�سب م�ستوى التعليم في بلدان مختارة من �أفريقيا و�أوروبا

ن�سبة الم�شاركين في القوة العاملة �ضمن كل فئة ،الأفراد البالغين  15عام ًا وما فوق1 ،وفق �آخر �إح�صائيات �سنوية متاحة

مالحظات :تعود بيانات رو�سيا االتحادية وجنوب �أفريقيا والجزائر وتون�س لعام  ،2010وبيانات المملكة المتحدة و�ألمانيا وفرن�سا و�إ�سبانيا والمغرب لعام  ،2009فيما تعود بيانات �أوغندا وتون�س وغانا لعام ،2006
وبيانات بوت�سوانا لعامي  ،2006 -2005وبيانات �إثيوبيا والكونغو لعام  ،2005وبيانات ماالوي لعام  ،2004وبيانات نيجيريا لعامي .2004 -2003
تمت الإ�شارة �إلى بلدان «منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية» باللون الأ�سود ،وبقية البلدان باللون الأزرق.
.1تتراوح الفئات العمرية بين  72 -15عام ًا بالن�سبة لرو�سيا االتحادية ،و 16عام ًا فما فوق بالن�سبة لإ�سبانيا ،و 64 -16عام ًا بالن�سبة لكل من جنوب �أفريقيا والمملكة المتحدة.
الم�صدر�« :إدارة الإح�صاء» في «منظمة العمل الدولية» ،والتحديث الإح�صائي الخا�ص بدول المنطقة العربية و�شمال �أفريقيا بما فيها الجزائر ،والأردن ،والمغرب ،وتون�س ،وال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة ،ولبنان،
وقطر ،وال�سعودية ،و�سوريا .وم�ؤ�شر «منظمة العمل الدولية» ق�صير الأجل حول �سوق العمل بالن�سبة لالتحاد الرو�سي؛ و«قاعدة بيانات التعليم» من «منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية» بالن�سبة لفرن�سا و�ألمانيا
و�إ�سبانيا وال�سويد والمملكة المتحدة؛ والم�سح الوطني للقوى العاملة بالن�سبة لجنوب �أفريقيا؛ وتقديرات
«البنك الأفريقي للتنمية» بالن�سبة لبوت�سوانا والكونغو و�إثيوبيا وغانا وماالوي ونيجيريا وتنزانيا و�أوغندا.

الحد من التقاعد المبكر
يبلغ المعدل الو�سطي لم�شاركة الفئة العمرية بين  64 -55عام ًا في
القوة العاملة ن�سبة � %60أو �أقل في نحو ثلثي بلدان «منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية» لتتراوح بين  %85في �آي�سلندا �إلى  %30فقط
في تركيا .فيما تعتبر ن�سبة م�شاركة الفئات العمرية الكبيرة في
قـوة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة مرتفعة ن�سبي ًا ،حيث
ي�شير م�سح القوى العاملة الذي تم �إجرا�ؤه عام � 2008إلى �أن معدل
م�شاركة الأفراد الذين تتراوح �أعمارهم بين  59 -55عام ًا بلغ ،%70
فيما �سجلت الفئات العمرية بين  64 -60عام ًا ن�سبة  ،%50والفئات
العمرية بين  70 -65عام ًا ن�سبة  .%24و�أ�سهم رفع �سن التقاعد في
دولة الإمارات �إلى عمر  65في تعزيز م�شاركة الموظفين الأكبر �سن ًا

