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موجز تنفيذي

أصبحــت الروبوتات وإنترنت األشــياء والــذكاء االصطناعي 
تتيــح الفــرص في أماكــن كثيرة لكنها تســّبب اضطرابات 

كبيــرة في أماكن أخرى. وســيتغير بفعــل األتمتة، في 
الســنوات الخمس عشــرة إلى العشــرين المقبلة، نحُو 

14 في المائــة مــن الوظائف الحاليــة )أي نحو 460 مليون 
مــن القــوى العاملــة العالمية البالغــة 3.3 مليار وظيفة( 

و32 في المائــة مــن الوظائف الجديدة )نحــو مليار وظيفة(1. 
ووفقــًا للبنــك الدولي، ســتهّدد هذه الزيادة فــي األتمتة نحو 

57 في المائــة مــن الوظائف في بلــدان منظمة التعاون 
والتنميــة فــي الميدان االقتصــادي، و47 في المائة من 

الوظائــف في الواليــات المتحدة األمريكيــة، و77 في المائة 
مــن الوظائف فــي الصين2. وقد عّجلــت جائحة كوفيد-19 

فــي أتمتــة العديــد من المهام، وأوجدت تحــواًل كبيرًا في 
أســواق العمــل فــي جميع أرجاء العالم الذي ســُتطلب فيه 
مهــارات جديــدة بينما ســَتبلى أخــرى. وعلى الرغم من أن 

الوظائــف فــي المنطقــة العربيــة لّما تعّبر بعُد عــن هذا الطلب 
علــى مهارات االقتصــاد الرقمي، المعروفــة بمهارات الثورة 

الصناعيــة الرابعــة، فــإن المنطقة بحاجة إلــى اعتماد هذه 
التغييــرات التكنولوجيــة كيمــا تواكب بقية العالم وَتســتحدث 

المزيــد من الوظائف.

ويستند هذا التقرير إلى أداة اإلسكوا المسماة "راصد 
المهارات" التي جرى تطويرها مؤخرًا والتي تعتمد على 

البيانات الضخمة المجّمعة من نحو 1.7 مليون من إعالنات 
الوظائف على اإلنترنت في المنطقة العربية للفترة من 

حزيران/يونيو 2020 إلى آذار/مارس 2022. ويحّلل التقرير، 
باستخدام نتائج راصد المهارات، ما إذا كان نوع المهارات 

والوظائف المطلوبة في المنطقة يلبي احتياجات الثورة 

الصناعية الرابعة والحقبة الجديدة من التنمية االقتصادية. 
كما يتحّرى التقرير نوع المهارات والوظائف المطلوبة، 
وترابطها، وفرص صقل المهارات أو تجديدها، بما فيها 

المهارات الرائجة. ويبّين التقرير أيضًا مدى سهولة تمّكن 
الموظفين من تحصيل المهارات وانتقالهم من وظيفة إلى 

أخرى باستخدام أداة االسكوا المسماة "غابة المهارات". وبغية 
توطيد الصلة مع مستقبل العمل، يكشف التحليل النقاب 

عما إذا كانت أسواق العمل العربية تتطلب مهارات الغد، وما 
إذا كانت شاملة للجنسين والشباب، وما إذا كان يمكن ربط 

الوظائف المطلوبة فيها بأهداف التنمية المستدامة.

ويخلص التقرير إلى أن المهارات المتعلقة بإدارة األعمال 
هي أكثر مهارات صلبة مطلوبة في أسواق العمل العربية، أما 

التواصل فهو أكثر مهارة ناعمة مطلوبة. كما ُيظهر التقرير 
أن الناس يميلون نسبيًا إلى تحصيل قدر أقل من المهارات 

المطلوبة في السوق لدى غياب التوجيهات الحكومية. 
وعلى الرغم من أن العمل عن ُبعد يمكن أن يكون أداة 

لتعزيز توظيف اإلناث، فإن التقرير يخلص إلى أن فرص 
النساء للعمل عن ُبعد أقل من الرجال. ويخلص التقرير إلى 

أن المنطقة العربية، بخالف االتجاهات العالمية، لم تفلح 
في استجذاب العديد من الوظائف التي تتطلب مهارات 

العمل المستقبلية، مثل الحوسبة السحابية، وسالسل الكتل، 
م اآللي، والواقع االفتراضي المعّزز. وإذا ما استمر  والتعلُّ

هذا االتجاه، فقد تفّوت المنطقة العربية مرًة أخرى الفرصة 
إلحداث تحول هيكلي ناجح من خالل التمسك بالقطاعات 
الرئيسية والفرعية التقليدية التي قد يزداد فيها استبدال 

العمالة، مما يؤدي إلى بطالة هيكلية.
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وبالنظــر عــن كثب إلــى إدراج المنظور الجنســاني، يثبت 
التقريــر أن إعالنــات الوظائــف على اإلنترنــت تتجّنب عن 

غيــر قصــد التحيز الجنســاني فــي طلبها علــى المهارات، 
ولكنهــا تمييزيــة فــي حــّد ذاتها من خالل إشــارتها صراحة 
إلــى نوع الجنــس المطلــوب لمجموعة مــن المهارات التي 

يمكــن للنســاء أو الرجــال القيام بهــا. كما أن غالبيــة الوظائف 
الشــاغرة التــي تســتهدف النســاء هي وظائف برتــب مبتدئة، 

أمــا أدنــى حصــة من الوظائف التــي تســتهدفهن فهي في 
المناصــب اإلداريــة والعليــا، مــع أن الكثير من الوظائــف العليا 

تتســم بطرائــق عمل أكثــر مرونة. إضافة لذلك، تكشــف 
البيانــات أن مواقــع التوظيف الشــبكية فــي المنطقــة العربية 
متاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ويمكنهــم النفــاذ إليها؛ غير 

أن ذلــك ال يعنــي أن الوظائــف نفســها شــاملة ومتاحة لهم.

ويكشف التقرير أيضًا أن المحاسبة وتشغيل المطاعم من 
أكثر المهارات رواجًا في المنطقة العربية. وفيما يخص درجة 

تعزيز المهام باستخدام الذكاء االصطناعي3، فإن متوسط 
درجات المنطقة يبلغ نحو 34 في المائة، وهو ما يشير إلى 

انخفاض مستوى تعزيز المهام باستخدام الذكاء االصطناعي 
في المنطقة. وأخيرا، تبين أداة "غابة المهارات" أن المنطقة 

العربية تتمتع بنواة أساسية من المهارات والوظائف المتعلقة 
بإدارة األعمال، غير أنها ال تتسم بتنوع كبير في الوظائف 

المتعلقة بالعلوم من قبيل تكنولوجيا المعلومات والهندسة، 
مما يعني قلة الفرص المتاحة لصقل المهارات أو تجديدها 

في هذه القطاعات. ويكشف التقرير إجمااًل أن المنطقة 
العربية قد ال تواكب الثورة الصناعية الرابعة ألن معظم 

الطلب فيها ال يزال منصّبًا على المهارات التقليدية.

©iStock.com/SARINYAPINNGAM
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مقدمة

بــدأت الثــورات الصناعيــة الســابقة باختراعــات رائعة أحدثت 
تأثيــرًا واســع النطــاق وعابــرًا للحدود أّدى إلى نمــو اإلنتاجية 

نمــوًا كبيــرًا وأعــاد هيكلــة المهارات والوظائــف الموجودة. 
وقــد بدأت الثــورة األولى عندما اســُتخدم المــاء والبخار 

كمصــدر طاقــة لإلنتــاج اآللــي. أما الثــورة الثانية فقــد جلبت 
معهــا الكهربــاء للبشــرية، وأطلقــت إنتــاج الســلع والخدمات 

بالجملــة، وأوجــدت بالتالــي رّواد أعمال أثريــاء وطبقًة 
متوســطة ميســورة الحــال، أمــا العمــال فكانوا فــي معظمهم 

مــن القروييــن والمهاجريــن. ومّثلــت الثــورة الثالثــة نقطة 
تحــّول لألجيــال الحاليــة: فقــد عــّززت تكنولوجيــا المعلومات 
واالتصــاالت اإلنتاجيــَة والنمــو، وال ســيما فــي المجاالت التي 

اســَتكملت فيهــا عوامــَل اإلنتاج األخرى.

 ويشــهد العالــم حاليــًا ثورتــه الصناعيــة الرابعة التي 
 تتقلــص معهــا الفجــوات واالختالفات بيــن العوالم 

 الطبيعيــة والبيولوجيــة والرقميــة. وهــي تســتند إلى 

 الثــورة الصناعيــة الثالثــة التــي مثلــت تكنولوجيا 
 المعلومــات واالتصــاالت ركنهــا األساســي. غير أن 

 ســرعة التغييــر والعــدد المتزايــد مــن االبتكارات إّبان 
 الثــورة الصناعيــة الرابعــة لــم يســبق لهمــا مثيل. فهذه 

الثــورة جعلــت العديــد مــن الوظائف بالية، واســتحَدثت 
 مجموعــات جديــدة مــن الوظائــف. وقد دفع ذلك 

الشــركات فــي مختلــف أرجــاء العالــم وعبر جميــع القطاعات 
إلــى أن تســارع النتهــاز إمكانــات النمــو المرتبطــة باعتماد 

التكنولوجيــات الجديــدة فــي نمــاذج أعمالهــا. فعلى 
ســبيل المثــال، مــن المتوقــع بحلول عــام 2022 أن يعتمد 

85 في المائــة مــن الشــركات التي تتخــذ من الواليات 
المتحــدة األمريكيــة مقــرًا لهــا تحليــالت البيانــات الضخمة 

للمســتخدمين والكيانــات، بينمــا يعتــزم 70 في المائــة منهــا 
نة  دمــج إنترنت األشــياء، واستكشــاف األســواق الُمَمكَّ
بالشــبكات والتطبيقــات، واالســتفادة مــن التعّلــم اآللي 

والحوســبة الســحابية4.

