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 موجز تنفيذي

 مقدمة
 من منظور العمل الالئق، أن تطور قاعدة الهدف الرئيسي من هذا التقرير هو بحث آيف يمكن للبلدان،

 التعليم وتطوير  عدم آفايةإن.  في آن واحد آمية وإنتاجية اليد العاملة المستخدمة في االقتصادتزيدمهاراتها لكي 
ولهذا . المنخفض والدخل المتدنيةالمهارات يوقع االقتصادات داخل حلقة مفرغة من التعليم الضعيف واإلنتاجية 

 التدريب على المهارات مالئمةير على تحليل آيف يمكن لالستراتيجيات الرامية إلى تطوير وتعزيز ينكب التقر
 أن تساعد البلدان في المقابل على ، من النساء والرجاللعدد أآبر الحصول على المهارات  سبلوإلى زيادة

  .التنميةالتحول إلى حلقة حميدة ذات مستوى أعلى من اإلنتاجية والعمالة ونمو الدخل و
واإلنتاجية بدورها مصدر مهم لتحسين مستويات المعيشة .  أساسي لتحسين اإلنتاجية١إن تطوير المهارات

فرص نمو العمالة  وتشمل العوامل األساسية األخرى سياسات االقتصاد الكلي الرامية إلى زيادة. وزيادة النمو
 تنمية مستدامة والحوار االجتماعي واالستثمارات لصالح الفقراء إلى أقصى حد، وبيئة مؤاتية لتنمية المنشآت

  .األساسية في التعليم األساسي والصحة والهياآل األساسية المادية
 التي تربط التعليم بالتدريب التقني، والتدريب التقني بدخول سوق - ويمكن لنظم تطوير المهارات الفعالة

 أن تساعد البلدان على استدامة نمو - م المتواصلالعمل، ودخول سوق العمل بالتعلم في مكان العمل والتعل
ويبحث هذا التقرير التحديات التي تواجهها بلدان على . اإلنتاجية وترجمة ذلك النمو إلى وظائف أآثر وأفضل

 إلى استخالص التقرير يسعىوفي سياق هذا .  والخيارات السياسية لهذه البلدانالتنميةمستويات مختلفة من 
 نظم تطوير المهارات ليس فقط رابطًاة للبلدان األقل نموا والبلدان النامية والبلدان الصناعية الدروس المناسب

 التكنولوجيات واألسواق نظرًا إلى تغير باالحتياجات المستقبلية أيضًاباالحتياجات الراهنة ألسواق العمل، بل 
  .والبيئة واستراتيجيات التنمية

  معلومات أساسية
تحسين  من أجل مهارات  موضوع٢٠٠٦مارس /  المنعقدة في آذار٢٩٥في دورته أدرج مجلس اإلدارة 

ويسعى هذا . لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠٠٨ (٩٧على جدول أعمال الدورة  اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية
الفعالة الخاصة بالمهارات  التقرير في معالجة هذا الموضوع متعدد األوجه إلى تطبيق مكونات السياسات

 التي اتُّفق عليها في ،االستنتاجات بشأن تدريب وتنمية الموارد البشرية  المعرب عنها في،والقابلية لالستخدام
 ،وفي توصية تنمية الموارد البشرية) أ٢٠٠٠مكتب العمل الدولي  (٢٠٠٠ لمؤتمر العمل الدولي سنة ٨٨الدورة 
 هذه المناقشات حددتوقد . ٢٠٠٤ الدولي سنة  لمؤتمر العمل٩٢، التي اعُتمدت في الدورة )١٩٥رقم ( ٢٠٠٤

 تطوير المهارات من أجل اتالثالثية السياسات والبرامج والمؤسسات التي يمكن أن تساعد على تحقيق إمكاني
  . زيادة فرص العمل الالئق

تحلل الروابط بين صادرة عن مكتب العمل الدولي، ويرتكز التقرير آذلك على نتائج بحث عدة منشورات 
، ١٩٩٩، منذ تقارير العمالة في العالموقد بدأت سلسلة من . مهارات واإلنتاجية والنمو االقتصادي ونمو العمالةال

واستنتج .  سياسة العمالةفيفي معالجة موضوع تطوير المهارات بشكل مباشر أو باعتباره مكونا لمواضيع أوسع 
في أغلبيتهم  أن الفقراء العاملين ،الفقر نتاجية والحد منالعمالة واإل: ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة  تقرير العمالة في العالم

آما بحث .  بشكل أآبر، لن يخرجهم من بؤرة الفقر منتجًاأن مجرد العمل أآثر، ما لم يكن عمًالالعظمى يروون 
  .فرص العمالة الالئقة والمنتجةحميدة من  وخلق حلقة الظروف التي يمكن فيها نمو العمالة واإلنتاجية معًا

                  
وارد          " تطوير المهارات "   في هذا التقرير ُيفهم        1 على أنه يعني بشكل واسع، آما يتضح في وثيقة االستنتاجات بشأن تدريب وتنمية الم

  .، التعليم األساسي والتدريب األولي والتعلم المتواصل)٥ة أ، الفقر٢٠٠٠مكتب العمل الدولي، (البشرية 

v  



 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

تمثل المعارف المكتنزة في هذه و
المناقشات والمنشورات والقائمة على تحليالت 
المكتب وتوجيه الهيئات المكونة، أساسًا لتحضير 

انظر العمود على جانب الصفحة (هذا التقرير 
ويساهم هذا ). لالطالع على موجز مرتب زمنيًا

التقرير بدوره في قاعدة المعارف المتعلقة 
لة بالمهارات في برنامج الصبالمكونات ذات 

العمالة العالمي الذي اعتمده مجلس اإلدارة في 
، آما يقدم إطارًا تحليليًا ٢٠٠٣مارس / آذار

. لتعزيز مكونات العمالة في برنامج العمل الالئق
 في وترد قضايا اإلنتاجية والعمالة بشكل بارز

العمالة العالمي،  من برنامج ٦العنصر األساسي 
تعلق بتحقيق القابلية لالستخدام وهو العنصر الم

من خالل تحسين المعارف والمهارات، والعنصر 
تعزيز التغيير التكنولوجي من  بشأن ٢األساسي 

زيادة اإلنتاجية وخلق الوظائف وتحسين  أجل
  . مستويات المعيشة

شأن تطوير               د ب ة العه ة والبحوث حديث ترتيب المناقشات الثالثي
 المهارات فيما يتصل باإلنتاجية والعمالة من أجل العمل الالئق

: ١٩٩٩-١٩٩٨تقرير العمالة في العالم للفترة 
 مدى: القابلية لالستخدام في االقتصاد العالمي

 أهمية التدريب

١٩٩٩ 

تدريب : المناقشة العامة لمؤتمر العمل الدولي
التوجيه المهني والتدريب : وتنمية الموارد البشرية

 المهني

٢٠٠٠ 

الحياة في : ٢٠٠١تقرير العمالة في العالم للفترة 
 العمل في اقتصاد المعلومات

٢٠٠١ 

المناقشة العامة لمؤتمر العمل الدولي بشأن العمل 
 ق واالقتصاد غير المنظمالالئ

٢٠٠٢ 

لجنة العمالة والسياسة االجتماعية التابعة لمجلس 
  برنامج العمالة العالمي،اإلدارة

٢٠٠٣ 

 رقم ٢٠٠٤توصية تنمية الموارد البشرية، 
)١٩٥( 

٢٠٠٤ 

: الشباب: المناقشة العامة لمؤتمر العمل الدولي
 الوصول إلى العمل الالئق سبل

٢٠٠٥ 

ويتناسب موضوع هذا التقرير بشكل 
خاص مع االحتياجات المتعلقة بتطوير 

المعرفَّة في البرامج القطرية المهارات والمحددة 
وباعتبار هذه البرامج الوسيلة . للعمل الالئق

الرئيسية لتعزيز العمل الالئق على المستوى 
القطري، فهي تتضمن مجموعة من األولويات 
المتفق عليها فيما يخص الشراآة الثالثية مع 

ويحدد العديد من البرامج القطرية . المكتب
وير المهارات واإلنتاجية للعمل الالئق الحالية تط

وتحقيق القابلية لالستخدام آأولويات وطنية من 
أجل تحسين القدرة التنافسية وتعزيز قابلية 
استخدام الشابات والشبان وزيادة فرص العمل 

  .الالئق لصالح المجموعات المحرومة

: ٢٠٠٥-٢٠٠٤  في العالم للفترةتقرير العمالة
 الفقر العمالة واإلنتاجية والحد من

٢٠٠٥ 

لجنة العمالة والسياسة االجتماعية التابعة لمجلس 
: تنفيذ برنامج العمالة العالمي: اإلدارة

وثيقة : استراتيجيات العمالة دعما للعمل الالئق
 "رؤية"

٢٠٠٦ 

جلس لجنة العمالة والسياسة االجتماعية التابعة لم
تحقيق القابلية لالستخدام من خالل تحسين : اإلدارة

 المعارف والمهارات

٢٠٠٦ 

لجنة العمالة والسياسة االجتماعية التابعة لمجلس 
 قابلية المهارات للتداول: اإلدارة

٢٠٠٧ 

 المناقشة العامة لمؤتمر العمل الدولي بشأن
 المنشآت المستدامة

٢٠٠٧ 

  أهداف التقرير
تحسين  من أجل مهاراتموضوع  ة حولباعتبار هذا التقرير وثيقة المعلومات األساسية للمناقشة العام

  : لمؤتمر العمل الدولي، فهو يرمي إلى تحقيق األهداف التالية٩٨ الدورة اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية خالل

، تستخلص الدروس من التجارب الوطنية المتعلقة باالستثمار في "الحلقة الحميدة"تقديم أمثلة عملية على  
ع وتيرة نمو االستثمار واإلنتاجية وتترجم هذه المكاسب إلى دخل أعلى وخلق تطوير المهارات، وتسرِّ

  .وظائف مستدامة

 المتصلة بالتغيير التكنولوجي من خالل تهيئة التسريحإبراز آيف يمكن للتعلم المتواصل تقليص تكاليف  
 .العمال لالستخدام البديل

طوير المهارات مع السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا زيادة اإلقرار بأهمية مزامنة السياسات الوطنية لت  
 .والتجارة والبيئة

 من حقًادعم االلتزام الوطني والدولي بتوسيع نطاق االستفادة من التعليم األساسي جيد النوعية باعتباره  
 .امحقوق اإلنسان ورآيزة ال غنى عنها من رآائز التدريب المهني والتعلم المتواصل والقابلية لالستخد

 .إذآاء الوعي بدور اآتساب المهارات في تشجيع التنظيم في االقتصاد غير المنظم 

 vi 



 موجز تنفيذي

تأآيد دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في الدفع قدما بتطوير المهارات من أجل رفع  
 . اإلنتاجية وضمان التوزيع المنصف لمنافع نمو اإلنتاجية

 ٢٠٠٤هارات، التي ُتعرفها توصية تنمية الموارد البشرية، تطبيق األدوات األساسية لتطوير الم 
 .، على هدف استدامة نمو العمالة المنتجة بشكل أآبر)١٩٥ رقم(

شراآات وبالتعاون التسهيل المناقشة الثالثية لتوجيه بحوث منظمة العمل الدولية ودعم السياسات والقيام ب 
 . اإلنتاجية والعمل الالئقوزيادة التكنولوجي التقني فيما يتصل بالمهارات المتعلقة بالتغيير

  ملخص التقرير
يعزز آل من التعليم والتدريب والتعلم المتواصل حلقة حميدة تتسم بمزيد من اإلنتاجية ومزيد من العمالة 

.  هذا الدور التحفيزي الذي يلعبه تطوير المهارات١الفصل ويقدم . فضل وبنمو الدخل والتنميةاألنوعية الذات 
 لإلنتاجية، يليه تلخيص للروابط المفاهيمية والتجريبية بين اإلنتاجية ونمو العمالة،  موجزًاتفسيرًاما يقدم آ

آيف يمكن لسياسة متسقة لتطوير المهارات أن تخدم أهداف التكيف قصير األمد والتنمية  ويشرح في الختام 
  .طويلة األمد على حد سواء

، التي يمنح بعضها دخال أآبر االستثمارات من عائداتنتاج ويزيد الويخفف نمو اإلنتاجية من تكاليف اإل
آما تنتفع الحلقة الحميدة بين . ألصحاب األعمال والمستثمرين، في حين يحوَّل بعضها اآلخر إلى أجور أعلى

رباح اإلنتاجية والعمالة من خالل الجانب االستثماري في االقتصاد، عندما تعيد إحدى الشرآات استثمار بعض أ
 والمعدات وفي اتخاذ تدابير للتوسع المنشأةاإلنتاجية في ابتكار المنتجات والعمليات وفي إدخال تحسينات على 

  .، مما يحفز بالمقابل مزيدا من النمو في الناتج واإلنتاجيةجديدةنحو أسواق 

لعمالة أو الرضى  في معدالت العمالة أو معدالت األجر أو استقرار ا األفرادويمكن أن تنعكس إنتاجية
 فيمكن قياسها، إلى جانب ناتج المنشآتأما إنتاجية . الوظيفي أو القابلية لالستخدام عبر الوظائف أو الصناعات

ويمكن أن تتجلى المنافع التي تجنيها المجتمعات من إنتاجية . آل عامل، من خالل حصة السوق وأداء التصدير
لتنافسية والعمالة أو في انتقال العمالة من القطاعات ضعيفة اإلنتاجية أعلى لألفراد والمنشآت في زيادة القدرة ا

   .إلى أخرى عالية اإلنتاجية

 وإن أية استراتيجية للتنمية قليلة الدخل. واإلنتاجية هي المحدد الرئيسي، على األمد الطويل، لنمو الدخل
. طويل وال تتوافق مع التخفيف من حدة الفقرضئيلة اإلنتاجية ال تقبل االستدامة على األمد الوضعيفة المهارات و

 ذات قيمة مضافة أعلى أنشطةحول " يتمحور"ويساعد االستثمار في التعليم والمهارات على جعل اقتصاد ما 
  .وقطاعات ذات نمو حيوي

وتظهر التجربة أن جميع البلدان التي نجحت في ربط المهارات باإلنتاجية قد وجهت سياستها الخاصة 
  :لمهارات نحو ثالثة أهداف، هيبتطوير ا

من أجل ضمان تناسب العرض والطلب :  والنوعيةالمالئمةاالستجابة للطلب على المهارات من حيث   "١"
 المهارات من تطوير المهارات المناسبة وتشجيع التعلم  بشأنلسياساتلالمتعلقين بالمهارات، ال بد 

عالوة على .  من العمال ذوي المهاراتوعدد آاٍف المتواصل وضمان تقديم مستويات عالية من الكفاءات
ذلك، فإن تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والعمل ضروري لالستجابة للطلب على التدريب عبر 

  .جميع قطاعات المجتمع

تجعل إعادة تنظيم العمل وفقا للمتطلبات والتكنولوجيات الجديدة بعض المهارات :  تكاليف التكيفقليصت  "٢"
 التأمين وتكلفته المعقولة علىتدريب على المهارات والمهن الجديدة توافر الويساعد . ة عن الحاجةزائد

  .الحفاظ على قابلية العمال لالستخدام واستدامة المنشآتوضد البطالة المطولة أو البطالة الجزئية 

معارف داخل ال ونظم ال بد لسياسات تطوير المهارات من بناء قدرات: استدامة عملية تطوير حيوية  "٣"
ويرتكز الهدفان .  عليهاوتحافظاالقتصاد والمجتمع، تحفر عملية مستدامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 المهارات وتقليص تكاليف التكيف على منظور خاص بسوق العمل؛ مالئمةاألوالن المتمثالن في تحسين 
 وهما باألساس هدفان ،تكنولوجية واالقتصاديةإذ يرآزان على تطوير المهارات آاستجابة للتغيرات ال

، يرتكز الهدف اإلنمائي على الدور االستراتيجي لسياسات التعليم وبالمقابل. قصيرا ومتوسطا األمد
والتدريب في تحفيز ودعم التغيير التكنولوجي واالستثمار المحلي واألجنبي والتنوع والقدرة التنافسية 

  . بصورة مستمرة

 vii



 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

أن من أوال، ال بد لتطوير المهارات .  إلى ثالثة مواضيع متكررة في التقريرأيضًا ١ويتطرق الفصل 
 أن يحقق إمكانيته الجوهرية ريد منهأإذا  يكون جزءًا ال يتجزأ من استراتيجيات أوسع للعمالة والتنمية

ع وتعزيز ترتيبات والتحدي بالنسبة للسياسة الحكومية هو وض. للمساهمة في النمو العام لإلنتاجية والعمالة
 لالحتياجات االستجابة بفعاليةمؤسسية يمكن من خاللها للوزارات وأصحاب العمل والعمال ومؤسسات التدريب 

 في تسهيل واستدامة التقدم التكنولوجي استراتيجي وتطلعيالمتغيرة فيما يتعلق بالمهارات والتدريب ولعب دور 
ناك حاجة إلى مؤسسات فعالة للتنسيق والوساطة على ثالثة ولرفع هذا التحدي ه. واالقتصادي واالجتماعي

  :مستويات

التعاون بين مختلف القائمين على التدريب على المهارات، من مدارس ومؤسسات تدريب ومنشآت،  
  لوضع سبل متسقة ومتناسقة للتعلم؛

 ب عليها؛الطلمع  عرض المهارات أكافتالتنسيق بين مؤسسات تطوير المهارات والمنشآت لكي ي 

تنسيق سياسات تطوير المهارات مع سياسات الصناعة واالستثمار والتجارة والتكنولوجيا واالقتصاد الكلي  
. حقق اتساق السياساتيتلكي ُتدمج سياسات تطوير المهارات إدماجا فعاال في استراتيجية التنمية الوطنية و

ومن تبادل المعلومات وتوقع االحتياجات وال بد للمؤسسات من تشجيع التعاون بين مختلف الوزارات 
 .المتعلقة بالمهارات

 أن يخلقا التزاما واسعا بالتعليم والتدريب وثقافة  الجماعية، من شأن الحوار االجتماعي والمفاوضةثانيًا
للتعلم، وأن يقويا الدعم من أجل إصالح نظم التدريب ويوفرا قنوات لتداول المعلومات الجاري بين أصحاب 

وإلى جانب تشجيع تطوير المهارات، يمكن للحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية . ل والعمال والحكوماتالعم
  .للفوائد الناشئة عن تحسين اإلنتاجية في التوزيع المنصف والفعال أيضًاأن يكونا مفيدين 

ضمن سياسات ولهذا ينبغي أن ت.  مبدأ أساسي من مبادئ العمل الالئقثالثا، المساواة بين الجنسين
 اإلنتاجية والقابلية لالستخدام تكافؤ الفرص وأن تكون خالية من التمييز تحسينوبرامج التدريب الرامية إلى 

ونظرا للطبيعة الجوهرية التي تتسم بها قضايا الجنسين، يلقي التقرير . وتراعي االلتزامات العائلية واألسرية
. تطوير المهارات التي تستهدف النساء أو تدمج قضايا الجنسينعلى امتداده الضوء على أمثلة سياسات وبرامج 

يأخذ بجميع مراحل الحياة لرفع التحديات التي تواجه النساء في الحصول على التعليم  ويجب اعتماد نهج
زيادة إمكانية حصول :  ما يليويشمل هذا. والتدريب وفي استغالل هذا التدريب من أجل ضمان عمالة أفضل

 التعليم األساسي؛ التغلب على الحواجز اللوجستية واالقتصادية والثقافية التي تعوق التلمذة والتدريب الفتيات على
 ال سيما في المهن غير التقليدية؛ مراعاة مسؤوليات األسرة والرعاية التي تقع - الثانوي والمهني لصالح النساء

لتدريب على تنظيم المشاريع؛ تلبية احتياجات على عاتق النساء عند جدولة مواعيد التعلم في مكان العمل وا
التدريب للنساء اللواتي يدخلن من جديد سوق العمل والنساء المسنات اللواتي لم يحظين بإمكانية الحصول على 

  .فرص متكافئة للتعلم المتواصل

 التحديات السياسية وتجارب مجموعات من البلدان على مستويات مختلفة من ٢الفصل ويستعرض 
وتبدأ دراسة آل مجموعة من البلدان بنظرة عامة .  في ربط تطوير المهارات بنمو اإلنتاجية والعمالةنميةالت

موجزة عن البيانات المتاحة بشأن اإلنتاجية والعمالة والتعليم باعتبارها القياس المتاح األقرب لمستويات 
  .المهارات

 هو ظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديبلدان منوأحد التحديات السياسية األساسية التي تواجه 
ضمان استمرار مالءمة المهارات التي يكتسبها الموظفون الجدد والعمال في منتصف العمر المهني على حد 

ويقلص النجاح في هذا الصدد من احتمال وقوع ثغرات في المهارات، من شأنها أن تقوض نمو المنشأة . سواء
وقد جعلت التغييرات الهيكلية والمنافسة المحتدمة من الصعب أآثر فأآثر على . ستخداموتضعف قابلية العمال لال

وتشمل االستجابات السياسية لهذه التحديات تحسين . ضعيفة الحصول على عمالة منتجةالمهارات الالعمال ذوي 
التعلم المتواصل إمكانية الحصول على تدريب لدخول الوظائف ومالءمة ونوعية هذا التدريب، وزيادة فرص 

واستخدام سياسات سوق العمل النشطة لمحاربة عدم المساواة وإعادة إدماج الرجال والنساء المسنين في سوق 
ويمثل التكييف المستمر لبرامج تطوير المهارات مكونا أساسيا من مكونات االستراتيجية المنقحة إليجاد . العمل

  .نمية في الميدان االقتصادي التي وضعتها منظمة التعاون والت،فرص العمل

 عملية التغيير بممارسة رابطة الدول المستقلةوفي  أوروبا الوسطى والشرقية وقد بدأت معظم البلدان في
بيد أن معدالت المشارآة في التعليم والتدريب قد تراجعت جزئيا ألن معظم . قوية من التدريب التقني والمهني

 .مهني لم يعد مناسبا في فترة االنتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوقالتدريب الذي يقدمه نظام التدريب ال
وشملت الجهود التي بذلتها هذه البلدان من أجل تنشيط نظم تطوير المهارات إعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب 
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 موجز تنفيذي

 هي الجمع بين نمو وإنتاجية عاليين في بعض البلدان الناميةوإحدى السمات المهمة التي تتسم بها 
معالجة وبغية .  النطاقمرار الفقر في االقتصاد غير المنظم واسعالقطاعات والمناطق وبين إنتاجية ضعيفة واست

 في القطاعات عالية النمو، من الضروري تحسين التنسيق بين أصحاب العمل المستقبليين المهاراتالنقص في 
من ويتض.  التعليم والتدريب، وزيادة حجم التدريب المقدم من القطاع العام وتشجيع التعلم في مكان العملمقدميو

زيادة إمكانية :  ما يلي في العديد من البلدان الترآيز علىدور التدريب في تشجيع االنتقال إلى االقتصاد المنظم
 النوعية خارج المناطق الحضرية عالية النمو؛ الجمع بين التعليم االستدراآي ةاالستفادة من تطوير المهارات جيد

وظائف في أبواب النظم لالعتراف بالتعلم السابق لفتح وخدمات االستخدام وبين التدريب التقني؛ تطبيق 
االقتصاد المنظم ألولئك الذين اآتسبوا مهارات بشكل غير منظم؛ استهداف التدريب على تنظيم المشاريع ليشجع 

  .المنشآت الصغيرة على االنتقال إلى االقتصاد المنظم ويمكنها من ذلك

يقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من آسيا والبلدان ، باألساس في أفرالبلدان األقل نمواوتواجه 
ويلتحق .  من التعليم الضعيف والمهارات الضعيفة واإلنتاجية الضئيلة والفقرحلقة مفرغةالجزرية الصغيرة، 

. بالمدارس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ُخمس واحد فقط من الفتيان والفتيات في سن التعليم الثانوي
أن من الضروري الترآيز على إصالح نظم التعليم والتدريب لكي  وإتاحته  تحسين نوعية التدريبأولويةوتعني 

وينبغي أن ترآز . تمنح المهارات والكفاءات التي ستلزم لزيادة نمو العمل الالئق في االقتصاد المنظم
الصناعية  التلمذة لىتدريب عالب االرتقاءاالستجابات السياسية على زيادة إمكانية حصول الفقراء على التدريب و

وتحسين مالءمة التدريب في مؤسسات القطاع العام من خالل تعزيز التنسيق والشراآات مع القطاع الخاص 
  .والجمع بين التعليم والتدريب المعتمدين على المؤسسة وبين التعلم داخل المنشأة

 لنمو اإلنتاجية وللقدرة التنافسية  تطوير المهارات آأحد المحرآات المهمة بشكل أساسي٣الفصل ويعرف 
واالتفاقات بين أصحاب العمل والعمال وسيلة مهمة لتشجيع التعلم في مكان العمل . على مستوى المنشأة

والسياسات التي تشجع المنشآت على . ولضمان أن تعود زيادة اإلنتاجية بالنفع على أصحاب العمل والعمال معا
مال على اإلقبال على التعلم المتواصل، من أجل تحسين األداء ورفع آمية زيادة التدريب أثناء العمل والع

  .ونوعية العمالة، تختلف حسب تنوع أشكال المنشآت

 المرتبطة بالمنشآت سالسل القيم العالميةوتتيح التحالفات بين الشرآات التي تقيمها المنشآت على امتداد 
 تكاليف التدريب خفيضيخص تطوير المهارات، عن طريق تمتعددة الجنسية فرصا لتحقيق وفورات الحجم فيما 

والترتيبات التي تقوم . مثال بالنسبة لفرادى المنشآت من خالل تقاسم بعض التكاليف بين المنشآت المتحالفة
 شرآة رائدة في سلسلة للقيم بتحديد معايير لتطوير المهارات ووضع منهج دراسي وأدوات للتدريب بموجبها

ق والموظفين، في بعض الحاالت، لمنح التدريب من شأنها أن تقدم تدريبا عالي الجودة في مكان وتوفير المراف
 أن التدريب في مجاالت التقيد بمعايير العمل أيضًاوتظهر التجربة .  بمتطلبات نظام اإلنتاجًاالعمل، مرتبط

يم ويتناسب جيدا مع تدريب العمال  مهم في سالسل الق،الدولية وقانون العمل الوطني وتسوية النزاعات والتمثيل
  .في الميادين التقنية

 أي مجموعات من المنشآت التي تكتسب - التجمعات لنشأة أيضًاومهارات القوة العاملة شرط أساسي 
طور الكفاءات المتخصصة داخل الشرآات وفيما بينها على حد سواء، مما توت. مزايا األداء من خالل تقاربها

وقد يساعد دور استباقي للحكومات في إقامة الروابط بين . للشرآات الموجودة داخل التجمعيتيح ميزة تنافسية 
الشرآات متعددة الجنسية من أجل إنشاء تجمعات وفي دعم التعاون بين الشرآات الموجودة في التجمعات على 

  .تحفيز اعتماد برامج لتطوير التكنولوجيات والمهارات

 ترآيزا خاصا على تطوير مكان العمل عالي األداءاتيجية ُتدعى وترآز الشرآات التي تتبع استر
ويمثل التدريب والمهارات مكونات مالزمة الستراتيجية من هذا النوع ومكملة للعناصر األخرى، . المهارات

  .  اإلنتاجية ومشارآة العمال والحوارتحسينمثل تنظيم العمل وتقاسم فوائد 

نوع خاص في الحصول على خدمات التدريب وتطوير القدرات  تحديات من ىوتواجه المنشآت الصغر
حاالت النقص في المهارات وفرص  ويمكن أن يساعد رصد. التقنية واإلدارية التي تحتاج إليها من أجل النمو

 لمشاريع ونقاباتا أصحابتنظيم المشاريع وتوفير التدريب الخاص بقطاع أو تجمع معين وإدماج منظمات 
  .ىإدارة مؤسسات التدريب على ضمان أن يكون التدريب مناسبا ومتاحا للمنشآت الصغر في مجالس العمال
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

النهج السياسية التي تمكن األشخاص في المجتمعات الريفية والشباب المحرومين   على٤الفصل ويرآز 
ة أآمل،  فيما يخص العمل المنتج استفادإمكانيتهمواألشخاص المعوقين والعمال المهاجرين من االستفادة من 
وداخل المجموعات المهمشة على األرجح عادة ما . والمساهمة بشكل أآبر في التنمية االقتصادية واالجتماعية

  .  االجتماعي مقارنة مع نظرائهن الرجاللالستبعادتكون النساء أآثر تعرضا 

 العمالة عزيزتويعرف تقرير المعلومات األساسية الخاص بالمناقشة العامة لمؤتمر العمل الدولي بشأن 
مجموعة من العوامل الالزمة لزيادة اإلنتاجية الزراعية ) أ٢٠٠٨مكتب العمل الدولي (لحد من الفقر لالريفية 

 ليتعلموا عن التكنولوجيات المجتمعات الريفيةوغير الزراعية، بما فيها توفير الوسائل الفعالة لألشخاص في 
 ثالثة أساليب يمكن أن تكون فعالة في زيادة ٤ ويبحث الفصل .وتقنيات اإلنتاج والمنتجات واألسواق الجديدة

على المهارات في المجتمعات الريفية بغية رفع اإلنتاجية المناسب وعالي الجودة إمكانية االستفادة من التدريب 
تحسين خدمات اإلرشاد : الزراعية أو االستجابة للطلب على اليد العاملة غير الزراعية، وهذه األساليب هي
 التدريب القائم على  إطارالزراعي والريفي والجمع بين التدريب التقني والتدريب على تنظيم المشاريع في

  .المجتمع المحلي وإدماج التدريب على أساليب االستثمار المعتمدة على اليد العاملة في الهياآل األساسية الريفية

 في صفوف الفتيات والنساء في هي األدنى والكتابة القراءةاإللمام بوفي البلدان النامية تظل نسب التعليم و
 من اآتساب المهارات الشبابوال بد من إتاحة تعليم ذي نوعية أفضل على نطاق أوسع لتمكين . المناطق الريفية

 سبل تحسين ٤ويستعرض الفصل . األساسية وبالتالي القدرة على تعلم المهارات المهنية ومهارات العمل
ستخدام لصالح الشباب المحرومين، ال سيما أولئك الذين انُتشلوا من عمل األطفال ويعيشون التدريب وخدمات اال

في مناطق ريفية أو الذين تعمل أسرهم في االقتصاد غير المنظم، بهدف مساعدتهم على دخول سوق العمل 
  .المنظم وزيادة قابليتهم لالستخدام على أمد طويل

 ببرامج المساعدة السلبية، من خالل تلقي إعانات شخاص المعوقينلألوغالبا ما ينتهي األمر بالنسبة 
اإلعاقة أو المعاشات التقاعدية في البلدان التي توجد فيها مثل هذه البرامج، أو باالعتماد على دعم األسرة أو 

حت خط ويعيش أربعة معوقين من بين خمسة في العالم ت. المحسنين في البلدان التي ال تحظى بهذه البرامجعلى 
 الفصل التدريب أثناء حددوي. عندما ال يستطيعون المساهمة في التنمية الوطنيةتكون الخسارة ضخمة  و،الفقر

 أن يكونا مصممين بعناية ومصحوبين بخدمات االستخدام شريطةالعمل والتدريب الهادف في مراآز االمتياز، 
  . ين على  الحصول على العمالة العامة المنتجةالمناسبة، مثل الممارسات الجيدة التي تزيد من قدرة المعوق

 مجموعة متنوعة من التحديات وتتيح فرصا لتدريب وتنمية اليد العاملة هجرة اليد العامةوتطرح 
وتشمل هذه التحديات والفرص التعويض عن نقص المهارات في بلدان المقصد، وزيادة االعتراف . الماهرة

، تتناسب ومؤهالتهمدة العمال المهاجرين على تأمين الوظائف التي بالمهارات عبر الحدود آوسيلة لمساع
ويمكن االستفادة من .  العمالة في مكان آخرالمهرةومواجهة تحديات التنمية في بلدان المنشأ عندما يجد العمال 

ادة أآمل عن إمكانية مساهمة هجرة اليد العاملة في تحقيق األهداف اإلنمائية في بلدان المنشأ والمقصد معا استف
طريق تسهيل الهجرة الدائرية والهجرة العائدة حتى تنتفع بلدان المنشأ من المهارات التي اآتسبها عمالها 

 االستخدام بهدف منع إلداراتوفي هذا الصدد، من المهم تحسين الممارسات األخالقية . المهاجرون في الخارج
 بين الكفاءات واحتياجات سوق ؤستخدام على خلق تكاف االإداراتاستغالل العمال المهاجرين، وتعزيز قدرة 

وتشكل الترتيبات الثنائية ومتعددة األطراف في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم سبال لتفادي . العمل المحلية
  .األثر السلبي للهجرة على هاتين الخدمتين األساسيتين في البلدان النامية

 أنواع التحديات التي تواجهها حاليا ٤ و٢ويدرس الفصالن .  االنتباه نحو المستقبل٥الفصل ويحول 
 إطارًا فيقدم ٥أما الفصل . البلدان والمنشآت ومجموعات اجتماعية معينة لتصبح أآثر إنتاجية ولتزيد العمالة

لربط تطوير المهارات بالتحديات المستقبلية عن طريق بدء عملية تطوير حيوية وإدماج تطوير المهارات في 
  .يجيات أوسع للتنمية الوطنيةاسترات

وإن استخدام السياسات المتعلقة بالمهارات استخداما ناجحا للمساعدة على بدء مسار حيوي لنمو العمالة 
 قد أدى إلى حلقة حميدة من اإلنتاجية المرتفعة ومعدالت النمو العالية، على سبيل المثال في ،واإلبقاء عليه

) أيرلندا ("النمر السلتي"و) وجمهورية آوريا وسنغافورة) ينالص(هونغ آونع " (نمور شرقي آسيا"
التكنولوجيا واالستثمار في ب االرتقاءوتظهر تجارب هذه البلدان أن استراتيجية للتنمية تجمع بين . وآوستاريكا

، تساعد على ضمان أن يكون نمو اإلنتاجية )التنويع(على األمضافة القيمة الالقطاعات غير التقليدية ذات 
  .مصحوبا بنمو العمالة

وتقوم هذه االستراتيجية على التعليم العام واسع النطاق والكفاءات المهنية آأساس القدرات االجتماعية 
على االبتكار ونقل واستيعاب التكنولوجيات الجديدة وتنويع هيكل اإلنتاج نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى 

 x 



 موجز تنفيذي

 xi

لوجيات جديدة والتنويع نحو قطاعات صناعية  مع اعتماد تكنوتنسيق تطوير المهاراتويمكن أن يكون 
ومن شأن االستثمار في رأس المال البشري وحده أن يزيد عدد العمال المهرة، لكنه . جديدة تحديا من التحديات

ومن جهة أخرى، ال يحتمل أن تؤدي زيادة نقل التكنولوجيا وحدها، . لن يزيد بالضرورة عدد الوظائف لصالحهم
والتنسيق بين اإلدارات والحوار . ين مهيئين، إلى استدامة نمو الوظائف المحليةفي غياب عمال ومدير

 آلها وسائل مهمة لإلبقاء على ، التدريب والعمال والجهات المقدمة للعمالةمقدمياالجتماعي وآليات الدعم بين 
توجد في بعض  التي ،ويستعرض هذا الفصل آليات التنسيق المعقدة ومتعددة المستويات. التنسيق الفعال

  .أيرلندااالقتصادات الحيوية، مثل 
 فرصة للبلدان من أجل إدماج تطوير المهارات في سياسات إنمائية وطنية أطر التنمية الوطنيةوتتيح 

أوسع مثل الخطط اإلنمائية الوطنية واستراتيجيات التخفيف من حدة الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 
منظمات العمال لآما تتيح هذه األطر الوطنية المتسقة فرصة لوزارات العمل و. مل الالئقوالبرامج القطرية للع

بما فيها وزارات الزراعة والتعليم والتنمية الريفية (مباشرة منظمات أصحاب العمل لتشجيع الوزارات المعنية لو
وظائف وانعكاساتها الها على خلق ات أثر سياساتها على العمالة وإمكانيمراعاةعلى ) والتجارة والصناعة والبيئة

الحوار وهناك مؤسستان بالغتا األهمية لتطوير المهارات على نحو فعال وتطلعي وهما . على تطوير المهارات
نظم توقع المهارات والمعلومات ، لتنسيق عملية تطوير المهارات مع استراتيجية التنمية الوطنية، واالجتماعي

  . المبكر لالحتياجات الخاصة بالمهارات، للتعريفالمتعلقة بسوق العمل
مية االقتصادية االستراتيجي لتطوير المهارات في تحقيق أهداف التن الدور ٥وفي حين يدرس الفصل 

آيف يمكن أن تساعد السياسات المتعلقة بالمهارات  ٦الفصل  تحددها البلدان لنفسها، يبحث واالجتماعية التي
واتخذت ثالثة محرآات . التي يشهدها االقتصادو  من الخارجةالمستحثيرات  استجابات فعالة للتغوضعآذلك في 

ويعتمد توقع وإدارة آثار محرآات . التكنولوجيا والتجارة والتغير المناخي:  وهي ،عالمية معاصرة للتغيير آأمثلة
ن الفرص الناشئة عن االستفادة م: ثالثة بمجملها لسياسة تطوير المهارات، وهيالعناصر الالتغيير العالمية على 

؛ تسهيل التكيف وتخفيف تكاليفه بالنسبة للعمال هاوعرضعلى المهارات الجديدة  بين الطلب ؤ تكافتحقيقطريق 
  .   المتضررين والمنشآت المتضررة من التغيرات العالمية؛ استدامة عملية تطوير حيوية

كنولوجية، فإن البلدان النامية بصدد االتجاه  إذا آانت البلدان المتقدمة بصدد دفع الحدود الت:التكنولوجيا
ويسمح التقليد باالستثمار في القطاعات غير التقليدية وبتطبيق التكنولوجيات الجديدة على . نحو هذه الحدود

ويعني هذا أنه ينبغي تعزيز المهارات والتكنولوجيا في آن واحد من . مجموعة أوسع من األنشطة االقتصادية
وفي المرحلة األولى من التطور التكنولوجي، من األساسي تحقيق .  نمو اإلنتاجية والتنميةأجل ضمان استدامة
ويتطلب التقدم التكنولوجي والصناعي إتاحة التعليم الثانوي .  لدى السكانالتحصيل العمليمستوى أدنى من 
ار وعلى اعتماد وختاما، تستدعي القدرة على االبتك.  على نطاق واسعرفيعي الجودةوالتدريب المهني 

 التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين على مستوى جامعي، آما تستدعي بوجه ،تكنولوجيات أآثر تعقيدا وتطورا
  .خاص مهارات في البحث والتنمية

جميع : "إلى أن) ٢٧٥، الفقرة ٢٠٠٤( أشارت اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة :التجارة
وينبغي أن ترآز ". ستفادت من العولمة قد استثمرت استثمارات لها شأنها في نظم التعليم والتدريبالبلدان التي ا

 مؤخرا من أجل تحسين االستعداد التجاري ترآيزا أآبر على دعم اتخذت التي ،رةمبادرة المعونة لصالح التجا
التوفيق بين االختالفات بشأن آيفية وقد اتضح أن الحوار االجتماعي أداة فعالة في . التعليم وتطوير المهارات

وتسهل نظم . زيادة منافع المشارآة أآثر في األسواق العالمية إلى أقصى حد وتقليص تكاليفها إلى أدنى حد
الضمان االجتماعي وسياسات سوق العمل النشطة االنتقال إلى عمالة جديدة، آما يمكن اعتبار التعلم المتواصل 

  .لةشكال من أشكال تأمين البطا

 هناك حاجة إلى زيادة معرفة تأثير تغير المناخ في العمالة والمهارات لكي يتفق آل من :التغير المناخي
الحكومات والشرآاء االجتماعيين على استجابات مشترآة على المستويين الوطني والقطاعي وعلى مستوى 

لتكيف مع التأثير المحلي للتغيرات ل(ف يوالتكي) لتخفيض االحترار العالمي(وتخلق جهود التخفيف . المنشأة
وستتطلب االستفادة من إمكانية نمو العمالة في هذين المجالين تطوير . معا فرصا جديدة للعمالة) المناخية
آما سيكون هناك احتياج متزايد لمساعدة العمال المتضررين على اآتساب المهارات من جديد ومد يد . المهارات

  . المحلية للتغير المناخيللعواقبفا في البلدان النامية لالستجابة بفعالية أآبر العون للعمال األآثر استضعا
 . للمناقشة المقترحةوُيختتم التقرير بتلخيص موجز لتوجهاته السياسية الرئيسية ومجموعة من النقاط



 

  ١ الفصل

  : ةاإلنتاجية والعمالة والمهارات والتنمي
 االستراتيجيةالقضايا 

 - اإلنتاجية والعمالة  نمويرمي هذا الفصل األول إلى بيان أهمية تطوير المهارات من أجل الحفاظ على .١
 مهم في مكافحة الفقر واالستبعاد وفي الحفاظ ١وتطوير المهارات. في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء

 تشمل حميدةحلقة  المتواصلويعزز التعليم والتدريب والتعلم . ستخدامالقابلية لال والقدرة على المنافسةعلى 
زي الذي يؤّديه تطوير يحفت هذا الدور ال١ويقّدم الفصل .  والتنمية والنموالدخلالجيدة وزيادة اإلنتاجية والعمالة 
نتاجية ونمو  لإلنتاجية، يليه عرض عام للصالت النظرية والتطبيقية بين اإلختصرالمهارات، بدءا بشرح م

العمالة، وانتهاء بشرح لكيفية مساهمة سياسة متسقة لتطوير المهارات في التكييف قصير األجل واألهداف 
  . اإلنمائية طويلة األجل

   فهم اإلنتاجية   ١- ١
وتحدث عند حدوث ارتفاع في الناتج مقترن . تقوم اإلنتاجية على عالقة بين النواتج وعوامل اإلنتاج" .٢

مكتب العمل الدولي، " ( في عوامل اإلنتاج، أو عندما ينتج الناتج ذاته بعوامل إنتاج أقلًاناسببارتفاع أقل ت
فإذا ارتفع الثمن المتقاضى لقاء ناتج ما . ويمكن أيضا تناول اإلنتاجية من منظور نقدي). ٥، الصفحة أ٢٠٠٥

وذلك عائد مثال إلى زيادة في األسعار (دون زيادة في تكلفة عوامل اإلنتاج، يعتبر ذلك أيضا زيادة في اإلنتاجية 
  ).العالمية للسلع الزراعية أو المعادن

أو على ) إنتاجية إجمالي العوامل(ويمكن قياس اإلنتاجية إما على أساس آل عوامل اإلنتاج مجتمعة  .٣
 في هذا آما(أساس إنتاجية العمال، وهي الناتج للوحدة من إنتاج العمال، وتقاس إما بعدد األشخاص العاملين 

ولبحث مستويات اإلنتاجية في مختلف البلدان ).  ب٢٠٠٥مكتب العمل الدولي، (العمل أو بعدد ساعات ) التقرير
 إلى بيانات قابلة  األمريكيعلى نحو مفيد، تحول األرقام الخام للناتج المحلي اإلجمالي للعامل الواحد بالدوالر

ذ في الحسبان الفوارق في سعر مجموعة موّحدة من السلع للمقارنة على أساس تكافؤ القدرة الشرائية، تأخ
  . ٢والخدمات في بلدان مختلفة

في األفراد  إنتاجية أن تتجلىإذ يمكن . ويمكن أن تفهم تحسينات اإلنتاجية أيضا على مستويات مختلفة .٤
 في مختلف الستخدامالقابلية لمعدالت العمالة أو معدالت األجور أو استقرار العمالة أو الرضى عن الوظيفة أو 

بالحصة السوقية وأداء  المنشآتعامل، يمكن قياس إنتاجية لكل ناتج الوعالوة على . المهن أو القطاعات

                  
 البشرية وتنمية الموارد تدريب بشأن االستنتاجات في ورد آما الواسع، بالمعنى" المهارات تطوير "مصطلح يفهم التقرير هذا    في1
كامل لشخصية آل إنسان ومواطنته، إن مهمة التعليم األساسي هي ضمان التطور ال" :)٥ الفقرة أ،٢٠٠٠ الدولي، العمل مكتب(

والتدريب األولي يعزز من قابلية استخدام الرجل أو المرأة إذ يوفر المهارات العامة األساسية . ووضع األساس لقابلية الفرد لالستخدام
كفل التعلم المتواصل الحفاظ وي. للعمل، والمعارف األساسية والكفاءات الصناعية والمهنية القابلة للنقل ويسهل االنتقال إلى عالم العمل

على مهارات الفرد وتخصصاته وتحسينها مع تغير متطلبات العمل والتكنولوجيا والمهارات؛ آما يكفل تنمية شخصية العمال 
ة وفي آل من البلدان المتقدم.  والدخل اإلجماليين؛ ويحسن من العدالة االجتماعيةاإلنتاجيةوتطورهم الوظيفي؛ ويؤدي إلى زيادات في 

ويتعين وضع . والبلدان النامية على السواء، يوجد عمال آثيرون يفتقرون إلى المهارات األساسية لإللمام بالقراءة والكتابة والحساب
 ".استراتيجيات وطنية ودولية الستئصال األمية، تستند إلى أهداف ملموسة وإلى معايير قياس وتقييم للنوعية

ام  في  المتحدة  الواليات بدوالرات للعامل اإلجمالي المحلي الناتج تقديرات وردت ،ملالع لسوق الرئيسية المؤشرات   في   2  ،١٩٩٠ ع
ى رًا إل افؤ أن نظ درة تك شرائية الق ام ال ن ١٩٩٠ لع ة من مّك ين المقارن ر ب ن مجموعة أآب دان م دولي، العمل مكتب (البل . )أ٢٠٠٧ ال
 .المقبلة الحسابات في االعتبار بعين تؤخذ أن يمكن مثال والهند الصين من للك الشرائية القدرة تكافؤ حسابات في الحديثة والتغييرات

1  



 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

 منها مثال تجهيزات رأس المال ،ويمكن أن يعزى ارتفاع اإلنتاجية على أي مستوى إلى عوامل متنوعة .٥
وتتأثر اإلنتاجية بعوامل على .  مهارات جديدة في العمل أو خارجهملأو التغييرات التنظيمية أو تعالجديدة 

التعليم والتدريب والمهارات األساسية والخبرة؛ وعوامل على مستوى المنشأة مثل مستوى الفرد مثل الصحة و
اإلدارة واالستثمار في المصانع والتجهيزات والسالمة والصحة المهنيتين؛ وعوامل على المستوى الوطني مثل 

على بيئة أعمال  النمو االقتصادي وسياسات الحفاظ اتإستراتيجيسياسات االقتصاد الكلي والمنافسة الوطنية و
  .مستدامة واالستثمار العام في البنية األساسية والتعليم

مهمة، " جميع التفاصيل"مجلدات بما أن ) وقد مأل بالفعل(أن يمأل إن فهم اإلنتاجية فهما دقيقا من شأنه   ]ألف[
 وأول مصدر لنمو .وبالفعل يتطلب سبر أغوار الموضوع آشف جميع محددات النمو والتنمية. وهو ما يعّقد األمور

ويعتمد التغيير التكنولوجي بدوره على االبتكار الذي يتأثر هو اآلخر بمجموعة . اإلنتاجية مثال هو التغيير التكنولوجي
 وديناميات السوق التنافسية واإلنفاق على البحث والتطوير نوعية عرض الرأسمال البشريمن المؤسسات و

ناصر بدورها على قوة إجمالي الطلب واستقراره ومن ثم على إطار االقتصاد وتتوقف هذه الع. واالستثمار بصفة عامة
 ...فاالبتكار ينعش االستثمار: واالستثمار محّفز لالبتكار لكن العكس صحيح أيضا. الكلي

ات نشأة نظام المصنع إلى المناقش... من ...  وتؤثر التغييرات في تنظيم العمل واإلنتاج تأثيرا عميقا على اإلنتاجية
أهمية الرأسمال   اــ، ويبرز العنصران آالهم"نظم العمل عالية األداء"و" اقتصاد المعرفة"المعاصرة بخصوص 

التشديد ؛ ٣ و٢، الصفحتان أ٢٠٠٥مكتب العمل الدولي،  (."البشري وتنظيمه آمصدر لنمو اإلنتاجية وآميزة تنافسية
  ).كتابة العوامل المتصلة بالمهارات بخط عريض مضافب

رأسمال البشري ال تشمل سوى الن المهم اإلقرار بأن تطوير المهارات وغير ذلك من االستثمارات في وم .٦
فتطوير المهارات وحده ال يمكن أن يزيد إنتاجية المنشآت . مجموعة واحدة من العوامل الالزمة لنمو اإلنتاجية

 إذا نفذت بمعزل عن تطوير هي األخرىوالعوامل والسياسات األخرى غير آافية . واإلنتاجية الوطنية
وتتلخص إحدى رسائل هذا التقرير أيضا في ضرورة أن يشكل تطوير المهارات جزءا ال يتجزأ من . المهارات

  .  اإلستراتيجيات اإلنمائية العامة آيما يسّخر قدرته الكبيرة على المساهمة في اإلنتاجية العامة ونمو العمالة

وإذ تنتقل االقتصادات من االعتماد النسبي على اإلنتاج . ًادات هيكلي االقتصاكيفوالمهارات أساسية في ت .٧
 على تعلم مهارات ينلمنشآت قادرالعمال واكون يالزراعي إلى الترآيز على التصنيع والخدمات، يجب أن 

ويؤدي العجز عن تعلم مهارات جديدة بسبب .  المشاريعتنظيمجديدة في المجال التقني واالجتماعي وفي مجال 
نى قص التعليم األساسي أو انعدام الفرص إلى إبطاء نقل جميع عوامل اإلنتاج من أنشطة ذات قيمة مضافة أدن

  .أعلىإلى أنشطة ذات قيمة مضافة 

  العمالة والتنميةواإلنتاجية   ٢- ١

  الحميدةالحلقة   ١-٢-١
اإلنتاجية تكاليف ويخفض نمو . حميدةحلقة إن نمو اإلنتاجية يمكن أن يزيد الدخل ويحد من الفقر.٨ في  

اإلنتاج ويزيد عائدات االستثمار، التي يتحّول بعضها إلى دخل ألصحاب المشاريع والمستثمرين وبعضها اآلخر 
ويساهم في  . ويمكن أن تنخفض األسعار وينمو االستهالك والعمالة ويتخلص الناس من الفقر. إلى أجور أعلى

صاد عندما تعيد الشرآة استثمار بعض مكاسب اإلنتاجية في تجديد  أيضا الجانب االستثماري لالقتحميدةالحلقة ال
المنتجات والعمليات وتحسين المصانع والتجهيزات وتدابير التوّسع في أسواق جديدة، مّما يفضي إلى زيادة نمّو 

  .الناتج واإلنتاجية

خل  إلنتاجية الدخل إذ تزيد مكاسب ا. وعلى المدى الطويل، تشكل اإلنتاجية المحدد الرئيسي لنمو الد.٩
 اإلنمائية القائمة على ستراتيجياتواإل.  الذي يمكن توزيعه من خالل زيادة األجور،الحقيقي في االقتصاد

.  غير مستدامة على المدى الطويل ومتعارضة مع الحّد من الفقرإستراتيجيات والمهارات األجورانخفاض 
القتصاد نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى وقطاعات ا" توجيه"فاالستثمار في التعليم والمهارات يساعد على 

  . ذات نمو دينامي

غير . وإذ تتغير أنماط االستهالك واإلنتاج يعاد تنظيم العمل استجابة إلى الطلبات والتكنولوجيات الجديدة .١٠
د تجد بعض فق.  مختلفًاويتأثر العمال والمنشآت تأثرًا. ما تجري بسهولةل وقتلقائيًاأن إعادة التنظيم ال تحدث 

في استيعاب هذا التناقض إذ  وقد برع شومبتر.  في مهاراتها بينما تواجه منشآت أخرى فائضا فيهاالمنشآت نقصًا
إال أن السياسات ). ١٩٤٢شومبتر، " (هدم بّناء"وصف عملية التجديد في اقتصادات السوق بأنها عملية 
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فزيادة اإلنتاجية قد تمكن المنشآت من . من زيادة اإلنتاجيةمعًا ل والمنشآت ومن المهم أن يستفيد العما .١١
إنجاز استثمارات جديدة ونقل عمليات االبتكار والتنويع والتوسيع إلى األسواق الجديدة الضرورية لتحقيق النمو 

تخفيض  واإلعانات زيادةو عملال ظروف تحسين دخول العمال وقد تؤدي زيادة اإلنتاجية إلى ارتفاعو. مستقبال
  . له وهو ما قد يزيد بدوره من رضى العمال عن عملهم ومن حماسهم؛ساعات العمل

 جميع األطراف ةاعي الجمالمفاوضةوعلى مستوى المنشأة أو القطاع، تمكن اتفاقات الحوار االجتماعي و .١٢
المتعلقة مثال (والطويل مكاسب اإلنتاجية والنظر في الخيارات المتاحة على المدى القصير من تقاسم فوائد 

التي (وعلى مستوى االقتصاد، يمكن أن تفرز سياسات سوق العمل ).  واألجور واالستثمارات الجديدةباألرباح
 لتشجيع ة الجماعيالمفاوضةألجور، ومؤسسات الحد األدنى ل األجور، وةتشمل مثال مسائل من قبيل سياس

 عادلاتية لتقاسم المكاسب على نحو بيئة مؤ) تعلقة بسوق العملالحوار االجتماعي، وآليات تقاسم المعلومات الم
  . وفعال

اد سنوات أن اإلنتاجية والعمالة وتكشف التحاليل التي أجراها مكتب العمل الدولي ألسواق العمل على امتد .١٣
أن ، ١-١ن الشكل يبوي. ا، وبخاصة في أوروبا وفي مناطق عديدة من آسيعادة ما ينموان جنبا إلى جنب

، )آالصين مثال وجمهورية آوريا وسنغافورة(المحيط الهادئ منطقة  آسيا وتصادات ذات الدخل المرتفع فيقاال
وتسجل معظم البلدان الصناعية . ، أفضل أداء من حيث اإلنتاجية والعمالة٢٠٠٥ و١٩٩١ما بين عامي حققت 

واستهلت هذه البلدان الفترة .  ظل إيجابيًا في اإلنتاجية والعمالة، وإن بطيئًافي أوروبا وأمريكا الشمالية نموًا
المذآورة بأعلى مستويات اإلنتاجية في العالم، وهكذا فإن الزيادة المسّجلة انطالقا من هذا المستوى العالي 

  . ضئيلة

.  زيادة في اإلنتاجية لكنها لم تسجل نموا في العمالةشرق أوروبا مؤخرًاووسجلت العديد من بلدان وسط  .١٤
 إلى اقتصادات السوق، وتحرير األسواق المحلية وتخفيض  المرآزي التخطيطره االنتقال منو ما يفّسوه

  . العوائق أمام التجارة الدولية وتدفقات رؤوس األموال

فوق نمو اإلنتاجية، باألساس، في العمالة ي توجد البلدان التي سجلت نموا فيوعلى النقيض من ذلك،  .١٥
، أدى نمو السكان، إال في حاالت استثنائية قليلة، إلى األقاليمففي هذه . وأفريقيا العربية دولأمريكا الالتينية وال

 أن النمو في والحال. شطة أخرى ضعيفة اإلنتاجيةنمو العمالة، لكن بشكل واسع في االقتصاد غير المنظم وأن
  .فية ضعيفة العربية، قد ترآز في صناعات استخراجية ذات قدرة توظيالدولبعض البلدان، بما في ذلك 

  



 

 4

ل 
شك
ال

١-١ : 
رة 
لفت
، ا
الة
عم
وال

ة 
جي
نتا
اإل

و 
نم

١٩
٩١

-
٢٠
٠٥

  

ة )
وي
لمئ
ة ا
سب
الن

) 2
00

5-
19

91
رة        
لفت
، ا
الة
عم
 ال
مو
ل ن
قاب
 م
في

ة 
جي
نتا
اإل

و 
نم

-6
0

-4
0

-2
002040608010
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

-3
0

-1
0

10
30

50
70

90
11

0
13

0
15

0

ة )
وي
لمئ
ة ا
سب
الن
  (ب

20
05

-1
99

1 
رة
فت
 ال
الل
 خ
الة
عم
 ال
مو
ن

نمو اإلنتاجية خالل الفترة 1991-2005  (بالنسبة المئوية )

بي
رو
ألو
د ا
حا
الت
 وا
مة
تقد
الم

ت 
ادا
ص
القت
ا

قلة
ست
الم

ل 
دو
 ال
طة
راب
 و

ي)
وب
ور
األ

اد 
تح
اال

ج 
ار
(خ

با 
رو
 أو
قي
شر

ب 
نو
وج

ى 
سط
الو

با 
رو
أو

دئ
لها
ط ا
حي
الم
 و
سيا
آ

بي
ري
لكا
 وا
نية
التي
 ال
يكا
مر
أ

سط
ألو
ق ا
شر
ال

قيا
ري
أف

 ونمو العمالة والتنمية  من أجل تحسين اإلنتاجية

 

مهارات

در
ص
الم

: 
ى 
 إل
ناد
ست
اال
ب

سية
رئي
ت ال

شرا
مؤ
ال

ل 
مل
الع

ق 
سو

 ال
،

طبع
ة، 
مس
خا
 ال
ة

٢٠
٠٧

) 
لي
دو
 ال
مل
الع

ب 
مكت

ف، 
جني

(.

 



 االستراتيجيةالقضايا : اإلنتاجية والعمالة والمهارات والتنمية

  ية استجابة سياس:  قصيرة األجلتعادلعمليات   ٢-٢-١
  متطلبةحقيقية و امةع

، المدخرة لليد العاملة عن التكنولوجيات شئةناال )أي زيادة ناتج العامل( لن تؤدي مكاسب إنتاجية العمال .١٦
آسب حصة أآبر من السوق أو إذا استطاع االقتصاد التنويع المعنية  إال إذا استطاعت المنشأة إلى خلق وظائف

المهارات وعوامل االرتقاء بتثمار واالبتكار ود ضغوطات المنافسة االسلوتو. في منتجات أو أسواق جديدة
اإلنتاجية إلى نمو االقتصاد وتزدهر العمالة ارتفاع ؤدي يحتى عندما  بيد أنه. أخرى في عملية التنمية العامة

 إلى جانب ما تشهده قطاعات محّددة من نمو وتراجع دخرة لليد العاملةإجماال، تفضي التحوالت التكنولوجية الم
ى خسائر في الوظائف في بعض األماآن والقطاعات بالنسبة إلى العّمال والمنشآت والمجتمعات  إلين،نسبي

  . المحلية

ول اجتماعيا للتغيرات الناتجة عن تحسن اإلنتاجية على ؤمن االستعداد المس  عنصرا مهماالتدريبويمثل  .١٧
فهو يحّد : أشكال التأمين من البطالة شكل من المتواصلالتعلم و. مستوى الفرد والمنشأة والمجتمع والتكيف معها

 وإعادة االستخداموينبغي أن تكون خدمات . من خطر اعتماد مستقبل العمالة على تكنولوجيات ومنتجات متقادمة
التدريب المتاحة لمن يفقدون وظائفهم جزءا من العقد االجتماعي الذي ينص على تقاسم مكاسب التغيير 

أساسية أخرى من مكونات وتشمل . قطاعات متراجعة دخول القطاعات الناميةومساوئه، مما يتيح للعاملين في 
 العمالة وسوق العمل ات المتصلة بسياسالضمان االجتماعي االستجابة االجتماعية دعم الدخل والمعاشات وأحكام

 في وال مغاالة. من أجل دعم وصول المنشآت إلى تمويالت استثمارية جديدة ومعلومات سوقية وخدمات أخرى
لن االجتماعي  المهارات وأحكام الضمان سابتاآ  إعادةغير أن.  االجتماعيتأآيد أهمية توسيع أحكام الضمان

خلق دعم  وطنية لزيادة حجم السوق والطلب اإلجمالي وإستراتيجياتتكون فعالة في نهاية المطاف في غياب 
لصوت والحماية االجتماعية وتعزيز العمالة  القائم على التمثيل وإسماع ا-وبرنامج العمل الالئق . الوظائف

  . هو نهج عادل وفعال للتكيف مع التغير االقتصادي والتكنولوجي-وحماية حقوق العمال 

  استخدام اإلنتاجية والعمالة إلنعاش التنمية  ٣-٢-١
بلدان النامية ال بد من السعي إلى تحقيق نمو العمالة واإلنتاجية في آن معا، بما أن المشكلة في العديد من ال .١٨

وفي هذا . ال تكمن في انعدام فرص العمل وإنما في انتشار فرص عمل غير منتجة بما يكفي لتوليد دخل الئق
الصدد، أّآدت البحوث أهمية حجم السوق ووجود بيئة مالئمة للنهوض باالستثمار والمنشآت المستدامة فضال 

مة للفقراء والعمل من أجل تحقيق هدفين رئيسيين في اآلن عن أهمية السياسات اإلنمائية الثرية بالعمالة والداع
ويرد هذان الهدفان ). ٢٠٠٨؛ وغوز وآخرون، أ٢٠٠٥؛ مكتب العمل الدولي، ٢٠٠٢مكتب العمل الدولي، (ذاته 

 :فيما يلي

 ، برمته معّدل نمو القوة العاملة في االقتصاداالقتصاد المنظم في بأجرأوال، يجب أن يفوق نمو العمالة  
ويتطلب ذلك . مة والئقة وأآثر إنتاجيةلضمان انتقال العّمال من االقتصاد غير المنظم إلى عمالة منّظ

نية واألساسية المهارات التقتطوير  المنشآت ونميةمن خالل ت" تتدارك األمر"ة النمو قطاعات دينامية عالي
  . ستخدام التكنولوجيات الجديدة والوصول إلى أسواق جديدةالالزمة ال

 والفقر على نحو البطالة الجزئيةتراجع ت آي االقتصاد غير المنظمثانيا، يجب أن ترتفع إنتاجية العّمال في  
 . تدريجي

قابلة "قوة عاملة يتطلب وجود  فتحقيق الهدف األول.  ضروري لتحقيق الهدفين آليهماوتطوير المهارات .١٩
دة في مكان العمل والمشارآة في الحوار ، أي قادرة على تعّلم تكنولوجيات وممارسات جدي"للتوظيف

ويهيئ التعليم األساسي والمهني الشباب لعالم العمل وللتعلم المستمر في . االجتماعي وفي فرص التعلم المستمر
 نمو المنشآت من إستراتيجياتوينبغي أن تتضافر البيئة السياسية ونوعية خدمات التدريب المحلية و. مكان العمل

معلومات عن المهن والمهارات الالزمة من أن تتيح الخدمات العمالة ل ال بدو. دريب أثناء العملأجل النهوض بالت
وعالوة على ذلك، فإن تحسين مهارات القوة العاملة . في سوق العمل وتسّهل االنتقال من المدرسة إلى العمل

 . يمكن أن يكبح تراجع محتوى النمو من العمالة في االقتصاد المنظم

 الهدف الثاني، يجب تعزيز الوصول إلى التدريب في االقتصادات الريفية وغير المنّظمة حيث ولتحقيق .٢٠
وينطبق هذا في معظمه على أولئك الذين يعملون . )١-١انظر اإلطار  (يعمل معظم الفقراء، السيما النساء

ة على ذلك، يجب وعالو. كفاففي زراعة ال وأ أو يعملون في منشآت بالغة الصغر وصغيرة حسابهم الخاصل
لتي ال تقدم تحسين نوعية التدريب المتاح، من خالل توسيع نطاق خدمات نظم التدريب المهني ليشمل المجاالت ا
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 ونمو العمالة والتنمية  تحسين اإلنتاجيةمهارات من أجل

  ١-١اإلطار 
 نوع الجنس واالقتصاد غير المنظم

في البلدان قاطبة، تغلب النساء في الوظائف والمهام التي تقتضي مهارات أقل، ذات قيمة متدنية وأجور 
وفي معظم البلدان، أغلبية العمال في االقتصاد غير المنظم هي من النساء، مما . منخفضة وذات آفاق وظيفية ضيقة

أآبر من انعدام األمن الوظيفي واالفتقار إلى سبل الحصول على التدريب والحماية االجتماعية وغير ذلك يعني قدرًا 
ة أمراوهناك ترابط آبير بين أن يكون الشخص . من الموارد، فتصبح النساء أآثر استضعافًا إزاء الفقر والتهميش

  . وأن يكون عامًال في االقتصاد غير المنظم وأن يكون فقيرًا
 .Carr and Chen, 2004:  مصدرال

وعلى المدى الطويل، ستتيح االستجابة إلى االلتزامات الوطنية والعالمية بتحسين التعليم األساسي وزيادة  .٢١
 سبل وفي أثناء ذلك، ثمة حاجة إلى وضع. نسبة المتعلمين، لفئة واسعة من السكان فرص تدريب تقني ومهني

 حتى وإن لم يتلقوا ،المهارات المستترة للذين ينتمون بالفعل إلى القوة العاملةجديدة لزيادة المهارات واإلقرار ب
 الرامية إلى زيادة اإلنتاجية في االقتصاد غير ستراتيجياتوهكذا، يجب أن تمكن اإل. التعليم األساسي الكافي

انظر (لمنظم الالئق النتقال إلى العمل ا استخدام مهارات جديدة آقوة دفع تساعدهم على االمنظم، العمال من
أو ( بشأن تطوير المهارات واالقتصاد غير المنظم ستراتيجيةوبرزت هذه اإل). ٢ في الفصل ٣-٢ الجزء

من أجل االستخدام في  حول التدريب ة العاممناقشةفي استنتاجات ال)  آما آان يدعى سابقا"القطاع غير المنظم"
  :٢٠٠٠عام 

 مع تدابير أخرى، إحدى أدوات التصدي للتحدي الذي يمثله القطاع غير يمكن أن يكون التدريب، جنبًا إلى جنب
.  معًاواإلنتاجية والعمل في القطاع غير المنظم ال يحظى بالحماية ويتسم في معظم الحاالت بانخفاض الدخل  ...المنظم

لقطاع؛ بل ينبغي أن يعمل إن دور التدريب ليس إعداد الناس للقطاع غير المنظم أو إبقاؤهم فيه؛ أو التوسع في ذلك ا
باألحرى، مقترنًا بأدوات أخرى مثل السياسات المالية وتوفير االئتمان ومد نطاق الحماية االجتماعية وقوانين العمل، 
أن يؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وقابلية استخدام العمال من أجل تحويل أنشطة هامشية وأنشطة آفاف في أغلب 

وينبغي المصادقة على التعلم المسبق . ندماجًا آامًال في التيار الرئيسي للحياة االقتصاديةادمج األحيان إلى عمل الئق ين
. والمهارات المكتسبة في القطاع ألنهما سيساعدان العمال المذآورين على آسب فرص دخول سوق العمل المنظم

  ).٧أ، الفقرة ٢٠٠٠مكتب العمل الدولي، ( .وينبغي إشراك الشرآاء االجتماعيين إشراآًا آامًال في وضع هذه البرامج

مجموعة البلدان التي حّققت زيادة سّجلت ) ٢-١الشكل  (٢٠٠٥ - ١٩٩١فترة اللبيانات المتعلقة ب احسبو .٢٢
 أآبر متوسط في الحد من الفقر، سواء تعلق األمر بمستوى الفقر المدقع المحّدد في  آذلكفي اإلنتاجية والعمالة

وخالل . ٣ في اليومأمريكيين د في دوالرين المحدو أو الذي هو دون ذلك بقليل ،ليومدوالر أمريكي واحد في ا
 العّمال الذين يعيشون بأقل من دوالرين أمريكيين اثنين في فترة األربع عشرة سنة، بلغ متوسط انخفاض عدد

جموعة البلدان التي وفي صفوف م. المائةفي  ٨ية والعمالة، نسبة  في البلدان التي زادت فيها اإلنتاج،اليوم
 . في المائة٥٫٥سّجلت زيادة في اإلنتاجية ولم تسّجلها في العمالة، تراجع تأثير الفقر قليال، إذ تجاوز بالكاد نسبة 

البلدان التي لم تسّجل ارتفاعا في اإلنتاجية، بصرف النظر عن نمو ، لم يتراجع متوسط الفقر في  ذلكوفي مقابل
  . العمالة

                  
تنتج3 ر    اس ة تقري المي العمال رة الع اض أن ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ للفت ر انخف ان الفق ر آ ي أآب دان ف ي البل ا زادت الت ا إنتاجيته  وعمالته

 ،الفقر من لحدل الريفية العمالة تعزيز انظر الزراعية، لةللعما حديث تحليل على ولالطالع). أ٢٠٠٥ الدولي، العمل مكتب (الزراعيتين
  ).أ٢٠٠٨ الدولي، العمل مكتب( ٢٠٠٨ الدولي، العمل مؤتمر العامة، للمناقشة تقرير
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  تغيرات الفقر في البلدان المصنفة بحسب األداء النسبي في نمو اإلنتاجية والعمالة، سط متو  :٢-١الشكل 
  ٢٠٠٥ - ١٩٩١فترة ال

انخفاض اإلنتاجية، وانخفاض
 ) بلدًا٣(العمالة 

انخفاض اإلنتاجية، زيادة
) بلدًا٢٣(العمالة

زيادة اإلنتاجية، انخفاض
 ) بلدًا١٣(العمالة

زيادة اإلنتاجية، زيادة
 ) بلدًا٥١(العمالة 

وية
لمئ
ط ا
نقا
بال

ن 
ملي
لعا
ء ا
را
لفق
ة ا
سب
ر ن
تغي

 

 دوالر أمريكي واحد في اليومبالتغير في مستوى الفقر المحدد    دوالرين أمريكيين اثنين في اليومبالتغير في مستوى الفقر المحدد   

4 

2 

0 

–2 

–4 

–6 

–8 

 
  : المصدر

Key Indicators of the Labour Market, fifth edition, 2007 (Geneva, ILO); Global Employment Trends Model, 2007; Working Poor Model, 
2007. High-income OECD countries excluded. 