�ضمن القوة العاملة� ،إال �أن بع�ضهم ما زال يف�ضل مغادرة �سوق العمل
ب�شكل نهائي .وت�ؤثر نوعية العمل على قرار التقاعد المبكر ،حيث ثبت
�أن عدم قدرة �أو رغبة �أ�صحاب العمل بتخفي�ض �ساعات العمل تدفع
الموظفين �إلى التقاعد ب�شكل مفاجئ دون التمهيد لذلك تدريجي ًا.
كما ينبغي الأخذ بعين االعتبار �أن ال�سيا�سات المتبعة لإزالة العقبات
غير المادية �أمام الم�شاركة في القوة العاملة قد تعمل جنب ًا �إلى
جنب مع ال�سيا�سات الأخرى الرامية لحفز �أ�صحاب العمل لتوظيف
وا�ستبقاء فئات الموظفين الأقل تمثي ًال .كما اتجهت بع�ض الدول
للت�شديد على �أهمية التعلم مدى الحياة والتدريب الموجه وخا�صة في
منت�صف الحياة المهنية للعاملين ،وذلك بهدف تح�سين فر�ص العمل
في وقت الحق وتقليل ن�سب االن�سحاب المبكر من �سوق العمل.
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كيف يمكن لدولة الإمارات �أن تحقق اال�ستفادة الق�صوى من مواهبها؟
م�ساعدة �أ�صحاب العمل في اال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل من
مهارات موظفيهم
ال تتم اال�ستفادة على نحو فاعل من جميع المهارات المطروحة في �سوق
العمل .وقد ثبت في كثير من الأحيان عدم وجود توافق بين مهارات الموظفين
ومتطلبات عملهم ،ويمكن اللجوء �إلى العديد من الأ�ساليب لمعالجة هذه
الحالة التي ت�ؤثر �سلب ًا على المخرجات االجتماعية واالقت�صادية .وفي حالة
تباين مهارات الأفراد الذين يتمتعون بنف�س الم�ؤهالت ،يمكن �أن ت�ساعد
ال�سيا�سات العامة في تحديد العاملين الذين يتحلون بم�ستويات منخف�ضة
من المهارات الأ�سا�سية ،وحفز الموظفين و�أ�صحاب العمل على اال�ستثمار
في تطوير مهاراتهم لتلبية متطلبات العمل .فعندما ال يتم ا�ستثمار المهارات
المتاحة ب�شكل جيد ،يتطلب الأمر �إيجاد ممار�سات �إدارية �أف�ضل؛ فعلى
�سبيل المثال ،يمكن لأ�صحاب العمل منح موظفيهم بع�ض اال�ستقالل الذاتي
لتطوير �أ�ساليب عملهم الخا�صة بحيث يوظفون مهاراتهم ب�شكل ف ّعال .وعندما
يتحلى الموظفون بم�س�ؤولية �أكبر لتحديد الم�شاكل ومعالجتها ،يزيد احتمال
اكت�سابهم الخبرة بالممار�سة مما يحفز بالتالي روح االبتكار لديهم.

تقديم معلومات �أوفى حول المهارات الالزمة والمتوفرة
قد تنتج حالة عدم التوافق بين المهارات ومتطلبات العمل عن نق�ص
المعلومات وال�شفافية الكافيتين في �أنظمة تنمية المهارات .وغالب ًا ما
يرتبط اال�ستخدام غير الكافي للمهارات المتوفرة بعدم توافقها مع مجال
درا�سة الأفراد حين يعملون في مجال ال عالقة له باخت�صا�ص درا�ستهم،
وحيث ال يتم �إيفاء م�ؤهالتهم �أو �شهادات الدبلوم التي يحملونها حقها.
ويتفاوت احتمال ظهور هذه الحالة ب�شكل كبير بين المهن المختلفة،
مما ي�ؤكد �أهمية توفر معلومات جيدة وحديثة حول نتائج �سوق العمل في
مختلف المجاالت .وت�شهد دولة الإمارات العربية المتحدة (وتحديد ًا في
�أبوظبي) فائ�ض ًا في �أعداد الطالب الم�سجلين �أو الخريجين في بع�ض
االخت�صا�صات مثل العلوم الإن�سانية والقانون والإدارة والعلوم التي ال
يتطلبها �سوق العمل ،بينما تعتبر ن�سبة الت�سجيل في ق�سم الطب منخف�ضة
جد ًا بالرغم من تزايد الحاجة �إلى خريجيه (انظر ال�شكل  .)8وعليه،
يمكن للحكومة الإماراتية تعزيز �أنظمة التوجيه لديها بغية رفع �سوية
الوعي بين مواطنيها حول الحاجة �إلى درا�سة اخت�صا�صات مختلفة �أكثر
مالءمة الحتياجات �سوق العمل.