الغرض من التقرير ونطاقه

إن التــزام اإلســكوا بعــدم ترك أحد خلــف الركــب يضعها 
فــي طليعــة الجهــود الراميــة إلى ريــادة المبــادرات الخاّلقة 

وتقديــم المســاعدة التقنيــة الفريــدة، بغيــة مســاعدة البلــدان 
العربيــة علــى اســتحداث مــا يكفي مــن الوظائــف الجديدة 
والمبتكــرة، وتحديــث مهــارات مواطنيهــا، والحــد مــن عدم 

تطابقهــا فــي ســوق العمــل. ولتحقيق ذلك، شــرعت اإلســكوا 
فــي مبــادرة لبحــث مســتقبل العمــل فــي المنطقــة العربية. 

 وَتمثــل جــزء مــن هــذه المبادرة فــي تطوير "راصد 
المهــارات فــي اإلســكوا": وهــو أداة تقييم جديــدة وحديثة 

ودقيقــة ترّكــز أساســًا علــى كميــة المهــارات ونوعيتها. 
وستســاعد هــذه األداة الحديثــة البلــدان ذات القدرة 

المنخفضــة مــن حيــث البيانــات الديناميــة علــى صياغــة 
سياســات واســتراتيجيات متقدمــة تعالــج التغّيــرات فــي 

المهــارات، والصدمــات المفاجئــة التــي تصيــب أســواق العمل، 
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 بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالثــورة الصناعيــة 
 الرابعــة، والجوائــح، والنزاعــات وغيرهــا مــن الصدمات. 

وباســتخدام راصــد المهــارات، يرّكز هــذا التقريــر على 
المهــارات الفريــدة، والوظائــف، ومجموعــات الوظائف 

 المطلوبــة فــي أســواق العمــل فــي المنطقــة العربية 
ويطابقهــا مــع االتجاهــات العالميــة5. ويشــمل ذلــك المهارات 
والوظائــف المتعلقــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة، والمهــارات 

التقليديــة، وطرائــق التوظيــف التــي فرضتهــا جائحــة 
 كوفيــد-19 خــالل الفتــرة مــن حزيران/يونيو 2020 إلى 

آذار/مارس 2022.

وســيمّكن راصــد المهــارات في اإلســكوا الدول األعضاء 
مــن أن ترصــد بســرعة الطلب علــى المهــارات المطلوبة 

الجديــدة، وبالتالــي تكييــف المهــارات الموجودة. ويســتخدم 
راصــد المهــارات التنقيــب عــن البيانات الضخمــة لضمان 

توفيــر منصــة رصــد أكثــر دينامية ومرونــة للبلدان كي 
تقّيــم مهاراتهــا المطلوبــة وُتمّكنهــا مــن وضع برامج مناســبة 
لصقــل المهــارات أو تجديدهــا. ويجــري توســيع نطاق راصد 

المهــارات ليشــمل جميــع المهــارات المطلوبــة، بمــا فيها 

 المهــارات الموجــودة فــي القطاع غير الرســمي. 
 وباإلضافــة إلــى الطلــب على المهــارات، يقّيم راصد 

المهــارات أيضــًا جملــًة مــن األمور منها مســتوى الشــمولية 
)نــوع الجنس، والشــباب، واألشــخاص ذوو اإلعاقة( 

فــي التوظيــف لــدى القطاع الخــاص، وتنميــة القطاعات، 
وتوقعــات نمــو الوظائــف، والمســوح المتعلقــة بمــدى تحقيق 

أهــداف التنمية المســتدامة.

وُجمعــت البيانــات التــي حّللهــا التقريــر أثنــاء جائحة 
كوفيــد-19، فــي خضــم الجهــود التــي بذلها العالــم لرقمنة 
المهــام واألنشــطة الوظيفيــة، إذ زاد الطلــب العالمــي على 

المهــارات ذات الصلــة إلى مســتويات قياســية. ويرمي 
التقريــر إلــى مســاعدة الــدول األعضاء في تحديد ُســبل 

تعزيــز نشــر التكنولوجيــا المســتدام، والعمالــة المنتجــة 
والشــاملة للجميــع، والعمــل الالئــق، علــى النحــو المنصوص 

عليــه فــي هــدف التنميــة المســتدامة 8. ويبحــث التقرير 
الوضــع الحالــي للمهــارات ويبّين نــوع المهــارات المطلوبة 

فــي 1.7 مليــون مــن إعالنــات الوظائف علــى اإلنترنت في 
المنطقــة العربيــة.

لمحة عامة عن راصد المهارات في اإلسكوا

 يعتمــد التقريــر علــى ثــروة مــن البيانات التــي جمعها 
 راصــد المهــارات في اإلســكوا، وهــو أداة تعتمد على 
البيانــات والــذكاء االصطناعــي ُطّورت داخليــًا لجمع 
 ومعالجــة وتحليــل إعالنــات الوظائف عبــر اإلنترنت 

فــي المنطقــة العربيــة6. ولضمــان أكبــر قدر مــن التغطية 
لســوق العمــل علــى اإلنترنــت، فقــد ُجمعــت المعلومات من 

أكثــر مــن 100 منصة، تشــمل الدول التســع عشــرة األعضاء 
 فــي اإلســكوا. وتســتأثر بلدان مجلــس التعاون لدول 

الخليــج العربيــة ومصــر واألردن ولبنــان بأكبــر عدد من 
 الوظائــف المعلــن عنهــا شــبكيًا التــي تم جمعهــا. ويبّين 

الشــكل 1 عمليــة الجمــع التــي يشــار إليها أيضًا باســم قناة 
تــوارد البيانات.

ل عمليــة جمــع البيانــات، التــي تجري مرًة في  وُتســجِّ
األســبوع، أحــدث إعالنــات الوظائف فــي المنطقــة العربية 

الــواردة مــن قائمــة المنصات. وُتصفــى اإلعالنات التي 
ُجمعــت مؤخــرًا بإزالــة األحــرف غيــر القابلة لالســتخدام منها، 

وتوضــع عليها وســوم حســب اللغــة، ثم تقــاَرن بالبيانات 
الســابقة فــي قاعــدة بيانــات الوظائف الحاليــة لضمان 

َفرادتهــا عبــر مختلــف المنصــات وجعلهــا "إعالنات وظائف 
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ر تقنيــات التعّلــم اآللي ومعالجــة اللغات  فريــدة". وُتســخَّ
الطبيعيــة الســتخراج الميــزات ذات الصلــة مــن الوظائف 

الشــاغرة، بــدءًا مــن المهــارات المختلفة المذكــورة وأنواعها 
)مهــارات صلبــة أو تقنيــة ومهــارات ناعمــة أو شــخصية(. كما 

ُتســتخَرج ســنوات الخبــرة المطلوبــة باســتخدام مجموعــة من 
التعبيــرات العاديــة. ويوَضــع وســم بشــأن التحيز الجنســاني 

فــي لغــة اإلعــالن أو المواصفــات الجنســانية الصريحة من 
ِقبــل رب العمــل. وُيســتخدم نــص المســمى الوظيفــي لتصنيف 

الفئــة المهنيــة وفقــًا إلطــار التصنيف الدولــي الموحد 
للمهــن )ISCO(7. وُيســتخدم قاموس شــامل ألهــداف التنمية 
المســتدامة8 لمطابقــة توصيــف الوظيفــة مــع أهــداف التنمية 

المســتدامة ووســمه بالوســوم ذات الصلة. وراصــد المهارات 
فــي تطــور مســتمر: حيــث ُتجمــع المعلومات بغية تحســين 

التصنيفــات، وتوســيع تغطيــة المهــارات، وتوفيــر المعلومــات 
في الوقت المناســب.

ويغطــي التقريــر الفتــرة مــن حزيران/يونيو 2020 إلى 
آذار/مــارس 2022. وفــي هــذه الفترة، وصل رصيــد مكتبة 

مهــارات ســوق العمــل العربيــة عبر اإلنترنــت إلى نحو 
12,500 مــن المهــارات الفريــدة9، وهو مــا يقتضي وضع 

تصنيــف للمهــارات العربيــة فــي المســتقبل القريــب من أجل 
تحســين تقييــم نوعيــة المهــارات فــي المنطقة.