اس التقدم نحو بلوغ يقيستند إليها في  مجموعة األهداف التي ضمن العمالة وحتى زمن قريب، لم تكن .٢٣
العمل الالئق هو أهم وسيلة النفالت  بأن اليوم ثمة اعتراف واسع لكن. ية المتعلقة بالحد من الفقراألهداف الدول

 العمل الالئق للجميعتوفير هدف العمالة الكاملة والمنتجة و ٢٠٠٧ أدرج في عام ولهذا،.  براثن الفقر منالناس
 التزاما وهو يشمل. ٤الفقر المدقع والمجاعةلقضاء على المتمثل في ا ، لأللفية١ الهدف اإلنمائي آهدف محّدد في

 واحد في اليوم إلى النصف ما بين عامي بتخفيض عدد سكان العالم الذين يعيشون بأقل من دوالر أمريكي
 .٢٠١٥ و١٩٩٠

 ا واحد،مستخدمالمحلي اإلجمالي لكل شخص معدل نمو الناتج يقاس بحسب ي يمثل نمو اإلنتاجية، الذو .٢٤
 أما. التي تشجع البلدان على استخدامها لقياس التقدم نحو بلوغ هذا الهدفو المتفق عليها ةمن المؤشرات األربع

المعّرفة بأنها نسبة " (المستضعفةالعمالة "حصة  ؛السكان نسبة العمالة إلى :ثة األخرى فهيالمؤشرات الثال
 نسبة(ة الفقراء العاملين  حص؛٥) إجمالي العمالة وأفراد األسرة المساهمين فيأنفسهمالعاملين لحساب 

  ).الشرائيةلة للقوة مقيسة وفقا للقيمة المعاد ، الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد في اليوممستخدمينال

                  
 تحقيق "في المتمثل الجديد الهدف) ٢٠٠٦ (والستين الحادية دورتها في المتحدة لألمم العامة الجمعية على العام األمين اقترح   4

 اختار لأللفية، اإلنمائية األهداف رصد إطار وفي". والشباب النساء ذلك في بما للجميع الالئق وتوفير العمل والمنتجة الكاملة لةالعما
 المؤشرات الدولية، العمل منظمة فيه شارآت الذي لأللفية، اإلنمائية األهداف بمؤشرات والمعني الوآاالت بين المشترك الخبراء فريق

 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx انظر . الالئق العمل بهدف المتعلقة

 5 ).أ٢٠٠٧ الدولي، العمل مكتب (آخر شخص أي يستخدمون وال الخاص لحسابهم يعملون عمال أنفسهم لحساب   العاملون
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 ونمو العمالة والتنمية  تحسين اإلنتاجيةمهارات من أجل

  : حلقة حميدةسياسات المهارات من أجل   ٣- ١
  ربط اإلنتاجية والعمالة والتنمية

تتسم عملية تطوير المهارات من أجل اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية بالتعقيد وتتأثر بالسياسات  .٢٥
 ٢٠٠٤ ية الموارد البشرية،تنم وتوصية )١٤٢رقم ( ١٩٧٥، د اتفاقية تنمية الموارد البشريةوتؤآ. والمؤسسات

وضع وتنفيذ على أهمية الحوار االجتماعي عند على دور الحكومات وأصحاب العمل والعمال، و) ١٩٥رقم (
  . سياسات وبرامج التدريب التي تالئم ظروف البلد

  أهداف سياسات تطوير المهارات  ١-٣-١
المهارات في  هامستوياتختلف ت، و آثيراوليةاألجتماعية االقتصادية وتختلف ظروف البلدان اال .٢٦

،  قدمًا االقتصاددفعماعي ألهداف مشترآة من أجل وتقوم عمليات التنمية الفعلية على عقد اجت. والكفاءات
ها  وترآيزهابقاعوتسياساتها  أن يستجيب تصميم وينبغي. وتوسيع نطاق العمل الالئق ورفع مستويات المعيشة

نمو اإلنتاجية وب أن جميع البلدان التي نجحت في ربط المهارات  بّينتلكن التجربة. لمختلف مستويات تنميتها
 الثالثة الوارد شرحها في الفقرات هدافوجهت سياسات تطوير المهارات لتحقيق األقد آانت العمالة والتنمية، 

  : التالية

ارات سياسات المه يتعين على . والنوعيةمةءطلب على المهارات من حيث المال التلبية: ١الهدف  .٢٧
من العمال نسبة آافية  مستويات عالية من الكفاءات و، وتوفيرالمتواصلوتشجيع التعلم  مالئمةتطوير مهارات 

ل  فرص الوصو على ذلك، ال بد من تكافؤوعالوة. الطلب عليهاو عرض المهارات تحقيق التكافؤ بينالماهرين ل
 الطلب على السياسات الرامية إلى تلبيةو. التدريبلطلبات جميع شرائح المجتمع على  إلى التعليم والعمل تلبية

  : لألسباب التالية، والعمل الالئقالستخدامي اإلنتاجية والقابلية لتساهم فالمهارات 

  لمنشآت التكنولوجيات على نحو فّعال وأن تستغل إمكانات اإلنتاجية بالكامل؛يمكن أن تستخدم ا 

هل انتقالهم من المدرسة إلى العمل واندماجهم السلس في سوق الشباب مهارات قابلة لالستخدام تسيكتسب  
 العمل؛

 ؛متواصل المهني في إطار عملية تعلم نها، ويطورون مسارهمآفاءات ويعززو العماليبني  

 .لى التعليم والتدريب وسوق العملالمحرومة إالسكانية تصل الفئات  

فئات  الواقعة على آاهل التكاليف  وبرامجهب التدريتخفض سياسات. تخفيف تكاليف التكيف: ٢الهدف.٢٨  
وقد تحمل هذه التغيرات الخارجية المنشآت . العمال والمنشآت المتأثرة سلبا بالتغيرات التكنولوجية أو السوقية

. والعمال معرضون لفقدان وظائفهم، آما أن مهاراتهم قد تتقادم. على التكيف أو تقليص الحجم أو حتى اإلغالق
المهارات وإعادة تدريب العمال وتجديد مهاراتهم عناصر أساسية في سياسات سوق العمل ويشكل تحسين 

والسياسات الرامية إلى إعادة تدريب العّمال . النشطة، وتيسر تلك العناصر إعادة إدماج العمال في سوق العمل
 والحد من خطر وظائفلوإعدادهم للتغيير تساعد على التأمين من فقدان اعلى نحو استباقي وأصحاب المشاريع 

  .  واسترجاع قابلية العمال لالستخدامالبطالة

أن تبني سياسات من على مستوى االقتصاد والمجتمع، ال بد . مواصلة عملية إنمائية دينامية: ٣الهدف.٢٩  
تطوير المهارات القدرات والنظم المعرفية التي تساهم في عملية تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتحافظ 

األوالن من منظور سوق العمل ويرآزان على تطوير التكاليف،  المهارات وتخفيف تكافؤوينطلق هدفا . يهاعل
وهما هدفان يراد تحقيقهما على المدى .  إلى التغيرات التكنولوجية واالقتصاديةاستجابة  ذلكالمهارات باعتبار

الذي تؤديه سياسات االستراتيجي  الدور وفي المقابل يرآز الهدف اإلنمائي على. القصير والمتوسط باألساس
 وحفزها قدرة التنافسيةالتعليم والتدريب في توليد التغيير التكنولوجي واالستثمار المحلي واألجنبي والتنويع وال

 . باستمرار

 إطارا متكامال لمواصلة عملية دينامية لتطوير المهارات يرد شرحها على نحو أآمل ٣-١ويقدم الشكل  .٣٠
 وهي تقوم على بناء القدرة الوطنية على االستجابة إلى التحديات الخارجية ودمج سياسات تطوير .٥في الفصل 

  :  التنمية الوطنية وتطوير العمليات الثالث التاليةإستراتيجياتالمهارات في 

رن  عندما يقت. قطاعات غير تقليديةباالتجاه نحواالرتقاء بالتكنولوجيات وتنويع األنشطة االقتصادية   )١(
يصحب نمو اإلنتاجية نمو في العمالة ، )التنويع(التحسين التكنولوجي باالستثمار في قطاعات غير تقليدية 
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القدرات  يشكل انتشار التعليم العام والكفاءات المهنية أساس .بناء آفاءات األفراد وقدرات المجتمع  )٢(
االجتماعية على االبتكار ونقل التكنولوجيات الجديدة واستيعابها وتعزيز اإلبداع والتجديد وتنويع هيكل 

 المزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية  باالتجاه نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى واجتذاباإلنتاج
 . القائمة على معرفة آثيفة واالستفادة من الفرص العالمية

 جمع وتحديث ونشر معلومات عن متطلبات المهارات حاضرا ومستقبال وترجمة هذه المعلومات إلى )٣(
من وضع المعلومات وتقديمها ال بد . تزويد فوري بالمهارات والكفاءات المهنية والمتعلقة بإقامة المشاريع

والمعلومات الرامية إلى تحسين الربط بين . إلى صناع القرار في جميع مراحل عمليات التغيير هذه
والمعلومات المتاحة والموثوق بها فيما يتعلق . عرض المهارات والطلب عليها تحسن فعالية أسواق العمل

تحد من أوجه انعدام التيقن فعًال لمها العمال والشباب بالمهارات التي ستصبح الزمة وقّيمة وتلك التي يتع
والقيام . التي تحافظ بدورها على حوافز االستثمار في التكنولوجيات والمهارات الجديدة على حد سواء

على نحو مبكر بتحديد المهارات التي ستكون مطلوبة في القطاعات التي ستنمو أمر ال غنى عنه آي 
 وال بد. مال اتخاذ قرارات سياسية واعية والقيام بخيارات استثمارية رشيدةلعليتسنى ألصحاب العمل و

 التنمية وسياسات المهارات الوطنية إلى بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس إستراتيجيات أن تستند من
 .بغية رصد التحيز على أساس نوع الجنس في التدريب والعمالة والتغلب عليه

 

 وعملية مستدامة لزيادة حميدةحلقة  إرساء الثالث في آن معا بغية وال بد من تطوير هذه العمليات .٣١
 تجارب البلدان في تكييف ٥بحث في الفصل وُت. اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية االقتصادية واالجتماعية

  . المهارات لنمو آل من اإلنتاجية والعمالة

ت تطوير المهارات بمعزل عن سياسات ، ال تنفذ سياسا٣-١وآما يتجلى في المربع المرآزي من الشكل  .٣٢
التكنولوجيا وسوق العمل واالقتصاد الكلي والتجارة وغير ذلك من السياسات وإنما تكّملها وتشكل جزءا ال يتجزأ 

 انطالقًا من ، البلدانتجعلمجتمعات وال تطلعات ستراتيجياتوتعكس هذه اإل.  التنمية الوطنيةإستراتيجياتمن 
المشار إليها في اإلطار األعلى (فرص والتحديات العالمية لمواجهة الات، على استعداد معايير العمل والمؤسس

 واالستثمار والتكامل اإلقليمي والتقدم تغيير الخارجية، من قبيل التجارةوعوامل ال.  إليهاةستجابلالو) للشكل
وتشمل . شطة االقتصادية القائمةالتكنولوجي وتغير المناخ، تتيح فرصا للنمو آما تثير تحديات بالنسبة إلى األن

 ونمو اإلنتاجية والعمالة إزاء تلك التحديات القدرة على المنافسةالقدرات االجتماعية األساسية التي تؤثر على 
وتجسد األعمدة الجانبية .  مهارات القوة العاملة وإقامة المشاريع واالبتكار والقدرة على التعلم والتكيف،والفرص

لسياسة تطوير مهارات قادرة على تلبية الطلبات على ) آما وردت أعاله( العمليات األساسية الثالثة في الشكل
  . المهارات وتخفيف تكاليف التكيف ومواصلة العمليات اإلنمائية الدينامية

  دور السياسات الحكومية : تحديات اإلعالم والتنسيق  ٢-٣-١
  والمؤسسات والحوار االجتماعي

، عن ترجمة تطوير المهارات بشكل فعال الحكومية المؤسساتوتدعمها السياسات تعجز األسواق، إذا لم  .٣٣
وقد وضعت . اإلعالم والحوافز والتنسيقالتي تعترض مشاآل الويعزى ذلك إلى . إلى إنتاجية وعمالة وتنمية

 هذه ةتسوي مختلفة في سياق تطورها التاريخي والسياسي واالقتصادي والثقافي لأطرًا مؤسسيةبعض البلدان 
 وتحفظ ة تبنييتعزيز ترتيبات مؤسسويتمثل التحدي الذي تواجهه السياسات الحكومية في وضع و. المشاآل

 تلبي بشكل فعال ومعاهد التدريب والجامعات، آي قدرات الحكومات وأصحاب العمل والعمال والمدارس
لتقدم التكنولوجي اي تيسير  فدورا استراتيجيا واستشرافيالعب توير المهارات والتدريب، احتياجات تغي

 المؤسسات المتمثل في تحسين اإلعالم والتنسيق دور  هناعرضوي.  واستدامتهواالقتصادي واالجتماعي
  . المزيد من التحليالت واألمثلة٥ فيما يعرض الفصل ،والحوار االجتماعي
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 ونمو العمالة والتنمية  تحسين اإلنتاجيةمهارات من أجل

  المستدامةإستراتيجية تطوير المهارات من أجل اإلنتاجية والعمالة والتنمية   :٣-١الشكل 

 سياسات سوق العمل
 سياسات التجارة واالستثمار

 سياسات االقتصاد الكلي
 سياسات التكنولوجيا

جمــع ونــشر   )٣
المعلومات المتعلقة
بمتطلبات المهارات
حاضرًا ومستقبًال 
 وعرض المهارات

)

الطلب الحالي على (قادرة على االستجابة   –
  ) المهارات

  ) الصدمات(مخففة   –
  ) التنمية(استراتيجية   –
  ) الطلب على المهارات مستقبًال(استشرافية   –
  ) الفعالية(منسقة   –
)اإلدماج االجتماعي(مهتمة بالفئات المستهدفة   –

  سياسات تطوير المهارات

بناء الكفاءات الفردية والقدرات االجتماعية ) ٢ )

  المنشآت (
وأماآن العمل 
 )وسالسل القيم

ين ــتحس  )١
ا التكنولوجي

وتنويع هيكل 
 اإلنتاج

)  استراتيجية التنمية الوطنية

  األسواق واالستثمارات األجنبية   –
  التكامل اإلقليمي واالتفاقات  –
  عارف العالمية والتكنولوجيات الجديدةالم  –
 تغير المناخ والفعالية البيئية  –

  الفرص والتحديات العالمية

  

لمهارات المطلوبة في المنشآت اب  إلى انعدام اليقين فيما يتعلقمشاآل المعلومات والحوافزوتعزى  .٣٤
وإلى جانب ذلك، ال يمكن للمنشآت .  المستقبلية التي يمكن توقع جنيها من االستثمار في التدريبعوائدوال

 العامل التي اآتسبها عامل ما أو أن تكون متأآدة من أنهولة على المهارات  بستتعّرف للعّمال أن المستخدمة
 الحصول والمشاآل التي تعيق. ليف التدريب السترجاع تكا فترة طويلة بما يكفيالمنشأةحديثا سيظل في المدّرب 

 وينبغي. يبأصحاب العمل والعمال في االستثمار في التدرعلى هذه المعلومات أو امتالآها تقلل من حوافز 
 في التعليم والتدريب واالستخدام الفعال للمهارات المجدياالستثمار أن تغير هياآل التحفيز لتشجيع لتدخالت ل

التدريب العمومية  وأماآن العمل عالية األداء، ومؤسسات التلمذة المهنية،والمؤسسات مثل . في المنشآت
  . ومشاآل الحوافزاالت انعدام اليقينشهادات، تتخّطى حظم التقييم وإصدار ال، ونسؤولةالم

  :ال بد من معالجة مشاآل التنسيق على ثالث مستويات .٣٥

 ،التعاون فيما بين مختلف مقدمي التدريب على المهارات، من قبيل المدارس ومعاهد التدريب والمنشآت  "١"
تحصيل مزيج سب بت عملية تراآمية أما الكفاءات فتكفالتعلم. ضروري لوضع مناهج تعلم متسقة ومتطابقة

والمعارف الصريحة والضمنية ) ٤-١انظر الشكل (من المهارات المختلفة، آالمهارات التقنية واألساسية 
قات مختلفة، بما فيها الفصول  التعلم في سياويتطلب ذلك تقديم خدمة). ٢-١المعرفة في اإلطار (

. ات أو سالسل القيمتجمع الأوالمحلية شبكات من قبيل األسر أو المجتمعات في  وأماآن العمل، والمدرسية
ل تطوير فعال للمهارات ق مختلف أنشطة التعلم هذه من أجي تنسويتعين على السياسات والمؤسسات

 . المتواصلتعلم الو
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 االستراتيجيةالقضايا : اإلنتاجية والعمالة والمهارات والتنمية

  تعريف الكفاءات الوظيفية والمهنية: المهارات األساسية والمهارات التقنية  :٤-١الشكل 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 .ط٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، : المصدر

  ٢-١اإلطار 
  المعرفة الضمنية والصريحة

فالمعرفة المتعلقة بالوقائع واألحداث . تمّيز نظريات المعارف والتعلم الحديثة بين نوعين مختلفين من المعرفة
ويسهل تبادل هذه األنواع . هايمكن تجسيدها وتدوين) "البيانية"أو المعرفة " شيء ما"معرفة (والمبادئ والقواعد 

وفي مقابل ذلك، تشير المعرفة . الصريحة من المعرفة فيما بين فرادى األشخاص في إطار عملية تعليم وتعلم
 إلى قدرة الشخص على تطبيق القواعد والمبادئ بكفاءة عند إنجاز مهمة )"آيفية فعل شيء ما"معرفة  ("اإلجرائية"

وتتحدد مهارات شخص ما ). فة قواعد رآوب دراجة ال يعني القدرة على رآوبها معر،مثالال على سبيل(أو عمل 
وتكون المعرفة اإلجرائية ضمنية بحيث أنه ال يمكن للفرد شرح . بفضل تالقح المعرفة اإلجرائية والمعرفة البيانية

لمهارات ويطبقها وتظهر المعرفة الضمنية في ا. أو اإلجراء الذي سيتبعه" معرفة طريقة فعل شيء ما"وتجسيد 
والمعرفة الضمنية ال يمكن تعلمها، وإنما . األفراد بالوعي، إال أن اآلخرين يمكنهم مالحظتها خالل إنجاز المهمة

 كتسبويشير هذا إلى أهمية التعلم االجتماعي الم. في إطار عملية مالحظة وممارسة واختبار" واآتشافها"اآتسابها 
لى جنب مع شخص ذي مهارات، وفي شبكات اجتماعية مثل األسر والمنشآت في مكان العمل، عند العمل جنبا إ

  .حليةوالمجتمعات الم
 .ط٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، :  المصدر

وسطاء تولى وي. التنسيق بين تطوير المهارات والمنشآت ضروري لربط عرض المهارات بالطلب عليها  "٢"
 ونظم التلمذة المدارس ومعاهد التدريبغها إلى عمل تحديد االحتياجات من المهارات وتبليسوق ال
 أو  مثال،وتحدد نظم المعلومات المتعلقة بسوق العمل. تطوير المهارات المطلوبةمن أجل ، الصناعية

ة والخاصة  العاموتقدم خدمات االستخدام. االقتصاد، المهارات المطلوبة في مراصد سوق العمل
 العمال في قراراتهم المتعلقة والوساطة واالستخدام، وتوجهدعم التوظيف المعلومات إلى العمال، وت

تيسر بقدر شهادات ال والمؤسسات الموثوق بها من حيث التقييم وإصدار. هنيارهم المبالتدريب وفي مس
 . مهارات العمال وربطها بطلباتهاب المنشآت أآبر اعتراف

أو المهنية /امتالك المعرفة التقنية و
أو العملية الكافية، والقدرة على /و

تطبيقها على أرض الواقع، بما في 
 .ذلك تخطيط المهام

تسوية  /الكفاءة اإلدراآية
  :المشاآل

القدرة على تحليل المشاآل 
أو بإقامة /المرتبطة بالجانب التقني و

المشاريع وتسويتها فعليا، باستخدام 
مهارات تفكير عالية المستوى، 

 .المنهجياتوتطبيق 

القدرة على التواصل مع 
، اآلخرين، العمل ضمن فريق
التحفيز وإبراز روح القيادة، 

 .الزبائنإدارة العالقات مع 

  :التعلم
القدرة على اآتساب معارف 
جديدة، التعلم من التجارب، 

فتاح على الحلول الجديدة االن
 .واالبتكارات

  :التواصل
القدرة على القراءة والكتابة، 

معالجة المعلومات آفهم الرسوم 
البيانية، جمع المعلومات، 

التواصل مع اآلخرين، استخدام 
 .اتالحاسوب، إتقان اللغ

 /المهنية/  الوظيفية/الكفاءات
 الخاصة بإقامة مشاريع

التحلي بمواقف وقيم شخصية ومهنية مالئمة، 
  . واتخاذ القراراتديدةالقدرة على إبداء آراء س

 التقنية           / المهارات الوظيفية

 المهارات األساسية                   

  :األخالق /آفاءة السلوك الشخصي

  :الكفاءة االجتماعية

  :يةالكفاءة التقنية والمهن
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بالصناعة واالستثمار والتجارة والتكنولوجيا التنسيق بين سياسات تطوير المهارات والسياسات المتعلقة   "٣"
إستراتيجية التنمية  ضروري من أجل اإلدماج الفعلي لسياسات تطوير المهارات في ،واالقتصاد الكلي

 مجتمع عملية طويلة األمد والال المهارات والكفاءات والقدرات داخل وبناء. الوطنية، وتنسيق السياسات
 بشأن تطوير المهارات لضمان القيام في الوقت  استشرافيةإستراتيجية  ال بد من وضعوهكذا،. غنى عنها

اون ويتعين على المؤسسات تشجيع التع. في أسواق العمل المستقبلية المناسب بتوفير المهارات الالزمة
 .  المهارات منحتياجاتباال للمعلومات والتنبؤ فعالتبادل بين مختلف الوزارات وضمان 

 على صعيد المنشأة أو القطاع أو على الصعيد الوطني المفاوضة الجماعيةوالحوار االجتماعي و .٣٦
يمكنهما المساعدة في تنسيق عملية و. مؤسستان عاليتا الفعالية في خلق حوافز االستثمار في المهارات والمعرفة

مجتمعات على  بناء قدرات الويتطلب. إستراتيجية التنمية الوطنيةتطوير المهارات وإدماج تطوير المهارات في 
وبإمكان . االلتزام والحماس والثقة مستويات عالية من -استخدام المهارات والكفاءات على  و-التعلم واالبتكار 

التزام ؤسسات ذات األهداف المشترآة، وتوليد لحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية بناء الثقة فيما بين الما
.  تطوير المهارات وتنفيذهاإستراتيجيةناء توافق في اآلراء بشأن وضع بالتعليم والتدريب وثقافة التعلم، وبواسع 

مصالح مختلفة وفي توفير ة في التوفيق بين حاسمأداة وبإمكان الحوار االجتماعي، على الخصوص، أن يكون 
ت سياسات بما أنه يتيح قنواوإضافة إلى ذلك، يدعم الحوار االجتماعي تنسيق ال. الدعم إلصالح نظم التدريب
  .  فيما بين أصحاب العمل والعمال والحكوماتالتبادل المستمر للمعلومات

زيع  التو أيضًاوالحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية، إلى جانب تشجيعهما تطوير المهارات، يشجعان .٣٧
عمال والمجتمع  مكاسب اإلنتاجية فيما بين المنشآت والقاسمإذ ال بد من ت.  اإلنتاجيةالعادل والفّعال لفوائد تحسين

 . لتحقيق ديناميات التنمية المستدامة والحفاظ عليهاعلى نحو عادل

  



 

  ٢ الفصل

  ربط تطوير المهارات بنمو اإلنتاجية 
  والعمالة في البلدان النامية والمتقدمة

ي إلى تحسين يات وعقبات مختلفة في السع البلدان على اختالف مستويات تنميتها االقتصادية تحدتواجه .٣٨
 الصلة ١وأظهرت البيانات المعروضة في الفصل .  والعمالةاإلنتاجيةمتها بغية زيادة نوعية مهاراتها ومالء

وإضافة . ويرآز هذا الفصل على البعد المتعلق بالمهارات. اإليجابية بين اإلنتاجية والعمالة والحد من الفقر
لذلك يستخدم مستوى التحصيل . لمهارات يعرقلها نقص البيانات القابلة للمقارنة دوليًامعلومات عن مستويات ا

  . مين آمؤشرين عامين على المهاراتالتعليمي ونسبة المتعّل

وترآز فروع هذا الفصل على السياسات الرامية إلى التغلب على العقبات التي تعوق استخدام تطوير  .٣٩
 الوصول إلى المهارات سبل  سواء من حيث توسيع- في آن معا العمالةالمهارات للنهوض باإلنتاجية ونمو 

. األساسية أو المهنية أو رفيعة المستوى أو من حيث استخدام تلك المهارات بطرق تنفع المنشآت والعّمال
حسب تصنيفات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (البلدانويستعرض هذا الفصل تجربة أربع مجموعات من 

  : ال سيماو) مؤشر التنمية البشرية، آما وردت في مرفق هذا الفصلألغراض 

 ؛ عالية الدخلمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديبلدان   )١(

 ؛بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة  )٢(

 ؛البلدان النامية  )٣(

 .نموًاأقل البلدان   )٤(

موعة من البلدان بعرض موجز للبيانات المتاحة بشأن الصالت بين ويبدأ االستعراض الخاص بكل مج .٤٠
 إلى أحدث البيانات المتاحة التي جّمعها مكتب أساسًاباالستناد (اإلنتاجية والعمالة والتعليم آمؤشر على المهارات 

ولي، مكتب العمل الد (٢٠٠٧، الخامسة، الطبعة المؤشرات الرئيسية لسوق العملالعمل الدولي وُنشرت في 
ويلي ذلك بحث لمسائل سياسية )). ج٢٠٠٨مكتب العمل الدولي،  (٢٠٠٨، اتجاهات العمالة العالميةو) أ٢٠٠٧

  .مختارة ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى بلدان المجموعة

وبعد مقارنة البيانات بحسب مجموعات البلدان واألقاليم يبدأ الفصل بالمجموعة التي يتوافر بشأنها أآبر  .٤١
بغية بحث األدلة التطبيقية المتعلقة ) بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(بيانات، قدر من ال

 موثوق بها وقابلة للمقارنة فيما يتعلق بمجموعة بياناتوتتاح . بالصالت بين المهارات واإلنتاجية والعمالة
يانات ويحد من مستوى الثقة التي يمكن بها ويؤثر ذلك على اختيار متغيرات الب. أصغر من بلدان الفئات األخرى

  .استخالص استنتاجات أو إشارات عامة من األدلة اإلحصائية

ويبّين .  بين مستويات اإلنتاجية واتجاهات النمو بحسب مجموعات البلدان٢-٢و ١-٢ويقارن الشكالن  .٤٢
ة يسية في الميدان االقتصادي، مق األعضاء في منظمة التعاون والتنمعالية الدخل أن إنتاجية البلدان ٢-٢الشكل 

 أربعة أضعاف إنتاجية البلدان النامية ٢٠٠٦عادل القوة الشرائية، بلغت في عام تبالدوالرات الثابتة وبقيمة 
أما من حيث االتجاهات، فقد سجلت إنتاجية مجموعة بلدان أوروبا . نموًا ضعف إنتاجية أقل البلدان ١٨وقرابة 

 . أسرعنموًالدول المستقلة ومجموعة البلدان النامية الوسطى والشرقية ورابطة ا
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

  ٢٠٠٦ و١٩٩٦مستويات اإلنتاجية بحسب مجموعات البلدان، في عامي   :١-٢الشكل 
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 ربط تطوير المهارات بنمو اإلنتاجية والعمالة في البلدان النامية والمتقدمة

 في مختلف البلدان، وتعّبر عن نسبة السكان الذين ونسبة المتعلمين هي المؤشر التعليمي األآثر توافرًا .٤٣
 بيانات اليونسكو بشأن ٣-٢ويلخص الشكل . جاوزوا الخامسة عشرة من العمر والقادرين على القراءة والكتابة

ومعظم السكان في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان . متوسط نسب المتعلمين بحسب مجموعات البلدان
.  فنصف السكان فقط هم من المتعلميننموًاأما في أقل البلدان . االقتصادي وأوروبا الوسطى والشرقية متعلمون

فقرابة ست نساء من عشر فوق سن الخامسة عشرة ال يستطعن : بل إن نسب النساء المتعلمات أدنى من ذلك
 . ءة والكتابةالقرا

  ، بحسب مجموعة البلدان عامًا١٥متوسط نسب المتعلمين من السكان فوق سن   :٣-٢الشكل 
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المجموعالذآوراإلناث

.UNESCO/UIS, http://www.uis.unesco.org (Jan. 2008)    :المصدر
  

 مجموعات إقليمية أضيق من البلدان المتقدمة والنامية، ويلّخص اتجاهات اإلنتاجية ٤-٢ويتناول الشكل  .٤٤
على )  أن المؤشرين األخيرين يتعلقان بنوعية العمالةعلمًا(لقابلة للتأثر ونسب التعّلم والفقراء العاملين والعمالة ا

وتقّدم التغيرات في نسبة العّمال الفقراء ونسبة المشارآين في العمالة القابلة للتأثر . مدى السنوات العشر الماضية
 نسبيًارتبطة بتخفيضات أآبر  في اإلنتاجية منسبيًاوقد آانت المكاسب األآبر . ١جنبا إلى جنب مع نمو اإلنتاجية
بما (وفيما يتعلق بتخفيض نسبة العّمال الذين يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم . في الفقر والعمالة القابلة للتأثر

ُسّجل أفضل أداء في آسيا الشرقية التي )  نقاط مئوية٧بما يعادل (والعمالة القابلة للتأثر )  نقطة مئوية٢٤يعادل 
آما ارتبطت مكاسب آبيرة في اإلنتاجية ).  نقاط مئوية في السنة٨نحو (بأعلى نمو في اإلنتاجية  أيضًااّتسمت 

وفي . بتخفيضات آبيرة في نسب الفقراء العاملين والعمالة القابلة للتأثر في جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا
وسّجلت . لالتينية والبحر الكاريبي في أمريكا انسبيًاالمقابل، آانت مكاسب اإلنتاجية وتخفيضات الفقر متواضعة 

 نقطة مئوية في نسبة العّمال ١٫٤ لم يتجاوز أفريقيا جنوب الصحراء مكاسب محدودة في اإلنتاجية وانخفاضًا
  . دوالرين في اليوممن الذين يعيشون بأقل 

.  من الفقر في زيادة نسبة المتعّلمين أآثر مما نجحت في زيادة اإلنتاجية أو الحّداألقاليمونجحت معظم  .٤٥
. ويساعد هذا النجاح، باعتباره أساس التعلم في المستقبل، على تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية األساسية

وفي . آما يوّلد تطلعات إلى مستويات أعلى من التعّلم وتحصيل المهارات والمزيد من العمل المنتج والالئق
لصحراء، لم يفض توسيع التعليم األساسي غير المقترن بزيادة شمال أفريقيا والشرق األوسط وأفريقيا جنوب ا

  .  في الحد من نسبة الفقراء العاملينيعتد بهفي العمل المنتج إلى نجاح 

 

                  
 أنفسهم لحساب العاملين واألشخاص األسرة من المساهمين العّمال ويشمل االستخدام في الوضع على مؤشر للتأثر القابلة   العمالة 1
 واألشخاص األسرة من المساهمين العّمال فإن الحال، وبطبيعة). "آخر شخص أي يستخدمون وال للحساب الخاص العاملين أي(

 فهذا جدا، آبيرة المتأثرين العّمال نسبة آانت وإذا. المنظم لالعم ترتيبات من االستفادة في غيرهم من حظًا أقل أنفسهم لحساب العاملين
 ).أ٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، (" المجاعة انتشار أو المنظم القطاع في النمو غياب أو الكفاف زراعة قطاع اتساع على دليل
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

 ٢٠٠٧-١٩٩٧؛ األقاليماإلنتاجية ونسبة المتعلمين والفقراء العاملين والعمالة القابلة للتأثر، بحسب   :٤-٢الشكل 
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نمو المتوسط السنوي إلنتاجية العمل 1997 - 2007

تغير النقطة المئوية في نسبة الفقراء العاملين بدوالر واحد في اليوم، 2007-1997

تغيير النقطة المئوية في نسبة الفقراء العاملين بدوالرين في اليوم، 2007-1997

تغير النقطة المئوية في نسبة العمالة القابلة للتأثر، 2007-1997

تغير النقطة المئوية في نسبة السٌكان المتعلمين فوق سن 15 عامًا، من 1985/1994 إلى 1995/2005
 

 لالّطالع على الموقع ١-٢انظر الشكل ج؛ بيانات عن محو األمية، مستمدة من اليونسكو، ٢٠٠٨مكتب العمل الدولي، : المصدر
 الواردة في سلسلتي البيانات تترابط بشكل وثيق، لكن مكتب العمل الدولي يدرج بلدان المحيط الهادئ األقاليمومجموعات . اإللكتروني

وتتاح البيانات المتعلقة بمحو األمية للسنة األخيرة، وهي تختلف بحسب البلدان .  وهو ما لم تقم به اليونسكو،يامع بلدان جنوب شرق آس
  .وبالتالي توردها اليونسكو لمجموعة من السنوات

  ٢بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عالية الدخل  ١- ٢

   اإلنتاجية والعمالةنمو  ١-١-٢
النمو االقتصادي في البلدان الصناعية بفضل استخدام المعرفة العلمية والتقنية لتنمية إنتاجية لقد تواصل  .٤٦

 من  إلى حد آبيروتطبيق المعرفة والعلم بشكل منهجي إلنتاج السلع والخدمات زاد. العمل وباقي عوامل اإلنتاج
منظمة التعاون أعضاء في  مختارة بلدان دراسة مقارنة بشأن وسّجلت. قيمة تدريب النساء والرجال وتعليمهم

المهارات تراجع عام في نسبة العّمال ذوي حدوث ) ٢٠٠٧فان آرك وآخرون، (والتنمية في الميدان االقتصادي 
  . الصناعةقطاع  وارتفاع نسبة العّمال ذوي المهارات العالية في المتدنية

الميدان االقتصادي الثالثة والعشرين بلدان منظمة التعاون والتنمية في مجموعة  إلى متوسط واستنادًا .٤٧
 القوة العاملة ذات التعليم العالي زاد بنسبة ابلة للمقارنة، يتبين أن نمو التي توجد بشأنها بيانات ق،عالية الدخل

 في المائة خالل ١٤٫٢ في المائة، وأن نمو العمالة زاد بنسبة ٢٧٫٤ في المائة، وأن نمو اإلنتاجية زاد بنسبة ٦٫٢
لقوة العاملة بزيادة سرعة نمو وقد اقترن نمو اإلنتاجية وتحسن المستويات التعليمية ل. ٢٠٠٥ - ١٩٩٥الفترة 
ي آل من  فوق المتوسط فنموًا، سّجلت مجموعة البلدان التي حققت ٥-٢وآما هو ملّخص في الشكل . العمالة

 متوسط نمو أعلى في العمالة مما سّجلته )يعالالتعليم التغير نسبة القوة العاملة ذات بحسب (اإلنتاجية والتعليم 
  .  في التعليم لكن ليس في آليهماوإمامجموعات البلدان ذات األداء فوق المتوسط إما في اإلنتاجية 

في منظمة التعاون والتنمية في األعضاء  أن العمالة في البلدان الست ٥-٢ العمود األول من الشكل ويبين .٤٨
 في المائة في ٢٥٫٣ في اإلنتاجية والتعليم العالي، زادت بنسبة نسبيًا عاليًا نموًا التي سّجلت ،الميدان االقتصادي

                  
 الدانمرك، البرتغال، أستراليا، إسبانيا، :بلدا ٢٤ بشأن ٢٠٠٦ عام تصنيف ،البشرية التنمية تقرير اإلنمائي، المتحدة األمم   برنامج 2

 آوريا، جمهورية بلجيكا، إيطاليا، أيسلندا، أيرلندا، اليونان، اليابان، المتحدة، الواليات النمسا، النرويج، المتحدة، المملكة ألمانيا، السويد،
 .نيوزيلندا، هولندا لكسمبرغ، آندا، فنلندا، فرنسا، سويسرا،
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 ربط تطوير المهارات بنمو اإلنتاجية والعمالة في البلدان النامية والمتقدمة

  ارتفاع نمو اإلنتاجية : لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عالية الدخ  :٥-٢الشكل 
  والتعليم العالي يقترن بارتفاع نمو العمالة
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  بلدانخمسة بلدانتسعة بلدانثالثة  بلدانستة 

0.0 

  )النسبة المئويةب (٢٠٠٥-١٩٩٥التغير في العمالة، 
 في إنتاجية العمل  النسبيمتوسطات البلدان المجّمعة بحسب األداء

  ٢٠٠٥-١٩٩٥والتعليم العالي، 

زيادة فوق المتوسط
في اإلنتاجية وفي 
 التعليم العالي معًا

زيادة دون المتوسط 
  في اإلنتاجية 

كن زيادة فوق ل
  المتوسط في 
 التعليم العالي

زيادة دون المتوسط
في اإلنتاجية وفي 
 التعليم العالي معًا

زيادة فوق المتوسط
في اإلنتاجية دون 
 التعليم العالي

. لالطالع على الموقع االلكتروني٣-٢، انظر الشكل ٢٠٠٧معهد اليونسكو لإلحصاء / أ؛ اليونسكو٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، : المصدر

  
منظمة التعاون والتنمية (خلصت دراسة حديثة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي و .٤٩

 العمالة لة ونمو اإلنتاجية، إذا قيستين العما بة سلبيةإحصائيإلى وجود عالقة ) أ٢٠٠٧في الميدان االقتصادي، 
ي بيانات مكتب العمل بدال من قياسها بحسب العامل آما هو الحال ف( عدد ساعات العمل بحسبواإلنتاجية 

وتتمثل إحدى التفسيرات المقترحة لهذه ). ٢٠٠٥ إلى ١٩٧٠( سنة ٣٥ فترة تمتد إلى أآثر من وخالل) الدولي
 البيانات ولئن آانت. ٣مل ال يأخذ تغيرات نوعية العمل بعين االعتبار العيةالخالصة في أن قياس إنتاج

مباشر مع تحليل منظمة بشكل  مقارنتها ، ومن ثم ال يمكن تتعلق بفترة زمنية قصيرة٥-٢المعروضة في الشكل 
العاملة نسبة القوة ( بتغير نوعية العمل يتعلق  عامالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، فإن إضافة مؤشر

 وفيما هو أهم من العالقة. عمالة بين اإلنتاجية والبين فيما يبدو وجود عالقة إيجابيةي) ذات التعليم العالي
 أن السياسات الداعمة للعمالة تميل تحليالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ة، استنتجتاإلحصائي

 العمل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان منقحة إليجاد فرص الستراتيجيةاالوتقدم . إلى تحسين اإلنتاجية
  . التوجيهية بشأن تحسين حجم العمالة وإنتاجيتهاالمبادئ) ١-٢انظر اإلطار (قتصادي اال

                  
 المستوى ذوي العّمال عمالة ارتفاع من أسرع المتواضع التعليمي المستوى ذوي العّمال عمالة ارتفاع آان ذا   على سبيل المثال، إ3

 إلى العمالة في اإلجمالية الزيادة بالتالي وستؤدي. المستخدمين صفوف في سيتراجع المهارات مستوى متوسط فإن العالي، التعليمي
  .)٦٠ الصفحة أ،٢٠٠٧ الميدان االقتصادي، في والتنمية التعاون مةمنظ (المقيسة العمل إنتاجية متوسط انخفاض
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

 

  ١-٢اإلطار 

  اإلستراتيجية المنقحة إليجاد فرص 
 ٢٠٠٧، العمل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

ط التسعينات اإلستراتيجية المنّقحة إليجاد فرص العمل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان صيغت في أواس
وعلى أساس التحليل الذي أجري لما آان صالحًا وما . االقتصادي من أجل الحد من البطالة وتحسين أداء سوق العمل

جية إيجاد فرص العمل على أساس أربع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إستراتي" نّقحت"لم يكن، 
  : رآائز هي

 وضع سياسات اقتصاد آلي مالءمة  -ألف 
 إزالة العوائق أمام مشارآة سوق العمل والبحث عن عمل  -باء 
 إزالة عوائق سوق العمل والمنتجات أمام الطلب على اليد العاملة  -جيم 
 تيسير تطوير مهارات القوة العاملة وآفاءاتها  - دال 

جل ضمان تمتع العمال بالمهارات المناسبة، وهو ما قد يساعد في خلق وظائف أآثر وأحسن أجرًا، تنّص ومن أ
  :الرآيزة دال على المبادئ التوجيهية السياسية التالية

  تشجيع التعليم االبتدائي عالي النوعية والقيام، بالتنسيق مع الشرآاء االجتماعيين حيث يتماشى ذلك مع ١ -دال "
  :سة الوطنية، بتهيئة الظروف التي من شأنها تنمية مهارات القوة العاملة عن طريقالممار
وضع نظام اعتراف بالكفاءات الجديدة التي يكتسبها الكبار بالتدريب والتجربة، بما في ذلك االعتراف باالعتماد  

 األجنبي للمهاجرين الجدد؛
جيب بشكل فّعال لتغير متطلبات الشرآات من ضمان أن يكون التدريب ناتجا أآثر عن الطلب وأن يست 

 المهارات، وتشجيع تحسين نوعية تقديم التدريب، بما في ذلك عن طريق رصد أداء مقدمي التدريب؛
 مثًال بطاقات التدريب أو اإلجازة التدريبية أو المخططات التي تساعد النساء على المناوبة -دعم برامج التدريب  

يشمل ذلك مشارآة عمالء القطاع الخاص في التمويل والتصدي ألوجه انعدام المساواة  و-بين العمل والتدريب 
في مجال التدريب عن طريق تقديم فرص تعّلم فّعالة للفئات المحرومة، وبخاصة الفئات ذات المستوى التعليمي 

 المتدني؛
 تعويضية مرنة؛توسيع نطاق عقود التلمذة الصناعية بالتخفيف من حدود السن وإتاحة ترتيبات  
ضمان أن تلبي بعض برامج العمالة االحتياجات الخاصة للفئات المحرومة، بما في ذلك عن طريق مدارس  

 .الفرص الثانية
  :  يتوقف تيسير االنتقال من المدرسة إلى العمل أساسًا على ما يلي٢ -دال "

صلة بمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحد من مغادرة التعليم مبّكرا وضمان اآتساب الشباب مهارات ذات  
 توسيع البرامج المهنية وتعزيز الصالت بين التعليم العام والمهني وتحسين اإلرشاد الوظيفي؛

المساعدة في المزاوجة بين التعليم والعمل، ال سيما عن طريق تحسين نظم التلمذة الصناعية أو زيادة القنوات  
 ". غير الرسمية

 ).أ(٢٠٠٦لتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،  منظمة ا  :المصدر

أيضًا التعليمي يبين العّمال مستوى ، بدال من أنواع العمالة القابلة للتأثرب وقياس نوعية العمالة، فيما يتعلق .٥٠
 ل نسبة نمو، البلدان التي تسج٦-٢وآما هو مبّين في الشكل . فيما يبدو وجود عالقة إيجابية مع نمو اإلنتاجية

وآما سبق شرحه، تمثل العمالة . ي تخفيض نسبة العمالة القابلة للتأثرف أعلى في اإلنتاجية تميل إلى النجاح أآثر
 وهي فئة عمل ، العمالة من إجماليأنفسهم والعاملين لحساب القابلة للتأثر نسبة العّمال المساهمين في األسرة

 .٤تماعية أو الحماية االجاالستخدام فيها عقود تغيبيرجح أن 

                  
 االتجاهات بيانات تكن لم الوطني، الصعيد على المجموعة بالعمالة المتعلقة البيانات البلدان بها صنفت التي الطريقة أساس   على 4

 .  االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون ظمةمن بلدان من واسعة لمجموعة متاحة للتأثر القابلة بالعمالة المتعلقة الزمنية
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  ٢٠٠٥-١٩٩٥تغير اإلنتاجية والعمالة القابلة للتأثر،   :٦-٢الشكل 
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٢٠٠٥-١٩٩٥نسبة التغير المئوية في إنتاجية العمل، 

.أ٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، : المصدر

  
ال في نصف  سوق العمل والعمالوافدون إلىمة المهارات التي يكتسبها ءماليمثل ضمان استمرارو .٥١ 

من يقّلل ونجاح هذه الجهود . صناعية البلدان البالنسبة إلى  رئيسيًاسياسيًا تحديًا  على السواءار المهنيالمس
ص ويلّخ.  قابلية العّمال لالستخدامقّلصتحد من نمو المنشآت وت أن ا المهارات يمكنهاحتمال وجود ثغرات في

 المنّقحة إليجاد ستراتيجيةاإل"ية بشأن مهارات وآفاءات القوة العاملة في  المبادئ التوجيهية السياس١-٢ر اإلطا
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، " (لتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لمنظمة افرص العمل

إيجاد فرص ستراتيجية  آواحدة من الرآائز األربع إل-وير المهارات وتعالج التوصيات المتعلقة بتط). أ٢٠٠٦
  .ريب والوصول إليهمة التدءالعديد من المسائل المتعلقة بمال -العمل 

من صعوبات تضاعف ، ردة التي يشهدها عدد متزايد من القطاعاتمطت الهيكلية والمنافسة الالالتحّوو .٥٢
العاملين مهارات لبرامج تطوير  والتكييف المتواصل. المهارات المتدنية في إيجاد عمالة منتجةالعمال ذوي 

، آلها مسائل ائدين إليه مهارات القوة العاملة، وإعادة تدريب العاطلين عن العمل والعالجدد، وبرامج تحسين
مسائل ربط تطوير المهارات بالتغير  ٥وفيما يجري بحث هذه التحديات أدناه، يتناول الفصل . ضرورية

 .إلنتاجية والعمالةانمو استدامة وعلى المدى الطويل التكنولوجي 

  تحسين: لحصول على عملاالتعليم والتدريب من أجل   ٢-١-٢
  مة والنوعيةء الوصول والمالسبل
التدريب قبل االستخدام والتدريب للحصول فشل  يحولبالرغم من التقدم المحرز في السنوات األخيرة،  .٥٣

 في ٢٥٫٣ففي االتحاد األوروبي، .  دون نمو اإلنتاجية والعمالةفي تقديم مهارات قابلة لالستخدامعلى عمل 
تسارينغ  (٢٠٠٤عام   في الثانويهمتعليملوا  سنة لم يكّم٢٤ و٢٠المائة من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 

الوصول إلى ن ألو.  عالية المستوى المهنيةم والتدريب من برامج التعليوهو ما يقصيهم فعليًا). ٢٠٠٤ووانان، 
المشارآة ، في أحسن األحوال،   ال يمكنهملعديد من الشبابفإن ا،  محدودتدريب عالي المستوى قبل االستخدامال

 مةءومن تجليات ضعف مال.  المستوى ومؤقتةمتدنية لهم بالوصول إلى وظائف إال في دروس قصيرة تسمح
خريّجي الجامعات الطويل لبحث الوالمرتفعة التدريب قبل االستخدام والتدريب للحصول على العمل، البطالة 

عمل الدولي، مكتب ال(قابلة لالستخدام أو مهارات العمل األساسية المهارات ال من القدر الكافي وغياب لعمل اعن
  .)أ٢٠٠٧ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ؛ب٢٠٠٦و، ٢٠٠٤
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

 من السياسات طائفةالتدريب قبل االستخدام وضع ونوعية  مواطن ضعف مالءمة ويتطلب التصدي إلى .٥٤
 التدريب قبل  التي تستخدمها البلدان لتحسين الوصول إلىاألدوات من بين والتدابير المستعرضة أدناه. يروالتداب

  . ونوعيته وتحسين مالءمتهاالستخدام

 وقد أّدى .وبات من الضروري إدماج التدريب على المهارات األساسية والتقنية لتحسين القابلية لالستخدام .٥٥
ات جديدة، فضًال عن االتجاه  أو العمل بتكنولوجيمهنيالمسار التغيير الوظائف والمهن على مدى  احتمال تزايد
، مثًال  داخل الشرآات، إلى زيادة الطلب على مهارات القابلية لالستخدامهرمي أآثر تقاربًاداري إتسلسل نحو 

منظمة  (٥مراقبة النوعية والترحيب بفرص التعلم المستمرعن مسؤولية لقدرة على العمل ضمن فريق والا
العديد من أصحاب العمل أن وفي المملكة المتحدة، الحظ ). أ(٢٠٠٧التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

 الزبائن والعالقات مع  بما في ذلك مهارات التواصل،طالبي العمل تنقصهم بعض مهارات العمل األساسية
ة  والمعلومات العام والحساب مهارات الكتابة والقراءةوالعمل ضمن فريق وتسوية المشاآل، وأيضًا

اتحاد الصناعات (اإلنتاجية المحتملة في  خسارة لمنشآتوالتكنولوجيا، وهو ما يعرقل عملية التوظيف ويلحق با
  ).٢٠٠٧، ةالبريطاني

 التعاون منظمة بلدان من العديد تضع إذ .االهتمام بمزيد النوعية تأمين مسألة تحظى ذلك غرار وعلى .٥٦
 التي والتدريب معليالت برامج بنوعية يتعلق فيما الشفافية لزيادة النوعية تأمين نظم االقتصادي الميدان في والتنمية
 عائدات تكون أن ضمان إلى الجهود هذه مثل وتهدف .والخاص العام القطاع في المعتمدون التدريب مقّدمو يتيحها
 تأمين نظم تشمل وقد .لالستخدام بينالمدرَّ وقابلية التدريب مالءمة حيث نم عالية والخاص العام القطاع استثمار
 ونشر ،تعّقبال عن فضًال لوطنية،ا أو القطاعية المعايير إلى استنادًا بالتدري برامج محتوى رصد هذه النوعية
   .التدريب بعد البرنامج خريجي عمالة تجربة

 يجري آخر مجاًال يشمل العمل في المكتسبة بالمهارات واالعتراف المهارات بشأن الشهادات وإصدار .٥٧
 .يةوطن تأهيل أطر طريق عن األولي بالتعلم عترافواال المعاييرب االلتزام تعزيز على البلدان بعض وتعمل .تحديده
 المجال في والتدريب التعليم نظام عتمدهاي التي ،التنظيم وعالية المتطورة النوعية تأمين نظم ٢-٢ اإلطار ويجّسد
 شهادات وإصدار المهارات  وتقييم المعايير وضع في االجتماعيين الشرآاء ومشارآة أستراليا، في والمهني التقني
 تحديد في والنقابات العمل أصحاب وروبيةاأل البلدان بعض في الصناعية التلمذة نظم تشرك وبالمثل، .بشأنها
 على األفراد تساعد المهنية، المعايير على تعتمد فتئت ما التي المهارات، تقييم ونظم .المهنية والمناهج المعايير
 .)١٧ الفقرة ،أ٢٠٠٠ ،الدولي العمل مكتب( التدريب ممقّد / ومؤسسة المعّلم إلى وترشدهم مهاراتهم نقائص تحديد

   ٢-٢اإلطار 

 نظام تأمين نوعية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في أستراليا

 المجال في والتدريب التعليم لنظام وطنيا عليها متفقًا معايير األسترالي التدريب نوعية إطار وضع ٢٠٠٢ عام في
 برامج تصميم وخصائص التدريب مقّدمي واعتماد تسجيل عملية هذا النوعية نظام ويحّدد .أستراليا في والمهني التقني

 االعتراف وال والمهني التقني المجال في والتدريب التعليم نظام برامج اعتماد أستراليا في يمكن وال .التدريب
 المتعلقة للمعايير امتثال بدليل التدريب مقدمو ويأتي .الوطنية التوجيهية للمبادئ وفقًا وضعت إذا إال بالمؤهالت
 في والتقييم التعلم برامج من العديد وتحتوي .الزبون دعم وخدمات التدريب ومرافق الموظفين، وخبرات بمؤهالت
 ما وهو الكفاءات، تسّمى المنشأة، أو بالقطاع خاصة أداء بمعايير ترتبط وطنيا معتمدة تدريب رزمات على أستراليا
 مجالس طريق عن القطاعات مع بالتشاور عليها والحفاظ وضعها تم وقد .وطنيًا بها معترف مؤهالت إلى يفضي
  .العمل مكان في فّعال أداء لبلوغ الالزمة والمعارف المهارات التدريب رزمات وتصف .القطاعات مهارات
 .Gasskov, 2006     :المصدر

 بينَّالمدر قابلية وبالتالي التدريب مالءمة تحسين إلى الكفاءة لىع القائم والتدريب المهنية المعايير وتهدف .٥٨
 أن يمكن ما إلى يةالتدريب دروسال في المستغرق الوقت من الترآيز الكفاءة على القائم التدريب ويحّول .لالستخدام

 العاملة واليد لللعم دقيق تحليل إجراء على القائمة المهنية اييرالمعو .التدريب بفضل فعال المدّربون به قومي
 التعليم وبرامج ومؤسسات العمل مكان متطلبات بين الضرورية الوصل حلقة تمثل االجتماعيين، الشرآاء بمساهمة

                  
يم  فرص من االستفادة على الفرد قدرة تعزز والتي للنقل القابلة والمؤهالت الكفاءات يعني "لالستخدام   تعبير القابلية    5 دريب  التعل  والت

 وفي التكنولوجيا في التغيرات مع والتكيف الوظائف وبين المنشأة داخل التقدم وتحقيق عليه، والمحافظة الئق عمل ضمان بغية المتاحة
 )).د (٢ الفقرة ،١٩٥ التوصية" (العمل سوق ظروف
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 مة والمنشآتابإشراك السلطات الع  الخاص والعام في مجال التدريب،ينالقطاعبين شراآات ال وتقوم .٥٩
فتئت  وما. التدريب قبل االستخداممعالجة موضوعي نوعية ومالءمة  فيوالنقابات ومؤسسات التعليم والتدريب 

ع سياسات التعليم والتدريب الوطنية؛ تحديد ثغرات  وض:، منهاةعديدمجاالت  تزيد في اتمشارآة القطاع
 مجال التعليم المهنيين في؛ تقديم المشورة إلى )٣-٢ظر اإلطار ان (ية والتنبؤ بالطلب المستقبلي القطاعالمهارات

 أحكام وأساليب تقييم الكفاءات مهنية؛ تقديم المشورة بخصوصمحتوى المعايير الخصوص والتدريب ب
تدريب أطول في مكان العمل،  شهادات بشأنها؛ واألهم من ذلك زيادة قبول الطلبة لفترات والمهارات وإصدار

نمرك ا ونظم التدريب المزدوج في ألمانيا والدالصناعيةوتمثل التلمذة .  مكان العملوتوفير مرافق التدريب بعين
 في مجال التدريب والتعليم  العام والخاصينالقطاع  بينشراآاتالوالنمسا وسويسرا أمثلة تقليدية عن نجاح 

 .المهنيين

  ٣-٢اإلطار 

  : تحديد ثغرات المهارات وتحسين تقديم التدريب
 مجالس المهارات القطاعية في المملكة المتحدة

تجمع مجالس المهارات القطاعية أصحاب العمل والنقابات والهيئات المهنية والحكومة لتطوير المهارات التي 
وتشرف وآالة تطوير المهارات القطاعية على عمل المجالس وتمثل صلة . مملكة المتحدةتحتاجها المشاريع في ال

  :ويتفق آل مجلس مع شرآائه على أولويات القطاع وأغراضه لتحقيق أهداف رئيسية أربعة هي. الوصل مع الحكومة
 تقليص ثغرات المهارات ونقصها 
 تحسين أداء اإلنتاجية والمشاريع والخدمة العامة 
 زيادة مهارات القطاع وتعزيز تكافؤ الفرص 
 . تقديم التدريب، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتعليم العالي، والمعايير المهنية الوطنيةتحسين 

، وهي أحد مجالس المهارات Asset Skills خُلص التقرير اإلقليمي الذي أعدته مؤسسة ٢٠٠٦وفي عام 
ى أن أداء قطاع العقارات والسكن دون المستوى وأن إنتاجيته دون المتوسط بسبب القطاعية، بشأن تقييم المهارات، إل
وعلى أساس النواقص المحّددة في المهارات وضع المجلس تسع أولويات للقطاع، . عمق ثغرات المهارات في القطاع

؛ تزويد القطاع آكل التدريب للقطاع برمته على خدمة الزبائن؛ وضع إطار مؤهالت يعكس مكان العمل: منها ما يلي
بمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوظيفية؛ تعليم الكبار القراءة والكتابة والحساب في مكان العمل؛ تدريب 

  .األشد حرمانًا في مكان العمل
  .Asset Skills, 2006:  المصدر

  المتواصلتوسيع فرص التعلم  ٣-١-٢
وتقدم السكان في السن في البلدان الصناعية، تمثل القوة العاملة الحالية  نمو القوة العاملة  بطءباالستناد إلى .٦٠

. أهم مصدر لتحسين إنتاجية العمل في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عالية الدخل
كان أوروبا البالغين  من ستقريبًا في المائة ٣٠و. وتتقادم المهارات بسرعة نتيجة تغير التكنولوجيات ومكان العمل

وفي الواليات المتحدة ). ٢٠٠٧المرآز األوروبي لتطوير التدريب المهني، " (مهارات متدنية"سن العمل لديهم 
 في المائة من خّريجي المدارس الثانوية، وأآثر من ٥٠ في المائة من القوة العاملة، وأآثر من ٤٠تبّين أن أآثر من 

  ).١٩٩٩مجلس المؤتمر، (، لديهم نقص في المهارات األساسية  في المائة من خريجي الجامعات١٦

فئات  بين، فإن الوصول إليها يظل غير متكافئ المتواصل إلى فرص التعلم  وجود احتياجات آبيرةورغم .٦١
ما في المتوسط وفي فرنسا وألمانيا، ينفق أصحاب العمل . أيضًا القطاعات االقتصادية  وداخلالمنشآت والعّمال

 أقل من ذلك هم في بلدان أخرىؤ، بينما ينفق نظراعلى التدريبمجموع األجور  في المائة من ٣ لىيزيد ع
المنشآت الصغيرة فإن استثمارات   على التدريبالقطاعات المتقدمة تكنولوجيا هي األآثر إنفاقًاإذا آانت و. بكثير

ارآة موظفي المنشآت الكبيرة  احتمال مشوفي فرنسا، يساوي. في هذا المجال ضئيلة جدًاومتوسطة الحجم 
قل أل شآت المستخدمةفي دورات تحسين المهارات ضعف احتمال مشارآة موظفي المن)  موظف فما أآثر٥٠٠(

. المتواصلمن النساء إلى التعلم  وصوًالالرجال أآثر على العموم، يكون و). ٢٠٠١غاسكوف،  (ا موظف٢٠من 
إذا (طريقة االستفادة منه  آن يجهلنتفادة من فرص التدريب إذا حوافز لالسد تحتاج النساء إلى التشجيع والوق
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

 عدة وعلى سبيل المثال، خلصت. جية المنشآتوإنتاالمتواصل الصالت بين التعلم وبّينت دراسات عديدة  .٦٢
يؤثر بشكل إيجابي تدريب القطاع الخاص إلى أن دراسات قطاعية أجريت في الواليات المتحدة خالل التسعينات 

 مثل األجور والمبيعات ،صحاب العملأل أهمية بالنسبة للعّمال وذاتخرى على إنتاجية العّمال وقياسات الناتج األ
  . )١-٢الجدول ( واعتماد ممارسات جديدة في مكان العمل المواد المتلفةونسبة للعامل الواحد 

 تأثير تدريب القطاع الخاص : الواليات المتحدة  :١-٢الجدول 

 التأثير الدراسة قياس الناتج
 المدربون غير المتخرجين من :لينش  األجور

 الجامعة
سنة من التدريب الرسمي في العمل تعادل

الثانوي من حيث تأثيرها في سنة من التعليم 
 .زيادة األجور

 بنسبة المتلفةتخفيض التدريب المكّرر والمواد  المتلفةنسبة المواد 
 . في المائة٧

القطاع : ١٩٩٣هولزر وآخرون، 
 ميشيغانفي الصناعي 

ب يتقاضون يالعمال الذين يستخدمون الحواس بيقطاع الحواس: ١٩٩٣ ،آروغر األجور
 . في المائة١٥ إلى ١٠ تزيد بنسبة أجورًا

نتاجية بنسبة  المبيعات للعامل الواحد القطاع غير : ١٩٩٦ ،بالك ولينش
 الصناعي

التدريب على الحاسوب يزيد اإل
 . في المائة٢٠تتجاوز 

إتاحة نسبة عالية من التدريب خارج مكان  القطاع الصناعي: ١٩٩٦ ،بالك ولينش المبيعات للعامل الواحد
 .جيةالعمل يزيد اإلنتا

 بممارسات العمل  التدريب متصًالآانمتى  المتاحوقت ال
 في ٧ بنسبة المتاحوقت الالمتطورة، يزيد 

 .المائة

: ١٩٩٤ ،إشنيوفسكي وشاو وبرينوشي
 قطاع الصلب

  .Lynch, 1997    :المصدر    

ث بشأن  الستنتاجات البحووقام المرآز األوروبي لتطوير التدريب المهني مؤخرًا بتلخيص استعراضه .٦٣
 في المائة تؤدي ٥ أن زيادة مشارآة الموظفين في التدريب بنسبة دريب على إنتاجية الشرآات، مبّينًاتأثيرات الت

 في المائة تؤدي إلى زيادة في ١ في المائة، بل إن زيادة أيام التدريب بنسبة ٤إلى زيادة في اإلنتاجية بنسبة 
أعلى بكثير على  تأثير ،متوسطال ، فيعن طريق الدورات الخارجيةوآان للتدريب .  في المائة٣اإلنتاجية بنسبة 

المرآز األوروبي  (تقريبًا في المائة ١٦اإلجمالي الناجم عن التدريب  نسبة نمو اإلنتاجية وبلغت. اإلنتاجية
  ).٢٠٠٧، لتطوير التدريب المهني

. القطاعين العام والخاصبين المشترك تزام ل جزء أساسي من االالمتواصلمار في التعلم وحوافز االستث .٦٤
المتاح المتواصل وتستهدف سياسات الحكومة ومخّططات حوافزها المنشآت، بغية زيادة االستثمار في التعّلم 

 وتشمل التدابير واألحكام الخاصة بالمنشآت. المتواصلللموظفين، واألفراد، قصد إشراآهم في برامج التعلم 
 تكفل مستوى أدنى ئب الشرآات؛ مخططات إعفاء ضريبي إجباريةت التدريب من ضراخصم مصروفا: يلي ما

 تدريب قطاعية طوعية لتمويل التدريب على المهارات والتلمذة رسوم؛ )فرنسا(من اإلنفاق على التدريب 
؛ مراآز مستقلة )هولنداآما في (تدريب في االتفاقات الجماعية ال بنود؛ )بلجيكا والدانمرك وهولندا (الصناعية

 اإلجازة بشأنلية  التفاقية منظمة العمل الدووفقًا( مهارات الموظفين؛ إجازات تعليم وتعّلم مدفوعة األجر لتقييم
 المنح وبطاقات:  ما يلياصة باألفراد فتشمل أما الحوافز الخ،))١٤٠رقم  (١٩٧٤مدفوعة األجر، الدراسية 

ويمكن، من خالل التعّمق في ". لم الفرديةحسابات التع"التدريب والقروض الدراسية وآليات مالية جديدة مثل 
  .مالءمةج والظروف األآثر البحث، تحديد النُه

 على أهمية التعلم قويًا ترآيزًا المرن الجديدة للمفوضية األوروبية بشأن األمن وترّآز المبادئ المشترآة .٦٥
رونة واألمن في سوق ستراتجية المتكاملة لتعزيز الموترمي اإل). ٢٠٠٧المفوضية األوروبية،  (المتواصل

من المدرسة إلى العمل، ومن وظيفة إلى أخرى، ومن البطالة أو عدم النشاط إلى : العمل إلى تيسير االنتقال
  : أحد عناصر السياسة األربعة المتعاضدةالمتواصلويمثل التعلم . العمل، ومن العمل إلى التقاعد

 قوانين العمل واالتفاقات الجماعية وتنظيم العمل؛ عن طريق الترتيبات التعاقدية المرنة والموثوق بها 

 أضعفهم، على التكيف وقابليتهم ال سيماقدرة العّمال،  ضمانلالمتواصل، ستراتجيات الشاملة للتعلم إلا 
  باستمرار؛لالستخدام
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رات التي تساعد الناس على التكيف مع التغيير السريع وتحّد من فت سوق العمل النشطة الفّعالة سياسات 
 البطالة وتسّهل االنتقال إلى وظائف جديدة؛

 في سوق العمل الحراك للدخل وتشّجع العمالة وتيّسر  مالئمًادعمًا توفرالتي  الضمان االجتماعي نظم 
 البطالة والمعاشات والرعاية الصحية واالهتمام بالتوفيق بين إعاناتبتوفير استحقاقات من قبيل 
 .المسؤوليات المهنية واألسرية

 في قدرة المنشآت على المنافسة وقابلية  حاسمًا باعتباره عامًالالمتواصل بالتعلم المبادئ المشترآةوتقّر  .٦٦
فالتعليم األولي رفيع المستوى والكفاءات األساسية العامة واالستثمارات المستمرة في : "العّمال لالستخدام

 االقتصادي وفرص محافظة العّمال على وظائفهم  عناصر تحّسن إمكانات تكّيف المنشآت مع التغيير،المهارات
أهمية توسيع فرص المفوضية ب  ويقر بيان).٦، الصفحة ٢٠٠٧المفوضية األوروبية، " (أو إيجاد وظائف جديدة

 والعاملين المهارات المتدنية بحيث تتجاوز العّمال ذوي المهارات العالية إلى العّمال ذوي المتواصلالتعّلم 
ترتيبات تقاسم التكاليف؛ وإشراك الحكومة والشرآاء االجتماعيين ؛ ولعّمال المسنينللحساب الخاص وا

 والحماية التعاقدية المتواصل مبدأ الجمع بين التعّلم وإذ يقر. دى العّمال في هذه العمليةوالمنشآت وفرا
يعتبر فإنه طرية،  مع الظروف القاألمن المرنج واالجتماعية وسياسات سوق العمل النشطة بضرورة تكييف نُه

  . أساسيًامبدأ 

  سياسات سوق العمل النشطة ومكافحة انعدام   ٤-١-٢
  المساواة في سوق العمل

ً  نموًاتنمو ظواهر انعدام المساواة في الدخل وفي الوصول إلى العمالة واآتساب المهارات  .٦٧ بين متزامنا
لنساء على صعيد عالمي سوى متوسط ثلثي وعلى سبيل المثال، ال تتقاضى ا. فئات الناس في البلدان الصناعية

 في ١٦وفي االتحاد األوروبي، تتقاضى النساء رواتب تقل عن رواتب الرجال بما متوسطه . رواتب الرّجال
 . ٦األجور هو السبب الرئيسي لفوارق المهنيوالتمييز ). ٢٠٠٣بيبلو وآخرون، (المائة 

قابلة للتسويق نولوجية من شأن العّمال ذوي المهارات الترفع العولمة والمنافسة األجنبية والتغيرات التكو .٦٨
مساعدة األفراد على إيجاد يمثل و.  المتقادمةقليلة أوالمهارات ال في سوق العمل، وتحط من شأن العّمال ذوي

 تحديًا ، ارهم المهنيحظوظهم في إيجاد وظائف أحسن والئقة أآثر ومساعدتهم على تغيير مسعمل وزيادة 
  . بالنسبة للحكوماترًاآبي سياسيًا

التصدي :  ومنها مثًال أهداف عديدة، إلى تحقيق سياسات سوق العمل النشطة وبرامج التكيفوترمي .٦٩
 العقبات االجتماعية تنظيم المشاريع؛ تذليللعمل؛ تشجيع روح عالم ا لدخول األشخاصإعداد . لنقائص الوظائف

ول، أو األمية وعدم إجادة الحساب، أو مقاومة أصحاب  التوظيف آاإلدمان على المخدرات أو الكحالتي تعترض
وتمزج البرامج بين المعلومات واإلرشادات . توظيف المحرومين أو العاطلين عن العمل منذ فترة طويلةلالعمل 

التوظيف والتدريب المهني من أجل   مهارات العمل أو الحياة األساسيةأنشطة تطويروار المهني سالمتعلقة بالم
خدمات الدعم مثل لتدريب في مكان العمل، ولاإلعانات المقدمة و) أجرغير ب أو العمل بأجر (يةالعملخبرة الو

 تمنح أصحاب  جانب الطلب في سوق العمل، بأنأيضًابرامج تكييف سوق العمل تعالج و. النقلرعاية األطفال و
  . لخلق الوظائفعامة برامج تديرتوظيف العّمال أو العمل مثًال إعانات ل

 بلدان  عملية تقييم أجريت لبرامج تكييف سوق العمل في معظم٩٠  ما يفوق نتائج٢-٢يلخص الجدول و .٧٠
النساء على العودة إلى بدت أنها تساعد االستراتيجيات التي و. نمية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون والت

وعندما ال تحظى هذه .  مختلطةج نتائج البرناموآانت.  ترد بالتحديد في هذا االستعراض العامسوق العمل
 مثًال وقد يزيد النجاح، الذي يقاس.  فإنها تكون على األرجح غير فّعالة أخرى وتدابيرالبرامج بدعم سياسات

مدمجة مع الخبرة العملية؛  :برامج التدريبغل الوظائف والبقاء فيها، عندما تكون بحسب زيادة اإليرادات وش
 مدمجة ؛لطلب على المهارات على تحليل دقيق لقائمةلفردية لمجموعات محّددة وتلبية االحتياجات اإلى  ةدفاه

 التي تساعد أصحاب العمل على توظيف أو الحوافز الضريبية جورلألمع تدابير أخرى، من قبيل اإلعانات 
  .اهتفق عليماألطراف المعنية وبشأنها من قبل تفاوض مالشباب والعاطلين عن العمل والعّمال المهّمشين؛ 

                  
 المسار بينها من الدخل فوارق في أخرى عوامل تؤثر المهارات، تطوير في آبيرة أهمية له الذي المهني التمييز على عالوة   6

  ونساًءرجاًال للمديرين الممنوحة اإلضافية والعالوات اتفي اإلعان والفوارق األسرية المسؤوليات بسبب المنقطع المهني
(Beblo et al., 2003; Wirth, 2004). 
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

  تقييم نتائج برامج التدريب الخاصة بسوق العمل النشطة  :٢-٢الجدول 

 التعليقات البرنامج المصدر يساعد فيما يبدو
النساء وباقي الفئات  في 

 المحرومة
دار وتزاناتوس 

)١٩٩٩( 
تدريب العاطلين عن العمل منذ 

 ) تقييمًا٢٨(فترة طويلة 
ليس أآثر فعالية من المساعدة

 من أجل زيادة البحث عن عمل
احتماالت إعادة التوظيف ومداخيل 
ما بعد التدخل؛ تزيد تكلفته من 

 .ضعفين إلى أربعة أضعاف
دروس مرتبطة من المهم أن تكون ال الفصول التدريبية الرسمية

ارتباطا وثيقا بسوق العمل أو تعطي 
ألصحاب " رفيعة"إشارة نوعية 

ينبغي أن تفضي إلى اآتساب . العمل
مؤهالت تحظى باعتراف أصحاب 

ويظل نطاق . تقديرهمالعمل و
 .صغيرًاالبرامج 

. النساء العائدات إلى العمل
وال يساعد فيما يبدو الشباب 
والعّمال المسّنين ذوي تعليم 

 أولي متواضع

ميغر وإفانز 
)١٩٩٨( 

يجب أن تلبي مباشرة احتياجات   النساء العائدات إلى العمل؛  التدريب في مكان العمل
وهكذا، تحتاج إلى عقد . سوق العمل

صالت قوية مع أصحاب العمل 
المحليين، لكن هذا األمر يزيد من 

 .خطر اإلزاحة

مارتن وغراب 
 اتاألمهات العازب )٢٠٠١(

 المزاحينإعادة تدريب العّمال 
 ١٢(في عمليات تسريح آثيفة 

 )تقييما

ليس أآثر فعالية من المساعدة في 
البحث عن عمل وتكلفته مرتفعة 

 دائمًا تكون العائداتونسبة . آثيرًا
 .سلبية

تكون : تأثير إيجابي محدود
ية باألساس عندما النتائج إيجاب

 يتحّسن االقتصاد

دار وتزاناتوس 
)١٩٩٩( 

ثير إيجابي في البلدان أت ) تقييما١٩(تدريب الشباب 
 النامية

بتشرمان وأوليفاس 
 )٢٠٠٤(ودار 

. ال يحّسن إمكانات العمالة والكسب
هذه البرامج ل الحقيقية لعائداتاسبة ون

ويبّين . سلبية عند مراعاة التكاليف
تقييم إضافي وجود تأثير إيجابي 

 .في البلدان الناميةعلى العمالة 
ل تأثير النتائج متباينة، لكن سج

إيجابي على العمالة والكسب بقدر ما 
سجل انعدام التأثير أو وجود تأثير 

ويكون للتدريب تأثير إيجابي . سلبي
عال عندما يشمل التوظيف عند 
. صاحب عمل من القطاع الخاص

ويبدو أقل فعالية عند مقارنته مع 
التدابير النشطة األخرى، وبخاصة 

ر أدلة على آثا. ةخلق الوظائف مباشر
 .تصفية وجمود واستبدال

الفئات المحرومة؛ وبخاصة 
 النساء المسّنات

ميغر وإفانز 
)١٩٩٨( 

التدريب على المهارات المهنية 
 ) تقييمًا٣٦(

  .Auer et al., 2005   :المصدر

  تدريب العّمال المسنين وإعادة إدماجهم في العمالة  ٥-١-٢
 والمهارات، وتحسين اليد العاملةيساعد اإلبقاء على مشارآة العّمال المسّنين في تغطية أوجه النقص في  .٧١

وتتصدى السياسات النشغاالت العّمال المسّنين المتعلقة  . اإلنتاجية والتخفيف من تأثير الشيخوخة على االقتصاد
الوصول إلى التدريب على التكنولوجيات الجديدة، والتمييز في سوق العمل، واعتبار تجربتهم سبل بالحفاظ على 

 ). ٢٠٠١ستين وروآو، ( بالنسبة إلنتاجية المنشأة ومهارتهم أصوال

إلى   في العديد من البلدانين في سوق العمللعّمال المسّنمشارآة وإنتاجية امتعلقة بوضع سياسات ويعزى  .٧٢
، يتوقع أن تتراجع نسبة مثًالففي اليابان . ٧التي يتقدم سكانها في السنالقتصادات في ااالتجاهات الديمغرافية 

، مّما حدا  في المائة٠٫٨بمعدل سنوي يبلغ متوسطه  القادمة العشرين سنةالسكان في سن العمل خالل 
 ٢٠٣٠وبحلول عام ). ٤-٢انظر اإلطار ( أآثر فأآثر استهداف العّمال المسنينإلى زيادة اإلنتاجية يجيات بإسترات

                  
 العمل لمؤتمر ٩٨ الدورة خالل عامة مناقشة موضوع االجتماعي والحماية العمل سوق على الديمغرافي التغير تأثيرات   ستكون 7

 ).٢٠٠٩ (الدولي
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  ٤-٢اإلطار 

 السكان المسّنون وسياسات التدريب واإلنتاجية في اليابان

 السكان في السن تقّدم العمل في اليابان من بين أعلى النسب في العالم، فإن -بالرغم من أن نسبة الرأسمال 
. على تسريع وتيرة نمو اإلنتاجيةواستباق تراجع عدد السكان المرتقب خالل العقدين القادمين، قد دفعا إلى الحث 

. وترمي خطة اليابان الثالثة بشأن العلوم والتكنولوجيا إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية وتوفير بيئة تنافسية للبحوث
 ترليون ين خالل خمس ٢٥ومن المنتظر أن يرفع البرنامج مجموع النفقات العامة المتعلقة بالبحث والتطوير إلى 

واحد في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي آل سنة، وهي نسبة تفوق بكثير المتوسط الوطني البالغ بنسبة (سنوات 
وبرامج التعليم والتدريب على المهارات تحددها مجاالت الترآيز ). ٢٠٠٣ و ٢٠٠١ في المائة ما بين عامي ٠٫٧

ا المعلومات والبيئة والتكنولوجيا النانوية وما الرئيسية التي تقترحها الخطة، بما في ذلك العلوم األحيائية وتكنولوجي
ومن المتوقع أن تزيد نسبة . والدعم المقّدم للباحثين يستهدف الشباب والنساء والعّمال المسنين. يتصل بها من مواد
 . في المائة٢٥ إلى ١١النساء الباحثات من 

القابلية "ل من قبيل ن لالستخدام مسائالحفاظ على قابلية العّمال المسنيالرامية إلى سياسات الوتعالج  .٧٣
 من عاليًا تقديرًاورغم أن أصحاب العمل يقّدرون العّمال المسنين . االقتصاديةالتدريب  ومردودية" للتدريب

حيث إمكانية االعتماد عليهم وإخالصهم والتزامهم، فإن قدراتهم على تعّلم مهارات جديدة واستيعاب مفاهيم 
، بّينت بعض البحوث بأن الموظفين مثًالوفي الواليات المتحدة . ن أحيانا موضع تساؤلهج جديدة تكووأفكار وُن

وقد يستثمر ). ١٩٩١آيمل، (المسنين يتلّقون تدريبا داخل المنشآت وخارجها أقل مما يتلقاه العّمال األصغر سنا 
بالنظر " سينفع"هذا التدريب أصحاب العمل بقدر أقل في تدريب العّمال المسنين ألنهم يتساءلون عّما إذا آان 

غير أن البحوث والممارسة تبّين أن العّمال المسنين يستجيبون . إلى مدة العمل المتبقية لهؤالء العّمال المدّربين
وإذا لزم تقديم المزيد من التدريب، يمكن ألصحاب العمل . إلى التدريب استجابة العّمال األصغر سّنا إليه

  . األصغر سنًامقارنة بالعمال العّمال المسنين  دورانبمعدلتعويض تلك التكاليف 

 المتعلق بمشارآة العّمال المسنين في القوة العاملة عنصرا مهما في السياسات ُبعد نوع الجنسوشّكل  .٧٤
 في آان الرّجال المسنون ممثلين أآثر من الالزموطالما . المتصلة بتدريب هذه الفئة العمرية وإنتاجيتها

 بانخفاض الطلب على العّمال ذوي ت النمو، ومتأثرين من ثمجعة وأقل من الالزم في مجاالالقطاعات المترا
وخالل فترات الرآود، وآجزء من سياسة إنعاش عمالة الشباب، تضّمنت سياسة سوق العمل . المهارات المتدنية

  .النشطة في أحيان آثيرة مخططات للتقاعد المبكر

ارهن سس يتعين أخذها بعين االعتبار في أن النساء في منتصف موتتمثل مسألة أخرى متصلة بنوع الجن .٧٥
لهن متطلبات محددة فيما يتعلق بالمهارات وإعادة )  أسرةتربيةبعد (المهني والنساء المسنات العائدات إلى العمل 

 الحراكوإذا لم تلّب تلك االحتياجات، يمكن أن تواجه النساء العائدات إلى سوق العمل مشكلة تراجع . التدريب
  .وهذا النقص في استخدام مهارات النساء العامالت ال يخلو من تبعات على اإلنتاجية االقتصادية. المهني

ج سياسية وأوصت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمفوضية األوروبية آالهما باتباع نُه .٧٦
التعّلم واإلنتاجية، وتكاليف الضمان (مسنين متكاملة وشاملة لمعالجة مجموعة المسائل المتصلة بالعّمال ال

 المسنين "ميثاق عمالة "بتعبير  في النمسا، في إطار ما يسّمى وُأطلقت). ، والتمييز في سوق العملاالجتماعي
عليهم  العّمال المسنين وإنعاش الطلب عرض من أجل زيادة ٨المعتمد بوصفه مبادرة ثالثية في أواسط التسعينات

  :وتشمل التدابير التالية. توظيفهمبتخفيض تكلفة 

                  
 الحكومة وضعت بطالتهم، وارتفاع العاملة القوة في العمر من الخمسين جاوزوا ذينال األشخاص مشارآة تراجع إلى نظرًا   8

 إلى الرامية السياسات من مجموعة) العمالة أجل من الوطنية العمل خطة سياق في (والموظفين العمل أصحاب ممثلي مع النمساوية
 عنها انقطاعهم حال في العمالة إلى عودتهم وتيسير جهة، نم وتدريبهم العّمال أولئك على اإلبقاء بهدف العمل ألصحاب حوافز تقديم
 ).١٩٩٩ والعمل، المعيشة بظروف للنهوض األوروبية المؤسسة (أخرى جهة من
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

 بالتخفيض التدريجي لوقت العمل والمساهمة في اآلن مثًالوذلك (تشجيع التقاعد المتأخر والتقاعد المرن  
 ؛)إعانات المعاشات التقاعديةذاته في 

 ؛) عقودفي الواليات المتحدة منذ عدةبالفعل حدث يوهو ما (سّن تشريع لمكافحة التمييز على أساس السن  

 وضع برامج توجيه وتدريب خاصة بالعّمال المسنين، تقترن بإسداء المشورة والتوجيه ألصحاب العمل؛ 

  ودعم غير ذلك من أشكال الوساطة في سوق العمل؛،تقديم خدمات التوظيف 

ة من قيام الحكومة وأصحاب العمل والنقابات والمجتمع المدني معا بوضع وتنفيذ مجموعات منسقة وشامل 
 . من حيث السنمالءمةتدابير وسياسات العمالة ال

   ٩بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة  ٢- ٢

   نمو العمالة إنما رآود اإلنتاجية زيادة  ١-٢-٢
عندما اعتمدت السياسات االقتصادية الموّجهة إلى السوق في أوائل التسعينات، آانت مستويات اإلنتاجية  .٧٧

وتمثلت أهم العوامل المسببة .  في جميع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلةسبيًانمنخفضة 
وآانت ). ١٩٩٩فان آرك، (لتلك الظاهرة في احتشاد العّمال وغياب الحوافز السوقية إلنتاج السلع والخدمات 

ات، انخفضت مستويات العمالة لدى اعتماد اإلصالحبيد أنه . مستويات العمالة مرتفعة واألجور منخفضة
وأّدى ارتفاع .  في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وانخفاضا أقل في بلدان رابطة البلدان المستقلةآبيرًا انخفاضًا

 إلى أوروبا الغربية، ومن جمهوريات آسيا الوسطى من أوروبا المهاجرينالبطالة وانخفاض األجور إلى تدفقات 
  .سيالوسطى إلى االتحاد الرو

 على مسار نمو إيجابي في االقتصاد واإلنتاجية مؤخرًاوخطت بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية  .٧٨
وفي المقابل يواجه العديد من جمهوريات آسيا الوسطى صعوبات .  في بلدان أخرىوالعمالة؛ ولم يحدث ذلك بعُد

. ١٩٩٠عام  اإلجمالي للفرد دون مستويات في مواصلة نمو االقتصاد واإلنتاجية والعمالة، إذ يبقى الناتج المحلي
 بيانات بلدان رابطة الدول المستقلة، أن فترة التكيف الصعبة لم تنته ال سيماوتظهر البيانات المتاحة المحدودة، 

  : في معظم بلدان هذه المجموعة

، وانخفضت زال نمو العمالة في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية دون نمو الناتج المحلي اإلجمالي ما 
وفي البلدان التي التحقت .  ال سيما في اقتصادات ما بعد النزاع-مستويات العمالة في بعض البلدان 

باالتحاد األوروبي، عادة ما تبلغ معّدالت النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي ثالثة أو أربعة أضعاف 
 ).٢٠٠٦، نيسبوروفا وآازس(معّدالت نمو العمالة 

ت اإلنتاجية بصورة ملحوظة في العديد من بلدان أوروبا الوسطى ، ارتفع٢٠٠٥ إلى عام ١٩٩٥من عام  
 في المائة في بلغاريا والجمهورية التشيكية وسلوفينيا ٤٠ من حوالي وتراوحت معدالت النمو. والشرقية

 ).أ٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، (التفيا  واستونيا في المائة في ١٠٠ بقليل علىإلى ما يزيد 

 في المائة ١٢٫٧إذ تبلغ ما متوسطه ( لة للتأثر في هذه البلدان مرتفعة في العمالة القابعمالغير أن نسبة ال 
ة، فقد تراجعت هذه  ورغم ما تحقق من مكاسب آبيرة في اإلنتاجي).في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية

  السنوات العشر ذاتهاةن خالل فترنقطة في المتوسط في هذه البلداال ونصف مئويةن نقطة النسبة بأقل م
 . )أ٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، (

 في المائة من ١٩٫٧بلغت (  أعلى من العمالة القابلة للتأثر في بلدان رابطة الدول المستقلة نسبةتسّجل 
 .)أ٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، ) (٢٠٠٥مجموع العمالة في عام 

أوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة بدوالرين يعيش خمس عّمال أوروبا الوسطى وجنوب شرقي  
 ).ج٢٠٠٨مكتب العمل الدولي، (في اليوم أمريكيين 

                  
 التشيكية، الجمهورية األسود، الجبل بولندا، الهرسك، البوسنة بلغاريا، أوآرانيا، ألبانيا، استونيا،: والشرقية الوسطى   أوروبا 9

 الدول رابطة. هنغاريا ليتوانيا، التفيا، آرواتيا، صربيا، سلوفينيا، سلوفاآيا، رومانيا، السابقة، اليوغوسالفية نيةمقدو جمهورية
 جورجيا، مولدوفا، جمهورية ،)شريك عضو (ترآمانستان بيالروس، أوزبكستان، أرمينيا، أذربيجان، الروسي، االتحاد: المستقلة

 .آازاخستان قيرغيزستان، طاجيكستان،
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 ربط تطوير المهارات بنمو اإلنتاجية والعمالة في البلدان النامية والمتقدمة

ترسيخ متعّلمين والنسب تعليم االبتدائي وزيادة وباشرت معظم البلدان عملية التحّول انطالقا من تعميم ال .٧٩
 في ٨٥ أن ما متوسطه ٢٠٠٥انات عام وتظهر بي. تقاليد تعليم ثانوي قوية، بما في ذلك التدريب التقني والمهني

آما اعتمدت القدرة ). أ٢٠٠٧، مكتب العمل الدولي(على تعليم ثانوي أو عال المائة من القوة العاملة حاصل 
 مثًالواّتجهت العديد من شرآات تصنيع السيارات . على اجتذاب استثمارات جديدة على توافر العّمال الماهرين

ت أجور تنافسية نغاريا، لما يتوافر في هذين البلدين من قوة عاملة ماهرة ومعّدالإلى الجمهورية التشيكية وه
غير أن معّدالت المشارآة في التعليم والتدريب تراجعت، ويعود جزء من ذلك .  من األسواق األوروبيةهاقربول

نتقال من اقتصاد إلى الصعوبات االقتصادية وجزء آخر إلى أن معظم المزايا المتاحة لم تعد مناسبة في اال
 في مجال االقتصاد والعمل آبيرًا تحديًاوسيشكل تقّدم القوة العاملة في السن .  إلى اقتصاد سوقمخطط

  . والسياسات على مدى سنوات طويلة، وسيقترن ذلك بتبعات مهمة على سياسات التعليم والتدريب والهجرة

  االستثمار في برامج تعليم وتدريب مناسبة  ٢-٢-٢
فيذ سياسات اقتصادية واجتماعية موّجهة إلى السوق وتراجع التدريب في المنشآت الحكومية في تسّبب.٨٠ تن 

 االحتياجات الجديدة للقوة العاملة في دائمًام ئال يالفالتدريب المقّدم أما انخفاض آبير في تقديم التدريب، 
سبة إلى بلدان أوروبا الوسطى ويكمن أحد التحديات السياسية الرئيسية بالن. الصناعات والخدمات الناشئة

والشرقية وبلدان رابطة الدول المستقلة في إعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب واالستثمار في تعليم وتدريب 
  . مالئمين القتصاد السوق الجديد

، تراجعت ميزانيات التعليم أوروبا الوسطى والشرقية وبلدان رابطة الدول المستقلةوفي معظم بلدان.٨١  
وانخفض التسجيل في التعليم المدرسي باعتماد الرسوم، فسحبت . يب العامة بصفة ملحوظة في التسعيناتوالتدر

 ناتج التعليم والتدريب تراجعو. بعض األسر أطفالها من المدارس، مّما هّدد تطوير المهارات في المنطقة مستقبًال
 في ٤٢في برامج التدريب المهني والتعليم التقني وفي آازاخستان بلغت نسبة المسّجلين . تراجعًا آبيرًاالمهنيين 

 انخفضت تلك النسبة ٢٠٠٠؛ وفي عام ١٩٨٩ سنة في عام ١٨ و١٤المائة من السكان المتراوحة أعمارهم بين 
وتفاقمت المشاآل بسبب ضعف أجور المدّرسين وتدهور البنية ). ٢٠٠٤اليونيسيف، ( في المائة ٢٤إلى 

  .األساسية للتدريب

ويقوم العديد من . ار في مهارات جديدة مطلوبة في االقتصاد الجديد هو محور الترآيز الجديدواالستثم .٨٢
بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بتحسين مواد المقّررات الثانوية والمهنية واالستثمار في مجاالت جديدة من 

آما يجري إدماج التدريب . تبيةالمهارات، مثل المصارف والتمويل والبرامج الحاسوبية واإلدارة والوظائف المك
ويسعى العديد من بلدان . على مهارات العمل األساسية في المقّررات بهدف تعزيز قابلية األفراد لالستخدام
وضع معايير عن طريق أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة إلى االرتقاء بنوعية البرامج 

ت الجديدة وتساهم في نهاية المطاف في تدعيم نظم المؤهالت، بما في للكفاءات يسترشد بها في تصميم المقّررا
ويتوقع أن تحّسن نظم تقييم المهارات واعتمادها واالعتراف بها قابلية األفراد . ذلك االعتراف بالمهارات

  . لالستخدام وفعالية أسواق العمل

ويعتمد خلق الوظائف .  أخرى أولوية رئيسية المشاريعتنظيمواالستثمار في التدريب على اإلدارة و .٨٣
ت متوسطة الحجم في بلدان وقد نما قطاع المنشآ.  تقوم على المجازفة وروح المبادرةنشأةوالثروة على ثقافة م

، بلغت ٢٠٠٣وفي عام . نسبيًا صغيرًا، لكنه ال يزال أوروبا الشرقية والوسطى وبلدان رابطة الدول المستقلة
 في المائة من مجموع العمالة في االتحاد ٥١٫٢ ًا مقدار موّظف٢٥٠ لىد عنسبة المنشآت التي تستخدم ما يزي

المرآز الروسي المعني بموارد المنشآت الصغيرة ( في المائة في االتحاد األوروبي ٣٤٫٢الروسي مقارنة بنسبة 
  ). ٢٠٠٤، ومتوسطة الحجم

جال األعمال واإلدارة  على حد سواء أصبح التدريب في مىوبالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والكبر .٨٤
وتكاثر الطلب على المحاسبين والمديرين وعلى .  المشاريع أداة مهمة إلنعاش االبتكار واإلنتاجية والنموتنظيمو

الدورات التدريبية في مجال السلوك التنظيمي وعالقات العمل وإدارة الموارد البشرية والتسويق وما يتصل 
وفي . على المهندسين والمختصين في العلوم في المنطقة بصفة عامةبذلك من مواضيع، في حين انخفض الطلب 

إذ بلغ عدد . االتحاد الروسي، ضاعفت برامج التدريب في مجال األعمال ناتجها ثالث مرات في عقد واحد
وما فتئت البرامج الحكومية ). ٢٠٠٤، ميشيتوف وموشكوفيتش (٢٠٠٠ متخرج في عام ١٤٠ ٠٠٠المتخرّجين 

محلية تقّدم خدمات دعم األعمال مشاريع  اتة تدعم تنمية المشاريع الصغيرة باالستثمار في حاضنوغير الحكومي
 مهارات وثقافة أيضًاوالعديد من برامج التعليم الثانوي تلّقن الشباب .  المشاريعتنظيموالتدريب على مهارات 

 ).٥-٢اإلطار  ذلك في لىعيرد مثال محدد (األعمال، بوصفها عنصر تعّلم لم يكن موجودا في الماضي 
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

  

  ٥-٢اإلطار 
 برنامج التعريف باألعمال في آسيا الوسطى

، شرع مكتب العمل الدولي ومؤسسات التدريب المهني في بعض بلدان آسيا الوسطى في تنفيذ ٢٠٠٢في عام 
العمل للحساب برنامج التعريف باألعمال بهدف تشجيع الشباب على اتخاذ مواقف إيجابية تجاه روح المبادرة و

ويزّود البرنامج طّالب التعليم المهني بالمعارف والمهارات التطبيقية إلقامة منشأة صغيرة وتشغيلها والعمل . الخاص
واعتمد المقّرر بوصفه . فيها على نحو منتج، ويجعلهم يتآلفون مع بيئة تقل فيها الوظائف المتفرغة مدفوعة األجر

وبّين تقييم أجري في قيرغيزستان . ص بالمدارس الثانوية ومدارس التدريب المهنيمقّرر تعليم األعمال الرسمي الخا
اعتمدت )  في المائة من مجموع المؤسسات في البلد٤٢أي ( مؤسسة تدريب مهني وطنية ٤٤، أن ٢٠٠٧في عام 

طالب إضافي  ١٥٠٠٠ومن المتوّقع أن يشارك في التدريب .  طالب٤٠٠٠البرنامج وأن عدد الطالب المشارآين فاق 
  .٢٠٠٩بحلول عام 

 .د٢٠٠٧  مكتب العمل الدولي،  :المصدر

 يف اآلثار السلبيةدور مؤسسات سوق العمل في تخف  ٣-٢-٢
  إلعادة هيكلة االقتصاد

 الوطنية في بداية التسعينات استجابة إلى احتياجات العدد المتكاثر من أنشئت إدارات االستخدام العامة .٨٥
وآانت هذه . فصولين في معظم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلةالعاطلين والعّمال الم

سياسات سوق العمل النشطة  في تنفيذ تدابير تتعلق بأيضًا البطالة لكنها شرعت إعانات في البداية تدير إلداراتا
 لدوائر أجرت مسحًاو. ١٠)٢٠٠٦، نيسبوروفاآازس و(مكافحة البطالة ومساعدة األفراد على إيجاد وظائف ل

ربطتها بقوائم مهارات الباحثين عن عمل، وقّدمت التوجيه المهني واألعمال بهدف تحديد الوظائف الشاغرة 
  . والتدريب وإعادة التدريب إلى العاطلين إلعدادهم لوظائف جديدة، بما في ذلك العمل للحساب الخاص

 أن العديد ، إذ تأخذ في الحسبانساواة في الفرص في الممهمةلمشاآل إدارات االستخدام العامة وتتصّدى.٨٦  
إدارات من العاطلين على العمل تعوزهم الموارد وال يمكنهم تحّمل تكاليف التدريب وإعادة التدريب إال بمساعدة 

 مثًال في المجتمع على الوصول إلى العمالة، وذلك  أآثر الفئات حرمانًااإلداراتوتساعد هذه . االستخدام العامة
آما تساعد الشباب على إيجاد الوظيفة األولى، ). ب٢٠٠٤مكتب العمل الدولي، ( توظيف المعوقين بدعم

وتبين أنها أساسية في مساعدة الشباب على الوصول إلى . وبخاصة من ليس لهم وسائل بديلة للقيام بذلك
،  ونيسبوروفاآازس(ئف الشاغرة المناسبة  تحديد الوظاعلىمعلومات سوق العمل والمشورة المهنية و

١١)٢٠٠٦.  