ال�شكل رقم  8معرو�ض تخ�ص�صات التعليم العالي مقابل طلب �سوق العمل
الن�سبة المئوية لعدد الطالب الم�سجلين ح�سب االخت�صا�ص
(العر�ض)

الن�سبة المئوية لمتطلبات �سوق العمل ح�سب االخت�صا�ص (الطلب)
مالحظة :تم تق�سيم العلوم والعلوم الإن�سانية �إلى تخ�ص�صين منف�صلين متكافئين
الم�صدر« :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لإمارة �أبوظبي» ،و»تعداد �أبوظبي  ،»2015و»التقرير ال�سنوي لجامعة الإمارات العربية المتحدة  ،»2006 - 2005و ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية  ،»2030و»تحليل فريق مجل�س
�أبوظبي للتعليم العالي».
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الملخ�ص التنفيذي

دعم عمليات التوظيف الفعالة

ت�شجيع ريادة الأعمال

ت�سير عمليات التوظيف ب�شكل �سل�س ومريح في حال كانت المعلومات
المرتبطة بها �شفافة ومتاحة للجميع.
يمكن للحكومة الإماراتية تعزيز م�سيرة تنمية المهارات ون�شر
معلومات �أف�ضل ب�ش�أن فر�ص �سوق العمل بين �أو�ساط الطالب ،و�أولياء
الأمور ،والعمال ،و�أ�صحاب العمل ،والم�ؤ�س�سات التعليمية ،و�صناع
ال�سيا�سات.

يمكن للدول �أن تحفز عملية توفير فر�ص عمل جديدة وزيادة الطلب
على المهارات من خالل ت�شجيع روح ريادة الأعمال .وفي دولة
الإمارات التي تهدف �إلى تبني نظام اقت�صادي �أكثر تنوع ًا بغية تقليل
االعتماد على قطاع النفط التقليدي ،يمكن لرعاية م�شاريع الأعمال
النا�شئة �أن تج�سد توجه ًا جذاب ًا للغاية .وبما �أن ريادة الأعمال ال تولد
بالفطرة و�إنما هي نتاج الخبرة في المقام الأول ،لذا ف�إن النجاح
منوط بمعرفة كيفية ا�ستك�شاف الفر�ص وتحويلها �إلى م�شاريع
ناجحة ،و�إدراك ومعالجة ال�صعوبات والعقبات التي قد تنتج عنها.
ويمكن لتعليم المهارات الريادية في المدار�س والجامعات وم�ؤ�س�سات
التدريب المهني �أن ت�ساعد على غر�سها في نفو�س الطالب .وبغية
ت�شجيع ريادة الأعمال ،تحتاج الجامعات نف�سها �إلى التحلي بروح
ريادية و�إبداعية بالدرجة الأولى .ففي بع�ض البلدان على �سبيل
المثال ،ت�أخذ برامج التوظيف والتطوير المهني لأع�ضاء هيئة
التدري�س في العديد من الجامعات الخا�صة والعامة بعين االعتبار
التوجهات الريادية والخبرات ال�سابقة ،ف�ض ًال عن العمل بمجال توجيه
رواد الأعمال .وقد �أثمرت الجهود التي بذلتها الحكومة الإماراتية
لتعزيز الريادة عن نتائج �إيجابية م�ؤخر ًا؛ ففي تقرير مزاولة �أن�شطة
الأعمال ال�صـادر عن «البنك الدولي» ،احتلت الإمارات اليوم المرتبة
 22مقارنة مع ت�صنيفات العام الما�ضي ،ما �أتاح لها المحافظة على
مكانتها الرائدة في المنطقة العربية والتفوق على بع�ض االقت�صادات
الأوروبية والآ�سيوية المتقدمة (ال�شكل  .)12ويعزى هذا الإنجاز
في جانب كبير منه �إلى حر�صها على ت�شجيع روح الريادة الن�سائية
باعتبار �أن �إمكانات المر�أة ك�سيدات ورائدات �أعمال ال تزال �إلى حدٍ
كبير غير موظفة بال�شكل المطلوب في بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