الشــكل 1. عملية جمع بيانات إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت

1

2

إزالة اإلدخاالت الخاطئة

تنظيف النصوص

إضافة الوسوم المناسبة

التخزين في قاعدة البيانات النظيفة

 إلغاء تكرار اإلدخاالت

1
2
3
4
5

مخدم تطبيقات الويب

التعلم اآللي واستخراج تنظيف البياناتجمع البيانات
ميزات النص

المستخدمون النهائيونالمعلومات المعاَلجة

جمع المعلومات بواسطة عدة 
برامج لتجريف بيانات الويب 

تغطية منصات إعالنات 
الوظائف اإلقليمية

نشر قاعدة البيانات للمحللين 
وعلماء البيانات

يستضيف برامج التحليل النصية، 
وحسابات االتجاهات، واإلحصاءات 

الوصفية، وجميع التحليالت 
المستخدمة في تطبيق الويب.

ُيستعمل الستضافة رمز 
تطبيقات الويب.

المهارات المطلوبة، والفئة 
المهنية، وسنوات الخبرة، والتحيز 

الجنساني، وأهداف التنمية 
المستدامة، مخاطر درجات أتمتة 

الذكاء االصطناعي

صانعو السياسات، والجامعات، 
والباحثون

مخدم التحليالت
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التطورات التكنولوجية في البلدان العربية

تتــاح معظــم فــرص التوظيف فــي المنطقــة العربية في 
الوظائــف التقليديــة. وفي اآلونــة األخيرة، تفاقمــت البطالة 

فــي جميع أنحــاء المنطقة العربية. ومشــاركة النســاء 
والشــباب فــي القــوى العاملة هــي األدنى على مســتوى العالم، 

كمــا أن عــدم التطابق بيــن المهارات المطلوبة ومســتوى 
التعليــم مرتفــع كثيــرا. وتهيمــن حصة اآلالت فــي اإلنتاج في 

العديــد مــن البلــدان العربية مقارنــًة بحصة العمالــة، مما يؤدي 
إلــى انخفاض متوســط األجور وزيادة عدم المســاواة10. 

وأضــّر تفشــي جائحة كوفيــد-19 بالجهــود اإلقليمية 
ض 39 مليون موظف  الســتحداث فــرص التوظيف، وعــرَّ

فــي المنطقــة لخطــر فقــدان وظائفهم11. وقد يصبــح العديد 
مــن الوظائــف العربيــة عمــا قريب عرضًة لخطــر األتمتة، ألن 

معظمهــا ينــدرج فــي فئتي المهــارات المتوســطة والمنخفضة. 
ونتيجــة لذلــك، أخذت بعــض البلدان العربيــة تتجاوب مع 
التغّيــرات فــي مكان العمل، وشــرعت في وضع سياســات 

جديــدة لتواكــب التغّيــرات التكنولوجية التــي فرضتها 
جائحــة كوفيــد-19 والثــورة الصناعية الرابعة. وعلى ســبيل 

المثــال، ينبغــي صياغــة وتحديــث مجموعة من السياســات 
واالســتراتيجيات المتســقة التي تشــمل األبعــاد التالية 

فــي العديــد من البلــدان العربيــة بغية مواكبــة الديناميات 
الجديــدة في ســوق العمل.

فهنــاك حاجــة إلى سياســات تعليمية لتطوير 
 المناهــج التعليميــة، وتدريــب المدّرســين، وتزويد 

الخريجيــن بالمهــارات الالزمــة لســوق العمل. ففــي المملكة 
العربيــة الســعودية، على ســبيل المثال، ســتصبح مدارس 
"مســك" الرائــدة في الريــاض أولى المدارس فــي المملكة 

التــي ُتدخــل الــذكاء االصطناعي إلى الصفوف الدراســية12. 
وهــي تســتخدم منصــة "CENTURY" القائمــة على الذكاء 

االصطناعــي لتكييــف التعّلــم مع نقاط القــوة والضعف 
والســلوكيات والعــادات الفرديــة لكل تلميــذ. وفي مصر، 

وافــق مجلــس الوزراء على مشــروع قانون إلنشــاء جامعات 
تكنولوجيــة فــي عــام 2018 13. ويهدف القانون إلى تحســين 
التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي وتعزيز قابليــة توظيف 

الشــباب. وبموجــب مشــروع القانون، ســتتاح لخريجي 
التعليــم التقنــي الفرصــة كــي يتقدموا إلــى الجامعات 

 التكنولوجيــة، ويكملــوا دراســاتهم العليــا، ويضمنوا 
وظائف أفضل.

وثمــة حاجــة إلى خطــط ومبادرات تدريبية 
لضمــان أن يحصــل جميــع األفــراد الراغبين في اكتســاب 

مهــارات جديــدة )صلبــة أو ناعمــة( على الفرص المناســبة 
ليكتســبوها ويواكبــوا ديناميــات ســوق العمــل. ففي 

عــام 2018، أطلقــت اإلمــارات العربيــة المتحدة، مثال، 
"اســتراتيجية المهــارات المتقدمــة" التــي تســتند إلــى نهج 

تفكيــر تطّلعــي يحــدد إطــارًا وطنيًا يرمي إلى ترســيخ 
مفهــوم التعّلــم مــدى الحيــاة للمواطنيــن والمقيميــن لتحقيــق 
أهــداف "مئوية اإلمــارات 2071"14. وتحّدد االســتراتيجية 

الفئــات الرئيســية األربــع التاليــة لمهارات المســتقبل: 
المهــارات األساســية، والكفاءات، والســمات الشــخصية، 

والمهــارات التخصصيــة لتزويــد المتعلميــن والطــالب 
مــدى الحيــاة بمهــارات مرنــة يمكــن تطبيقها علــى مختلف 

المهــن والقطاعــات. وُأطلــق أيضــًا برنامج لمســاعدة األفراد 
علــى اكتســاب مهــارات ناعمــة وتقنية متقدمة15. وتشــمل 
المهــارات الناعمــة الجوانــب التاليــة: المهارات األساســية 

وتشــمل المهــارات العلميــة والتكنولوجيــة والماليــة؛ والتفكيــر 
النقــدي، واإلبــداع، والتواصل، والتعــاون؛ والتكّيف، 

والقيــادة، والوعــي االجتماعــي والثقافــي، والتعاطف، 
وتطويــر الــذات. ويســتهدف البرنامــج الفئات الرئيســية 
الثــالث التاليــة: تالميــذ المراحــل التعليميــة من رياض 
األطفــال إلــى الصــف الثاني عشــر )K12(، والخريجين، 

والموظفيــن ذوي الخبــرة التــي تزيــد عن 15 عامــا. ويتضمن 
البرنامــج الوطنــي للمهــارات المتقدمــة أداة تفاعليــة للتقييــم 

الذاتــي تســمى "Future Fit" تمّكــن األفراد مــن تقييم 
مهاراتهــم واكتشــاف أفضــل المهــارات التــي يمتلكونها 
وتحســين مهاراتهــم األخــرى. وفــي عام 2017، أتاحت 
مبــادرة "مليــون مبرمــج عربي" تدريبــًا شــبكيًا مجانيًا 

لمليــون شــاب عربــي، لتزويدهــم بمهــارات الترميــز والبرمجة، 
وتأهيلهــم للحصــول علــى فــرص عمل فــي اقتصاٍد قائم 

علــى المعرفــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت16. 
وبغيــة تأهيــل الشــباب لوظائــف المســتقبل، أطلــق مركز أبو 
ظبــي للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي برنامــج "مهارات 
اإلمــارات" الــذي تركز أنشــطته على زيــادة الوعــي بالتعليم 
التقنــي والمهنــي القائــم علــى المســار الوظيفي بين الشــباب 

اإلماراتييــن عــن طريــق تنظيــم المســابقات، والفعاليات، 
والبرامــج التدريبيــة، واألنشــطة التقنيــة المهنيــة17. وفي 

ُعمان، أنشــأ المرســوم الســلطاني رقــم 2016/48 "الصندوق 

http://wam.ae/en/details/1395302694252
http://wam.ae/en/details/1395302694252
http://skills.gov.ae/game/Futurefit?_locale=en
http://skills.gov.ae/game/Futurefit?_locale=en
http://skills.gov.ae/game/Futurefit?_locale=en
https://www.actvet.gov.abudhabi/en/Pages/default.aspx
https://www.actvet.gov.abudhabi/en/Pages/default.aspx
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الوطنــي للتدريــب" بهــدف ســد الفجوة بيــن المهارات 
المتاحــة ومتطلبــات كل مــن القطــاع الخاص والمشــروعات 
الوطنيــة مــن الكفــاءات، وتمويــل البرامــج التدريبية التي 
تتــالءم مــع الرؤيــة الوطنيــة والقطاعات ذات األولوية18. 

كمــا اعتمــدت الحكومــة العمانيــة فــي عام 2018 اســتراتيجيًة 
لتزويــد الشــباب العمانييــن بالقــدرات والمهــارات الالزمة 

ليواكبــوا الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وفي هذا الســياق، تم 
إطــالق "البرنامــج الوطنــي لتنميــة مهارات الشــباب" لتزويد 

الشــباب العمانييــن بمهــارات المســتقبل19.