. ١٢ برامج التدريبمالءمة مهما في زيادة دورًا تعزيز الحوار االجتماعي بشأن التعليم والتدريبويؤدي.٨٧  
 بشأن الحوار االجتماعي الوطني المتعلق مؤخرًاوخُلصت دراسة استقصائية قام بها مكتب العمل الدولي 

نظمات العّمال وأصحاب العمل أصبحت أآثر نشاطا في إلى أن م) ٢٠٠٥، فيليتوفارتشلي و(بسياسات العمالة 
أما في .  في تصميم مقّررات التدريبأساسيًا دورًا أّدت تلك المنظمات مثًالوفي بولندا . مجال سياسة التدريب

وفي الجمهورية التشيكية، يضم .  فهذه المنظمات أعضاء في مؤسسات إصالح التعليم والتدريب المهنييناستونيا
وفي معظم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول . ية الموارد البشرية ممثلين لتلك المنظماتمجلس تنم

  . في تسيير إدارات االستخدام العامةالمستقلة، يساهم الشرآاء االجتماعيون على نحو مّطرد 

تحسين  في دورًا أساسيًا الشرآاء االجتماعيون، وبخاصة منظمات أصحاب العمل، ويمكن أن يؤدي .٨٨
وبإمكانهم تحديد احتياجات المنشآت من المهارات وتجسيدها في سياسات  .نوعية نظم التعليم والتدريب وفعاليتها

                  
 سوق سياسات على ٢٠٠٣-٢٠٠٢ في الفترة النفقات إجمالي نسبة تراوحت أوروبا الوسطى والشرقية، بلدان من بلدا ١١   في 10

 في المائة في ١٦ النشطة العمل سوق لسياسات المخصصة النسبة وبلغت بولندا، في ١٫٢٥ و ليتوانيا في المائة في ٠٫٢٨ بين ما العمل
 .بولندا في المائة في ١١و ليتوانيا

 وفي. المائة في ٧٫١ نسبة الكبار بطالة نسبة بلغت فيما المائة في ٢١٫٤ مثال، الشباب بطالة نسبة بلغت ،٢٠٠٤ عام رومانيا   في 11
 .  المائة في ١٨٫٨و المائة في ٣٩٫٥ النسب بلغت بولندا،

 إرشاديا إطارا وتضع والتدريب للتعليم وطنية إستراتيجية االجتماعيين، الشرآاء بمشارآة تحدد أن األعضاء للدول ينبغي "  12
 )).أ(٥ الفقرة ،١٩٥ التوصية" (المنشأة مستوى وعلى والقطاعي والمحلي واإلقليمي الوطني المستوى على التدريب لسياسات
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 ربط تطوير المهارات بنمو اإلنتاجية والعمالة في البلدان النامية والمتقدمة

   من أجل زيادة إنتاجيةالمتواصلالتعليم والتدريب والتعّلم   ٤-٢-٢
  لتكيفحراآها وقابليتها لالقوة العاملة و

 لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية ياسية بالنسبةسوسيلة أهم تشكل إستراتيجية لشبونة لالتحاد األوروبي٨٩  .
إذ تنادي بزيادة البحث والتطوير واالستثمار في . على المنافسةتعزيز اإلنتاجية واالبتكار والقدرة من أجل 

وزيادة موارد . والقدرة على المنافسة بهدف إنعاش اإلنتاجية واالبتكار والمهاراتالموارد البشرية والتعليم 
  .عمومًان شأنها أن تزيد الطلب على العّمال الماهرين وتساهم في خلق الوظائف االستثمار م

وإستراتيجية لشبونة ذات تبعات تتعلق بسياسات التعليم والتدريب بالنسبة إلى بلدان أوروبا الوسطى.٩٠  
ليه، التي والشرقية األعضاء في االتحاد األوروبي، وآذلك بالنسبة إلى بلدان المنطقة الراغبة في االنضمام إ

 التكنولوجيات الجديدة وقدرة عالية على التكّيف باستطاعتهم ابتكاررفيعة تحتاج إلى عّمال ذوي مهارات 
على  أهمية إذ تنعش االبتكار والقدرة المتواصلوستزداد السياسات والبرامج المتعلقة بالتعّلم .  بفعاليةواستخدامها

ستراتيجية لشبونة قية إلى االتحاد األوروبي، تشكل إى والشروبانضمام عدد من دول أوروبا الوسط. ةالمنافس
اعتمد جميع األعضاء الجدد في االتحاد قد نافسة، وعلى الم لتعزيز اإلنتاجية والقدرة سياسيةوسيلة أهم 

 بالمبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي المتعلقة أيضًاوتسترشد هذه البلدان . األوروبي خطط عمل وطنية لتنفيذها
 عن وضع فضًالبالنمو والوظائف والداعية إلى تحسين الوصول إلى التعليم المهني والثانوي والعالي، 

   .١٣المتواصلاستراتيجيات فّعالة للتعلم 

أهمية خاصة في بلدان  وقابليتهم للتكيف حراآهمتحسين مشارآة العّمال في القوة العاملة وويكتسي.٩١  
وسيكون االهتمام .  قواها العاملةشّيخلروسي وأوآرانيا، بسبب سرعة ت االتحاد اذلكأوروبا الشرقية، بما في 

 القريب سيقّل في هذه البلدان عدد المستقبلوفي . ١٤بالنساء المسّنات ذا أهمية خاصة بسبب طول العمر المتوقع
العّمال إلى وقد يؤدي انخفاض عدد .  عما هو اليومالعّمال القادرين على تشغيل المصانع والمكاتب وأماآن العمل

 أن يشّجع االتجاه الديمغرافي السياسات على زيادة المشارآة أيضًاويحتمل . استثمارات من أجل تعزيز اإلنتاجية
. في القوة العاملة ودعم قابلية العّمال للتكيف وتمكين العّمال المسّنين من البقاء ضمن القوة العاملة أو العودة إليها

أوروبا الوسطى والشرقية وبلدان رابطة الدول تدفق العّمال الماهرين من بلدان ويزداد اعتماد سياسات إلدارة 
 وهو -وإليها، باعتباره وسيلة سياسية إلدارة عرض العّمال والطلب عليهم باختالف مستويات مهاراتهم المستقلة 

  . ٤موضوع معالج في الفصل 

 ١٤(وسي االتحاد الرمثل يو. المهاجرينويوجد في العديد من بلدان المنطقة أعداد آبيرة من العّمال  .٩٢
وفي . وآازاخستان، بلدانا مضيفة صافية آبيرة للعّمال المهاجرين)  ماليين مهاجر٧ (وأوآرانيا) مليون مهاجر

وفي اآلن . سيا الوسطى ويرسلون تحويالت إلى بلدانهم األصلآ، يأتي العديد منهم من القوقاز وروسياالتحاد ال
 عّمال قطاع البناء إلى أوروبا الغربية بأعداد آبيرة مّما يسبب نقصا ال سيماروبا الوسطى، ذاته يهاجر عّمال أو

ويقّدر .  متخصص من خريجي الجامعات١٥ ٠٠٠ آل سنة نحو حاليًاويغادر أوآرانيا . في المهارات في بلدانهم
). ٢٠٠٦، يلينمنصور وآ(مختص في العلوم وعامل ماهر منذ بداية التسعينات  ٥٠ ٠٠٠أن بلغاريا قد فقدت 

 على قدرتها في المستقبل على االبتكار والمنافسة في  سلبًا"هجرة األدمغة"وتخشى بلدان آثيرة أن تؤثر 
 أوآرانيافي  ال سيما( سوق العمل في بلدان آثيرة وضعوعالوة على ذلك، يفضي تدني . األسواق الدولية
ساء الشابات في المنطقة لالستغالل بنمو ظاهرة االتجار إلى زيادة تعّرض الن) مولدوفاجمهورية وبيالروس و

  . بالبشر

                  
 http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm  13:     انظر

 ألسباب زادت المستقلة، الدول رابطة وبلدان الشرقية أوروبا بلدان وفي. المناطق ميعج في أطول الوالدة عند المتوقع النساء   عمر 14
 بما الرجال من أآثر النساء تعيش مثال، الروسي االتحاد وفي. االنتقالية المرحلة منذ والرجال النساء بين المتوقع العمر هوة مختلفة،
 ). ٢٠٠٣ با،ألورو االقتصادية المتحدة األمم لجنة (سنة ١٣٫٣ متوسطه

29 
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  البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا   ٣- ٢
  الالتينية والعالم العربي وأفريقيا

تشمل   وينتمي إلى ).  بهذا الفصلانظر المرفق ( بلدًا٨٠ لى المجموعة طائفة متنوعة تضم ما يزيد عهذه.٩٣
 من بلدان آسيا، بما في ذلك الصين والهند، والعديدظم بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي هذه المجموعة مع

 بلدا من أفريقيا، في حين أن معظمها تصّنف ضمن أقل البلدان ٢٤وينتمي إلى هذه المجموعة نحو . ودول عربية
   .١٥نموًا

 واإلنتاجية في بعض القطاعات والمناطق  السمات المهمة لبلدان هذه المجموعة اقتران النمو المرتفعومن .٩٤
بد  ، ال١وآما أشير إليه في الفصل . وانخفاض اإلنتاجية والفقر المستمر في قطاعات اقتصادية أو مناطق أخرى

تلبية الطلب ) ١: (ووهأال ،  المهاراتتطويرمن استجابات للتصدي إلى ما ينجم عن ذلك من تحدي مزدوج أمام 
قطاعات النامية المعتمدة على تكنولوجيات أعلى والموّجهة غالبا نحو التصدير، ومن ثم على مهارات أعلى في ال

استخدام تطوير المهارات لتحسين اإلنتاجية ودعم تنظيم األنشطة ) ٢(إزالة حاجز ممكن أمام النمو في المستقبل؛ 
  . عمومًازال يغلب عليه الفقر  االقتصادية في االقتصاد غير المنظم الذي ما

  أنماط اإلنتاجية والتعليم والعمالة  ١-٣-٢
  :تتنوع اتجاهات العمالة واإلنتاجية تنوعا آامال بين بلدان هذه المجموعة .٩٥

في االقتصاد العالمي، باالعتماد على تكاليف إنتاج منخفضة على المنافسة  قدرتها آسيا حّسنت معظم بلدان 
وفي آسيا بصفة . و السريع في إنتاجية العملالعّمال الماهرين ونصف الماهرين والنممجموعات ووفرة 

مكتب العمل الدولي،  (٢٠٠٥ إلى عام ١٩٩٥ في المائة من عام ٤٠عامة، ارتفعت اإلنتاجية بنسبة 
) المائة من مجموع العّمال في ٦٠أي (وقد تراجع الفقر، رغم أن ما يعادل مليار عامل ). ج٢٠٠٦
ودعا االجتماع اإلقليمي اآلسيوي ). ع٢٠٠٧مل الدولي، مكتب الع(أقل من دوالرين في اليوم ب يعيشون

نتاجية وتعزيز روح المبادرة اإللنهوض بنمو اعتماد تدابير لإلى ل الدولية لمنظمة العمالرابع عشر 
مكتب العمل ( وحث وتيرة النمو في عدد الوظائف الالئقة المتاحة للعّمال على المنافسةوالقدرة الوطنية

 ).ج٢٠٠٦الدولي، 

 سنويًا في المائة ٠٫٦متوسطه : ، لم تسجل اإلنتاجية سوى ارتفاع طفيف والكاريبيأمريكا الالتينيةفي و 
 في المائة أي أقل بقليل من ٨٫٥  نسبة٢٠٠٧وبلغ معّدل البطالة في عام . ٢٠٠٧ إلى عام ١٩٩٧من عام 

يعيشون ئة من العّمال  في الما٨ آان، ٢٠٠٧وفي عام .  قبل خمس سنوات في المائة المسّجل٨٫٩عّدل م
في أمريكيين أقل من دوالرين بعّمال المنطقة مجمل  ربع عيشوي. في اليومأمريكي واحد أقل من دوالر ب

 يتمثل في خلق آبيرًا تحديًاوتواجه معظم بلدان أمريكا الالتينية ). ج٢٠٠٨مكتب العمل الدولي، (اليوم 
 . الحد من البطالةلوقت ذاته بللفقراء العاملين والقيام في افرص العمل الالئق 

 على مدى السنوات العشر الماضية، بل تقريبًا على حالها الشرق األوسطوبقيت مستويات اإلنتاجية في  
آذلك بقيت . ٢٠٠٧ و١٩٩٧ بين عامي سنويًا في المائة ٠٫٢انخفضت في واقع األمر بما متوسطه 

ويعيش خمس العّمال بأقل من دوالرين . الة مرتفعة بينما بقيت معّدالت البطعلى حالهامستويات العمالة 
 وفي شمال أفريقيا، ارتفع نمو ).ج٢٠٠٨؛ مكتب العمل الدولي، ٢٠٠٨فهيم، . (في اليومأمريكيين 

 ون، لكن خمسي العّمال يعيش)٢٠٠٧ - ١٩٩٧( في المائة ١٫٤اإلنتاجية، إذ بلغ متوسط النمو السنوي 
 ).ج٢٠٠٨مكتب العمل الدولي،  (في اليومأمريكيين بأقل من دوالرين 

 من بلدان حفنةويصعب استعراض الصالت بين اتجاهات التعليم واإلنتاجية والعمالة.٩٦ حتى فيما يتعلق ب 
ويتمثل أفضل مؤشرات المهارات المتاحة في نسبة . هذه المجموعة بسبب انعدام البيانات الحديثة القابلة للمقارنة

. سّكان الذين جاوزوا الخامسة عشرة من العمر والقادرين على القراءة والكتابةنسبة ال المعّبر عنها بالمتعّلمين

                  
 ويقوم. نموا البلدان أقل من منها ٥٠ تعتبر نامية، منطقة أو ناميا بلدا ١٣٧ تضم قائمة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يضع   15

 ٧٥٠ من أقل سنوات ثالث مدى على للفرد المقدر اإلجمالي القومي الدخل متوسط (الدخل انخفاض: معايير ثالثة على التصنيف
 من المتعلمين ونسبة والتعليم والصحة التغذية مؤشرات إلى باالستناد (البشرية األصول مرآب مؤشر وضعف ،)يًادوالرًا أمريك

 في التقليدية غير األنشطة ونسبة والصادرات الزراعي اإلنتاج استقرار عدم معايير إلى باالستناد (االقتصادي والضعف ،)البالغين
 المعني السامي المتحدة األمم ممثل مكتب) (الطبيعية الكوارث بسبب المشردين والسكان االقتصاد صغر وعائق والخدمات التصنيع

 ٢٩ ؛ www.un.org/special-rep/ohrnls/ldc الصغيرة، الجزرية النامية والبلدان الساحلية غير النامية والبلدان نموا البلدان بأقل
 ).٢٠٠٨  يناير/الثاني انونآ
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 ربط تطوير المهارات بنمو اإلنتاجية والعمالة في البلدان النامية والمتقدمة

وإذ يجب التحفظ في االستنتاجات بسبب صغر .  الصالت بين هذه المتغيرات الثالثة٧-٢ الشكل ويلّخص .٩٧
، يظهر من هذا الشكل أن )مقارنة بعدد البلدان الكبير في هذه المجموعة(حجم العّينة التي ُأتيحت بشأنها بيانات 

 قد سّجلت أفضل اإللمام بالقراءة والكتابةيث  من حين إنتاجية العمل وأعالها نسبًاأفضل البلدان أداء في تحس
  .متوسط أداء آمجموعة في تخفيض نسبة الفقراء العاملين

أعلى نسب للمتعّلمين مقارنة في زيادة إنتاجية العمل و نسبيًاوفي البلدان الستة التي سّجلت أداء أحسن  .٩٨
  نقاط مئوية في٥تخفيض بنسبة رنة ب نقطة مئوية، مقا١٥بغيرها، بلغ متوسط انخفاض نسبة الفقراء العاملين 

رتفع فيهما وقام بلدان ي.  في اإلنتاجيةنسبيًا منخفضًاسّجل تحّسنا تالبلدان التي ترتفع فيها نسبة المتعلمين لكنها 
بتخفيض نسبة الفقراء العاملين بما يعادل على ) باآستان والهند( معّدالت األمية أيضًا نمو اإلنتاجية وترتفع

  .  نقطة مئوية١٣قاط مئوية و ن٤التوالي 

   اإلنتاجية ونسبة المتعّلمين والفقراء العاملون :البلدان النامية  :٧-٢الشكل 

البلدان النامية 
وم، 2005-1995 ي الي تغير نسبة الفقراء العاملين بأقل من دوالرين أمريكيين ف

ة العمل (1995-2005) ومحو األمية  مجّمعة حسب األداء النسبي للبلدان في إنتاجي
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اإلنتاجية ونسبة عالية 
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 نمو منخفض نسبيًا في 
اإلنتاجية لكن نسبة 

المتعلمين مرتفعة نسبيًا

ثمانية بلدان 

                 

ستة بلدان  بلدان اثنان 

    
 .٢٠٠٧ ،معهد اإلحصاءات التابع لليونسكو/  اليونسكو؛ أ٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، : مصدرال

 
 16 . ساآن قياس استخدام يتطلب ما وهو للمقارنة، قابلة لفترات بالنسبة متاحة غير بالمتعلمين الخاصة االتجاهات   بيانات
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

  التصدي لنقص المهارات في البلدان   ٢-٣-٢
  والقطاعات عالية النمو

 نقص المهارات من ازدهار القطاعات عالية اإلنتاجية وازدهار اإلنتاج المحلي باالنتقال إلى أنشطة يحّد .٩٩
  :ذات قيمة مضافة أعلى

 مرتفعة النمو وتيرة الطلب على عّمال ذوي مهارات أعلى سيويةآلالبلدان ا  فيت التنمية السريعةحث 
وطيلة سنوات عّدة أشارت التقارير .  الطبي والقانوني ومديري أعمالوموظفين مهنيين في المجال

. ١٧ إلى نقص في العّمال الماهرين في الصين والهندةاإلعالمية واستقصاءات الشرآات متعددة الجنسي
في الصين إلى تحسين مستوى المهارات العام للقوة العاملة وضمان أال حديثة وتهدف مبادرات حكومية 

الصين، معهد دراسات العمل، (ية المهارات عائقا أمام زيادة العمالة والنمو االقتصادي نوعضعف صبح ي
٢٠٠٧ .( 

انتشارهما، ال يتسمان بنوعية  رغم تحّسن ، التعليم والتدريبنمن أ، يسود قلق عام أمريكا الالتينيةوفي  
زيادة المحتوى المهني للتعليم  بةالمطالبإلى  وهو ما أّدى. اب بالمهارات الالزمة لسوق العمل الشبتزود

 .الثانوي

 .١٨ ما يعتبر أصحاب العمل نقص المهارات عائقا أمام ازدهار األعمال والعمالة، غالبًالدول العربيةاوفي  
ب لوظائف القطاع العام، الذي آان المستخدم على إعداد الطالبلدان هذه الفي وقد دأبت النظم التعليمية 

 فهيمي، -أسد ورودي (ق العمل، ولم تقم صالت آافية مع القطاع الخاص  سولوافدين إلىالرئيسي ل
٢٠٠٧(. 

لكن .  تحسين تطوير المهارات وتدارك ثغراتهاموذج استجابة وطنية فّعالة موّحد لتحديوال يوجد ن .١٠٠
  .  يشكالن عاملين حاسمين ضمن طائفة االستجابات المتنوعةتحسين التنسيق وتوسيع نطاق توافر التدريب

  فّعاًال سبيًالل تحسين التنسيق بين أصحاب العمل الباحثين عن العّمال ومقّدمي التعليم والتدريبيشك .١٠١
ومشارآة أصحاب العمل على المستوى .  للحد من سوء الربط بين نواتج التعليم والتدريب وفرص العمالةوممكنًا

 :المحلي أو القطاعي ذات أهمية قصوى لألسباب الثالثة التالية

، تساعد مشارآة أصحاب العمل في إدارة مؤسسات التدريب على إبقاء المؤسسات على علم أوًال 
بالتكنولوجيات المتغيرة، ونوع التجهيزات التقنية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة في مكان 

 قائمة على ووضع معايير. العمل، والقطاعات والوظائف والمهارات التي يرتفع أو يتراجع الطلب عليها
 بحيث تحّسن مالءمةالكفاءات في إطار تعاون وثيق مع القطاع يمكن أن يساعد على جعل التدريب أآثر 

 . دّربين لالستخدامتالمهارات المكتسبة قابلية الم

 في إطار اتفاقات  أحيانًا-، يمكن أن يوفر أصحاب العمل التعّلم التجريبي بقبول متدربين أو تالمذة ثانيًا 
 . مّما يعّزز التعّلم المنهجي والمدرسي عن طريق التطبيق العملي-دام الحق استخ

دّربين لديهم أن يبقوا ت، يمكن االستفادة من آليات المعلومات الرجعية التي يمكن ألصحاب العمل والم ثالثًا
قعات في من خاللها مقّدمي التدريب على علم بصورة منهجية بما إذا آانت نوعية التدريب توافق التو

وينّظم ذلك أحيانا بصفة مباشرة ضمن دائرة سوق العمل داخل مؤسسات التدريب، آما يمكن . العمل
 . الوطنيةإلدارات االستخدام المحلية التابعة االستخدامتنسيق األمر في أماآن أخرى عن طريق مكاتب 

تدارك وجهي سوء ربط ذلك ال بد من وضع نظام تدريب قائم على المجتمع المحلي والقطاعات بغية ل .١٠٢
ويمثل هذا أحد األهداف الرئيسية لسياسات إصالح التدريب المهني . نوعيته التدريب ومالءمة:  وهما،المهارات

ويجري في العديد من البلدان النامية تعزيز الصالت بين التعليم ). ٦-٢اإلطار انظر  (مثًالالجاري في مصر 
دف توفير المهارات المهنية واإلدارية التي يتطلبها قطاع خاص العالي والقطاع الخاص على نحو متزايد به

   .مّطرد النمو

                  
 ٦٠٠ بشأن اإليكونوميست بمجموعة واالستشارة البحث لوحدة التابعة الشرآات شبكة مؤخرًا أنجزتها استقصائية دراسة   خلصت 17
 وقد. آسيا شرق وجنوب الصين في الشاغل شغلهم آان الموظفين نقص أن إلى في آسيا، تنشط الجنسية متعددة شرآات في تنفيذي رمدي
 ).٢٠٠٧ اإليكونوميست،) (الماهرين العّمال رواتب ورفع والبيروقراطية األساسية البنية مشاآل بعد (الهند في شاغل أآبر رابع آان

 من عّينة إلى المنتمية المستجوبة الشرآات من المائة في ٢٧ صّرحت الدولي، البنك معهد أنجزها صائيةاستق دراسة   مثًال في 18
 ).٢٠٠٦ تان، (العائق األهم مثلت العاملة القوة ومهارات التعليم بأن العربية الدول
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  ٦-٢اإلطار 

 ضرورة إصالح نظام التدريب:  مصر

بّينت دراسات متنوعة أن نظام التدريب المهني والتعليمي المصري ال يوفر المهارات التي يطلبها أصحاب 
  :العمل والشباب لألسباب التالية

 ارآة أصحاب العمل في إدارة مراآز التدريب؛عدم آفاية مش 

 ضعف الصالت بأصحاب العمل، التي من شأنها تيسير التوظيف بعد التدريب؛ 

 تدني تدريب المدرسين وأجورهم؛ 

 تقادم التجهيزات؛ 

 ترآز تدريب النساء في المهن التقليدية؛ 

  الحال ربما؛تدني نوعية التدريب ونقص االهتمام بالنظرية والتطبيق؛ ومن ثم بطبيعة 

 .عدم تقدير الطالب ووالديهم للتدريب المهني 

تنسيق سياسة التدريب في إطار المجلس : وتشمل الجهود الرامية إلى التصدي للتفكك ولمواطن الضعف ما يلي
األعلى لتنمية الموارد البشرية؛ تحسين نوعية التدريب بواسطة االستثمار في المقّررات وتحسين رواتب المدّرسين 

؛ توفير إعادة )التدّرب داخل المنشآت(والجوانب التطبيقية ) الدروس(تقديم تدريب يجمع بين الجوانب العامة و
  .التدريب للعّمال البالغين في إطار صندوق التنمية االجتماعي

 .٢٠٠١؛ فان إآلين وآخرون، ٢٠٠٥؛ دوغوبي ونيسبوروفا، ٢٠٠٥؛ عامر، ٢٠٠٨فهيم، :  المصادر

 هذا التدفق األآبر للمعلومات المتعلقة بنوعية ومستويات التدريب تدريبزيادة تقديم ال يجب أن تصاحب .١٠٣
وتربط نظم التمويل العامة .  وإال فلن يكون باستطاعة مؤسسات التدريب االستجابة وتكييف تدريبها-الالزمة 

، بصفة متزايدة، إماة المرآزية وتمويلها على نحو مّطرد بنواتج العمالة، إّما فيما يتعلق بمؤسسات التدريب العام
 لالستجابة إلى الت قوية مع أصحاب العمل الباحثين عن العّمالبد من إقامة ص وال. مؤسسات التدريب الخاصة

 . ١٩هذه التطلعات المتعلقة بالمسؤولية

داء، ة عن األاءلوترّآز أساليب تمويل تطوير المهارات بصفة متزايدة على القدرة على تلبية الطلب والمس .١٠٤
الرسوم التي يدفعها ) ٢( ؛ التي يتحّملها أصحاب العملالرسوم على مجموع األجور،) ١(: وهي تشمل ما يلي

الدعم ) ٤( ؛التمويل الذاتي لمؤسسات التدريب بواسطة إنتاج سلع وخدمات وبيعها) ٣( ؛دّربونتالمنشآت أو الم
تدريب في االقتصاد غير المنظم وتقديم القطاع توسيع نطاق تقديم المنظمات غير الحكومية لل) ٥( ؛المجتمعي

ج على وتتوقف فعالية هذه النُه). ٩، الصفحة ٢٠٠٤يوهانسن وآدامس، (الخاص للتدريب في االقتصاد المنظم 
لعّمال، وتحسين فعالية لعوامل عديدة مثل برامج تطوير أسواق التدريب بإبراز فائدة التدريب ألصحاب العمل و

ارات خدمات العمل أو العمالة، وتقديم معلومات عامة عن أداء فرادى المؤسسات بغية إدارة الضرائب وإد
  . ةاءلمساعدة المستهلك على اتخاذ قرار واع وتحسين المس

 – هو شكل من أشكال زيادة استثمار القطاع الخاص في تطوير المهارات التعلم في مكان العملوتشجيع  .١٠٥
وبتغير التكنولوجيات أو المنتجات، يزداد . في القوة العاملةأصًال ارآين وهو موّجه إلى العّمال البالغين المش

وال مجال لسوء الربط بين التدريب المقّدم في مكان العمل . وعي أصحاب العمل بالمهارات التي يحتاجها عّمالهم
لعّمال قادرين  اويتمثل عنصر الحسم في ضرورة أن يكون.  فعًالمةوأنواع ومستويات المهارات المحّددة الالز

 باالستناد إلى ما اآتسبوه من - ويتعلق األمر بالمهارات األساسية والقابلية للتعلم ومهارات االتصال -على التعّلم 
ويتمثل التحدي الثاني في الحفاظ على بيئة سياسات تشجع العّمال وأصحاب العمل . تعليم وتدريب قبل العمل

وتشكل هذه المسألة في حد ذاتها .  أو تقّدم لهم حوافز لهذا الغرضعلى توسيع نطاق التدريب في مكان العمل
  .  من هذا التقرير٣موضوع الفصل 

الشابات ال يشمل، في أغلب األحيان، إال و  الفتياتوتتمثل أحد أسباب ثغرة المهارات في أن تدريب .١٠٦
ائق التي تمنع النساء من وتخطي العو.  من أن يشمل طلبات سوق العمل الجديدةمهنية تقليدية بدًالت مجاال

                  
 بلدان في التدريب في الستثماربا متعلقة استقصائية دراسات بيانات مجموعة على لالطالع ،٢٠٠٤و ٢٠٠٢ غالهاردي،   انظر 19

 . أخرى ومناطق األمريكتين في مختارة

33 



 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

  ٧-٢اإلطار 
 إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في التدريب المهني الوطني في بوتسوانا

قامت سلطة التدريب في بوتسوانا، بالتعاون مع إدارة شؤون النساء التابعة لوزارة العمل والشؤون الداخلية، 
" دئ المساواة بين الجنسين في التدريب المهني والتعّلم القائم على العملسياسة وطنية بشأن إدماج مبا"بصياغة 

  : تنّص على األهداف التالية) ٢٠٠٠(

 زيادة وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهنيين والحد من تخليهن عن التدريب ما أن يبدأنه؛ 
وعي بها، عن طريق استخدام لغة تشمل الحد من تجاهل مؤسسات التدريب المهني لقضايا الجنسين وزيادة ال 

الجنسين في المقّررات، وتحسين مواقف المدّربين والمعّلمين واإلداريين تجاه الفوارق القائمة على نوع الجنس 
والمساواة واإلنصاف في التدريب المهني وتحسين التدريب القائم على نوع الجنس بغية تجاوز القوالب 

 والضرر المرتبطة بنوع الجنس؛
 إبراز عناصر التحرش الجنسي والتوعية به، ووضع آليات إبالغ واستجابة صارمة؛ 
وضع وتنفيذ نظام جمع منتظم للبيانات وإبالغ جميع مؤسسات التدريب المهني بالمعلومات المصّنفة حسب نوع  

 . مهنيالجنس والمتعلقة بوضع الرجال والنساء واحتياجاتهم التدريبية من أجل الحد من التمييز ال
 .٢٠٠٦سلطة التدريب في بوتسوانا، :   المصدر

المبادرات السياسية لمواجهة التحّديات  )١٠-٢ - ٨-٢ األطر(مايكا اأمثلة من الهند والبرازيل وجوتجسد  .١٠٧
 بالفعل في  األشخاص الذين يعملون التالي سبل مساعدةالجزءويبحث . واإلدماجالمتعلقة بالتنسيق والتوسيع 

 . اآتساب المهارات المطلوبة في وظائف االقتصاد الرسمي عالية اإلنتاجيةير المنظم على االقتصاد غ

  ٨-٢اإلطار 
  التصدي للفارق بين الطلب والعرض فيما يتعلق بتطوير المهارات في الهند

 القطاع ونمت اإلنتاجية بسرعة في. يتسم االقتصاد الهندي بتناقض آبير وتدّل المؤشرات على تزايد هذه النزعة
الحديث، وفي مقدمته الخدمات والنقل واالتصاالت والتصنيع، وما فتئت نسبة العمالة تنخفض في الزراعة وتزداد في 

 ١٢٫٨غير أن نمو العمالة ال يكفي الستيعاب الوافدين إلى سوق العمل، الذين يقّدر عددهم آل سنة بنحو . قطاع الخدمات
ومن .  المنتجة لألغلبية الساحقة من العّمال الذين يعيشون من االقتصاد غير المنظممليونًا، وال لخلق المزيد من الوظائف

المثير للقلق أن خّريجي التدريب المهني قد ال يكونون ذوي قابلية عالية لالستخدام بسبب سوء الربط بين ما تعّلموه وما 
اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية؛ (ة  سواء تعّلق األمر بالمهارات التقنية أو األساسي-يحتاجه أصحاب العمل 

  ).٢٠٠٧، تيمليز، ٢٠٠٧

ويشمل التوسيع والنوعية واإلدماج أهداف استراتيجية لجنة التخطيط فيما يتعلق بالتصدي لثغرة المهارات 
وجعل التدريب والتعليم مالئمين الحتياجات سوق العمل وتحسين وصول الفقراء والمحرومين إلى فرص تطوير 

 ).لجنة التخطيط، تقرير الفريق العامل المعني بتطوير المهارات والتدريب(رات المها

  

                  
 دراسة خلصت المثال، سبيل فعلى. القطاعات أو العمل مجاالت أو المهن بعض في والرجال النساء ترّآز إلى يشير المهني   التمييز 20

 أآبر تستخدم التي المحددة العشرة القطاعات أن إلى يةالالتين أمريكا في والتقني المهني التدريب في النساء مشارآة بشأن استقصائية
 ).  ٢٠٠١ وماتوساس، سيلفيرا (النساء تخص التسجيل حاالت من المائة في ٧٧ بأن أبلغت الطالبات من عدد
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توسيع البنية األساسية للتعليم والتدريب عشر مّرات من ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(تتوقع خطة الهند الخماسية : التوسيع
لتقديم التدريب على  معهد ومرآز للتدريب الصناعي تابع لوزارة العمل والعمالة، ٥٠٠٠٠ إلى قرابة ٥٠٠٠قرابة 

في ... ويكمن التحدي . "المهارات المالءمة لقطاعي الصناعة والخدمات والمهارات الالزمة للعمل الزراعي والريفي
وإذا أردنا أن يكون عّمالنا قابلين .  في المائة٥٠ في المائة الحالي إلى نحو ٥زيادة القوة العاملة الماهرة من معّدل 

ويجب أن تواآب . ء البنية األساسية المالءمة للتدريب على المهارات واعتمادها ولنشر التدريبلالستخدام فعلينا إنشا
رئيس الوزراء " (معاهد التدريب الصناعي الطلبات التكنولوجية للصناعة الحديثة وتوّسع مجال المعارف التقنية

  ).، نيودلهي٢٠٠٧أبريل /منموهان سنغه في مؤتمر العمل الهندي، نيسان

وبمساعدة البنك الدولي، ينتظر . تهدف الخطة إلى تعزيز مرافق التدريب وأدواته وقدراته ومقّرراته: عيةالنو
وستمنح لجان اإلدارة . سترتبط على نحو وثيق بالصناعة" مراآز امتياز" معهد تدريب صناعي إلى ٥٠٠أن يتحّول 

غير أن . دارة فرادى مراآز التدريب الصناعيالصناعية استقاللية أآبر من حيث التمويل وصياغة البرامج بهدف إ
  .حكومات الواليات ستحتفظ بملكية تلك المراآز وستواصل تنظيم القبول والرسوم

ويملك القليل منهم .  في المائة من العّمال الهنديين من االقتصاد غير المنّظم٩٠يعيش ما يزيد على : اإلدماج
إلى  وترمي مبادرة تطوير المهارات. يتهم وقدرتهم على آسب الدخلالمهارات الالزمة للمساعدة على تحسين إنتاج

تزويد مليون عامل بمهارات القابلية لالستخدام على مدى السنوات الخمس المقبلة ثم تزويد مليون عامل بتلك 
قصير وتجمع شراآة القطاعين العام والخاص في إطار هذه المبادرة بين تقديم تدريب .  المهارات آل سنة بعد ذلك

وتستهدف البرامج الفقراء واألفراد الحاصلين على تعليم متواضع، الذين تعوزهم إمكانات . األجل ومنح الشهادات
وتقوم وزارة العمل . االلتحاق ببرامج التدريب العادية طويلة األجل بسبب ارتفاع الكفاءات والتكاليف المطلوبة للقبول

: دولي بتنفيذ برنامج نموذجي يرّآز على أربعة تجمعات صناعية هيوالعمالة في إطار شراآة مع مكتب العمل ال
وعّمال ) تيروبور، تاميل نادو(، والنسيج )فيروزآباد، أوتار برادش(، والزجاج )مراد آباد، أوتار برادش(النّحاس 

فسية وقابلية العّمال وإذ يتوّخى البرنامج المساهمة في تحسين إنتاجية المنشآت وقدرتها التنا). دلهي(الخدمة المنزلية 
لالستخدام في التجمعات الصناعية، يقوم أيضًا باختبار تنفيذ األطر والمنهجيات المتعلقة بتوفير المهارات والتصديق 

  . عليها في القطاع غير المنظم
  .٢٠٠٨راتنام وشاتوفردي، :   المصدر

  

  ٩-٢اإلطار 
   الصناعات الجديدة في البرازيلعلىالتدريب 

تحديات التكنولوجيات الجديدة وهدف توسيع التنمية الصناعية بحيث تشمل مناطق جغرافية جديدة في آانت 
.  الرامية إلى الشروع في تنفيذ برنامج جديد للتعليم والتدريب،البرازيل أسباب مبادرة اتحاد الصناعات الوطني

، يخّطط برنامج )٢٠٠٢-١٩٩٥(دة تدريب العّمال وباالستناد إلى برنامج تأهيل العامل التابع للخطة الوطنية بشأن زيا
التعليم من أجل الصناعة الجديدة في البرازيل لتوسيع نطاق ووظائف الخدمة االجتماعية الخاصة بالعّمال وأسرهم 

ويدعم التدريب . وخدمة التدريب الصناعي الوطنية بحيث تشمل التعليم والتدريب المهنيين األساسيين والمستمرين
وهو يرمي إلى االستجابة إلى متطلبات أصحاب العمل فيما يتعلق بتحسين . ستراتيجية للتنمية الصناعيةالخطة اإل

ويسعى إلى . مهارات العّمال األساسية بقدر آبير بحيث يسعهم قراءة التعليمات وتفسير المخّططات وتبادل المعارف
عاملين في الصناعة، وهم حاليًا إما أّميون أو  في المائة من ال٤٠فمن المتوقع أن يكّمل : تحقيق أهداف طموحة
 عامل تعليمهم ٧٠٠٠٠٠ سنوات من التعليم، تعليمهم األساسي؛ ومن المتوّقع أن يكّمل قرابة ٨حاصلون على أقل من 

 ومتقدمًا ومتواصًالأوليًا   صناعيًاآما سيقّدم البرنامج تدريبًا. المتوسط وأن يحّسنوا مهاراتهم األساسية والمهنية
 في المائة ٤٠ومن المتوقع أن يشغل خّريجو البرنامج، و.  بالتعليم الرسمي مرتبطًا متوسطًا تقنيًا، وتعليمًاومتخصصًا

ويرآز البرنامج باألساس . منهم من التقنيين، مليون وظيفة صناعية جديدة من المزمع خلقها في الصناعات الجديدة
  . المحليةمجتمعاتهم  /على العاملين في الصناعة وأسرهم

 .٢٠٠٨ غاالر،   :المصدر
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

  

  ١٠-٢اإلطار 

 اإلنتاجية وتطوير المهارات ووآالة التدريب الوطنية في جامايكا 
 )وآالة التدريب الوطنية /صندوق استئماني لتدريب العمال والموارد البشرية(

فقد آان ". هوة اإلنتاجية"قليص  في ت٢٠٣٠يتمثل أحد أهداف الخطة اإلنمائية الوطنية الممتدة إلى غاية عام 
 في المائة سنويًا على مدى العقد ونصف العقد ٠٫٤نمو إنتاجية العمل في جامايكا أضعف نمو في المنطقة إذ بلغ 

ويفّسر ضعف اإلنتاجية بانخفاض مستوى اعتماد التكنولوجيات الجديدة وبطء االرتقاء بالمهارات وضعف . الماضيين
لذلك تتمثل . اد وترّآز النشاط في السياحة والتعدين محدود التنوع ونمو االقتصاد غير المنظمارتباط التعليم باالقتص

استجابة الخطة اإلنمائية الوطنية في توفير حوافز لتطوير المنشآت وأدائها واعتماد جميع مقّدمي التعليم والتدريب 
  .نشآت القطاع الخاصإطار مؤهالت وطني وزيادة برامج التدريب القائمة على التعاون مع م

ومرآز اإلنتاجية في جامايكا، وهو منظمة ثالثية تمّولها وزارة العمل والضمان االجتماعي وتضم ممثلين من 
اتحاد أصحاب العمل في جامايكا ومن اتحاد نقابات جامايكا، يساعد الشرآات على تشخيص ثغرات اإلنتاجية والقدرة 

ويؤثر في اآلن ذاته على مقّررات التعليم الثانوي والعالي آيما توفر برامج على المنافسة وتصميم الحلول المناسبة 
ويعمل المرآز مع فرع التدريب في المنشآت التابع لصندوق تدريب . التدريب والتعليم الرامية إلى بناء الكفاءات

ريب على إنتاجية العمال والموارد البشرية، من أجل وضع منهجية لقياس اإلنتاجية ترمي إلى رصد تأثير التد
  .المنشآت
 .٢٠٠٧ماك آردل، :   المصدر

  دور التدريب: النهوض بالتنظيم ٣-٣-٢
 للموارد ينبغي للدول األعضاء أن تحدد سياسات لتحقيق التنمية والتعليم والتدريب والتعّلم المتواصل

 المنظم إلى عمل الئق يندمج تتصدى للتحدي المتمثل في تحويل أنشطة االقتصاد غير... ، من شأنها أن البشرية
 في الحياة االقتصادية العادية؛ وينبغي وضع سياسات وبرامج تهدف إلى خلق الوظائف الالئقة وإيجاد فرص آليًا

 عن اعتماد المعارف والمهارات المكتسبة سابقًا بغية مساعدة العّمال وأصحاب العمل على فضًالالتعليم والتعّلم، 
  )). د(٣، الفقرة )١٩٥رقم  (٢٠٠٤توصية تنمية الموارد البشرية، (لمنظم االنتقال إلى االقتصاد ا

آما وردت في  (٢٠٠٠ المناقشة العامة لمؤتمر العمل الدولي بشأن المهارات في عام وتعالج استنتاجات .١٠٨
، والتوصية الالحقة بشأن ٢٠٠٢بشأن االقتصاد غير المنظم في عام العامة  المناقشة استنتاجات، و)١الفصل 

.  الصالت بين زيادة التدريب وتحسينه وتنظيم العمل والمنشآت،)١٩٥رقم  (٢٠٠٤ارد البشرية، تنمية المو
. ال في مكان العمل ويخلق المنافسة النزيهة فيما بين أصحاب العملالعّمحقوق ن ظروف العمل وفالتنظيم يحّس

  .ذ القانون ولوائح العمليوّسع التنظيم األساس الضريبي ويسّهل إنفاف، أما بالنسبة للمجتمع

تطوير المهارات ال يمثل ، ة العمل الدوليالثالثية لمنظمةمناقشات الجات ا مشار إليه في استنتهووآما.١٠٩  
أخرى، عوامل ومن بين . رئيسي وإنما هو عامل مساهم - وال الشرط الضروري الوحيد للتنظيم -العامل الحاسم 
بذل وتحسين الربط بين المهارات و.  المنظملعمالة في االقتصاد أهمية السياسات في زيادة نمو ايجب إبراز

ويجب . فرص العمل يتيح ًاواسع ًا منظمًا اقتصاد أفضل يعنيتطوير مهاراتالجهود لتحقيق التنظيم عن طريق 
 فرص العاطلين عن العمل أو الذين ال يعملون بما يكفي، بما في ذلك تقديمتسريع وتيرة خلق الوظائف الستيعاب 

، سيستمر االقتصاد غير وفي غياب خلق الوظائف. المنظملذين يعملون في االقتصاد غير ل  أحسناستخدام
  .المنظم في استيعاب نسب آبيرة من القوة العاملة التي ال يمكنها إيجاد عمل الئق رغم المؤهالت العالية

 في وتوجد.  منظم واسع مع اقتصاد غيروفي العديد من البلدان النامية يتعايش اقتصاد منظم واسع .١١٠
 في  موارد الرزق آسبتخدام التدريب آمعبر لالنتقال من فرصة سانحة الس بالتحديدهذهمجموعة البلدان 

  . االقتصاد غير المنظم إلى عمل الئق ومنتج أآثر في االقتصاد المنظم

العّمال مساعدة  صريحة تشمل تطوير المهارات من أجل عامةوتتبع بلدان عديدة سياسات وبرامج  .١١١
ناقش هذه الجهود وت. ٢١ والئقةومنتجة دائمةومن ثم خلق عمالة والمنشآت على االنتقال إلى االقتصاد المنظم، 

                  
ة   الندوة لغرض المجّمعة والمقاالت التقارير انظر االطالع، أجل   من   21 ة  العمل  األقاليمية لمنظم شأن  الدولي صاد  ب ر  االقت نظم  غي  :الم

ر  االقتصاد تنظيم بشأن التجربة لتقاسم جنيف، ،٢٠٠٧ نوفمبر/الثاني تشرين ٢٩-٢٧ في المعقودة التنظيم، إلى التمكين من االنتقال    غي
 .  المنظم
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 الحضرية عالية المناطق تحسين الوصول إلى تطوير المهارات الجيدة خارج يتمثل الشرط األول في .١١٢
عزز ت أن اي من شأنهمالءمة الت إلى برامج التعليم والتدريب الفي بلدان نامية عديدة، ،وصول الناسو. النمو

 األمية حصول الشباب ببساطة فرص التدريب؛ وتعيقفقد تنعدم . في الغالب غير آافإنتاجيتهم في العمل يظل 
تمكين ل ال تكون فعالة بما يكفيهظة الثمن أو تكون خدمات التعليم والتدريب باقد والكبار على التدريب المهني؛ و

دّربين من االنتقال إلى وظائف أحسن؛ وال يلبي التدريب احتياجات بعض الفئات السكانية، مثل النساء أو تالم
 . ل المهاجرينالعّما

لكن المسألة السياسية . وقد تحسنت نسب التسجيل والحضور الخاصة بالتعليم في معظم البلدان النامية .١١٣
وفي أمريكا . مهنية في االقتصاد المنظم الاترالتعليم ومالءمته للقابلية لالستخدام والمسانوعية باتت األسمى 

 في المجاالت ال سيما و،م الثانوي المتصلة بالعمل أو المهاراتزيادة عناصر برامج التعليالالتينية، ثمة مناداة ب
رات المرتبطة تمكين الطّالب من اآتساب أسس المهارات التقنية والمهامن أجل  ، الهامشيةةالريفية والحضري

إلى والجهود الرامية ). ١٣، الصفحة ٢٠٠٧بييك، ( فرصة أفضل لدخول سوق العمل،  التي ستمنحهم،بالعمل
رتبط  األساسي والعام من جهة، والتدريب المين وتحسين الصلة بين التعليمالنقائص في التعليم الرسميتدارك 

 :  ، وهي ممارسات حسنة يجب اعتمادها على نحو أعمبالعمل من جهة أخرى، تكشف النّقاب عن

هندوراس التعليم تقدم مراآز التعليم من أجل العمل في   .الربط بين مؤسسات التدريب المحلية والوطنية 
والتدريب باألساس إلى النساء الفقيرات في المجتمعات المحلية الريفية والحضرية ذات المستويات 

وتعتمد هذه المراآز على عمليات تقييم االحتياجات المحلية ومشارآة المجتمع المحلي، . التعليمية المتدنية
ويجمع التدريب بين التدريب على . فوبلكنها تتصل أيضًا بمؤسسة التدريب المهني الوطنية، اإلن

المهارات األساسية، مثل التدريب على تعلم القراءة والكتابة ومسائل المساواة بين الجنسين، والتدريب 
. ، والتدريب على روح المبادرة)في الزراعة والصناعة الزراعية والتجارة والخدمات(التقني والمهني 

 في المائة ١٣٦ أن االستخدام في المجتمعات المحلية زاد بنسبة وخلص تقييم للتأثير أجري مؤخرًا إلى
؛ أويينس وآخرون، ٢٠٠٧روزال (عقب التدريب وزيادة االستثمار واعتماد التكنولوجيات الحديثة 

٢٠٠٠ .( 

أدمج برنامج التدريب من أجل العمل   .الجمع بين التعليم االستدراآي وخدمات االستخدام والتدريب التقني 
الشباب والنساء الفقراء غير العاملين بما يكفي والعاطلين عن العمل في سوق ) ٢٠٠٦-١٩٩٧(يرو في ب

العمل عن طريق مالءمة التدريب المهني مع خبرة وحماس المتدّربين، واستهداف الطلب في سوق العمل، 
نامج في معاهد ويطّبق البر. وال سيما طلب المنشآت الصغيرة المحلية، وإدماج الخبرة في مكان العمل

التدريب الرسمية، ويشّدد على تدريب المدّربين على التكنولوجيات الجديدة وأساليب التدريب، وأيضًا على 
 بين التدريب التقني والتعليم االستدراآي عند االقتضاء، وربط التدريب بخدمات االستخدام الجمعسبل 

لبداية، في القانون العام المتعلق بالتعليم في عام وُأدمج البرنامج الذي مّوله المانحون في ا. الالمرآزية
 ). ٢٠٠٧التدريب الخاص ببرنامج العمل،  (٢٠٠٣

يجب أن تراعي البرامج التي تستهدف النساء أو الرجال   .مراعاة احتياجات النساء في مجال التدريب 
لتدريب، مثل والنساء، الظروف الخاصة التي تؤثر في قدرات النساء على االستفادة من فرص ا

. المسؤوليات األسرية وعبء العمل أو الطابع الموسمي للعمل أو القدرة على السفر إلى مراآز التدريب
وبعض الطرق التي يمكن أن تطبق من خاللها السياسات العامة معايير استهداف النساء العامالت، نابعة 

نظيم التدريب بطرق تكون في من تجربة القطاع الخاص وغير الحكومي، حيث بادرت النساء إلى ت
المكاتب المحلية يتزايد / المكاتب الصغيرةقطاعويبدو أن العمل عن بعد، مثًال، في . متناولهن ومفيدة لهن
وهو حيز عمل من نوع جديد مالئم جدًا فيما يبدو لمساعدة النساء على تحسين . سيويةآلفي بعض البلدان ا

ساسية والشبكات وإعانات االستخدام التي تقترن في العادة وصولهن إلى تطوير المهارات التقنية واأل
  .٢٢بالعمل في االقتصاد المنظم

                  
 المشاريع ةإقام على المهني التدريب تقدم التي ماليزيا، في" eHomemakers "بـشبكة المتعلقة المعلومات انظر المثال، سبيل   على 22

 أخرى وأشكال واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في بيوتهن من العامالت للنساء الشبكات، وإقامة والشريعة المالي والتخطيط
 ).htpp://www.ehomemakers.net اإللكتروني العنوان على متاح (المكتبي الدعم أعمال من
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برامج "تستهدف البرامج المسماة   .استهداف البالغين من الشباب الذين لم يحصلوا على تعليم ثانوي جيد 
وتتيح مثل هذه البرامج . الكبار الذين لم يحصلوا وهم يافعون، ألسباب ما، على تعليم آاف" الفرصة الثانية

عمومًا توقيتًا مرنًا ودروسًا قصيرة األمد وخدمات اجتماعية، حيثما يلزم األمر، لتيسير الدخول إلى سوق 
 وزارات التعليم واالقتصاد ٢٠٠٢ مثًال، الذي أطلقته عام شيليكاليفيكاويهدف برنامج . العمل المنظم

لمدرسي ونوعية التدريب التقني واالعتماد الوطني والعمل في شيلي، إلى تحسين مستوى التعليم ا
، منح البرنامج ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٢وخالل الفترة الممتدة من . للمهارات والكفاءات ومعلومات سوق العمل

 في المائة ٩٫٧ شخص؛ وزادت مستويات دخل الذين أآملوا الدروس بنسبة ٧٤٠٠٠شهادات لما يقارب 
 ).   ٢٠٠٨غاالرت، ( في المائة ٥٫٧بنسبة في المتوسط، وزاد معّدل استخدامهم 

قد يتطلب هذا   .مساعدة العمال المهاجرين الريفيين على الحصول على عمل في القطاع الحضري المنظم 
آما هو الحال في الصين مثًال، حيث تتمثل إحدى استراتيجيات . األمر آذلك أشكال تدخل أو دعم موّجهة
قر في الريف، في مساعدة العّمال على االنتقال من العمل الريفي تعويض نقص المهارات والحد من الف

وفي سياق نهج ). ١١-٢ اإلطار( المنظم في المناطق الحضرية العملغير المنظم متدني اإلنتاجية إلى 
آخر، يجري توسيع برامج التعّلم عن بعد، آتعليم اإلنجليزية مثًال والبرمجة الحاسوبية وعلوم االقتصاد 

  ).٢٠٠٧وو، ( لتشمل عّمال االقتصاد غير المنظم الريفيين في المناطق ذات الخدمات الضعيفة واإلدارة،
 

  ١١-٢اإلطار 
 في الصين" قطر الندى"برنامج : تدريب العّمال الريفيين لشغل وظائف منظمة في المناطق الحضرية

مكافحة الفقر والتدريب امع بين ج، وهو برنامج "قطر الندى"، أطلقت الحكومة الصينية برنامج ٢٠٠٤في عام 
على المهارات، يشّجع الناس في المناطق الريفية الفقيرة على الهجرة إلى المناطق الحضرية التي تعرف نقصا حاّدا 

ويتمثل الهدف المعلن، حسب الفريق القيادي لمجلس الدولة المعني بالتخفيف من حدة الفقر والتنمية، . في المهارات
 شخص مسّن في المناطق الريفية الفقيرة ٢٠٠٠٠٠ ماليين مزارع شاب و٥ المهني المّجاني إلى في تقديم التدريب

وبرنامج ). ٢٠١٠-٢٠٠٦(ومساعدتهم على إيجاد وظائف في المدن خالل فترة الخطة الخماسية الحادية عشرة 
دة التوطين في المناطق ، الذي يشمل التدريب على المهارات وتقديم إعانات متواضعة ومساعدات إعا"قطر الندى"

وتشير . الحضرية التي تواجه نقصًا خاصًا في المهارات، يمثل جزءا من حملة حكومية طموحة واسعة للحد من الفقر
 مليون ١٫٦٥ مليون دوالر أمريكي لتدريب ٩٥ خّصص ٢٠٠٦التقارير الحكومية إلى أن مشروع ميزانية عام 

 مليون من هؤالء المتدّربين للعمل ١٫٣وذهب قرابة . ٢٠٠٥ائة عن عام  في الم٢٩مزارع تقريبًا، أي زيادة بنسبة 
في المناطق الحضرية، تحقيقًا لهدف البرنامج المتمثل في تدارك نقص اليد العاملة في المناطق الحضرية والحد من 

 التكامل على سوق وتهدف التشريعات الحديثة، وبخاصة قانون حماية العمالة، إلى إضفاء. الفقر في المناطق الريفية
. العمل الوطنية، بما في ذلك تقديم التدريب المهني لعّمال المناطق الحضرية المسّرحين وعّمال الريف المهاجرين

وترمي جهود أخرى إلى تحسين ظروف العمل آي تكون وظائف الصناعات آثيفة العمالة الموّجهة نحو التصدير 
 ماليين ٧٫٣ مليون وظيفة فقط من أصل ٤٫٨يم غوانغدون، أبلغ أنه تم ملء وفي إقل. أآثر استقطابا للعّمال المهاجرين

  . ٢٠٠٧وظيفة شاغرة في عام 
   : المصدر

State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development, China, 
http://en.cpad.gov.cn. 

ريب المهني الوطنية في أن خبراتها  مؤسسات التد توسيع النطاق فية ميزكمنت آل هذه األمثلة، وفي .١١٤
.  بين العرض والطلب على التدريبية تساعد في التوفيق الثالثإدارتها وبنيتها األساسية البشرية وهامواردو

مستوى الاألشخاص ذوي احتياجات ويتمثل التحدي الذي تواجهه مؤسسات التدريب في تكييف التدريب مع 
تزويدهم بالمهارات والكفاءات المطلوبة في من ذلك هدف وال. المتواضعةمهنية الرة خبالمتدني والتعليمي ال

ستساعد  التي ،المهارات والقدرة على التعلم، وتزويدهم في الوقت ذاته بالمنشآت الصغيرة التي قد تستخدمهم
 .تصاد المنظمد تكنولوجيات جديدة وتصبح قادرة على المنافسة في االقأن تعتم علىالمنشآت هذه بدورها 

وظائف االقتصاد المنظم أمام أولئك الذين لم فرص إلى فتح  االعتراف بالتعّلم األولي وترمي مخططات .١١٥
قة ويشمل التعلم األولي المهارات، بصرف النظر عن مكان وطري.  التدريب المهني المنظمإمكانيةب يحظوا

التعّلم "، أو ت أو عن طريق التلمذة غير الرسمية المجتمع المحلي أو في البياآتسابها، في مكان العمل أو داخل
أساس مهارات على اف يعني إصدار شهادات بشأن الواالعتر.  في االقتصاد المنظم وغير المنظم"بالعمل

 بسهولة  مساعدة أصحاب العمل على التعرفويهدف إصدار الشهادات إلى. االستجابة إلى مؤهالت معيارية
  . العّمال على الوظائف في االقتصاد المنظم، ومن ثم تيسير المنافسة بينعملمهارات وآفاءات طالبي العلى 
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نفس وللبلد .  تطوير المهارات في جنوب أفريقيا مهما للغاية بالنسبة إلىوآان االعتراف بالتعلم األولي .١١٦
اقتصاد ة ينتعش بمحاذا االقتصاد القائم على الصناعات والتكنولوجيا أنحيث خصائص بلدان نامية عديدة من 

 فصل لتدارك مخلفات اليووضعت الحكومة نظاما رسميا لالعتراف بالتعلم األول. جدًاغير منظم واسع 
م والتدريب والتوظيف في االعتراف بمهارات وتعلم الذين حرموا من الوصول إلى التعليعن طريق العنصري 

 نهج قائم على ها علىديآجانب تأإلى  ،م الجاريةويتوقع من إصالحات النظا). ١٢-٢اإلطار  (إطار رسمي
 .  ن فرص استخدام العاملين في االقتصاد غير المنظممهارات المهنية المكتسبة، تحسيالمؤهالت واالعتراف بال

 فعالية ات وإصدار شهادات بشأنها، ولتقييم المؤهالت الوطنية نهجا شامال الختبار الكفاءأطر وتضم .١١٧
ها وحتى ريتطوو -طر المؤهالت الوطنية حاجته إلى التزامات واسعة أوأثبت تنفيذ . مختلف مقّدمي التدريب

أثبت أحد "و. بعض التحذيراتيطلق الباحثون و). مثل إبقاء عمليات التقييم مواآبة للتكنولوجيات( الحفاظ عليها
و النظم دوتب.  القدراتمحدودةدان ل المؤهالت الوطنية، صعوبة تنفيذه في البأطرأحدث االبتكارات، المتمثل في 

    .٢٣)٥، الصفحة ٢٠٠٤يوهانسن وآدامس، " (لة التطبيقهفعالة وسبقدر أآبر  محدودة القائمة على آفاءات
 

  ١٢-٢اإلطار 
 االعتراف بالتعلم األولي في جنوب أفريقيا

وضعت السلطات المعنية بالمؤهالت في جنوب أفريقيا، داخل إطار المؤهالت الوطني، إجراءات ومبادئ 
وتضم المبادئ التوجيهية الشاملة التقييم والمعلومات الرجعية ونظم . مشترآة لالعتراف بالتعّلم األوليتوجيهية 

الصناعية خططا خاصة " السلطات المعنية بالتعليم والتدريب في القطاعات"وتطور . وإجراءات إدارة النوعية
لإلرشاد فيما يتعلق ) والبناء والتأمين والهندسةالسياحة والضيافة والرياضة مثًال، والصحة والرفاه (بقطاعات محددة 

بما في ذلك، عند االقتضاء، عن طريق (بإجراءات االعتراف بالتعلم األولي ووضع إجراءات التأّآد من المهارات 
ويستهدف بعض هذه القطاعات العّمال في االقتصاد غير . ، وتنظيم تقديم تدريب االرتقاء)المالحظة بدًال من الفحص

ويوّجه االعتراف بالتعّلم األولي نحو قطاع البناء الذي يستخدم بشكل غير رسمي عددا آبيرًا من العمال الذين . مالمنظ
ويتوقع أن يواصل النظام تشجيع التعّلم . ليست لديهم شهادات تسمح لهم بالوصول إلى الوظائف التي تتطّلب مؤهالت

  .المتواصل والدخول إلى العمل في االقتصاد المنظم
 .SAQA, 2004; Dyson and Keating, 2005 ;2006:    المصدر

 التنظيم آجزء من استراتيجيات تحسين بشكل مباشر المنشآت الصغيرة تنميةويمكن أن تدعم جهود.١١٨  
خلصت الدراسات االستقصائية المتعلقة بالمنشآت الكبيرة على سبيل المثال، و. اإلنتاجية والعمل الالئق
 المنشآت الصغيرة على نميةآينيا وزمبابوي إلى وجود تأثير إيجابي لكل آليات دعم توالصغيرة في غانا و

 وتوظيف  على الصعيد الداخليرياإلنتاجية، بما في ذلك التدريب في مكان العمل أو خارجه والبحث والتطو
التقنية أو إصدار عن طريق المساعدة دين األجانب، ونقل التكنولوجيا ر والوصول إلى البائعين والموالمهاجرين

 أبرزوآانت التأثيرات . على اإلنتاجيةاألآبر تدريب العامل األثر لآان آل هذه التدابير، بين ومن . تراخيصال
  ).١٩٩٦بيغس وآخرون، ( في المنشآت الصغيرة التي آانت فيها مستويات المهارات ضعيفة نسبيًا

هتمام إلى المزيد من االمثلة التالية، أهمية إيالء واأل) ١٣-٢اإلطار المشروحة في  (وتبرز التجربة الغانية .١١٩
 عن التدابير األخرى التي تشجع التنظيم من قبيل الوصول إلى القروض فضًالتدريب آل من المديرين والعّمال، 

 . منشآت مستدامةاق المنتجات وتحسين البيئة لبلوغوأسو

شرآات فيما بين المنشآت بالغة الصغر برنامج تحسين المنتجات والصالت داخل الفي آينيا، يساعد  
، الذي وضعه اتحاد أصحاب العمل في آينيا، المشغلين غير المنظمين على اعتماد والمنشآت المنظمة

آيف تبدأ "ترتيبات تعاقد من الباطن مع منشآت آبيرة، بما في ذلك تطبيق برنامج منظمة العمل الدولية 
منظمات أصحاب العمل وتنمية : أقراص مدمجة معنونةوأدوات أخرى في مجموعة " مشروعك وتطّوره

   ).م٢٠٠٦مكتب العمل الدولي، ( االنتقال من عدم التنظيم إلى التنظيم: المنشآت في االقتصاد غير المنظم

في بيرو، تدعم إدارة المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، التابعة لوزارة العمل وتعزيز العمالة، برنامج  
حساب الخاص والمنشآت بالغة الصغر عن طريق تقديم خدمات التوجيه والمشورة النهوض بالعمل لل

المجانية لألفراد الراغبين في إقامة منشأة صغيرة أو إضفاء طابع منظم عليها، ومرآز النهوض بالمنشآت 

                  
 23  :التاليتين الدولي العمل مكتب عمل ورقتي انظر عليها، والحفاظ النهج ذهه تطبيق بتحديات متعلقة معلومات على   لالطالع

 Tuck, 2007; Young, 2005; and Dyson and Keating, 2005.  
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، يقّدم معهد اإلنتاجية الوطني التعليم والتدريب ألصحاب المشاريع الصغيرة لمساعدتهم أفريقيافي جنوب  
ة، وال سيما بتعّلم تطبيق اللوائح المتعلقة منظم مشاريعهم بتحوليها إلى مشاريع على تحسين إنتاجية

، ٢٠٠٣معهد اإلنتاجية الوطني، (بعمليات اإلنتاج واألجور الدنيا والتأمين ولوائح العمل وما إلى ذلك 
  ).١٠٩ أ، الصفحة ٢٠٠٥مشار إليه في مكتب العمل الدولي، 

   ١٣-٢اإلطار 
  ية لمساعدة الفقراء عن طريق استراتيجية المرآز

 االرتقاء باالقتصاد غير المنظم في غانا

ترآز إستراتيجية تعزيز النمو من أجل الفقراء في غانا على االرتقاء باالقتصاد غير المنظم من خالل زيادة 
لعاملة والشباب وقد أنشأ نموذج العمل المجّرب في مقاطعتين، في إطار شراآة بين وزارة القوة ا. فرص العمل الالئق

والعمالة ومؤتمر نقابات عمال غانا ورابطة أصحاب العمل في غانا ومكتب العمل الدولي ضمن البرنامج النموذجي 
للعمل الالئق، مؤسسات محلية للحوار االجتماعي تجمع بين الحكومة المحلية ومسؤولين منتخبين في الجمعيات 

ن الفرعية القانونية التابعة لجمعيات المقاطعات الساعية إلى تحقيق وتقوم اللجا. وممثلي رابطات المنشآت الصغيرة
العمالة المنتجة والمجزية بصياغة وتنفيذ خطط تنمية اقتصادية محلية تساعد مئات المنشآت المحلية الصغيرة على 

لقيود المفروضة وتزيل الشراآة بين القطاعين الخاص والعام ا. النهوض بأعمالها واالزدهار داخل االقتصاد المنظم
وتشّجع رابطات األعمال الصغيرة . على النمو من خالل االستثمار في البنية األساسية والتدريب وعوامل أخرى

وأنشأت اللجان الفرعية . أعضاءها على االنضمام إلى مخطط التأمين الصحي الوطني وصندوق التقاعد الوطني
تعّزز االستقرار االقتصادي وتحشد رؤوس المال ألغراض " قاتحادات لالّدخار واالئتمان من أجل العمل الالئ"

وقد أّدى التعبير عن الرأي والتنظيم والحوار االجتماعي المحلي إلى تحسينات في اإلدارة وتسوية . االستثمار
يب على المنازعات ووّلد إيرادات ضريبية محلية، مّما أتاح موارد مالية إضافية لالستثمار في البنية األساسية والتدر

وقد وضع مكتب القطاع غير المنظم التابع لمؤتمر نقابات عمال غانا . نحو يشّجع النمو ويحّسن ظروف العمل
باالشتراك مع وحدة التدريب التابعة لرابطة أصحاب العمل في غانا ومقّدمين وطنيين لخدمات األعمال الخاصة 

  .ابطات المشاريع الصغيرة في غانابالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، دليل التدريب الخاص بر
 .www.ilo.org/led, van Empel, 2007:   المصدر

  نموًاقل البلدان أ  ٤- ٢

  نخفاض مستوى اإلنتاجية والتعليم واستمرار ا  ١-٤-٢
  ظاهرة الفقراء العاملين

للتمييز بين و بهذا الفصل؛ آما ورد في المرفق( بلدا في العالم ٥٠ نحو أقل البلدان نموًا تضم مجموعة  .١٢٠
 في ةعديدأخرى بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء وهذه الويقع ثلثا ). ١٥انظر الحاشية " األقل نموًا"و" النامية"

وتبرز آخر التطورات في . نموًا آثير من البلدان الجزرية الصغيرة ضمن قائمة أقل البلدان أيضًاويوجد . آسيا
إلنتاجية وتفّشي ظاهرة العّمال الفقراء عوامل يعّزز بعضها بعضا هذه البلدان أن انخفاض المهارات وتدّني ا

 . مفرغةداخل حلقة 

 فإن خمس ،٤وآما نوقش في الفصل .  بشكل عامومن سمات أفقر البلدان انخفاض مستوى التعليم .١٢١
ء الصبيان والبنات البالغين سن التعليم الثانوي فقط ملتحقون بالفعل بالمدارس في أفريقيا جنوب الصحرا

 . ويعادل هذا بالضبط نصف متوّسط معّدل الحضور المدرسي في العالم). ٢٠٠٧اليونيسيف، (

وال تتاح بيانات . وتقّل بصفة خاصة البيانات المتاحة لبحث الصالت بين اإلنتاجية والمهارات والعمالة .١٢٢
ال فيما يتعلق باثني عشر قابلة للمقارنة بهدف قياس التحّوالت على مدى العقد الماضي في هذه الفئات الثالث إ

 في المائة من العّمال بأقل من ٤٨، إذ يعيش ما متوسّطه مرتفعًاوداخل هذه العينة الصغيرة يبقى معّدل الفقر . بلدا
 في المائة من مجموع السكان ٥٢ويبلغ متوسط نسبة المتعّلمين في بلدان العّينة . في اليومأمريكي واحد دوالر 

 للبلدان األيسر حاال، ثمة ما عمومًاوباعتبار أن اإلحصاءات تتوافر . شرة من العمرالذين جاوزوا الخامسة ع
 .الغموض أقرب إلى نموًايحمل على افتراض أن الوضع الحالي في جميع أقل البلدان 
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 ١٩٩٥ في المائة من عام ٣١ إذ بلغ - آان مرتفعًا في بلدان هذه العينة  أن معّدل نمو اإلنتاجيةوالبشرى .١٢٣
لكن نظرا إلى ). ٨-٢الشكل (بتراجع نسبة الفقراء العاملين فيما يبدو أن نمو اإلنتاجية مرتبط و - ٢٠٠٥م إلى عا

 من القوة العاملة المحتملة االستفادة من أي فرص لزيادة ة صغيرعدة التعليمية، ال تستطيع إال نسبةضيق القا
ذات التعليم المتواضع والتي لبية القوة العاملة، وأغ. إنتاجية العمل في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الجديدة

وفي أفريقيا جنوب . مهارات قابلة للتسويق، ال يسعها إيجاد وظائف الئقة ومنتجة في االقتصاد المنظمليست لها 
ا الدخل الناتج عن نشاط اقتصادي غير أّم. ال من االقتصاد غير المنظم في المائة من العّم٧٥ الصحراء، يعيش

  .  من براثن الفقر سوى أقلية من الناستفلتتدّن بحيث ال يمنظم فم

  واحدالذين يعيشون بدوالر (التغيرات في اإلنتاجية وفي أعداد الفقراء العاملين : أقل البلدان نموًا  :٨-٢الشكل 
  في بلدان مختارة) واحد في اليومأمريكي 
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   .س٢٠٠٧أ؛ مكتب العمل الدولي، ٢٠٠٧مكتب العمل الدولي،  : المصدر

  تحسين نوعية التدريب وتوافره: األولويات السياسية  ٢-٤-٢
 في عمومًا تعتريها مواطن قصور آثيرة وال تساهم حتى اآلن نموًا في أقل البلدان  التعليم والتدريبنظم .١٢٤

المهارات األآاديمية غير التقنية وغالبا ما يكون الناتج التعليمي مشّوها، فتحظى فيه . بلوغ األهداف اإلنمائية
المهارات المهنية والتقنية والمهارات المؤهلة لالستخدام التي التدريب على باألفضلية في حين يسّجل نقص في 
ويميل شباب آثيرون إلى اعتبار التدريب المهني والتقني خيارا مهنيا من . يمكن أن تتيح فرصا في سوق العمل

 .الدرجة الثانية

 التحديين المتالزمين التاليين في سعيها إلى توسيع تغطية التدريب على المهارات نموًاقل البلدان وتواجه أ .١٢٥
  :وتحسين نوعيته بما يتيح نمو اإلنتاجية والدخل

 الشباب والنساء ، زيادة إنتاجية النساء والرجال في االقتصاد غير المنظم حيث يعمل اليوم أغلبأوًال 
 ؛وأصحاب المشاريع

 نظم التعليم والتدريب بحيث توفر المهارات والكفاءات التي ستكون ضرورية إلنعاش نمو إصالح، ًاثاني 
 .العمل الالئق في االقتصاد المنظم

 مجاالت تطوير المهارات التي تعتبر أساسية للتنمية مؤخرًا دراسة أجراها االتحاد األفريقي حّددتو .١٢٦
ين من المجاالت ذات األولوية، وهما الزراعة والتنمية الريفية، وفي اثن. االقتصادية واالجتماعية في أفريقيا

 يدية وغير المنظمةنظم اآتساب المهارات التقلروية، ينصب االهتمام على تعزيز والصناعات األصلية والق
أديس ( ة العمل الدولينظمة لمجتماع اإلقليمي األفريقي الحادي عشروخُلص اال). ٢٠٠٧ االتحاد األفريقي،(

إتاحة " ... إلى أن الدول األعضاء األفريقية ينبغي أن تعتمد إستراتيجية تشمل ) ٢٠٠٧أبريل  /ا، نيسانأباب
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

وتعطي .  سياسات تشّدد على تدريب عّمال االقتصاد غير المنظممؤخرًا  عديدةحكوماتوضعتو .١٢٧ 
وفي بنن، . لمنتجين الصغار والعاملين لحسابهم الخاصوية إلى تقديم تدريب مهني لالسياسات في السنغال األول

ة الصناعيين في القطاع غير لى المهارات لكبار الحرفيين والتالمذتقدم المدارس التقنية الحكومية اليوم تدريبا ع
وتسعى .  على زيادة المهارات في القطاع غير المنظمبشكل واسع في زامبياوترآز سياسات التدريب . المنظم

القطاع في مشاريع العّمال وأصحاب ال والصالت بين مؤسسات التدريب الرسميبعض المبادرات إلى تحسين 
 .نظمغير الم

ومن بين هذه . وصول الفقراء إلى التدريبفرص ويجب تخطي عقبات مالية وغير مالية عديدة لزيادة  .١٢٨
 أو قبول المتشددةرد الرزق، أو شروط ال التدريب من حيث موامثًال، تكاليف فرصة تعويض وقتالعقبات 
 لهن تيح تدريب ال ياتباعساء إلى  تدفع النرسوم الدروس التدريبية والعوامل االجتماعية التي غالبا ماارتفاع 

ن عملهن أو الحصول وتعترض النساء عقبات في تحسي. وظائف متواضعة اإلنتاجيةسوى سبل الحصول على 
وقد .  الذي يفترض فيهن االضطالع به في الوقت ذاتهدفوع األجر،على تدريب بسبب العمل المنزلي غير م

على المشارآة في التدريب والعمالة عالية اآلخرين األسرة  أعضاء دفوع األجريساعد العمل المنزلي غير م
بعض  ١٤-٢ويلّخص اإلطار . األجر، لكنه يقلص من وقت النساء لتوسيع مشاريعهن وتحسين إنتاجيتهن

  .   تخطي هذه العقباتاستطاعتالدروس العامة المستخلصة من مشاريع صغيرة عديدة وبرامج واسعة 

  ١٤-٢اإلطار 
سبل تحسين  الدروس المستخلصة: ل الفقراء إلى التدريبوصو

ينبغي أن تمّول الحكومات تدخالت محددة تستهدف الفقر لتيسير وصول . تقليص عقبات الوصول المالية
  .على المهارات) المنظم(الفقراء إلى التدريب العام 

 على تخّطيها، عن أو زيادة مساعدة الفقراء/، وتقليص عقبات الوصول غير المالية إلى الدروس المنّظمة
  .طريق تزويدهم مثًال باألساس التعليمي الرسمي الذي ينقصهم قبل البدء في التدريب على المهارات

المجموعات الريفية، وفئات محددة من : وضع استراتيجيات لتطوير المهارات خاصة بالفئات المحرومة
  .نووالرجال والنساء المعوقن في االقتصاد غير المنظم، والنساء، والشابات والشبان، والعامل

  )متعلقة مثًال بالتوقيت أو المكان أو منهجية التدريب (تستجيب للظروف الشخصية الصعبة إنشاء مرافق خاصة
 حتى ال يزيد تهميشهم؛ في المجاالت الحرفية التقليدية) وال سيما النساء الفقيرات ( الفقراءتفادي تدريب