حفز توفير المزيد من فر�ص العمل ذات القيمة الم�ضافة
والمهارات الأف�ضل
قد ال يكون التوافق الجيد بين المهارات المتوفرة والم�س�ؤوليات
الواجبة حالة �إيجابية دوم ًا ،حيث يمكن لم�ؤهالت الأفراد �أن تتوافق
مع وظائفهم ولكن بم�ستوى متدنٍ جد ًا من المهارة العملية .ويمكن
لمثل هذه الحاالت �أن ت�ؤثر �سلب ًا على التنمية االقت�صادية لالقت�صاد
المحلي �أو المنطقة �أو حتى البالد بالكامل .وتهدف �إ�ستراتيجية
التنمية االقت�صادية لدولة الإمارات �إلى بناء اقت�صاد قائم على
المعرفة .ولتحقيق هذا الهدف ،ينبغي مع الوقت العمل على االرتقاء
بالمهارات المتدنية بد ًال من محاولة توظيفها في عمل ال يتطلب �أكثر
منها .وللتعامل مع مثل هذه الحالة ،يمكن لل�سيا�سات �أي�ض ًا �إعادة
�صياغة احتياجاتها بد ًال من مجرد ال�سعي لتلبيتها .ومن خالل تعزيز
عامل المناف�سة في �سوق الب�ضائع والخدمات ،يمكن ل�صناع ال�سيا�سة
ت�شجيع الأن�شطة االقت�صادية الإبداعية التي ت�سهم في تحقيق نمو
اقت�صادي �أقوى ،و�إيجاد فر�ص عمل �أكثر �إنتاجية وقيمة .وفيما تندرج
مثل هذه ال�سيا�سات في المقام الأول �ضمن مجال العوامل الم�ساعدة
في تحقيق التنمية االقت�صادية ،يمكن للم�ؤ�س�سات التعليمية التي تركز
على التقنيات الجديدة واالبتكار الم�شاركة �أي�ض ًا في تطوير المهارات
التي �ستعيد �صياغة اقت�صادات الم�ستقبل.
ويمثل دعم البحث والتطوير �أحد التوجهات الحكومية لتو�سيع القاعدة
المعرفية في البلدان .ولكن اال�ستثمار في هذا المجال ال يزال محدوداً
في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة مع المعايير الدولية؛ �إذ
تبلغ ن�سبة الإنفاق الحالي على البحث والتطوير  %0.01من الناتج
المحلي الإجمالي للدولة مقارن ًة مع  %2.6في الواليات المتحدة،
و %2.5في �ألمانيا �أو  %3.3في اليابان.
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منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

ت�شكل «منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية» ملتقى فريد ًا يتيح للحكومات التعاون ب�شكل وثيق لمعالجة التحديات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
في ع�صر العولمة .وت�سعى المنظمة �إلى فهم وم�ساعدة الحكومات على مواكبة �آخر التطورات والق�ضايا الجديدة مثل الحوكمة الم�ؤ�س�سية ،واالقت�صاد
القائم على المعلومات ،والتحديات المتعلقة بزيادة معدالت ال�شيخوخة بين ال�سكان .وتوفر المنظمة من�صة حيوية تمكن الحكومات من تبادل
الخبرات المتعلقة بال�سيا�سات ،وال�سعي لإيجاد حلول للم�شكالت الم�شتركة ،وتحديد �أف�ضل الممار�سات ،والعمل لتن�سيق ال�سيا�سات الوطنية والدولية.
وت�ضم قائمة الدول الأع�ضاء في المنظمة� :أ�ستراليا ،والنم�سا ،وبلجيكا ،وكندا ،وت�شيلي ،والت�شيك ،والدانمارك� ،إ�ستونيا ،وفنلندا ،وفرن�سا ،و�ألمانيا،
واليونان ،وهنغاريا ،واي�سلندا ،و�إيرلندا ،و�إيطاليا ،واليابان ،وكوريا ،ولوك�سمبورغ ،والمك�سيك ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،وبولندا ،والبرتغال،
وجمهورية �سلوفاكيا ،و�سلوفينيا ،و�إ�سبانيا ،وال�سويد ،و�سوي�سرا ،وتركيا ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة ،ف�ض ًال عن م�شاركة «االتحاد الأوروبي»
في �أعمال المنظمة.
وتن�شر المنظمة على نطاق وا�سع نتائج �إح�صاءاتها وبحوثها حول الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،ف�ض ًال عن المواثيق والمبادئ التوجيهية
والمعايير التي �أجمعت عليها الدول الأع�ضاء.