وثمــة حاجــة أيضــًا إلى لوائح وأطر بشــأن العمــل عن ُبعد 
لتكييــف ســوق العمــل فــي المنطقــة العربية مــع االتجاهات 

العالميــة التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19. ويجــري تمكين 
هــذه اللوائــح واألطر مــن خالل اســتخدام المنصــات الرقمية 

فــي جميــع القطاعــات كالتعليــم، والصحــة، واإلدارة العامة. 
ففــي األردن، مثــال، صدر أمــر دفاع في عــام 2020 لتنظيم 
العمــل عــن ُبعــد20. وبموجب هذا األمــر، يســتحق العاملون 

الذيــن يقومــون بــأداء أعمالهم عــن ُبعد بشــكل كلي في 
المؤسســات والمنشــآت كامــل أجورهم. وفــي المغرب، أعّدت 

وزارة االقتصــاد مشــروع قانــون إلضفاء الطابع الرســمي 
علــى العمــل عــن ُبعــد يتيح لــإلدارات الســماح لموظفيها 

بالعمــل عــن ُبعــد لمدة أقصاها ســنة واحدة21. ويشــير إلى 
أنــه ينبغــي لــإلدارة المعنيــة أن تتحمــل تكاليــف المرافق 

المتصلــة بالعمــل، بمــا فيهــا اإلنترنــت، واألجهــزة اإللكترونية، 
والبرمجيــات، والبرامــج، وغيرهــا مــن األدوات ذات الصلة. 

ويتمتــع العاملــون عــن ُبعــد أيضــًا بالحقــوق ذاتها التــي يتمتع 
بهــا الموظفــون اآلخــرون الذيــن يواصلــون أداء مهامهم من 

المكتــب، بمــا فيهــا التأميــن الطبــي فــي حالة وقوع حادث 
عمــل أو اإلجــازة الطبيــة بموجب شــهادة طبية.

وينبغــي وضــع اســتراتيجيات وسياســات للــذكاء االصطناعي 
لتشــجيع اســتخدام تطبيقاتــه فــي القطاعــات الحيويــة، 

مــع القيــام في الوقت نفســه بإعــداد المهارات واألطر 
القانونيــة الالزمــة، وضمــان احترام مبــادئ وأخالقيات 

الــذكاء االصطناعــي الدوليــة. وفي عام 2018، أصدرت 
تونــس "االســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء االصطناعي" 

لتســليط الضــوء علــى قدراتهــا وطموحاتهــا ورؤيتهــا للذكاء 
االصطناعــي بوصفــه قطاعــًا كثيــف االعتمــاد علــى المعرفة 

ورافعــًة للتنميــة المســتدامة والمنصفــة، مــع التأكيــد على 
التحديــات األخالقيــة واالقتصاديــة الناجمــة عن هذه 

التكنولوجيــا الناشــئة22. كمــا أصــدرت وزارة الصناعة 
اللبنانيــة فــي عــام 2020 "االســتراتيجية الوطنيــة للذكاء 

االصطناعــي فــي الصناعــة اللبنانيــة )2020 2050(" للقطــاع 
الصناعــي والكيانــات األخــرى في مختلــف المجاالت 

االقتصاديــة المتصلــة بالصناعــة. وأعلنــت الجزائــر فــي عام 
2020 "االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث واالبتــكار فــي مجال 
الــذكاء االصطناعــي" التــي كانت األولــى من نوعها فــي البلد 

وهدفــت إلــى بنــاء مجتمــع مبتِكــر وجيل مــن المواطنين 
المهــرة رقميــا23. وتهــدف االســتراتيجية إلى تحســين قدرات 

الجزائرييــن فــي مجــال الــذكاء االصطناعي من خالل 
التعليــم والتدريــب والبحــث، وإلــى تعزيــز هذه القدرات 

كأداة لتحقيــق التنميــة. وفــي اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
ُأطلــق برنامــج وطنــي للــذكاء االصطناعي يشــمل عدة 

أنشــطة تدريبيــة للموظفيــن الحكومييــن؛ وبرامــج مخيمــات 
صيفيــة وربيعيــة لتالميــذ المــدارس الثانويــة، وطالب 

الجامعــات، والمديريــن التنفيذييــن الحكومييــن؛ وبرامــج 
تدريــب داخلــي تهدف إلى ســد الفجوة فــي المهارات 

المطلوبــة فــي قطــاع التكنولوجيــا، ودعــم الشــباب لتمكينهم 
مــن مواجهــة التحديــات المســتقبلية فــي قطــاع التكنولوجيا 

الســريع التغّير24.

وفــي حقبــة كوفيــد-19، اكتســى تقديم الخدمــات العامة 
عبــر القنــوات اإللكترونيــة أهميــة اســتثنائية على مســتوى 

ر سياســات  العالــم وفــي المنطقــة العربيــة. وُيعد توفُّ
واســتراتيجيات للحكومــة الرقميــة حاســمًا لتنميــة هــذه 

الخدمــات. ففــي الكويــت مثاًل أنشــئ نظــام دفع في إطار 
الحكومــة اإللكترونيــة، هــو منصــة "تســديد"، لتيســير دفع 

فواتيــر الكهربــاء والمــاء وغرامــات المرور واإلقامة25. 
وفــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ُأطلقت بوابــة إلكترونية 

موحــدة هــي "المنصــة الوطنيــة للتوظيــف الذاتــي" بغية ربط 
أصحــاب المهــارات الوطنيــة بمختلــف البرامــج والخدمات 

فــي القطاعيــن العــام والخاص26. وتســتطيع الشــركات أيضًا 
أن تســتخدم البوابــة لتوظيــف أصحــاب المهــارات الوطنية. 

كمــا طــّورت اإلمــارات العربيــة المتحــدة العديد مــن تطبيقات 
الهاتــف المحمــول لتســهيل تقديــم الخدمــات، بمــا فيها 

هنــي" الــذي يوفــر التوجيــه المهنــي للخريجين  تطبيــق "وجِّ
الجــُدد لتحديــد فــرص العمــل والتدريب الداخلــي المتاحة27، 

وتطبيــق "ســالمة" الذي يســتهدف أصحــاب العمــل والعاملين 
واألطبــاء لإلبــالغ الفــوري عن أي إصابــات متعلقــة بالعمل.

https://www.moroccoworldnews.com/2020/03/296587/coronavirus-moroccos-ministry-of-economy-creates-donation-bank-account/
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وال بــّد مــن توّفــر بيئــة مواتية لالبتــكار وريادة األعمال 
لتمكيــن الشــباب والخريجيــن الجــدد مــن إنشــاء أعمالهم 

الخاصــة، واســتحداث المزيــد من فــرص التوظيف، وتســخير 
التكنولوجيــات الجديــدة فــي إنتــاج حلــول وتطبيقات 

مبتكــرة. فقــد أطلــق األردن فــي عام 2016 مثــاًل برنامجًا 
للتثقيــف المالــي لتقديــم التدريــب علــى مهــارات المالية 
وريــادة األعمــال للتالميــذ فــي الصفوف من الســابع إلى 

الثانــي عشــر فــي جميــع المدارس العامــة والخاصة ومدارس 
الالجئيــن28. ويعمــل البرنامــج علــى بنــاء الكفاءات في 

مجــال االقتصــاد والمحاســبة وتعزيــز مهــارات القرن الحادي 
والعشــرين مــن قبيــل التفكيــر النقــدي، والتفــاوض، والعمل 
الجماعــي. كمــا أنشــأت مصــر العديد مــن حاضنات األعمال 
التــي وفــرت منطلقــًا لــرواد األعمــال المحلييــن. كما قامت 

فــي عام 2010 بإنشــاء "مركــز اإلبــداع التكنولوجي وريادة 
األعمــال" مــن أجــل دعم رواد األعمال الشــباب في بدء 

أعمالهــم الخاصة29.

ومــن الضــروري إدراج المنظــور الجنســاني والجوانب 
األخــرى المتعلقــة بالشــمول فــي السياســات والخطــط بغية 

إتاحــة فــرص متســاوية لجميــع األفراد. وهذه الخطط تشــمل 
خطــط النفاذيــة الرقميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقة للســماح 

لهــم باالســتفادة علــى قدم المســاواة مــن التكنولوجيات 
الرقميــة. ففــي تونــس مثال، أطلــق المصرف األوروبي 

لإلنشــاء والتعميــر "برنامــج رائــدات األعمال التونســيات" 
فــي عــام 2018 لتعزيــز ريــادة األعمال من ِقبل النســاء في 

البلــد، ومشــاركتهن مشــاركًة أوســع فــي األعمال، من خالل 
مســاعدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي تقودها 

النســاء علــى الوصول إلــى التمويــل، والدراية، وخدمات 
تنميــة األعمــال غيــر المالية30. وقــد أطلقــت موريتانيا 

فــي عام 2021 مشــروعًا بعنوان "دعم تشــغيل الشــباب 
الضعفــاء واندماجهــم االجتماعــي واالقتصــادي" لدعــم جهود 

الحكومــة لضمــان أن يجــري في المقام األول اســتهداف 
النســاء والشــباب )الذيــن تتــراوح أعمارهم بين 15 و24 

عامــًا( والمتســربين مــن المــدارس االبتدائيــة والثانوية 
ذوي المهــارات المنخفضــة مــن خالل سياســة التشــغيل في 