، وتدريب النساء على )آإصالح الهواتف المحمولة مثًال(ولوجيات الجديدة وتدريبهم باألحرى على استخدام التكن
وبذل جهود جّبارة ومتواصلة للدعاية والتوعية على صعيد المجتمع المحلي . وظائف يشغلها عادة الرجال

  . قتصاديوالمؤسسات يكون في الغالب ضروريا للمساعدة في توفير الدعم العام ألدوار النساء الجديدة في المجال اال
  .)يفّسر أدناه(للتالمذة الصناعيين  لتدريب غير المنظملتقديم الدعم المالي 

 . ج٢٠٠٧بالمر،    :المصدر

، بما في ذلك  تعرقل وصول أشخاص عديدين في االقتصاد غير المنظم إلى  التدريب المنّظماألمية .١٢٩
 تطوير ألياف النسيج في السنغال، شرآةثل وقد أثبتت برامج عديدة، م. آبار الحرفيينالتالمذة الصناعيون و

، نجاح نومشروع تانغايل لتطوير البنية األساسية في بنغالديش، ومبادرة صومالي الند لتعليم الفتيات والشبا
أوغزنهام وآخرون، (موارد الرزق آسب والتدريب على اإللمام بالقراءة والكتابة الجمع بين التدريب على عملية 
٢٠٠٢.(  

ر برنامج اواختببوضع  السلطات المعنية بالتعليم والتدريب المهنيين  المتحدة، قامتتنزانياية جمهوروفي  .١٣٠
 تدريب  أساسي لتقديمالزمن محو األمية شرط التدريب التقني واإلداري، ألتدريب متكامل يشمل محو األمية و

ص تقييم إلى وخل. المشاريع تطويراالئتمان ومات مقّدمي خدون دّربيتبين المتقام صالت و. فّعال على المهارات
  ).٢٠٠٤يوهانسن وآدامس،  (رباح وارتفاع المبيعات واألدربينتن نوعية منتجات وخدمات المتحّس

ية صناعالالتلمذة إذ أن عمليات . تحسين نتائج التدريب واإلنتاجية  غير الرسميةصناعيةالتلمذة الوبإمكان  .١٣١
 نوعية التدريب لكن. عمل في االقتصاد غير المنظميب من أجل ال للمهارات والتدرة رئيسيوردةغير الرسمية م

، تسعى نموًاوفي العديد من أقل البلدان .  التكنولوجيا ولقلةالنظرية للمهنةسس األتكون في الغالب ضعيفة لغياب 
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ل في اتحادات  بالعمة الصناعيينالحرفيين إلى إتمام تدريب التالمذالصناع وفي بنن، يسعى مكتب دعم  .١٣٢
مقّدمي  وة مهنيرابطات األعضاء في صناعيين الة المكتب بين آبار الحرفيين والتالمذويربط. مهنية مختلفة

يقدم ويمّول المكتب البرامج و. تدريب إضافيتقديم التدريب المشهود لهم في القطاعين العام والخاص، من أجل 
 تشارك تدريب جديدة، وتضع مناهج المهنية تنفيذ التدريب واإلشراف عليه، ورابطاتوتتوّلى ال. التقنية المشورة

 في تنظيم تشارك، وة الصناعيينرصد حضور التالمذت أجور المدّربين، وتناقشدّربين، وتفي اختيار الم
  جديدًاة الصناعيينتدريب إضافي للتالمذتقديم ولقد آان مفهوم . اختبارات نهاية التدريب وفي تقييم البرنامج

ومن ضمن عوامل النجاح . عالم لتأمين مشارآتهماإلدعاية وال جهود وهو ما تطلب بذلبالنسبة لكبار الحرفيين، 
 ).٢٠٠٤يوهانسن وآدامس، (ستثمار في تحسين التجهيزات وتدريب المعّلمين األخرى اال

ستراتيجية متكاملة تشمل  وضع إرسمية غير الصناعيةلتلمذة الويقتضي إضفاء فعالية أآبر على ا .١٣٣
  : العناصر التالية

 في  عن طريق حمالت توعية عامة بدوره وفرصه، بما في ذلكتحسين صورة تدريب التلمذة الصناعية 
 . المدارس االبتدائية والثانوية

 من أجل تحديد المهن والمهارات التي لها وزن في السوق والدعم إجراء دراسات استقصائية لألسواق 
 اإلضافي الالزم؛

 عندما ال يكون بوسع األسر تسديد رسومها وتكاليف األدوات مساعدة الفقراء على تمويل التلمذة الصناعية 
 واللوازم؛ 

، عن طريق استكمال التدريب في مكان العمل بتدريب ين نوعية ومالءمة التدريب على المهاراتتحس 
نظري مثًال، أو تزويد آبار الحرفيين في التلمذة الصناعية غير الرسمية بمهارات تقنية وتربوية وفي إقامة 

 . المشاريع

 فيما يتعلق بالتالمذة الصناعيين ذوي بالجمع بين التدريب على المهارات وتعلم القراءة والكتابة والحسا 
 .التعليم األساسي غير الكافي

، ألن تحسين مهاراتهم يفضي إلى تحسين مهارات تالمذتهم وزيادة االرتقاء بمهارات آبار الحرفيين 
 .مالءمتها

 من خالل تقييم المهارات وإصدار شهادات بشأنها، بصرف وضع مخططات وطنية لالعتراف بالمهارات 
 . نظر عّما إذا آانت مكتسبة في نظام التلمذة الصناعية الرسمي أو غير الرسميال

 من خالل خدمات االستخدام الرابطة بالعمل أو الحصول على التمويل دعم المتخّرجين بعد انتهاء التدريب 
 .بالغ الصغر وباقي أشكال دعم العمل للحساب الخاص

لصنا فإذا آانت التلمذة الصناعية تتيح تدريبًا عادًال وعالي النوعية . عيةتشجيع الشابات على إجراء التلمذة ا 
للشبان والشابات، ال بد من بذل الجهود لفهم التمييز المهني وإيجاد السبل التي يمكن من خاللها للتلمذة 

  . ٢٤الصناعية أن تساعد الشابات على تجاوز عقبات دخول مجاالت العمل غير التقليدية

  :م الرسمية في أقل البلدان نموًا مشاآل تتعلق بالمالءمة والنوعية والمساواةاريب الع نظم التدوتواجه .١٣٤

في المجالين التقني والمهني المهارات المالءمة للوظائف الرسمية توفر نظم التعليم والتدريب ال  
 .الموجودة

والتجهيزات ورواتب تدهورت نوعية التدريب إذ حّدت تخفيضات الميزانية من االستثمار في المرافق  
 . الموظفين

 غيرفالنساء والفتيات . تمثل المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب مشكلة أساسية في أقل البلدان  نموًا
 في التعليم والتدريب المهنيين، وال يمثلن في بعض البلدان سوى نسبة صغيرة من ممثًالت بما يكفي

                  
  . ه٢٠٠٥ الدولي، العمل مكتب   انظر 24
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 بغية التصدي لهذه المشاآل، نظما جديدة للسياسات وتقديم الخدمات نموًاواعتمد العديد من أقل البلدان  .١٣٥
المتحدة تنزانيا ة جمهوريمن ذلك أن و. ويرّآز معظمها على التنسيق وإقامة الشراآات مع القطاع الخاص

تدعو إلى الشراآة ) سلطات التدريب الوطنية( استشارية أو تنسيقية وطنية اتوزامبيا ومالوي أنشأت هيئ
باعتبارها وسيلة لتحسين الكفاءة في استخدام األموال العامة بزيادة قدرة التعليم والتدريب المهنيين على 

التدريب الوطنية تنظيم العالقة بين نظام التدريب ومن أهم وظائف سلطات . االستجابة إلى سوق العمل
 ). ٢٠٠٤يوهانسن وآدامس، (وأصحاب العمل والنقابات 

تجمع ( على اعتماد برامج تدريب مزدوجة  عمومًارّآزي  مجال ابتكار آخرالتعليم والتدريبوشّكل تقديم  .١٣٦
 على الكفاءة وتوسيع نطاق خدمات والتدريب القائم) بين التعليم والتدريب المؤسسي والتعّلم داخل المنشأة

وتنفيذ التدريب القائم على الكفاءة عملية معّقدة تشمل وضع معايير قائمة على تحليل . التدريب والتعليم عن ُبعد
ويحث ذلك المدّرس ومدير . الوظائف وإعداد مواد تعليمية جديدة وتصميم نهج تقييم واختبارات أداء جديدة

  .مهارات آما يزيد التطّلع إلى مشارآة أصحاب العملالمؤسسة على توفير تلك ال

التعّلم في وآثر في األعوام األخيرة نشاط وضع السياسات والبرامج من أجل تشجيع المنشآت على زيادة  .١٣٧
 ثل بنن وبورآينام( ناطقة بالفرنسيةعديدة وفي بلدان أفريقية . ، وتحسين نوعية التدريب في اآلن ذاتهمكان العمل
وتتأّتى موارد . تدريبللأنشئت صناديق )  والسنغال وغينيا وآوت ديفوار ومالي والنيجرد وتوغوفاسو وتشا

وتمّول الصناديق ). مجموع األجورنسبة معّينة من (الصندوق باألساس من األموال المجموعة في المنشآت 
. دأت تظهر في هذه البلدان التي ب،المتواصلتدريب الموظفين داخل المنشأة وخارجها وتشكل نواة نظم التعّلم 

 .  هدف وعمليات صندوق تطوير التعليم التقني والتدريب المهني في السنغال١٥-٢ويبّين اإلطار 

   ١٥-٢اإلطار 
  صندوق تطوير التعليم التقني والتدريب المهني: السنغال

ألآبر من التدريب المستمر صندوق تطوير التعليم التقني والتدريب المهني منظمة مستقلة ذاتيًا تمّول الجزء ا
القائمة على رسوم (وتتأتى موارد الصندوق من الدولة ومساهمات المنشآت . والتعّلم المتواصل داخل المنشآت

ويكمن هدف الصندوق في تحسين مهارات موظفي المنشآت وخلق سوق حقيقية للتعّلم ). مقتطعة من المرتبات
ويمّول الصندوق التدريب في جميع األنشطة . كاليف التدريب في المائة من ت٢٥وتسدد المنشآت . المستمر

االقتصادية، ويدعم خطط التدريب الخاصة بمنشآت القطاعين العام والخاص وبرامج التدريب المتفق عليها من قبل 
 في المائة آحد ٧٥ويمكن أن تبلغ مساهمات الصندوق نسبة . المنظمات القطاعية والفرعية ومجموعات المنشآت

المكونة من ممثلين عن إدارة الصندوق والشرآاء (وبعد أن توافق لجنة االنتقاء .  من مجموع تكاليف التدريبأقصى
على خطة التدريب، تمنح عقود التدريب إلى واحد أو أآثر من مقّدمي التدريب في القطاعين العام أو ) االجتماعيين

، مّول )٢٠٠٦-٢٠٠٤( امتداد ثالث سنوات تقريبًا وعلى. المعتمدين من قبل الصندوق)  حاليًا١٣٠وهم (الخاص 
 في ٥٢وتمثل طلبات الشرآات الصغيرة ومتوسطة الحجم .  منشآت١٠٦ موظف في ٧٠٠٠الصندوق تدريب قرابة 

وآان القطاع .  في المائة منه٣١المائة من مجموع طلبات تمويل التدريب، فيما تمثل طلبات المنشآت الكبيرة نسبة 
أما عدد الشرآات بالغة الصغر . من بين أآبر المستفيدين) المنسوجات، األغذية( والصناعي المصرفي والمالي

  . المستفيدة فقليل
  .أ٢٠٠٧ البنك الدولي،   :المصدر

ويمكن . والتدريب في حد ذاته ال يخلق الوظائف وال يزيد بالضرورة اإلنتاجية في االقتصاد غير المنظم .١٣٨
 عمل تدعم تطوير المهارات واستخدامها وتنظيم  وسوقية في بيئة اقتصادوجه على أفضلبلوغ هذين الهدفين 

 ي الحادي عشر على وعلى سبيل المثال، اّتفق المشارآون في االجتماع اإلقليمي اإلفريق.األنشطة غير المنظمة
امية إلى سياسات ر"أن استراتيجيات اإلفالت من فخ االقتصاد غير المنظم ينبغي أن تشمل عناصر من بينها 

وأسلم وتوسيع تغطية ر المهارات وتوفير ظروف عمل أحسن زيادة تسجيل المشاريع غير المنظمة وتطوي
مكتب " (الحماية االجتماعية وتشجيع االختيار الحّر لمنظمات العّمال وأصحاب العمل في االقتصاد غير المنظم

  ).٩ ج، الصفحة ٢٠٠٧العمل الدولي، 
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 مرفق

 مجموعات البلدان

بلدان منظمة التعاون والتنمية في 
 الميدان االقتصادي عالية الدخل

 أستراليا
 النمسا
 بلجيكا
 آندا

 الدانمرك
 فنلندا
 فرنسا
 ألمانيا
 اليونان
 آيسلندا
 إيرلندا
 إيطاليا
 اليابان

 جمهورية آوريا
 لكسمبرغ
 هولندا

 نيوزيلندا
 النرويج
 البرتغال
 إسبانيا
 السويد
 سويسرا

 المملكة المتحدة
 لواليات المتحدةا
 ) بلدًا أو منطقة٢٤(
 

دول أوروبا الوسطى والشرقية 
 ورابطة الدول المستقلة 

 ألبانيا
 أرمينيا 
 أذربيجان
 بيالروس

 البوسنة والهرسك
 بلغاريا
 آرواتيا

 الجمهورية التشيكية
 استونيا
 جورجيا
 هنغاريا

 آازاخستان
 قيرغيزستان

 التفيا
 بيتوانيا

 جمهورية مقدونية 
 الفية السابقةاليوغوس

 جمهورية مولدوفا
 الجبل األسود

 بولندا
 رومانيا

 االتحاد الروسي 
 صربيا
 سلوفاآيا
 سلوفينيا

 طاجيكستان
 ترآمانستان
 أوآرانيا

 أوزبكستان
 ) بلدًا أو منطقة٢٨(
 

 البلدان النامية
 الجزائر

 انتيغوا وبربودا
 األرجنتين

 جزر البهاما
 البحرين
 بربادوس

 بليز
 بوليفيا
 نابوتسوا
 البرازيل

 بروني دار السالم
 الكاميرون

 شيلي
 الصين
 آمبوديا
 الكونغو

 آوستا ريكا
 آوت ديفوار

 آوبا
 قبرص
 دومينيكا

 الجمهورية الدومينيكية
 إآوادور
 مصر

 السلفادور
 فيجي
 غابون
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 هندوراس

 )الصين(هونغ آونغ 
  الهند

 إندونيسيا
جمهورية إيران اإلسالمية

 العراق
 جامايكا
 األردن

 آينيا 
 جمهورية آوريا الديمقراطية

 الكويت
 لبنان

 الجماهيرية العربية الليبية
 ماليزيا

 جزر مارشال
 موريشيوس
 المكسيك

 والية ميكرونيزيا الموحدة
 منغوليا
 المغرب
 ناميبيا
 نارو

 نيكاراغوا
 نيجيريا
 ُعمان

 باآستان
 بالو
 بنما

 بابواغينيا الجديدة
 باراغواي

 يروب
 الفلبين
 قطر

 سانت آيتس ونيفس
 سانت لوسيا

 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 المملكة العربية السعودية

 سيشل
 سنغافورة

 جنوب أفريقيا
 سري النكا
 سورينام
 سوازيلند

 الجمهورية العربية السورية
 تايلند
 تونغا

 ترينيداد وتوباغو
 تونس
  ترآيا

 اإلمارات العربية المتحدة
 أوروغواي
 f فنزويال البوليفاريةجمهورية

 فيتنام
 الضفة الغربية وقطاع غزة

  زمبابوي
 أقل البلدان نموًا

 أفغانستان
 ) بلدًا ومنطقة٨٩(

 أنغوال 
 بنغالديش

 بنن
 بوتان

 بورآينا فاسو
 بوروندي
 آمبوديا

 الرأس األخضر
 جمهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد
 جزر القمر

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 جيبوتي
 الستوائيةغينيا ا
 إريتريا
 اثيوبيا
 غامبيا
 غينيا

  بيساو-غينيا 
 هايتي

 آيريباتي
جمهورية الو الديمقراطية 

 الشعبية
 ليسوتو
 ليبيريا

 مدغشقر
 مالوي
 مالديف
 مالي

 موريتانيا
 موزامبيق
 ميانمار
 نيبال
 النيجر
 رواندا
 )الغربية(ساموا 

 ساوتومي وبرنسيب
 السنغال
 سيراليون

 جزر سليمان
 الصومال

 لسودانا
 جمهورية تنزانيا المتحدة

  ليشتي-تيمور 
 توغو
 توفالو
 أوغندا
 فانوتو
 اليمن
 زامبيا

 ) بلدًا ومنطقة٥٠(

 .٢٠٠٦ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  : المصدر

 



 

  ٣الفصل 

  المهارات واإلنتاجية في مكان العمل 
  وعلى امتداد سلسلة القيم

استخدام   "١": في مكان العمل من خاللالقائمين علم والتدريب  توسع التنبغي للدول األعضاء أن تشجعي
المنشأة عن طريق  العمل وخارج أثناء تنظيم التدريب " ٢"التي تحسن المهارات؛ وممارسات العمل عالية األداء 

ابير سياسات وتد باالقتران بجديدةالتعلم ال أشكال خدام است" ٣" ؛... العام والخاصمن القطاعين  تدريب مقدمي
 )).و(٩الفقرة (، )١٩٥رقم (، ٢٠٠٤توصية تنمية الموارد البشرية،  المشارآة في التدريب تسهلاجتماعية مالئمة 

من جانب : ينبغي للدول األعضاء أن تقر بأن تحقيق التعّلم المتواصل ينبغي أن يقوم على التزام صريح
م والتدريب على جميع المستويات؛ ومن جانب المنشآت الحكومات باالستثمار وإيجاد الظروف المؤاتية لتعزيز التعلي

توصية تنمية الموارد . (في مجال تدريب مستخدميها؛ ومن جانب األفراد في مجال تطوير آفاءاتهم ومساراتهم المهنية
  )).ب(٤، الفقرة )١٩٥رقم  (٢٠٠٤البشرية، 

 وأن تنمي المهارات والموارد للبيئة مالئمةمناسبة ينبغي للمنشآت المستدامة أن تبتكر وتعتمد تكنولوجيات 
وينبغي آذلك أن تطبق ممارسات . نافس في األسواق الوطنية والدوليةتالبشرية وتعزز اإلنتاجية لتظل قادرة على ال

مكان العمل باالستناد إلى االحترام التام للمبادئ والحقوق األساسية في العمل ومعايير العمل الدولية، آما ينبغي أن 
استنتاجات . (ن العالقات بين العمال واإلدارة بوصف ذلك وسيلة هامة لرفع اإلنتاجية وتحقيق العمل الالئقتعزز حس

  ).١٣، الفقرة ٢٠٠٧يونيه  /بشأن تعزيز المنشآت المستدامة، مؤتمر العمل الدولي، حزيران

نمو اإلنتاجية ويبدأ هذا الفصل بتحديد تطوير المهارات آواحد، ليس إال، من المحرآات األساسية ل .١٣٩
وتكشف األدلة التجريبية أن الوسائل الفّعالة للنهوض بالتعليم في مكان . والقدرة التنافسية على صعيد المنشأة
وهكذا، يستعرض الفصل األدلة التجريبية ويستخلص الدروس فيما يتعلق . العمل مختلفة باختالف أنواع المنشآت

 داخل تجمعات ات فيما بين الشرآاتحالفالت، أوًال: األعمال، وهيبتعزيز تطوير المهارات في ثالث سياقات من 
وفورات الحجم في تطوير لفرص ال تتيح ةمحلية أو على امتداد سالسل القيم المرتبطة بالشرآات متعددة الجنسي

ى ، بشكل خاص عل األداءةستراتيجية مكان العمل عاليابوثانيا، تؤآد الشرآات التي تتبع ما يعرف . المهارات
المنشآت وثالثا، تحتاج . تطوير المهارات آجزء من النهج القائمة على المشارآة إزاء إدارة المنشأة ونموها

 تحديات خاصة في توفير خدمات التدريب وتطوير القدرات التقنية واإلدارية التي التغلب علىإلى  الصغرى
ومات والشرآاء االجتماعيين في تشجيع ويتناول الفصل في جزئه األخير الدور المهم للحك. تحتاجها للنمو

  .االستثمار في المهارات واالبتكار

  على المنافسة القدرة : المنشآت المستدامة  ١- ٣
  واإلنتاجية وتطوير المهارات

مصدر رئيسي للنمو هي المنشآت المستدامة " لمؤتمر العمل الدولي فإن ٩٦آما خلصت إليه الدورة  .١٤٠
ولذا، فإن تعزيز المنشآت المستدامة هو أداة رئيسية لتحقيق هدف العمل . لالئقوخلق الثروات والعمالة والعمل ا

مكتب " (الالئق والتنمية المستدامة واالبتكار الذي يحسن مستويات المعيشة والظروف االجتماعية بمرور الزمن
  .)٣، الفقرة ه٢٠٠٧العمل الدولي، 

فالمنشآت الفعالة هي منشآت . ون مستدامةوخلص المؤتمر إلى ضرورة أن تكون المنشآت فّعالة آي تك .١٤١
وإذا عجزت المنشأة عن الحفاظ على قدرتها على المنافسة فإن فّعاليتها على المدى الطويل . قادرة على المنافسة

ي أماآن العمل التي توفر فضوفي مقابل ذلك، ت. من حيث حجم ونوعية الوظائف التي توفرها غير مضمونة
وهكذا، توجد . لرأسمال البشري واالجتماعي الالزم لتحسين اإلنتاجية على نحو مستداماإلى بناء العمل الالئق 

  .عالقة ثنائية االتجاه فيما بين القدرة على المنافسة والعمل الالئق
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قدرة الشرآات أو  "بأنهاوتعرف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي القدرة على المنافسة  .١٤٢
امل دخل وعمالة عالية نسبيا على و على توليد مستويات ع... أو األقاليم فوق الوطنية عات أو األقاليمصناال

آانتويل، (وتعرف دراسة أآاديمية شاملة . ١وتبقى في الوقت ذاته عرضة للمنافسة الدولية "أساس مستدام
، وتؤّآد على أن ذلك "أنها امتالك القدرات الالزمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدامب"القدرة على المنافسة ) ٢٠٠٥

. يكون في سياق تنافسي قد يمتلك فيه اآلخرون مجموعة قدرات مماثلة لكنها في الغالب مختلفة بعض الشيء
 هذا النمو، على مستوى سمح آما ي.ويزيد المستوى المعيشي لبلد ما عندما يحقق نموا مستداما في اإلنتاجية

  .األجور الحقيقيةلوقت ذاته باستمرار منح زيادات في في ايسمح المنشأة، بتمويل خطط توسيع الشرآة و

لكن آثر النقاش بخصوص محددات القدرة على المنافسة، بحيث يقر المنتدى االقتصادي العالمي  .١٤٣
  )٤(استقرار االقتصاد الكلي،  ) ٣(البنية األساسية،  ) ٢(المؤسسات،  ) ١(:  هيرآيزةاثني عشر ) ٢٠٠٧(

  )٨(فعالية سوق العمل،  ) ٧( فعالية سوق السلع،  )٦( التعليم العالي والتدريب،  )٥( الصحة والتعليم االبتدائي،
  )١٢(تحديث األعمال،  ) ١١(حجم األسواق،  ) ١٠(االستعداد التكنولوجي،  ) ٩(تحديث األسواق المالية، 

قتصادات القادرة على وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العوامل تساهم مجتمعة في تطوير المزيد من اال. االبتكار
  . رغم أنها ال تستطيع منفردة ضمان القدرة على المنافسة ،المنافسة

وتقدم استنتاجات .  على المنافسة وتعمل في بيئة تمكينية مؤاتيةة عندما تقدرتصبح المنشآت مستدامو .١٤٤
حة بشأن الظروف إرشادات واض) ه٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، (المناقشة المتعلقة بتعزيز المنشآت المستدامة 

  .١-٣الالزمة إليجاد بيئة مؤاتية، وهي ترد ملخصة في اإلطار 

  ١-٣اإلطار 
 ظروف توفير بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة

 سيادة القانون وضمان حقوق الملكية – السلم واالستقرار السياسي –
 المنافسة الشريفة – اإلدارة السديدة –
 الوصول إلى الخدمات المالية – الحوار االجتماعي –

 احترام حقوق اإلنسان الشاملة – البنية األساسية المادية –
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت – ثقافة إقامة المشاريع –
 التعليم والتدريب والتعلم المتواصل – تصاد آلي ناجعة وثابتةسياسات اق –
 العدالة االجتماعية واإلدماج االجتماعي –  التجارة والتكامل االقتصادي المستدام –
بيئة قانونية وتنظيمية مؤاتية يستفيد منها النساء   –

 والرجال على قدم المساواة
  الحماية االجتماعية المالئمة –
–  

 .و٢٠٠٧ مكتب العمل الدولي،   :المصدر
 إدارة البيئة بشكل مسؤول

١-١-٣   المنشآتمحرآات نمو اإلنتاجية وتغير سياق  
لتدريب بالنسبة إلى المنشآت والحاجة إلى المشارآة فيه، يجب استعراض مصادر من أجل فهم أهمية ا .١٤٥

ويؤثر تغير السياق بشكل آبير في . تغير اإلنتاجية واإلشارة إلى سرعة تغير السياق داخل المنشآت وخارجها
  .االستراتيجيات المتاحة للمنشآت وفي احتياجاتها الخاصة بالتدريب

 نتيجة اعتماد تكنولوجيا المعلومات في التكنولوجيات جذري وتحولي تغير وخالل العقود األخيرة، حدث .١٤٦
وتشكل نظم الحواسب واالتصاالت الجديدة هدفا تكنولوجيا عاما بنفس أهمية استخدام البخار . واالتصاالت

لوجيا وعلى العموم، استخدمت هذه التكنو). ٢٠٠٧غوسبل وفيدلر، (والكهرباء في الثورات التكنولوجية السابقة 
وفيما يتعلق بتنمية المهارات والموارد البشرية، تباين تأثير . لزيادة إنتاجية قطاعات عديدة في معظم االقتصادات

فمن جهة، تطّلبت مستويات عالية من المهارات وأتاحت وسائل إذآاء الطابع . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 اإلنتاج المكثف في انتشارومن جهة أخرى، يّسرت . هاالالمرآزي لنظم اإلنتاج والخدمات وتخفيض رتابت

  .البلدان النامية

                  
   1 : لكترونييرد  تعريف مفهوم القدرة التنافسية في قاعدة بيانات أوروستات للمفاهيم والتعاريف على الرابط اإل

http://forum.europa.eu/int/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/gl007950.htm 
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غير أن أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ينبغي أال تحجب ظهور تكنولوجيات جديدة أخرى، مثل  .١٤٧
ا التكنولوجيا األحيائية والتكنولوجيا النانوية، التي بدأت التأثير في بعض القطاعات، وال أن تحجب أهمية م

يحدث أيضا من تغيرات تكنولوجية وتنظيمية صغيرة عديدة، مثل التغيرات الطفيفة في قطاع البناء، بفضل 
  .اعتماد مواد وتجهيزات ولوازم جديدة

وهو ما يشار إليه أيضا بالدفع (ويتحقق جزء من اإلنتاجية والقدرة على المنافسة بفضل التكنولوجيا.١٤٨  
وفيما ). ١٩٧٥روزنبرغ، ) (وهو ما يشار إليه أيضا بالجذب السوقي(ق ، لكن أيضا بفضل األسوا)التكنولوجي

يتعلق بأسواق المنتجات، أهم ما ميز العقود الماضية العديدة هو زيادة انفتاح األسواق وتوّسع حدودها الجغرافية، 
ا المعلومات تكنولوجي(وهذا ما تحقق إلى حّد ما بفضل التكنولوجيا . وهو ما يشار إليه في الغالب بالعولمة

إذ خفضت (وإلى حد ما بفضل السياسات ) واالتصاالت مثال، وتحسن االتصاالت، وانخفاض أسعار نظم النقل
  ).الحكومات الوطنية الحواجز أمام التجارة واالستثمار

. تقليص عمر المنتجات والخدماتويتمثل جانب آخر من جوانب تغير األسواق والتكنولوجيات.١٤٩ في  
وهو ما يوّلد . عشر سنوات قد ال يبقى اليوم متداوال ومقبوال إال بضع سنواتإلى  يمتد عمره فالمنتج الذي آان

  .  جديدة واالبتكار، والطلب على مهارات وطرق عمل يمكنها مواآبة التغيرالمعارف الالطلب على 

د السياق الذي تعمل فيه الشرآات وتحّد تؤثر أيضا بشكل متزايد في عولمة األسواق الماليةو .١٥٠
ويشير هذا بالتحديد إلى زيادة التدفقات المالية الدولية وترابط األسواق المالية ونمو األسواق . استراتيجياتها

 الخاصة رأسمالية السهميةنشطة الاألالدولية في عمليات الدمج والحيازة وانتشار مفاهيم قيمة أصحاب األسهم و
ها الضغط على الشرآات آي تزيد في مستوى اإلنتاجية وبإمكان. والمستثمرين في صناديق االستثمار التحوطي

إلى اإلغالق أو إلى  و األقصرلكن بإمكانها أيضا أن تدفع الشرآات إلى التفكير على المدى. واالبتكار والربحية
غوسبل وبندلتون، (بيع حصص من عملياتها، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة 

٢٠٠٥.(  

، مثل عمليات الجرد اآلنية وأفرقة العمال وإدارة النوعية التامة ممارسات جديدة في مكان العملاد واعتم .١٥١
  .ووضع المقاييس، يغير أيضا طريقة إدارة المنشآت لمكان عملها وقد يقتضي تطوير مهارات جديدة معينة

 يحدث نوع ، وهكذا.وتعيد شرآات آثيرة رسم حدودها.  مهمة أيضاعمالتغيرات هيكل األوأخيرا فإن  .١٥٢
. من االنتقال إلى أشكال تنظيم تتسم بالمزيد من الالمرآزية والتخلي عن طبقات من اإلدارة الداخلية في المنشآت

وُسّجل مؤخرا تطور . نشطة إلى الخارجاألآما تحدث تغيرات في حدود الشرآات بزيادة التوريد الخارجي ونقل 
  . إذ باتا عنصرين أساسيين في استراتيجيات األعمال والهياآل التنظيميةفي إدارة سالسل القيم وتنظيم التكتالت 

٢-١-٣  فوائد التدريب داخل المنشآت من حيث اإلنتاجية  
إن تأثيرات التقدم التكنولوجي، وغير ذلك من أشكال التقدم في مجال األعمال، على تحسين اإلنتاجية ال  .١٥٣

فالقوة . ى استغالل إمكاناتها وضمان فعالية الترتيبات الجديدةيمكن أن تتحقق بالكامل دون قوة عاملة قادرة عل
آبيرة من بمجموعة ) ٢٠٠٦(ويستشهد آوتشان . العاملة الماهرة عامل رئيسي يساهم في تعزيز القدرة اإلنتاجية

 تبين أن الشرآات التي تستثمر في قواها العاملة من أجل بناء منظمات قائمة على المعرفة يمكن أن البحوث
  . حّقق عائدا استثماريا من خالل زيادة اإلنتاجية والربحيةت

 الكثير عن األدلة على ذلك في البلدان الصناعية، توجد أيضا أدلة تجريبية مماثلة من عدة ذآروفي حين  .١٥٤
 ويفيدان بأن ٢بتحليل ستة بلدان نامية) ٢٠٠٠ و١٩٩٩(ثم باترا ) ١٩٩٥(ويقوم تان وباترا . بلدان نامية
تي تدرب موظفيها تحقق مكاسب آبيرة في اإلنتاجية مقارنة بالشرآات التي ال تقدم التدريب في مكان الشرآات ال

  . العمل

ويتوقف الحفاظ على قدرة عالية على المنافسة إلى حد ما على قدرة الشرآات وعمالها على التغيير  .١٥٥
األدلة على تأثير ابتكار "مالة إلى أن وخُلص استعراض للمؤلفات المتعلقة باالبتكار واإلنتاجية والع. واالبتكار

الشرآات على العمالة بصفة عامة عادة ما تكون إيجابية؛ فالشرآات المبتكرة في المنتجات وآذلك في العمليات 
تنمو بوتيرة أسرع ويرجح بقدر أآبر أن تزيد عمالتها مقارنة بالشرآات غير المبتكرة، بصرف النظر عن 

والقوة العاملة الماهرة والمدّربة تدريبا حسنا تعزز قدرة ). ٢٠٠٣بيينتا، " (خرىالقطاع أو الحجم أو خصائص أ

                  
 .يشمل التحليل القطري آولومبيا وغواتيماال وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك ونيكاراغوا   2
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بل إنه . رد ظاهرة تكنولوجية تتجلى في المنتجات وعمليات اإلنتاج الجديدةغير أن االبتكار ليس مج .١٥٦
وعلى .  حماسهم ورضاهم عن وظائفهمعلىعملية اجتماعية تعتمد على األفراد ومعارفهم وآفاءاتهم ومهاراتهم و

ار في ذلك  في المائة فقط من نجاح االبتك٢٥ منشأة في هولندا إلى أن ٩٠٠٠سبيل المثال، خُلصت دراسة شملت 
 في المائة من ذلك إلى االبتكار االجتماعي من قبيل ٧٥البلد يعزى إلى االبتكار التكنولوجي، بينما يعزى 

  ).٢٠٠٤ولبردا وفان دير بوش، ف(المعرفة اإلدارية وآيفية اآتساب هذه المعرفة ودمجها في تشغيل المنشأة 

والحرية النقابية واالعتراف الفعلي . اجتماعية أيضا عملية تقاسم فوائد تحسين إنتاجية المنشآتويشكل  .١٥٧
بحق المفاوضة الجماعية يكفالن قدرة العّمال وأصحاب العمل ومنظماتهم على التفاوض بشان جميع مسائل 

وتكفل المفاوضة الجماعية مقترنة بالحرية النقابية إمكانية تعبير العّمال عن آرائهم . االستخدامعالقات 
  .  نتائج منصفةوتفاوضهم من أجل تحقيق

وتشكل المفاوضة الجماعية أداة رئيسية لضمان الحقوق والتمثيل في العمل والنهوض بالعمالة وتحسين.١٥٨  
وتبين أن المفاوضة الجماعية تساهم في زيادة اإلنتاجية . ظروف العمل وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية

لمساواة في األجور وتخفيض البطالة وتخفيض انعدام ا) ١٩٩٢ل وفوس، يش؛ وم١٩٨٤فريمان وميدوف، (
ومنع استمرارها وتقليل اإلضرابات واختصار مدتها، مقارنة بالبلدان التي ال تكرس المفاوضة الجماعية 

على مستوى ، رغم أن التأثيرات تختلف بحسب السياقات الوطنية والقطاعية و)٢٠٠٢وتزاناتوس،  آيت(
ماعية في عدة أنظمة أنها أداة رئيسية لالبتكار في تنظيم العمل وأثبتت المفاوضة الج). ٢٠٠٣هيرش،  (الشرآة

  .بغية زيادة نوعية التنظيم واألداء

ووجود قنوات اتصال قوية تدعمها المفاوضة الجماعية من شأنه أن ينهض باستقرار مكان العمل ويقّلل.١٥٩  
اليف التدريب، آما أن االحتفاظ وغالبا ما يؤدي انخفاض تغيير العّمال إلى تخفيض تك. تغيير العمالمن من ثم 

آذلك يمكن للمفاوضة .  يمكن أن يؤدي إلى زيادة في اإلنتاجية وفي نوعية المنتجات والخدماتدرايةبعّمال أآثر 
الجماعية أن تشّجع العّمال على المشارآة في التدريب وتحث إنشاء بيئة تسودها الثقة بين اإلدارة والعّمال 

ومن فوائد المفاوضة ). ب٢٠٠٨نوبلر، (ق مكاسب أآبر من االستثمار في المهارات ويتوقع فيها الطرفان تحقي
توزيع الثروات والحد من أوجه الظلم االقتصادي واالجتماعي، ودورها في "الجماعية المساعدة في تنظيم 

بيان " (ادلة؛ وقدرتها على توفير أساس لعولمة ع ...مكافحة الفقر؛ ومكاسب االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي
تب العمل ، مك التابعة لمجلس اإلدارةنائب الرئيس عن العمال، تقرير لجنة العمالة والسياسات االجتماعية

  .٩٩ي، الفقرة ٢٠٠٧الدولي، 

المنخفضة أو النوعية العالية واإلنتاجية األجور  نظم عديدة يكون فيما بين هوالخيار األساسي الذي تواجه .١٦٠
إذ بإمكان تطوير المهارات المحددة : فاوضة الجماعية أن تدعم هذه الحلقة الحميدةوبإمكان الم. والمهارات

ويمكن أن يمثل . بالتوافق أن يدعم االبتكار ومكاسب اإلنتاجية، ويحول جزءا منها إلى زيادة في األجور والعمالة
 استشرافية إيجابية للتشاور تقاسم المعلومات والحوار بشأن تطوير المهارات واالبتكار وتحسن اإلنتاجية، مسائل

وحيثما تغيب المفاوضة الجماعية، يمكن أن يشكل ). ٢-٣اإلطار (المشترك الذي يدعم المنشآت المستدامة 
فتئت  وما. التشاور عبر فرق ودوائر النوعية وسيلة تسمح بتقاسم المعلومات المتعلقة بمسائل التدريب واإلنتاجية

على مسائل التدريب، بما في ذلك وضع إجازات التفرغ و التدريب، أو اتفاقات المفاوضة الجماعية ترآز 
 .)م٢٠٠٧مكتب العمل الدولي،  (حسابات ادخار خاصة بالتدريب والتعليم

 ودليل على أهمية شائعوإقامة شراآات بين منظمات العمال وأصحاب العمل بخصوص التدريب أمر  .١٦١
آما لعبت ).  لالطالع على مثال واحد٣-٣انظر اإلطار (ن الفوائد الممكن جنيها من الحوار البّناء والتعاو

. النقابات فترة طويلة دورا حيويا في إدارة برامج التلمذة المهنية، وهو نوع آخر مهم من التعلم في مكان العمل
 ٣٢ في للرابطات المهنية برنامجا ٥٩ والمهن المتصلة في الواليات المتحدة دهانينويدير االتحاد الدولي لل

  . الية، إذ يتولى تقديم التدريب في مكان العمل وتطوير المهارات االجتماعية وتقديم التعليم العام للشبابو
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  ٢-٣اإلطار 
 المفاوضة الجماعية واإلنتاجية والقدرة على المنافسة

بقيمة وبحثت الدراسات المتعلقة . تمنح المفاوضة الجماعية المنشآت آلية لتشجيع المشارآة في مكان العمل
المشارآة الفوائد المتصلة بالقدرة على ضمان الثقة وااللتزام في عالقات االستخدام، ومن ثم تحسين اإلنتاجية 

وبالفعل، يوجد اآلن آم متزايد من األدلة التي تبين أن المشارآة في مكان العمل بواسطة المفاوضة . والكفاءة
آات التي تسجل مشارآة عمالية عالية يفوق أداء الشرآات الجماعية يمكن أن تعزز أداء الشرآة وأن أداء الشر

وتبين أيضا أن المفاوضة ). ١٩٩٩؛ أوزاآي، ٢٠٠٢؛ هايتر، ٢٠٠٦فاشويين وآخرون : انظر مثال(األخرى 
وفي هذا الصدد، . الجماعية تدعم آثافة التدريب وتراآم الرأسمال البشري في الشرآات وتزيد من ثم في اإلنتاجية

دان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حوار اجتماعي ومفاوضة جماعية متزايدان بشأن يوجد في بل
أو صناديق التدريب، عادة ما يؤطر الحوار االجتماعي /وفي البلدان التي تعتمد رسوم و. التدريب المستمر

ويمكن أن تسهم . أو الوطني/ ووالمفاوضة الجماعية بواسطة اتفاقات ثنائية أو ثالثية على المستوى القطاعي
أو تنخفض /المفاوضة الجماعية على هذا النحو في االستثمار في التدريب حتى في البلدان التي تقل فيها النقابات و

وعالوة على ذلك، تخفض زيادة مشارآة المستخدمين في مكان العمل تكاليف . فيها تغطية المفاوضة الجماعية
ويختلف آيفية ومدى تناول القدرة التنافسية بواسطة المفاوضة . من حيث الكفاءةالرصد، وتحقق بالتالي فوائد 

بيد أن المفاوضة الجماعية ليست بطبيعة الحال إال وسيلة لتعزيز اإلنتاجية . الجماعية اختالفا آبيرا من بلد إلى آخر
ألساسية والصحة والتعليم، آمستويات البنية ا" شروط أساسية"والقدرة على المنافسة، وتعتمد في العادة على 

  .كمل بلوائح حكومية وعوامل أخرىستوت
 .٥٧و، الصفحة ٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، :  المصدر

  ٣-٣اإلطار 
 ، الواليات المتحدةمرآز التدريب التابع لنقابة الطباخين

عمل متعددين، وتغطي نقابة العمال واإلدارة تشمل أصحاب بين مرآز التدريب التابع لنقابة الطباخين، شراآة 
لخدمات والسياحة األسرع نموا في ا عامل منخرطين في النقابات في الس فيغاس، وهي مرآز ٥٠٠٠٠نحو 

 للعاملين في مجال الطبخ التابع التحاد عّمال الفنادق وعّمال المطاعم بسرعة ٢٢٦وإذ يقر المكتب . الواليات المتحدة
ى النوعية وزيادة الطلب على العمال المدربين، فإنه تفاوض في عقده المبرم توّسع القطاع وزيادة تطلعات المستهلك إل

. ١٩٨٩ عقده لعام بموجبشأن إنشاء صندوق تدريب ومرآز تدريب خاضعين لوصاية مشترآة في  ١٩٨٩في عام 
العاملين وتقدم مرافق الشراآة لمرآز التدريب التابع التحاد العاملين في مجال المطبخ تدريبا سابقا الستخدام 

ويمثل مرآز التدريب أفضل سبيل .  إلى قطاع المطاعم، وتزيد تدريب أعضاء النقابة الحاليينوافدينبالساعات ال
وهو أيضا الوسيلة التي يبدأ بها العمال المبتدئون والمهاجرون ". جاهزين للعمل"يسلكه أصحاب العمل إليجاد عّمال 

اعات الضيافة سريعة الوتيرة وتعلم تقدير الجانب التطبيقي للفوائد التي اآتساب المهارات المطلوبة لالنتقال إلى قط
ويعرف عن المرآز قبوله ألي شخص يلجأ إليه، بصرف النظر عن النقائص . تمنحها النقابة، بما في ذلك التدريب

عّمال الفنادق وعمال  خريجي المرآز بالعمل عند أصحاب العمل الممثلين بنقابة الثويلتحق ث. التعليمية أو االجتماعية
ويلعب مرآز التدريب دورا حاسما في قدرة . المطاعم، ويمثل معّدل تغييرهم نصف معدل تغيير المستخدمين الجدد

  .نقابة عّمال الفنادق وعّمال المطاعم، والفنادق التابعة له، على مجاراة التوسع الرهيب لقطاع الضيافة في الس فيغاس
 ./http://workingforamerica.org     :المصدر

، لكن تغيرات األجور قد ال تضاهي دائما تغيرات إنتاجية إنتاجية العمل واألجوروثمة صلة وثيقة بين  .١٦٢
، ) مثالألجور لاألدنى الحد(فاألجور تحددها مجموعة من العوامل، بما فيها القوانين واللوائح الوطنية . العمل

 المعترف بها، واالتفاقات الجماعية فيما بين أصحاب العمل والعّمال، أو مزيج من هذه األجروآليات تحديد 
ويمكن بلوغ أجور عالية من خالل زيادة الطلب على اليد العاملة، إما بزيادة الطلب على المنتجات أو . العوامل

ي أصحاب العمل اهتماما متزايدا بمسألة مكاسب اإلنتاجية ويبد. إنتاجية العمل، أو الحد من عرض اليد العاملة
من حيث الكفاءة واإلنصاف، وباستخدام عمليات المفاوضة الجماعية لتفعيل تغيرات مكان العمل بهدف تعزيز 

ينبغي أال تعالج فقط الكيفية التي ] المفاوضة الجماعية[ أصحاب العمل أن ىومن ثم رأ. "القدرة على المنافسة
 وهذه هي  ...اإلنتاجية" آعكة"من خاللها تقاسم مكاسب األداء المحّسن، وإنما أيضا آيفية زيادة حجم ينبغي 

الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللها زيادة األجور بشكل منتظم دون تخفيض الربحية والمّس بالقدرة على 
  ).٨، الصفحة ١٩٩٦دو سيلفا، " (المنافسة
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

بتكار وزيادة المهارات وتحسين إدارة الموارد البشرية وزيادة اإلنتاجية وعلى مستوى المنشأة، يؤدي اال .١٦٣
وعلى هذا األساس، يمكن أن تدفع الشرآات عوائد عالية إلى رأس المال وأن . إلى تحسين الدخول واألرباح

عمل تزود الزبائن بسلع وخدمات منخفضة األسعار وحسنة النوعية، وأن تستمر مع ذلك في توفير أجور جيدة و
ويمكن من خالل مؤسسة المفاوضة الجماعية الحفاظ على التوازن فيما بين هذه . الئق بشكل مستدام

  . االستخدامات الرامية إلى زيادة اإليرادات المتأتية من تحسين اإلنتاجية والقدرة على المنافسة

قاه في اجتماع صندوق النقد وان سومافيا، أشار في البيان الذي ألخلكن المدير العام لمكتب العمل الدولي،  .١٦٤
بلدانا عديدة سجلت تراجعا في نمو دخل اليد ... "، إلى أن ٢٠٠٧أآتوبر  /الدولي المعقود في تشرين األول

العاملة الحقيقي لمعظم العمال مقارنة باإلنتاجية، مما أّدى إلى تراجع نسبة اليد العاملة في االقتصاد رغم 
  آخر فيثير لالضطرابوقد ُسلط الضوء على هذا االتجاه الم. العمال أجرااالرتفاع الشديد في إيرادات أعلى 

واقترنت العولمة، رغم ما تنطوي عليه من . توقعات االقتصاد العالمي بشأنإصدارين لصندوق النقد الدولي 
 بسبب تا التوترمتفوائد، بتفاقم انعدام المساواة  في معظم البلدان، بحيث زادت صعوبة الحد من الفقر واحتد

  .٣عدم تكافؤ فرص العمل الالئق

٣-١-٣   أيضا اإلنتاجيةانالسالمة والصحة في مكان العمل تحسن  
حسب تقديرات مكتب العمل الدولي يموت سنويا في العالم جراء الحوادث واألمراض المهنية حوالي  .١٦٥
ون  ملي١٦٠ مليون شخص لجروح خطرة غير مميتة، ويمرض ٢٧٠ مليون شخص، بينما يتعرض ٢٫٢

ويتسبب هذا في . )ب٢٠٠٥مكتب العمل الدولي،  (شخص، فترة قصيرة أو طويلة، ألسباب متصلة بالعمل
وعالوة على ذلك، قّدر مكتب العمل الدولي التكلفة اإلجمالية لهذه الحوادث . معاناة آبيرة جدا للعمال وأسرهم
 وهو رقم ضخم يفوق بأآثر - العالمي  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي٤واألمراض الصحية بما يقارب 

  ).ه٢٠٠٦مكتب العمل الدولي، ( مرة نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية ٢٠من 

األولوية العليا الحترام حقوق العمال فيما يتعلق بالصحة والسالمة المهنيتين، يمثل التدريب وإلى جانب  .١٦٦
ل التعلم في مكان العمل الذي أظهر أنه يفيد من أجل تحسين الصحة والسالمة المهنيتين شكال مهما من أشكا

 أساسي في اتفاقية مبدأوالحق في المعلومات والتدريب . المنشآت آثيرا من الناحية االجتماعية واإلنتاجية
  ). ١٥٥رقم  (١٩٨١السالمة والصحة المهنيتين لعام 

، أعّدت اإلدارة التنفيذية وإلظهار مكاسب اإلنتاجية من السالمة والصحة المهنيتين على مستوى المنشأة .١٦٧
) المؤسسة الوطنية الثالثية المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين(المعنية بالصحة والسالمة في المملكة المتحدة 

من تحسن إدارتها للصحة والسالمة، بما يكفل آبرى  شرآة ٢٠دراسات حالة تبين آيف استفادت أآثر من 
 مجموع نتائج دراسات )٤-٣اإلطار (ويلخص . يع مراحل العمليةانخراط العمال واستشارتهم آليا في جم

  :الحاالت

  ٤-٣اإلطار 
  موجز عن مكاسب برامج : األهمية االقتصادية للصحة والسالمة

   السالمة والصحة المهنيتين في منشآت المملكة المتحدة
خالل فترة اقتصادية كاسب  مشاريع عديدة، باعتمادها خطوات إيجابية لمنع الحوادث وحاالت المرض، محققت

  :سنة أو أآثر، ومنها ما يلي
 . تراجع آبير جدا في معدالت التغيب 
 .تحسن واضح في اإلنتاجية 
 .ادخار مبالغ مالية آبيرة جدا عن طريق تحسين صيانة الشرآة 
 .انخفاض ال يستهان به في مطالبات التعويض وتكاليف التأمين 
 .الشرآة وسمعتها" صورة" وتحّسن وردوالمتوطد العالقات بين الزبون  
 .ارتفاع معنويات العمال وحماسهم وترآيزهم في العمل 
  . العمالاستبقاءتحسن  
 .٢٠٠٤لجنة الصحة والسالمة، المملكة المتحدة،   : المصدر

                  
ر 3 ى  ، http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/index.htm  :  انظ دم إل ل المق ان الكام ى البي الع عل لالط

 .ة واشنطن في العاصم٢٠٠٧أآتوبر  / تشرين األول٢١- ٢٠ فيصندوق النقد الدولي 
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 المهارات واإلنتاجية في مكان العمل وعلى امتداد سلسلة القيم

 على الصلة  الثالثية تنفيذ عدد من البرامج القائمةالمكونة وتدعم منظمة العمل الدولية من خالل هيئاتها .١٦٨
فبرنامج التدريب لتحسينات العمل في المنشآت . بين التدريب لتحسين السالمة والصحة المهنيتين واإلنتاجية

نجحا ) ٦-٣اإلطار (مثال، وبرنامج نظام قياس اإلنتاجية وتعزيزها في أمريكا الالتينية ) ٥-٣اإلطار (الصغيرة 
خاصة بتطبيق ممارسات العمل الالئق في مكان العمل التي في تشجيع المنشآت على استخدام أدوات اإلدارة ال

  . تحّسن السالمة والصحة المهنيتين واإلنتاجية في اآلن ذاته

  ٥-٣اإلطار 
: تايلند طرائق عمل أفضل تحسن السالمة والصحة واإلنتاجية معًا

تاجية بتطبيق حلول بسيطة قامت منشآت تجهيز الفلزات متوسطة الحجم في تايلند بتحسين السالمة والصحة واإلن
ويعمل المعهد الوطني لتحسين ظروف العمل والبيئة على تقديم المساعدة إلى تلك المنشآت عن . منخفضة التكلفة

  .طريق اعتماد برنامج منظمة العمل الدولية لتحسينات العمل في المنشآت الصغيرة
 مكان العمل ويحددون تدابير تحسين عملية ويتناقش العمال والمديرون معًا، في إطار البرامج، بشأن مشاآل

المنشآت المشارآة في المشروع قادرة على تحسين ظروف عملها "تأثير البرنامج واستنتج أن المعهد وقيم . وينفذونها
  ."وبيئة العمل وقادرة بصفة خاصة على تخفيض عدد الحوادث المهنية

  :المصدر
Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety, Vol. 12, # 3, Nov. 2005, available at: 
http://www.ttl.fi/Internet/English/Information/Electronic+journals/Asian-Pacific+Newsletter/. 

 

  ٦-٣اإلطار 
 نظام قياس اإلنتاجية وتعزيزها

نظام قياس وإعالم قائم على المشارآة )  باإلسبانيةSIMAPROالمعروف باسم (نظام قياس اإلنتاجية وتعزيزها 
ويرمي باألساس إلى ربط . داخل المؤسسات ومعتمد في عدة بلدان من أمريكا الالتينية بدعم من منظمة العمل الدولية

األهداف التنظيمية بالتعلم عن طريق االتصال وتقاسم المعارف والحوار االجتماعي والتزام العّمال واإلدارة بالتحسين 
  . مرالمست

 تجربة نموذجية لنظام قياس اإلنتاجية ١٩٩٥وعلى سبيل المثال، بدأ أحد مصانع السكر في المكسيك في عام 
وبعد .  شخصا٣٥وتعزيزها تتعلق بتغيير ثقافة العمل من أجل تحسين إنتاجية العّمال وظروف العمل داخل إدارة تضم 

 دورة إعالمية وتدريبية في ١٩رات، وباتت تقّدم ما متوسطه أربع سنوات نّفذت التجربة تنفيذا آامال في جميع اإلدا
وتمثلت أحدى النتائج .  مقترح تحسين من جانب العّمال سنويا١٠٠السنة لكل مجموعة، وتضع وتطبق ما يزيد على 

  دوالر أمريكي من تكاليف التأمين، وأعيد توزيع تلك٦٠٠٠٠الرئيسية في الحد من اإلصابات مّما أدى إلى توفير 
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت نظام . الموارد لتزويد العّمال بحوافز من أجل وضع المزيد من تدابير الوقاية من الحوادث

واتسع نطاق البرنامج بحيث .  عامل في صناعة السكر٨٠٠٠ منشأة إضافية تستخدم ١٥قياس اإلنتاجية وتعزيزها 
. الجمهورية الدومينيكية وتصدير الفواآه في شيليشمل صناعة السكر في آوبا وقطاعات أخرى مثل النسيج في 

 يقترح تحسينات ال تقتصر على عمليات اإلنتاج بل تشمل أيضا يلوشموبرنامج قياس اإلنتاجية وتعزيزها برنامج 
ويتسم النظام . وتنظم المؤشرات ذات الصلة وفقا لمعيار موّحد هو معيار الكفاءة. إدارة السالمة والصحة في العمل

 ألن االلتزام والتحسين المستمر ال نهاية لهما؛ لكنه منظم دائموهو نظام .  فهو قابل للتكيف مع أي منظمة- ونةبالمر
 إذ يشارك فيه جميع الموظفين إدماجيوهو نظام . في اآلن ذاته في دورات بحيث يتسنى التجديد حيثما اقتضى األمر

أن التفاصيل جزء أساسي من نظم تحسين اإلنتاجية مفادها  فكرة ويقوم النظام على. عمال إلى المدير العامأبسط المن 
  .وأن آل فرد في المنظمة يمكن أن يدخل تحسينات على العمل

أدلة للتعلم الذاتي في مجال (برتشارد وقام بتكييفه واستكماله بعناصر تعلم أخرى . نظام قياس اإلنتاجية وتعزيزها وضعه األستاذ ر : المصدر
 . La Guia SIMAPRO, ILO/Cintefor, 2007 :انظر أيضا. أخصائيون في النموذج في منطقة أمريكا الالتينية) ة وظروف العملتحسين اإلنتاجي
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

  تحسين اإلنتاجية : المنشآت وتجمعاتهاقيم سالسل   ٢- ٣
  العمالة من خالل تطوير المهاراتنواتج و

قائم على تحال  فات بين الشرآات على تبعات مهمة بالنسبة إلى تنطوي األشكال الجديدة لتنظيم اإلنتاج ال.١٦٩
وهي تمثل محاوالت ابتكارية للجمع بين التكنولوجيا والمهارات . ٤تطوير المهارات والتعلم في مكان العمل

؛ وآيل ١٩٩٨؛ وداير وسينغه، ١٩٩٠الزونيك، (والمعارف من أجل استحداث منتجات ذات قيمة مضافة أعلى 
  ).٢٠٠٠وآخرون، 

ول الشرآات إلى التكنولوجيا الجديدة واآتساب المهارات المتخصصة الالزمة لتشغيل تلك وضرورة وص .١٧٠
 إلى ةوالتكنولوجيا الجديدة مهمة البتكار المنتجات والعمليات المؤدي. التكنولوجيا تؤدي إلى ترتيبات عديدة

و استخدامها إلضافة عناصر ويمكن إدماج التكنولوجيا الجديدة في المنتجات الجديدة أ. تحسين القيمة المضافة
  . جديدة إلى منتجات موجودة

 القائمة على التخصص في عمليات ذات قيمة مضافة داخل الشرآات ، الجديدة لتنظيم اإلنتاجالنماذجو .١٧١
إذ يمكن أن تكون عبارة عن نظم إنتاج منّسقة داخل . وزيادة أوجه الترابط فيما بينها نماذج تتخذ عدة أشكال

وعادة ما يكون في هذا النموذج شرآة آبيرة تحدد وتيرة الشرآات األخرى وتؤدي إلى . لةسالسل قيم متكام
، ٥تجّمعات محلية أو إقليمية للشرآاتآما يمكن أن تكون عبارة عن . إدماج جميع المنتجين في نظام إنتاج موّحد

ن رآات مجموعات متكاملة مويمكن أن تتقاسم هذه الش. تعمل معا بانتظام أو تتعاون على إنجاز مشاريع مؤقتة
الكفاءات داخل التجمع أو أن تتقاسم موارد محلية متخصصة مثل الجامعات ومؤسسات البحث أو أسواق العمل 

وتنطوي نماذج اإلنتاج الجديدة، أيا آان شكلها، على بعض التبعات المهمة بالنسبة إلى طرق . المتخصصة
  . تطوير المهارات في مكان العمل

  ب في مكان العمل وتطوير المهارات التدري  ١-٢-٣
  في سالسل القيم

والمهارات الجديدة الزمة إلدارة . يقتضي نمو سالسل القيم والمشارآة فيها مهارات ومعارف جديدة .١٧٢
اإلنتاج والتجديد والتحسين في جميع أجزاء شبكة شرآات اإلمداد، بما في ذلك مهارات المشارآة في أفرقة 

موظفي " الدراسات بأن ىحدإوأفادت . بين المنظمات داخل شبكات منشآت اإلمدادافتراضية وأفرقة مشترآة 
ات في منشآت سالسل القيم المتكاملة يحتاجون إلى تعزيز مهاراتهم في مجال إدارة خدمة المستهلك لوجستيال

ائف وتخطيط واالتصاالت مع الشرآاء التجاريين واستخدام تكنولوجيا المعلومات والعمل في أفرقة متنوعة الوظ
وهذه المهارات الجديدة مزيج من المهارات السلوآية والتواصلية والمهارات والمعارف التقنية . اتلوجستيال

ويبين عمل منظمة العمل الدولية مع الهيئات ). ٣٠١ - ٢٨٤، الصفحات ١٩٩٨مورفي وبويست، " (الخاصة
 العمل وقانون العمل الوطني وتسوية المنازعات معاييرلمتثال االالمكونة أن التدريب والدعم الزمان في مجال 

قنية ـاالت التــي المجـال فـوافق مع تدريب العمـاسية يتـفاءات األسـى هذه الكـدريب علـوالتمثيل، وأن الت
 ). ٧-٣اإلطار (

وداخل بعض سالسل القيم، قد ال تؤدي الشرآة األم دور المنتج بقدر ما تؤدي دور المنسق أو المدمج في  .١٧٣
) المعقدة(وال بد من مجموعات جديدة من المهارات، بدءا بالمهارات التقنية . قائم على التعاونالمنتجات الوير تط

رأس ويقوم الترابط الكبير فيما بين شرآات اإلمداد على تطوير ). البسيطة(وانتهاء بمهارات إدارة األشخاص 
وقد تبرز الحاجة إلى مهارات إلدارة العالقات . دة البشري، وتخلق من ثم بنفسها الحاجة إلى مهارات جديالمال

ومهارات إدارة المشاريع مهمة جّدا لتجميع .  وتسوية مشترآة للمشاآلنشآت بين المفيماوالعمل بروح الفريق 
  .مهارات العّمال من أجل تحقيق الفعالية على مستوى المنشأة

                  
ويمكن أن تكون هذه . تعّرف الترتيبات فيما بين المنشآت تعريفا عاما هنا بوصفها أنشطة تجارية مشترآة بين منشأتين أو أآثر   4

ويمكن . الترتيبات منظمة بصفة رسمية بواسطة عقود واتفاقات أو بصفة غير رسمية من خالل تعاون موظفين من منشآت مختلفة
أو أنشطة تجارية ) مثل تطوير المنتجات(نافسة وغير متنافسة، آما يمكن أن تغطي نشاطا واحدا تت بين منشآت م هذه الترتيباوجود
وهكذا توجد الترتيبات فيما بين الشرآات حيثما تضطلع شرآتان أو أآثر بأنشطة ). مثل تطوير المنتجات واإلنتاج والتسويق(عدة 

دى الشرآات أنواع شتى من تلك الترتيبات مع شرآات أخرى فيما يتعلق بأنشطة تجارية في إطار شراآة، ويمكن أن يكون لفرا
 . مختلفة

دورينغر " (ترآز جغرافي لصناعات تكتسب مزايا من حيث األداء بواسطة االشتراك في الموقع"يعّرف التجمع الصناعي بأنه    5
  :صناعية في آتابهوقد أشاع مايكل بورتر مفهوم التجمعات ال). ٢٥، الصفحة ١٩٩٥وترآال، 

The competitive advantage of nations (1990). 

 54



 المهارات واإلنتاجية في مكان العمل وعلى امتداد سلسلة القيم

  ٧-٣اإلطار 
 لعالميةصناع األلبسة الكمبوديين في سلسلة القيم ا

فضمان . يمثل تعزيز معايير العمل في سالسل القيم العالمية جزءا مهما من أية إستراتيجية إنمائية لدعم الفقراء
 شرآات مصانع أفضل لكمبودياويدعم برنامج . الحماية لحقوق العمال واستحقاقاتهم يساعد في توزيع أرباح التجارة

 ومعايير العمل الدولية التي صادقت عليها آمبوديا، وفي تحسين مهارات األلبسة في االمتثال لقوانين العمل الوطنية
وهو ما يساعد الشرآات على المنافسة في األسواق العالمية حيث يطلب مشترون عديدون . اإلدارة والعمل األساسية

تها على المنافسة من آما أن تعزيز معايير العمل يساعد المنشآت على زيادة قدر. من مورديهم االمتثال لمعايير العمل
وتساعد هذه المكاسب في إرساء الدافع التجاري ودعم المّورد من أجل تحسين . خالل تحسين اإلنتاجية والنوعية

  .معايير العمل
وخلصت دراسة استقصائية أجراها البنك . ومعظم العاملين في مجال األلبسة هم من الشابات غير المتعلمات

.  الكمبودية آانت عامال حاسما في تزّود المشترين من هذا البلدمصانعجيدة في الالدولي إلى أن ظروف العمل ال
.  إلى انخفاض العمالة على نحو شديد في آمبوديا٢٠٠٥وتوقع العديد أن يفضي انتهاء العمل بنظام الحصص عام 

  : أن٢٠٠٦وعلى العكس من ذلك، أبرزت البيانات المجّمعة في عام 
 . في المائة٢٨اع األلبسة ارتفعت بنسبة مستويات العمالة في قط 
 .حجم وقيمة الواردات إلى الواليات المتحدة ارتفعا حسب المؤشرات المصححة موسميًا 
 ضاعفوا حجم مشترياتهم مرتين مقارنة بمتوسط مصانع أفضل لكمبودياالمشترين المشارآين بقوة في برنامج  

 .٢٠٠٥القطاع في عام 
أوال، رصد ظروف . ستراتيجية ثالثية المراحلاآل هذا بفضل تطبيق فضل لكمبوديا برنامج مصانع أوقد حقق 

وثانيا . العمل في مصانع األلبسة الكمبودية واإلبالغ عنها وفقا للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية األساسية
 يةالتصحيحالتدابير ل بشأن مساعدة المصانع على تحسين ظروف العمل واإلنتاجية من خالل التعاون في مكان العم

وثالثا، تيسير الحوار بين الشرآاء االجتماعيين والمشترين الدوليين بهدف ضمان حلقة جدية . التدريبأنشطة و
  .وشفافة ومتواصلة من التحسينات، وإرساء تعاون عبر الحدود

ل بإمكانيات القيام، في بلدان  االهتمام الهائمع، إلى جانب شرآاء دوليين آخرين، ة العمل الدوليتتجاوب منظمةو
  . أخرى، بتطبيق األدوات والدروس المستخلصة من هذا المشروع المطبق بمعية أصحاب العمل والنقابات والحكومة

 .ج٢٠٠٥مكتب العمل الدولي،    : المصدر

تشرين (مية وأقرت ندوة عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن العمل والجوانب االجتماعية لنظم اإلنتاج العال .١٧٤
مدخال يمكن أن " أن تنظيم العمل في سالسل القيم هذه يمثل، في ظل بعض الظروف، ٦)٢٠٠٧أآتوبر  /األول

تسلكه البلدان النامية للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة واآتساب مهارات تقنية وتنظيمية جديدة وتحقيق إنتاجية 
  ". مداخيلعالية تحسن ال

  :يدة على امتداد سالسل القيم قد يأخذ أشكاال عديدةوتطوير معارف ومهارات جد .١٧٥

ففي بعض الحاالت تحدد الشرآة األم وتيرة ونطاق . تطوير المهارات بواسطة ترتيبات الشرآة األم 
وتضع الشرآة األم السياسات واإلجراءات التي . يدرتطوير المهارات في الشرآات على طول سلسلة التو

اشرة في تطبيقها عن طريق تبادل الموظفين فيما بين الشرآات وتطوير دون وتشرآهم مبريتبعها المو
دين، ويكون ترآيز هذه المنظمات باألساس على تنفيذ روقد تنشأ نواد وجمعيات للمو. أنشطة الشبكات

 ).١٩٩٨لنكولن وآخرون، (ممارسات اإلنتاج وممارسات العمل ونظم اإلدارة التي وضعتها الشرآة األم 

وير المهارات ال تحددها في الغالب احتياجات الشرآة األم فحسب، بل تكون هذه الشرآات ومتطلبات تط  
 الصغيرة ومتوسطة اتوغالبا ما تفتقد الشرآ. في الغالب آبيرة وذات موارد آافية لتقديم التدريب داخليا

وير المهارات في يد إلى هذه الموارد فتصبح الشرآة األم بالتالي مرآز تطرالحجم على امتداد سلسلة التو
وتحدد الشرآة األم معايير تطوير المهارات وتضع المقررات ولوازم التدريب وتتيح .  آكلاإلمدادسلسلة 

 تقديم بإمكانياتوتتمتع هذه الترتيبات . في بعض الحاالت المرافق والموظفين لتقديم التدريب بالفعل
ف وتطوير المهارات يرتبط بشكل وثيق تدريب عالي النوعية في مكان العمل بما أن اآتساب المعار

  ".التعليم القائم على التعاون" هذا )٨-٣اإلطار (ويبين . بمتطلبات نظام اإلنتاج

                  
   www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp  6 : للمزيد من المعلومات، انظر
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

  

  ٨-٣اإلطار 
  تقديم تعليم وتدريب قائمين على التعاون إلى الموردين : جون ديري

وتتحمل . يبا قائمين على التعاونيقدم جون ديري، أحد صانعي تجهيزات الزراعة والبناء، لمورديه تعليما وتدر
ويغطي برنامج التعليم مجاالت عديدة من قبيل . وحدة التعلم والتطوير العالمية التابعة له مسؤولية تعليم الموردين
ويشترك جون ديري أيضا في إدارة هذا البرنامج . مراقبة النوعية ونظم اإلدارة وتحليل التكاليف والمهارات التقنية

وبفضل هذا النهج فعال .  القطاع العام، مثل المدارس المهنية، من أجل تطوير البرامج وتقديمهامع مؤسسات من
  .دين وأرباحهمردين، تزيد قوة المورالتكاليف، الرامي إلى تحسين مهارات المو

 .٢٠٠٢ ستغنر وآخرون،    :المصدر

وتبين دراسات أخيرة . ل قيمها في رصد ومراقبة ظروف العمل داخل سالسوتشارك الشرآات األم أيضًا  
الذي يبنيه المشتري " الرأسمال االجتماعي"بشأن المصانع المكسيكية أن المهارات قابلة للنقل بواسطة 

 في وقد أّدى هذا إلى تحسينات في تنظيم العمل واإلنتاجية وأخيرًا.  الزيارات المتكررةبفضل د معًاروالمو
  ).٢٠٠٦لوك، وآخرون،  (أيضًا ظروف العمل

 يد دورًارفي بعض الحاالت تؤدي الشرآات األم في سلسلة التو. تطوير المهارات بواسطة وآالء الشبكة 
وقد يستعان . د، وفي حاالت أخرى تنيط هذا الدور بطرف ثالث، وآالء الشبكةر في تطوير المومباشرًا

ق بين أنشطة اإلنتاج بمستشارين ومرشدين وجمعيات قطاعية ومزودين بالتكنولوجيا الجديدة للتوفي
ومن الممكن أن ينظم وآالء الشبكة تدريبا مشترآا أو يقدموا . وتطوير الرأسمال البشري الالزم لذلك

وال يمكن مقارنة مستوى التكامل المحقق هنا مع مستوى التكامل المحقق . تدريبا مماثال لشرآات الشبكة
زالت موجودة  المهارات والتدريب مابفضل ترتيبات الشرآة األم، غير أن الحاجة إلى تطوير 
والمهارات والمعارف الجديدة تطور . واالستجابة إليها تكون من خالل تزويد شرآات الشبكة بهما معا

وتستخدم بعض الشرآات هذا النوع من . بفضل استخدام وآالء مشترآين، ال بإدماج الشرآات التام
 .يد وغاياتها التجاريةر في سلسلة التوالتطوير للتوفيق فيما بين أهداف الشرآات األعضاء

 متطلبات ةدة المعارف والمهارات عندما تضع الشرآات المشتريرتطور الشرآات المو. التعّلم بالممارسة 
وهنا . دة أمر إيجاد طرقها الخاصة في استيفاء تلك المتطلباترأداء محددة لكنها تترك للشرآات المو
للشرآة، فيما عدا أن الشرآة ذاتها ال تحدد مستقل رة عن تطوير يكون التدريب وتطوير المهارات عبا

دين ولعمليات مراقبتهم يمكن أن يحمل رواستخدام الشرآات المشترية لمخططات ترتيب المو. نتائج أدائها
 م وتكنولوجياتهم اإلنتاجية والمهنية ونظم إدارتهمدين على مراجعة وتحسين ممارساتهرأولئك المو
دة هي التي تقرر القيام بهذا التحسين على صعيد ري الرأسمال البشري، لكن الشرآة المو فمواستثماراته

 ).١٩٩٦بومونت وآخرون، (داخلي دون مساعدة مباشرة أو تدخل مباشر من الشرآة المشترية 

  جمعاتتتطوير المهارات في مكان العمل داخل ال  ٢-٢-٣
 آخر من الترتيبات فيما بين الشرآات التي تؤثر على  اإلنتاج المحلية واإلقليمية نوعاتجمعاتيمثل نمو  .١٧٦

وال تقوم أوجه الترابط بين الشرآات داخل التجمعات والمناطق على نوع التكامل المنّسق . التدريب داخل المنشأة
. لإلنتاج داخل سالسل القيم بقدر ما تعتمد على حاجة الشرآات ذات الكفاءات المتخصصة إلى العمل معا

 بصفة تجمعوتساعد إقامة عالقات عمل وطيدة في ال. جمعاتتوة العاملة شرط أساسي لظهور الومهارات الق
ويجري تطوير الكفاءات المتخصصة داخل الشرآات وفيما بينها، . خاصة على تقاسم المعارف وتسوية المشاآل

أوليفيرا وفنشترزيفر، دي (جمع على المنافسة تجمع برمته هي التي تحدد قدرة شرآات التوالكفاءة المتخصصة لل
٢٠٠٣.(  
وآما هو حال الشرآات المترابطة بواسطة سالسل قيم متكاملة، يقوم االبتكار والتحسين في المنتجات  .١٧٧

جمعات فرصا جديدة للبحث عن المعارف توفي العمليات التجارية على اآتساب معارف جديدة، وتتيح ال
  . واآتسابها واستخدامها

ات أن تتخذ إجراءات مشترآة لتقاسم التجارب والتعّلم من بعضها البعض، تجمعالويمكن للشرآات داخل  .١٧٨
ويمكن أن ). ١٩٩٩آيبل وآخرون، ( معارف جديدة توليدآما يمكنها إقامة عالقات تجارية يكون هدفها المحدد 

 تتخذ المنشآت أيضا إجراءات مشترآة في أنشطة تجارية محددة تكون فيها المعارف المتخصصة لشرآة واحدة
 أن على سبيل المثالويمكن ). ٢٠٠١؛ آراوتش وآخرون، ١٩٩٦بيلوسي، (في التجمع ضرورية لتحقيق النجاح 

تشترك شرآة منتجة مع شرآة أخرى في التسويق والتوزيع ألنها تفتقر إلى معرفة محددة باألسواق المتخصصة 
  . أو التوزيع والمبيعات والخدمات العالمية
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يضا الوصول إلى خدمات األعمال المتخصصة، مما يسمح لشرآات التجمع وتتيح التجمعات والمناطق أ .١٧٩
" سلع المنافسة المحلية"وهذا الوصول إلى . أو المنطقة بالترآيز على االستثمار في آفاءات أساسية محددة

ويمكن أن تؤدي الموارد ). ٢٠٠١بلير وغريفي، (ضروري لتمكين الشرآات من النفاذ إلى األسواق العالمية 
فمؤسسات من قبيل الجامعات والمعاهد التقنية . محلية المتخصصة دورا مهما في تطوير التجمعات والمناطقال

 الحاضناتومخابر البحث ال تتيح الوصول إلى المعارف التقنية المتطورة فحسب، بل تؤدي أيضا دور 
والمؤسسات من قبيل . رفللشرآات الجديدة الساعية إلى استحداث منتجات جديدة باالستناد إلى تلك المعا

موظفين من ذوي المهارات العالية في مجال التكنولوجيات الجديدة ل ًاالجامعات يمكن أن تكون أيضا مصدر
وفي البرازيل ). ١٩٩٩هندري وآخرون، (والناشئة، وقد ال يوفر سوق العمل هذه المهارة في جميع األحوال 

 تنظيمطاعية رامية إلى تعزيز المهارات التقنية ومهارات  من شرآات المالبس من جهود قتجمعمثال، استفاد 
  ). ٩-٣انظر اإلطار (المشاريع 

  ٩-٣اإلطار 
 تجمع شرآات المالبس في البرازيلبالنهوض 

ومعظم شرآات .  عامل٨٠٠٠٠شمال شرقي البرازيل في  شرآات المالبس في والية برنمبوآو تجمعستخدم ي
وتدير .  منظمة تنتج منتجات متدنية النوعية وتلوث اإلمداد المائي المحلي عبارة عن شرآات صغيرة وغيرتجمعال
 تجمعاتوقد ساعدت الجهود النشطة التي بذلتها رابطة . معظم هذه المشاريع الموجودة في المنازل" رّبات البيوت"

لحد من المشاآل  على ا،، في إطار شراآة مع منظمات في ألمانيا)SYNDIVEST(محلية تسمى نقابة قطاع المالبس 
وآان القليل من صاحبات المشاريع حاصالت . البيئية والشروع في تغيير السياسات وتنظيم القطاع واالرتقاء بالنوعية

ونظمت .  النوعية وابتكار محدود في التصميممتدنيعلى أي نوع من أنواع التدريب الرسمي، مما يؤدي إلى عمل 
 معاهد تدريب في ألمانيا، وبعثات قصيرة إلى البرازيل لمهندسي النسيج  مع شرآائها زيارات دراسية إلىنقابةال

 بالدورات التدريبية التي تقّدمها الشعبة الوطنية للتدريب المكلفينالعاملين في معهد ألماني بهدف تدريب المدربين 
ى المعارض الصناعي وجامعة ريسيفي، ودورات تدريبية في مجال هندسة النسيج ومسائل أخرى، وزيارات إل

التجارية الدولية بهدف التعّلم في مجال النوعية، فضال عن قيام الشعبة الوطنية للتدريب الصناعي بإنشاء ثالثة معاهد 
 منها إنتاج المالبس ، عامل قد تلقوا تدريبا في مجاالت شتى١٠٠٠، آان نحو ٢٠٠٢وفي عام . جديدة لتدريب التقنيين

 دورات تدريبية عديدة، من الحلقات وتقدم حاليًا. يات والموضة والتصميملوجستة والواإلدارة العامة والموارد البشري
وأنشئت لجنة الموضة في برنمبوآو آي .  شهرًا١٨الدراسية التي تدوم يوما واحدا إلى البرامج المعمقة التي تدوم 

  .تقّدم التوجيه في مجال التصميم، آما تبذل جهود من أجل استحداث عالمة محلية
 . ٢٠٠٥ وال وماير،    :مصدرال

 األعمال الجديدة فحاضنات. ومراآز الخدمات المتخصصة يمكن أن تشكل أيضا موارد.١٨٠ محلية مهمة 
ومجموعات شرآات المشورة المتخصصة ومجمعات التكنولوجيا واألعمال والمراآز الصناعية يمكنها جميعا 

  .٧)٢٠٠٥اليبونن، (لنامية أن تقدم خدمات تجارية متخصصة إلى المنشآت الجديدة وا
ساآاموتو ومارآيزي، ( أفريقيا  في تجمعات في الهند والبرازيل وعدة بلدانةنت دراسة شملت خمسيوب .١٨١
آذلك بينت األمثلة أن قاعدة المعارف .  أساسي لظهور التجمعات الزمأن مهارات القوة العاملة شرط) ٢٠٠٥

وأبرزت الدراسة دور الدولة في تحسين المهارات من أجل . ععادة ما تكون موجودة في مكان ما قبل نشأة التجم
تطوير التجمعات بتوفير المهارات األساسية والتدريب المهني القائم على الطلب فضال عن توفير بيئة أعمال 

آما تبين أن دور الحكومات النشط في إقامة صالت مع الشرآات متعددة . واستبقائهامالئمة الجتذاب الشرآات 
 حفزسيما في   دور مهم ال، من أجل تطوير التجمعات وفي دعم التعاون بين منشآت التجمع الواحدةالجنسي

  . جمعاتتاعتماد التكنولوجيات والبرامج الرامية إلى تحسين المهارات داخل ال

  التدريب في أماآن العمل عالية األداء  ٣- ٣
السيما دور التدريب، محط اهتمام بالغ آانت العوامل المساهمة في جعل أماآن العمل عالية األداء، و .١٨٢

وهذا االهتمام ناتج باألساس عن االعتراف بأن إيجاد بيئة سياسية وتنظيمية مؤاتية أمر . ٨خالل السنوات األخيرة

                  
ام          7 ذ ع ة من ة ا  ٢٠٠٣تتعاون منظمة العمل الدولي شأن           مع منظم ة ب ى دورة تدريبي صناعية في اإلشراف عل ة ال م المتحدة للتنمي ألم

دورة المس               ال تجمعاتتطوير   ر في       ؤشرآات في مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، ويستفيد من هذه ال ولون عن التغيي
 .مؤسسات محلية وقد تعّلموا طرق تحسين القيمة المضافة والقدرة التنافسية

رغم تحديد مواضيع مشترآة ) ١٩٩٦غبهارت وفانبورن، (متفق عليه أو توافق آراء بشأن طرائق العمل هذه واحد  يوجد تعريف ال   8
 ). ١٩٩٨رايت وسنل، (ترآز على تدعيم قاعدة مهارات الموظفين ومشارآتهم 
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صطلح   هو وصف للنتائج المنشودة من تنظيم العمل االبتكاري ومختصر " ن العمل عالي األداءمكا"وم.١٨٣
آيفية تنظيم العمل، آيفية تقاسم : لطائفة من ممارسات الموارد البشرية الموجزة أدناه تحت ثالثة عناوين، هي

ومفهوم . تحسين اإلنتاجيةالعمال لمكاسب اإلنتاجية المحّسنة، وآيفية مشارآتهم في القرارات المتعلقة بطريقة 
مكان العمل عالي األداء يتعلق بطريقة اإلدارة التي تساعد األشخاص وتشجعهم على الرقي بإمكاناتهم إلى أقصى 