ا�ستراتيجية تنمية المهارات في «منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية»
�إن اعتماد �سيا�سات متكاملة لتنمية المهارات ي�سهم بتعزيز المرونة
االقت�صادية ،وتوفير فر�ص العمل ،وتر�سيخ التما�سك االجتماعي.
كما �أن التوجه اال�ستراتيجي لتنمية المهارات من جانب
«منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية» يوفر للبلدان �إطار عمل
لتحليل مكامن المهارات وتحديد التحديات .وتعك�س التقارير
الت�شخي�صية حول ا�ستراتيجيات المهارات مجموعة من التحديات
بخ�صو�ص تنمية المهارات ،والتي تم تحديدها عبر الم�شاركة
وا�سعة النطاق لأ�صحاب الم�صلحة ،والبراهين القابلة للمقارنة
لدى المنظمة ،ف�ض ً
ال عن طرح �أمثلة ملمو�سة حول الخطوات
التي اتبعتها بلدان �أخرى لمواجهة تحديات المهارات المماثلة في
هذا الم�ضمار.
وتعالج هذه التقارير ق�ضايا مختلفة مثل :كيف يمكن للبلدان
توظيف المهارات المتاحة لديها بال�شكل الأمثل؟ وما هي ال�سبل
لتح�سين الأداء في تنمية المهارات ذات ال�صلة ،وتفعيل مخزون
المهارات ،وتوظيف المهارات بكفاءة عالية؟ وما مزايا النهج
الحكومي المتكامل تجاه المهارات؟ وما مدى قدرة الحكومات
على بناء �شراكات متينة مع �أ�صحاب العمل ونقابات العمال
والمدر�سين والطالب لتحقيق �أف�ضل النتائج على �صعيد تنمية
المهارات؟
وتقدّم تقارير ا�ستراتيجية تنمية المهارات في «منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية» ر�ؤىً جديدة و�إجابات وافية عن تلك
الت�سا�ؤالت ،ف�ض ً
ال عن الم�ساعدة في تحديد المك ّونات الأ�سا�سية
لنجاح ا�ستراتيجيات تنمية المهارات.
ويندرج هذا التقرير في �إطار الجهود التي تبذلها «منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية» لإعداد ا�ستراتيجيات م�ؤثرة في مجال تنمية
المهارات على الم�ستويين المحلي والوطني.

المحتويات
مقدمة
الركيزة الأولى :تطوير المهارات ذات ال�صلة
الركيزة الثانية :تفعيل مخزون المهارات
الركيزة الثالثة :التوظيف الأمثل للمهارات
المرحلة المقبلة
التوا�صل معنا:
بريد �إلكتروني)edu.contact@oecd.org( :
موقع �إلكتروني)www.oecd.org/edu/educationtoday (:
يوتيوب)www.youtube.com/EDUcontact( :
تويتر)twitter.com/OECD_Edu # OECDSkills( :
�ساليد �شير)www.slideshare.net/OECDEDU(:
لالطالع ب�شكل �أو�سع
«منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية» (« )2012مدار�س �أف�ضل،
وظائف �أف�ضل ،وحياة �أف�ضل :نهج ا�ستراتيجي ل�سيا�سات تنمية
المهارات».
من�شورات �أخرى للمنظمة:
«منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية» (�« )2013آفاق تنمية
المهارات من منظور ’منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية‘:
النتائج الأولية ال�ستطالع الرا�شدين من �أ�صحاب المهارات».
الموقع الإلكتروني)http://Skills.oecd.org( :