البلــد31. ويتمثــل الهــدف الرئيســي للمشــروع في تحســين 
نوعيــة الحيــاة لألشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهم بين 15 
و24 عامــًا مّمــن يندرجــون ضمــن فئة "َمن هــم خارج نطاق 

التعليــم والتشــغيل والتدريــب"، وال ســيما الشــابات في 
واليــة لبراكنــة، وهي إحــدى أشــد المناطق حرمانًا فــي البلد، 

مــن خــالل تنميــة المهــارات وريادة األعمال. كمــا أطلقت 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي لبنــان، بدعم مــن منظمة 

األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، برنامجــًا32 لتعزيــز 
تطويــر التعليــم الشــامل وضمــان التعليــم الجيــد لجميع 

األطفــال، بمــن فيهــم األطفال ذوو اإلعاقة والذيــن يعانون 
مــن صعوبــات فــي التعّلم. ويســتهدف البرنامج 30 مدرســة 

عامــة فــي جميــع محافظــات لبنان. كمــا اســتثمر كل من ُعمان 
وَقطــر فــي اســتراتيجيات وبرامــج النفاذيــة اإللكترونية 

الوطنيــة، وهــو مــا مّكنهمــا من تســجيل درجــات عالية في 
.)DARE( مؤشــر تقييــم حقــوق النفاذيــة الرقمية
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الرســائل الرئيســية

ُتظهر المنطقة العربية، بخالف االتجاهات العالمية، فجوًة كبيرة في اعتماد التكنولوجيا تتجلى 
في ارتفاع الطلب على المهارات التقليدية في 1.7 مليون وظيفة. والمهارات المتعلقة 

بإدارة األعمال هي أكثر مهارات صلبة مطلوبة في أسواق العمل العربية، أما التواصل فهي 
أكثر مهارة ناعمة مطلوبة.

يعمل نحو 55 في المائة من الموظفين العرب في قطاعات تتسم بانخفاض إمكانات 
العمل عن ُبعد فيها. وفرص النساء أقل من الرجال في الحصول على خيار العمل عن ُبعد، 

وعملهن مطلوب أساسًا في مناصب برتب مبتدئة.

لم يؤِد اإلغالق المفاجئ للعديد من أماكن العمل نتيجة جائحة كوفيد-19 
إلى تسريع اعتماد العمل عن ُبعد في المنطقة العربية لمواكبة االتجاهات العالمية.

استنادًا إلى تجربة ُقطرية في لبنان، لم يتمكن األشخاص الذين تم منحهم خيار صقل مهاراتهم 
دون توجيهات سياساتية سوى من تحصيل قدر زهيد من المهارات المطلوبة 

في السوق.

المهارات والوظائف المطلوبة1
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المهارات والوظائف المطلوبة. 1

ألف. لمحة عامة

تتطلب حقبة التحول الرقمي الجديدة فهمًا أدق 
لمشهد المهارات في المنطقة العربية. وأصبح من 

المهم أكثر من أي وقت مضى تحديد أهم المهارات 
التقنية )الصلبة( والبشرية )الناعمة( التي ينشدها 

أرباب العمل، ومعرفة أكثر المهارات المطلوبة 
للمستقبل، وسد الفجوات في المهارات بكفاءة 

بغية النجاح في تأهيل المنخرطين في سوق العمل 
لمستقبل العمل. ويسهم تحديد المهارات األكثر رواجًا 

وقيمة في السوق الواسعة وعبر قطاعات معّينة في 

تعزيز وبناء المهارات الالزمة لدفع ريادة األعمال 
قدمًا والحّد من البطالة. وال ريب في أنه يجب على 

العاملين أن يقوموا بتنمية معارفهم ومهاراتهم 
باستمرار ليحصلوا على الوظائف المنشودة أو 

يحافظوا على وظائفهم الحالية، وال سيما المهارات 
المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة. وبناًء على ذلك، 

فإن رفع مؤهالت العاملين عن طريق صقل مهاراتهم 
نان من إحداث تحوالت في الفئات  وتجديدها يمكِّ

المهنية التي ستصبح أمرًا ال غنى عنه.

 باء. الوضع الحالي للمهارات والوظائف 
في المنطقة العربية

تنقسم المهارات في هذا التقرير إلى نوعين: المهارات 
الصلبة والمهارات الناعمة. ويمكن تعريف "المهارات 

الصلبة" على أنها المعارف التقنية لدى العامل، أما 
"المهارات الناعمة" فترتبط بوجه عام بالعادات والسمات 
الشخصية وغيرها من مهارات التواصل بين األشخاص 

في مكان العمل. وُتستخدم خوارزميات التعّلم اآللي 
 33)Emsi( "لدى شركة بيانات سوق العمل "إمسي
لتحديد مختلف أنواع المهارات الناعمة والصلبة. 

ل جميع المهارات الصلبة والناعمة وفقًا لمدونة  وُتسجَّ

إمسي الشبكية التي تشتمل على نحو 40,000 مهارة 
اسُتخرجت بناًء على خوارزميات إمسي، ثم ُصنِّفت 

بناًء على التصنيف الدولي الموحد للمهن. وباستخدام 
راصد المهارات في اإلسكوا للفترة من حزيران/

يونيو 2020 إلى آذار/مارس 2022، تبّين أن أكبر عدد 
من الوظائف المنشورة على اإلنترنت في المنطقة 

العربية مكرسة لالختصاصيين )33 في المائة(،  يليهم 
المديرون )21 في المائة(. ويجدر بالذكر أن كلتا الفئتين 

المذكورتين آنفًا تشمالن المهن في المستوى األعلى 
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في التصنيف الدولي )الشكل 2(. وهذا يعني أن حصة 
كبيرة من المهن المطلوبة حاليًا في سوق العمل عبر 

اإلنترنت في القطاع الخاص في البلدان العربية تتطلب 
مستويات عالية من المهارات34.

ويشير تحليل أنواع المهارات ضمن المستوى األول 
للتصنيف الدولي المبين في الشكل 3 إلى أنه، فيما 

عدا عمال الدعم المكتبي35 الذين ُتطلب لديهم مهارات 
ناعمة أكثر قلياًل من المهارات الصلبة، فإن جميع الفئات 

الرئيسية تتطلب مهارات صلبة أكثر من المهارات 
الناعمة. ويؤكد ذلك أهمية التدريب مدى الحياة، 

حيث تفرض مهارات صلبة محددة َمن سيحصل 
على الوظائف في المستقبل. وفي المقابل، قد ال 

تسُهل أتمتة المهارات الناعمة كما أن الطلب عليها قد 
يظل مرتفعًا دائما. ويمكن للدول أن تبدأ في تعليم 

المهارات الناعمة اعتبارًا من المرحلة الثانوية. وبالنظر 
إلى الطلب على المهارات، ودون معرفة ما إذا كانت 

المهارات الصلبة ستكون مطلوبة على المدى القصير أو 
المتوسط أو الطويل، يكشف التحليل أنه سيتم طلب 

المزيد من المهارات الصلبة في جميع المهن تقريبا. كما 
أن المهارات الصلبة أكثر عرضة للتغّير على األرجح مع 

مرور الوقت من المهارات الناعمة.

الشــكل 2. نســبة توزيع إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

الشــكل 3. توزيع أنواع المهارات عبر مهن المستوى األول
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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ويبّيــن الشــكالن 4 و5 المهارات الناعمــة والصلبة 
المطلوبــة أكثــر فــي جميع أنحاء المنطقــة العربية. 

وتنطبــق المهــارات الصلبة علــى وظائف محددة، 
أمــا المهــارات الناعمة فال تنطبــق على وظيفة 

واحــدة محّددة فحســب، بل وعلى الحيــاة اليومية 
أيضــًا. ويبّين الشــكل 4 أن مهــارات التواصل هي 

أهــم المهارات الناعمة36 في ســوق العمــل العربية. 
فالتواصــل الجيــد يمّكن العاملين مــن التعبير 

عــن أفكارهــم بوضوح، ويردم الهــوة فيما بين 
الزمــالء، وال ســيما في بيئات العمــل الجماعي. 

وُيعتبــر التواصل ركنًا أساســيًا فــي طرائق العمل 
الجديــدة، كما اتضح خــالل جائحة كوفيد-19. 

غيــر أن التواصــل، رغــم أهميته، لم يبلــغ قائمة أكثر 
المهــارات المطلوبــة على مســتوى العالم في عام 

2021. وبإلقــاء نظــرة على أهم خمــس مهارات ناعمة 
مــن خالل التصنيــف األول لجميع الفئات الرئيســية 

بموجــب التصنيف الدولــي الموحد للمهن )باســتثناء 
الفنييــن ومســاعدي االختصاصييــن(، يتبّين أن 

التواصــل هــو أكثر مهارة ناعمــة مطلوبة، وهو ما 
يؤكــد أهميتــه كمهارة ناعمة عبــر جميع المهن.

الشــكل 4. أهم عشــر مهارات ناعمة مطلوبة في المنطقة العربية
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

الشــكل 5. أهم عشــر مهارات صلبة مطلوبة في المنطقة العربية
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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ويبدو أن إتقان اللغة اإلنكليزية يمثل إحدى المهارات 
الناعمة التي تمّس الحاجة إليها في البلدان العربية. 