  ).٢٠٠٢آشتون وسونغ،  (منشأة لما فيه مصلحتهم الخاصة ومصلحة أداء ال-حد 
 العمل، لمساهمتها في إقامة ويعترف بأهمية ممارسات مكان العمل عالي األداء بالنسبة إلى أصحاب .١٨٤

آما يمكن للعمال االستفادة منها . مشاريع تجارية جيدة وناجحة تسجل معدالت تغيير عالية وهوامش ربح متينة
بفضل االستثمارات الكبيرة في تطوير المهارات والتدريب، وفتح قنوات االتصال فيما بين المديرين والعّمال، 

وفضال عن ذلك، يتوقع أن تساهم ثقافة مكان العمل عالي األداء في . لعّمالوسياسات العمل المرنة ومشارآة ا
  . تحقيق نجاح اقتصادي في أسواق عالمية متزايدة التنافس

وآما هو مبين على امتداد . والتدريب شرط أساسي إلنشاء مكان عمل عالي األداء وجزء ال يتجزأ.١٨٥ منه 
 معظم وتفيد.  والقدرة على المنافسة، وهما جزء مهم من االبتكارهذا الفصل، تؤثر الموارد البشرية في اإلنتاجية

سات، على غرار ما قد تتنبأ به نماذج الرأسمال البشري األساسي، بالتأثير اإليجابي للتدريب على اإلنتاجية االدر
 فيما يبدو وتوجد أدلة أقل على تأثير التدريب على رفاه العمال، لكنه ينطوي. األجروارتفاع األجور ومستويات 

. ٩األجور وزيادة الوظيفةعلى فوائد حقيقية بالنسبة إلى العّمال ما دام من الممكن تجسيد ذلك الرفاه في أمن 
 أن التدريب والمهارات من بين أهم جوانب هذه األنظمة وبينت دراسة تحليلية افتراضية أجريت مؤخرًا

  ).٢٠٠٦آومبس وآخرون، (
 داخل الشرآة، وفيما بين الشرآات، وآيفية تنظيم العمل من حيث اإلنتاج  تقسيم العملتنظيم العملويعني.١٨٦  

، بدال من  سلطتهم التقديرية العمال إلى حد آبير نسبيًاستخدموفي أماآن العمل عالية األداء، ي. وتقديم الخدمات
ادة تنقل اإلدارة العمال وفي الع.  عن إبداء أحكامهم فيما يتعلق بتنفيذ التعليمات اإلدارية أو التشغيليةالمتناعا

ويتحمل . بالتناوب ضمن مجموعة واسعة من المهام، عوض تضييق نطاق المهام التي ينجزها فرادى العّمال
.  عملهم بدال من إناطة هذه المسؤولية باآلخرينموقعالمشغلون قدرا أآبر من المسؤولية في ضمان النوعية في 

لعامل ومسؤولية مراقبة النوعية ل استخدام السلطة التقديريةمثلة في ولكل واحدة من ميزات مكان العمل هذه المت
 تبعات بالنسبة لنطاق التدريب التقني وتطوير مهارات العمل األساسية المطلوبة -ومرونة التنقل عبر الوظائف 

  ).٢٠٠٢؛ دورينغر وآخرون، ٢٠٠١هنتر وهيت، (لتنفيذ إستراتيجية بشأن مكان عمل عالي األداء 
تقاسم   إذا آان تطوير المهارات وتنظيم العمل عاملين أساسيين في أماآن العمل عالية األداء، فإن . المنافع.١٨٧

أوال، آيف تكون مكافأة العمال بعد تدريبهم على مستويات عالية : سؤالين مهمين همابطبيعة الحال ذلك يثير 
لجنس في المكافآت المرتبطة بالعمل؟ ؟ وهل توجد فوارق قائمة على نوع اوتوزيعهم في نظم عمل أآثر تعقيدًا

أي بعبارة أخرى، هل هناك توجه نحو معاملة النساء العامالت على غير قدم المساواة مع الرجال العمال من 
؟ وثانيا، إذا آان مستوى األداء واإلنتاجية عاليا، فكيف يتم تقاسم المنافع المحصلة من ذلك مع المنافعحيث تقاسم 

ال بد من أن يكون العمال قادرين و. "م المنافع جزءا أساسيا من أماآن العمل عالية األداءالعمال؟ ويمثل تقاس
. على المشارآة في نجاح المنشآت وتحصيل حصة عادلة من مكاسب األنشطة االقتصادية وزيادة اإلنتاجية

ثل في المفاوضة أما أهم وسائل تحقيق ذلك فتتم. أآثر عدًالويساهم ذلك في توزيع الدخل والثروات بشكل 
 )).٤ (١٣، الفقرة ه٢٠٠٧مكتب العمل الدولي،  ("الجماعية والحوار االجتماعي

ويرتبط ذلك بأنواع المشارآة المباشرة، عن طريق ترتيبات .  والحوار االجتماعيمستخدمينمشارآة ال١٨٨ .
اخل المنشآت ومكان ، والمشارآة غير المباشرة أو التمثيلية في اتخاذ القرار دمستخدمينمتنوعة لمشارآة ال

وخلصت . مجالس الصناعية، والمفاوضة الجماعية من خالل النقاباتالالعمل بالتشاور المشترك من خالل 
، ومشارآة ستخدميندراسة أوروبية إلى أن نظم األجور الجديدة أثبتت جدواها عندما اعتمدت بمشارآة قوية للم

  ).٢٠٠٣ل آرينغا وآخرون دي(منظمات العمال في إدارتها، والتدريب المتواصل 
وعناصر مكان العمل عالي األداء المتمثلة في التدريب والمهارات وتنظيم العمل وتقاسم المنافع ومشارآة  .١٨٩

للحصول " حزمة"وال بد من تطبيقها في إطار مجموعة أو . العمال والحوار االجتماعي، مكملة لبعضها البعض

                  
   9   :توجد نتائج البحث المتعلق بتأثير مكان العمل عالي األداء في مؤلفات

Brown, 1990; Barrett and O’Connell, 2001; Lynch and Black, 1998; Hill, 1995; Greenberg et al., 2003; Krueger 
and Rouse, 1998; and Osterman, 1995. 
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  ١٠-٣اإلطار 
  برنامج تحسين المصانع

نشآت برنامج منظمة العمل الدولية المعني بتحسين المصانع، الذي ينفذ في فيتنام وسري النكا والهند، يساعد الم
دارة واحترام حقوق واإلعاملة القوة جيدة بين الالمشارآة في تنفيذ ممارسات مكان العمل المجدية القائمة على عالقات 

وحدات برنامجية تقديم سبع على  البرنامج ومويق. العمال آوسيلة ناجعة لزيادة قدرات المنشآت وقدرتها على المنافسة
 الصحة ؛ اإلنتاج النظيف والتحسين المستمر؛ إدارة الموارد البشرية؛ اإلنتاجية؛ النوعية؛التعاون في مكان العمل: هي

  .  العالقات في مكان العمل؛والسالمة
  :  منشأة في فيتنام أن١٢وأبلغ تقييم مستقل ُأجري داخل 

لوا وهي تضم على العموم مزيجا متساويا من المديرين والعمال، وقد ظ. آل مصنع أنشأ فرقا لتحسين المصنع 
 . شهرًا١٤يشتغلون معا بعد انتهاء البرنامج بحوالي 

وتجاوز التخفيض في .  في المائة في المتوسط٦٧ة في مرحلة اإلنتاج النهائية انخفضت بنسبة لالخسائر المسج 
 . في المائة٩٠بعض الورشات نسبة 

رز ذلك استمرار االستخدام آما يب(التوعية بمسائل النوعية واإلنتاجية تمت على جميع مستويات المصانع  
 ).الواسع لألدوات والتقنيات المعتمدة وفقا للبرنامج

 . قدمتها المصانع بنفسها، مع اإلشارة إلى تحسنات اإلنتاجيةتقاريرال 
تغييرات أدخلت على مجاالت العمل لضمان مكاسب فعلية في اإلنتاجية، وزيادة سالمة العامل وتحسين بيئة  

 . العمل عمومًا
آة، واتخذت إجراءات الحقة، مثل ارالتوعية بمسائل السالمة والصحة المهنيتين زادت في المصانع المش 

التزويد بتجهيزات السالمة ووضع إجراءات التصدي للحوادث وإعادة تشكيل مجاالت العمل، بهدف الحد من 
 .المخاطر

 .و٢٠٠٦ العمل الدولي، كتب م  :المصدر

  نتاجية في المنشآت الصغيرةتحسين المهارات واإل  ٤- ٣
وتشكل . تستدعي أهداف تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة وتطويرها في المنشآت الصغيرة اهتماما خاصا .١٩٠

، وتثير تحديات إنمائية خاصة فيما ١٠تلك المنشآت أغلبية المنشآت في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء
  :وتشمل القضايا الرئيسية ما يلي.  التنافسيةيتصل بتحسين المهارات واإلنتاجية والقدرة

). ٢٠٠٥فندنبرغ،  (ما انخفض حجم المنشأةلتنزع اإلنتاجية والدخول وظروف العمل إلى التدهور آ 
 بالنسبة إلى األغلبية الساحقة من االستخداموتدريب وتطوير المهارات عامالن مهمان في تحسين ظروف 

لمنظم، يشّكل التدريب وزيادة اإلنتاجية إستراتيجيتين مهمتين في وفي منشآت االقتصاد غير ا. العمال
 .االنتقال إلى االقتصاد المنظم

وغالبا ما يحتاج أصحاب المنشآت . للمنشآت الصغيرة احتياجات خاصة من حيث تطوير المهارات 
. لمهاراتآما يحتاجون إلى عمال متعددي ا. الصغيرة إلى تدريب في عدد من مهارات إقامة المشاريع

صغير في السوق المحلي مثال ال يسعه استخدام مختص في التسويق لكنه قد يحتاج إلى تجزئة فتاجر 
عمال مدربين في جوانب عديدة من العمل، مثل الرد على الهاتف ومسك السجالت وتعويض المخزون 

المنشآت الصغيرة لذلك يحتاج أصحاب . المبيعي وعرض المنتجات، ولديهم معرفة دقيقة بمنتجات المحل
 . ومديروها إلى مهارات يمكن استخدامها فورا وتكون مالئمة لنطاق عملياتهم الخاص

                  
ل من  بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، مثال، أن نسبة المنشآت التي تستخدم أق٢٠ عنتظهر بيانات    10

 بلدا من أصل تلك البلدان ١٩وفي .  في المائة في ترآيا٩٥ في المائة في الواليات المتحدة إلى ٥٧ أشخاص تتراوح من عشرة
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،  ( عامًال٥٠ في المائة من المنشآت أقل من ٩٠ لىالعشرين، يستخدم ما يزيد ع

ية، تكون نسبة المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر أعلى من ذلك، وتوجد أعداد آبيرة منها في القطاع غير وفي البلدان النام). ٢٠٠٢
 في المائة من مجموع المنشآت في عام ٩٩٫٩فقد بلغت نسبة المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر ومتوسطة الحجم في آولومبيا . المنظم
 ).٢٠٠٧بنيدا،  (٢٠٠٥
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فمكانتها في سوق العمل ضعيفة . تواجه المنشآت الصغيرة عقبات في تدريب أصحاب المشاريع والعمال 
لك فالمنشآت الصغيرة ومع ذ. فيما يتصل باستخدام عمال ماهرين مما يزيد الحاجة إلى التدريب الداخلي

؛ ٢٠٠٣؛ سبلزبري، ٢٠٠٨آشتون وآخرون، (أقل قدرة من المنشآت الكبيرة على اعتماد تدريب رسمي 
آما تعجز المنشآت الصغيرة غالبا عن تحمل تكاليف التدريب، السيما إذا انتقل ). ٢٠٠٧البنك الدولي، 

المنشآت وقتها ويمكن أن تضطر إلى العمال المدربون سريعا إلى العمل في منشآت أخرى؛ وتضيع تلك 
وقد ال تكون الدورات التدريبية . وقف أنشطتها إذا التحق أصحاب المشاريع والعمال بالدورات التدريبية

وفي . التي تحتاجها متوفرة؛ أما تلك المتوفرة بشأن مواضيع مهمة فقد ال تالئم احتياجاتها الخاصة
، أشار عمال المنشآت الصغيرة ٢٠٠١ و٢٠٠٠بين عامي  الهند شمال في تجمعات ةاستقصاء شمل عشر

إلى أن نقص معرفتهم بفرص التدريب، وليس تكلفة التدريب، هو الذي حال دون ارتقائهم بمهاراتهم 
 ). ٢٠٠٥يوشي، (
تواجه المنشآت الصغيرة التي ترأسها نساء عقبات مختلفة عن تلك التي تواجهها المنشآت التي يملكها  

وبصفة عامة، تكون المنشآت التي ترأسها نساء صغيرة الحجم في بدايتها، وتتعرض . ويديرها رجال
وضعف رأس المال يحول دون توسع المنشأة . للتمييز في أسواق التمويل والمنتجات، وتنمو بوتيرة أبطأ

). ٢٠٠٢موري وبوروس، (مشكلة شائعة هو وعدم وجود ضمانات آفالة االئتمان . ويهدد استمرارها
مجازفة، ويستخدمن أفراد األسرة بدال من استئجار عمال، وينشئن ميًال إلى ة ما تكون النساء أقل وعاد

ويجب اإلقرار بالفوارق . مشاريعهن في البيت بهدف التوفيق بين المشروع والوظائف المنزلية والتربوية
 من أخذ تلك االختالفات  المهاراتمقدموالجنسانية بين الرجال والنساء في المنشآت الصغيرة حتى يتمكن 

 . ١١في الحسبان في التدريب على إقامة المشاريع
غالبا ما تكون المنشآت الصغيرة وعمالها غير ممثلة بما يكفي في منظمات أصحاب العمل والعمال،  

 ةالتوعي دائما بما يكفي في آليات لىجتويعني ذلك أن آراءها واحتياجاتها ال ت. السيما في البلدان النامية
مثل المجالس الثالثية المعنية باإلنتاجية والسلطات الوطنية (والمشورة الثالثية المعنية بتطوير المهارات 

 ).المعنية بتطوير المهارات واعتمادها، الخ

  وير المهارات في المنشآت الصغيرةآيفية توفير التدريب وتط  ١-٤-٣
ة على الرغم من مشارآتها بقدر محدود في تتخذ المنشآت الصغيرة خطوات لتطوير مهارات القوة العامل .١٩١

 اإلطارر ـانظ(كان العمل ـومعظم جهودها غير ملحوظة ألنها تبذل بصفة غير رسمية في م. التدريب الرسمي
  ).لتدريب غير الرسميا  على لالطالع على أمثلة١١-٣

  

  ١١-٣اإلطار 
  تدريب والتعلم غير الرسميين في المنشآت الصغيرةعلى الأمثلة 

 عمله واستالم الوظيفة تدريجيا؛ ويسدي العامل الماهر المشورة مالحظةالعمل إلى جانب عامل ماهر و 
 .والتوجيه

 . العمل باالستناد إلى مجموعات تعليمية والتعّلم عن طريق المحاولة والخطأ إلى حين اآتساب المهارات الجديدة 
ويمكن استخدام هذه الطريقة مثال عند إدخال . ريجيًا تديلقن عامل ماهر المهارات لزمالئه وينقلها إليهم 

ويمكن أن . تجهيزات جديدة، فيقوم مرآب تلك التجهيزات بتدريب الموظف الذي يتوّلى فيما بعد تدريب زمالئه
 . يشكل ذلك سبيال مهما لتحسين نوعية المنتجات

زمالئهم في حال الحلول محل لى تناوب العمال على الوظائف لضمان اآتسابهم مهارات متعددة وقدرتهم ع 
 .التغيب عن العمل

 . تعيين موظف، بصفة مرشد غير رسمي مثال، يمكن للبقية اللجوء إليه للمشورة 
دون أو اختصاصيون من خارج رالمشارآة في حلقات دراسية غير رسمية يقدم فيها عمال ماهرون أو مو 

 .وعات من الموظفين في مكان العملالمنشأة المشورة أو المعلومات أو التعليم إلى مجم
 .٢٠٠٨ آشتون وأخرون،   :المصدر

                  
ساء  الجدوىمنظمات أخرى أدلة عديدة بشأن آيفية إجراء دراسات وضع مكتب العمل الدولي و    11  فيما يتعلق بإقامة المشاريع لدى الن

  انظر مثال،. وآيفية صياغة استراتيجيات تربط الطلب على المهارات بالطلب في السوق
Finnegan and Haspels, “GET ahead for women in enterprise training package and resource kit” (Bauer et al., 
2006) or “A guide for training women economic groups” (ILO, 2003a). 
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وتشمل محاوالت زيادة وصول . وتقديم التدريب الرسمي إلى المنشآت الصغيرة تعتريه نقائص عديدة .١٩٢
 أي تقريبه من المنشآت وتقديم دروس خارج -المنشآت الصغيرة إلى التدريب التخلي عن المرآزية في التدريب 

وتشمل الجهود الرامية إلى .  ومراعاة المسؤوليات األسرية وتشجيع تقاسم التكاليف في اآلن ذاته-العمل أوقات 
ضمان توافق التدريب مع احتياجات العمال وأصحاب العمل في قطاع المنشآت الصغيرة استقصاء حاالت نقص 

نشآت، وإشراك منظمات جمعات المتالمهارات وفرص إقامة المشاريع، وتوفير تدريب قطاعي أو خاص ب
  . أصحاب المشاريع والنقابات في مجالس إدارة مؤسسات التدريب

، إذ يضمن تعلم العمال لما فعال التكاليف ويمكن أن يكون التدريب غير الرسمي داخل المنشأة تدريبًا .١٩٣
الرسمي يحتاجه عملهم المحدد من مهارات دقيقة آما يمكن أن يتيح للعمال المستبعدين من فرص التدريب 

ويمكنهم أيضا االطالع على وظائف أوسع واآتساب مهارات ومعارف في . إمكانية اآتساب مهارات جديدة
إال أن اآتساب المهارات هذا يعتمد على معارف . مجال إقامة المشاريع قد تفيدهم في إقامة منشآتهم الخاصة

وقدرتهم على نقل ما يعرفونه بطريقة ) وقد تكون معارف وممارسات ضحلة(وممارسات القوة العاملة الموجودة 
  . فعالة

  العوامل الحاسمة األخرى المؤثرة على اإلنتاجية   ٢-٤-٣
  في المنشآت الصغيرة

وللتأثير على . تبين على امتداد هذا الفصل أن التدريب وحده ال يكفي لضمان تحقيق مكاسب في اإلنتاجية .١٩٤
ات تطوير المهارات في تدابير أساسية أخرى تؤثر على  أن تدمج مبادر منإنتاجية المنشآت الصغيرة ال بد
  :ويشمل ذلك مثًال. اإلنتاجية والقدرة على المنافسة

 تعزيز بشأنوآما أشير إليه في االستنتاجات . إتاحة بيئة تنظيمية واجتماعية وسياسية مالئمة للمشاريع 
 المنشآت ونموها مؤاتية لخلقبيئة  إن"، )١٠، الفقرة ه٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، (المنشآت المستدامة 

المحرآات  وهو أحد -بين السعي المشروع إلى تحقيق الربح تجمع  ،مستدامحولها على أساس أو ت
".  واستدامة البيئة والعمل الالئقاإلنسانالحاجة إلى تنمية تحترم آرامة بين  و-لنمو االقتصادي ل الرئيسية

فة خاصة على دعم انتقال مشغلي االقتصاد غير المنظم إلى آما أّآدت االستنتاجات ضرورة التشديد بص
 .االقتصاد المنظم وضمان أن تغطي القوانين واللوائح جميع المنشآت والعمال

 تواجه المنشآت الصغيرة صعوبة خاصة في الحصول على تمويل من .الوصول إلى الخدمات المالية 
جازفة وارتفاع تكاليف العمليات وتعقيد  بسبب ميل المصارف إلى تفادي المالمؤسسات الرسمية

زيادة االستثمار ورأس المال أمام  هذه العوائق العامة ؤديوت. اإلجراءات ونقص الضمانات المناسبة
ي فض من االستثمار في التدريب وفي أمور أخرى من شأنها أن تحسن اإلنتاجية أو ت، إلى الحدالتشغيلي

ويمكن أن تكون هذه العوائق . التطورات في األسواق الجديدةإلى استيعاب التكنولوجيات الجديدة أو 
 للمقرضين إذا فالمنشآت الصغيرة أآثر اجتذابًا. الهامة شديدة بصفة خاصة بالنسبة إلى صاحبات المشاريع

الحل "وقدمت مؤسسة . تلقى أصحابها أو مديروها تدريبا على شتى المهارات األساسية إلقامة المشاريع
رو، وهي مؤسسة مالية آبيرة، تدريبا إلى عمالئها من المنشآت الصغيرة في مجال اإلدارة في بي" المالي

وعلى مدى ثالث سنوات، . لمكافآتهم على وفائهم وتعزيز قدراتهم اإلدارية ومن ثم تدعيم معدالت السداد
حسن تآيف "برنامج  على أصحاب المنشآت تدريبًامن  من عمالء المؤسسة ١٨٠٠ لىتلقى ما يزيد ع

سيفرس وفاندربغ، (، األمر الذي ساعد على استمرار منشآتهم وتدعيم قدرتها على المنافسة "وعكمشر
٢٠٠٨.( 

أثبتت التجارب الدولية فعالية السياسات الرامية إلى تشجيع تطوير . الوصول إلى خدمات تطوير المشاريع 
ويمكن لخدمات . ا يتصل بذلك الوصول إلى خدمات التدريب وم الصغيرةأسواق يمكن فيها للمنشآت

تطوير المشاريع المتاحة محليا ومقبولة التكلفة أن تساعد المنشآت الصغيرة على تدريب عمالها واالرتقاء 
 التي ،وخدمات اختبار النوعية والتصديق عليها. بروح المبادرة ومهارات إدارة األعمال وزيادة اإلنتاجية

عمليات تصنيعها تستجيب لمعايير محددة، من حيث االستدامة أو تتيح للمنشآت أن تثبت أن منتجاتها أو 
السالمة الصحية أو التقيد بمعايير العمل األساسية مثال يمكن أن تساعد المنشآت الصغيرة على النفاذ إلى 

 على مدى مالءمةتزداد ويتمثل المبدأ العام في أن الخدمات المتاحة للمنشآت الصغيرة . األسواق المنظمة
إذا آانت المنشآت ذاتها تدفع، أو من حيث فعالية التكاليف  زمنية أطول وتزداد جدواها أيضا فترات

 ).٢٠٠٠ المنشآت الصغيرة، نميةلجنة الوآاالت المانحة من أجل ت(تتقاسم، تكلفة الخدمة 

 تقييم ىوينبغي للسياسات العامة الرامية إلى تطوير سوق خدمات األعمال المقدمة للمنشآت الصغر  
العقبات التي تواجهها النساء في إقامة مشاريعهن وتنميتها، وفي االستفادة من التدريب والخدمات 
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 وضع قاعدة معرفية محلية بشأن صاحبات المشاريع؛  -

 دعم التعبير عن الرأي والتمثيل في المنظمات والجمعيات المحلية؛  -

مساعدة مقدمي خدمات األعمال، على مستوى المجتمع المحلي، على وضع خدمات دعم موّجهة   -
 إلى صاحبات المشاريع؛

 جية لدعم التسويق والتمثيل؛إقامة شراآات محلية وخار  -

مكتب (تزويد النساء المعوقات بمجال وفرص للتنظيم، مّما يجعل منهن صاحبات مشاريع ناجحات   -
 ).ز٢٠٠٦العمل الدولي، 

توفير التأمين ألصحاب العمل والعمال (تشكل مخططات الحماية االجتماعية . توفير الحماية االجتماعية 
عوامل داعمة مهمة ) الة وألصحاب المشاريع من الفيضانات أو الحرائقعلى حد سواء من المرض والبط

وحيث ال توجد هذه المخططات أو ال تستطيع المنشآت الصغيرة الوصول . بالنسبة إلى المشاريع والعمل
إليها، يمكن تنفيذ استراتيجيات عملية لتحسين مكان العمل تكون مناسبة للمنشآت الصغيرة، وتستند إلى 

وتستهدف هذه المخططات تحسين السالمة والصحة المهنيتين فضال . دريب قائمة على المشارآة تأساليب
 . ١٢عن تعزيز اإلنتاجية

 وفي . في دعم االرتقاء بالمنشآت الصغيرة مهمًاالعمال دورًامنظمات تؤدي منظمات أصحاب العمل و 
افيا، مما يملي ضرورة بذل جهود البلدان النامية باألخص، ال يمثل قطاع المنشآت الصغيرة تمثيال آ

 لمساعدة تلك المنشآت ،حازمة لزيادة تمثيل هذا القطاع وبناء قدرة المنظمات التمثيلية القائمة والجديدة
العمال، نيابة عن منظمات ويمكن أن تشارك منظمات أصحاب العمل و. على االضطالع بعملها

 ال ة ومالية آليية وتشجيع وضع سياسات اقتصادأعضائها، في النهوض ببيئة قانونية وتنظيمية مالئمة
ويمكنها أن تدعو إلى االلتزام بمعايير العمل األساسية وسيادة .  ضد المنشآت الصغيرةارس التمييزتم

ويمكنها أن تدعم تدابير زيادة اإلنتاجية الموجهة إلى قطاع المنشآت . القانون واحترام حقوق الملكية
 أمثلة لما )١٢-٣اإلطار (ويعرض . نطاق توفير خدمات التدريب والتعلمالصغيرة، بما في ذلك توسيع 

تقدمه منظمة العمل الدولية من دعم إلى هيئاتها المكونة في سبيل زيادة التمثيل واإلنتاجية في المنشآت 
  . الصغيرة

  

  ١٢-٣اإلطار 
  تنظيم أصحاب العمل والعمال في المنشآت الصغيرة

 الدولية لتعزيز العمالة من خالل تنمية المنشآت الصغيرة أصحاب المشاريع يساعد برنامج منظمة العمل
وعّمالهم على زيادة تمثيلهم في رابطات أصحاب العمل والنقابات، ويساعدهم على إنشاء منظمات ديمقراطية وتمثيلية 

ت شتى بغية زيادة آما يساعدهم على اآتساب االعتراف آمتحاورين مع السلطات الحكومية على مستويا. خاصة بهم
  . وصولهم إلى الفرص االقتصادية والتفاوض بشأن عائدات منصفة لعملهم

ستخدمها ي ُصّممت، بالتعاون مع المنظمة الدولية ألصحاب العمل، مجموعة أدوات خاصة بأصحاب العمل 
.  في بلدانهاالراغبة في زيادة تمثيلها) وغيرها من رابطات األعمال(منظمات أصحاب العمل مديرو وموظفو 

 تهاوزيادة أنشطمنظمات أصحاب العمل وشكلت مجموعة األدوات جزءا من جهد أوسع من أجل تدعيم قدرات 
وتتضمن مجموعة . في جميع أنحاء العالم، وبصفة خاصة في البلدان النامية والبلدان المارة بمرحلة انتقالية

المنظمات في تحليل البيئة السياسية للمنشآت األدوات أدلة وآتيبات ووسائل مساعدة أخرى يمكن أن تفيد 
.  أو تقديم تدريب يحسن اإلنتاجية عن طريق تحسين العالقات بين الموظفينتعيينالصغيرة أو رسم استراتيجية 

ونصف هذه األدوات عبارة عن مواد تدريبية يمكن أن تنظر منظمات أصحاب العمل في توفيرها لزيادة أداء 
 . شآت الصغيرةأعضائها من أصحاب المن

                  
دولي                  12 العمل    :لالطالع على أمثلة وتقييم آثار فيما يتعلق بتلك المخططات التي تدعمها منظمة العمل الدولية، انظر مكتب العمل ال

  و؛ ز٢٠٠٧، مكتب العمل الدولي، اإلدماج والتحديات والفرص: ٢٠٠٧ آسيا في واالتجاهات االجتماعية في رابطة بلدان جنوب شرق
T. Kawakami, S. Arphorn and Y. Ujita: Work improvement for safe home; Action manual for improving safety, 
health and working conditions of home workers, ILO, 2006. 
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العمال ببحوث بشأن الخاصة بنشطة األقام برنامج تعزيز العمالة من خالل تنمية المنشآت الصغيرة ومكتب  
 ٢٠٠٦نوفمبر  /نقص تمثيل العاملين في المنشآت الصغيرة آجزء من متابعة النقاش الذي دار في تشرين الثاني

لس اإلدارة بشأن بيئة األعمال وقانون العمل والمنشآت في لجنة العمالة والسياسة االجتماعية التابعة لمج
منظمات العمال التي الترابطية لستراتيجيات اإلوتهدف هذه البحوث إجماال إلى توثيق . الصغيرة وبالغة الصغر

وتحديد مواطن قوتها وضعفها وآيفية ) المنظمة منها وغير المنظمة(نجحت في الوصول إلى المنشآت الصغيرة 
ويجري إعداد خمس عشرة دراسة . ائف التمثيلية بمزيد من الفعالية واإلطار القانوني والمؤسسي لذلكأداء الوظ

 .٢٠٠٨حالة قطرية وتقرير تجميعي من المزمع نشرها في عام 
 عقب مناقشات بين ممثلي االتحاد ٢٠٠٢بوشر برنامج التعاون المشترك بين النقابات والتعاونيات في عام  

العمال وفرع التعاونيات داخل الخاصة بنشطة األحلف التعاوني الدولي، يّسرها مكتب الت الحرة والدولي للنقابا
ودعم هذا البرنامج تنظيم عّمال االقتصاد غير المنظم غير المشمولين بالحماية عن طريق .  العمل الدوليكتبم

ويهدف هذا البرنامج إجماال . وأوغنداالتعاون بين النقابات والتعاونيات في رواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة 
. إلى الحد من الفقر في صفوف أولئك العمال بتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم وتعزيز عمالتهم ودخلهم

وتعاون . وتعاونت النقابات والتعاونيات في إطار لجان عمل مشترآة من أجل تنظيم عمال االقتصاد غير المنظم
 التعاوني الدولي على وضع آتيب يشرح نهج الحلف للنقابات الحرة ومكتب العمل الدولي واالتحاد الدولي

. البرنامج في تنظيم عمال االقتصاد غير المنظم وفي العمل معا على تمكين أولئك العمال من التعبير عن آرائهم
وتبذل جهود في سبيل توسيع نهج البرنامج على صعيد عالمي في إطار برنامج عالمي مشترك بين االتحاد 

  . التعاوني الدولي ومكتب العمل الدوليالحلفلدولي للنقابات الحرة وا
 .د٢٠٠٨ل؛ مكتب العمل الدولي، ٢٠٠٦ مكتب العمل الدولي،   :المصدر

  آيف يمكن للحكومات والشرآاء االجتماعيين دعم  ٥- ٣ 
  التدريب وتطوير المهارات على مستوى المنشأة

 المنشآت على نحو مستدام نميةر الظروف األساسية لت دورا حاسما في ضمان توافاتتؤدي الحكوم .١٩٥
ويشمل ذلك سياسات وبرامج تؤثر على قرار المنشأة فيما يتعلق بتدريب قوتها )  أعاله١-٣انظر اإلطار (

  . العاملة

مستوى التعليم األساسي للقوة ومن العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرار المنشأة فيما يتعلق بالتدريب.١٩٦  
فإذا دخل العّمال القوة العاملة بتعليم ضحل، تضاءلت فرص .  ويثير ذلك مسألة سياسة عامة رئيسية.العاملة

تدني المهارات  "مفرغة منحصولهم على التدريب الالزم لزيادة أجورهم وزاد احتمال وقوعهم في الحلقة ال
وجود نظم رفيعة النوعية وهكذا تتحمل الحكومات المسؤولية المهمة عن ). ١٩٩٦سناور، " (وتدني الوظيفة

آما تساهم في توفير التدريب على المهارات للعمال المحرومين وغير . المتواصلللتعليم والتدريب وثقافة التعلم 
  .  من هذا التقرير هذا الموضوع بمزيد من التفصيل٤ وقد تناول الفصل -الماهرين 

.  األفراد والقطاع الخاص في التدريب للنهوض باستثمارتقدم حوافز ماليةويمكن للحكومات أيضا أن.١٩٧  
وهي ضرائب إجبارية أو طوعية على  جدول (وتشمل أآثر هذه الحوافز تداوال مخططات المنح الضريبية 

؛ ومخططات الحسم الضريبي، التي يسّدد فيها ألصحاب العمل جزء من الضريبة لقاء )الرواتب أو الناتج
ي، التي يعفى فيها أصحاب العمل من دفع الضريبة إذا أنفقوا نسبة التدريب المعتمد؛ ومخططات اإلعفاء الضريب

من جدول الرواتب؛ والحوافز الضريبية المتصلة بالتدريب المعتمد؛ فضال عن )  محددًاتفوق سقفًا(مئوية 
ويتوقف نجاح هذه المخططات إلى حد آبير على . ائتمانات التدريب ومنح التدريب وحسابات التدريب الفردية

  . وتوافر مقّدمي التدريب المؤهلين وآليات الرصد والتأمين الفعالة) وعادة ما تكون ثالثية(ارة الشفافة اإلد

 مهمة أيضا لحث يلة وسوتشجيع تطبيق المبادئ األساسية لمعايير العمل الدولية ومعايير اإلدارة الدولية١٩٨ .
، في بداية هذا الفصل، )١٩٥رقم ( ٢٠٠٤ ،واإلشارة إلى توصية تنمية الموارد البشرية. المنشآت على التدريب

ويقدم إعالن المبادئ . بينت مسؤوليات الحكومة وأصحاب العمل والعمال المختلفة والمشترآة في مجال التدريب
إعالن المنشآت متعددة ( والسياسة االجتماعية ة المنشآت متعددة الجنسينظمة العمل الدولية بشأنالثالثي لم

والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي ) د٢٠٠٦الدولي، مكتب العمل ) (ةالجنسي
 توجيهات بشأن تدريب القوة العاملة المحلية ومسائل أخرى تتعلق بحسن ةالمتعلقة بالمنشآت متعددة الجنسي

 عن ةلجنسي أدناه اآتساب معارف جديدة من المنشآت متعددة ا٥يبحث الفصل (سلوك الشرآات والمواطنة 
  ). طريق االستثمار األجنبي المباشر
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

، مثل الجامعات مختلف الموارد المحليةبين جمع ال تبادر إلىوالحكومات الوطنية والمحلية يمكن أيضا أن  .١٩٩
أصحاب العمل، منظمات والمعاهد التقنية ومقدمي الخدمات المالية وخدمات إقامة المشاريع ومنظمات العمال و

ألعمال المتخصصة وأشكال التدريب المتخصص التي قد تفوق إمكانات المنشآت المحلية بغية توفير خدمات ا
 ).١٣-٣اإلطار (جمعات وسالسل القيم تومساعدة المنشآت الجديدة والنامية داخل ال

  ١٣-٣اإلطار 
    القوة العاملة في التنمية االقتصادية اإلقليميةإنعاش

 القوة العاملة في إنعاش" مبادرة ُتدعى في الواليات المتحدةارة العمل اتخذت إدارة العمل والتدريب التابعة لوز
 من أجل تكامل األنشطة االقتصادية وتنمية القوة العاملة، وتبين من تلك المبادرة أن ،"التنمية االقتصادية اإلقليمية

  . تحدة داخل الواليات الممناطقتنمية المواهب يمكن أن تؤدي إلى تحول اقتصادي على مستوى ال
وتطبق هذه المبادرة اإلطار المفاهيمي السداسي التالي على األنشطة المنفذة في آل منطقة من المناطق 

  . المستفيدة من االستثمارات
تحديد االقتصاد اإلقليمي بتحديد المجتمعات المحلية المجاورة ذات الخصائص المشترآة، في إطار رؤية   )١(

 .ةتتجاوز الحدود السياسية التقليدي
 .إنشاء مجموعة قيادة تمثل أهم ميزات المنطقة وتوفر منتدى لصنع القرارات االقتصادية اإلقليمية  )٢(
إجراء تقييم إقليمي يهدف إلى القيام بمسح آامل لميزات المنطقة وتحديد مواطن القوة والضعف والفرص   )٣(

 . والمخاطر المقترنة بتلك الميزات
 على تلك الميزات ومواطن القوة وآسب الدعم لتلك الرؤية بواسطة الشراآة بلورة رؤية اقتصادية قائمة  )٤(

 . اإلقليمية واسعة النطاق
وضع إستراتيجية وخطة تنفيذ متصلة بها تحّددان أهدافا ومهام دقيقة وتقّدمان مخططا أوليا لكيفية تحقيق الرؤية   )٥(

 . االقتصادية اإلقليمية
من المصادر بما يشمل المؤسسات وشبكات المشاريع الخيرية والرأسمالية تحديد موارد من مجموعة واسعة   )٦(

  .والحكومة الفدرالية وحكومات الواليات والحكومات المحلية، بهدف دعم خطة المنطقة واالستثمار في اقتصادها
وز االستراتيجيات ج ابتكارية في التعليم والتنمية االقتصادية وتنمية القوة العاملة تتجاوتدعم المبادرة اتباع نُه

ويتوقع أن تبين المبادرة آيفية . التقليدية وتهيئ العّمال للمنافسة والنجاح داخل الواليات المتحدة وفي شّتى أنحاء العالم
  .تحقيق التحول االقتصادي وتمكين المناطق من المنافسة في االقتصاد العالمي بفضل تنمية المواهب

 .http//www.doleta.gov/wired/files/WIRED_Fact_Sheet.pdf      :المصدر

 في النهوض بالتدريب على مستوى المنشأة  أساسيًا دورًاالعمال ومنظماتهم أيضًاوأصحاب العمل ويؤدي  .٢٠٠
  :بما يشمل

لممارسات الحسنة والدعوة إلى تصميم على ايمكن للشرآاء االجتماعيين تجميع ونشر أمثلة   :توعيةال 
 . لتدريب على مستوى المنشأة بهدف تحسين اإلنتاجية والقدرة على المنافسةسياسات مالئمة لتشجيع ا

 يمكن للشرآاء االجتماعيين العمل على توعية العمال وأصحاب المنشآت، السيما في المنشآت :التمثيل 
ابية الصغيرة واالقتصاد غير المنظم، من أجل زيادة التمثيل بغية تحقيق فوائد أهم وأآبر من المشارآة النق

 .والتمثيل والزعامة

 يقدم الشرآاء االجتماعيون إلى األعضاء خدمات مهمة متنوعة يمكن أن تؤثر على قرار توفير :الخدمات 
بشأن واإلرشاد التدريب على مستوى المنشأة، بما في ذلك إدارة المعارف والتدريب والتوعية والتوجيه 

ابط مع مصادر البحث واالستشارة والمشورة بشأن روالآيفية الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة و
  ). ١٤-٣اإلطار (الممارسات الجديدة في مكان العمل 
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  ١٤-٣اإلطار 
  تحسين التعلم في مكان العمل في موريشيوس

  برنامجًا، بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل في موريشيوس٢٠٠٥باشرت منظمة العمل الدولية في عام 
 تعزيز قدرة اتحاد أصحاب " ١":  ما يليتمثل هدفا البرنامج الرئيسيان فييو. لم في مكان العمللتعزيز ممارسات التع

  تيسير الحوار "٢" ؛العمل وأعضائه على تخطيط برامج مبتكرة للتعلم في مكان العمل وتصميمها وتنفيذها
المساعدة في تنفيذ إستراتيجية االجتماعي بشأن التعلم في مكان العمل بين الحكومة والشرآاء االجتماعيين قصد 

وآخطوة أولى أجري استقصاء للمنشآت لتقييم حالة التعّلم في مكان العمل في منشآت .  فعاًالالمهارات الوطنية تنفيذًا
 السيما في قطاع النسيج الذي يعد من -وقد واجهت المنشآت في األعوام األخيرة بيئة محتدمة المنافسة . موريشيوس

 واعتبرت الحكومة أن أآثر السبل فعالية لتعزيز القدرة التنافسية يتمثل في -درات في موريشيوس دعائم سوق الصا
استحداث أشكال إنتاج ذات قيمة مضافة أعلى بترآيز خاص على القطاعات الرئيسية، بما في ذلك تكنولوجيا 

 أن تحسين الستقصاءت المشمولة باواعتبر قرابة ثلثي المنشآ. المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية والسياحة
 بينما أفاد قرابة ،التعلم في مكان العمل ضروري لتلبية احتياجات السوق وإعطاء منتجاتها وخدماتها قيمة مضافة

والتمست حلقة عمل . ثالثة أرباعها بأنها شهدت تحوالت آبيرة في متطلباتها من المهارات خالل السنوات األخيرة
آراء الشرآاء االجتماعيين بشأن سبل تحسين التعلم في مكان العمل، بتأآيد أهمية تبادل ) ٢٠٠٧(وطنية ثالثية 

  .المعلومات في إقامة شبكات تعّلم يمكن أن ترّوج أفضل الممارسات وتحّسن القدرة العامة على المنافسة
 .ط٢٠٠٦ مكتب العمل الدولي،    :المصدر

أصحاب العمل في منظمات حكومات ومنظمات العمال ووأخيرا وبالنظر إلى أهمية وتكامل أدوار ال .٢٠١
المنشآت تعزيز وضع وتنفيذ سياسات للنهوض بالمنشآت المستدامة، آما أشير إليه في المناقشة العامة بشأن 

، فإن المنظمات والمؤسسات والبرامج الوطنية الثالثية المعنية )ه٢٠٠٧ العمل الدولي، كتبم(المستدامة 
 ). ١٥-٣اإلطار (توى الوطني والمحلي والقطاعي ما فتئت تزداد أهمية باإلنتاجية على المس

  ١٥-٣اإلطار 
  البرنامج الوطني إلنتاجية مكان العمل في نيوزيلندا

تتبع حكومة نيوزيلندا نهجا ثالثيا في زيادة إنتاجية مكان العمل بواسطة شراآة بين الحكومة وأصحاب العمل 
تحسين الزعامة واإلدارة؛ االستثمار :  رئيسية إلنتاجية مكان العمل في البلد وهيوقد حددت سبعة عوامل. والنقابات

في المهارات والمعارف؛ استخدام التكنولوجيا وتشجيع االبتكار بهدف المضي قدما؛ تنظيم العمل؛ خلق ثقافة مكان 
  .العمل المنتج؛ إقامة الشبكات والتعاون؛ قياس العناصر المهمة

ا آبير من أماآن العمل ويقدم دعما تطبيقيا إلى أصحاب العمل والعمال بهدف زيادة األداء ويشمل البرنامج عدد
  .في مكان العمل وقيمة العمل المنجز والعائدات اإليجابية بالنسبة إلى أصحاب العمل والعمال

ارد بحيث وتعمل حكومة نيوزيلندا وشرآاؤها االجتماعيون مع منظمة العمل الدولية على توثيق النهج والمو
  . يمكن تكييفها وتكرارها في بلدان جزر المحيط الهادئ المجاورة

 .٢٠٠٤ وزارة العمل في نيوزيلندا،    :المصدر

  

  

  

  



 

  ٤الفصل 

  الفئات المستهدفة
ينبغي للدول األعضاء أن تعزز فرص الحصول على التعليم والتدريب والتعلم المتواصل لألشخاص ذوي 

ددة على المستوى الوطني، والسيما الشباب واألشخاص ذوو المهارات المتدنية والمعوقون االحتياجات الخاصة المح
والمهاجرون والعمال المسنون والسكان األصليون ومجموعات األقليات اإلثنية والمستبعدون اجتماعيا؛ وللعاملين في 

توصية (عاملين للحساب الخاص، المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي االقتصاد غير المنظم وفي القطاع الريفي ولل
  .))ح (٥الفقرة ) ١٩٥رقم  (٢٠٠٤تنمية الموارد البشرية، 

يبحث هذا الفصل سبل التغلب على الحواجز التي تحول دون مشارآة بعض شرائح المجتمع في فوائد  .٢٠٢
 مالءمته أمور فنقص وصولها إلى التعليم والتدريب أو تدني نوعية التدريب المتاح لها أو عدم. النمو االقتصادي

وإذ يستحيل تغطية جميع الفئات .  تدني المهارات والعمالة منخفضة اإلنتاجيةمفرغة منتحبسها داخل الحلقة ال
التي تحتاج إلى اهتمام سياسي خاص، يرآز هذا الفصل على تعزيز قدرات أفراد المجتمعات الريفية والشباب 

ارآة بصورة أآمل في العمل المنتج والمساهمة على نحو المحرومين والمعوقين والعمال المهاجرين على المش
  . ر في التنمية االقتصادية واالجتماعيةبأآ

فداخل .  في استفحال وتفاقم أنماط الحرمان أو التمييز القائمةالقضايا المتصلة بالجنسينساهم ت ما وغالبًا .٢٠٣
ورغم التقدم . مقارنة بنظرائهن الرجال االجتماعي ستبعادالفئات المهمشة عادة ما تكون النساء أآثر عرضة لال

حدد الفرص المتاحة للنساء ت على أساس نوع الجنس ةباآلراء المقولزال تالكبير المحرز في مجاالت عديدة ال 
وفي ظل ظروف مختلفة يمكن أن . والرجال، السيما داخل الفئات التي تعاني أوجها أخرى من الحرمان الشديد

 في السياسات والبرامج أو إلى تنفيذ سياسات وبرامج المساواة بين الجنسيندماج تكون الجهود الرامية إلى إ
  . وتبرز فروع هذا الفصل أمثلة لكل من النهجين. تستهدف النساء جهودا فّعالة

  المجتمعات الريفية  ١- ٤
لمناطق  فقراء العالم يعيشون في اةمن أربع بأن آل ثالثة ٢٠٠٨ في العالمتقرير التنمية تفيد تقديرات  .٢٠٤

أمريكيين  مليار شخص في المناطق الريفية بأقل من دوالرين ٢٫١ويعيش نحو ). ٢٠٠٧البنك الدولي، (الريفية 
ويعتمد معظمهم على الزراعة آمورد رزق، لكنها زراعة منخفضة اإلنتاجية بحيث ال يخّلصهم عملهم . في اليوم
بأن الفقر انخفض ) أ٢٠٠٥مكتب العمل الدولي،  (٢٠٠٥-٢٠٠٤تقرير العمالة العالمي للفترة وبين . من الفقر

  . إنتاجية العمل في الزراعة والعمالة إجماالفيها بقدر أآبر في البلدان التي زادت 

 آسيا، يعمل في الزراعة  جنوبففي: وفي أفقر مناطق العالم، تعمل أغلبية النساء العامالت في الزراعة .٢٠٥
 ٦٨المائة من الرجال، أما في أفريقيا جنوب الصحراء فتبلغ نسبتهن  في ٤٣ في المائة من النساء العامالت و٦٠

ويؤدي ارتفاع ترآز النساء ). س٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، ( في المائة من الرجال ٦٢في المائة مقارنة بنسبة 
  . في الوظائف منخفضة اإلنتاجية إلى ارتفاع نسب النساء الالتي يعشن في الفقر

 بين النمو واإلنتاجية والعمالة في الزراعة وبين الزراعة وقطاعات أخرى في وتبحث العالقات المعقدة .٢٠٦
ويحدد ). أ٢٠٠٨مكتب العمل الدولي، (لحد من الفقر ل العمالة الريفية تعزيزلمناقشة العامة بشأن ل المقدمالتقرير 

، ومن ثم زيادة الزراعيةغير ذلك التقرير مجموعة من العوامل الالزمة لزيادة اإلنتاجية الزراعية واإلنتاجية 
وهذه المتطلبات الشبيهة بمجموعة العوامل المترابطة المتعلقة باإلنتاجية عموما . الدخل في المناطق الريفية

ي ومرافق التخزين روبخاصة الطرقات ونظم ال( من هذا التقرير تتعلق بالبنية األساسية ١والمحددة في الفصل 
وإال لما وجد صغار المزارعين ما يكفي من ( ق في األرض وفي الماء ، وتوضيح الح)والتحكم في الفيضانات

السيما النظم الضريبية (، واإلدارة السديدة )الحوافز أو الضمانات المتاحة لالستثمار في زيادة إنتاجية أراضيهم
األسواق، ، والمؤسسات المعنية بتقديم معلومات في الموعد المناسب عن األسعار و)والخدمات العامة الفعالة
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أي آيفية تحسين الوصول إلى تدريب على المهارات : ويرآز هذا الفرع على عامل اإلنتاجية األخير هذا .٢٠٧
ويتناول الفرع نقطتين رئيستين . مداخيلهاناطق الريفية بغية زيادة إنتاجيتها ويكون مالئما وذا نوعية جيدة في الم

نوعية يتصالن بفرص تحسين العمالة وموارد أحسن احتياجات المناطق الريفية لتعلم وتدريب  ) ١: (هما
 تلك خيارات توسيع نطاق توافر التدريب بحيث يتسّنى لسكان المناطق الريفية االستفادة من ) ٢ (؛الرزق

  .الفرص بقدر أآبر

  ربط المهارات باإلنتاجية الريفية ونمو العمالة  ١-١-٤
 بيان أهمية النهوض بالتعليم األساسي للصبيان والبنات بحيث يستطيعون فيما بعد ليس من المبالغ.٢٠٨ فيه  

 بالتوازي بد وال. ١تعلم المهارات الالزمة للعمل على نحو منتج في الزراعة أو االستعداد لفرص عمالة أخرى
 والبالغين السيما النساء، الذين لم تتح لهم فرص التعّلم في الصغر من تعّلم القراءة ،مع ذلك من تمكين الشباب

 .والكتابة إلى جانب التدريب على المهارات

ويؤثر نقص التعليم األساسي أيضا على األهداف االجتماعية األوسع للمجتمعات الديمقراطية والمستقرة.٢٠٩  
 من هذا التقرير، تقّدر ٢وآما أشير إليه في الفصل .  بين الجنسين والحد من الفقر على نطاق واسعوالمساواة

بل إن النسبة أقل في صفوف النساء ،  في المائة٥٠اليونسكو متوسط نسبة المتعلمين في أقل البلدان نموا بحوالي 
سب المتعلمين بين المناطق الحضرية وتحجب هذه المعدالت الوطنية التباين الشاسع في ن).  في المائة٤٣(

وتفيد الدراسات القطرية لليونسكو في أن الفرق في نسب المتعلمين بين سكان الحضر من الرجال . والريفية
  ). ١-٤الشكل ( نقطة مئوية ٦٠ و٥٠وسكان األرياف من النساء يتراوح في أقصى الحاالت بين 

 تحث البلدان ووآاالت األمم المتحدة على توحيد جهودها  المتعلقة بنسب المتعلمينالمتوازنةواإلحصاءات  .٢١٠
 ،٢البلدان من تحقيق الهدف اإلنمائي تمكين  التي تقودها اليونسكو من أجل ،التعليم للجميعر يتوففي إطار حملة 

 المتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية ٢٠٠٦وشرح تقرير عام . ٢٠١٥تعميم التعليم االبتدائي بحلول عام : أي
تحد "لفوارق بين المناطق الريفية والحضرية على أنها ناتجة عن ارتفاع معدالت الفقر في المناطق الريفية التي ا

من فرص التعليم بسبب الطلب على اليد العاملة من بين األطفال، وتدني مستوى الوالدين التعليمي، وعدم 
ويزيد التقدم المحرز في توسيع نطاق ). ٧ة ، الصفحج٢٠٠٦األمم المتحدة، " (الوصول إلى تعليم جيد النوعية

 . ٢التعليم االبتدائي الطلب على تحسين الوصول إلى تعليم ثانوي وتدريب مهني جيدين فضال عن التعليم العالي

ألية أغراض تكتسب " التعليم األساسي والمهارات األساسية، فإن السؤال المطروح هو وإلى جانب .٢١١
بغي أن يزود الشباب والبالغين بما يحتاجونه من مهارات لتحسين اإلنتاجية فالتدريب المهني ين" المهارات؟

وينبغي تنسيق توفير التدريب مع أولويات التنمية الريفية . العمل غير الزراعيالزراعية أو لتلبية الطلب على 
ات بالسياسات وعلى سبيل المثال، يمكن ربط تطوير المهار. التي تؤثر على الفرص المتاحة للشباب والبالغين

الرامية إلى تنويع اإلنتاج الزراعي أو األسواق الزراعية، أو توسيع نطاق الخدمات أو التصنيع في المناطق 
 .، أو النهوض بتنمية القطاع الخاص وإقامة المشاريع، أو تحسين اإلنتاجية الزراعية صغيرة النطاقالريفية

 من أرزاقها من الزراعة، فإن أنشطتها وفرصها رغم أن األسر الريفية يمكن أن تحّصل نسبة آبيرةو .٢١٢
واألنشطة الريفية غير الزراعية مصدر مهم من مصادر الدخل الريفي . المدّرة للدخل مختلفة إلى حد آبير

وفي أمريكا الالتينية مثال، استنتجت . ووسيلة مهمة إلدارة التقلبات الموسمية التي يعانيها القطاع الزراعي
 في ٩٣ و٦٥ في صفوف النساء إذ تتراوح نسبته بين  نسبيًاغير الزراعي أآثر أهميةعمل دراسة حديثة أن ال

 بلدا شملته الدراسة، في حين بقيت الزراعة مصدر ١١من أصل بلدان  ٩المائة من عمالة نساء األرياف في 
التدريب التقني بد من ربط احتياجات  وال). ٢٠٠٥أتشورينا وغاسبريني، (العمالة الرئيسي بالنسبة للرجال 

  .بفرص واحتياجات النساء والرجال في القطاعين الزراعي وغير الزراعي

                  
 على ذلك وتأثير التعليم، على األسر واستثمارات الدخل، ومستويات الزراعية غير الوظائف اختيار على يمالتعل أثر مثال انظر   1

 زيادة ثرأو ؛)٢٠٠٦ ويامانو، أوتسوآا (وتايلند الفلبين في حضرية عمالة أو زراعية غير وظائف إلى الحقا األطفال هؤالء وصول
 ؛)١٩٩٩ آخرون، و شنغن (الزراعية غير والعمالة الريفية المناطق في الرواتب لىع الهند في الريفي التعليم في الحكومي اإلنفاق
 ).٤٥-٤٤ الصفحتان ،٢٠٠٣ غودفري، (الزراعة في اإلنتاجية ومكاسب والحساب والكتابة القراءة تعلم بين القوية والعالقة

 من للمزيد   http://www.unesco.org/education/index.shtml  2.  :انظر التفاصيل،
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  بلدان مختارة : الفوارق في نسب المتعلمين بين المناطق الحضرية والريفية  :١-٤الشكل 
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 .٢٠٠٤ اليونسكو،   :المصدر

. استدامة المنتجين الزراعيين على نطاق صغيرزيادة إنتاجية وويمكن زيادة الدخل والعمالة عن طريق  .٢١٣
وتحسين ممارسات اإلنتاج والتكنولوجيات الجديدة، والزراعات البديلة التي تزيد المحاصيل، والزراعات 

 أمور يمكن أن تؤثر تأثيرا إيجابيا على الدخل ،، وغيرها من األنشطة غير التقليديةاليد العاملةالمتخصصة آثيفة 
ويمكن خلق فرص عمل داخل المزارع وزيادة الدخل باالستعاضة عن المنتجات . زارع الصغيرةوالعمالة في الم

) ا آانت موجهة إلى األسواق المحلية أو الدوليةذبصرف النظر عما إ(الية القيمة عمنخفضة القيمة بمنتجات 
 .  ٣)١-٤اإلطار (

عي مرونة وقابلية للتكيف من جانب واالبتكارات التي تزيد إنتاجية األرض أو العمل في الزراعة تستد .٢١٤
والتغيرات في نظم التجارة أو المنافسة أو أفضليات . االقتصادات الريفية وتغير بذلك احتياجات التدريب

المستهلك وآذلك التحوالت في فائض أو ندرة العمال بسبب نمو قطاعات أخرى في االقتصاد أمور تؤثر على 
والخطر على موارد الرزق الريفية الناجم عن .  من ثم المهارات المطلوبةتحديد المنتجات ومكان إنتاجها وتحدد

 -تدهور البيئة والتغيرات المناخية ينشئ احتياجات إلى تكنولوجيات جديدة أو محاصيل أو عمليات زراعية بديلة 
  ).٢-٤اإلطار (وهو ما ينشئ بدوره طلبات جديدة على تطوير المهارات 

                  
   3 . ٢٠٠٨ هنري، انظر المستدامة، الزراعية التنمية من آجزء الغذائي األمن مسائل بشأن مناقشة على لالطالع
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  ١-٤اإلطار 
 اجية الزراعية والعمالة عن طريق منتجات بديلةدعم اإلنت

في ليبيريا، حددت بحوث قامت بها الحكومة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة التكنولوجيا 
والمهارات التقنية الالزمة إلنعاش اإلنتاج والوظائف في الزراعة، السيما في مزارع المّطاط وإنتاج المحاصيل 

وتمثل الهدف في تحديد المحاصيل والمواشي التي تعزز فرص العمالة المتاحة للشباب . بية الماشيةوالبستنة وتر
وهذا الهدف جزء من إستراتيجية عامة لالستفادة من . وتقدم لهم بديال عن االنتقال إلى االقتصاد الحضري غير المنظم

 وتبين االستنتاجات أن إنتاج األرز وزراعة .إمكانات قطاع زراعي مرمم يساهم في بلوغ أهداف العمالة الوطنية
البذور ألغراض زراعة األشجار وإنتاج الخضراوات أمور يمكن أن تولد عددا آبيرا من الوظائف لإليكر الواحد 

وأبرزت البحوث ضرورة االستثمار في مجاالت عديدة . بدخل يمكن أن يكون أعلى من دخل المحاصيل التقليدية
المحاصيل البديلة، بما في ذلك تقديم التدريب على تلك المنتجات وعلى اإلنتاج والتجهيز لتيسير االنتقال إلى 

  . والتسويق فضال عن االستثمار في البنية األساسية المادية
 .٢٠٠٧مكتب العمل الدولي ومنظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة في ليبيريا،   : المصدر

 

  ٢-٤اإلطار 
  فرصة وتحد: ي موزامبيقالوقود األحيائي ف

وتهدف .  اتفاقا ثنائيا للتعاون في إنتاج الوقود األحيائي٢٠٠٥وقعت البرازيل وموزامبيق في منتصف عام 
ويعتبر إنتاج الوقود األحيائي وسيلة . المبادرة إلى االستفادة من قدرة موزامبيق الهائلة على إنتاج الكتلة األحيائي

ويشمل إطار .  والتصدي لتغير المناخ العالميةموزامبيق وآذلك لتحسين أمن الطاقلتوليد الدخل والعمالة لسكان 
  . موزامبيقفي  تدريب المهندسين والتقنيين ،مساعدة البلد على إنشاء أسواق محلية وتصديرية للوقود األحيائي

ويستهدف . لبلد األفريقيإنتاج الوقود األحيائي المستدام في هذا االبرازيل في ويتمثل الهدف في استنساخ نموذج 
إنتاج الوقود األحيائي األراضي غير المستخدمة أو غير المستخدمة بما يكفي، الواقعة غالبا في مناطق ترتفع فيها 

. وباالستناد إلى تجربة البرازيل، يمكن لهذا القطاع توليد وظائف لألسر الريفية منخفضة الدخل. معدالت الفقر الريفي
.  أخرى من دعم المجتمعات الريفيةلك الوظائف سيقتضي تطوير مهارات بعينها وأشكاًالغير أن ضمان نوعية ت

وسيعتمد االرتقاء بمعايير الوظائف الجديدة على تحسين فعالية القطاع وإنتاجية العّمال الريفيين، فضال عن توسيع 
  . قاعدة المهارات بغية تلبية الطلب على أنشطة ريفية سريعة

 .٢٠٠٦ فونبراون وباتشاوري، ؛(http://www.biopact.com)ايوباآت موقع ب  : المصدر

   تطوير المهارات في المناطق الريفية٢-١-٤
 وقد بحث .تستخدم البلدان وسائل متنوعة لتوسيع نطاق خدمات التدريب المناسبة في المناطق الريفية .٢١٥

دريب الوطنية والنهوض بالتلمذة  هما توسيع نطاق عمل مؤسسات الت، طريقتين لتطوير المهارات٢الفصل 
: وتتناول بقية هذا الفرع ثالث قنوات إضافية لزيادة تطوير المهارات في المناطق الريفية، وهي. ةصناعيال

ويعطي . ، والتدريب المجتمعي، وربط تطوير المهارات باالستثمار في البنية األساسية الريفية اإلرشادخدمات
لتخلي عن المرآزية في توزيع الموارد والمسؤوليات ولتحسين التنسيق بين آل من هذه النهج أهمية آبيرة ل

  .  وبخاصة بين وزارات التنمية الريفية والزراعة والتعليم واألشغال العامة والعمل،الوزارات

 معلومات ومعارف وتدريبا على آيفية استخدام تلك المعارف  الزراعي والريفياإلرشادخدمات وتقدم  .٢١٦
وأّدى االبتكار في تقديم خدمات التنمية الزراعية إلى توسيع خيار المزّودين . عين والمشاريع الريفيةلفائدة المزار

وترّآز التدخالت . ٤ج المنظمة وغير المنظمةوتحسين تقييم الفئات المستهدفة وأغراض ذلك والجمع بين النُه
  :٥ة والنفاذ إلى أسواق جديدةالرامية إلى تحسين اإلنتاجية الزراعية على اعتماد تكنولوجيات جديد

 .في أوانها) السوقية(الخيارات التكنولوجية السيما تلك المتصلة بالحصول على المعلومات  

 .استخدام تقنيات ذات قيمة مضافة في تجهيز المنتجات الزراعية وتعليبها وتسويقها 

 .تحسين ممارسات اإلنتاج باستخدام عوامل إنتاج وتقنيات محسنة 

                  
   4 .٢٠٠٤ وآدامس، جوهانسون انظر واألمثلة، المعلومات من المزيد على لالطالع
   5 .٢٠٠١ ريفيرا، انظر معّمقة، ناقشةم على لالطالع
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 . جديدة سلع غير غذائية-ماد منتجات متخصصة اعت 

 .تطبيق ممارسات مستدامة  بيئيًا

.  على مدى العقدين الماضيين آبيرًا الريفي تغيرًااإلرشاد والدولية لخدمات ج الوطنيةالنُهوقد تغّيرت  .٢١٧
هدف تقديم ة بام الممولة من مصادر عاإلرشادفحتى بداية التسعينات، ُأبقي في غالب األحيان على شبكات 

 حكوميين موجودين في إرشادالتدريب وزيارة المزارعين الصغار ومجموعات المزارعين عن طريق وآالء 
وطبق نهج ينطلق من القمة إلى القاعدة وال يشارك فيه المزارعون إال بصفة محدودة في قرارات . األرياف

وفي أواسط التسعينات . دمات المقدمة وآميتهاالمحتوى والتقديم، آما اعتبر باهظ التكلفة فيما يتصل بنوعية الخ
 الريفي الممول من مصادر رشادشرعت الجهات المانحة الدولية وحكومات وطنية عديدة في تخفيض دعمها لإل

ة والقيام في المقابل، بتشجيع المزودين من القطاع الخاص أو الشراآات بين القطاع العام والخاص على امع
ولوحظ اهتمام آبير بإيجاد وسائل أفضل لتوسيع المعرفة بكيفية تحسين اإلنتاجية .  الريفياإلرشادي أمر لتو

ورغم ). ٣-٤اإلطار (وحتى ذلك الحين، ُجّربت نهج شراآة قائمة على الطلب أفضت إلى نتائج نسبية . الزراعية
مة في تقديم ، ال تزال هناك مشاآل بصفة عاقابلة لالستمرارخدمات بديلة على وجود  واضحة دالئلوجود 

الخدمات إلى الفقراء الريفيين الذين غالبا ما تحول مشاريعهم الزراعية الهامشية ومحاصيلهم المعيشية ومواقعهم 
 ).٢٠٠٧؛ البنك الدولي، ٢٠٠٥أفيال وغاسبريني، (ج الموجهة نحو األعمال النائية دون إدماجهم في النُه

  ٣-٤اإلطار 
  لزراعي مدفوعة األجرقياس تكلفة وأداء خدمات اإلرشاد ا

، بعكس الخدمات العامة المجانية، اختالفا آبيرا فيما بينها األجر الزراعي مدفوعة اإلرشادتختلف خدمات 
وتصمم هذه الخدمات بصفة عامة وفقا لقدرة المزارعين على تقاسم . أن تستجيب آل حالة للظروف المحليةمن بد  وال

 عقودا مباشرة بين الحكومات أو البلديات األجر الزراعي مدفوعة اإلرشادويمكن أن تشمل ترتيبات . تكلفة الخدمة
 ومدفوعات قابلة للتكييف وفقا ، الزراعي لفترة محدودةاإلرشادوالمزودين من القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات 

تقدمها الحكومة إلى  التي ، الزراعي القابلة للتبادلاإلرشادلدخل المزارعين أو حصة من أرباح المحاصيل، أو قسائم 
  . المنتجين ذوي الدخل المنخفض، فضال عن خدمات متنوعة تتفاوض بشأنها الرابطات الزراعية نيابة عن أعضائها

المتعاقد اإلرشاد  في نيكاراغوا بتحليل أداء خدمات األجر الزراعي مدفوعة اإلرشادوقامت دراسة لخدمات 
حيث يدفع المنتجون مباشرة رسوما صغيرة إلى التقنيين لقاء الخدمات  وعمالئهم، مقدمي اإلرشادعليها مباشرة بين 

  .وبّينت االستنتاجات أن المزارعين الفقراء مستعدون أيضا لدفع الثمن إذا رأوا أن الخدمة تزيد إنتاجيتهم. المتفق عليها
واعتبر تحسين . يةوفي غانا لم يقترن النمو الزراعي المسجل مؤخرا بتحسينات مشابهة في اإلنتاجية الزراع

. الخاصللقطاع المهارات التقنية وسيلة لتحسين اإلنتاجية، وحث ذلك على تطوير نظم المرآزية لخدمات المشورة 
وتثير هذه . وتجمع هذه الخدمات بين تطوير التكنولوجيا وخدمات االتصال والمعلومات وتربط المزارعين باألسواق

  . تقديم الخدماتمام المزيد من المؤسسات بغية زيادة تنويع آليات المبادرة اهتماما بفتح مجال التعاقد أ
 الزراعي باإلرشادغير أن التعليقات على حاالت مشابهة في أماآن أخرى أبرزت وجود مخاطر فيما يتصل 

فمن دون جهود محددة يحتمل أن يبقى المزارعات والمزارعون الصغار وأصحاب . األجرالخاص أو العام مدفوع 
 عن الجدوى فضال اءلةآما يتعين رصد نوعية الخدمات والمس. يع الزراعية الهامشية خارج نطاق تلك البرامجالمشار

ويجب أخيرا أن تعمل خدمات . وال بد من تهيئة بيئة مالئمة للمنافسة بين المزودين. عن التسجيل الرسمي للمزودين
  .عوق إحدى الجهتين الجهة األخرى الزراعي العامة والخاصة في إطار الشراآة دون أن تاإلرشاد
 .٢٠٠٤ أليكس وريفيرا،   :المصدر

 الزراعي قائمة أيضا على المزيد من المشارآة، ويعود جزء من ذلك إلى اإلرشادوأصبحت نظم  .٢١٨
المبادرات القائمة على استرداد التكلفة والتعاقد من الباطن على تقديم الخدمات، حيث يرتبط التمويل بطلب 

ج المستخدمة رغم أن العديد من النهج  تصنيف مبسط للنُه)١-٤الجدول (ويرد في .  على الخدماتالمزارعين
  .تطّبق في الواقع جنبا إلى جنب ويكمل بعضها بعضًا
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

   الزراعياإلرشادإستراتيجيات إصالح   :١-٤الجدول 

 التمويل 

   القطاع الخاص القطاع العام

    إصالحات سوقية

 الزراعي اإلرشادمراجعة نهج القطاع العام في   )القائمة على الرسوم(نظم استرداد التكلفة   تقديم الخدمات القطاع العام
حجم واسترداد البعض من العبر تخفيض 

 )إسرائيل، آندا، الواليات المتحدة(التكلفة 
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان (

 ) في المكسيك سابقا؛االقتصادي

إنجلترا (الخصخصة التامة والتسويق   الخاصالقطاع  
 )وويلز، نيوزيلندا، هولندا

إستونيا، (التعددية، الشراآات، تقاسم السلطة 
جمهورية فنزويال البوليفية، جمهورية آوريا، 

 )هنغاريا

 إصالحات غير سوقية

المسؤولية إلى آيانات أخرى ) تفويض(نقل   مسائل سياسية،  
في بوليفيا إلى منظمات المزارعين؛ في (

مشترآة مع برامج المسؤولية إآوادور 
 غير حكومية يقودها مزارعون؛ اتمنظم

 الزراعي معهود به إلى اإلرشادفي بيرو 
 )وميةمنظمات غير حك

 ية الدنياالحكومفي المستويات  الالمرآزية
بيا، ـومـلبين، آولــندا، الفـيسيا، أوغـندوـإن(

 )ىخربلدان أالمكسيك، و
  مالية،
 إدارية

 .٢٤، الصفحة ٢٠٠١ريفيرا،   : المصدر

، أوًال.  الزراعي المقدمة من القطاع الخاص يستحقان الذآراإلرشادوهناك شكالن من أشكال خدمات.٢١٩  
 المحلية، بما في ذلك تحسين قدرتها على تقديم  على تعزيز أداء منظمات المنتجينرابطات المنتجينترّآز 

قدرات المزارعين التقنية وتوسيع نطاق الخبرة في إدارة األعمال واإلدارة المالية الخدمات الرامية إلى النهوض ب
وقد ازداد إلى .  للوصول إلى أصحاب المشاريع الريفيينسبيًال فعال التكاليفويتيح ذلك  .٦توعيةوالتسويق وال

لعديد من البلدان تشكل حد آبير عدد منظمات المنتجين الموجودة في المجتمعات الريفية النائية، وأصبحت في ا
  . مصدرا رئيسيا للحصول على التدريب الريفي على المهارات

 على توجيه المعارف والمعلومات داخل نظم توزيع الذي يقدمه القطاعالتدريب التقني ، يساعد وثانيًا .٢٢٠
ومرحلة ما بعد جمع المحاصيل (والنواتج ) ر واألسمدة وما يتصل بذلك من الخدمات الماليةاالبذ(عوامل اإلنتاج 

تقدمها  زراعي إرشادعن طريق شراآات بين القطاعين العام والخاص وخدمات ) الجمع والتسويق وما إلى ذلك
ورغم أن هذه الممارسات شائعة في العمليات الزراعية التجارية الكبيرة، فلم يستفد صغار المزارعين . الشرآات

 وذلك بواسطة رابطات المنتجين أو في إطار ،فترة األخيرةمن الدعم التقني لمنتجات وأسواق محددة إال في ال
غير أن منظمات المزارعين والمجتمعات الريفية المدعومة بوآاالت . مشترين رئيسيينإلى د رمجموعات تّو

 عن المنتجات أو آاملة ضرورية لتأمين حصول فرادى المزارعين والمشاريع الريفية على معلومات ،عامة
  . مقدمة عن طريق التدريب القطاعي والتأآد من قدرتهم على القيام باختيارات واعيةن، تكوالتكنولوجيات

 فيما يتعلق بالمنتجات والصناعات الزراعية المعتمدة إلى حد آبير على ٢وآما أشير إليه في الفصل  .٢٢١
اصة المتعلقة  على االستجابة إلى التحديات الخسالسل القيماألسواق الدولية، يمكن أن تساعد العالقات داخل 

المنافسة القدرة على و. بالمهارات بهدف اعتماد تكنولوجيات جديدة أو ممارسات تعزز اإلنتاجية في مكان العمل
في مجال المنتجات القائمة على الزراعة في البلدان النامية تنتقل من القاعدة التقليدية للموارد األولية والسلع 

رات ومنخفضة التكلفة إلى المنتجات المصنعة والمنتجات الزراعية األساسية واليد العاملة متواضعة المها
 ال تشارك األغلبية في ،وفي حين يجري هذا االنتقال على نحو سلس في بلدان قليلة. المتخصصة والخدمات

وتحتاج الصادرات الزراعية آي تعرض في األسواق . العملية آما أن قاعدة مهاراتها باتت ال تؤهلها للقيام بذلك
 بما ،الدولية إلى أن تكون منخفضة التكلفة ورفيعة النوعية ومتوافرة بأحجام آبيرة وأن يّتسم تسليمها بالمرونة

                  
 وتطوير المعلومات تقاسم في دورها ويشكل". أعضاؤها يملكها التي "المنتجين رابطات أشكال من مهما شكال التعاونيات تمثل   6

 الريفية الةالعم تعزيز المعنون التقرير في بحث موضوع الزراعي، اإلنتاج في أخرى مهمة ومساهمات األسواق إلى والنفاذ المهارات
 .)٤ الفصل أ،٢٠٠٨ الدولي، العمل مكتب( الفقر للحد من
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 الفئات المستهدفة

 بقدرة آبيرة على توفير التدريب على المهارات في المناطق النائية غير التدريب المجتمعيويتسم  .٢٢٢
ويمكن أن يشكل القرب من األسواق . المدمجة في سالسل القيم العالمية والتي تنقصها مؤسسات التعليم الرسمي

 الريفية بإتاحة فرص للعمالة غير الزراعية والتأثير على الزراعة مباشرة من الحضرية عامال رئيسيا لإلنتاجية
وتتسم المزيد من المناطق الريفية النائية . دينرخالل تيسير نقل المعرفة وتحسين الوصول إلى المستهلكين والمو

واتصاالت  للوظائف وفرص تدريب ضيقة ووسائل نقل  محدودًابأسواق عمل محلية وصغيرة تتيح اختيارًا
  .  ضعيفةمحدودة ومكلفة واستثمارات منخفضة وأجورًا

ويمكن للتدريب المجتمعي أن يكون وسيلة فعالة لتحسين إنتاجية الفقراء الريفيين، السيما النساء  .٢٢٣
ومهضومو الحقوق من الشباب والمعوقون وأفراد المجتمعات التي تعيد البناء عقب آوارث طبيعية أو صراعات 

لكن التدريب المجتمعي ال يكون فعاال إال إذا ارتبط تطوير المهارات بجهود التنمية . تهم لالستخداممدنية، وقابلي
وتتمثل نقطة االنطالق . االقتصادية المحلية السيما فيما يتعلق بالبنية األساسية الرامية إلى إدماج المناطق النائية

ية الصناعالمؤسسات وفرص التلمذة (يب القائمة في تحديد الفرص االقتصادية الممكنة وأصول التعلم والتدر
إلى جانب غيرها من (من ثم وتتمثل الخطوة الثانية في تحديد المهارات الالزمة . )والتعلم غير الرسمي

لتمكين المجتمعات من اغتنام فرص العمالة والربح ) االحتياجات المتصلة بعوامل اإلنتاج أو البنية األساسية
وباالستناد إلى فهم الطلب على المهارات ومواطن القصور في توفير التدريب .  المحليالمتاحة على المستوى

وتتمثل الخطوة ). أو تحسين التدريب المتاح(محلي، يمكن تصميم وتوفير تدريب مجتمعي مناسب الصعيد العلى 
لحصول على وظيفة  المشاريع واتنظيماألخيرة والحاسمة في تقديم خدمات ما بعد التدريب مثل المساعدة على 

  ).٤-٤اإلطار (مدفوعة األجر والوصول إلى االئتمان واألسواق 

.  المشاريع أهمية خاصة في المناطق الريفيةتنظيمويكتسي الجمع بين التدريب التقني والتدريب على  .٢٢٤
ورد رزق فندرة فرص العمالة المنظمة في المناطق النائية تعني أن أفضل إمكانات تحويل التدريب التقني إلى م

ويمكن الجمع بين هذين النوعين من أنواع التدريب بواسطة برامج . بالنسبة للكثيرين هي العمل للحساب الخاص
 الثانوي الرسميوآذلك بدمج المعارف والمهارات المتصلة باألعمال في التعليم (تنمية اقتصادية محلية متكاملة 

 .٧)والعالي

  ٤-٤اإلطار 
 االقتصادي الريفيالتدريب من أجل التمكين 

برنامج منظمة العمل الدولية بشأن التدريب من أجل التمكين االقتصادي الريفي عبارة عن مجموعة أدوات 
وقد استهدف هذا البرنامج، المنفذ مع . للتدريب المجتمعي ترمي إلى النهوض بتوليد الدخل وخلق فرص العمالة

منطقة الحكم الذاتي في إقليم مندانو (والفلبين ) الشمالية الغربيةإقليم الحدود (شرآاء محليين ووطنيين في باآستان 
، أآثر فئات المجتمع تهميشا، السيما الفقراء الريفيون ونساء األرياف ومهضومو الحقوق من الشباب )المسلم

وال تتاح لهذه الفئات فرص التدريب وتطوير المهارات . قهم في صراعات إقليميةوالمعوقون الذين فقدوا موارد رز
وحدد البرنامج اإلمكانات االقتصادية المحلية، وصّمم وقّدم . التي يمكن أن تساعدها على الحصول على وظائف

خصائص االجتماعية وُآّيف البرنامج مع ال. التدريب المجتمعي على المهارات، ووفر خدمات المتابعة بعد التدريب
  . الثقافية والظروف المحلية في آل بلد

ديسمبر  /آانون األول(واستنتج تقييم مستقل للبرنامج النموذجي للتدريب من أجل التمكين االقتصادي الريفي 
ة ففي الفلبين مثال، بّينت دراسات تتبعي. تحقيق نجاح ال يستهان به في تدريب الرجال والنساء على حد سواء) ٢٠٠٧

وفي .  في المائة من المستجوبين عزوا أنشطتهم االقتصادية الحالية إلى التدريب الذي تلقوه في إطار البرنامج٩٤أن 
باآستان، ُأدمجت في البرنامج خطط لمحو األمية، مّما يحّسن إلى حد آبير قدرة المشارآين على االستفادة من 

من المشارآين في تطوير المهارات أو محو األمية في إطار  في المائة ٦٥ومثلت النساء نسبة . التدريب المهني
  . البرنامج

جهود التعاون التقني المبذولة في سري النكا مع ويجري استخالص عبر إضافية من تكييف نهج البرنامج 
 .فاسو ونيبال ومدغشقر والنيجر وبورآينا

                  
 الجامعي التعليم ومؤسسات الثانوي التعليم لمؤسسات بالنسبة "تعرف على المنشآت" الدولي العمل مكتب برنامج هدف هو هذا   7

 .والمهنيين التقنيين والتدريب التعليم ومؤسسات
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

 الميزانيات الوطنية أو من مساعدة  بصرف النظر عما آان مموال من- اموالتدريب المجتمعي استثمار ع .٢٢٥
وهو أداة للوصول إلى المناطق المحرومة بهدف توسيع فوائد النمو االقتصادي الوطني بحيث تشمل . المانحين

:  ينبغي أن يستوفي عدة شروط،ولكي يكون هذا النهج استثمارا، وليس عمال خيريا. تلك المناطق وأفقر الفقراء
إذا آان التدريب  ) ٢(منتجين المحليين في أسواق أآبر خارج مناطقهم الجغرافية؛ إذا ساعد على إدماج ال ) ١(

على المهارات ذا نوعية تكفي لجعل المنتجات والخدمات قادرة على المنافسة في األسواق المحلية والوطنية؛ 
مية المحلية أو ولة عن التنؤ إذا نفذت المشاريع النموذجية في إطار شراآة مع الوآاالت الوطنية المس )٣(

عبر لتكييف الممارسات الناجحة مع ظروف مجتمعات الالالمرآزية التي يمكنها تقصي النتائج واستخالص 
  .أخرى

 في المهارات وفي األصول  لتحسين البنية األساسية الريفيةقائمة على اليد العاملةالطرائق الوتستثمر  .٢٢٦
ي وغيرها رفالطرقات ومرافق التحكم في الفيضانات وال. المادية قصد إنعاش اإلنتاجية الريفية وخلق الوظائف

 األساسية عناصر ال غنى عنها لتثبيت اإلنتاج وزيادة المحاصيل لأليكر الواحد وتحسين النقل إلى البنىمن 
 ويمكن مع ذلك زيادة إنعاش اإلنتاجية الزراعية إذا أجريت هذه االستثمارات وفقًا. أسواق المنتجات الزراعية