ففي أسواق العمل العربية، تمنح المهارات اللغوية 
العاملين ميزًة تنافسية على أقرانهم الذين ال يتقنون 

لغات أخرى غير لغتهم. ويبحث أرباب العمل عن 
مترشحين قادرين على التواصل بسالسة مع 

عمالء أجانب خارج بلدانهم في أسواق ما انفكت 
تتوسع وترتبط بسالسل القيمة العالمية. ويمثل حل 
المشكالت أيضًا إحدى المهارات الناعمة األخرى التي 

تمّس الحاجة إليها لمستقبل العمل في جميع أنحاء 
المنطقة العربية. وبمقارنة نتائج التقرير مع المهارات 

الصلبة والناعمة المطلوبة أكثر عالميًا لعام 2020 )التي 
حددتها شركة "لينكد إن" LinkedIn( وعام 2021 

)التي حددتها شركة "إنديد" Indeed(، فإن مهارتي 
المبيعات واإلدارة هما المهارتان الناعمتان الوحيدتان 

المشتركتان بين المهارات المطلوبة عربيًا وعالميًا.

وفيما يتعلق بالمهارات الصلبة، يبّين الشكل 5 أن 
المحاسبة هي أكثر مهارة صلبة مطلوبة في جميع 

أنحاء المنطقة العربية. وعلى الرغم من أن المحاسبة 
قد تكون إحدى المهارات التي قد تخضع لألتمتة في 

المستقبل القريب، فإنها ال تزال مطلوبًة على نحو 
متكرر في المنطقة العربية. وذلك ال يثير الدهشة 
ألن معظم الوظائف في المنطقة تندرج في قطاع 

الخدمات، والمحاسبة كمهارة ووظيفة تشمل تقليديًا 
عدة قطاعات في معظم المهن37. كما يبّين الشكل 5 

أيضًا أهمية تقنيات البيع ومراجعة الحسابات وغيرها 
من المهارات المتعلقة بإدارة األعمال باعتبارها مهارات 

أساسية مطلوبة في المنطقة العربية.

واستنادًا إلى هذه المهارات التقنية المطلوبة في 
المنطقة العربية، يبرز سؤال رئيسي حول ما إذا 

كانت المنطقة تقف على الجانب الصحيح من التنمية 
االقتصادية استنادًا إلى أكثر المهارات المطلوبة 

وارتباطها باعتماد التكنولوجيا. ولإلجابة على هذا 
السؤال، يتحّرى التقرير الطلب على المهارات استنادًا 

إلى صالتها بالثورة الصناعية الرابعة. فوفقًا لشركة 
إنديد )Indeed(، فإن أهم عشر مهارات مطلوبة 

بالنسبة لعام 2021 هي: الحوسبة السحابية، والذكاء 
االصطناعي، وإدارة المبيعات، والتحليل، والترجمة، 

وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وإدارة شؤون 
العاملين، وإنتاج الفيديو، وإنتاج الصوت، وتصميم 

تجربة المستخدم. ويبّين الشكل 5 أن المهارات 
في المنطقة العربية ال تتطابق مع أكثر المهارات 

المطلوبة على مستوى العالم. وهذا مؤشر واضح 
على أن المنطقة العربية لم تواكب بقية العالم فيما 

يخص المهارات المطلوبة التي تقود الثورة الصناعية 
الرابعة. وقد يبرز سؤال آخر حول لماذا ينبغي 

على المنطقة العربية أن تسارع إلى مواكبة الثورة 
الصناعية الرابعة ما دامت معظم المهارات المطلوبة 

فيها مهاراٍت تقليدية. غير أن االتجاهات العالمية 
أظهرت أن استبدال العمالة يحدث بوتيرة أسرع في 
البلدان النامية وأقل البلدان نموًا، حيث أصبح صقل 
المهارات من أجل التعزيز التكنولوجي أمرًا ضروريا. 

وتحتاج المنطقة العربية إلى ثقافة تتوخى تجديد 
المهارات والتعّلم مدى الحياة، بالنظر إلى أن العديد 

من الوظائف التقليدية سُتستبدل باآلالت عما قريب، 
كما يتضح من القطاعين المصرفي والسياحي في 

شتى أرجاء العالم.

جيم. حقبة جديدة من العمل عن ُبعد والمختلط

لقد تزايد اعتماد فكرة العمل عن ُبعد من خارج 
مكاتب العمل التقليدية خالل السنتين الماضيتين. 

وقد تعززت هذه الطريقة بفعل التطورات في 
تكنولوجيات واتجاهات الثورة الصناعية الرابعة، 
ن تكنولوجيات االتصال، والرقمنة،  وبفضل تحسُّ

والواقع المعزز أو االفتراضي. وقد سّرعت الجائحة 
في االنتقال نحو العمل من المنزل، وحفّزت تحواًل 
طال انتظاره في طرائق العمل في مختلف أرجاء 

العالم. كما أنها أجبَرت العديد من الشركات على 
مستوى العالم على إعادة التفكير في بيئات عملها 
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التقليدية وإيجاد ُسبل للحفاظ على سالمة موظفيها، 
وهو ما تطَلب منهم أن يعملوا عن ُبعد.

وعلى المستوى العالمي، كان نمو العمل عن ُبعد قبل 
الجائحة يتركز في الغالب في الواليات المتحدة 

األمريكية، حيث بلغ 65 في المائة بين عامي 2014 
و2019 38. وعلى الرغم من أن الجائحة انطوت 

على تحول غير مسبوق صوب العمل عن ُبعد، فإن 
طريقة العمل هذه ُتطبق اليوم في قطاعات معّينة 
ولكن ال يتسنى تطبيقها في العديد من القطاعات 

األخرى )الجدول أدناه(. ويتجلى العمل عن ُبعد 
حاليًا على المستوى العالمي في القطاعات المعتمدة 

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقطاعات 
الخدمات، وبين االختصاصيين والمديرين، في 

حين أن المهن األخرى، مثل العاملين في الخطوط 
األمامية والعاملين ذوي المهارات المنخفضة، لم 

تندرج على نطاق واسع في التحول نحو "الوضع 
الطبيعي الجديد". وقد أدى اإلغالق المفاجئ 

للعديد من أماكن العمل جراء الجائحة إلى بدء 
حقبة جديدة من العمل عن ُبعد وتسريع اعتماده 

في العديد من القطاعات في المنطقة العربية. غير 
أن إمكانية العمل عن ُبعد تعتبر أقل في العديد من 

القطاعات التي تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين كما 
يظهر الجدول أدناه.

إمكانية العمل عن ُبعد وحصص العمالة حسب النشاط االقتصادي في المنطقة العربية

 اإلمكانية
 المرجعية

للعمل عن ُبعد

 تأثير كوفيد-19
 على إمكانية
العمل عن ُبعد

 الحصص القطاعية 
 من العمالة

 في المنطقة العربية
)نسبة مئوية(

19.9منخفضة – متوسطةمنخفضةالزراعة والغابات ومصائد األسماك

1.1متوسطةمنخفضةالتعدين

9.8مرتفعةمنخفضةالصناعات التحويلية

1.0منخفضةمتوسطةالمرافق

13.0متوسطةمنخفضةالبناء

14.9مرتفعةمتوسطة – مرتفعةتجارة الجملة والتجزئة

7.1متوسطة – مرتفعةمنخفضةالنقل والتخزين واالتصاالت

2.9مرتفعةمنخفضةخدمات اإليواء والطعام

0.9متوسطةمرتفعةاألنشطة المالية والتأمين

3.8مرتفعةمتوسطةالعقارات واألعمال التجارية واإلدارة 

9.2منخفضةمتوسطةاإلدارة العامة والضمان االجتماعي اإللزامي

7.3منخفضةمتوسطة – مرتفعةالتعليم

3.0منخفضةمنخفضةالصحة البشرية والعمل االجتماعي

المصادر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى تحليل معهد ماكينزي العالمي )2020(، والتقديرات النموذجية لمنظمة العمل الدولية )2019ب(، ومنظمة العمل 
الدولية )2020أ(. كوفيد-19: وقُعه على سوق العمل واستجابة السياسات العامة في الدول العربية. مذكرة موجزة ومجموعة من األسئلة واألجوبة.

مالحظة: يمثل العمود الثاني إمكانية االنتقال إلى العمل عن ُبعد عبر كل نشاط اقتصادي قبل جائحة كوفيد-19، بينما يبين العمود الثالث تأثير 
الجائحة على احتمال حدوث هذا االنتقال.
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ويبّيــن الجدول أعاله أن مــا يقرب من 57 في المائة 
مــن الموظفين العــرب يعملون في قطاعات ذات 

إمكانــات منخفضــة للعمــل عن ُبعد. كما أن هذه 
القطاعات تســتأثر في الوقت ذاته بأكثر األنشــطة 

غير الرســمية والمنخفضة القيمــة المضافة )مثل 
الزراعــة والبنــاء( التي تنعدم فيهــا تقريبًا إمكانية 

أداء المهــام عن ُبعد.

وللتحقق من صحة االتجاهات العالمية المذكورة 
أعاله، تم تحّري الوظائف التي تتّبعها راصد المهارات 

في اإلسكوا في الفترة من حزيران/يونيو 2020 
إلى آذار/مارس 2022، وهو ما كشف أن اتجاهات 

العمل عن ُبعد لم تكن رائجة عبر المهن الرئيسية في 
القطاعات الكثيفة العمالة، كقطاع الزراعة والغابات 

ومصايد األسماك، وقطاع السياحة39.

الشــكل 6. توزيع الطلب على العمل عن ُبعد عبر المهن

K 0.00

K 1.00

K 2.00

K 3.00

K 4.00

K 5.00

K 6.00

K 7.00

 -1 -2-3-4-5-6 -7-8-9
 

 
  

 

المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

الشــكل 7. موجات جائحة كوفيد-19 وإعالنات فرص العمل عن ُبعد عبر اإلنترنت

نسبة اإلغالقات نسبة العمل عن ُبعد
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ت
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ت
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

مالحظة: يمثل الخط نسبة البلدان في المنطقة العربية التي لديها إغالق كامل لمدة أسبوعين على األقل.
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وعلى الرغم من أن الجائحة تمخضت عن تحديات 
مختلفة ألرباب العمل والموظفين، فقد أصبحت 

فوائد وقيود العمل عن ُبعد جليًة اآلن. ويبّين الشكل 
6 توزيع العمل عن ُبعد عبر المهن المطلوبة في 

المنطقة. واستنادًا إلى راصد المهارات، وضمن أكثر 
ثالث مجموعات وظائف مطلوبة، يبدو أن فرص 

العمل عن ُبعد تتاح في الغالب في إعالنات وظائف 
االختصاصيين، ثم في وظائف المديرين، ثم وبدرجة 

أقل في وظائف الفنيين ومساعدي االختصاصيين. 
وليس من المستغرب أن األنشطة التي تتطلب مهامَّ 
ميكانيكية، مثل مشّغلي اآلالت، والعاملين في المهن 

األولية، واألنشطة الزراعية، هي من أقل األنشطة 
طلبًا على العمل عن ُبعد.

وقــد غّيــرت الجائحة طريقة عمل العديد من 
الشــركات كما غّيرت "مكان" إنجاز العمل. ويبّين 
الشــكل 7 االختالفات في إعالنات الوظائف التي 

تشــير صراحة إلى العمل عن ُبعد في المنطقة 
العربيــة، إلى جانب معدل اإلغالق40 في الفترة 

الزمنيــة المقابلــة )من حزيران/يونيو 2020 إلى كانون 
األول/ديســمبر 2021(. وقد جرت َنْمذجة نسبة 

الوظائــف عــن ُبعد من مجموع إعالنات الوظائف في 
المنطقــة مع مــرور الوقت لمعرفة كيف تغّير طلب 
أربــاب العمــل على العمل عن ُبعد خالل الجائحة. 

ويفتــرض أن إعالنــات الوظائف التي ال تحدد إمكانية 
عمل عن ُبعد تتطلب الحضور الشــخصي في أماكن 

العمــل. وبوجــه عام، فإن حصة الوظائف عن ُبعد 
ز  المعلــن عنها عبر اإلنترنــت متدنية في المنطقة. وحفَّ

اإلغــالق المفاجــئ للعديد من أماكن العمل نتيجة 
للجائحــة االنتقال إلــى طريقة العمل عن ُبعد لكنه 

لم يســّرع كثيرًا من اعتمادها في المنطقة العربية. 
وكانت أعلى نســبة إلعالنات الوظائف عبر اإلنترنت 
التي تشــير إلى طريقة العمل عن ُبعد خالل تشــرين 

األول/أكتوبــر 2020 )4.39 في المائة( عندما كان 
معــدل اإلغالق يقارب 40 في المائة. ومع البدء 
في تخفيف إجراءات اإلغالق )تشــرين الثاني/

نوفمبر 2020(، أخذ اتجاه نســبة الوظائف عن ُبعد 
ينخفــض. لكــن عندما عاد معدل اإلغالق ليرتفع ليصل 

إلــى ذروته مــن اإلغالقات المتزامنة في المنطقة 
)65.42 في المائــة( في آذار/مارس 2021، كان الزخم 

قد تالشــى بالفعل وعزف أرباب العمل عن اإلعالن 
عن وظائف تتيح العمل عن ُبعد. وقد يشــير ذلك إلى 

أن المنطقة ليســت مســتعدة لالنتقال إلى العمل عن 
ُبعد. وقد تســهم التكاليف المرتبطة بالعمل عن ُبعد، 
وحوكمته في المؤسســات والشركات، وغياب البنية 
التحتيــة الالزمــة لنجاحه، في انخفاض اعتماده في 

المنطقة العربية. ويمكن أن يعزى ســلوك الســوق هذا 
إلــى توافــر لقاحات كوفيد-19 التي جعلت أماكن 

العمــل بيئات أكثــر أمانًا بالنظر إلى أن حصة الوظائف 
عن ُبعد َســجلت انخفاضًا نســبته 0.01 في المائة في 

أيلول/ســبتمبر 2021 بمجرد أن أصبحت اللقاحات 
متاحة على نطاق واســع.

©iStock.com/Kateryna Onyshchuk
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ويحّدد الشكالن 8 و9 أهم عشر وظائف مكتبية 
مطلوبة وأهم عشر وظائف عن ُبعد مطلوبة معلن 

عنها عبر اإلنترنت في المنطقة العربية في الفترة من 
حزيران/يونيو 2020 إلى آذار/مارس 2022. وأشار 

راصد المهارات في اإلسكوا إلى أن مهن مطّوري ُنظم 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومديري حسابات 

المبيعات، ومطّوري البرمجيات هي من بين أهم المهن 
التي توفر إمكانية العمل عن ُبعد. وبالتالي، يمكن 

استنتاج أن هذه المهن الثالث تتيح ترتيبات عمل 

مرنة في المنطقة. وعلى الرغم من توقع أن يكتسب 
االنتقال إلى ترتيبات العمل عن ُبعد زخمًا، فإن بعض 

القطاعات والمهن كانت بطيئة في اعتماد هذا االتجاه، 
ال سيما وأن معظم فرص التوظيف في المنطقة توجد 

في قطاعات يقل فيها احتمال العمل عن ُبعد. ويظهر 
الشكل 8 أهم عشر وظائف مكتبية مطلوبة. فهذه 

المهن نظرًا لطبيعتها والمسؤوليات التي تنطوي عليها 
ال تتيح إمكانية القيام بها من خالل العمل عن ُبعد، 

سواء في المنطقة أو على مستوى العالم.

الشــكل 8. أهم عشــر وظائف مطلوبة للعمل من المكتب معلن عنها عبر اإلنترنت
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 مساعد
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

الشــكل 9. أهم عشــر وظائف مطلوبة للعمل عن ُبعد معلن عنها عبر اإلنترنت
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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وال ُيظهر الشكالن 10 و11 تفاوتات فادحة بين 
الجنسين فيما يخص نوع طريقة العمل. لكن استنادًا 

إلى راصد المهارات في اإلسكوا، فإن الوظائف التي 
تحّدد طريقة العمل عن ُبعد تكون موجهة أكثر 

نحو توظيف الرجال. وتشير النتائج تحديدًا إلى 
أن عددًا أكبر من إعالنات الوظائف التي تستهدف 

الذكور )3.04 في المائة( ُتعِلن عن طريقة العمل 
عن ُبعد مقارنة بالوظائف التي تستهدف اإلناث 
)2.31 في المائة(. وقد يعزى ذلك إلى أن معظم 

الوظائف التي تستهدف النساء هي برتب مبتدئة، مع 
فرص أقل للعمل عن ُبعد مقارنة بالوظائف األخرى 

على مختلف مستويات األقدمية. وكما تذكر منظمة 

العمل الدولية )2020ب(، فإن العمل عن ُبعد قد يضر 
بالنساء أكثر من غيرهن، بالنظر إلى أنه يتعين عليهن 

عادًة القيام باألعمال المنزلية ورعاية األطفال، إلى 
جانب عملهن المدفوع األجر. وبما أن عدم االستقرار 

السياسي واألعراف االجتماعية المتحيزة جنسانيًا 
ُيعتبران أكبر عقبة أمام المشاركة االقتصادية للمرأة، 

فإن تشجيع فرص العمل عن ُبعد للنساء يمكن أن 
يؤدي إلى تحسين إدماجهن في القوى العاملة ويحّد 

من بطالتهن، وهي قضية رئيسية في المنطقة العربية. 
ولكن ال يمكن تحقيق ذلك دون تزويدهن بوسائل 

العمل عن ُبعد، مثل الوصول إلى التكنولوجيا وأماكن 
عيش مناسبة توفر الخصوصية للقيام بالعمل.