أ، ٢٠٠٨مكتب العمل الدولي، (وآما شرح في تقرير العمالة الريفية .  قائمة على اليد العاملة مناسبةلطرائق
 في تلك الحالة أعلى منه في حال استخدام طرائق قائمة على التجهيزات، يكون الدخل المحصل محليًا) ٤الفصل 

  . ويؤثر ذلك تأثيرا مضاعفا على المستوى المحلي

إذ يمكن أن تستخدم أشخاصا .  فرص عمالة منتجةالقائمة على اليد العاملةئق ويمكن أن تتيح الطرا .٢٢٧
 أو البطالة الجزئيةبمستوى إنتاجية أعلى مّما هو عليه في فرص العمالة البديلة المتاحة لهم في حاالت ارتفاع 

يحتاجون إلى شيء غير أن سكان المجتمعات الريفية عادة ما ). ٤أ، الفصل ٢٠٠٥مكتب العمل الدولي، (البطالة 
وسيؤدي تقديم منح . من التدريب آي يكونوا قادرين على ملء هذا المصدر الجديد للطلب على اليد العاملة

تخطيط العامة والعقود تقديم عروض في مجال الصيانة بالبناء وال قيام صغار المقاولين في مهنتدريب إلى 
 الوآاالت الوطنية لتحديد أولويات االستثمار في البنية مجتمعي بهدف تمكين المجتمعات المحلية من العمل معال

  .األساسية

.  أن إنعاش تطوير المهارات في المناطق الريفية لن يؤدي في حد ذاته إلى خلق الوظائف،وخالصة القول .٢٢٨
 ستهدففالطلب على المهارات قائم على استدامة نمو المنشآت واالستثمار، التي يمكن إنعاشها بحوافز سياسية ت

وتقوم سبل الخالص من الفقر الريفي واالنتقال إلى نمو أآثر دينامية على تطوير .  وتدعمهاالعمالة الريفية
المهارات من أجل تحسين قدرة األنشطة الريفية على المنافسة، وعلى مهارات تقنية ومهارات األعمال بهدف 

ك االرتقاء بنوعية توفير المهارات وتوسيع ويتطلب ذل. زيادة اإلنتاجية الزراعية، وتطوير المهارات األساسية
غير أن مكاسب اإلنتاجية في القطاع الزراعي لن تكفي للحد . اتنطاقه في المناطق الريفية التي تنقصها الخدم

فال بد أيضا من دعم األفراد في تحديد مجاالت عمل جديدة غير تقليدية وغير زراعية باألساس . من الفقر
 في تدعيم المؤسسات الريفية والتخلي  واضحًاي الحكومات مع الشرآاء االجتماعيين دورًاوتؤد. واالنتقال إليها

عن المرآزية في التخطيط وتقديم خدمات تطوير المهارات وربط ذلك بتحسين اإلدارة المحلية والتنسيق وإدماج 
  .لفقراء الريفيينل الموجهةالخدمات 

  الشباب المحرومون  ٢- ٤
عاطلون عن العمل، )  سنة٢٤ و١٥تتراوح أعمارهم بين ( مليون شاب ٨٥ أن ةلي العمل الدونظمةقدر.٢٢٩ مت 

 مليون ٢٠وأن ) في اليومأمريكيين يكسبون أقل من دوالرين ( مليون شاب يعملون لكنهم يظلون فقراء ٣٠٠وأن 
 وال يستطيع العديد من هؤالء). ٥ب، الصفحة ٢٠٠٦مكتب العمل الدولي، (شاب انسحبوا من سوق العمل 

. الشباب الوصول إلى التعليم والتدريب اللذين يمكن أن يعززا إنتاجيتهم وفرص عثورهم على عمل الئق
 والذين آانوا من العمال األطفال وشباب المناطق الريفية أو ذين انقطعوا عن الدراسةوالشباب األميون وال

  .ضعفة بصفة خاصةمست فئات ،االقتصاد غير المنظم والشابات

أن ) د٢٠٠٥مكتب العمل الدولي، (العمل الالئق الحصول على تنتاجات المتعلقة بدعم سبل والحظت االس .٢٣٠
مناسبة وانخفاض التدريب الالفشل في العثور على وظيفة يمكن أن يعود إلى نقص المهارات الالزمة وفرص 

ؤدي ذلك إلى وقد ي. الطلب على مهارات الشباب المكتسبة عن طريق التدريب أو تغير الطلب في سوق العمل
وتدعو .  مدة البحث عن عمل وارتفاع البطالة واستمرار فترات العمل منخفض المهارات وغير الثابتاستطالة

االستنتاجات إلى القيام بتدخالت محددة الهدف قصد التغلب على أوجه الحرمان وتشجيع اإلدماج االجتماعي 
  . اإلنصافوزيادة 
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 القائم على سياسة طردالعمال، يشكل النمو االقتصادي الموبالنسبة إلى الشباب، على غرار جميع  .٢٣١
وتبين عمليات التقييم أن العديد من البرامج التي قدمت تدريبا . جيدة أساس فرص الوظائف ال،اقتصادية رشيدة

للشباب العاطلين عن العمل أخفقت، في غياب فرص العمل وأسواق العمل، في زيادة معدالت عمالتهم 
النظر في إمكانات مساعدة الشباب المحرومين في البلدان عند وهي نتائج معقولة ). ١٩٩٩ بنل،(لهم يخادمو

 . النامية على الوصول إلى العمل المنتج الالئق

ويرآز هذا الفرع على آيفية زيادة وصول الشباب المحرومين إلى التدريب وآيفية ضمان أن يؤدي هذا  .٢٣٢
 االنتباه إلى أدوار المؤسسات والفعاليات في استرعاءيختتم هذا الفرع بو. التدريب إلى المزيد من العمالة المنتجة

 ،ويستند إلى االستعراض العام لتطبيق السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بعمالة الشباب. تنفيذ تلك الحلول
مكتب  (٢٠٠٦نوفمبر  /التي ناقشتها لجنة العمالة والسياسة االجتماعية التابعة لمجلس اإلدارة في تشرين الثاني

  .٨)ك٢٠٠٦العمل الدولي، 

  التغلب على أوجه الحرمان في مجال التعليم والمهارات  ١-٢-٤
إن التحصيل التعليمي المنخفض يحرم الشباب من تعّلم المهارات األساسية ومن القدرة على المشارآة في  .٢٣٣

جاد وظائف والحفاظ عليها وتكّيفا مع ويعتبر األفراد أآثر قابلية لالستخدام وقدرة على إي. التدريب المهني
 حاصلين على مستوى مرموق من التعليم والتدريب ومهارات عالية أساسية نتغيرات مكان العمل عندما يكونو

، بما في ذلك القدرة على العمل الجماعي وتسوية المشاآل والتحكم في تكنولوجيا المعلومات نقلوقابلة لل
 ٤-١وآما يتبين في الشكل ). ٩أ، الفقرة ٢٠٠٠مكتب العمل الدولي، (لغة واالتصاالت ومهارات التواصل وال

الحساب الكتابة وأيضا القدرة على القراءة و" مهارات العمل األساسية" من هذا التقرير، تشمل ١من الفصل 
 األساس وينبغي أن تشكل تلك المهارات. والقدرة على التعلم والمهارات االجتماعية ومهارات التعامل مع الغير

  ).ط٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، (الفكري لكل فرد عند إنهاء التعليم 

وتوجد أدنى معّدالت .  مليون شاب أميون ويعيش معظمهم في البلدان النامية٥٧ مليون شابة و٩٦غير أن  .٢٣٤
 في المائة فقط من الفتيات مسجالت في التعليم ٥٩فنسبة : الحضور المدرسي في أفريقيا جنوب الصحراء

 في المائة من ٢٠وينهي أقل من ). ٢-٤الجدول ( في المائة فقط مسجالت في التعليم الثانوي ٢٢بتدائي واال
الصبيان والفتيات في المنطقة تعليمهم الثانوي، وهو ما يعني أن معظمهم يواجهون حرمانا شديدا لدى دخول 

م تعوزهم المهارات األساسية ومهارات وتبين هذه األرقام أن نسبة ال يستهان بها من شباب العال. سوق العمل
عمل األطفال وانتشار الوظائف منخفضة حدوث ويتسبب االستبعاد من التعليم والتدريب في . القابلية لالستخدام

مكتب العمل الدولي، ( االجتماعي واالستبعادة للفقر مفرغاألجور ومتدنية النوعية والوقوع في الحلقة ال
  ).ه٢٠٠٥

  )نسبة مئوية( معدالت الحضور المدرسي بحسب الجنس متوسط  :٢-٤الجدول 

 التعليم الثانوي  التعليم االبتدائي 

  الفتيات  الفتيان الفتيات الفتيان

 46  75 78 43 العالم

 21  59 63 22 أفريقيا جنوب الصحراء

 .٢٠٠٧اليونيسيف، : المصدر

 في مرحلة من حياته على انتقاله إلى وآثيرا ما تؤثر الفرص المتاحة للفرد والمخاطر التي تواجهه .٢٣٥
 التي تؤثر على األطفال االستضعافلذلك وجب التصدي في مرحلة مبكرة من الحياة لمواطن . المرحلة التالية

 فرادالسلطات الوطنية والمحلية والشرآاء االجتماعيون وأ: وتساهم في هذه العملية فعاليات آثيرة هي. والشباب
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في وضع سياسات وتدابير تعليمية وتدريبية .  أنفسهمالمجتمع المدني والشباب

 للتعليم األساسي المنقوص وانخفاض اإلنتاجية وتدعم انتقال الشباب المحرومين إلى العمل مفرغةتكسر الحلقة ال
  .الالئق

                  
ة  توسيع  في االقتصادية السياسات أهمية على الضوء االستعراض هذا يسلط لالستخدام، بليةوالقا المهارات تطوير جانب إلى   8  العمال
 بالنسبة األهمية بالغة سياسية أدوات باعتبارها ،االجتماعي والحوار  السديدةواإلدارة العمل سوق ومؤسسات وسياسات المنشآت تنميةو

 .)GB.297/ESP/4, 2006  وثيقةال (الشباب لعمالة
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

لتعليم والتدريب بقدر وتوجد صالت آثيرة بين عمل األطفال ومشاآل عمالة الشباب ويمكن أن يساهم ا .٢٣٦
فليس باستطاعة العمال األطفال أن يشارآوا في برامج التعليم والمهارات . آبير في تخفيف الظاهرتين في آن معا

أما األسر الفقيرة فال تعبأ بقيمة تعليم . التي يمكن أن تساعدهم في الحصول على وظائف جيدة في مرحلة الشباب
لي من عملهم بقدر ما يهمها آسب دخل فوري من إرسال أطفالها إلى العمل أطفالها وتدريبهم وآسب دخل مستقب

ويتمثل التحدي السياسي في تزويد األطفال وأسرهم بحوافز تشجع على اإلحجام عن عمل ). ٢٠٠٨فريدمان، (
  .٩األطفال أو االنسحاب منه، وتعليم أولئك األطفال وتدريبهم بحيث يتسنى لهم الوصول إلى العمل الالئق

فهل يكون األطفال، بعد خروجهم من ظروف العمل الخطرة، مستعدين آما يجب للحصول على وظائف  .٢٣٧
، استعرض برنامج المنظمة الدولي للقضاء على عمل األطفال التعليم ٢٠٠٣حسنة في السن المناسب؟ في عام 

 التدريب المهني المقّدم واستنتج االستعراض أن. ١٠والتدريب المهنيين غير الرسميين المدعومين في تسعة بلدان
واقترح التقرير القيام على نحو أآثر منهجية . في بعض الحاالت ال يتوافق بالضرورة مع احتياجات سوق العمل

بدراسات استقصائية لسوق العمل وتقديم المشورة قبل التدريب أو التوجيه المهني للمساعدة على تحديد المهارات 
  ).س٢٠٠٦عمل الدولي، مكتب ال(المهنية الواجب تعليمها 

وأوصى تقرير مكتب العمل الدولي بتوسيع نطاق التدريب على المهارات، والقيام به في ظروف.٢٣٨ غير  
والتدريب في تلك األماآن من شأنه أن . رسمية في أماآن بسيطة عادة، لضمان مالءمته وسهولة الوصول إليه

 بعد مجتمعاتهم المحلية ومن ثم تفادي الهجرةيشجع الشباب على استخدام مهاراتهم الجديدة وآسب دخل في 
ويدعم البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال مثال برامج التدريب المهني .  إلى المناطق الحضريةالتدريب

مع المشاريع المحلية والحرفيين لمساعدة شباب األرياف على تعلم مهارات جديدة دون أن يضطروا إلى السفر 
  ).س٢٠٠٦مكتب العمل الدولي، (ية ألغراض التدريب إلى المناطق الحضر

 تنطبق بوجه ،١-٤ الواردة في الفرع ،والنقاط الرئيسية المتعلقة بالتدريب في المناطق الحضرية .٢٣٩
أهمية أهمية اختيار مهن ووظائف يعتمد فيها تطوير المهارات، : الخصوص على شباب المجتمعات الريفية

 االستخدام؛ق العمل ومساعدتهم في إيجاد وظيفة وغير ذلك من خدمات دربين بمعلومات عن سوتتزويد الم
وهناك . إدماج التدريب التقني والتدريب على إقامة المشاريع في إعداد الشباب للعمل للحساب الخاصأهمية 

  .مبادرات تجمع بين هذه العناصرعلى أمثلة آثيرة 

وتلقى نحو . ريب على العمل للحساب الخاصتوفر بنغالديش لشباب األرياف أشكاال متنوعة من التد 
 قرابة في ٢٠٠٤مارس  / وآذار٢٠٠١أآتوبر  / شاب تدريبا في الفترة ما بين تشرين األول٥٥٥٠٠٠

 شابا من هؤالء الشباب ميدان العمل ٣٤١٦٨٠ مرآز تدريب تديرها وزارة الشباب، ودخل نحو ٣٠٠
 .١١)٥٧، الصفحة ه٢٠٠٥مكتب العمل الدولي، (للحساب الخاص 

في الهند يقوم برنامج تدريب شباب األرياف على العمل للحساب الخاص بتدريب الفقراء الريفيين  
 سنة في مجال المهارات التقنية ومهارات إقامة المشاريع ألغراض ٣٥ و١٨المتراوحة أعمارهم بين 

 في المائة من ٥٤وإلى حد اآلن مثلت النساء نسبة . العمل مدفوع األجر أو العمل للحساب الخاص
في صفوف هؤالء )  في المائة٥٠(وارتفاع البطالة .  في المائة منهم٢٨دربين وبلغت نسبة األميين تالم

. الشباب الذين تلقوا تدريبا زاد الطلب على تحسين معلومات سوق العمل والمساعدة في البحث عن وظيفة
 ١٥ألرياف المتراوحة أعمارهم بين ، الموّجه إلى شباب ا"باتشيت"وعلى سبيل المثال يجمع مشروع 

 سنة، بين التدريب المهني ومهارات إقامة المشاريع والتوجيه المهني، بما يشمل التوعية بالخيارات ٢٤و

                  
 برنامج القضاء على عمل األطفال ، التي تدمج التعليم واإليرادات األسرية البديلة،ج الناجحة للحد من عمل األطفالتشمل بعض النُه   9

آما تشمل مساعدة  ؛)٢٠٠٦، طباطبائي(في البرازيل، الذي يمّدد فترة بقاء األطفال في المدرسة ويحد من ثم من الوقت المتاح للعمل 
ل العاملين في المنازل في آينيا على استحداث أنشطة مدّرة للدخل آبديل عن دخل األطفال وتحسين وصولهم إلى التعليم والدي األطفا

؛ وتحسين مستوى تعليم األطفال العاملين في أنشطة زراعية خطرة في شرق أفريقيا )٢٥د، الصفحة ٢٠٠٤مكتب العمل الدولي، (
ن، ٢٠٠٦كتب العمل الدولي، م(ات ومنح لمساعدة األسر على مزاولة أنشطة بديلة باالقتران مع تقديم التدريب على المهار

آما أن الجمع بين التعليم جيد النوعية وبرامج اإلطعام المدرسي وتقديم حوافز نقدية أمور يمكن أن تشجع التخلي عن ). ٥ الصفحة
 لألسر الفقيرة شرط الوفاء بالتزامات معينة مثل إرسال وتكفل برامج التحويالت النقدية المشروطة مدفوعات منتظمة. عمل األطفال

ورغم أن الحد من عمل األطفال قلما يكون هدفا في حد ذاته فقد آانت برامج التحويالت النقدية . لقيحهمأطفالها إلى المدارس وت
 .)٧؛ الصفحة ٢٠٠٦، ائيبطباط(المشروطة فعالة في الحد من تلك الظاهرة 

   10 .والهند وآينيا وآولومبيا دياووآمب والفلبين والسنغال رآياوت وبيرو بنغالديش
 اليدوية والحرف المنزلية والبستنة األغذية تجهيزو المواشي وتربية األبقار وتسمين الدواجن تربية على تدريبا المراآز تقدم   11

 .الجلدية والصناعة
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 التعليم والتدريب للشباب العاطلين عن العمل ،الوطني المفتوحالصناعية في نيجريا، يقدم مخطط التلمذة  
ي برنامج المدرسة المتنقلة الذي يقدم ويتمثل أحد فروع هذا المخّطط ف.  مجال مهني١٠٠ لىفيما يزيد ع

وبعد .  للمنقطعين عن التعليم وغيرهم من األشخاص غير الماهرين في المناطق الريفيةنقًالتدريبا مهنيا مت
. الوطني المفتوحالصناعية م المتخرجون إلى مخطط التلمذة ضإنهاء التدريب الذي يدوم ثالثة أشهر، ين

 ). ١١٦ و٤٣، الصفحتان ٢٠٠٤بريور، ( شاب ٢١٠٠٠ لىن ما يزيد عوقد استفاد من البرنامج حتى اآل

والحظ مكتب . والشباب المنقطعون عن الدراسة غالبا ما يجدون موارد الرزق في االقتصاد غير المنظم .٢٤٠
 المتعلق بالتدريب، أن إحدى النقائص الرئيسية ١٩٩٩-١٩٩٨العالم للفترة في تقرير العمالة العمل الدولي، في 

اتيجيات التدريب السابقة في البلدان النامية تمثلت في الترآيز على احتياجات االقتصاد المنظم دون  غيره إلستر
  .رغم أنه يضم نسبة من العمالة اإلجمالية والجديدة أصغر بكثير من تلك الموجودة في االقتصاد غير المنظم

هي أآبر مصدر مهارات في االقتصاد غير ة التقليدية صناعي فإن التلمذة ال٤-٢وآما أشير إليه في الفرع  .٢٤١
ة غير الرسمي وسيلة فعالة لتطوير المهارات في االقتصاد غير صناعيويمكن أن يشكل نظام التلمذة ال. المنظم

غير . المنظم، ذلك أن معظم أصحاب المشاريع في القطاع الفرعي للمنشآت بالغة الصغر اآتسبوا مهاراتهم هناك
 ما تقتصر على المهارات التطبيقية لمهنة معينة، التي عادة ما تنقل عن طريق لبًاية غاصناعأن التلمذة ال

وآي تكون التلمذة أآثر فعالية في زيادة القابلية لالستخدام، . المالحظة وتكرار المهام التي يقوم بها عامل محنك
 المثال، يقدم برنامج التلمذة وعلى سبيل. البد من الجمع بطريقة ما بين التجربة التطبيقية والمعرفة المنهجية

وتتمثل . ريا، المشار إليه أعاله، دروسا نظرية أيام السبت آمكمل للتدريب التطبيقي المتلقىي في نيجالصناعية
 بالتعليم الرسمي لتشجيع الشباب على البقاء في المدرسة الصناعيةإحدى الممارسات الحسنة في ربط التلمذة 

تصديق الوأخيرا يمكن أن يساعد نظام . لالزمة للعمل ولشق طريقهم في الحياةواآتساب المهارات األساسية ا
 الشباب - يحظى باعتراف أصحاب العمل في مناطق أخرى وفي االقتصاد المنظم -على المهارات المكتسبة 

، الصناعية والجهود الوطنية الرامية إلى االرتقاء بنوعية التلمذة. على االنتقال إلى العمل في االقتصاد المنظم
على غرار تلك المبذولة في عدة بلدان في غرب أفريقيا، تشمل عناصر المهارات األساسية وخدمات العمالة 

  . واالعتراف تلك

الذين يمكن أن يكونوا قد ترآوا  للمنقطعين عن الدراسة، "فرصة ثانية" تدخالت محددة تتيح وال بد من .٢٤٢
 األساسية واندمجوا في العمل غير الماهر ومنخفض األجر المدارس قبل اآتساب مهارات القراءة والحساب

. فتئت هذه الحاجة تزداد داخل البلدان بصرف النظر عن مستويات تنميتها وما. داخل االقتصاد غير المنظم
بديال عن " الفرصة الثانية"فبالنسبة إلى الشباب وغيرهم ممن يواجهون البطالة طويلة األجل، تقدم برامج 

إلى أن تلك البرامج " الفرصة الثانية"وأشار استعراض لبرامج . ن سوق العمل والبطالة طويلة األمداالستبعاد م
يجب أال تقتصر على توفير الكفاءات التقنية؛ بل يجب أيضا أن تعوض نقص التعليم وتوفر الكفاءات الالزمة 

همية قبول أصحاب العمل توظيف وبّينت التجربة في إسبانيا أيضا أ). ٢٠٠٦البنك الدولي، (للعمل وللحياة 
 .)٥-٤اإلطار (الشباب وتنظيم أوقات العمل حول التدريب والتدريس وغير ذلك من أشكال الدعم 

  ٥-٤اإلطار 
  في المدن اإلسبانية" الفرصة الثانية"برنامج 

وقادش بلباو : تبلغ رابطة المدن األوروبية عن تجربة مدارس الفرصة الثانية في أربع مدن إسبانية هي
وينقسم البرنامج في بلباو إلى أربع مراحل وتنخفض فيه حصة الدروس بينما ترتفع حصة . وخيخون وبرشلونة

ويستفيد البرنامج من مشارآة محلية قوية التحاد . حلقات العمل والتدريب والعمل داخل الشرآة على مدى سنتين
وتثمن .  بالتعاون الوثيق مع مجلس المدينةشامعة قاد، يستفيد البرنامج من دعم وتشجيع جشوفي قاد. منشآت الباسك

دربين واعتماد وقت ت بقبول طالب وم- "الفرصة الثانية"برامج الرابطة دور أصحاب العمل في زيادة مستوى نجاح 
عمل مرن قصد إتاحة المزيد من التدريب التقني وخدمات الدعم الفردية بهدف مساعدة الشباب على االنتقال إلى القوة 

  . العاملة
 .٢٠٠٧ رابطة المدن األوروبية لمدارس الفرصة الثانية،   :المصدر
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ويمثل التغلب على االستبعاد من التعليم وفرص التدريب أولى األولويات في تحسين قابلية الشابات  .٢٤٣
يز ضد الفتيات  التقليدية، بالتحصناعيةويتسم العديد من برامج التعليم والتدريب، بما في التلمذة ال .لالستخدام
النساء والرجال في الوصول إليها، إذ ال تتصدى فرص بينما ال تستوفي برامج أخرى أهداف تساوي . والنساء

  . بصفة مباشرة للقيود المفروضة على الفتيات الملتحقات بالمدارس والشابات المشارآات في التدريب المهني

وغالبا .  إلبقاء الفتيات في المدارس اتباع نهج شاملوعلى مستوى التعليم األساسي تقتضي البرامج الفعالة .٢٤٤
ما تتطلب زيادة نسبة الحضور المدرسي للفتيات وزيادة المساواة بين الجنسين في التعليم اتخاذ تدابير خاصة 

). ٢٠٠٥؛ آتشوأرينا وغاسبيريني، ٢٠٠٧بياسياتو، (لحمل الوالدين على تسجيل بناتهم وإبقائهن في المدارس 
أن إدخال تعديالت تطبيقية يحدث فارقا آبيرا، مثل تخصيص مراحيض مستقلة للفتيات وتكييف أوقات وقد تبين 
آنماذج (وتشمل تدابير أساسية أخرى زيادة عدد المدرسات . مسؤوليات األسرية أو التسويقيةمع الالدراسة 

لى أساس نوع الجنس من مواد  عالمواقف المقبولةوإزالة ). تحتذى وآمصدر تشجيع للفتيات وطمأنينة للوالدين
مثل تفضيل الصبيان على الفتيات في فصول (التعليم وتدريب المدرسين لتفادي التمييز المهني في مرحلة مبكرة 

آما قد تتطلب تدابير التغلب على المقاومة الثقافية لتعليم الفتيات في أماآن معينة اعتماد مخططات ). الرياضيات
وقد أثبت هذا النوع من النهج الشاملة فعاليته .  التي تسجل بناتها في المدارسحوافز مثل تخصيص منح لألسر

 . )٦-٤اإلطار (آما يتبين في مثال بنغالديش المعروض في 

  ٦-٤اإلطار 
  مساعدة الفتيات والشابات على الوصول : بنغالديش

 إلى التعليم الثانوي والتدريب على المهارات

تيات في التعليم الثانوي، الممول من المساعدة اإلنمائية الدولية، جهود الحكومة دعم برنامج مساعدة تسجيل الف
وقد . في المناطق الريفية) من الصف السادس إلى الصف العاشر(من أجل تحسين وصول الفتيات إلى التعليم الثانوي 

بجهود من أجل زيادة نسبة واقترن هذا الحافز . تلقين وأسرهن منحا نقدية لتغطية التكاليف المدرسية والشخصية
المدرسات واالستثمار في إمداد المياه ومرافق اإلصحاح وتحسين مشارآة المجتمع المحلي في دمج المهارات المهنية 

  . في التدريب
 في المائة من حاالت التسجيل في التعليم الثانوي في المناطق ٥٦، مثلت الفتيات نسبة ٢٠٠٥وفي عام 

 في ٩١أما معّدالت حضورهن فقد ارتفعت إلى . ١٩٩١ في المائة في عام ٣٣قارنة بنسبة المستفيدة من البرنامج م
وبصفة عامة، زاد وصول الفتيات إلى التعليم الثانوي في ).  في المائة٨٦(المائة وفاقت بذلك معّدل حضور الصبيان 

ويأتي عدد . ٢٠٠٥فتاة في عام  ماليين ٣٫٩ إلى ١٩٩١ مليون فتاة في عام ١٫١بنغالديش بقدر آبير إذ ارتفع من 
  .متزايد من الفتيات المسجالت من مناطق محرومة أو نائية

 .٢٠٠٧ المساعدة اإلنمائية الدولية،   :المصدر

 على أساس الجنس من التعليم قوالب الموضوعة التمييز المهني في العمالة بإزالة العلىويبدأ التغلب  .٢٤٥
ي أمريكا الالتينية، تشمل تدابير فتح الوظائف والمهن غير التقليدية أمام وفي برامج مساعدة الشباب ف. والتدريب

النساء توسيع أنواع التدرب المتاحة للجنسين وتحسين المشورة وخدمات التوجيه المهني وتوعية المدرسين 
 - الدراسية والمدربين بأهمية تجاوز التوقعات القائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بالطالب وباختيارهم للمواد 

 أو الترحيب بالنساء في ًاسيما الترحيب بالشبان في التدريب على المهن التي تهيمن عليها النساء تقليدي وال
  ).٢٠٠٣آييدو ونونييس،  (ًاالتدريب على المهن التي يهيمن عليها الرجال تقليدي

الصعوبات التي تواجهها والتمييز الشائع على أساس االنتماء اإلثني أو الطبقة االجتماعية يزيد من  .٢٤٦
الفتيات في الوصول إلى التعليم ومن الحواجز التي تعوق وصول الشابات إلى العمالة على أساس التحيز 

 في المائة من فتيات المجتمعات األصلية غير ٢٦وفي غواتيماال، ال ينهي التعليم االبتدائي سوى . الجنسي
 التعليم يتابعئة من الفتيات الناطقات باإلسبانية؛ وفي سلوفاآيا ال  في الما٦٢الناطقات باإلسبانية، مقارنة بنسبة 

لويس ولوآهيد، ( في المائة من الفتيات السلوفاآيات ٥٤ مقارنة بنسبة غجر في المائة من فتيات ال٩الثانوي سوى 
 في المائة من ٢بة  في المائة من فتيات األقليات اإلثنية إلى المدارس مقارنة بنس١٩ ترددوفي فيتنام لم ت). ٢٠٠٧

وال بد من اعتماد سياسات محددة وإنفاذها على الصعيد المحلي إلى ). ٢٠٠٦موريس، (الفتيات الفيتناميات 
جانب حمالت توعية بهدف تحسين المساواة في الوصول إلى التعليم ومنه إلى التدريب والعمالة بالنسبة إلى 

 .قلياتسيما الفتيات والشابات في تلك األ  وال،األقليات

وتزداد إلى أقصى الحدود فعالية البرامج والسياسات الموجهة إلى الشباب المحرومين إذا تصدت ألسباب  .٢٤٧
. العيش في مكان ناء واالقتصاد غير المنظم ونقص التعليم األساسي والتمييز وما إلى ذلك:  أي،الحرمان المحددة
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 الفئات المستهدفة

  التعاون بين : مفاتيح النجاح المؤسسية  ٢-٢-٤
  الوزارات والحوار االجتماعي

إلى توثيق ) ب٢٠٠٤مكتب العمل الدولي، (دعا اجتماع ثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن عمالة الشباب.٢٤٨  
وآحّد أدنى ينبغي . سواءالتعاون بين المؤسسات والوآاالت الحكومية على الصعيدين الوطني والمحلي على حد 
وعلى الصعيد الدولي، . التنسيق بين وزارات التعليم ووزارات العمل، وآذلك وزارات الشباب حيثما وجدت

 البلدان - وهي ثمرة تعاون بين األمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية -شّجعت شبكة عمالة الشباب 
 شاملة للوزارات والشرآاء االجتماعيين والمجتمع المدني، ًا جهودستدعيعلى صياغة خطط عمل وطنية ت

  . ١٣وسعت إلى آسب الدعم المالي والتقني الدولي لتنفيذ خطط العمل تلك

 الخطة الشبابية للتحدي والدعم الذاتي في ،ومن أمثلة التعاون بين الوزارات والتعاون المحلي والوطني .٢٤٩
ارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة وز:  هي،وتشارك فيها أربع وزارات. اليابان

الصحة والعمل والرفاه االجتماعي، ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارة السياسة االقتصادية 
، الصفحة ه٢٠٠٥مكتب العمل الدولي، (والمالية، وهو ما يضمن اتباع نهج شامل في النهوض بعمالة الشباب 

 إدارة ووآالة حكومية تعمل في إطار شراآة مع منظمات ١٣ الشباب في آندا فتشمل ةلاإستراتيجية عمأما ). ٥١
  .العمالمنظمات أصحاب العمل و

 عامالن ،والتنسيق بين الوآاالت على الصعيدين الوطني والمحلي والتخلي عن الالمرآزية إلى حد آبير .٢٥٠
لي، المشار إليه على نطاق واسع في استقصاءات برامج وقد تجسد ذلك في برنامج شباب شي. ال يقالن أهمية

، الشباب )٢٠٠٠وانتهى في عام (واستهدف هذا البرنامج، الذي بدأ في التسعينات . تدريب وعمالة الشباب
: مرآزي وقد طبق على نحو ال.  بطرق أخرىنيستضعفالعاطلين عن العمل أو الذين ال يعملون بقدر آاف أو الم

 مقدم تدريب معترف به من القطاعين الخاص ١٠٠٠ض التنافسية لعقود البرنامج نحو إذ شارك في العرو
.  ساعة تدريب رسمي، إضافة إلى شهرين أو ثالثة من الخبرة المهنية في المنشآت٤٠٠وقدم البرنامج . والعام

ح  شاب تتراو١٩٠٠٠٠وإجماال شارك في البرنامج نحو . آما درب الشباب على العمل للحساب الخاص
واستنادا إلى نجاح .  سنة، مّما أتاح فرصا جديدة في سوق العمل للعديد من المشارآين٢٤ و١٦أعمارهم بين 

  .١٤البرنامج في شيلي، جرى تكراره في األرجنتين وأوروغواي وبيرو وآولومبيا

ل مكتب العم( العمل الالئق للشباب بشأنولخصت استنتاجات اجتماع الخبراء الثالثي دون اإلقليمي  .٢٥١
 : أهمية التعاون بين الوزارات والشراآات مع النقابات ومنظمات أصحاب العمل) أ٥ن، الفقرة ٢٠٠٧الدولي، 

أآثر استجابة إلى متطلبات سوق العمل بإشراك منظمات أصحاب ] سياسات التعليم والتدريب[يمكن أن تكون "
 الخبرة انينبغي أن يشمل التعليم والتدريب المهنيو. العمال بوصفها الفعاليات الرئيسية في سوق العملمنظمات العمل و

ويعزز التعلم في مكان العمل ...   على مهارات عامة تتصل بالكفاءات المهنية والقابلية لالستخداماالمهنية وأن يقوم
مستويات وينبغي السعي على جميع ...  اإلنتاجية واالبتكار والقدرة على المنافسة آما يحسن الصحة والسالمة المهنيتين

 إلى تحقيق تناسق السياسات وزيادة التنسيق الفّعال بين النظم والمؤسسات، بما في المتواصلالتعليم والتدريب والتعلم 
  ."ذلك التنسيق بين وزارتي التعليم والعمل

                  
 مواد وضعت البحث، هذا أساس وعلى. ٢٠٠٦ هانسن، نظرا المهني، التوجيه في الحسنة للممارسات استعراض على لالطالع   12

 .والفلبين وإندونيسيا إثيوبيا في ةالدولي العمل منظمة مشاريع في المهني التوجيه
 ،القابلية لالستخدام: التالية األربعة المجاالت في الوطنية العمل خطط أولويات وتتمثل. ٢٠٠١ عام في الشباب عمالة شبكة أنشئت   13
 .الوظائف وخلق المبادرة وروح والشابات، شبانبين ال فرصلا كافؤوت

   14  : انظر الالتينية، أمريكا في مشابهة وبرامج شيلي شباب ببرنامج متعلقة معلومات على لالطالع
Bennell, 1999, p. 37; Brewer, 2004, pp. 29 and 86–88; Godfrey, 2003, p. 40; ILO, 1999, p. 181; ILO, 2000c, pp. 
28–30; ILO, 2004b, p. 34; and O’Higgins, 2001, p. 139. 
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تطوير : قابلية الشباب لالستخدام بين أنشطة على مستويات عدة هي لالفّعالةستراتيجيات اإل، تجمع وختاما .٢٥٢
آما تشارك فيها مجموعة من اإلدارات الحكومية المعنية . لمهارات والخبرة المهنية وتقديم خدمات سوق العملا

ويجب أن . العمال ومنظمات أخرى وتدمج الشباب المهمشينمنظمات وتعمل مع منظمات أصحاب العمل و
مة بمناخ اقتصاد آلي سليم ينعش تكون هذه النهج الشاملة في تطوير المهارات وخلق العمل الالئق للشباب مدعو

وال وجود لطريق مختصر لتدعيم فرص تطوير المهارات . االستثمار والنمو االقتصادي وزيادة فرص العمالة
إال أن العبر المستخلصة من التجربة واستنتاجات المناقشات الثالثية المتعلقة . المتاحة للشباب المحرومين

د؛ مكتب العمل الدولي، ٢٠٠٥مكتب العمل الدولي، ( عمالة الشباب بتطوير المهارات باعتباره عنصرا من
  . توفر منطلقا أوليا للعمل الجماعي) ه٢٠٠٤

  األشخاص المعوقون  ٣- ٤
 تعزيز سبللطالما اعترفت منظمة العمل الدولية بأهمية تدريب المعوقين على المهارات، بالترآيز على  .٢٥٣

ى قدم المساواة مع غير المعوقين وفي ظل الظروف ذاتها، وصولهم إلى خدمات تطوير المهارات العامة عل
ويزداد تأآيد ). ١٩٨٣، ١٦٨ والتوصية رقم ١٥٩؛ واالتفاقية رقم ١٩٥٥، ٩٩التوصية رقم (حيثما أمكن ذلك 
 ٢٠٠٦في صكوك الحقة لمنظمة العمل الدولية وفي اتفاقية األمم المتحدة المعتمدة في عام هذا موضوع اإلدماج 

  .  بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوالمتعلقة

ج والبرامج والسياسات التي تدمج األشخاص المعوقين في الحياة ويرآز هذا الفرع من التقرير على النُه .٢٥٤
والكثير من .  ذات نوعية الئقةاستخداماالقتصادية والمنتجة بتحسين وصولهم إلى خدمات تعلم وتدريب و

 بلدان أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي المعلومات المتاحة بشأن السياسات واردة عن
  .في حين أن العديد من العبر المستخلصة من البرامج والمشاريع مستقاة من تجارب بلدان نامية

  المهارات لتحسين اإلنتاجية من حتياجات اال  ١-٣-٤
  والقابلية لالستخدام

فعادة ما يكونون .  من حرمان آبير في سوق العمليعاني المعوقون بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، .٢٥٥
غير نشطين وما ترتفع معدالت وجودهم في صفوف العاطلين وما تكون دخولهم أدنى بكثير من دخول غير 

وغالبا ما تتسم تجربتهم في أولى مراحل حياتهم آبالغين باإلحباط والخيبة والثقة المحدودة فيما قد . المعوقين
  ).٢٠٠٥رت، تشابور( وذلك لمجرد أن طموحاتهم المهنية لم تتحول إلى وظائف ،عمليضيفونه إلى سوق ال

 في القوة العاملة، فكثيرا ما يؤول مصيرهم إلى برامج المساعدة غير وضعهم المهمشأما بخصوص  .٢٥٦
لى  أو معاشات اإلعاقة في البلدان التي توجد فيها تلك المخططات، أو يضطرون إإعاناتالنشطة فتراهم يتلقون 

إذ : وهم أآثر عرضة للفقر. االعتماد على اإلحسان أو الدعم األسري في البلدان التي تفتقر إلى تلك المخططات
 في المائة من مجموع من ٢٠؛ و)٢٠٠٣هوب، ( في المائة من المعوقين في العالم تحت خط الفقر ٨٢يعيش 

وعلى غرار سائر الفقراء ). ١٩٩٩لوان، ع(في اليوم في العالم أشخاص معوقون واحد يعيشون بأقل من دوالر 
ال يصل المعوقون إال بقدر محدود إلى التعليم والتدريب اللذين يمكن أن يحّسنا إمكانات إنتاجيتهم وعمالتهم 

  . وآسبهم للدخل

وتتعرض النساء والفتيات المعوقات إلى تمييز مزدوج في التعليم والتدريب والعمالة بصرف النظر عن  .٢٥٧
فرغم إحراز تقدم آبير على الصعيد العالمي فيما يتعلق بنسب المتعّلمين ومستويات . يات التنميةالثقافة ومستو

وال يزال من الشائع اعتقاد أن . التعليم عموما، فقد آان حظ الفتيات والنساء المعوقات من هذا التقدم جد ضئيل
ق أمل ضعيف، في حين أن من تحصل على عمل الئأن أمل المرأة المعوقة في أن تصبح زوجة أو أما أو 

ويؤثر هذا الموقف .  قادرا على آسب دخل وإعالة أسرة،المقبول عموما بقدر أآبر أن يكون الرجل، رغم إعاقته
  ).٢٠٠٧بياسياتو،(التمييزي تأثيرا آبيرا على وصول النساء إلى التعليم والتدريب المناسب 

 اإلعاناتويشمل ذلك (ي العالمي بسبب اإلعاقة وتسجل خسارة سنوية هائلة في الناتج المحلي اإلجمال .٢٥٨
ويقدر في المملكة المتحدة أن ). ٢٠٠٠متس، ) (االجتماعية المدفوعة للمعوقين وخسارة قدراتهم اإلنتاجية

 مليار جنيه إسترليني إذا آان معدل عمالة المعوقين يناهز المتوّسط الوطني، ١٣االقتصاد سيتلقى عائدا بمقدار 
 إذا طّورت مهارات ٢٠٢٠ مليار جنيه إسترليني بحلول عام ٣٥ملكة المتحدة سينمو بمقدار وأن اقتصاد الم

  ).٢٠٠٧إيفانس، (المعوقين لتضاهي المستويات العالمية 

 القوة العاملة في بلدان نامية آثيرة يعني أيضا أن نسبة متزايدة من تلك القوة العاملة ستصاب شيخوت .٢٥٩
.  سيؤثران من ثم بصفة متزايدة على اإلنتاجية الوطنيةاستبقاءهمالمعوقين وبإعاقات متصلة بالسن وأن توظيف 
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 الفئات المستهدفة

المعوقين " تنشيط "إلى بلدان آثيرة عمد إذ ت،وتتراآم األدلة على نقص المهارات لدى األشخاص المعوقين .٢٦٠
 .)٢٠٠٣منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، " (لالرفاه من أجل العم"عن طريق اعتماد مبادرات 

 في حال وجود نظام حصص لزيادة فرص المعوقين في الحصول على وظائف في القطاع المنظم، يبقى تىوح
 ١٩٩٦ بين عامي إلدارات االستخدام العامةوفي تايلند مثال، لم يتسن . نقص المهارات عائقا في هذا الصدد

  عمل وظيفة شاغرة مخصصة للمعوقين سنويا بسبب عدم العثور على طالب٩٠٠٠ لىزيد ع ملء ما ي١٩٩٨و
 في ٥ إلى ٦ مستوى الحصص من وفي ألمانيا خفض مؤخرًا). د٢٠٠٣مكتب العمل الدولي، (معوقين مؤهلين 

  .المائة بسبب نقص أعداد المعوقين المؤهلين لملء الوظائف المتاحة

لعمالة العادية المفتوحة مستويات إنتاجية عالية مما يبرر استخدامهم من وغالبا ما يبلغ المعوقون في ا .٢٦١
واستنتج استقصاء ألصحاب العمل األستراليين أن أداء ). ٢٠٠١ بارآر، -زادك وسكوت  ("االقتصاديةالناحية "

عوامل ، وأحسن من غيرهم في )السرعة والدقة(الموظفين المعوقين أدنى من غيرهم في بعض عوامل اإلنتاجية 
 عيينتكاليف الت( الموظفين استبقاءوأعلى آذلك في عوامل ) الحضور واإلجازات المرضية(إنتاجية أخرى 

وفي الواليات المتحدة، يحّسن أصحاب العمل الذين يستخدمون ). ٢٠٠٢غرافام وآخرون، ) (والسالمة والتأمين
مدربين فترة أطول وتحقيق وفورات في تكاليف  العمال المعوقين الاستبقاءعماال معوقين إنتاجية منشآتهم بفضل 

  ).٢٠٠٧شبكة التكيف الوظيفي، (تعويضات العمال وغيرها من تكاليف التأمين 

 خيارات التدريب على المهارات المتاحة للمعوقين  ٢-٣-٤
 إما عن طريق مؤسسات التدريب العادي أو الخاص أو -يصل المعوقون إلى التدريب بطرق متنوعة  .٢٦٢

وتختلف خيارات التدريب . ة غير الرسمية أو سياسات سوق العمل النشطةصناعي العمل أو التلمذة الالتدريب في
  .  وهو هدفهم على المدى الطويل،دربين إلى العمالة العادية المنتجةتهذه من حيث التكلفة واحتمال انتقال الم

قين من المشارآة وى تمكين المع للتدريب على المهارات في بلدان آثيرة حاليا إلسياسات اإلدماجوترمي  .٢٦٣
ويمكن لمراآز التعليم والتدريب المهنيين أن تقّدم طائفة من . في مؤسسات وبرامج التدريب المهني العادي

. خدمات المساعدة فضال عن وسائل العون التقني والتكيف استجابة إلى احتياجات الدعم المتصلة باإلعاقة
 ذلك أن الطالب المعوقين مثال غالبا ما يصلون بقدر محدود :كبيرةولوحظ مع ذلك وجود عدد من الحواجز ال

إلى الفصول العادية بما أنهم آثيرا ما يعجزون عن دفع الرسوم الدراسية أو ال يستوفون شروط الدخول؛ آما أنه 
. قيندربين المعوتقد يتعذر عليهم الوصول إلى مراآز التدريب، ويمكن أن تكون االستعدادات غير مناسبة للم

 ). ٧-٤اإلطار (وتشير نتائج مبادرات اإلدماج إلى صعوبات أخرى آما يتجلى في حالة أستراليا 

  ٧-٤اإلطار 
  نتائج التعليم والتدريب المهنيين للمعوقين بالنسبة إلى سوق العمل: أستراليا

تدريب مهنيين من  بهدف إنشاء نظام تعليم و٢٠٠٥ -٢٠٠٠اعتمدت خطة العمل الوطنية إلرساء السبل للفترة 
وترمي خطة العمل . شأنه أن يحقق أفضل الممارسات الدولية في الوصول إلى نتائج منصفة لألشخاص المعوقين

تحديدا إلى زيادة وصول المعوقين إلى التعليم والتدريب المهنيين، وتحسين مشارآتهم ونجاحهم في جميع مجاالت 
وفي التعلم المتواصل تزيد مساهمتهم في الحياة االقتصادية واالجتماعية الدراسة ومستوياتها، وبلوغ نتائج في العمالة 

وبعد اإلقرار بأن األشخاص المعوقين ما زالوا يواجهون مستويات أدنى في العمالة قبل التعليم . لمجتمعهم المحلي
وتشير . رساء السبل خطة أولية منقحة إل٢٠٠٤والتدريب المهنيين وبعدهما، مقارنة بغير المعوقين، اعتمدت في عام 

رغم تحقيق إنجازات ال يستهان بها، ما زلنا نسعى جاهدين إلى "هذه الخطة األولية إلى التقدم المحرز لكنها تفيد بأنه 
  ". رؤية نتائج فعلية من حيث العمالة

 .١٩، الصفحة ٢٠٠٤سلطة التدريب الوطنية األسترالية،   : المصدر

وقد رآزت هذه النهج على . ج التأهيل المهني األولى على نُهخاصةالتدريب في المراآز الوقد غلب  .٢٦٤
 العمل حلقات بما في ذلك -وال تزال هذه المؤسسات . أهمية مرافق التدريب المنفصلة المخصصة للمعوقين

  . واء تعمل في البلدان النامية والمتقدمة على حد س- التي تتبع نهجا تدريبيا قائما على اإلنتاج ،الخاضعة لإلشراف
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

 بحيث "قدرة المعوقين على العمل" العمل الخاضعة لإلشراف زيادة حلقاتومن األهداف المعلنة غالبا ل .٢٦٥
غير أن العمالة الخاضعة لإلشراف لم يكن . يتسّنى لهم تأمين وظيفة في مكان آخر عند إنهاء التدريب والتأهيل

مرفي وروغان، (م في المجتمع المحلي لها بصفة عامة سوى تأثير طفيف على إنتاجية المعوقين وإدماجه
وأدى ذلك في بلدان آثيرة إلى تحديد أهداف لالنتقال من التدريب الخاضع لإلشراف في مكان العمل ). ١٩٩٥

مة ء بما في ذلك تحسين مال،إلى العمالة العادية، آما أدى إلى تغيير آبير في تشغيل مراآز التدريب المخصصة
 ). ٨-٤اإلطار (وربطها بأطر التصديق الوطنية الدروس المقدمة لسوق العمل 

  ٨-٤اإلطار 
  ترينيداد وتوباغو

يقدم المرآز الوطني للمعوقين في ترينيداد برامج تدريب على المهارات لمدة سنتين في مجموعة من المواد 
، تتضمن البرامج وعالوة على المهارات التقنية. المعتمدة لدى مجلس االمتحانات الوطني التابع لوزارات التعليم

مهارات التدارك في الحساب والقراءة والكتابة والمعرفة الحاسوبية ومهارات المعيشة المستقلة قصد تزويد المعوقين 
ويتابع المتدربون في البداية برنامج تقييم . بالمهارات المهنية واالجتماعية الالزمة للنجاح في سوق العمل المفتوح

 برنامج تدريب على التكيف في العمل يرآز على تحسين سلوآهم المهني وتطوير مهني ويمكن أيضا أن يتابعوا
وبعد إنهاء البرنامجين بنجاح يحال المتخرجون إلى برامج التدريب أو التلمذة . المهارات األساسية للقابلية لالستخدام

ويزود المتخرجون . آات محليةالصناعية المتقدمة ويتلقون ما يلزم من دعم وتوجيه قبل االنتقال إلى وظائف في شر
. بالمشورة والتوجيه المستمرين على مدى انتقالهم من مرحلة التلمذة إلى مرحلة العمل آامل الوقت أو لبعض الوقت

 في المائة من المتخرجين وظائف في العمالة المفتوحة ويدخل بعضهم مجال العمل للحساب ٥٥ويجد ما يزيد على 
  . الخاص
 .٢٠٠٦نيداد الوطني للمعوقين،  مرآز تري  :المصدر

فتئت  تعديالت مكان العمل التي مااإلعانات الحكومية و بواسطة تدريب المعوقين داخل المنشآتويشجع  .٢٦٦
وتوفر هذه العمالة أيضا التوجيه الفردي . المفتوحة" المدعومة"تنتشر لحث المعوقين على المشارآة في العمالة 

وقد تبين أن هذا النوع من التدريب يفوق سائر برامج . حاب الوظائف العاديةوالدعم التدريبي للمعوقين من أص
آما يتسم هذا النوع ). ٢٠٠٦؛ برايس واتر هاوس آوبرز، ٢٠٠٤فروليخ وآخرون، (التأهيل من حيث األداء 

 فبمتوسط تكلفة استخدام شخص معوق في وظيفة خاضعة لإلشراف طيلة سنة :أنه فعال التكلفةمن التدريب ب
أن تساعد أربعة أشخاص ) قدم خدمات للمعوقين في المملكة المتحدةت يوه(واحدة باستطاعة شرآة ريمبلوي 

 حلقاتوإذ تقوم الشرآة تدريجيا بإغالق ). ٢٠٠٧ريمبلوي، (على إيجاد وظائف لدى أصحاب عمل عاديين 
مكنها إدخالهم إلى العمالة عملها الخاضعة لإلشراف، تتوّقع أن يزداد بأربعة أضعاف عدد األشخاص الذين ي

  . المفتوحة رفيعة المستوى آل سنة

 التي يتعاون فيها أصحاب العمل مع وآاالت خدمات ،وقد أثبتت شراآات التدريب على المهارات .٢٦٧
ويمكن أن يتضمن التدريب .  نجاعتها في تزويد المعوقين بمهارات قابلة للتسويق،التدريب أو العمالة المحلية

.  لدى أصحاب العملًا احتياجات أآثر تعقيدستخدام وبين المهارات األساسية للقابلية لالبينراوح مستويات عدة تت
وفي آندا مثال، عمد مصرف مونتريال والمصرف الملكي مرارا إلى استخدام مبتدئين لالضطالع بوظائف 

 طريق وآاالت الخدمات وعادة ما تغطي الحكومة تكاليف العملية عن. الزبائنأمناء صناديق وممثلين لخدمات 
وفي جمهورية آوريا، . المجتمعية، ويمكن أن تقدم الوآاالت التدريب بالتعاون مع مؤسسات تدريب إقليمية

يتعاون أصحاب عمل آثيرون مع وآالة آوريا للنهوض بعمالة المعوقين فيما يتعلق بتوظيف وتدريب العمال 
ن وتدريبهم قبل االستخدام آما تقدم المشورة في مجال تكييف  العمال المعوقيبتعيينالمعوقين، وتضطلع الوآالة 

وقد ذآر أصحاب ). ح٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، (أماآن العمل، بينما تضطلع الشرآات بالتدريب في العمل 
 وفورات مالية بواسطة تخفيض تكاليف تعيين؛وفورات في وقت ال: العمل فوائد آثيرة متصلة بهذا النهج

 وإعادة التدريب؛ إنشاء قوة تعيين معدالت تناقص الموظفين وما يتصل بذلك من تكاليف الالتدريب؛ انخفاض
 بمن في - تحسين فهم االحتياجات المتنوعة للزبائن ؛عاملة أآثر تنوعا وتمثيال آما يقتضيه التشريع في الغالب

  . ذلك المعوقون منهم

الت بغية استخدامهم الحقا في وظائف وينطوي تدريب المعوقين على تكنولوجيا المعلومات واالتصا .٢٦٨
ففي .  على إمكانات هائلة في البلدان المتقدمة والنامية على السواء،وقطاعات ذات صلة بتلك التكنولوجيا

جمهورية آوريا مثال، تقدم وآالة سي جي تيلينكس لألشخاص المعوقين، بعد التدريب التحضيري المتلقى في 
ورغم ارتفاع .  تدريبا يؤهلهم للعمل في بيوتهم لحساب مراآز االتصاالت،قينإطار وآالة النهوض بعمالة المعو
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أوال ألن العاملين في االقتصاد .  تحديا مزدوجاالمنظمتدريب المعوقين العاملين في االقتصاد غير ويشكل  .٢٦٩
 بمن فيهم الكثير من المعوقين، غالبا ما يكونون غير متعلمين وغير متدربين أو حاصلين على تدريب ،المنظم

وقد استخدمت نماذج تدريب . وثانيا ألن العمل غالبا ما يتسم في حد ذاته بتدني اإلنتاجية والمكاسب. متواضع
وآان تأثير ). انظر مثال آمبوديا أدناه(وير المهارات من أجل االرتقاء بالعمل في االقتصاد غير المنظم شتى لتط

غير أن بعض الحاالت الناجحة الفردية تجّسد بصفة عامة فوائد . برامج التدريب الرسمية محدودا بصفة عامة
 . اإلنتاجيةتطوير مهارات المعوقين العاملين في االقتصاد غير المنظم من ناحية

  ٩-٤اإلطار 
  آمبوديا

من (في إطار مشروع التخفيف من حدة الفقر عن طريق تدريب النظراء في آمبدويا، تلّقى أشخاص معوقون 
راغبون في إنشاء مشاريعهم الخاصة في القطاع غير المنظم ) ذوي الحرآة المحدودة أو من المصابين بإعاقة بصرية

تدريبا وبدأ )  امرأة٢٩٠من بينهم ( شخصا معوقا ٥١١وقد تلقى في المجموع . علتدريبا داخل مشاريع قائمة بالف
واستجاب مشروع التخفيف .  مشارآا مشاريعهم القائمة٧٤آما حسن . مشروعا)  امرأة٢٤٨بمن فيهم ( منهم ٤٢٣

اجات المعوقين من حدة الفقر عن طريق تدريب النظراء، باستخدام نهج بسيط قائم على التعلم التطبيقي، إلى احتي
وقد آرر المشروع مهارات وممارسات مشاريع . الخاصة من حيث تطوير المهارات في مناطق ريفية في بلد نام

. أو خدمات متشابهةمنتجات وضمن التخطيط الدقيق عدم اجتياح األسواق بعدد مفرط من المشاريع التي توفر . ناجحة
وعلى .  بغية ضمان استمراريته في المستقبل القريب على األقلواعتمدت منظمات غير حكومية إستراتيجية المشروع

مدى فترة تنفيذ المشروع، أتيحت  للموظفين الحكوميين الملحقين به فرصة إدراك تحديات التدريب والعمالة التي 
  .  المعوقون وآسب خبرة في استخدام نهج المشروع للتغلب عليهاهايواجه
 .ب٢٠٠٨ مكتب العمل الدولي،   :المصدر

وقد .  أيضاسياسات سوق العمل النشطةويكتسب المعوقون مهارات تؤهلهم لالستخدام عن طريق  .٢٧٠
وفي . انحصرت تلك الممارسة حتى اآلن بصفة خاصة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

ك الفئة على تختطي العقبات آندا مثال، تهدف مختلف اتفاقات سوق العمل الخاصة بالمعوقين إلى مساعدة تل
وتدعم االتفاقات المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ). ١٠-٤اإلطار (واالنضمام على نحو نشط إلى القوة العاملة 

، يان بما في ذلك التوجيه واإلشراف المهن،األقاليم مجموعة واسعة من البرامج والخدمات /وفرادى المقاطعات
قاء بالمهارات، والتعليم ما بعد الثانوي، ووسائل وأجهزة المساعدة، وأنواع من والتدريب قبل االستخدام واالرت

 . الدعم في مكان العمل تساعد المعوقين على اآتساب مهارات قابلة للتسويق والعثور على وظيفة

  ١٠-٤اإلطار 
  أسس العمل، ألبرتا، آندا

 تدريبا ، بما في ذلك المعوقون،جميع سكان ألبرتا المتاح ل"أسس العمل"آندا يقدم برنامج في في مقاطعة ألبرتا 
أو إيجاد /على المهارات األساسية لتمكين المشارآين من الحصول على المزيد من التدريب المتصل بوظائفهم و

أما برنامج التدريب من أجل العمل فيساعد ذوي الدخل المنخفض في ألبرتا على اآتساب مهارات مهنية . وظيفة
أو مهارات القابلية لالستخدام الالزمة للحصول على وظيفة وتحقيق اآتفائهم /األآاديمية األساسية ووبعض المهارات 

 ، شخص١٣٠٠وعددهم ، ٢٠٠٦ -٢٠٠٥ومن بين معوقي ألبرتا الذين شارآوا في البرنامج في الفترة ما بين . الذاتي
من هؤالء على وظيفة أو دخلوا مجال  في المائة ٥١ في المائة تدريبهم، وفي غضون ثالثة أشهر عثر ٧٠أآمل 

 ،ويتكفل مجلس مقاطعة ألبرتا للمصابين بإعاقات في النمو بتمويل مجموعة من المبادرات. العمل للحساب الخاص
الرامية إلى دعم األفراد بتطوير مهاراتهم ألغراض العمالة ومساعدتهم " مساعدات االستعداد للعمالة"بما في ذلك 

أو في العمل للحساب /التي تدعم األفراد في الحفاظ على وظائفهم و" مساعدات التوظيف"مل، وعلى اآتشاف عالم الع
  .الخاص
 .٢٠٠٦حكومة مقاطعة ألبرتا،   : المصدر

  منغير أن تشريع اإلعاقة غير المناسب يمكن أن يخفض استيعاب المعوقين في العمالة ويحد بذلك .٢٧١
زالت فيتنام تفرض قيودا إلزامية  وعلى سبيل المثال، ما. منتجينفرص انضمامهم إلى القوة العاملة آأعضاء 

، وهي سياسة تثني أصحاب العمل عن استخدامهم إذ )سبع ساعات(على عدد ساعات عمل المعوقين اليومية 
وفي الواليات المتحدة وأستراليا انخفضت معدالت . تفترض أن جميع المعوقين أقل قدرة على العمل واإلنتاج
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

ي االقتصاد  إن تعزيز مهارات المعوقين يمكن أن يحسن قدرتهم على تأمين وظائف ف،وخالصة القول .٢٧٢
وقد . المنظم حيثما وجدت، أو زيادة قدرتهم المدرة للدخل في االقتصاد غير المنظم حيثما قّلت الوظائف المنظمة

تبّين أن التدريب في العمل أآثر فعالية من التدريب المؤسسي، رغم أن المراآز الخاصة التي اعتمدت تدريبا 
دمات دعم في مرحلة ما بعد التدريب قد حققت نجاحا ال مالئما وأصدرت بفعالية شهادات معتمدة وقدمت خ

، ال توجد حتى  مؤخرًاورغم اعتماد سياسات تدريب عادي في بلدان آثيرة. يستهان به في توظيف المتخرجين
ويهدف التدريب في مقام أول إلى زيادة اإلنتاجية والعمالة والدخل في . اآلن أدلة قوية على فعالية تلك السياسة

 االستخدام إذا آان حسن التصميم ومقترنا بخدمات -ومن شأن التدريب الهادف . نظمة ذات نوعية جيدةوظائف م
فعلى غرار سائر الفئات المذآورة في هذا . أن يزيد قدرة المعوقين على الحصول على وظائف عادية -المناسبة 

مكن للبعض منهم أن يستفيدوا من إذ ي. الفصل، يشكل المعوقون فئة متنوعة تختلف متطلباتها من حيث الدعم
 إلى تدريب مخصص ًافي حين يحتاج آخرون إلى دعم أآبر وأحيان. تدريب إدماجي بعد إدخال تعديالت معقولة

  . أو مستقل

  العمال المهاجرون  ٤- ٤
 ينبغي للتعاون الدولي والتقني في مجال التنمية والتدريب والتعلم المتواصل للموارد البشرية أن يضع آليات

تخفف األثر الضار الذي يلحق بالبلدان النامية من جراء فقدان األشخاص المهرة من طريق الهجرة، بما في ذلك 
استراتيجيات ترمي إلى تعزيز نظم تنمية الموارد البشرية في بلدان المنشأ، وتقر بأن من شأن إيجاد الظروف المؤاتية 

 والتنمية البشرية أن تخلف أثرا إيجابيا على االحتفاظ باليد العاملة للنمو االقتصادي واالستثمار وخلق الوظائف الالئقة
  .))أ (٢١، الفقرة )١٩٥رقم  (٢٠٠٤تنمية الموارد البشرية، توصية (الماهرة 

 الجزءويتناول هذا . تقترن هجرة العّمال بتحديات وفرص شتى فيما يتعلق بتدريب وتوفير عمال ماهرين .٢٧٣
حث سياسة الهجرة، بالنسبة إلى بلدان المقصد، آنهج يرمي إلى تدارك نقص أوال، تب. ثالث قضايا مترابطة

وثانيا تناقش سبل تحسين االعتراف بالمهارات عبر الحدود، بالنسبة إلى العّمال الماهرين أنفسهم، . المهارات
 تبحث وثالثا،. باعتبارها وسائل تساعد العّمال المهاجرين في ضمان الحصول على وظائف تناسب مؤهالتهم

التحديات اإلنمائية، بالنسبة إلى بلدان المنشأ، عندما تؤدي الهجرة إلى نقص في المهارات إذ يبحث العمال 
  .  على فرص عمالة في أماآن أخرى-سيما في قطاعي التعليم والرعاية الصحية  ال -الماهرون 

 بشأن تأثير ذلك على  هجرة العمال الماهرين في بعض المناطق وفي بعض الوظائف شواغلحجمويثير  .٢٧٤
وقّدر تحليل أجري مؤخرا لتدفقات . التنمية وعلى عائدات االستثمار في تطوير المهارات في البلدان النامية

 في المائة من السكان البالغين الحاصلين على تعليم عال ٨الهجرة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة أن نحو 
غوس وآخرون، ( االقتصادي يدانإلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في المفي البلدان النامية قد هاجروا 

 في المائة في بعض بلدان منطقة البحر ٧٠إذ تفوق : بل إن هذه النسبة أعلى بكثير في بعض البلدان. ١٥)٢٠٠٨
ن أفريقيا  في المائة في بعض بلدا٥٠ و٤٠وتتراوح بين ) ترينيداد وتوباغو، وجمايكا وغيانا وهايتي(الكاريبي 

  ). ٢٠٠٥دومون ولومتر، ) (مثل سيراليون وغامبيا وغانا وآينيا وموزامبيق(

والضرر الذي يمكن أن ينجم عن هجرة األدمغة هذه مبعث قلق خاص في قطاعي التعليم والرعاية  .٢٧٥
ن ثلث فقرابة ثلث األطباء الذين يمارسون في المملكة المتحدة ونيوزيلندا مولودون في الخارج؛ وبي. الصحية

آالرك وآخرون، (ونصف األطباء المتخرجين من آليات الطب في جنوب أفريقيا يهاجرون إلى بلدان متقدمة 
 في استخدامهن ممرضة من الفلبين خارج البلد عن طريق برامج تدعم بنشاط ١٥٠٠٠٠وتعمل نحو ). ٢٠٠٦
 المائة من األطباء العاملين في  في٨٠وفي المقابل، أظهرت بيانات تعود إلى أواخر التسعينات أن . الخارج

  ). ٢٠٠٣باخ، (المناطق الريفية في جنوب أفريقيا أتوا من بلدان أخرى، ومنهم آثيرون من بلدان أفريقية أخرى 

                  
 الميدان في والتنمية التعاون منظمة بيانات قاعدة من المستقاة والمغتربين المهاجرين بيانات تحليل) ٢٠٠٨ (وآخرون، غوس   15

 أقل إليه المشار اإلحصاءات موجز يف الواردة النامية البلدان وتشمل). ٢٠٠٠ (ولي بارو ومن) http ://www.oecd.org (االقتصادي
 .نموا البلدان
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وأنماط الهجرة الدولية في مهن الرعاية الصحية تعكس االتجاهات المتعلقة بالعمال ذوي المهارات العالية  .٢٧٦
، ٢٠٠٦(وأشار بيينكوس ). من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، بيانات ٢٠٠٧دومون، (عموما 

، في وصف هجرة األدمغة في منطقة بحر الكاريبي، إلى مخاطر هذه األنماط بالنسبة إلى العمالة )٣٨الصفحة 
اال ماهرين، وال ال يمكن أن ينمو بسهولة إذا فقد عم...  إن بلد المصدر: "مفرغةوالتنمية باعتبارها مظاهر حلقة 

والخسائر في رصيد الرأسمال البشري تخفض اإلنتاجية والنمو . يمكنه االحتفاظ بالعمال الماهرين ما لم ينم
  ."االقتصادي الالزمين لزيادة الدخل وإتاحة فرص عمالة أآثر جاذبية في بلد األصل

السياسية العامة فيما يتعلق وبحث عدد من منظمات األمم المتحدة ومنظمات أخرى التبعات واالستجابات  .٢٧٧
وقّدمت توجيهات بشأن التعامل مع . ١٦، على التنمية)١١-٤اإلطار (بتأثير هجرة العّمال، والسيما العامالت 

والتنمية في ) ١١-٤اإلطار (القضايا المترابطة بتطوير المهارات واإلنتاجية والعمالة في الخارج ونوع الجنس 
 هجرة بشأنإطار منظمة العمل الدولية متعدد األطراف ودة مؤخرا، وبخاصة نتائج المناقشات الثالثية المعق

 -أآتوبر  / تشرين األول٣١( الذي اعتمده اجتماع الخبراء الثالثي ،)و٢٠٠٥مكتب العمل الدولي،  (العمال
جرين  عقب المناقشة العامة المتعلقة بالعمال المها٢٠٠٦والذي نشر في عام ) ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني ٢

 . ٢٠٠٤في مؤتمر العمل الدولي المعقود في عام 

  ١١-٤اإلطار 
  قضايا نوع الجنس في الهجرة

الحظت الجمعية العامة لألمم المتحدة في موجزها المتعلق بالحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية 
 شأنهن في ذلك شأن ،ناث وأن النساءأن قرابة نصف المهاجرين الدوليين من اإل) ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول(

لكن الهجرة تنطوي أيضا على مخاطر غالبا ما تكون أشد وطأة على المرأة " يهاجرن لتحسين موارد رزقهن ،الرجال
ولذلك من . منها على الرجل، خاصة عندما تسند إلى المرأة الوظائف غير المرغوب فيها وذات األجور المنخفضة

الج الظروف والخبرات الخاصة للمهاجرات وتحد من ضعف حصانتهن إزاء االستغالل المهم اعتماد سياسات تع
  .)٤، الصفحة ب٢٠٠٦األمم المتحدة، " (واالعتداء

وتستنتج بحوث أجريت مؤخرا بشأن نوع الجنس في هجرة العّمال الماهرين أن النساء غير ممثالت بما يكفي 
 الفارق بين الجنسين ارتباط قويا بالفارق الموجود بينهما في ويرتبط هذا. ضمن العّمال ذوي المهارات العالية

  ).٢٠٠٧دوآييه وآخرون، (التحصيل التعليمي في بلدان المنشأ 
االحتماالت  المهاجرين على وظائف أدنى من آفاءاتهم أآبر من احتماالت حصول العمالوبصفة عامة، فإن 

هذا االتجاه واضح بصفة خاصة فيما يتعلق بالعامالت و.  سكان البلدان المضيفة في هذا الصددالتي يواجهها
 ).ب٢٠٠٧منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، (المهاجرات 

  تدارك نقص العمال الماهرين في بلدان المقصد  ١-٤-٤
ينشأ نقص في المهارات عندما يفوق الطلب على عمال مهنة محددة عرض العمال المؤهلين والمتوفرين  .٢٧٨
 نقصا في المهارات في بعض بلدان ٢وقد حدد الفصل . ستعدين للعمل في ظل الظروف السوقية السائدةوالم

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بسبب تقدم السكان في السن وفي بعض بلدان أوروبا الوسطى 
بات في االستثمار في رأس المال وتتمثل إحدى االستجا. هيكلةوالشرقية ورابطة الدول المستقلة بسبب إعادة ال

فزيادة إنتاجية آل عامل تخفض من الحاجة إلى المزيد ( بغية زيادة إنتاجية آل عامل تنظيم العملوالتكنولوجيا و
وتتمثل إستراتيجية أخرى في استخدام عمال من بلدان أخرى يتحلون ). من العمال من أصحاب تلك المهارات

ويعتبر ذلك في ظروف معينة سبيال لملء ما يظهر . د للعمل باألجور المعتمدةبالمهارات المطلوبة وباالستعدا
  . من وظائف شاغرة أسرع من تدريب العمال في سوق العمل الوطني

.  الهيكلي العالمي، وينبغي أن تجري في ظروف مالئمةكيف من التوتشكل هجرة العمال الدولية جزءًا .٢٧٩
 أعلى أو مهارات أعلى أو في مهن مفضلة بالنسبة إلى أشخاص وتتيح بعض البلدان فرصا في مهن ذات أجور

ويصبح هذا . قادمين من بلدان أخرى ويفضلون تلك الوظائف على الفرص المتاحة في أسواق العمل في بلدانهم
والهجرة ناتجة أيضا عن تفاوت . الخيار خيارا صعبا ومؤلما حيثما آان خلق الوظائف المحلية غير آاف لألسف

 تحقق بعض االقتصادات نموا أسرع يجد العمال في االقتصادات ذات النمو ففيما. النمو بين االقتصاداتمعدالت 
وتجد بلدان . البطيء، حيث يتسم الطلب على عملهم بالفتور، عمال أو وظائف ذات أجور أعلى في بلدان أخرى

                  
 المتحدة، األمم ؛٢٠٠٧ والتنمية، الهجرة بشأن العالمي المنتدى ؛أ٢٠٠٦ المتحدة، األمم؛  ٢٠٠٥األمم المتحدة،    بالخصوص، انظر   16

 .ب٢٠٠٦
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

 دان المقصد، يمكن أن يستفيد أصحاب العمل الباحثون عن عمال في األجل القصير منوبالنسبة إلى.٢٨٠ بل 
والهجرة الدولية انتقائية من حيث إعطاء .  تدارك نقص اليد العاملة بفتح أسواق العمل أمام العمال األجانبعملية

منظمة التعاون والتنمية في وارتفعت نسبة العمال المهاجرين في بلدان . األولوية للعمال ذوي المهارات األعلى
 في المائة بعد عقد من ٣٥ إلى ١٩٩٠ في المائة في عام ٣٠ الحاصلين على تعليم عال من ،الميدان االقتصادي

  ).٢٠٠٥دوآييه ومرفوق، (الزمن 

 قد تكون له نتائج ، القائم على استخدام العمال الجاهزين من بلدان أخرى،غير أن هذا الحل قصير األمد .٢٨١
 بلدان المقصد نفسها لخطر تخفيض االستثمار في التدريب بهدف تلبية الطلب على تمد إذ تعرضطويلة األ

وقد يكون التنسيق بين سياسة الهجرة وسياسة تطوير المهارات أفضل نهج للتوفيق بين . عّمال أآثر مهارة
 ). مثال من أيرلندا لالطالع على١٢-٤انظر اإلطار (االحتياجات قصيرة األمد واالحتياجات طويلة األمد 

  ١٢-٤اإلطار 
  سياسة الهجرة وتطوير المهارات في أيرلندا

 إلى )دور الهجرة: احتياجات االقتصاد األيرلندي من المهارات( ٢٠٠٥خلصت دراسة حكومية أجريت في عام 
 يبقى مصدر أن الهجرة مهمة في تلبية الحاجة إلى عّمال ذوي مهارات عالية، رغم أن تطوير مهارات سكان البلد

 أن العمالة في قطاعات التصنيع ٢٠٠٦وبين تحليل تعداد عام . المهارات الرئيسي ومن ثم أولوية سياسة الحكومة
 بلدان معنية من االتحاد األوروبي، آما بينت عشرةوالبناء واألغذية والمشروبات مثلت أعلى نسب لهجرة العّمال من 

، اعتمدت ٢٠٠٧يناير / وفي آانون الثاني. رلنديين في االقتصاد مرتفع النموأن الهجرة لم تؤد إلى إزاحة العمال األي
تجيز الهجرة الدائمة للعمال ذوي المهارات العالية " بطاقات خضراء" يجمع بين نظام ًاأيرلندا مخطط هجرة مزدوج

  .ونظام تصاريح عمل مؤقتة يتيح التصدي لنقص العمال على المدى القصير في قطاعات محددة
 .٢٠٠٨ شانهان وهاند،   :مصدرال

   تناسب العمل  تحقيق:االعتراف بالمهارات  ٢-٤-٤
  اتمع مستويات المهار

يشجع ... في مجال التنمية والتدريب والتعلم المتواصل للموارد البشرية أن والدولي ينبغي للتعاون التقني 
 ٢٠٠٤تنمية الموارد البشرية،  توصية (تها للنقلاالعتراف الوطني والدولي بالمهارات والكفاءات والمؤهالت وبقابلي

  ).)و (٢١، الفقرة )١٩٥رقم (

، الوصول إلى التعليم والتدريب والتعلم ١٩٥ينبغي أن يتاح للمهاجرين، آما نصت عليه التوصية رقم.٢٨٢  
المعاملة إلى المساواة في ) ١٤٣رقم  (١٩٧٥، )أحكام تكميلية(آذلك تدعو اتفاقية العمال المهاجرين . المتواصل

وهذه مسألة بالغة األهمية . الفرص، وهو ما يشمل التدريب وإعادة التدريب في بلدان المقصدتكافؤ و) ٨المادة (
  .بالنسبة إلى العمال المهاجرين ذوي المهارات العالية والمتدنية على حد سواء

 الحصول على واعتراف أصحاب العمل بمهارات العمال مهم للعمال المهاجرين إذ يمكنهم ذلك.٢٨٣ من 
 المهاجرين على وظائف أدنى من مؤهالتهم احتماالت حصولو"وظائف منتجة تناسب مؤهالتهم وخبراتهم 

ب، ٢٠٠٧منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، " ( أبناء البلداالحتماالت التي يواجههاأآبر من 
 والتدريب في بلدان المنشأ والمتاحة ألصحاب ونظرا إلى نقص المعلومات المتعلقة بنظم التعليم). ٢٥الصفحة 

العمل في بلدان المقصد، قد ال يكون من المفاجئ أن تتراوح نسبة العمال المهاجرين الماهرين غير النشطين أو 
 ٥٠ و٢٥العاطلين أو العاملين في وظائف تقتضي مهارات على مستوى أدنى مما تقتضيه وظائفهم السابقة بين 

 ما إذا آان العمال أن يتبينواة على االعتراف بالمهارات مهمة ألصحاب العمل إذ تمكنهم من والقدر. في المائة
  . المهاجرون قادرين على تلبية احتياجاتهم

 التي قدمت إلى لجنة العمالة والسياسة االجتماعية ،قة المتعلقة بإمكانية نقل المهاراتثيوآما نوقش في الو .٢٨٤
 االعتراف بالمهارات عبر الحدود ليس أمرا سهال ألن نظم التصنيف ، فإن)ط٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، (

المهني والكفاءات قد تختلف اختالفا آبيرا بين بلدان المقصد وبلدان المنشأ، وألن أصحاب العمل في بلد ما ال 
  . يملكون معلومات عن مصداقية أو سمعة مؤسسات منح الدبلومات أو الشهادات في البلدان األخرى
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 الفئات المستهدفة

وقد حّدد التقرير المتعلق . م نماذج متنوعة لالعتراف بالمهارات بهدف تجاوز تلك الصعوباتوتستخد .٢٨٥
 التي يستخدمها بلد واحد لالعتراف ،الترتيبات أحادية الجانب: بإمكانية نقل المهارات ثالثة نهج رئيسية هي

آثر، وأطر التكامل اإلقليمي فيما بين بمهارات العّمال الوافدين إليه، واتفاقات االعتراف المتبادل بين بلدين أو أ
  . شبكات البلدان المرسلة والمتلقية

 الذي اعتمده المتواصلويوسع أحدث ترتيب إقليمي متفق عليه، وهو إطار المؤهالت األوروبي للتعلم  .٢٨٦
ذا ويزيد ه). ١٣-٤اإلطار (نهج االعتراف المتبادل نطاق ، ٢٠٠٧أآتوبر  /البرلمان األوروبي في تشرين األول

النهج شفافية المؤهالت وقابليتها للمقارنة، بصرف النظر عن مكان أو آيفية تحصيلها، وهو مصمم خصيصا 
عن طريق تيسير االعتراف بتقدم العمال على سلم  (المتواصلتعلم العلى في آن معًا لبناء نظام متسق يشجع 

 ).  بتحسين االعتراف بمؤهالت العّمال بين البلدان(حراك وال) المهارات

  ١٣-٤اإلطار 
  إطار المؤهالت األوروبي

لنظم مؤهالت الدول األعضاء يهدف إلى مساعدة " جدول ترجمة"إطار المؤهالت األوروبي عبارة عن 
وهذا اإلطار الرامي إلى دعم . أصحاب العمل والعمال على تحسين فهمهم لمؤهالت مواطني االتحاد األوروبي

وهو أداة مرجعية بالنسبة إلى . ين المؤهالت والشهادات الممنوحة في بلدان مختلفة يعادل بالمتواصل والتعلم حراكال
  . أصحاب العمل والعمال معا عند مقارنة مستويات مؤهالت بلدان مختلفة ونظم تعليم وتدريب متنوعة

  المؤهالتبين وتتراوح -" المستويات المرجعية" وهي -ويتضمن اإلطار ثمان فئات عامة من المهارات 
 لما ينبغي أن يعرفه العمال وأن يستطيعوا فعله بصرف وتشمل آل فئة وصفًا. آثر تطورًاوالمؤهالت األاألساسية 

ويستجيب ذلك في جزء منه إلى الظرف . النظر عن مكان حصولهم على الدبلومات أو المؤهالت أو الشهادات
فرادى المؤسسات فيما يتعلق بنوعية التدريب الخاص لفتح أسواق العمل على الصعيد األوروبي، حيثما آانت سمعة 

آما يلبي في جزء آخر احتياجات العدد المتزايد من مقّدمي خدمات . غير معروفة على نطاق االتحاد األوروبي
ويتوخى هذا النهج أيضا . التدريب، بما أن القطاع الخاص يستجيب على نحو متنام إلى الطلبات الجديدة على التدريب

بين توفير التعليم والتدريب واحتياجات أصحاب العمل في سوق العمل واعتماد التعلم الرسمي وغير تحسين الربط 
ويجمع إطار المؤهالت األوروبي بين التعلم السابق والجاري في نظام . أثناء الوظيفة بما في ذلك التعلم ،الرسمي

 من تلك المكتسبة عادة خالل التعليم ، بدءًاواحد يشمل العمال الوطنيين والمهاجرين ويغطي طائفة المؤهالت آاملة
  .إلى تلك المحّصلة في المؤسسات الجامعية ومعاهد التدريب المهني والوظيفيوصوًال اإلجباري 

 .http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html   : المصدر

.  يرآز على تحسين التطابق والتوافق بين مؤسسات التعليم الرسمي مختلفًاويتبع المجتمع الكاريبي نهجًا .٢٨٧
، أنشئت الرابطة الكاريبية لوآاالت التدريب بهدف إنشاء وإدارة نظام إقليمي للتدريب ومنح ٢٠٠٣وفي عام 

المهنيين ووضع معايير إقليمية وإنشاء نظام إقليمي وليم والتدريب التقنيين الشهادات وتنسيق النظم الوطنية للتع
وهو . ويهدف هذا النهج إلى تحسين شفافية سوق العمل اإلقليمي). ١٤-٤اإلطار (لتقييم المهارات واعتمادها 

تفيد المنشآت إذ وتس. يدعم قابلية العمال لالستخدام بمواءمة مؤهالتهم وإتاحة فرص العمالة في المنطقة برمتها
  . توسع قاعدة استخدامها للعمال الماهرين

وتقوم رابطة دول جنوب . وشرعت مناطق أخرى في بذل جهود من أجل تحسين االعتراف بالمهارات .٢٨٨
بينما . شرق آسيا بوضع نظام اعتراف متبادل باعتباره خطوة ال غنى عنها في االنتقال إلى سوق عمل مشترك

بلدان أمريكا الالتينية ترتيبات اعتراف متبادل بالمهارات بين هيئات مهنية مختارة تعتمد السوق المشترآة ل
؛ آما أن عدة مجموعات إقليمية في أفريقيا )وشمل ذلك حتى اآلن الزراعة والهندسة الزراعية والجيولوجيا(

ماعات مهتمة بوضع مخططات اعتراف متبادل بالمؤهالت الوطنية بغية تيسير هجرة العمال داخل الج
 السيما الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب ،االقتصادية اإلقليمية

  .١٧أفريقيا

                  
 والجماعة المشترآة، الجنوبي المخروط وسوق الالتينية، أمريكا لبلدان المشترآة والسوق آسيا، شرق جنوب دول رابطة   17

 .أفريقيا لغرب والنقدي االقتصادي واالتحاد أفريقيا، غرب لدول االقتصادية

87 

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html.


 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

  

  ١٤-٤اإلطار 
  االعتراف بالمهارات في منطقة البحر الكاريبي

ي سوق العمل تهدف مبادرة السوق واالقتصاد الموحّدين في منطقة البحر الكاريبي إلى تدارك أوجه النقص ف
والحد من الهجرة إلى بلدان خارج منطقة البحر الكاريبي بتيسير حرية تنقل العمال، آما تهدف إلى استكمال االتفاقات 

وينص قانون حرية تنقل األشخاص لجماعة بلدان منطقة البحر . المتعلقة بحرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس المال
معتمدة عن طريق شهادات االعتراف ( معينات من العمال الماهرين على حرية تنقل فئات) ٢٠٠٦(الكاريبي 
واعتمدت الجماعة ما يزيد . ٢٠٠٩وعلى االنتقال تدريجيا إلى حرية تنقل جميع األشخاص بحلول عام ) بالمهارات

، تصدر )١٣-٤اإلطار (وبعكس إطار المؤهالت األوروبي .  معيار مهني آأساس إلطار مؤهالت إقليمي١٠٠على 
ومن المزمع إنشاء هيئات اعتماد إقليمية لتقييم . اآز ومعاهد التدريب في آل بلد من بلدان المنطقة المهارات ذاتهامر

المؤهالت بغرض المعادلة، باعتبارها عامال يسهل حرية التنقل داخل اإلقليم، بدءًا باالتفاق المبرم حاليًا فيما يتعلق 
  .مهن الصحةباالعتماد ألغراض التعليم في مهن الطب و

 .٢٠٠٧ ماك آردل   :المصدر

  سياسات الهجرة والتنمية في بلدان المنشأ  ٣-٤-٤
إلى تحسين إدارة الهجرة ) و٢٠٠٥مكتب العمل الدولي، (اإلطار متعدد األطراف لهجرة العمال يهدف٢٨٩  .

ير الملزمة هذا  غمبادئ التوجيهية والمبادئوإطار ال. بما يشمل حماية العمال والنهوض بالصالت اإلنمائية
يرمي إلى مساعدة الهيئات المكونة على القيام باختيارات حسنة في سياساتها المتعلقة بالهجرة باالستناد إلى 

 استفادة أهداف التنمية من إمكانات علىمن اإلطار التاسع ويرآز الفصل . االعتراف بحقوق اإلنسان األساسية
مساعدة سياسات المهارات والقابلية لالستخدام على االستفادة إلى  تدابير من بينها آيفية  محددًاهجرة العمال

ة قائمة مفرغأقصى حد من احتمال تحقيق نتائج إنمائية حسنة بواسطة الهجرة والحد من مخاطر استمرار حلقة 
على فقدان العمال الماهرين الساعين إلى الحصول على وظائف أفضل في الخارج واستمرار انخفاض مستويات 

  . الة المنتجة في بلدانهمالعم

 إلى العمال المهاجرين العائدين إلى بلدان منشئهم بصفة مؤقتة، فيما بين فترات الهجرة الدائريةوتشير.٢٩٠  
وآما جاء في استنتاجات التقرير .  العودة الدائمة إلى بلدان المنشأالهجرة العائدةتعني العمل في الخارج، بينما 

، فإن عودة العّمال )ج٢٠٠٤مكتب العمل الدولي،  ( في االقتصاد العالمينحو نهج عادل للعمال المهاجرين
مهارات ورؤوس مال وخبرة ومعرفة؛ ويمكن تعزيز هذه الفوائد المقترنة بهجرة "المهاجرين تعيد إلى البلد 

دولية وتشمل اقتراحات محددة مقدمة في محافل ). ٩الفقرة "(العّمال بإتاحة ظروف مالئمة ومنصفة لدعم العودة
متنوعة تشجيع األشكال الدائرية للهجرة بغية تحسين ربط تنقل العمال بصفة مؤقتة باحتياجات بلد المصدر من 

وبهذا الخصوص، خُلص المنتدى العالمي . حيث المهارات والتنمية، وبمتطلبات بلد المقصد من حيث المهارات
 أن تضفي المزيد من ، المقصد، بموجب اتفاقاتباستطاعة بلدان"إلى أن ) ٧، الصفحة ٢٠٠٧(للهجرة والتنمية 

المرونة على سياسات تصاريح دخولها والعمل فيها مقابل التزامات من جانب بلدان المنشأ بتدعيم الحوافز 
  ". المقدمة للمهاجرين الماهرين من أجل العودة إلى بلدانهم بصفة مؤقتة أو دائمة

ساعدة بلدان المنشأ على االنتفاع من قدرات العائدين  مفيدة أيضا في ممخططات االعتراف بالمهاراتو .٢٩١
فالنظم التي تعترف بالمهارات الجديدة أو مستويات المهارات المكتسبة خالل العمل في الخارج من . اإلنمائية

  . شأنها أن تساعد العائدين على الحصول على عمل مكافئ في بلدانهم

وهي تحويالت . الناميةن العملة األجنبية في بعض البلدان  نسبة ال يستهان بها مالتحويالت الماليةوتمثل.٢٩٢  
لمدخرات يرسلها العمال المهاجرون إلى أسرهم ويمكن أن يكون لها تأثير مادي على مستويات  -خاصة 

ويوجد توافق آراء عام . المعيشة إذ تنفق على تحسين السكن وتعليم األطفال وتلبية احتياجات الرعاية الصحية
الت يمكن أن يكون لها تأثير أعمق على التنمية إذا توفرت لدى الجماعات المتلقية أيضا المهارات في أن التحوي

التقنية ومهارات إقامة المشاريع، فضال عن بيئة مالئمة لألعمال، على نحو يشجع استمرار التحويالت في إقامة 
 ترد من العمال ذوي المهارات والحظ الباحثون أن أآبر نسبة من التحويالت. مشاريع وموارد رزق صغيرة

وإذ يبدو ذلك متناقضا في ظاهره فإن احتياجات األسر في بلد المنشأ وليس مستويات أرباح العمال . المتدنية
  ).٢٠٠٦؛ وآاتسلي وآخرون، ٢٠٠٥لوآا، (المهاجرين في الخارج هي التي تؤثر بالقدر األآبر على التحويالت 

 التي تساعد العمال في تأمين وظائف في الخارج جهود البلدان من ة األخالقيإدارات االستخداموتتصدر  .٢٩٣
وهي تحتاج . وتزداد أهميتها في تقديم خدمات إيجاد الوظائف فيما بين البلدان. أجل منع استغالل المهاجرين

آما تتولى في بعض الحاالت . لالضطالع بدورها هذا إلى معلومات ذات مصداقية بشأن المهارات والمؤهالت
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  ١٥-٤اإلطار 
  وآاالت االستخدام الخاصة وهجرة العمال

ويتمثل أحد أسرع أنواع تلك الوآاالت .  في تشغيل أسواق العملتؤدي وآاالت االستخدام الخاصة دورا مهما
نموا في وآاالت التوظيف في الخارج، التي تساعد أصحاب العمل على تعيين عمال في الخارج وتساعد العّمال على 

  . الهجرة للعمل
ت االستخدام  بشأن وآاال١٨٨ والتوصية رقم ١٨١ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٩٩٧واعتمدت في عام 

الخاصة من أجل االعتراف بدور تلك الوآاالت المتنامي واالعتراف أيضا بضرورة حماية العّمال الذين تساعدهم 
  . وتحدد االتفاقية مقاييس للخدمات التي ينبغي أن تقدمها تلك الوآاالت. تلك الوآاالت

 في التنظيم والرصد واإلنفاذ،: صة دليل وآاالت االستخدام الخا، نشر مكتب العمل الدولي٢٠٠٧وفي عام 
آجزء من (إطار جهد مشترك بين إدارة المهارات والقابلية لالستخدام وبرنامج العمل الخاص لمكافحة العمل الجبري 

ويمكن لهذا الدليل مساعدة المشرعين الوطنيين على صياغة أطر تنظيمية ). المبادئ والحقوق األساسية في العمل
. ، وهو يتضمن أمثلة آثيرة لتشريعات وطنية قائمة في بلدان متقدمة ونامية على السواء١٨١رقم تتمشى مع االتفاقية 

آما يتضمن وصفًا للطرق التي يمكن بها للحكومات أن تنفذ التشريع واللوائح على نحو يساعد في منع استغالل 
 .العمال المهاجرين

انتقال العمال المهاجرين ذوي المهارات ؤدي يأن ون  إلى الحيلولة دالسياسات القطاعية أو المهنيةوتهدف  .٢٩٤
 تراجع إلى ،العالية وأولئك الحاصلين على حظ وافر من التعليم من قطاعي الرعاية الصحية وخدمات التعليم

 إلى أهميتهما الحاسمة بالنسبة إلى التنمية االجتماعية نظرًاتقديم الخدمات على القطاعين  ة هذينقدر
 برنامج األنشطة القطاعية، برنامج عمل بشأن هجرة عمال في ظلشرت منظمة العمل الدولية، وبا. واالقتصادية

، في إطار شراآة وثيقة مع وآاالت أخرى من وآاالت األمم المتحدة ٢٠٠٦الرعاية الصحية في عام 
 ).١٦-٤ اإلطار(

  ١٦-٤اإلطار 
  برنامج عمل منظمة العمل الدولية بشأن 

  "جانب العرض: لين في الخدمات الصحيةالهجرة الدولية للعام"

 بهدف وضع ونشر إستراتيجيات وممارسات حسنة فيما يتعلق بإدارة ٢٠٠٦استهل برنامج العمل هذا في عام 
واستجاب برنامج العمل إلى القلق بشأن االتجاه المتنامي . دةر البلدان المومنظورهجرة عمال الخدمات الصحية من 

ملة في الصحة في البلدان المتقدمة باستخدام ممرضات وعّمال آخرين في قطاع الرعاية نحو تدارك نقص القوة العا
ويساعد البرنامج، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة، . الصحية من بلدان نامية

عمال المهاجرين، والنساء بصفة  المشارآة على التصدي لتبعات الهجرة على خدمات الصحة وعلى الالرائدةالبلدان 
  .  ترينيداد وتوباغو، ورومانيا والسنغال وآوستاريكا حاليًاالرائدةوتشمل البلدان . متزايدة، وأسرهم

وهو تحالف أنشئ في (وتساهم المنظمة من خالل البرنامج في شراآة التحالف العالمي للقوة العاملة في الصحة 
، آما تساهم إلى جانب برنامج الهجرة الدولية، في مبادرة سياسات )ة العالمية برعاية منظمة الصح٢٠٠٦مايو / أيار

 في إطار التحالف العالمي للقوة العاملة في ٢٠٠٧مايو / التي بدأت في أيار(هجرة العاملين في قطاع الصحة 
  .إلى البلدان المتقدمةمن أجل إيجاد حلول عملية لمشكلة تزايد هجرة عّمال قطاع الصحة من البلدان النامية ) الصحة
 .http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/health.htm    :المصدر

زيادة الفرص إلى :  العمالراكحتنمية الرأسمال البشري و"واستنتج اجتماع المائدة المستديرة بشأن.٢٩٥  
بروآسيل، ( المعقودة في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية ،"أقصى حد وتخفيض المخاطر إلى أدنى حد

أن تنقل المهنيين الماهرين والمدربين يمكن أن يعرض بلدان المنشأ للخطر وأن هذا ) ٢٠٠٧يوليه  /تموز
لكنه استشهد أيضا ). ج٢٠٠٤مكتب العمل الدولي، (ة والتعليم االحتمال يزداد في القطاعات الضعيفة مثل الصح

 التي خلصت إلى أن الهجرة ،ببحوث منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية
ليست السبب الرئيسي لضعف نظم الرعاية الصحية في البلدان النامية وأن من الالزم اعتماد سياسات متنوعة 
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ومبادرات ) ٣-٤الجدول (مبادئ الممارسة الحسنة لمنظمة العمل الدولية، وحدد برنامج الهجرة الدولية  .٢٩٦
و، المرفق ٢٠٠٥؛ مكتب العمل الدولي، ٢٠٠٢؛ لوويل وفندلي، ٢٠٠٧؛ ٢٠٠٣ويكراماسيكارا، (واعدة 
  ):الثاني

ن قبيل مذآرة التفاهم المبرمة بين جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة بشأن التبادل االتفاقات الثنائية م 
، التي تشجع أمورا من بينها االعتراف بمؤهالت مهنيي )٢٠٠٣(التعليمي لموظفي الرعاية الصحية 

الرعاية الصحية من جنوب أفريقيا، آما تشجع ترتيبات العمل قصيرة األمد في المملكة المتحدة، وتنص 
  ؛لى العودة إلى جنوب أفريقيا بمهارات وخبرات جديدةع

السياحة الطبية بهدف زيادة الفرص المتاحة لمهنيي الرعاية الصحية المدربين للعمل في بلدانهم باالستفادة  
من مزايا خدمات صحية منخفضة التكلفة لكنها رفيعة النوعية في بعض البلدان المتقدمة والنامية؛ 

 لصحية لدى األجانب مبادرة تحقق نجاحا آبيرا في تايلند والفلبين؛وتسويق الخدمات ا

 العمال من البلدان المعرضة لهجرة تعيينمدونات قواعد السلوك التي وضعتها بلدان المقصد للتحكم في  
وتتوافق هذه السياسة المعتمدة لدى وزارة الصحة في المملكة . المهارات بإدارة الهجرة مع بلدان المنشأ

، مما يساهم في وضع سياسات يمكن أن تلبي  في المملكة المتحدةتحدة مع أهداف وزارة التنمية الدوليةالم
احتياجات تقديم الرعاية الصحية على المستوى المحلي وأن تتوافق في اآلن ذاته مع أهداف التنمية 

  . الدولية

 "آسب األدمغة"الممارسات الحسنة في تشجيع   :٣-٤الجدول 

 بلدان المقصد  أبلدان المنش

فة   سياسات هجرة مرنة وشفا  والعودةاالستبقاءمبادرات  

اعتماد نظم تأشيرات تسّهل التنقل وتشجيع التنقل الدائري    
 لوالمؤقت والقائم على التباد

بما(توثيق الصالت مع المواطنين المقيمين في الخارج
 )في ذلك االنتدابات قصيرة األجل أو زيارات التفرغ

تقديم مساعدة تقنية مباشرة للموارد البشرية في قطاعي   تشجيع التنقالت قصيرة األجل 
 الصحة والتعليم

 ةيتحسين البنية األساسية المادية والمؤسس  االعتراف بالمؤهالت والخبرات المكتسبة في الخارج 

 حوافز التحويالت المالية للمهاجرين   الضمان االجتماعي المكتسبةتأمين إمكانية نقل حقوق 

 األخالقي وآليات تعيينمدونات قواعد السلوك المتعلقة بال  االتفاقات الثنائية مع بلدان المقصد 
 المساءلة الخاصة بوآاالت التوظيف وأصحاب العمل

العمال على المدى الطويل بالنمو استبقاء ارتباط   هاجرين في فرص التعلمإدماج العمال الم 
 والتنويع االقتصاديين

تخصيص ما يكفي من الموارد العامة للخدمات   
 الصحية

نظم اعتراف فعالة بالمهارات المكتسبة من ا لعمل في  
 الخارج

 .٢٠٠٧ويكراماسيكارا، : المصدر
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ن البحث والخبرة السياسية والحكومات والعمال وأصحاب العمل عناصر تبرز صعوبة ، إوخالصة القول .٢٩٧
 أي فرادى العمال وأصحاب العمل -قيق نتائج من هجرة العمال الدولية تكون منصفة لجميع األطراف تح

وظهرت مبادئ المساواة في معاملة العمال المهاجرين وحمايتهم من . والتنمية االقتصادية واالجتماعية والوطنية
ت آبيرة فيما يتصل بالمساهمة في نمو وتنطوي هجرة العمال على إمكانا. خالل المناقشات واالتفاقات الثالثية

غير أن مخاطر النتائج الضارة آبيرة أيضا . اإلنتاجية وتحقيق األهداف اإلنمائية في بلدان المنشأ وبلدان المقصد
وما زال يتعين تعلم الكثيرة بشأن فعالية الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى إنفاذ المبادئ . في بعض البلدان

 .لظروف الوطنية والقطاعية المختلفةمع اا ورصد نتائج تكييف الممارسات الحسنة المتفق عليه

 



 

  ٥الفصل 

  المهارات باعتبارها عوامل تحسين سياسات 
  مساهمة في التنمية

تسهل التعلم المتواصل والقابلية ....  تنمية الموارد البشرية.... ينبغي للدول األعضاء أن تحدد سياسات 
 مجموعة تدابير في مجال السياسة العامة تهدف إلى خلق وظائف الئقة فضال عن تحقيق تنمية لالستخدام آجزء من

  )).أ(٣، الفقرة ١٩٥التوصية رقم (اقتصادية واجتماعية مستدامة 

إن سياسات التعليم والمهارات ال تساعد البلدان على االستجابة إلى قوى التغيير الخارجية٢٩٨ فحسب بل  .
ت اعتماد نشآ أفضل على الموتيسر قوة عاملة مدربة تدريبًا.  مساهمة في التغييرتشكل في حد ذاتها عوامل

ويرآز هذا الفصل . التكنولوجيات الجديدة وعلى البلدان اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر وتنويع هياآل إنتاجها
آما تقدم ذآره (مائية دينامية على الهدف الثالث لسياسات تطوير المهارات الفّعالة أال وهو بدء ومواصلة عملية إن

وهو يستعرض أوال العناصر الالزمة لسياسة تطوير مهارات بعيدة النظر، ويبين ثانيا آيفية ). ١في الفصل 
ارتباط تطوير المهارات وتنسيقه على نحو وثيق مع السياسات االقتصادية واالجتماعية بغية زيادة نمو اإلنتاجية 

  .والعمالة

جربة بلدان نجحت في استخدام سياسات المهارات للمساعدة على بدء ومواصلة ويستند الفصل إلى ت .٢٩٩
جمهورية آوريا وسنغافورة " (نمور آسيا الشرقية"وتشمل هذه البلدان اليابان، و. عملية دينامية لنمو العمالة

لبلد ال يزال في وآوستاريكا وفيتنام، علما أن فيتنام مثال ) أيرلندا ("والنمر السلتي"، ))الصين(وهونغ آونغ 
واتسمت التنمية في هذه البلدان بتدارك وتعقيد تكنولوجيين سريعين، وتنويع في اإلنتاج . ١بداية عملية التدارك

على باالنتقال إلى أنشطة غير تقليدية، وانتقال من أنشطة تعتمد على تكنولوجيات متواضعة إلى أخرى تعتمد 
 القطاعات ذات القيمة المضافة األعلى وازدهرت إلىجنبي المباشر واجتذب االستثمار األ. تكنولوجيات متطورة

وأفضت هذه العملية إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وإلى . صادرات المصنوعات والخدمات آثيفة التكنولوجيا
  .  ارتفعت فيها اإلنتاجية ومعدالت النموحميدةحلقة 

  عملية دينامية: القدرات والتكنولوجيا والمعلومات  ١- ٥
  : يمكن تفسير دينامية عملية التنمية بثالثة عوامل رئيسية .٣٠٠

ذات قيمة  اإلنتاج وهيكل الصادرات باالنتقال إلى قطاعات لتدارك التكنولوجي وبتنويعباالتزام وطني   )١(
  مضافة أعلى؛

آما (واة  ومسار تعلم يتمشى مع عملية التدارك، بمراعاة جانب الكفاءة والمساالقدرات االجتماعيةبناء   )٢(
 ؛)١-٥يرد شرحه في اإلطار 

وترجمة هذه المعلومات إلى من المهارات  الحالية والمقبلة المتطلبات معلومات عن جمع وتحديث ونشر  )٣(
 . إمداد في الوقت المناسب بمهارات وآفاءات مهنية ومتعلقة بإقامة المشاريع

                  
 ال قدرا واجتذبت المصنوعات، صادرات في ونموا اإلجمالي المحلي الناتج معدالت في ارتفاعا ١٩٨٥ عام منذ فيتنام   سجلت 1

 في زيادة مع المصنوعات إلى األساسية األولية المنتجات من الصادرات هيكل وحولت المباشر، األجنبي االستثمار من به يستهان
 باالنتقال التنويع استطاع البلد أن ومع). ٢٠٠٨ هيناف، (المهارات على والطلب األجور في زيادة وشهدت المضافة، القيمة مستويات

  .محدودًا ما زال التكنولوجيا عالية للقطاعات تطويره فإن التكنولوجيا ضعيفة مصنوعات إلى
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أرصدة معرفية مستقلة لكنها ذاته ببناء  داخل االقتصادات عن طريق القيام في اآلن حميدةوتنشأ حلقة  .٣٠١
: ويستدعي ذلك ثالثة اتجاهات سياسية هي. ١-٥ فيما يتعلق بهذه العوامل الثالثة آما أشير إليه في الشكل متكاملة

توسيع المعارف  ) ٢(تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية والتجارية باعتبارها أساسا للتدارك والتنويع؛  ) ١(
التي تقوم عليها آفاءات األفراد المهنية والمتعلقة بإقامة المشاريع، وبناء قدرة المجتمعات )  الكامنةأو(الضمنية 

دعم المؤسسات التي تقوم بجمع ونشر البيانات والمعلومات  ) ٣(على تعبئة تلك المعارف ونقلها وتجميعها؛ 
  . ات الحالية والمقبلة من المهاراتالالزمة للقيام بخيارات سياسية فعالة بغية االستجابة إلى المتطلب

  إستراتيجية تطوير المهارات من أجل عملية دينامية للتنمية المستدامة  :١-٥الشكل 

  سوق العملةسياس
ةسياس  التجارة واالستثمار

  االقتصاد الكليةسياس
  التكنولوجياةسياس

جمــع ونــشر   )٣
المعلومات المتعلقة
بمتطلبات المهارات
حاضرًا ومستقبًال 
 وعرض المهارات

)

لي على الطلب الحا(قادرة على االستجابة   –
 ) المهارات

 ) الصدمات(مخففة   –
 ) التنمية(استراتيجية   –
 ) الطلب على المهارات مستقبًال(استشرافية   –
 ) الفعالية(منسقة   –
)اإلدماج االجتماعي(مهتمة بالفئات المستهدفة   –

  سياسات تطوير المهارات

بناء الكفاءات الفردية والقدرات االجتماعية ) ٢ )

ين ــتحس  )١
التكنولوجيا 

وتنويع هيكل 
 اإلنتاج

المنشآت (
وأماآن العمل 
 )وسالسل القيم

)

 استراتيجية التنمية الوطنية

  األسواق واالستثمارات األجنبية  –
   ةواالتفاقات اإلقليمي التكامل  –
  المعارف العالمية والتكنولوجيات الجديدة  –
 تغير المناخ والفعالية البيئية  –

  لتحديات العالميةالفرص وا

 

١-١-٥  االرتقاء بالتكنولوجيا وتنويع هيكل اإلنتاج  
ويمكن . لى المدى الطويل العامل الرئيسي المساهم في تحسينات اإلنتاجية عالتطوير التكنولوجييشكل  .٣٠٢

للبلدان النامية أن تستفيد من التكنولوجيات المتطورة المتاحة في البلدان الصناعية وأن تلحق برآب الريادة 
ويساهم االنفتاح وتكنولوجيات المعلومات . التكنولوجية عن طريق نقل التكنولوجيات ونشرها داخل االقتصاد

منشآت واالقتصادات إلى قاعدة معارف تكنولوجية وعلمية أوسع  تحسين وصول الفيواالتصاالت الجديدة 
. ويمكن أن تكون المعارف آامنة في السلع والخدمات المستوردة). ١٩٩١انظر مثال غروسمان وهلبمان، (

ويمكن أن تنبع من االستثمار األجنبي المباشر أو تنقل عن طريق اتفاقات إصدار التراخيص المبرمة مع شرآات 
وقد أتاحت شبكة اإلنترنت في اآلونة األخيرة . ما يمكن أن تنتج عن جهود محلية وتغييرات تدريجيةآ. أجنبية

  .إلى آم هائل من المعارف والبيانات والمعلوماتسبل الوصول 

وتبين أدلة تطبيقية أن تنمية .  عنصر مهم آخر من عناصر عملية إنمائية ديناميةتنويع هيكل إنتاجو .٣٠٣ بلد ما
؛ آلينغر ٢٠٠٣إمبس وواآشيرغ، (يرة مرتبطة على نحو وثيق بزيادة تنويع أنشطتها االقتصادية البلدان الفق
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هيكل تكاليف اقتصاد ما، أو بعبارة أخرى إلى " اآتشاف"وينتج التنويع عن أنشطة مشاريع ترمي إلى  .٣٠٤
يمكن إنجازها بتكلفة منخفضة بما يكفي ) جديدة على البلد لكنها مكّرسة في األسواق العالمية(تحديد أنشطة جديدة 

ويجب أن يجّرب أصحاب المشاريع أنواع المنتجات الجديدة، باستيحاء التكنولوجيات المستخدمة . لتكون مربحة
هذه العملية عملية ) ٢٠٠٣ (ويسمي هوسمان ورودريك. لدى المنتجين في الخارج وتكييفها مع الظروف المحلية

وأنشطة البحث واالآتشاف هذه لها قيمة اجتماعية آبيرة إذ تتيح للشرآات األخرى التعلم ". اآتشاف ذاتي"
وقطاع المالبس في بنغالديش، وقطف الزهور . والتقليد مما يرتقي بالمستوى التكنولوجي للقطاع ويزيد التنويع

رودريك، (في الهند، وسمك السلمون في شيلي، أمثلة موثقة لهذا التطور في آولومبيا، وتكنولوجيا المعلومات 
٢٠٠٤ .(  

 بدءا باألنشطة -وهكذا يقتضي التدارك في اآلن ذاته تعميق القدرات التكنولوجية على مستوى المنشأة  .٣٠٥
ها في  وتطبيقها وتوسيع تلك القدرات بتطوير-والوظائف األسهل وانتقاال إلى أنشطة ووظائف أآثر تعقيدا 

  .قطاعات اقتصادية مطردة التنوع

 تجمع بين التدارك في التطور التكنولوجي واالستثمار في القطاعات إستراتيجية إنمائيةويساعد اعتماد  .٣٠٦
وتزيد . على ضمان اقتران نمو اإلنتاجية بنمو العمالة في سياق تغير تكنولوجي متسارعغير التقليدية 

ينما يخلق االنتقال إلى أنشطة غير تقليدية طلبا على اليد العاملة ويؤدي إلى نمو التكنولوجيات الجديدة اإلنتاجية، ب
، وآذلك أيرلندا وآوستاريكا مؤخرا على التطوير التكنولوجي والتنويع ٣ آسيا الشرقية روقد رآز نمو. العمالة

  .آهدف إستراتيجي في استراتيجياتها اإلنمائية

. في التنمية الصناعية والتكنولوجية الحكومية تؤدي دورا مهماويبين تحليل أجري مؤخرا أن السياسات  .٣٠٧
. ٢-٥وسيناقش في الفرع " تحديد الرابح أو الخاسر"غير أن هذا الدور يختلف عن النهج القديم المتمثل في 

لتنمية ويتزايد توافق اآلراء في المؤلفات المتعلقة بالتنمية وبين المنظمات الدولية في أن الحكومات الساعية إلى ا
 المشاريع  تنظيمتؤدي دورا مهما في تشجيع وتيسير التطوير التكنولوجي وإنعاش البحث واالآتشاف ألغراض

؛ دي فرانتي ٢٠٠٤؛ رودريك ٢٠٠٣ هوسمان ورودريك، ؛٢٠٠٠الل، (وحفز االستثمار الخاص واالبتكار 
؛ منظمة التجارة العالمية، ١٢، الصفحة ٢٠٠٥؛ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ٢٠٠٣وآخرون، 

  ).٨، الصفحة ٢٠٠٧؛ األونكتاد، ٦٨، الصفحة ٢٠٠٦

  بناء المؤهالت الفردية والقدرات االجتماعية  ٢-١-٥
وعملية التعلم وبناء . تنطلق البلدان من ظروف أولية ومستويات مهارات ومؤهالت مختلفة إلى حد آبير .٣٠٨

وتتبع هذه العملية مسارا محددا إذ تستند إلى . أن تحرق المراحلالمؤهالت عملية تدريجية وطويلة األمد ال يمكن 
أن يكون الفارق بين مستوى المؤهالت الموجود من وال بد . القاعدة المعرفية القائمة وتنمو على نحو تدريجي

  . والنشاط الواجب إتقانه صغيرا بحيث يتيح تعلم المرحلة التالية

إذ تستثمر الحكومات في . ال أدوارا مهمة في بناء المؤهالتوتؤدي الحكومات والمنشآت فضال عن العم .٣٠٩
. التعليم والتدريب وتقدم حوافز لتشجيع أصحاب العمل والعمال على االستثمار في التدريب والتعلم في العمل

أما األفراد فيستفيدون . وتستثمر المنشآت في تدريب مديريها وعمالها وتقوم بتحسينات مستمرة في تنظيم العمل
  . ن فرص التعليم والتدريب لكسب مهارات ومعارف جديدةم

.  أساس القدرات االجتماعية ونظام معرفي وطنيالتعليم العام األساسي والمؤهالت األساسيةويمثل  .٣١٠
وقدرات األفراد على القراءة والكتابة والتواصل وفهم الرياضيات األساسية وأخذ موقف إيجابي من العمل 

مكتب العمل ( عنها آي يتمكن االقتصاد والمنشآت من تطوير التكنولوجيا والتنويع  شروط ال محيد،والتغيير
وبما أن المؤهالت األساسية الزمة في جميع المهن والوظائف على اختالف مستوياتها، فهي ). ١٩٩٠الدولي، 

 
   2 .معينا مستوى الدخل يتجاوز عندما التخصص في زيادة تشهد التنمية عملية أن على أدلة أيضا يقدمان) ٢٠٠٣ (وواآشيرغ إمبس

ة  إعطاء ":أن سنغافورة لحالة تحليله لدى باول   استنتج   3 ة  األولوي صادية  للتنمي ة  يقوض  فقط  االقت ارات  تطوير  عملي  ،٢٠٠٧" (المه
 ).١٢ص
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

ويبين تاريخ أيرلندا وآوستاريكا وجمهورية آوريا وفيتنام األهمية الحاسمة إلقرار مستوى أساسي من  .٣١١
وقد بلغ آل من هذه البلدان مستويات عالية من . ية ديناميةالمؤهالت في المجتمع آشرط أساسي لخلق عملية إنمائ

وعندما .  في المائة عندما آان دخلها للفرد منخفضا نسبيا٧٠ نسبة البالغين المتعلمين فيها تالتعليم األساسي وفاق
ل أعلى شرعت البلدان األربعة في التصنيع والتدارك، آانت نسبة سكانها الحاصلين على تعليم ابتدائي على األق

انظر ( في بلدان تضاهيها من حيث الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في ذلك الوقت  هذه النسبةبكثير من متوسط
ويظهر ذلك .  التعليمي عملية التدارك التكنولوجي في تلك البلدان"التدارك" فقد سبق ،وهكذا. ٤)٢-٥الشكل 
بها من مواردها المتواضعة في التعليم األساسي  الحكومات والقطاع الخاص باستثمار حصة ال يستهان التزام

وقد بقي االلتزام بالتعليم واضحا في نسب المتعلمين . وفي دعم التطوير المؤسسي في نظام التعليم والتدريب
  . األعلى في تلك البلدان مقارنة بغيرها على مدى عملية تنميتها

  "التدارك"التحصيل التعليمي في بلدان   :٢-٥الشكل 
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 1975                أيرلندا  1975          آوستاريكا  1960جمهورية آوريا  1990    فيتنام 

Share of primary education of the total population aged 15 and over
Average share of primary education in countries with a similar per capita GDP during the period concerned

See annex for data sources and the list of countries in the comparison group.  

 سنة وما فوق 15                نسبة التعليم االبتدائي في مجموع السكان البالغين    
     متوسط نسبة التعليم االبتدائي في بلدان مماثلة في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد خالل الفترة المعنية  

 .انظر المرفق لالطالع على مصادر البيانات وقائمة البلدان في المجموعة المشمولة بالمقارنة

                 

  

ضي االستفادة من الفرص المحلية والعالمية للتنمية المستدامة بناء قدرة المنشآت والبلدان على نقل وتقت .٣١٢
التكنولوجيات بكفاءة واالنتقال إلى قطاعات اقتصادية تنافسية ودخول األسواق الدولية وآسب حصص سوقية، 

دارة وإقامة المشاريع، إضافة إلى ومهارات اإل. فضال عن تحقيق الجدوى االقتصادية وحماية البيئة الطبيعية
  . إتقان المهارات التقنية والمهنية، عناصر ال غنى عنها لدخول عملية التنمية ومواصلتها

وال يمكن تطوير هذا الزاد من المهارات والمؤهالت والمعارف إال في إطار عملية تعلم معقدة وتدريجية  .٣١٣
وبخالف المعارف العلمية والتكنولوجية ال يمكن أن ). ١-٥انظر اإلطار (ألن معظم المعارف األساسية ضمنية 

تنمو المعارف الضمنية على المستوى الفردي إال عن طريق التجربة والبحث والتعلم بالممارسة في ظروف 
 ).٢٠٠٣إينوس وآخرون، (ومهارات اإلدارة وتسوية المشاآل " تعلم التعلم"ويبرز ذلك أهمية . محددة

 
. دينامية إنمائية  عملية توليد في أخفقت لكنها األساسي، التعليم في مماثلة مرتفعة نسبا المعنية المجموعات بلدان بعض   سجلت 4

 . حميدة حلقة لخلق يكفي ال فهو الزما آان وإن واسعة تعليمية قاعدة وجود أن فكرة ذلك ويؤآد
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  ١-٥اإلطار 
  رات االجتماعيةمعنى القد

وال بد من أن يعرف . إن قدرات األفراد ومؤهالتهم تحددها عناصر من المعرفة الصريحة والضمنية معا
هذه هي المعرفة الصريحة والقابلة (األفراد المبادئ التكنولوجية والتجارية واللوائح وغيرها من القواعد التي يتبعونها 

المعرفة هذه هي (، وال بد من أن يكونوا قادرين على تطبيقها بكفاءة )بيانيةالمعرفة الللتدوين والمشار إليها بأنها 
وليس من السهل تدوين المعارف الضمنية وال يمكن من ثم نقلها بين األفراد إال بواسطة ). الضمنية أو اإلجرائية

  . عملية إبراز ومالحظة وتقليد وممارسة
قاسمها أعضاء المجتمع وتغلغلت في مؤسسات من قبيل وتتحول المعرفة الضمنية إلى معرفة جماعية إذا ت

وتتجلى من خالل العادات والقواعد والمبادئ المشترآة ". مجتمعات الممارسة"الشبكات أو األفرقة أو التجمعات أو 
لم وهكذا يتطلب بناء القدرات االجتماعية عملية مطولة من التمرس والتع. واالتفاقيات واللوائح والقوانين والمعايير

، وإدماج )األسر والمجتمعات المحلية والمنشآت(بالممارسة، والتواصل مع اآلخرين داخل الشبكات االجتماعية 
وتكتسب القدرة التكنولوجية بتحديد ). بوضع أو تكييف قواعد ومعايير ولوائح واتفاقيات(المعارف في مؤسسات 

 وتعلم آيفية تطبيق قابلة للتدوين(لم قواعد نقل التكنولوجيا ، وتع)المدونة أو الكامنة في اآلالت(المعارف التكنولوجية 
لظروف المحلية واالستفادة من ارتدادات المعارف الدولية مع االقواعد أي آيفية اعتماد تكنولوجيات جديدة وتكييفها 

اولة النشاط وعلى النحو ذاته، تكتسب القدرات الصناعية والبيئية والمتصلة بالتجارة بمز). ٢٠٠٠الل، ) (ضمنية(
  ). ضمنية(وتعلم آيفية تطبيقها تطبيقًا فعاًال ) مدونة(وتعلم قواعد اللعبة 

 .١٩٩٠؛ نورث، ١٩٨٢؛ نيلسون وونتر، ٢٠٠٠؛ الل، ١٩٩٠؛ آوهين وليفينتال، ١٩٦٧ بوالنيي،   :المصدر

 عناصر وليس من السهل تدوين المعارف الضمنية، لكن تجارب الماضي المتراآمة والفهم المشترك .٣١٤
وعالوة ). ١٩٨٢نيلسون وونتر، (متغلغلة في مؤسسات من قبيل القواعد والمبادئ والتقاليد واالتفاقيات واللوائح 

وتقوم الشبكات . على ذلك يجب على المؤسسات أن تحول معارف األفراد الضمنية إلى معارف اجتماعية
الضمنية على مستوى المنشأة والقطاع جمعات الصناعية ومجتمعات الممارسة بتعبئة ونقل المعارف توال

 التواصل بين الناس داخل تيسر  لذلك تكتسي مهارات التواصل والعمل الجماعي أهمية أساسية ألنها. واالقتصاد
  . المنظمات وفيما بينها وتساعد على توليد المعارف ونشرها

  :لذلك تؤدي المهارات والمعارف والقدرات وظيفتين رئيسيتين .٣١٥

ويزيد التعليم .  هذه العناصر، باعتبارها رأسمال بشري، على اإلنتاجية والميزات النسبيةأوال، تؤثر 
ويحقق التعلم بالممارسة داخل المنشآت وفورات .  رأس المال البشري وإنتاجية العّمالالرسميانوالتدريب 

 . في الحجم إذ تنخفض تكاليف اإلنتاج لكل وحدة مع زيادة اإلنتاجية

 تعمل المؤهالت الفردية والقدرات االجتماعية آمحفز أو - حميدةأمر بالغ األهمية إلنشاء حلقة  وهو -ثانيا  
، ٢٠٠١ماير، ( اعتماد التكنولوجيات الجديدة وتحقيق نمو اإلنتاجية سرعةمحرك للتنمية بزيادة 

 ويتبين ذلك في دراسات. ٥ومن ثم سرعة استكشاف واآتشاف أسواق ومنتجات جديدة) ٣٤ الصفحة
تطبيقية تبرز أن حظوظ البلدان التي تستورد رأسمال ينطوي على تكنولوجيات جديدة في تحسين اإلنتاجية 

آما تبين البحوث أن البلدان التي تملك قاعدة مهارات أوسع وأقوى هي األآثر استفادة . أوفر من غيرها
 ). ٢٠٠١؛ ماير، ١٩٩٥آو وهلبمان، (ألن ما ينتج عن ذلك من نمو في إنتاجيتها سيكون أعلى 

  جمع ونشر معلومات عن المتطلبات من المهارات وعرضها  ٣-١-٥
تؤدي التغيرات السريعة واألساسية في االقتصاد، بما في ذلك ظهور تكنولوجيات جديدة، إلى تحوالت  .٣١٦

غير أن تطوير . مستمرة في أسواق العمل وفي الطلب على مهارات جديدة ومختلفة ومتوافرة بقدر أآبر
لذلك من الالزم توافر المعلومات آي تشتغل األسواق . رات يتطلب مقدارا آبيرا من الوقت واالستثمارالمها

وتحديد المتطلبات من المهارات في وقت مبكر أمر حاسم . وتقوم الحكومات بتنسيق السياسات على نحو فعال
 ويساهم ذلك في تفادي نقص .ألنه يساعد على تخفيض انعدام التيقن وزيادة حوافز االستثمار في التدريب

                  
 عندما: "قائال األسواق، تحرر ودرجة الساآنة آثارها حيث من فقط عليها الحكم مكني ال الناجحة السياسات أن إلى ماآرتني   يشير 5

 تصورنا فإن ساآنة، ال دينامية آفاءة تحقيق حيث من السياسات ونقّيم ساآنة وليست دينامية آيانات أنها على االقتصادات إلى ننظر
 الكفاءة بين توازنية عالقات وجود بإمكانية يشي ما وهو. )٦ الصفحة ،٢٠٠٤" (آبير حد إلى وضوحا أقل يصبح الجيدة للسياسات
 .والمتوسط القصير المدى على الساآنة والكفاءة الدينامية
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يثة عن المتطلبات الحالية والمقبلة من والهدف من نظم معلومات سوق العمل هو تقديم معلومات حد .٣١٧
ويساعد تحليل سوق العمل ).  أدناه٢-٢-٥انظر الفرع (المهارات وحاالت نقص المهارات واحتياجات التدريب 

الحكومات والعمال وأصحاب العمل ومديري نظم التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين وغيرهم على بلورة فهم 
ي الطلب على المهارات والقيام بخيارات رشيدة فيما يتعلق بالتدريب وتصميم مشترك للتغيرات المستمرة ف

ويكمن التحدي في إنشاء مؤسسات تقوم ). ٢٠٠٤هلبرت وشومان، (وصياغة سياسات فعالة لتطوير المهارات 
ظيم على نحو فّعال بتحديد المتطلبات المقبلة من المهارات وترجمتها إلى إمداد بمهارات جديدة وتنسيق وتن

  ).٢٠٠٧باول، (سياسات تطوير المهارات مع سياسات التجارة واالستثمار والتكنولوجيا 

وبغية تنسيق تدفق المعلومات بحيث يصل إلى النساء والرجال على حد سواء، ال بد من مراعاة بعد نوع  .٣١٨
 ألنها تنقل عبر وفي حاالت آثيرة، ال تتاح معلومات التدريب وسوق العمل للنساء. الجنس في نقل المعلومات

قنوات ال تتساوى النساء مع الرجال في الوصول إليها، مثل الجمعيات وخدمات التوظيف الموّجهة للمستخدمين 
  .، وما إلى ذلكالذآور والشبكات غير الرسمية والبرامج اإلذاعية التي تبث في أوقات ال تناسب النساء

  مهارات دمج سياسات تطوير ال": التدارك"تجربة بلدان   ٤-١-٥
  في إستراتيجية إنمائية وطنية

شكل تطوير المهارات والمؤهالت عنصرا إستراتيجيا في الخطط اإلنمائية الوطنية لكل من أيرلندا.٣١٩  
ورغم اختالف هذه البلدان إلى حد آبير من حيث الظروف األولية، . وجمهورية آوريا وسنغافورة وآوستاريكا

ر ترآيز تلك السياسات قد اختلفت شيئا ما، فقد اعتمد آل منها ما يعني أن مراحل تلك السياسات ومحاوم
دور الحكومة النشط؛ التعلم المنفتح : إستراتيجيات متشابهة إلى حد آبير في أربعة مجاالت على األقل، وهي

  . في تطوير المهاراتاستباقيعلى الخارج؛ اتباع نهج قطاعي في بناء القدرات؛ اعتماد نهج 

أدت حكومات أيرلندا وجمهورية آوريا وسنغافورة وآوستاريكا دورا نشطا في : طدور الحكومات النش .٣٢٠
واستخدمت تلك . النهوض بالصادرات واالستثمار ونقل التكنولوجيا والتغيير التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية

د صاغت هذه البلدان وق. السياسات على نحو فّعال لبناء المؤهالت والقدرات على مستوى المنشأة والقطاع والبلد
  . استراتيجيات إنمائية وطنية باعتبارها إطارا للتنسيق واالتساق بين السياسات

اآتسى التعلم من مصادر أجنبية أهمية آبيرة في جميع بلدان : ستراتيجية تعلم منفتح على الخارجا .٣٢١
ي مباشر آثيف باجتذاب فقد اختارت أيرلندا وآوستاريكا إستراتيجية قائمة على استثمار أجنب". التدارك"

 المتخصصة في التكنولوجيا المتطورة، السيما في قطاعي اإللكترونيات وتكنولوجيا ةالمنشآت متعددة الجنسي
المعلومات، واقترن ذلك بجهود من أجل إقامة صالت بين الشرآات األجنبية والمحلية وتشجيع المنشآت متعددة 

آوستاريكا بعد مرحلة أولى تتمثل في اجتذاب االستثمار في الزراعة وذلك في حالة ( على تقديم التدريب ةالجنسي
وقد دعمت القوة العاملة الحاصلة على قدر محترم من التعليم عملية اجتذاب االستثمار األجنبي ). والنسيج

وتقوم فيتنام حاليا بتطبيق . المباشر للشرآات المتخصصة في التكنولوجيا المتطورة وآذلك عملية التعلم
واعتمدت جمهورية آوريا في البداية إستراتيجية تعلم . تراتيجية تعلم تعتمد على استثمار أجنبي مباشر آثيفإس

وُبنيت القدرات التكنولوجية باستيراد سلع . أآثر استقالال بالترآيز على الممارسة داخل المنشآت الوطنية
ية وتكنولوجية غير مادية مثل المنشورات رأسمالية والتعلم عن طريق الهندسة العكسية واستيراد معارف علم

وبزيادة تعقيد التكنولوجيا اعتمد البلد أيضا على االستثمار . المتاحة للعموم واستخدام مستشارين ومدربين أجانب
وقام البلد والمنشآت ببناء القدرة على التنويع وعلى التجارة . األجنبي المباشر لتحسين قاعدة معارفه التكنولوجيا

  . االستثمار في قطاعات غير تقليدية والمشارآة في التجارة الدوليةبزيادة

اعتمدت أيرلندا وجمهورية آوريا وسنغافورة وآوستاريكا نهجا قطاعيا : النهج القطاعي في بناء القدرات .٣٢٢
وبدأت آوستاريكا في الثمانينات . في التصنيع، رغم أن ذلك حدث في مراحل مختلفة من عملياتها اإلنمائية

وحددت . رلندا في التسعينات في تحديد القطاعات التي تتيح فيها الظروف األساسية إمكانية نمو عالوأي
جمهورية آوريا وسنغافورة، في مرحلة مبكرة من عمليات تنميتها قطاعات استراتيجية ذات إمكانات تعلم آبيرة 

 القطاعية أساس إستراتيجياتها المتعلقة ومثلت استراتيجياتها. تتيح االرتقاء في سلسلة التعلم والقيمة المضافة
هيئات قطاعية لرصد ) الصين(وعلى سبيل المثال أنشأت أيرلندا وسنغافورة وهونغ آونغ . بتطوير المهارات

. التطورات في قطاعات محددة، بما في ذلك تأثير العولمة والتكنولوجيات الجديدة وممارسات اإلدارة الجديدة
  . لتغييرات على الطلب على المهارات ونقلت تلك المعلومات إلى نظام تطوير المهاراتوقّيمت آيفية تأثير تلك ا
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 المهارات باعتبارها عوامل مساهمة في التنميةتحسين سياسات 

استبقت سياسات التعليم والتدريب في حاالت التدارك الناجحة المتطلبات :  لتطوير المهاراتاستباقينهج  .٣٢٣
. داف اإلنمائية للبلدالمقبلة من المهارات بغية ضمان إمداد في الموعد المناسب بالمهارات الالزمة لتحقيق األه

ويكمن التحدي في تنمية قدرة البلدان على بناء مسار تعلم وابتكار ووضع استراتيجية نشطة تدمج العلوم 
والتكنولوجيا والتعلم في السياسات الصناعية والتجارية واالستثمارية بغية تحقيق التنمية االقتصادية 

  .واالجتماعية

توسيعا تدريجيا للتعليم الرسمي والتدريب المهني باالستناد إلى وفي جمهورية آوريا، صممت الحكومة  .٣٢٤
وقصد تدارك الفارق الزمني بين االستثمار في المهارات وتكوين رصيد منها، بنت . خطط تنمية صناعية

وفي آل مرحلة من التنمية، وجهت . الحكومة سياسات تنمية الموارد البشرية على التنبؤ بالطلب على المهارات
وجرى االنتقال إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى فيما . ات الحكومية الشباب نحو برامج تدريب محددةالسياس

مضى دون حدوث نقص فادح في المهارات، لكن يمكن حاليا مالحظة عدم توافق بين المهارات والطلب 
ف في تزويد العمال ويتمثل الهد. وقد بدأت أيرلندا في التنبؤ بالمهارات منذ الستينات). ٢٠٠٨تشيون، (

وآما يلي وصفه في دراسة . والمنشآت ومؤسسات التدريب بمعلومات مبكرة عن المتطلبات المقبلة من المهارات
حالة أيرلندا، وضع إطار مؤسسي معقد لجمع وتفسير البيانات المتعلقة بعرض المهارات وبالطلب عليها 

  ). ٢٠٠٨شانهان وهاند، (لية تطوير للمهارات مستقبال، فضال عن تحويل تلك المعلومات بسرعة إلى عم

  تنسيق سياسات تطوير المهارات  ٢- ٥ 
  مع السياسات االقتصادية

 أن تكون سياسات واستراتيجيات تطوير المهارات منسقة مع سياسات الصناعة والتجارة  منال بد .٣٢٥
آما (لية تنمية مستدامة ودينامية والتكنولوجيا واالقتصاد الكلي والبيئة ومرتبطة بها على نحو وثيق بغية خلق عم

وإدارة هذه العملية مسألة معقدة، ويزداد االعتراف على نطاق واسع بأن ). ١-٥يتبين في اإلطار األوسط للشكل 
، ٢٠٠٤رودريك، (القوة السوقية والمشاريع الخاصة والحكومات والمؤسسات تؤدي دورا مهما في هذا الصدد 

  .ماعي بوجه خاص مؤسسة فعالة إلدارة عملية التنسيقويشكل الحوار االجت). ٢الصفحة 

وتستدعي المشاآل المتصلة بالمعلومات والحوافز والتنسيق وما ينتج عنها من إخفاقات سوقية تدخالت  .٣٢٦
 أن تستثمر المنشآت في اآتشاف أنشطة مربحة والبحث عن أفضل التكنولوجيات  منوال بد. من جانب الحكومة

وقد ال تحقق أولى الشرآات التي تبادر باالبتكار عائدا آامال من . ار االقتصاد المحليإلنتاج منتج محدد في إط
تقوم شرآات أخرى بتقليدها حتى  تصبح قيمة اآتشافها واضحة ما أناستثمارها من حيث التعلم واالآتشاف، ف

قدم السياسات والمؤسسات  أن ت منوال بد. وبتكلفة أدنى مستفيدة من التعلم من تجارب الشرآات المبتكرة األولى
الحكومية إلى أصحاب المشاريع حوافز لالستثمار في االآتشاف، وذلك مثال بحماية عائدات الشرآة لفترة زمنية 
محدودة على نحو يولد مستوى مجديا اجتماعيا من االستثمار في عملية البحث ويشجع مزاولة أنشطة غير 

  ). ٢٠٠٣هوسمان ورودريك، (تقليدية 

 أن يكونوا  مناآل المعلومات أيضا ألن أصحاب العمل الذين يستخدمون عماال ماهرين ال بدوتثار مش .٣٢٧
ويمكن أن تحد المؤسسات من هذا الخطر . قادرين على تقييم طبيعة مهارات العامل ومستواها تقييما دقيقا

  . لعمل وسوق العملبالمساعدة على تحديد وتقييم المهارات بمصداقية ونقل المعلومات بفعالية إلى أصحاب ا

تنسيق تطوير المهارات مع اعتماد تكنولوجيات جديدة واالنتقال إلى قطاعات صناعية جديدة يمكن أن و .٣٢٨
 المهارات اآتنازفاالآتفاء باالستثمار في الرأسمال البشري من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض عائدات . يشكل تحديا

وفي المقابل، من غير المحتمل أن تكون ). تتوافر بالضرورةعّمال أآثر مهارة لكن الوظائف المناسبة قد ال (
بل إنه قد يؤدي إلى . زيادة نقل التكنولوجيا وحدها، دون إعداد العّمال والمديرين إعدادا مناسبا حال مستداما

ت عواقب إنمائية وخيمة بإذآاء انعدام المساواة في الدخل إذا لم يتسن الحصول على التدريب المناسب إال لفئا
) ١: (ويمكن التصدي لتحديات التنسيق عن طريق سياسات ومؤسسات). ٢٠٠١ماير، (المجتمع المحظوظة 

) ٢(تقدم إلى العمال والمنشآت والقطاع العام حوافز لالستثمار في أشكال تكميلية من المعارف والمهارات؛ 
  .سقة ومتسقةتنهض بالتعاون بين مختلف المزودين بالمهارات بغية وضع مسارات تعلم متنا

أن على الحكومات وضع ) ٢٠٠٤(ورودريك ) ٢٠٠٠(، يرى الل "إخفاق الحكومة"وبالنظر إلى.٣٢٩ خطر  
 جهود الحكومة في مجال السياسات والتنسيق بالفشل تمنىويمكن أن . ترتيبات مؤسسية ورصد النتائج بدقة

لك أن التدخالت الحكومية ليست بمنأى زد على ذ. اإلدارة السديدة وأبسبب نقص المعلومات أو المهارات التقنية 
  . بدال من تيسير العملية السوقية" اختيار الرابحين"عن الفساد أو االستغالل ألغراض سياسية أو عن محاولة 
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 وهي غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها - أال ترآز السياسات والتدخالت على نتائج االستثمار من الضروريلذلك  .٣٣٠
 أن نهتم بكيفية إتاحة بيئة تلتقي فيها  منوال بد. " ير العملية السياسية على ما يرام وإنما على المساهمة في س-

 على آل طرف يطلعفعالية القطاعين الخاص والعام من أجل تسوية المشاآل ضمن الحيز اإلنتاجي بحيث 
ن التقليل إلى والبد م). ٣، الصفحة ٢٠٠٤رودريك، ..." ( الفرص المتاحة للطرف اآلخر والحواجز التي تعوقه

 . أدنى حد، طيلة مراحل العملية، من مخاطر الفساد والسلوك االنتهازي والوصولية

بغية القيام  ويؤدي اإلطار المؤسسي دورا رئيسيا في االستجابة إلى تحديات توفير المعلومات وتنسيقها .٣٣١
وتسهل الظروف المؤسسية . ت لتطوير المهارااستباقيةعلى نحو فعال بإدارة ديناميات التنمية وإدماج عملية 

حسنة التصميم التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوضيح المعلومات المتعلقة باألهداف والتجارة والعقبات 
آما تشجع وتمكن المنشآت ومؤسسات التعليم والتدريب ومعاهد البحث . وتوزيع المسؤوليات عن إيجاد الحلول
التكنولوجيا واآتشاف المنتجات والعمليات المكرسة في األسواق العالمية والتطوير على االستثمار في المعرفة و

وأخيرا تيسر المنشآت التعاون وتساعد على ). ٢٠٠٤؛ ورودريك، ٢٠٠٠الل، (التي يمكن تطبيقها داخل البلد 
ظام التوفيق بين المصالح المتنازعة لألفراد والمنظمات، وهو ما يدعم عمليات اإلصالح في االقتصاد وفي ن

  .التعليم والتدريب

 للبلدان فرصة إدماج تطوير المهارات في العمليات اإلنمائية الوطنية أطر التنمية الوطنيةويمكن أن تتيح  .٣٣٢
 في إستراتيجية التنمية الوطنية وخطط التنمية الوطنية الخمسية أو  مهمًاويؤدي تطوير المهارات دورًا. الواسعة

وتشكل هذه . واستراتيجيات الحد من الفقر والبرامج القطرية للعمل الالئقالعشرية وسياسات العمالة الوطنية 
العناصر الوسائل الرئيسية لتحديد وتنفيذ األهداف اإلنمائية الوطنية بصفة عامة وااللتزامات الثالثية بالحد من 

البرامج والهدف من عمليات استراتيجيات الحد من الفقر و.  العمل الالئق بصفة خاصةمواطن العجز في
تمكين أصحاب المصلحة من التعبير عن آرائهم هو القطرية للعمل الالئق الرامية إلى وضع تلك االستراتيجيات 

  . ٦في تحديد االحتياجات ذات األولوية وتكييف الميزانيات الوطنية والمساعدة اإلنمائية مع تلك االستراتيجيات

إلى حد آبير بتشديد منظومة األمم المتحدة والبنك ويتيح الترآيز الحالي على هذه العمليات، مدعوما  .٣٣٣
الدولي والمانحين الثنائيين على أهمية تلك العمليات، فرصة إلدماج تطوير المهارات في األهداف السياسية 

 القطاع الخاص وإنعاش نمو القطاعات االقتصادية الرئيسية وتعميم فوائد النمو نميةالعامة مثل النهوض بت
  ). ٤ آما أشير إليه في الفصل(المناطق والفئات المحرومة االقتصادي على 

ويمكن . وتتيح هذه العمليات الوطنية أيضا إطارا مؤسسيا لتنسيق السياسات فيما بين الوآاالت الحكومية .٣٣٤
أن يشكل ذلك عامال إيجابيا ال يستهان به بالنسبة إلى سياسة المهارات التي تكون فيها المسؤوليات في مجاالت 

 البطالة وإعاناتيل التعليم والتدريب المهني ومعلومات سوق العمل وخدمات التوظيف والتوجيه المهني من قب
 مقسمة بين وزارات وإدارات ووآاالت عديدة على المستوى الوطني وما يقابلها على ،وخدمات إعادة التدريب

  .المستوى اإلقليمي أو المحلي

ونظم تعليم تطوير المهارات مع إستراتيجية التنمية الوطنية، ، بهدف تنسيق الحوار االجتماعيلذلك يمثل  .٣٣٥
تحديد االحتياجات من المهارات، ب، بهدف القيام على نحو مبكر التنبؤ بالمهارات ومعلومات سوق العمل

  .مؤسستين حاسمتي األهمية بالنسبة إلى تطوير المهارات الفعال على المدى البعيد

  دور الحوار االجتماعي  ٢-١-٥
 بناء القدرة ضيوال يقت". التدارك" الحوار االجتماعي مؤسسة بالغة األهمية في تنسيق عملية يمثل .٣٣٦

؛ بل يقتضي  فحسب في العقلية وإقامة عالقة ثقة بين األفرادًااالجتماعية على التعلم واالبتكار واإلنتاجية تغيير
مات المشارآة في نظام التعليم عالقات ثقة مؤسسية بين الوآاالت واإلدارات وغير ذلك من المنظأيضًا 

  ).١٩٩٩براون، (والتدريب التقنيين والمهنيين وميدان العلوم ونظام اإلنتاج 

ويقيم التعاون عن طريق الحوار االجتماعي عالقات مؤسسية في التدريب وينشئ من ثم ثقة على أساس  .٣٣٧
 المؤسسات قواعد سلوآية وتولد. عالقات عمل مستمرة مما يساعد على ضمان وضع حوافز محددة األهداف

تتيح أساس االنتظام وقابلية التنبؤ بسلوك الشرآاء االجتماعيين والحكومات والوآاالت وغير ذلك من المنظمات 
وتبني المؤسسات والمنظمات بمرور الوقت، عن طريق تكرار السلوك التعاوني، سمعة قائمة على توقع . الدولية

                  
شارآة  من  العمل  ومنظمات أصحاب  العمال منظمات تمكين أجل من منظمة العمل الدولية   عمل بشأن استعراض على   لالطالع   6  الم
 .ل٢٠٠٧ الدولي، العمل مكتب انظر الفقر، من الحد إستراتيجيات عمليات في
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ن   ويؤدي الحوار االجتماعي أيضا دورا رئيسيا في عمليات إصالح نظام التعليم والتدريب التقنيي.٣٣٨
وتنجح عمليات ). ٢٠٠٣وا، إيشيكا( االستراتيجيات الوطنية لتطوير المهارات رسم معالم وفي والمهنيين

 بين جميع الفعاليات وتصبح ملتزمة بالعمل من أجل بلوغ هدف "التوافق"اإلصالح بفضل الحوار إذ يعم 
وتتغير األدوار والوظائف التقليدية لمقدمي خدمات التعليم وتطوير المهارات من القطاع العام . مشترك

بورد، (وظائف جديدة ترمي إلى إنجاح اإلستراتيجية  وتظهر عمليةهذه العن طريق ومؤسسات أسواق العمل 
وجنوب أفريقيا مثال حسن لبلد أدى فيه الحوار االجتماعي إلى النجاح في وضع إستراتيجية وطنية ). ٢٠٠٦

وتعتبر مساهمة الشرآاء االجتماعيين في عملية تصميم وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير . لتطوير المهارات
  ).٢-٥اإلطار ( رئيسيا من عوامل النجاح المهارات عامال

وتزداد أهميته إذ يتيح لجهات . ويعبر الحوار االجتماعي عن احتياجات المكونات الثالثية وتطلعاتها .٣٣٩
وتوجد من  ثم حاجة ماسة إلى زيادة مشارآة النساء واألقليات والعّمال المسنين . مختلفة التعبير عن آرائها

واعُتبر عدد النساء المحدود في مناصب القيادة داخل هيئات . لحوار االجتماعيوالشباب في هياآل وآليات ا
 .٧التمثيل عائقا أمام النهوض بالمساواة بين الجنسين في االستراتيجيات الوطنية لتطوير المهارات

  ٢-٥اإلطار 
  الحوار االجتماعي في اإلستراتيجية الوطنية لتطوير المهارات في جنوب أفريقيا

 بواسطة ٢٠٠٥فبراير /  وشباط٢٠٠٣أغسطس / ستراتيجية الوطنية لتطوير المهارات بين آبصيغت اإل
وقامت العملية على التشاور والتقييم . عملية تعاون مكثف بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

ها مضيفة عملية الحوار وأدت الحكومة دورًا رئيسيًا باعتبار. والبحث وتبادل المعلومات وإدخال التعديالت
االجتماعي والحكم األخير في إستراتيجية المهارات الوطنية التي شكلت جزءا من عملية إصالح وطني لنظام 

وأّدت العالقة . وتولى ديوان نائب الرئيس تنسيق عملية اإلصالح وأمن إسهام الشرآاء االجتماعيين. التدريب
د النقابات المهيمن إلى تعاون وثيق أتاح أساسا واسعا للتعاون في تنفيذ السياسية الوطيدة بين الحزب الحاآم واتحا

  .إستراتيجية المهارات الوطنية
وعقد الحوار االجتماعي على المستوى الوطني وأشرفت عليه هيئة قانونية هي السلطة الوطنية المعنية 

تعليم والتدريب والمجتمع  المقدموال ومثلت فيها الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمت التي ،بالمهارات
ونتيجة لهذه العملية حظيت . وساهم ذلك في نجاح تنسيق اإلجراءات).  مصالح محددةال سيما مجموعات(المحلي 

 بدعم الجميع على المستوى الوطني والقطاعي واإلقليمي وفي ٢٠٠٥فبراير  /االستراتيجية عند بدئها في شباط
  .مال والمجتمع المحليأوساط العمال ودوائر األع

 .٢٠٠٦بيرد، : المصدر

  : تحديد االحتياجات من المهارات في وقت مبكر  ٢-٢-٥
  ج والنظمالمنهجيات والنُه

يشكل تحديد االحتياجات من المهارات في وقت مبكر عنصرا مهما من استراتيجيات تطوير المهارات  .٣٤٠
ويساعد ذلك على .  المقبلة بنظم تطوير المهاراتعلى المدى الطويل إذ يساهم في ربط احتياجات سوق العمل

تخفيض انعدام التيقن بشأن الطلب على المهارات مستقبال مما يزيد حفز العمال وأصحاب العمل على االستثمار 
. آما يساعد في إعداد العمال لتغير الطلب على المهارات والحفاظ على العمالة والقابلية لالستخدام. في التدريب
ستوى االقتصادي الوطني، يحد ذلك من انعدام توافق المهارات مع الطلب ويحول دون نقص المهارات وعلى الم

ج والطرائق لتحديد االحتياجات من المهارات  البلدان مجموعة متنوعة من النُهوضعتو. وإعاقة التنمية والنمو
  .ونشر المعلومات ذات الصلة واستخدامها

 إحصاءات اقتصادية لتحليل بيانات االقتصاد الكلي من الحسابات  نماذجج التنبؤ الكمينُهوتستخدم  .٣٤١
الوطنية والبيانات المستمدة من استقصاءات القوة العاملة بهدف التنبؤ باالتجاهات طويلة األمد في أسواق العمل 

اإلنتاجية وتتوقع هذه النهج المنطلقة من القمة نحو القاعدة النمو الوطني و. على المستوى الوطني أو اإلقليمي

                  
 والحوار الجنس بنوع متعلقة معلومات على لالطالع ،http://www.ilo.org/public/english/dialogue/themes :  انظر 7

 ).٢٠٠٨  يناير/الثاني آانون (االجتماعي
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 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

 ،"نهج متطلبات القوة العاملة"التي وضعت خالل الستينات والسبعينات األولى تنبؤ واعتمدت نماذج ال .٣٤٢
 تخطيطال سياسات رشادوتمثل هدفها الوحيد في إ.  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديستنبطتهاالذي 
مية ومتقدمة آثيرة في جميع واتبعت بلدان نا.  وزارات التعليم وتخطيط القوة العاملة وتنمية الموارد البشريةفي

غير أن نهج تخطيط القوة العاملة اتسم بانعدام المرونة والتحجر . ج إلى حدود الثمانيناتالمناطق هذه النُه
آما أنه لم يخل من .  سوق العمل ونظام تطوير المهارات في عالم ما فتئ يتغيرم إعال مجالوالمحدودية في

  ).٢٠٠٢نوغارت وشومان، (عيوب منهجية آثيرة 

من ثالث إلى عشر (ونتيجة لذلك، ظهرت نماذج تنبؤ جديدة ترآز على المدى ما بين المتوسط والطويل  .٣٤٣
ين، حتمل، وتستخدم طرائق توقع أآثر تعقيدا، وتقّدم معلومات إلى مجموعة أوسع من المستخدمين الم)سنوات

 أخرى، يستخدم قيودًاجه مشاآل منهجية وورغم أن هذه النماذج المتقدمة ال تزال توا. وتدمج اتجاهات دينامية
ار ـاإلط(ل ـعدد من البلدان المتقدمة ومتوسطة الدخل هذه الطريقة لتوفير تنبؤات منتظمة باتجاهات سوق العم

 ).٢٠٠٢نوغارت وشومان، ) (٣-٥

  ٣-٥اإلطار 
 التنبؤ بالمهارات في هولندا

 يقوم مرآز بحوث التعليم وسوق العمل التابع لجامعة ١٩٨٩ومنذ عام . يتبع في هولندا نهج تنبؤ بالغ التعقيد
ويتنبأ النموذج بمعدالت نمو . ماستريخت بإصدار تنبؤات آل سنتين، وصدرت حتى اآلن ثماني دفعات من التنبؤات

وهو ال يتنبأ بمستويات العمالة لنوع محدد من . الطلب بالنسبة إلى آل مهنة لتحليل االتجاهات في التغيرات المهنية
أنواع التعليم، لكنه يدمج باستمرار أوجه التفاعل بين العرض والطلب والتأثيرات الدينامية، مثل تكييف سوق العمل 

وتنشر المعلومات في أسواق العمل قصد . والتغييرات التكنولوجية، ضمن مخططات المهارات في مهن محددة
  .غة سياسات التعليم واالقتصاد وسوق العملتحسين اختيارات األفراد التعليمية والمهنية وإعالم ودعم صيا

 .٢٠٠٢؛ وآورفرس ودي غريب، ٢٠٠٧آورفرس وهانسن،   : المصدر

تحديد متطلبات المهارات على المدى القصير ل  بلدان آثيرة نهجا نوعيةوضعتوعالوة على ذلك،  .٣٤٤
ع هذه النهج وتحلل بيانات وبعكس نماذج التنبؤ الكمي القائمة على بيانات االقتصاد الكلي، تجم. والمتوسط

ومعلومات من مصادر آاستقصاءات المنشآت وإعالنات الوظائف الشاغرة الصادرة في وسائط اإلعالم وأفرقة 
 نهجا إدماجيا يؤدي فيه وقد وضعتوتعتمد ألمانيا اعتمادا آبيرا على النهج الكمية .  أصحاب المصلحةخبراء

  ).٤-٥ اإلطار(الشرآاء االجتماعيون دورا رئيسيا 
 

  ٤-٥اإلطار 
  شبكة فريكونز: تحديد المهارات وتوزيعها على نحو مبكر في ألمانيا

اعتمدت الحكومة االتحادية مع الشرآاء االجتماعيين في التحالف من أجل الوظائف والتدريب والقدرة على 
رات والمؤهالت في وقت ، قرارا يدعو إلى تحسين تحديد االحتياجات الجديدة من المها١٩٩٩المنافسة، في عام 

ويجمع بين . ويحدد النظام االحتياجات من المؤهالت على المستوى االتحادي والقطاعي واإلقليمي والمحلي. مبكر
ويعطي األفضلية للمعرفة النوعية قصيرة األمد بالتطورات والتغيرات المحددة في المتطلبات . طرائق ونهج متنوعة

االتحاد (الشرآاء االجتماعيون : منظمات ومؤسسات وشبكات متنوعة هيويجمع النظام بين . في سوق العمل
والمعهد االتحادي للتدريب المهني ) األلماني للنقابات ومنظمة أصحاب العمل األلمانية المعنية بالتدريب المهني

وتعمم . نزوالمؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهنيين ومؤسسات البحث في شبكة فريكو
المعارف المتعلقة باالحتياجات المتغيرة من المهارات على الفعاليات السياسية والشرآاء االجتماعيين وإدارة العمل 

وتترجم المعلومات المتعلقة بمتطلبات المهارات إلى . ومؤسسات البحث ومنظمات التعليم والتدريب وجمعيات أخرى
 .دة من قبل المعهد االتحادي للتدريب المهنيمتطلبات مؤهالت محددة وتحديد مؤهالت جدي
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 وفي بلدان أوروبية آثيرة، ُيجمع حاليا بين التحليل الكمي والنوعي بهدف تحسين تنسيق تطوير المهارات .٣٤٥
وتقوم نظم معلومات سوق ). ٢٠٠٧ إيلينا، -ستريتسكا (مع سياسات سوق العمل والسياسات الهيكلية واإلنمائية 

بتنسيق جمع معلومات سوق العمل وتجهيزها وتخزينها " التدارك" من البلدان األوروبية وبلدان العمل في العديد
وتتوخى وحدات تحليل معلومات سوق العمل، المسماة أحيانا أيضا ). ٢٠٠٣مانغوزهو، ( ونشرها واسترجاعها

 والمهنية من المهارات مراصد سوق العمل، تقديم معلومات حديثة عن اتجاهات وديناميات المتطلبات القطاعية
وتشمل مجموعات مستعملي هذه . والمهن الجديدة والمهارات التي ستنشأ عن التغيير التكنولوجي واالقتصادي

المعلومات صناع السياسات في وزارات التخطيط والتعليم والتنمية االقتصادية والعمل ومنظمات أصحاب العمل 
 والعمال والباحثين ب التوظيف العامة، وفرادى الطالإداراتوالعمال والمنشآت ومؤسسات التدريب منظمات و

 . عن عمل

) الصين( وجمهورية آوريا وسنغافورة وهونغ آونغ أيرلنداالناجحة وبخاصة " التدارك"وتعتمد بلدان  .٣٤٦
؛ تشيون، ٢٠٠٨شانهان وهاند، ( نهجا قطاعيا في تحديد االحتياجات من المهارات والتدريب ألغراض التنمية

وتربط . وتحّدد القطاعات اإلستراتيجية التي تحتاج تطويرا عن طريق عملية ثالثية). ٢٠٠٧ باول، ؛٢٠٠٨
السياسات الحكومية والترتيبات المؤسسية سياسات الصناعة واالستثمار بتطوير المهارات عن طريق تحاليل 

هج المستخدمة في هذه العملية وتشمل الن. محددة لالحتياجات المهنية واالحتياجات من المهارات حسب القطاعات
تحليل سوق العمل واستقصاءات المؤسسات والمعلومات النوعية الواردة من أصحاب المصلحة ودراسات 

 بما في ذلك تأثير ،رصد التطورات في قطاعها ) ١: (وتقوم الهيئات القطاعية بما يلي. محددة للقضايا القطاعية
 تحليل آيفية تأثير تلك التغيرات على الطلب على  )٢ (؛إلدارة الجديدةالعولمة والتغيير التكنولوجي وممارسات ا

وتترجم .  تقييم مدى امتالك آل من القطاعات للمهارات المناسبة لدعم التغيرات االقتصادية )٣(المهارات؛ 
 مثال بزيادة الوزارات المعنية المعلومات المتعلقة بمتطلبات المهارات مستقبال إلى إمداد تعليمي وتدريبي، وذلك

عدد مراآز ومؤسسات التدريب أو تقديم منح تدريب على المهارات الالزمة أو إلغاء حوافز التدريب في 
  . المجاالت ضعيفة األولوية التي يتقلص فيها الطلب على العمال

ها أول. وغالبا ما تجد البلدان النامية صعوبات في تنظيم وصيانة نظم معلومات أسواق العمل ألسباب عدة .٣٤٧
أن ممارسة استخدام معلومات سوق العمل لتوجيه نظم تطوير المهارات القائمة على الطلب ليست مفهومة فهما 

وثانيها أن بلدانا آثيرة تجد صعوبة آبيرة في وضع . حسنا في آثير من البلدان النامية والمارة بمرحلة انتقالية
وثالثها .  مثل استقصاءات األسر والقوة العاملة،ملإحصاءات أساسية لسوق العمل تقوم عليها معلومات سوق الع

آذلك يؤدي .  منتجات معلومات سوق العملومالءمةعدم وجود تعاون آاف بين المؤسسات بما يكفل مصداقية 
  ). ٢٠٠١سباربوم، (نقص التعاون إلى ضعف توزيع المعلومات المتاحة 

إنشاء وحدة )  أعاله٢-٥المبينة في اإلطار  (وتشمل إستراتيجية جنوب أفريقيا الوطنية لتطوير المهارات .٣٤٨
ج شتى لتحديد االحتياجات من المهارات، بما في وتعتمد هذه الوحدة على نُه. خاصة بمعلومات تطوير المهارات

ذلك التحليل األساسي لسوق العمل واجتماعات أفرقة أصحاب المصلحة على المستوى الوطني والقطاعي 
وتوجد الوحدة في وزارة العمل التي تدير . عقيدا لالحتياجات المقبلة من المهاراتوتحليل اقتصاد قياسي أآثر ت

بين وضع معلومات مناسبة عن عن آثب أيضا اإلستراتيجية الجديدة لتطوير المهارات، بحيث يتسنى التوفيق 
  ). ٢٠٠٤سباربوم، (سوق العمل واحتياجات صناع السياسات وأصحاب المصلحة 

ن الممكن وضع نظم جيدة لمعلومات سوق العمل وتعزيزها في البلدان النامية وبينت التجربة أن م .٣٤٩
  : والصناعية عن طريق

 تكييف معلومات سوق العمل مع احتياجات مختلف المستعملين؛ 

 تنويع مصادر معلومات سوق العمل واالعتماد على مؤسسات شتى من القطاعين العام والخاص؛ 

  والنوعية لسوق العمل؛الجمع بين المعلومات الكمية 

 إيجاد استعماالت متعددة للمعلومات ودعم المستعملين األذآياء لمعلومات سوق العمل؛ 

 تشجيع التحسينات المستمرة في جمع البيانات؛ 

 تقييم فائدة معلومات سوق العمل؛ 

  .زيادة الدعم السياسي والمؤسسي 
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  ل تنسيق تطوير المهارات من أج: دراسة حالة  ٣-٢-٥
  أيرلندانمو دينامي مستدام في 

وقد . سجلت أيرلندا نموا مبهرا في اإلنتاجية والعمالة واألجور والدخل الوطني منذ أواسط التسعينات .٣٥٠
اعتمدت خالل الثمانينات رؤية إنمائية وفهما مشترآا يقومان على التسليم بأن باستطاعة البلد، بفضل مستويات 

 تنافسيةينتج مهارات تحرك اإلنتاجية واالبتكار وروح المبادرة وتنشئ ميزات عالية من التعليم والتدريب، أن 
 للسير قدماويوفر آل من الخطة اإلنمائية الوطنية األيرلندية واتفاق الشراآة االجتماعية العشري . وتنعش العمالة

رات والصناعة وتتسم سياسات المها). ٢٠٠٨شانهان وهاند، ( إطار وضع السياسات الوطنية ٢٠١٦نحو عام 
 يتيح إطار مؤسسيوسوق العمل والبحث في أيرلندا بترابط قوي عن طريق شبكة من المنظمات المترابطة و

ويؤدي الشرآاء االجتماعيون دورا مهما في التزويد  .تنسيق السياسات بفعالية بين مختلف المجاالت السياسية
  . بالمعلومات والمشورة ودعم العملية

 التي تضطلع ، وزارة التعليم والعلومات التعليم والتدريب على المستوى الوزاريتنسيق سياسوتتولى  .٣٥١
.  معاهد التعليم العام والمهني من خالل لجان التعليم المهني وسلطة التعليم العاليتطويرمثال بتنسيق تخطيط و

 آما تضطلع من ،عاملةولة عن التدريب داخل المنشآت وتطوير القوة الؤووزارة المنشآت والتجارة والعمالة مس
ة األيرلندي والتدريب صناعيخالل سلطتها الوطنية الثالثية المعنية بالتدريب والعمالة، بتنسيق مخطط التلمذة ال

 . المستمر للقوة العاملة، بما يشمل برامج التدريب الخاصة بالعاطلين عن العمل

، باالستناد  لتطوير المهاراتباقيةاستوينسق عرض المهارات والطلب عليها مستقبال عن طريق سياسات  .٣٥٢
أنشأت الحكومة فريق الخبراء المعني ، ١٩٩٧وفي عام . إلى نظام للتنبؤ بالمهارات ومعلومات سوق العمل

باالحتياجات المقبلة من المهارات وعهدت إليه برصد جميع قطاعات االقتصاد األيرلندي وبتحديد نقص 
س فريق الخبراء ممثلين لإلدارات الحكومية والشرآاء االجتماعيين ويضم مجل. المهارات الحالي أو المستقبلي

 قنوات فعالة لجمع المعلومات والمشورة من ةوتتيح هذه الشبك. ومعاهد العلوم والبحث وسلطات التعليم والتدريب
سات نظام تحديد المهارات في مجاالت السياالصادرة عن معلومات الجميع الجهات المعنية في االقتصاد ونشر 

  . بما في ذلك البحث والتطوير والصناعة وسوق العمل وتطوير المهارات،ذات الصلة

ولة عن تقديم خدمات التدريب ؤ المس،ويقوم فريق الخبراء بالتعاون مع السلطة الوطنية للتدريب والعمالة .٣٥٣
راء المشورة إلى ويسدي فريق الخب.  معلومات نظام تحديد المهارات إلى تطوير للمهارات"بترجمة" ،والعمالة

وزارة التعليم والعلوم ووزارة المنشآت (ولتين عن التعليم وإقامة المشاريع والتجارة والعمالة ؤالوزارتين المس
آذلك تساهم وحدة . ، ويسهم على هذا النحو في اتساق السياسات داخل نظام تطوير المهارات)والتجارة والعمالة

 في هذه القوة المؤسسية، مقدمة معلومات بشأن المساواة ،اإلنمائية الوطنية التابعة للخطة ،المساواة بين الجنسين
 والتدريب برعاية الصناعيةبين الجنسين في التدريب والتمييز الوظيفي والنساء والرجال في التدريب والتلمذة 

  . ٨ فيهما والحد من التمييزاالستخدامالشرآات، فضال عن اقتراحات تتعلق بتحسين الوصول إلى التدريب و

). ٣-٥آما يلخص في الشكل  (وتساعد القوة المؤسسية في البلد على التنسيق بطرق عديدة أخرى .٣٥٤
وآالة (وتجتذب االستثمار األجنبي المباشر ) Enterprise Ireland(والمؤسسات التي تدعم المنشآت الوطنية 

تشاري الوطني المعني بالمنشآت تتعاون من خالل المجلس السياسي واالس) IDA Ireland التنمية الصناعية
وذلك بهدف تدعيم ارتدادات المهارات والتكنولوجيا من ) Forfás(والتجارة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

المنافسة، الذي يضم ممثلين لوآاالت الوطني للقدرة على مجلس الويحدد . المنشآت األجنبية إلى المنشآت المحلية
مثل تكنولوجيا (براء خارجيين، القطاعات التي تنطوي على إمكانات نمو عالية عديدة وشرآاء اجتماعيين وخ

ويتولى . ويحلل التكنولوجيات والمهارات الالزمة لدعم نموها) األحياء وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كومة في مجال المجلس االستشاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار إسداء المشورة بشأن إستراتيجية الح

ويقوم المجلس السياسي .  اللذين تنفذهما مؤسسة العلوم في أيرلندا، البحثيوبرنامجهاالعلوم والتكنولوجيا 
 آما يضطلع ،واالستشاري الوطني بتشجيع التنسيق بين البحث العلمي وتطوير المنشآت واالستثمار الداخلي

  ).٢٠٠٨هان وهاند، شان(بربط جميع تلك المعلومات بنظام تطوير المهارات 

ويعمل البلد حاليا على اجتذاب . أيرلندا دورا حاسما في نجاح االستبقائيةأدت السياسات المنسقة ووختاما،  .٣٥٥
وتقوم .  المعرفة وتطوير قطاعي الصيدلة األحيائية والخدمات المالية الدوليةفةاالستثمار في القطاعات آثي

 وتنمية قدرات البحث والتطوير وتوفير موظفين ذوي مستوى تتجمعاالسياسات والمؤسسات ببناء الخبرة وال
والمؤسسات التي تحدد متطلبات المهارات في وقت مبكر تحيل . تعليمي عال ودعم التكنولوجيات المتطورة

                  
 8 ).٢٠٠٨ يناير/ الثاني آانون(، http://www.ndpgenderequality.ie :اإللكتروني العنوان على ةمتاح   الورقة
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 المهارات باعتبارها عوامل مساهمة في التنميةتحسين سياسات 

  تنسيق السياسات في أيرلندا  :٣-٥الشكل 

وزارة المنشآت 
والتجارة والعمالة وزارة التعليم والعلوم 

وآالة التنمية الصناعية

مؤسسة العلوم في أيرلندا 

المنشآت األيرلندية 

السلطة الوطنية 
للتدريب والعمالة لجان التعليم المهني 

هيئات تضم  
شرآاء اجتماعيين 

هيئات تضم منشآت 

فريق الخبراء المعني باالحتياجات     
المقبلة من المهارات  

ني المجلس السياسي واالستشاري الوط
وم   المعني بالمنشآت والتجارة والعل

والتكنولوجيا واالبتكار 

المجلس الوطني للقدرة    
على  المنافسة   

المجلس االستشاري المعني    
 بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  

رات 
لمها
ات ا

سياس

مبكراً 
رات 

 المها
تحديد

الوآاالت 

ت البحث   
سياسا

والتطوير

الصناعة وسياسة 

االستثمار

ية 
شار
ست
 اال
س
جال
الم

وآاالت قطاع التدريب 

  

ولالستفادة من هذه القدرة ينبغي .  إن تطوير المهارات يمكن أن يكون محفزا قويا للتغيير،وملخص القول .٣٥٦
شكل سياسات تطوير المهارات عناصر ال تتجزأ من االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية العامة قصد إعداد أن ت

ويبين تحليل حاالت . القوة العاملة والمنشآت الغتنام الفرص الجديدة واتباع نهج نشط في التعامل مع التغيير
: ة أن سياسات تطوير المهارات الفعالةبلدان حققت نجاحا ال يستهان به في بدء ومواصلة عمليات نمو دينامي

تبني القدرة على التكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتنويع األنشطة االقتصادية؛ تدعم مسار تعلم متوافق مع 
فرص النمو وأولوياته؛ تنشئ مؤسسات لجمع المعلومات وتقاسمها مما يساعد على استباق االتجاهات والربط 

ويتطلب التنسيق بين الوآاالت وأصحاب المصلحة ومعاهد التدريب . يهابين عرض المهارات والطلب عل
  . وأصحاب العمل والعمال درجة من التعقيد المؤسسي تقتضي بدورها حوارا اجتماعيا فعاال
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  مرفق
  ٩ مقارنةمع مجموعة بلدان" التدارك"مقارنة بيانات التعليم لبلدان 

 للفرد مقابل الناتج المحلي اإلجمالي 
   ٢٠٠٠لقوة الشرائية تعادل ا

 ١ )بالدوالر األمريكي(

التعليم االبتدائي  
 ٢)بالنسبة المئوية(

متوسط سنوات  
 التعليم

 ١٩٧٥أيرلندا 
  )متوسط غير مرجح(مجموعة المقارنة 

 ألرجنتينا 
 اليونان 
 البرتغال 
 جنوب أفريقيا 
 إسبانيا 

  9 840 
11 010 

11 132
12 432
8 997
9 625
12 861

96.50 
78.62 

93.40
84.80
64.10
61.40
89.40

7.09 
4.85 

6.30
5.91
2.77
4.55
4.74

 

 ١٩٧٥آوستاريكا 
 )متوسط غير مرجح(مجموعة المقارنة 

 الجزائر 
 البرازيل 
 المكسيك 
 نيكاراغوا 
 بيرو 
 أوروغواي 

5 681 
5 718 

4 834
5 560
6 474
5 973
5 298
6 171

88.30 
66.33 

33.50
73.10
72.00
54.50
73.00
91.90

5.14 
3.79 

2.01
2.99
3.93
2.99
4.61
6.20

 

 ٣ ١٩٦٠جمهورية آوريا 
 )متوسط غير مرجح(مجموعة المقارنة 

 الجمهورية الدومينيكية 
 هندوراس 
 هايتي 
 تايلند 
 سري النكا 
 غانا 
 ليبيريا 
 موزامبيق 
 تونس 

1 226 
1 268 

1 302
1 398
1 055
1 078
1 378
1 300
1 230
1 327
1 343

56.20 
34.24 

64.70
43.10
9.80
63.10
72.90
20.50
10.60
14.50
9.00

4.25 
1.81 

2.70
1.87
0.78
4.30
3.94
0.97
0.67
0.48
0.61

 

 ١٩٩٠فيتنام 
 )متوسط غير مرجح(مجموعة المقارنة 

 الكونغو 
 جمهورية أفريقيا الوسطى 
 آينيا 
  بيساو-غينيا  
 نيبال 
 رواندا 
 ودانالس 

1 153 
1 204 

1 292
1 267
1 124
1 002
1 036
1 036
1 674

86.80 
41.00 

60.40
37.10
65.10
22.80
24.50
43.60
34.10

3.84 
2.41 

5.13
2.35
3.65
0.65
1.55
2.10
1.64

  ).آوريا جمهورية عدا (العالمية التنمية مؤشرات الدولي، البنك: المصدر  ١
   :من مستقاة التعليم سنوات ومتوسط االبتدائي تعليمبال المتعلقة المعلومات  ٢

Barro, R.J. and Lee, J.-W. (2000). International Data on Educational Attainment: Updates and Implications. CID Working Paper No. 42. Data 
tables: http://www.cid.harvard.edu/ciddata/barrolee/appendix_data_tables.xls, 24 Nov. 2007. 

 .http://www.ckan.net/package/read/econ-gdp-historical, 24 Nov. 2007  :آوريا بجمهورية خاصة بيانات   ٣
  

                  
) لةالمظل الخانات في (المقارنة مجموعات بلدان اختيرت وقد". التدارك "ببلدان المسّماة هي سوداء خانة في أسماؤها الواردة البلدان   9

" التدارك "بلد فيها بدأ التي الفترة أساس على السنة اختيرت وقد. للفرد اإلجمالي المحلي بالناتج يتعلق فيما مشابهة مستويات لتسجيلها
 المعنية البلدان بين الفارق الجدول ويبين. والنمو االقتصادية األنشطة وتنويع الجديدة التكنولوجيات وتطبيق التصنيع المعني

 .التعليم سنوات ومتوسط األساسي التعليم مستوى على المقارنة ومجموعات



 

  ٦الفصل 

  مهارات تستجيب إلى محرآات التغييرلتطوير السياسات 
  التكنولوجيا والتجارة وتغير المناخ: العالمية

ضمان عمل الئق والمحافظة عليه، وتحقيق التقدم ... قدرة الفرد على " امالقابلية لالستخد"يعني تعبير 
التوصية رقم ." (داخل المنشأة وبين الوظائف والتكيف مع التغيرات في التكنولوجيا وفي ظروف سوق العمل

 .)د(٢، الفقرة ١٩٥

التطورات : هي عالمي، بقوى شديدة ومترابطة منظور من ،إن التغيير في أماآن وأسواق العمل مدفوع .٣٥٧
وانتشارها العالمي، وزيادة التجارة واالستثمار ) السيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(التكنولوجية السريعة 
 تغير المناخ والحاجة الماسة إلى  إلى ذلك حديثًاأضيفالمنافسة في األسواق العالمية، واشتداد األجنبي المباشر و

استطاعة هذه العوامل مجتمعة أن تحدث تحوالت آبيرة في النظم االقتصادية وب. تحسين إدارة الطاقة والنفايات
 ). ك٢٠٠٧أ؛ مكتب العمل الدولي ٢٠٠٦مكتب العمل الدولي، (في جميع مناطق العالم 

 الدور االستراتيجي الذي يؤديه تطوير المهارات في تحقيق األهداف االقتصادية ٥ولقد بحث الفصل  .٣٥٨
ويبحث هذا الفصل آيفية . صا من حيث التغيير التكنولوجي والتنويع والتنميةواالجتماعية الوطنية، خصو

ويعتمد الفصل . مساعدة سياسات المهارات أيضا على وضع استجابات فّعالة لتغييرات االقتصاد خارجية المنشأ
ثل الهدف ويتم. التكنولوجيا والتجارة وتغير المناخ:  هي،على أمثلة لثالثة محرآات تغيير عالمية معاصرة

على تكلفة الالمزدوج في االستفادة من الفرص الناشئة عن زيادة اإلنتاجية والعمالة والتنمية فضال عن تخفيف 
 يشير الفصل إلى األهداف الثالثة ،وهكذا.  على نحو سلبي بالتغييرات العالميةين المتأثر،العّمال والمنشآت

التوفيق بين عرض المهارات الجديدة :  أال وهي،١لسياسة تطوير المهارات آما ورد وصفها في الفصل 
  .والطلب عليها؛ تيسير التكيف وتخفيف تكاليفه؛ مواصلة عملية تنمية دينامية

  بناء القدرات االجتماعية على دعم التدارك التكنولوجي  ١- ٦
 يقترن  إلى دور المهارات والمؤهالت التكنولوجية األساسي في االبتكار والتنويع، من المهم أننظرًا .٣٥٩

أن قاعدة مهارات عتيدة تعزز إلى  برنامج العمالة العالمي شيروي. التغيير التكنولوجي بتطوير المهارات
  .قيماإلنتاجية والعمالة بتمكين المنشآت من االرتقاء على نحو أسهل في سلسلة ال

ة نحو تلك الحدود ناميالبلدان الوفي حين تعمل البلدان المتقدمة على دفع الحدود التكنولوجية، تخطو  .٣٦٠
ويتيح التقليد االستثمار في قطاعات غير تقليدية وتطبيق التكنولوجيات الجديدة ). ٦، الصفحة ٢٠٠٧األونكتاد، (

وسيفضي االنتقال إلى هيكل إنتاج أآثر تعقيدا وتنويعا إلى نمو . على مجموعة أوسع من األنشطة االقتصادية
 . التنافسية في األسواق العالميةطويل األمد في اإلنتاجية والدخل والقدرة

ويعني ذلك . وتتسم المرحلة الحالية من التغيير التكنولوجي بأوجه تكامل قوية بين التكنولوجيا والمهارات .٣٦١
ويتسم التغيير . أن من الواجب تعزيز المهارات والتكنولوجيا في آن معا لضمان استدامة التنمية ونمو اإلنتاجية

  : ، منهامن حيث المهارات نتيجة عوامل عدةالتكنولوجي أيضا بتحّيز 

العّمال الماهرون أآثر استعدادا لتعلم التكنولوجيات الجديدة وتطبيقها؛ فحتى مجرد اعتماد التكنولوجيات  
  ؛)٢٠٠٣البنك الدولي، (ة العاملة يستدعي حدا أدنى من التعليم العام والتدريب لدى القوالقائمة 

آسيموغلو (وافز تحث الشرآات على استحداث تكنولوجيات آثيفة المهارات ينشئ توافر عمال ماهرين ح 
  ؛ )٢٠٠١وبيشكه، 
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بودري (ال بد من توافر مهارات هندسية وعلمية وإدارية آبيرة على المستويات التكنولوجية العليا  
 ). ٢٠٠٥وباتريك، 

 محددات ، وهيكل المهاراتويشكل مستوى المهارات والمؤهالت في مجتمع ما ونوعية التعليم والتدريب .٣٦٢
وإذ تقوم جميع البلدان النامية بتحسين ). ٢٠٠٨زاآمان، (مهمة لقدرة المجتمع على التحكم في التكنولوجيات 

ويقيم هذا الفرع صالت بين . ألقاليممهاراتها، تتسم عملية بناء القدرات االجتماعية بتباين آبير بين البلدان وا
 ومستوى ونوع التكنولوجيات التي تجتذبها األقاليمب في مختلف البلدان ومستويات ونظم التعليم والتدري

  . وتعتمدها

  قاعدة عتيدة من المهارات العامة واألساسية  ١-١-٦
 لدى وغ مستوى أدنى من التحصيل العلميمن الالزم، في مرحلة مبكرة من التطوير التكنولوجي، بل .٣٦٣
 بعض البلدان على  إلى مساعدةران مع أجور منخفضة نسبيًا توافر أساس تعليمي جيد باالقتأدىوقد . السكان

 . ومتدنية المهارات مثل المالبس واألحذيةاليد العاملةاجتذاب االستثمار في قطاعات آثيفة 

غير أن التصنيع في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غالبا ما يقتصر على تجهيز منخفض المستوى  .٣٦٤
زد على ذلك ). ٢٠٠٣األونكتاد، (ستهالآية بسيطة موّجهة إلى األسواق المحلية للموارد الطبيعية وصناعة سلع ا

ومستوى التعليم . أن نسبة آبيرة من العمالة في العديد من هذه البلدان توجد في المشاريع التجارية الصغيرة
 المائة  في٦١)  سنة فما فوق١٥(متوسط نسبة المتعلمين من البالغين فوق ، وال ي جدًااألساسي منخفض

وفي االقتصاد غير المنظم في بلدان أفريقية آثيرة ال تمّكن الوسيلة المتداولة لتوفير ). ٢٠٠٧اليونسكو، (
، الشباب من تعّلم أحدث ٢ غير الرسمية، آما أشير إليه في الفصل صناعيةالمهارات، أي التلمذة ال

 غير الرسمي، صناعيةالرتقاء بنظام التلمذة الويعتمد عدد من البلدان حاليا سياسات ترمي إلى ا. التكنولوجيات
تشمل األمثلة بنن (بما في ذلك إدخال تحسينات على تعّلم المهارات التقنية والمعارف النظرية على السواء 

 ).وتوغو والسنغال وغانا ومالي

، مهارات  والمهارات االجتماعية واللغوية والتعامل مع اآلخرينزبونوالمهارات األساسية، مثل خدمة ال  .٣٦٥
وتجمع األنشطة في مجاالت خدمات . مهمة الجتذاب واعتماد تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الجديدة

األعمال ومعالجة البيانات، مثل مراآز االتصاالت وخدمات الدعم، بين استخدام تكنولوجيا اتصاالت رفيعة 
بيا، لكن العّمال يحتاجون إلى مهارات والمحتوى التكنولوجي للعمل منخفض نس. ةمهرشبه المستوى وعّمال 

واغتنمت بلدان شرق البحر الكاريبي فرصة أسواق الخدمات الجديدة لتحتل أولى . لغوية واجتماعية وتواصلية
وقد .  منخفضي التكلفة في تصدير خدمات معالجة البياناتة مهرشبهدرجات اقتصاد المعرفة باستخدام عّمال 

 في مجال المعلومات واالتصاالت يتقاضون شبه مهرةتصاالت ممتازة وعّمال اجتذب الجمع بين تكنولوجيا ا
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ( شرآات آثيرة من الواليات المتحدة نحو البلدان الجزرية ،أجورا منخفضة نسبيًا

  ).٦١، الصفحة ٢٠٠٥

التصنيع المعتمد على التكنولوجيا  تساعد قاعدة واسعة من المهارات األساسية البلدان على اجتذاب ،وهكذا .٣٦٦
إذ يعمل الجمع بين المهارات األساسية العامة ومهارات التعّلم . متدنية، آما تضمن قابلية القوة العاملة للتدريبال

  .مدى الحياة آمحّفز في االنتقال إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى

  نطاق التعليم الثانوي وهيكله ونوعيته  ٢-١-٦
عية التعليم الثانوي والتدريب دورا مهما في بناء القدرات االجتماعية على التطوير يؤدي نطاق ونو .٣٦٧

وقد استثمرت أيرلندا وجمهورية آوريا وآوستاريكا بقدر آبير في التعليم الثانوي بغية . التكنولوجي والصناعي
 مساعدات آبيرة ١٩٧٣ وتلقت أيرلندا، عند دخول الجماعة االقتصادية األوروبية في عام. حث وتيرة التصنيع

 استثمرت جزءا آبيرا منها في إصالح التعليم بهدف تدعيمه على المستوى ،من الصندوق االجتماعي األوروبي
واستثمرت آوستاريكا بانتظام في التعليم وتطوير المهارات واستطاعت توفير التعليم المجاني . الثانوي

 باالعتماد على ما وفرته من أموال من إلغاء الخدمة ،١٩٤٨منذ عام  التاسع واإلجباري والشامل حتى الصف
 ساعد ذلك على اجتذاب تصنيع التكنولوجيا الرفيعة مثل اإللكترونيات قدو). ٢٠٠٨مونخي نارانخو، (العسكرية 

  ).٢٠٠٨؛ شانهان وهاند، ٢٠٠٥تي فلدي، (والبرمجيات 

 حيث انتقلت من ٢٠٠٠ و١٩٦٠عامي وطورت بلدان أسيوية آثيرة تعليمها الثانوي في الفترة.٣٦٨ ما بين  
وفي المقابل، رّآزت بلدان آثيرة من أمريكا . مستويات متدنية من التكنولوجيا والتنويع إلى مستويات أعلى

الالتينية على تطوير تعليمها العالي مّما أّدى إلى ارتفاع متوسط عدد سنوات الدراسة، لكن ذلك لم يؤّد إلى هيكل 
وعلى سبيل المثال، يتساوى . القدرات االجتماعية العامة الالزمة للتدارك التكنولوجيوتوزيع تعليميين عّززا 
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ويبدو أن . اقتصاد المعرفةواعتبرت الكفاءات في الرياضيات والعلوم أيضا عنصرا مهما في االنتقال إلى  .٣٦٩
توسيع قاعدة المعرفة العلمية له تأثير اقتصادي أآبر من تشكيل دفعات صغيرة من العلماء ذوي التدريب العالي 

  ). ٢٠٠٣البنك الدولي، (العاملين في مجال البحث والتطوير 

  المهارات التقنية والمهنية ومهارات البحث والتطوير   ٣-١-٦
 التقنيين والمهنيين على مستوى التعليم الثانوي والعالي مهمان جّدا العتماد إن التعليم والتدريب .٣٧٠

 ويقتضي االنتقال من تكنولوجيات متدنية إلى تكنولوجيات متوسطة وعالية .تكنولوجيات أآثر تطورا وتعقيدا
وفي جمهورية آوريا .  المواضيع التقنية في التعليم العاليوفي في المهارات المهنية والتقنية  آبيرًااستثمارًا

 في انتقال االقتصاد من تكنولوجيا  حاسمًاوسنغافورة، أّدى التعليم والتدريب المهنيان في المرحلة الثانوية دورًا
انظر ( من عملية التصنيع األولىملة ومتدنية المستوى إلى تكنولوجيا أآثر تطورا خالل المرحلة االعاليد آثيفة 

  ).١-٦اإلطار 

   ١-٦اإلطار 
 التعليم والتدريب المهنيان في جمهورية آوريا وسنغافورة

أّدى التعليم والتدريب المهنيان في جمهورية آوريا دورا حاسما في انتقال االقتصاد من صناعات تعتمد يدا 
وعقب . عاملة آثيفة ذات مهارات متدنية ومتوسطة إلى تكنولوجيات أآثر تطورا وتصنيع ثقيل وصناعات آيميائية

خطة تنمية اقتصادية واسعة النطاق في الستينات مّددت الحكومة التعليم األساسي حتى الصف المتوسط، وأقرت تنفيذ 
التدريب المهني على المستوى الثانوي من خالل معاهد ثانوية مهنية، وأنشأت آليات جامعية من المرحلة األولى 

مهارات ال الناشئ في نقصال إلى ذلك، استبقت الحكومة وإضافة. تضم صفين لتمديد التعليم التقني حتى المرحلة العليا
.  تنفيذ ماهرينيوأقرت نظام تدريب عام غير رسمي في إطار وزارة العمل بهدف زيادة اإلمداد بحرفيين وموظف

 واقترن الدعم المكثف للصناعات الثقيلة والكيميائية في السبعينات بزيادة تطوير التعليم المهني الرسمي وغير الرسمي
وعالوة على ذلك، نّص قانون خاص للتدريب . وبترآيز على العلوم والهندسة في آليات جامعية من المرحلة األولى

 في المائة ١٥ موظف بتدريب ٥٠٠ على وجوب قيام الشرآات التي تستخدم أآثر من ،١٩٩٤ معتمد في عام ،المهني
  . من قوتها العاملة

وشملت جهود سنغافورة من .  خالل مرحلة التصنيعأهميةسنغافورة أقل ولم يكن التعليم والتدريب المهنيان في 
 إضافة سلك مهني إلى التعليم الثانوي وإقامة ، قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى في أواسط السبعيناتإلىأجل االنتقال 

م في البداية لتمويل معاهد تقنية ثانوية مشترآة مع ألمانيا وفرنسا واليابان، وإنشاء صندوق لتطوير المهارات استخد
آما وضعت سنغافورة، عن طريق مجلس التدريب . تحسين مهارات العّمال وقدرة أصحاب العمل على تقديم التدريب

 سلسلة من البرامج الرامية إلى تطوير مهارات األشخاص ،١٩٧٠ الذي أنشأته في عام ،المهني والصناعي
لهدف العام في دعم تعزيز قاعدة االقتصاد الصناعية وتنويعها وتمثل ا. القوة العاملةوجودين أصًال في عداد الم

 نقائص على مستوى تعليم القوة بسببوالتأآد من عدم تعثر االنتقال نحو أشكال من اإلنتاج ذات قيمة مضافة أعلى 
  .العاملة وتدريبها

 .٢٠٠٨؛ تشيون، ٢٠٠٧؛ باول، ٢٠٠٤ غاني، -مان ثع  : المصادر

ي قامت به إسرائيل وأيرلندا وآوستاريكا والهند في صناعة البرمجيات وتكنولوجيا والتطوير الناجح الذ .٣٧١
يمكن أن يفسر عموما بتوافر إمداد آبير من المهارات والمؤهالت القيمة في على الصعيد العالمي، المعلومات 

را وغامبرديال، أرو(مجال تكنولوجيا المعلومات، وبخاصة وفرة المتخرجين في ميدان الهندسة والتكنولوجيا 
 ونتيجة لذلك آانت تلك البلدان على أهبة االستعداد واستطاعت اغتنام الفرص العالمية عندما أتيحت). ٢٠٠٤

وتمكنت أيرلندا وآوستاريكا من استهداف المنشآت متعددة الجنسية عن طريق وآاالت النهوض باالستثمار، . لها
معلومات واالتصاالت الالزمة الجتذاب االستثمار األجنبي وتدريب العّمال بسرعة على مهارات تكنولوجيا ال

مداد اإل) بما في ذلك العائدون(وفي إسرائيل وأيرلندا بصفة خاصة زاد تدفق المهاجرين الماهرين . المباشر
 .المهارات المتخصصة في تكنولوجيا المعلوماتب

ة من حيث مجموع المسجّلين في وتمثل جمهورية آوريا والصين والهند حاليا البلدان الرائدة الثالث .٣٧٢
 في المائة من مجموع ٤٤ قد بلغت ١٩٩٥ نسبتها في عام آانتفقد . التخصصات التقنية في التعليم العالي

109 



 ونمو العمالة والتنمية مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية

والقطاعات . وتزداد أهمية البحث والتطوير باعتماد البلدان واستيعابها المزيد من التكنولوجيات المعقدة .٣٧٣
وبزيادة تعقيد التكنولوجيات تزداد أهمية البحث ". مإمكانات التعل"آثيفة المعرفة هي األآثر دينامية من حيث 

والتطوير لرصد التكنولوجيات واستيعابها وتكييفها وتخفيض تكاليف نقلها والحصول على تكنولوجيات ال تتاح 
وآانت جمهورية آوريا وسنغافورة قد استثمرتا بقدر آبير بالفعل في تنمية . بسهولة عن طريق التراخيص

 القتصاد المعرفة، بينما بدأت أيرلندا مؤخرا في الترآيز على البحث ًاالبحث والتطوير استعدادالقدرات في مجال 
ونما البحث والتطوير في الصين آنسبة من الناتج . والتطوير بهدف االنتقال إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى

منظمة األمم  (٢٠٠٢ي عام  في المائة ف١٫١ إلى ١٩٩٧ في المائة في عام ٠٫٧المحلي اإلجمالي من نحو 
ويعكس ذلك إستراتيجية الصين المتمثلة في االنتقال بالتصنيع ). ٦٣، الصفحة ٢٠٠٥المتحدة للتنمية الصناعية، 

ة في بعض تطورمنحو التكنولوجيات المتوسطة والسعي في اآلن ذاته إلى التدارك في ميدان التكنولوجيات ال
 .فةالقطاعات واالنتقال إلى اقتصاد المعر

والتقسيم المهني على .  مختلفًا تأثيرًا، على الرجال والنساء،وقد يؤثر التغيير التكنولوجي داخل البلدان .٣٧٤
فاستقطاب المهارات بين نخبة من العّمال . أساس نوع الجنس يمكن أن يؤبد الثغرة الرقمية أو التكنولوجية

أو العارضين المؤقتين العمال  في التقنيات أو ةشبه المهرالمختصين الماهرين في التكنولوجيا وعامة العّمال 
 ما وغالبًا.  النساء للعمل في القطاعات أو المهن الجديدةإعداد يمكن أن يحول دون  متواضعًاالذين يتلقون تدريبًا

 وإذا ترآزت النساء في الوظائف متدنية. الحاجة إلى العّمال ذوي المهارات المتدنيةمن يقلل التغيير التكنولوجي 
بيازياتو، (المهارات، صرن أآثر عرضة من الرجال نسبيا لتأثيرات التغيير التكنولوجي النوعية والكمية 

تكنولوجيا ال قد ال تحدث تفرقة آاملة في األدوار بين الرجال والنساء في بعض ميادين ،وفي المقابل). ٢٠٠٧
ياز ما، إذ ال يتعين عليهن تجاوز اآلراء التي وتحظى النساء الالتي يبدأن العمل في هذه المجاالت بامت. الجديدة

  ".آعمل للرجال"تعتبرهن دخيالت على ما شاع قبوله 

  زيادة فوائد التجارة واالستثمار إلى أقصى  ٢- ٦ حد 
  وتخفيض تكاليف ذلك إلى أدنى حد

تمام  الصالت بين التجارة واالستثمار األجنبي والعمالة والتنمية في الفترة األخيرة موضوع اهآانت .٣٧٥
وعلى سبيل المثال، أجرى مكتب العمل الدولي . متزايد من جانب منظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى

منظمة  /مكتب العمل الدولي( دراسة مشترآة مع منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة والعمالة ٢٠٠٦في عام 
أن ) ٢٧٥، الفقرة ٢٠٠٤(بالبعد االجتماعي للعولمة وبّينت اللجنة العالمية المعنية ). ٢٠٠٧التجارة العالمية، 

  ".جميع البلدان التي استفادت من العولمة استثمرت إلى حد آبير في نظم تعليمها وتدريبها"

  المنافسةالقدرة على المهارات والتكنولوجيا من أجل   ١-٢-٦
 ًا وتواجه بلدان عديدة قيود.إن الفوائد الناجمة عن التجارة ليست مجرد أثر تبعي لالنفتاح على التجارة .٣٧٦

شديدة من جانب العرض وتسعى من ثم إلى تنمية القدرات االجتماعية آي يتسنى لها االستفادة من التجارة 
ويمكن أن تكتسب البلدان ميزات .  دينامية ومواصلتهاإنمائيةواغتنام الفرص العالمية من أجل إرساء عملية 

ويمكن أن تعزز قدراتها اإلنتاجية وقدرتها على االستجابة إلى . ناميةنسبية جديدة عن طريق هذه العملية الدي
وبقدرات اجتماعية قوية يمكن لالقتصادات أن تغتنم الفرص الناشئة في . انفتاح التجارة وعلى التعامل مع التغيير

طوير التكنولوجي فالقدرات االجتماعية والت. األسواق الدولية وأن تكون قادرة من ثم على االستفادة من التجارة
واالنتقال إلى أنشطة اقتصادية غير تقليدية أمور تساعد على إعداد االقتصادات لالستفادة من الفرص واإلمكانات 

 . المتاحة بواسطة التجارة

وتوجد في أفريقيا أدنى .  البلدان بحسب أدائها في التعليم وفي تصدير السلع المصّنعة١-٦ويصنف الشكل  .٣٧٧
فلم تشارك معظم البلدان : لساعة في العالم لكن متوسط مستويات التعليم هو األدنى أيضاعن اتكاليف العمل 

وتصّنف هذه البلدان في أدنى الجهة . األفريقية في النمو العالمي للصادرات الصناعية وتنويع مواقع اإلنتاج
  .اليسرى من الشكل

بمتوسط (اعية ومستويات التعليم ويبين الشكل وجود ارتباط وثيق بصفة خاصة بين الصادرات الصن  .٣٧٨
. في بلدان آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية)  سنة من العمر١٥األشخاص الذين جاوزوا دراسة سنوات 
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 بصرف النظر عن ،غير أن نسبة الصادرات الصناعية في بلدان أمريكا الالتينية عادة ما تكون منخفضة .٣٧٩
هذه العالقة أن التعليم وتطوير المهارات في معظم بلدان فقدان ويفهم من . متوسط مستوى التحصيل التعليمي

القدرة على الجتماعية الالزمة لتنويع الصادرات وأمريكا الالتينية ال يساهمان آما يجب في تنمية القدرات ا
 . الدوليعلى الصعيد المنافسة 
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 التكنولوجيا والتجارة وتغير المناخ: العالمية مهارات تستجيب إلى محرآات التغييرلتطوير السياسات 

  تعزيز القدرة على التكيف  ٢-٢-٦
لمجاالت ذات الصلة تتخذ أهمية متزايدة في تطوير المهارات والقدرة إن التدابير المعتمدة في شتى ا .٣٨٠

ويذآر من هذه . الالزمة لالستفادة من الفرص الناشئة عن التجارة والتكيف مع التغيرات الناتجة عن ذلك
   . المساعدة الخارجية والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي:المجاالت الثالثة

 " من الواضح  أن النفاذ إلى األسواق العالمية ال يحث في حد ذاته االستثمار في : المساعدة الخارجية " ٣٨١.١
وتفتقر بلدان آثيرة إلى الموارد ). ٢٠٠٦شتغليتس وتشارلتون، (قدرات عرض جديدة في البلدان األقل نموا 

اسية الالزمة الالزمة لالستثمار في تنمية الرأسمال البشري والمعرفة والمعلومات والمؤسسات والبنية األس
 إلى مّد البلدان ، المتخذة مؤخرًا،المعونة من أجل التجارةوترمي مبادرة . إلزالة الحواجز الداخلية أمام التجارة

منظمة التعاون والتنمية  (استعدادها للتجارةاألقل نموا بمزيد من المساعدة قصد تعزيز قدراتها التجارية وتحسين 
 ). ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ارة العالمية، منظمة التج/في الميدان االقتصادي

 الذي ،، حّددت فرقة عمل منظمة التجارة العالمية نطاق المعونة من أجل التجارة٢٠٠٦يوليه  /وفي تموز .٣٨٢
  : يشمل ما يلي

وتقديم الدعم المؤسسي بالتجارة ، بما في ذلك تدريب الموظفين المعنيين السياسة والضوابط التجارية 
 لها؛االمتثال اقات التجارية والتكيف مع القواعد والمعايير ووالتقني لتيسير تنفيذ االتف

 بما يشمل النهوض باالستثمار وتوفير خدمات المعلومات والتدريب لبناء قدرات المؤسسات ،تنمية التجارة 
والمنشآت وإقرار خدمات دعم األعمال وتعزيز إقامة الشبكات بين القطاعين العام والخاص والتجارة 

  وتحليل األسواق؛اإللكترونية

متوسطة؛ وعادة ما ال المنشآت الصغيرة ونمية بالترآيز على القطاع الخاص وت،بناء القدرات اإلنتاجية 
 تكون برامج التدريب في هذا السياق موجهة إلى المؤسسات أو المنشآت الداعمة للتجارة؛

 ؛البنية األساسية المتصلة بالتجارة 

 .التكيف المتصل  بالتجارة

 وإزالة المستوى النظري رّآزت المعونة من أجل التجارة حتى اآلن على البنية األساسية المادية لىوع .٣٨٣
الحواجز من جانب العرض، وأعطيت أهمية قليلة نسبيا لتنمية القدرات االجتماعية الالزمة لالستفادة من 

تطوير المهارات من جهة وسياسات وسيكون من المفيد إذن زيادة الترآيز على تنسيق سياسات التعليم و. التجارة
أن يؤخذ في الحسبان بصفة خاصة دور بناء القدرات من وال بد . التكنولوجيا واالبتكار من جهة أخرى

 . ١على القدرة التنافسية للصادرات واحتياجات الحد من الفقر وتأثيره االرتقاء بهاالتكنولوجية و

 " فبينما تنمو . ارية إلى تغييرات في الترآيبة المهنية للعمالةتؤدي السياسات التج :  الحماية االجتماعية "٣٨٤.٢
تتراجع قطاعات أخرى تفقد قدرتها يحتمل أن القطاعات التصديرية وتنمو معها فرص العمالة ذات الصلة، 

والتكيف المتصل بالتجارة ونظم الحماية االجتماعية الشاملة أمور من شأنها . التنافسية نتيجة لزيادة الواردات
ومن المجاالت األخرى التي يمكن أن . سير االنتقال بين الوظائف وتخفيف التكلفة االجتماعية لفقدان الوظائفتي

 المساعدة الخارجية المقّدمة لتصميم السياسات وتطوير المؤسسات ، المعونة من أجل التجارةبرنامجيرّآز عليها 
 .صحاب العمل إلى المرونةألمن وحاجة أإلى االتي يمكنها التوفيق بين حاجة العّمال 

بأن العّمال ) ٢٠٠٥ (وتفيد دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مؤخرًا .٣٨٥
المزاحين بسبب انفتاح التجارة أآثر تضررا من العّمال الذين يفقدون وظائفهم نتيجة التغيرات التكنولوجية أو 

ا يقضون فترات بطالة أطول ويتكبدون خسائر أآبر في األجور عند فعادة م. الهيكلية أو تباطؤ االقتصاد الكلي
وعادة ما يكون العاملون في القطاعات المتراجعة أآبر سنا وأقل تعليما وتكون مهاراتهم . عودتهم إلى العمل

وإذا لم يجدوا وظيفة جديدة في القطاع ذاته، وهذا ما يحدث في الغالب على . متخصصة في مهنة وقطاع محددين
 .األرجح، تفقد مهاراتهم التقنية والمهنية وقدراتهم الضمنية المتخصصة قيمتها في سوق العمل

 االجتماعي نحو معالجة فقدان الوظائف الناجم عن ضمانغير أن من الصعب توجيه تدابير التدريب وال .٣٨٦
يات المتحدة وتدابير مماثلة  آما بّينه برنامج مساعدة التكيف التجاري في الوال،التجارة حتى في البلدان المتقدمة

                  
 البنية بأهمية ًاصريح ًااعتراف هناك أن "إلى) ١٨١ الصفحة ،٢٠٠٧ األونكتاد، (نموًا البلدان أقل بشأن ٢٠٠٧ عام تقرير خلص   1

  ". تدارآه يجب فادح إخالل وهذا. جدا ضعيف التكنولوجية القدرات بتنمية االهتمام لكن المادية، األساسية
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 ونمو العمالة والتنمية  اإلنتاجيةمهارات من أجل تحسين

 "  في األسواق الداخلية شديدةيؤدي تحرير التجارة إلى تغيرات هيكلية ومنافسة  : الحوار االجتماعي"  ٣٨٧.٣
الة في التوفيق بين أوجه االختالف بشأن آيفية زيادة فوائد رفع وتبّين أن الحوار االجتماعي وسيلة فّع. والدولية

ويبحث العّمال عن مصدر أمن . المشارآة في األسواق العالمية إلى أقصى حد والتقليل من تكاليفه إلى أدنى حد
اق وتتوخى المنشآت في هذا الصدد تعزيز المرونة والقدرة على االستجابة إلى أسو. وارتقاء من خالل التدريب

أما الحكومات فتسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية الدولية والتطور التكنولوجي . تزداد منافسة ودينامية) دولية(
وتسّلط هذه البرامج المختلفة ). ٢٠٠٦شومان وآخرون، ( واإلدماج االجتماعي اإلنصافوالتنمية اإلقليمية و

 ). ب٢٠٠٨؛ نوبلر، ٢٠٠٧هييس، (ح والتكيف ضغطا هائال على نظم التدريب خالل عملية التغيير واإلصال

وفي ألمانيا على سبيل المثال، ال بد من التوفيق بين مصالح الشرآات في التحديث استجابة إلى التغيرات  .٣٨٨
وتفاوضت مجالس أصحاب العمل والعّمال بشأن . العالمية ومصالح العمال في التدريب من أجل حماية وظائفهم

تماد العمل الجماعي آشكل جديد من أشكال تنظيم العمل وإعداد القوة العاملة بصفة اتفاقات داخلية من أجل اع
وتفاوض العّمال بشأن الحق في . وأّدى ذلك إلى زيادة اإلنتاجية على مستوى المنشأة. منهجية عن طريق التدريب

وفي ). ب٢٠٠٨بلر، نو(التدريب المستمر لضمان قابليتهم لالستخدام في الشرآة وفي أسواق العمل الخارجية 
بوضع أساس ، وذلك النمسا أيضا ساعد الحوار االجتماعي على إدارة عملية التكيف الهيكلي في صناعة الحديد

وساهم الحفاظ على الموارد البشرية . لتقديم حلول مشترآة بخصوص إعادة التدريب والحماية االجتماعية
وتتكيف مع التكنولوجيات الجديدة في خدمة مصالح حديثًا المحلية وتنميتها بحيث تتوافق مع القطاعات الناشئة 

وتبين أمثلة أخرى أيضا فعالية الحوار االجتماعي على مدى فترات مطّولة من التغيير في . المنشآت واالقتصاد
اإلطار (وعلى المستوى الدولي والوطني أو القطاعي )  المتعلق بسنغافورة٢-٦اإلطار (التكنولوجيات واألسواق 

 ).المتعلق بقطاع تجارة التجزئة ٣-٦

   ٢-٦اإلطار 
 القابلية لالستخدام وتكيف سوق العمل في سنغافورة

تمثل وآالة تنمية القوة العاملة في سنغافورة الهيئة المرآزية المسؤولة عن تنسيق جميع قضايا رأس المال 
ويتمثل هدفها على المدى . ت وإعادة التدريبوتتولى تعزيز قابلية العّمال لالستخدام عن طريق زيادة المهارا. البشري

البعيد في مساعدة العّمال على الحفاظ على وظائفهم مزودين بأحدث المهارات والتعاون مع أصحاب العمل من أجل 
وتستجيب برامج التدريب الخاصة بالشباب . تعزيز ممارسات الموارد البشرية في نظام يشجع التعلم المتواصل

ل إلى احتياجات القوة العاملة عن طريق مخطط التدريب التعاوني للبالغين ومبادرة تدريب والكهول من العّما
وتقدم المبادرة النموذجية للتدريب على المهارات دروسا لتجديد المهارات واالرتقاء بها بواسطة . الموظفين الكهول

  . برنامج لبعض الوقت يقدَّم نهارا أو مساء وفي عطل نهاية األسبوع
.  الوآالة أيضا فرصا العتماد المهارات المهنية أو التقنية التي يكتسبها العّمال خارج نظام التعليم الرسميوتتيح

أما برنامج تجديد مهارات القوة العاملة في . ويساهم ذلك في االعتراف بالمهارات وإمكانية نقلها وقابليتها لالستخدام
وتتولى مؤسسات . تماد المهارات عن طريق دورات تدريبية مكثفةاالقتصاد الجديد فهو عبارة عن برنامج سريع الع

، من قبيل معهد اإلدارة في سنغافورة وجمعية سنغافورة للتدريب والتنمية ومعهد سنغافورة للموارد خاصة أيضًا
  . البشرية، تقديم دورات تدريبية مختومة بشهادات لالرتقاء بمهارات العّمال

ضائها وتدريبهم عن طريق برنامج إعادة تطوير المهارات، الذي أقّر في بداية وتساهم النقابات في تعليم أع
وأنشأ مؤتمر النقابات الوطني أيضا . تدريب عّمال قطاع الخدمات) إعادة(المطاف في قطاع التصنيع ثم ُعّمم لدعم 

. مهارات المكتبية دورة تدريبية تتعلق بمهارات تكنولوجيا المعلومات وال٤٠صندوق تعليم وتدريب يدعم نحو 
 في المائة من إجمالي األجور ١وتساهم المنشآت في تنمية القوة العاملة بواسطة ضريبة تطوير المهارات بنسبة 
  .ويمكنها المطالبة باسترجاع معظم تكاليف التدريب من صندوق تطوير المهارات

  .٢٠٠١؛ وونغ، ٢٠٠٤ غاني، -؛ عثمان ٢٠٠٧ ليغيت،   :المصدر
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   ٣-٦ار اإلط
 ربط مهارات عمال تجارة التجزئة بالمتطلبات التكنولوجية الجديدة

وتعد . اعتمدت أقوى الشرآات وأآثرها تنافسا في قطاع تجارة التجزئة التكنولوجيات الجديدة في مرحلة مبكرة
اهم هذه وتس. تكنولوجيا تحديد الترددات الراديوية بإحداث ثورة في عمليات سالسل العرض ومحالت التجزئة

التكنولوجيا في تعزيز التحكم في تلك العمليات إلى حد آبير بفضل مدى القراءة غير المحدود وخصائصها الفريدة في 
االجتماع الثالثي بشأن االنعكاسات  (٢٠٠٦واستنتج اجتماع ثالثي لمنظمة العمل الدولية في عام . ترقيم السالسل

سبتمبر / أيلول٢٠-١٨التكنولوجيات المتقدمة في تجارة التجزئة، جنيف، االجتماعية والعمالية بفعل تزايد استخدام 
أن هذه التكنولوجيات تزيد اإلنتاجية وتحسن نوعية خدمات المستهلك وتنمي قدرة التجارة على المنافسة ) ٢٠٠٦

  .وتتيح فرص عمل للعّمال على اختالف مستويات تعليمهم وتدريبهم ومؤهالتهم

، إذ تيسر أتمتة واسعة النطاق للوظائف متدنية المهارات، يتوقع أن تزيح نسبة آبيرة غير أن هذه التكنولوجيا
وقد يصعب على العديد من هؤالء العّمال االنتقال إلى وظائف أخرى والتكيف معها . من القوة العاملة في القطاع حاليا

لبحث آيفية اقتران ) ٢٠٠٨نوفمبر /ثانيتشرين ال(وستعقد منظمة العمل الدولية منتدى عالميا . دون تحسين مهاراتهم
التغيير التكنولوجي داخل الشرآات بالحوار االجتماعي، بما في ذلك فهم التأثير على الوظائف والتقليل إلى أدنى حد 
من فقدان الوظائف والزيادة إلى أقصى حد في إمكانات اآتساب المهارات والتدريب لدعم القابلية لالستخدام وتحسين 

  .المشاريع وقدرتها التنافسيةإنتاجية 
 http://www.ilo/org/public/english/dialogue/sector/techmeet/tmart06 .   :المصدر

  دور المنشآت متعددة الجنسية في تطوير   ٣-٢-٦
  وجياالمهارات ونقل التكنول

 المنشآت متعددة الجنسية سّباقة إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة آما أنها آثيرا ما تكون تكون ما غالبًا .٣٨٩
أآثر اعتمادا من الشرآات المحلية على رؤوس مال ومهارات آثيفة وتحتاج إلى عّمال مزودين بمعارف تقنية 

ستثمار األجنبي المباشر والمنشآت متعددة الجنسية وتجتذب بلدان نامية آبيرة اال). ٢٠٠٠الل، (مثل المهندسين 
بنية ربط نظامها المعرفي الوطني بالنظام المعرفي العالمي وتطوير المهارات الضمنية واالستفادة من 

 غير أن هذا التعّلم ليس تلقائيا، ولم يتلق العديد من البلدان األقل نموا وأقل البلدان نموًا. االرتدادات التكنولوجية
هذه النقطة ويبقى النقاش بشأن ). ٢٠٠٧األونكتاد، ( ارتدادات معرفية ضئيلة من المنشآت متعددة الجنسية سوى
، وال بد من إجراء المزيد من البحوث التطبيقية لفهم أفضل السبل التي يمكن أن تسهم بها المنشآت متعددة مفتوحًا

ئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة ويقدم إعالن المباد. الجنسية في بناء القدرات االجتماعية
توجيهات إلى المنشآت متعددة الجنسية والحكومات ) ٤د، الصفحة ٢٠٠٦مكتب العمل الدولي، (االجتماعية 

 ).٤-٦انظر اإلطار (العّمال في هذا المجال منظمات ومنظمات أصحاب العمل و

   ٤-٦اإلطار 
  لمنظمة العمل الدوليةإعالن المبادئ الثالثي توجيهات في مجال التدريب واردة في 

 بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية
... . ينبغي أن تضع الحكومات، بالتعاون مع آل األطراف المعنية، سياسات وطنية للتدريب والتوجيه المهنيين "

  ".تها التدريبيةويكون هذا هو اإلطار الذي تتبع داخله المنشآت متعددة الجنسية سياسا
المستويات بتدريب مناسب، حسب آل تزويد عّمالها في البلد المضيف على ... وتكفل المنشآت متعددة الجنسية"

 -  عند االقتضاء -وتمارس هذه المسؤولية . ... االقتضاء، من أجل تلبية احتياجات المنشأة وسياسات التنمية في البلد
حاب العمل ومنظمات العّمال والمؤسسات المحلية أو الوطنية أو الدولية بالتعاون مع سلطات البلد ومنظمات أص

  ".المختصة
وينبغي أن تشارك المنشآت متعددة الجنسية التي تمارس عملها في بلدان نامية، شأنها شأن المنشآت الوطنية، "

التي ينبغي أن  ... تشجعها الحكومات المضيفة، وتدعمها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال... في برامج، 
تهدف إلى التشجيع على اآتساب المهارات وتنميتها وتقديم التوجيه المهني، وتديرها األطراف التي تدعمها إدارة 

وينبغي أن تقدم المنشآت متعددة الجنسية، حيثما آان ذلك عمليا، الخدمات للعاملين ذوي الخبرة والمهارة . مشترآة
  ...".ي تنظمها الحكوماتللمساعدة في برامج التدريب الت

وينبغي أن توفر المنشآت متعددة الجنسية داخل المنشأة آكل فرصا لتوسيع خبرة اإلدارة المحلية في مجاالت "
 ....".مناسبة مثل العالقات الصناعية، بالتعاون مع الحكومات، 
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 ونمو العمالة والتنمية  اإلنتاجيةمهارات من أجل تحسين

شر في إستراتيجيات النمو ويبين التحليل التطبيقي أن استراتيجيات دمج سياسات االستثمار األجنبي المبا .٣٩٠
والتنمية القائمين على التصدير آانت أنجح من نهج استبدال الواردات، ويعزى جزء من ذلك إلى الحوافز 
. األقوى المقّدمة إلى المنشآت متعددة الجنسية من أجل نقل المهارات وأحدث التكنولوجيات إلى البلد المضيف

ر قادرة على المنافسة في األسواق الدولية، عليها استخدام أحدث ولكي تكون الشرآات الموّجهة إلى  التصدي
وتتحّمس المنشآت ). ٢٠٠٧موران وولنبرغ، (التكنولوجيات وإجراءات التحكم في النوعية وتقنيات اإلدارة 

ويؤدي ذلك إلى نقل أفقي . متعددة الجنسية أيضا لالستثمار في تدريب موظفيها المحليين المهنيين واإلداريين
وعندما يكون المنتجون المحليون . لمهارات والتكنولوجيا بين المنشأة متعددة الجنسية والشرآات التابعة لهال

جزءا من الشبكات وسالسل القيم العالمية، تحتاج المنشآت متعددة الجنسية إلى الحفاظ على شبكات التوريد 
لذلك تتحّمس لتقديم التدريب المهني في العمل . )٣آما نوقش في الفصل (حدود التنافسية الواإلمداد المحلية على 

دين والمتعاقدين من الباطن والزبائن واالستثمار في التعليم العالي بواسطة تعاون وثيق مع روخارجه للمو
 .الجامعات ومراآز البحث والتطوير وإنشاء مراآزها التدريبية الخاصة

زيز ارتدادات المهارات والمعارف من وتؤدي السياسات والمؤسسات الحكومية دورا.٣٩١  مهما في تع 
المنشآت متعددة الجنسية إلى االقتصاد المحلي باجتذاب استثمار أجنبي مباشر ذي قيمة مضافة أعلى ومنشآت 
متعددة الجنسية آثيفة االعتماد على التكنولوجيا والمهارات وبتمكين االقتصاد المحلي من التعلم من تلك 

 المحلية أو في سالسل القيم العالمية تجمعات المنشآت في الاتإضافة إلى شبكوالمشاريع المشترآة . المنشآت
يمكن أن  تساعد على إقامة تعاون بين المنشآت متعددة الجنسية وبين االقتصاد المحلي وأن تيسر من ثم تدفق 

بواسطة شبكات ويمكن للمنشآت أن تنظم التدريب واالرتدادات التكنولوجية على نحو فعال . المعارف والمهارات
 ).٢٠٠٨زاآمان، (التعلم واالبتكار تلك 

 أن المشاريع ،وتبين أدلة من بعض االقتصادات الكبيرة، وبخاصة جمهورية آوريا والصين والهند .٣٩٢
المشترآة بين المنشآت المحلية والدولية في إطار إستراتيجية متسقة للتنمية الموجهة نحو التصدير من أجل 

وقامت هذه البلدان أوال باجتذاب المنشآت . عادت بالنفع على التعلم على مستوى القطاعالتدارك التكنولوجي قد 
لمشاريع أعطت األفضلية لو. متعددة الجنسية في قطاعات مختارة بإتاحة النفاذ إلى األسواق المحلية عمومًا

استثمارية ال يستهان بها واآتسبت نتيجة لذلك قدرات تكنولوجية و. المشترآة للنهوض بالتعلم ونقل التكنولوجيا
وتقدم صناعة السيارات في البلدان الثالثة مثاال معّبرا فيما . وبات باستطاعتها تنويع هيكل إنتاجها وصادراتها

يتعلق بإقامة شبكات تعّلم فيما بين المنشآت وعلى المستوى القطاعي برمته تشمل شرآات السيارات الدولية 
 ).٥-٦اإلطار (ن المحليين ديروشرآات الترآيب المحلية والمو

   ٥-٦اإلطار 

 شبكات التعّلم في قطاع السيارات الصيني والهندي

تصّدر الصين والهند مجموعة واسعة من المنتجات بالغة التطور تفوق ما يمكن توقعه على أساس مستويات 
 حاسما في تطوير هذا االستثمار وأدت شبكات التعلم دورا. وتوّجه صادراتها نحو السلع عالية اإلنتاجية. دخلها للفرد

  .وهذه القدرة اإلنتاجية

ووجدت شرآات ترآيب السيارات المحلية مثل شرآة . وحّررت الهند قطاع صناعة السيارات في التسعينات
، )اليابان(، وهي مشروع مشترك بين الحكومة الهندية وشرآة سوزوآي موتور )MUL(ماروتي أوديوغ المحدودة 

، وهي شرآة محلية رائدة في ترآيب السيارات، نفسها مضطرة إلى (TELCO)ودة الخاصةوشرآة تلكو المحد
  :االستجابة إلى نوعين من المعايير

  معايير النوعية الدولية التي وضعتها شرآات تصنيع السيارات العالمية التي تدخل السوق الهندي؛  

 . نيةمعايير المحتوى المحلي العالية التي تحددها اللوائح الوط 

وعادة ما تعتمد صناعة السيارات في الهند على شرآات موردة صغيرة عديدة، لذلك شّكلت االستجابة إلى 
إال إقامة صالت وثيقة مع ) تلكو ومول(فما آان من شرآتي الترآيب . معايير النوعية الدولية تحديا بالنسبة إليها

ديهما، وتحويل سلسلة العرض إلى سلسلة رهارات مووقامتا، عن طريق تلك الصالت، بتحسين قاعدة م. ديهمارمو
 قامتوأنشأت الشبكة عملية تعّلم قطاعية و. دينرتعّلم قائمة على عالقة تعاون وتبادل بين شرآتي الترآيب والمو

  .تنمية القدرات التكنولوجية والشبكية واإلنتاجية على مستوى القطاعب

: "...  التسعينات دورا أساسيا في بناء القدرات االجتماعيةوأّدى المستثمرون األجانب في الصين منذ منتصف
رودريك، " ( آانت الصين قد رحّبت بالشرآات األجنبية فقد أرادت من  ذلك على الدوام تعزيز قدراتها المحليةلئن

 ويتعين على المستثمرين األجانب إقامة مشاريع مشترآة مع الشرآات المحلية لضمان). ١٨ و٧، الصفحتان ٢٠٠٦
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 .١٨ و٧، الصفحتان ٢٠٠٦؛ رودريك، ٢٠٠٤؛ راوو، ٢٠٠٤ أوآادا،   :المصدر

. د ارتدادات محدودة يوجه االستثمار األجنبي بصفة عامة نحو الموارد الطبيعية مّما يوّلأفريقياوفي  .٣٩٣
فاالستثمارات في التعدين مثال غير دارجة في االقتصادات المحلية بما أن صالتها األمامية والخلفية في البلدان 

ويستنتج األونكتاد أن السياسات الوطنية لم تجد بعد رافعات لتعزيز تأثير تدفقات أعلى من . المضيفة قليلة
، ٢٠٠٧األونكتاد، ( المنشآت المحلية نميةء القدرات التكنولوجية المحلية أو تاالستثمار األجنبي المباشر على بنا

  ).٤٢ و٤١الصفحتان 

   تغير المناخ٣- ٦
ولطالما شّكلت . يشّكل تغير المناخ أحد المحرآات الرئيسية للتغيير إلى جانب التكنولوجيا والتجارة.٣٩٤  

قتصادية واالجتماعية مسألة مهمة على جدول أعمال التنمية المستدامة ودمج حماية البيئة في أهداف التنمية اال
 ،المنشآت المستدامةتعزيز واالستدامة البيئية جزء ال يتجزأ من هدف . الوطني والدوليعلى المستوى السياسات 

  . الذي تتوخاه منظمة العمل الدولية

 وسيتأثر مستوى العمالة .وتغير المناخ هو اآلن أآثر الشواغل إلحاحا على جدول أعمال التنمية المستدامة .٣٩٥
سيما في الزراعة وصيد األسماك  ال(وهيكلها واالحتياجات من المهارات على نحو مباشر باالحترار العالمي 

وبالسياسات المعتمدة على الصعيد المجتمعي والوطني والدولي للتصدي لتغير المناخ وآثاره ) والسياحة والتعدين
 ). ٢٠٠٥معهد الموارد العالمية وآخرون، (

ين   وال يزال معرفة وإدراك تبعات تغير المناخ والسياسات ذات الصلة على العمالة والمهارات محدود.٣٩٦
عدم تقييم قرارات سياسات المناخ من منظور العمالة "ويساهم ذلك في تفسير سبب ). ٢٠٠٨آونت وماتشيبا، (

وأبرز المدير العام لمكتب العمل الدولي، ). ١٨٢، الصفحة ٢٠٠٦االتحاد األوروبي لنقابات العّمال، " (إال نادرا
ضرورة إجراء بحوث ) ك٢٠٠٧مكتب العمل الدولي،  (٢٠٠٧في تقريره إلى مؤتمر العمل الدولي في عام 

 . بهدف تحديد نطاق وطبيعة تغير العمالة الذي سيصاحب االنتقال إلى أنماط إنتاج واستهالك أآثر استدامة

أن تدار على نحو فّعال من  االنتقال السابقة أن عملية االنتقال ال بد وتبّين العبر المستخلصة من تجارب .٣٩٧
وأنه ينبغي اتخاذ خطوات من أجل تيسير تكيف أسواق العمل للزيادة إلى أقصى حد من فرص الوظائف الجديدة 

 مكتب العمل(وسيؤدي تطوير المهارات دورا رئيسيا في هذه العملية .  فقدان الوظائفالحتماالتوالتصدي 
 ).ك٢٠٠٧الدولي، 

  :وتطوير المهارات مهم لسياسات التخفيف والتكيف على السواء .٣٩٨

  الحد من األثر السلبي لالحترار العالمي؛ سياسات التكيفتتوخى  

 إلى الحد من االحترار العالمي ذاته بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وإنشاء سياسات التخفيفترمي  
 . اقتصاد منخفض الكربون

  ١-٣-٦  مهارات تعزز قدرة أضعف الفئات على التكيف
الجتماعية  . إن تدابير تحسين القدرة على التكيف مع تأثير تغير المناخ ينبغي أن تستهدف أضعف الفئات ا٣٩٩

فعادة ما يكون الفقراء في البلدان النامية، العاملون في غالب األحيان في الزراعة في . والمناطق الجغرافية
 المناطق المنخفضة أشّد الناس تأثرا ألن نشاطهم االقتصادي وسكانه قاحلة أو قاحلة، مناطق استوائية أو شب

  ).٢٠٠٢أبراموفيتش وآخرون، (وموقعهم الجغرافي هما األآثر حساسية للمناخ 

 البلدان النامية قادرة على رصد اتجاهات المناخ وتأثيرها على األنشطة اإلنتاجية تكونأن من وال بد  .٤٠٠
د الجوية الزراعية التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية اسبيل المثال، تساعد لجنة األرصوعلى . المحلية

على تدعيم المهارات والكفاءات المهنية لألرصاد الجوية الزراعية في البلدان النامية بتقديم التدريب وخدمات 
 تنشئ األحوال الجوية المتغيرة ويوجد طلب آبير على تلك المهارات حيثما. المشورة إلى المجتمع الزراعي

 ).٢٠٠٥ولكر،  (غاباتحاجة إلى تدابير تكيف فيما يتصل بالمحاصيل والماشية وال
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 التكنولوجيات الجديدة واختيار المحاصيل وتنويعها واآتساب مهارات االطالع علىلذلك ال بد من تحسين  .٤٠١
ق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، ؛ الفري٢٠٠٧شتيرن، (تطبيق تلك المعارف في المجتمعات الزراعية 

 في بلدان آثيرة في أفريقيا وفي البرازيل بغية توسيع خيارات المزارعين تنويع الزراعاتواعتمد  .)أ٢٠٠٧
 نقل هذه المعارف إلى ٤ونوقش في الفصل ). ب٢٠٠٧الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، (

وفي الزراعة وغيرها من القطاعات . ين من استخدامها إلدارة مستقبلهمالمجتمعات الريفية وتمكين المزارع
وضع بالمتأثرة سلبا، ال بد من قيام الحكومات والشرآاء االجتماعيين ونظم التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين 

تغيرات البيئية من التكيف مع تلك الالمحلية وصياغة وتنفيذ تدابير فّعالة تمكن العمال والمنشآت والمجتمعات 
وتقدم االستجابة اإلقليمية . واسعة النطاق ومع السياسات العامة واالتفاقات الدولية الرامية إلى حماية البيئة

والمجتمعية إلى القيود المفروضة على صيد األسماك في منطقة تعتمد على الصناعة مثاال لنوع المؤسسات 
  ).٦-٦اإلطار (الالزمة لبناء القدرة على التكيف 

   ٦-٦اإلطار 
 التنويع داخل مجتمعات صيد األسماك اإلسبانية: االستجابة إلى تغير المناخ

يفيد االتحاد األوروبي بأن إسبانيا تضم المناطق اإلحدى عشرة األآثر اعتمادا على قطاع مصائد األسماك في 
تدابير ستدعي ي) ات حماية البيئةبسبب تناقص األرصدة وسياس(واحتمال خسارة أو تقليص الصيد . االتحاد برمته

والفئات المستهدفة هي . ويشمل التنويع تربية األسماك وأنشطة جديدة غير بحرية. عاجلة للتنمية وخلق الوظائف
الكهول والمسّنون من الرجال الذين تعّلموا حرفتهم عن طريق التجربة التطبيقية والحاصلين على تعليم أو تدريب 

ابة إلى التزام جميع أصحاب جستراتيجية اإلاوتستند .  دخل األسرةاستكمالالت من أجل محدودين والنساء العام
  : المصلحة وتسخير جميع  األصول المؤسسية للمنطقة على النحو التالي مثًال

مصائد األسماك تتوقف على الظروف الجغرافية بالنسبة ل في رّدها بدائل واعدة للعمل نقابة العّمال العامةحّددت 
 بما في ذلك إعادة التدريب في حدود االستثمارات الالزمة لتطبيق هذه ،ى تدريب العمال المتأثرين وأفضلياتهموعل

  . البدائل
 قدراتها في شكل مشورة تكنولوجية وإدارة وتوعية وتدريب متخصص الجامعات ومراآز التدريبوتسخر 

  . لتحسين قدرة العّمال على التكيف
ن غاليسيا تتألف حصرا من نساء يعملن في جمع المحار وصنع الشباك جمعية م، GUIMATURوجمعية 

وتقوم الجمعية بنشر .  في أعقاب دورات تدريبية ممّولة من المساعدات األوروبية٢٠٠٤ورتقها، أنشئت في عام 
 دخلهن استكمالالثقافة البحرية الحرفية التقليدية لجنوب غاليسيا بواسطة طرق وأنشطة سياحية تمّكن النساء من 

ويالقي هذا النهج ترحيب الجهات المعنية لما يدّره من دخل ولطريقته .  أو العطل الموسميةتوقف الصيدخالل مواسم 
  ). آومبادوس(في تثمين وحماية التراث الثقافي للبلدة البحرية الغاليسية المعنية 

الحصول على دعم تقني ومالي من  وتنفيذ األفكار التي يقدمها عّمال مصائد األسماك أنفسهم دعيمويتطلب ت
وتؤدي مختلف المنتديات والشبكات وفضاءات تبادل اآلراء دورا أساسيا في تعميم . خارج المجتمعات المتأثرة

المبادرات وتقاسم المعارف بشأن التجارب الجارية في مناطق أو بلدان أخرى، وفي التعّلم من مشاآل المبادرات 
  .األخرى ونقاط قوتها

  . www.guimatur.org/main.aspx   :المصدر

  "الخضراء"المهارات والقدرات المتصلة بالوظائف  : التخفيف  ٢-٣-٦
يحتاج تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتيسير االنتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون إلى مجموعة  .٤٠٢

والطاقة المتجددة . ي والمتنوعة على المستوى المهني والتقني واإلدارالجديدةواسعة من المهارات 
والتكنولوجيات ذات الكفاءة الطاقية، فضال عن السياسات والمؤسسات الداعية إلى االنتقال من أنشطة آثيفة 

 أمور تزيد الطلب على مهارات جديدة ومتنوعة من أجل ممارسة ،الكربون إلى أنشطة منخفضة الكربون
يوشيم ومادرلينر، " (البنية"فيما يسّمى بالوظائف ، في حين ستتراجع المهارات المستخدمة "وظائف خضراء"

٢٠٠٣ .( 

 بتقييم التأثير الصافي المحتمل لسياسات التخفيف ،وقامت دراسات متعددة، السيما في البلدان الصناعية .٤٠٣
 إلى مهارات جديدة متنوعة ،غير أن االقتصادات تحتاج، آما في حالة التكنولوجيا والتجارة. ٢على العمالة

                  
   2 .٢٠٠٨ وماشيبا، آوندت ؛٢٠٠٤ آليانس، أبولو ؛٢٠٠٥ األوروبية، المفوضية مثال، انظر
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المطلوبة في المهن " الخضراء"وتقوم بلدان آثيرة بوضع سياسات وبرامج تدريب استجابة إلى المهارات  .٤٠٤
 تخصيص ،٢٠٠٧ المعتمد في عام ،وفي الواليات المتحدة يجيز قانون الوظائف الخضراء. الجديدة أو المطّورة

لوظائف قطاع الطاقة النظيفة من أجل تصميم  مليون دوالر سنويا لتمويل تدريب العّمال ١٢٠مبلغ أقصاه 
وتصنيع وترآيب وتشغيل وصيانة مجموعة من التكنولوجيات المبتكرة المعتمدة على طاقة متجددة والمتسمة 

ويزداد أيضا الطلب على المهارات المهنية الجديدة من جانب الحرفيين والمهندسين . ٣بالكفاءة الطاقية
اء والتأهيل الخضراء أو ذات الكفاءة الطاقية في ألمانيا، ويحثه التحالف األلماني المعماريين نتيجة ألشغال البن

 وهو اتفاق مشترك بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والنقابات والمنظمات غير ،من أجل العمل والبيئة
ظمات األعمال، ومقدمو التدريب من القطاع الخاص والجامعات وغرف التجارة ومن. الحكومية المعنية بالبيئة

برنامج (من قبيل جمعيات الحرف اإلقليمية، جهات استجابت إلى برامج التدريب المستمر وقامت بتطويرها 
 ). ٢٠٠٧األمم المتحدة للبيئة، 

.  مع برامج تطوير المهاراتقطاع الطاقة المتجددةوفي جنوب أفريقيا ُنّسق التدارك التكنولوجي في  .٤٠٥
 اعتماد تكنولوجيات طاقة ، التي وضعتها الحكومة،)٢٠٠٣(قة بالطاقة المتجددة وتدعم الورقة البيضاء المتعل

وتقوم الحكومة .  وظيفة٣٥٠٠٠قادرة على خلق ) تسخين المياه بالطاقة الشمسية والوقود األحيائي(متجددة 
اج الديزل بتصميم مهارات مهنية جديدة في الزراعة وذلك مثال فيما يتعلق بزراعة محاصيل زيتية ألغراض إنت

وفي الصين، اعتمدت الحكومة الخطة الوطنية ). ٢٠٠٦فيزاجي وبراساد، (األحيائي والتسخين بالطاقة الشمسية 
 متيحة بذلك فرص عمل جديدة للعديد من ،٢٠١٠-٢٠٠٣لبناء تجهيزات الغاز األحيائي الريفية للفترة 

درات التقنية الالزمة لتشغيل وصيانة هاضمات وبغية تدارك نقص الق. المزارعين العاطلين في المناطق الريفية
 ٢٠٠٥ شخص حتى عام ٤٠٠٠ لى دورة تدريبية، وُمنح ما يزيد ع٤٠الغاز في مقاطعة شانكسي، ُنظمت 

 ة،وال تزال البحوث مستمر). ٢٠٠٧آوهنت وماتشيبا، (الشهادة الوطنية للتقني المتخصص في الغاز األحيائي 
 بل أيضا فيما يتعلق بتكاليفه وفوائده البيئية على المدى ، األحيائي فحسببشأن المهارات وأسواق الوقود ال

 . الطويل

، ال بد من توافر المؤهالت والقدرات االجتماعية للتحكم التقني في العملية النفايات والتدويروفي قطاع  .٤٠٦
والمبتكرين الذين  عن استحداث تكنولوجيات جديدة وتسهيل ظهور أجيال جديدة من المصممين  فضًال،وإدارتها

وال تزال تلك المهارات . يأخذون في الحسبان بصفة آاملة ترآيب المواد المستخدمة لتصنيع المنتجات
والمؤهالت غير آافية عموما في الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين وفي قطاع األعمال 

 خطة وطنية ترة المادية في صدارة جدول أعمالها، وصاغ اليابان التدوير ومجتمع الدوتوأدرج. والقطاع العام
 ).٢٠٠٥حكومة اليابان، ( النظم المناسبة وضعتشمل بناء القدرات عن طريق التعاون والدعم التقنيين بهدف 

تمكن الحكومة والشرآاء توال بد من تحسين معرفة تأثير تغير المناخ على العمالة والمهارات آي  .٤٠٧
. ق بشأن حلول مشترآة لمواجهة تحديات تغير المناخ على مستوى البلد والقطاع والشرآةاالجتماعيون من االتفا

) ما يسّمى بالمهارات الخضراء للوظائف الخضراء(وتبرز األمثلة المذآورة أعاله أن تطوير المهارات المناسب 
ا يؤدي إلى تعزيز التنمية  مم،يمكن أن يقّدم دعما فّعاال لخلق وظائف جديدة عن طريق تدابير التخفيف والتكيف

 مساعدة العّمال المتأثرين على تجديد مهاراتهم وبناء قدرات لكنه سيكون من الالزم أآثر فأآثر أيضًا. المستدامة
  .أضعف العّمال في البلدان النامية آيما يتسنى لهم االستجابة بفعالية أآبر إلى النتائج المحلية للتغيرات المناخية

أن تنهض بالمنشآت المستدامة والتنمية المستدامة آما بّينه المدير لسياسات الداعمة لكن وفي اآلن ذاته يم .٤٠٨
المنشآت بشأن تعزيز  في توطئته الستنتاجات المناقشة العامة ، خوان سومافيا،العام لمكتب العمل الدولي

 ):ه٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، (المستدامة 
 نظرًا -التي تغذي المنشآت السديدة المؤسسات ونظم اإلدارة قوية إنما يقوم على تتعزيز المنشآت المستدامة 

ضمان الجمع بين الموارد يقوم على آما أنه . األسواق القوية والفعالة تحتاج إلى مؤسسات قوية وفعالةألن 
  أشكاًاللك ذستدعيوي. اإلنتاجية عزيزتتحقيق االبتكار وتوخيًا ل المالية والطبيعية على نحو عادل وفّعالالبشرية و

تحقيق أقصى قدر من الجودة في الحياة مال والمجتمع لضمان المنشآت والعجديدة من التعاون بين الحكومات و
   .ديمومة المعمورةوالحفاظ في الوقت ذاته على ،  ومستقبًالحاضرًا ،والعمالة

                  
   http://www.worldwatch.org (Oct. 2007).  3 انظر التفاصيل، على لالطالع
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قابات ومنظمات ، يبرز هذا العرض الموجز قيمة الجهود المبذولة من قبل وزارات العمل والنوختامًا .٤٠٩
أصحاب العمل في سبيل دمج قضايا واستراتيجيات تطوير المهارات في تصميم السياسات المتعلقة بالتجارة 

ولة عن تصميم السياسات وتنفيذها ؤلذلك ال بد من التنسيق مع الوزارات والوآاالت المس. والتكنولوجيا والبيئة
تزويد العّمال وأصحاب العمل ) ١: (م وتطوير المهاراتلتعليالوطنية لنظم الفي تلك المجاالت آي تستطيع 

بناء القدرات الوطنية على إدارة ) ٢ (؛والشابات والشبان بالمهارات الالزمة للقطاعات والوظائف الناشئة
وإذا لم تعتمد تدابير من هذا القبيل، . االنتقال من القطاعات والمهن المتراجعة إلى القطاعات والمهن النامية

 األمر إلى نقص في المهارات وارتفاع تكاليف التكيف الفردي واالجتماعي وضياع فرص إنعاش سينتهي
 .  اإلنتاجية وحث وتيرة نمو العمالة وزيادة التنمية

  



 

   التقريرمنبثقة عنالتوجهات السياسية الرئيسية ال

  االستجابة للطلب على المهارات من حيث  - ١
  المالءمة والنوعية

ارس ومعاهد التدريب والمنشآت على منح مهارات عالية الجودة وعلى تلبية االحتياجات زيادة قدرة المد 
  .  على وجه السرعةالمهاراتمن المتغيرة 

إتاحة التعليم األساسي جيد النوعية على نطاق أوسع باعتباره حقا أساسيا ورآيزة من رآائز التدريب  
  .المهني والتعلم المتواصل والقابلية لالستخدام

 لمنح المهارات والمعارف باعتبارها أساسا من أسس األنشطة رسميةغير الالصناعية تطوير نظم التلمذة  
  .  تطورًاآثراألعلى والتكنولوجيات األمضافة القيمة الذات 

المهارات المطلوبة في ومهارات العمال بين فعال الفعلي وال الربطتسهيل االعتراف بالمهارات من أجل  
  ).رف النظر عن مكان اآتساب المهاراتبص(المنشآت 

تعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة للنساء والرجال في الحصول على ما هو مناسب وجيد من التعليم والتدريب  
  . المهني والتعلم في مكان العمل وعلى العمل المنتج والالئق

حرومين لمساعدتهم على استهداف خدمات التدريب واالستخدام النساء والرجال في مجموعة السكان الم 
عمل منتج ومن أجل المساهمة في التنمية االقتصادية الحصول على تحقيق إمكانياتهم من أجل 

  .واالجتماعية

من تحسين قدرة مؤسسات سوق العمل على جمع ونشر معلومات موثوقة وحديثة العهد بشأن االحتياجات  
ولتقديم اإلرشاد أآثر استنارة  المصالح بخيارات المهارات في أسواق العمل الحالية آأساس لقيام أصحاب

  .الوظيفي

التدريب على مستوى المنشأة وعلى المستويين القطاعي والوطني مجال تشجيع الحوار االجتماعي في  
  . بغرض تحسين مالءمة التدريب على المهارات الحتياجات السوق

   تكاليف التكيفخفيفت  - ٢
 في التكنولوجيا أو السوق أو المناخ  المنشآت المتضررة من التغيراتتعزيز قدرة العمال المتضررين و 

  . على التكيف مع الظروف الجديدة

الحد من احتمال تعرض النساء والرجال للبطالة أو البطالة الجزئية طويلة األمد، عن طريق تحديث  
ع التغيرات وانعكاساتها بشكل استباقي، ال سيما من خالل توقجديدة المهارات واآتساب العمال مهارات 

  .على تطوير المهارات

إتاحة التدريب ميسور التكلفة على المهارات والمهن الجديدة على نطاق أوسع آجزء من الفرص المتاحة  
  . للتعلم المتواصل بهدف الحفاظ على قابلية العمال لالستخدام وعلى استدامة المنشآت

لعمل في العمالة من خالل الجمع بين التدريب واإلرشاد الوظيفي تشجيع إعادة إدماج العمال العاطلين عن ا 
  .وخدمات االستخدام

تيسير االنتقال بين الوظائف عن طريق تعزيز تدابير الحماية االجتماعية بالتنسيق مع سياسات سوق العمل  
  . النشطة
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اآلخذة في التردي إلى زيادة قدرة الحكومات وأصحاب العمل على إدارة فعالة لالنتقال من القطاعات  
  . أنشطة وقطاعات أآثر تنافسية

  .تشجيع الحوار االجتماعي في التدريب من أجل عمليات تكيف فعالة 

  استدامة عملية تطوير حيوية  - ٣
تعزيز سياسات تطوير المهارات باعتبارها مكونا استراتيجيا من مكونات استراتيجيات وخطط التنمية  

  .الوطنية

 طويرتساق التعليم األساسي والتدريب المهني وخدمات االستخدام مع سياسات البحث والتدعم تنسيق وا 
  .والصناعة والتجارة والتكنولوجيا واالقتصاد الكلي

تعزيز القدرات االجتماعية على االستعداد للتكنولوجيات الجديدة والفرص الناشئة في األسواق المحلية  
  .والعالمية

  .لتعلم المتواصل لةمستمرعملية تسهيل  

تحسين قدرة نظم معلومات سوق العمل على استحداث وتحديث ونشر المعلومات بشأن االحتياجات  
  .  السياسات التطلعية الخاصة بتطوير المهاراترشادالمستقبلية المتعلقة بالمهارات إل

ظم لالعتراف توسيع نطاق الحصول على تدريب جيد النوعية في االقتصاد غير المنظم واستحداث ن 
 بغرض مساعدة العمال وأصحاب العمل على االنتقال رسميبالمهارات المكتسبة خارج إطار التدريب ال

  . إلى االقتصاد المنظم

 العمال ومؤسسات و أصحاب العمل وممثلويقوم من خاللها الوزارات وممثلمؤسسية ترتيبات إنشاء وحفظ  
المهارات، ال سيما بسبب التغيرات في التكنولوجيات ن مالتدريب باالعتراف باالحتياجات المتغيرة 

  .والتجارة والمناخ، وباالستجابة لها

  . تعزيز قدرة المنشآت المحلية على استيعاب المعارف والمهارات الجديدة 

  .تشجيع االستثمار في التدريب على المهارات فيما يخص المهن والوظائف الجديدة 

التدريب من أجل بناء الثقة المؤسسية وخلق التوافق االجتماعي في مجال  تشجيع الحوار االجتماعي في 
  .اآلراء وتسهيل تنسيق السياسات والتعاون بين أصحاب المصالح



 

  نقاط مقترحة للمناقشة

 وما هي التحديات ،آيف يمكن لتطوير المهارات أن يساهم في نمو العمل الالئق واإلنتاجية والعمالة .١
  منظمات العمال في هذا المضمار؟ لمنظمات أصحاب العمل ولحكومات واألساسية بالنسبة لل

 تطوير المهارات من أجل تنمية مستدامة وجهما هي السياسات والتدابير التي يمكن أن تدعم على أفضل  
للمنشآت وإنتاجية مستدامة في مكان العمل وعلى امتداد سالسل القيم؟ وما هو دور الحكومات والشرآاء 

 ن في تعزيز هذه السياسات والتدابير وآيف يمكن أن تدعم منظمة العمل الدولية جهودهم؟االجتماعيي

٢.

منظمات العمال ضمان أن يساعد تطوير المهارات على لمنظمات أصحاب العمل ولآيف يمكن للحكومات و .٣
 ؟ إدارة المحرآات العالمية للتغيير، مثل التكنولوجيا والتجارة وتغير المناخ

المهارات من  المبكر لالحتياجات حديدوالمؤسسات التي يمكن أن تشجع بأفضل شكل التما هي السياسات  
إلدماجها في استراتيجيات التنمية الوطنية والقطاعية ولضمان قابلية استخدام العمال؟ وما هو دور 

مل في تعزيز هذه السياسات والمؤسسات وآيف يمكن أن تدعم منظمة الع الحكومات والشرآاء االجتماعيين
 ؟ الدولية جهودهم

٤.

سياسات وتدابير التنسيق بين الوزارات التي يمكن أن تقوي بأفضل شكل الروابط بين التعليم  ما هي .٥
األساسي والتدريب المهني ودخول سوق العمل والتعلم المتواصل لصالح النساء والرجال؟ وما هو دور 

 ؟  أن تدعم منظمة العمل الدولية جهودهم وآيف يمكن ،في هذا المضمارالشرآاء االجتماعيين الحكومات و

ما هي السبل المستدامة للوصول بتطوير المهارات إلى األشخاص في المجتمعات الريفية واألشخاص في  .٦
 وإلى مجموعات أخرى ذات احتياجات ،االقتصاد غير المنظم آوسيلة لتحقيق االنتقال إلى االقتصاد المنظم

  العمل الالئق والمنتج؟خاصة، بهدف مساعدتهم على تحقيق هدف
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