الشــكل 10. طرائق العمل في الشواغر التي تستهدف اإلناث
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

الشــكل 11. طرائق العمل في الشواغر التي تستهدف الذكور
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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النفاذية اإللكترونية لألشخاص ذوي اإلعاقة  دال. 
وإمكانية عملهم عن ُبعد

يمكن للعمل عن ُبعد أن يتيح المزيد من فرص 
التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة. ولطالما دعت 
الحركة العالمية المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة 

إلى اعتماد ترتيبات للعمل عبر اإلنترنت والعمل عن 
ُبعد من شأنها أن توفر للعديد من األشخاص ذوي 

اإلعاقة الباحثين عن عمل الفرصة ليعملوا من البيت 
كي ال يواجهوا حواجز النقل ومكان العمل. واعتماد 

العمل عن ُبعد ليس بدياًل عن ضمان أماكن عمل 
أكثر شمواًل وتعزيز النفاذية المادية والرقمية. غير 

أنه يمكن اتباع هذه الُنهج جميعها بالتوازي، بحيث 
يجري تسهيل وصول ذوي اإلعاقة إلى أماكن العمل 

مع إتاحة ترتيبات العمل عن ُبعد لهم.

وفي حقبة الثورة الصناعية الرابعة، يجب أن تكون 
األتمتة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنفاذية اإللكترونية، 

والشمول الرقمي في صميم عملية التحّول الرقمي. 
وتشير النفاذية اإللكترونية أو الرقمية إلى سهولة 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جانب 
األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل اإلنترنت وخدماتها. 

ومن هذا المنطلق يعتبر تطوير المواقع اإللكترونية 
ضروريًا لتمكين كافة المستخدمين من النفاذ إلى 

المعلومات. ويجري تعزيز النفاذية الرقمية عبر تصميم 
المواقع اإللكترونية، واألدوات، والتجهيزات الرقمية، 
والتطبيقات، والخدمات الحكومية والعامة المتوفرة 

على اإلنترنت، وتطوير المحتوى الرقمي، بحيث 
يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة من مختلف األعمار 
استخدامها. ويجب على وجه التحديد أن يتمكن 

األشخاص ذوو اإلعاقة من: إدراك المحتوى الرقمي 
المنشور على اإلنترنت وفهمه وتصفحه والتفاعل 

معه والمساهمة به واإلضافة عليه وعلى التطبيقات 
المنشورة على اإلنترنت42،41.

وأخيرًا، بما أنه قد يكون لدى العاملين عن ُبعد 
جدول زمني أكثر توازنًا بين العمل والحياة، فثمة 

©iStock.com/Pekic
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أيضًا شواغل بشأن جهوزيتهم من حيث المهارات 
للعمل عن ُبعد، وال سيما في البلدان المتوسطة 

والمنخفضة الدخل التي تعاني من ضعف البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وال ريب 
في أن الجائحة عّجلت في اعتماد اتجاهات كافحت 
فيما مضى لتكتسب زخمًا قبل تفشي كوفيد-19، مما 
أثر على مكان وطريقة إنجاز العمل. وتنظر الشركات 
في كيفية إنشاء أماكن عمل تعزز سالمة الموظفين 

في أعقاب الجائحة، لذلك من المتوقع أن يستمر 

العمل عن ُبعد في المستقبل المنظور. وسيفضي 
التحول إلى تفاعالت افتراضية مصحوبة بزيادة 

كبيرة في استخدام المنصات الرقمية على األرجح 
إلى إعادة تشكيل أساليب العمل المستقبلية لشريحة 
كبيرة من القوى العاملة، حتى بعد انحسار الجائحة. 
ويجب عمومًا أن تراعي الترتيبات التي تنطوي على 
استخدام مواقع وهياكل وظائف غير تقليدية مسألة 

ما إذا كانت طريقة العمل عن ُبعد تمثل خطرًا على 
االستمرارية التشغيلية.

 هاء. المعلومات المغلوطة بشأن المهارات: 
أدلة من لبنان

اســتنادًا إلى نتائج االمتحانــات الدولية لكل من 
"برنامــج التقييم الدولي للطالب" )PISA( و"دراســة 

اتجاهــات التحصيل فــي الرياضيات والعلوم على 
الصعيــد الدولــي" )TIMSS(، أظهرت المنطقة 

العربيــة ضعف جــودة التعليم وعدم مالءمة برامج 
التدريــب التي ال تتوافق مع احتياجات ســوق 

العمــل. وقــد يعزى ذلك إلى االفتقــار إلى التوجيهات 

العامة ومشــاركة القطــاع الخاص في تصميم 
مناهــج التدريب والتعليــم الجيدة، وضعف تبادل 

المعلومــات بيــن أرباب العمل والموظفيــن المحتملين. 
ووفقًا لمســح البنك الدولي للمشــروعات، يؤكد نحو 
40 في المائــة من أصحاب الشــركات أن عدم كفاية 

تعليــم القــوى العاملة في المنطقة العربية يشــكل 
عقبــة كبيرة لهم43.

اإلطار 1. حالة لبنان: نهج غير متوازن إزاء صقل المهارات وتجديدها

ــع التوجيهــات المتعلقــة بصقــل المهــارات وتجديدهــا فــي المنطقــة العربيــة بــدور مهــم، نظــرًا للفجــوة الكبيــرة بيــن المهــارات  تضطل
المكتســبة والمهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل. ولتقديــر حجــم هــذه الفجــوة، قامــت اإلســكوا بدراســة ميدانيــة بالشــراكة مــع وزارة 
العمــل اللبنانيــة وأطلقــت مبــادرة )“ألّن العلــم مفتــاح العمــل، #الزم_نتعّلــم”( التــي وفــرت فــرص تعليــم فريــدة مجانيــة مشــفوعة 
بشــهادة مصدقــة علــى منصــة التعّلــم اإللكترونــي “كورســيرا” )Coursera(. ووفــرت هــذه المبــادرة للمواطنيــن اللبنانييــن إمكانيــة 
االختيــار مــن بيــن أكثــر مــن 3,000 دورة تدريبيــة شــبكية. وتــم تســجيل مــا مجموعــه 39,792 متقدمــًا، وأكمــل 25,000 منهــم 44,377 
دورة قامــوا باختيارهــا )أي مــا يعــادل 549,517 ســاعة تعّلــم(، تمكنــوا بفضلهــا مــن تحصيــل أنــواع مختلفــة مــن المهــارات فــي مجاالت 
متعــددة. وحصــل العديــد مــن المتقدميــن علــى المهــارات المطلوبــة، لكــن الكثيــر غيرهــم التحقــوا بــدورات عديــدة توفــر مهــارات غيــر 
مطلوبــة فــي ســوق العمــل اللبنانيــة. حيــث لــم يحصــل المتقدمــون لــدورات كورســيرا إاّل علــى 42 في المائــة مــن بيــن أول 260 مهــارة 
مطلوبــة فــي الســوق اللبنانيــة. وانخفضــت هــذه النســبة انخفاضــًا كبيــرًا عنــد النظــر إلــى أهــم 1,000 مهــارة مطلوبــة. ووفقــًا للشــكلين 
الوارديــن أدنــاه، كان معظــم المتقدميــن لــدورات مبــادرة كورســيرا مــن الشــباب، حيــث تضــم الفئــة العمريــة لحملــة الشــهادة مــا بعــد 
الجامعيــة أكبــر عــدد منهــم. ومــن بيــن نحــو 39,792 متقدمــا، تراوحــت أعمــار 26,426 منهــم مــا بيــن 19 و29 عامــًا. وكانــت الفجــوة 

بيــن الجنســين واضحــة فــي جميــع األعمــار، حيــث فــاق عــدد اإلنــاث عــدد الذكــور فــي الــدورات فــي جميــع التخصصــات.
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المتقدمون لدورات كورسيرا حسب العمر
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

المتقدمون لدورات كورسيرا حسب المستوى التعليمي
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

ــن الشــكل أعــاله أن عــددًا  ــدورات المتعلقــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة وبمســتقبل العمــل حســب مســتوى التعليــم. ويبّي زاد عــدد ال
أكبــر مــن المتقدميــن ذوي مســتويات التعليــم العالــي قــد طلبــوا المشــاركة فــي دورات كورســيرا، وهــو مــا يبــرز الفجــوة الكبيــرة بيــن 
المتقدميــن الحاصليــن علــى تعليــم مهنــي والمتقدميــن الحاصليــن علــى شــهادات جامعيــة. وفيمــا يتعلــق بمســتقبل المهــارات، فــإن 
42  فــي  المائــة مــن المتقدميــن ذوي التعليــم العالــي أكملــوا دورات ذات صلــة مباشــرة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة ومســتقبل العمــل. 

وانخفــض هــذا العــدد انخفاضــًا طفيفــًا إلــى نســبة 38  فــي  المائــة لــدى المتقدميــن الحاصليــن علــى التعليــم مــا قبــل الثانــوي.

ــة( فــي عــام 2020)أ(.  ــوا مــن العاطليــن عــن العمــل )53.8  فــي  المائ ــدورات كورســيرا كان ــاه أن غالبيــة المتقدميــن ل ــن الشــكل أدن ويبّي
ووفقــًا لمــا ذكرتــه منظمــة العمــل الدوليــة، فقــد وصــل معــدل البطالة في لبنــان لعــام 2020 إلــى 37 في  المائة، بســبب اإلغالقــات الناجمة 
عــن جائحــة كوفيــد-19 وانفجــار مرفــأ بيــروت. ومــن بيــن المتقدميــن العاطليــن عــن العمــل لــدورات كورســيرا، كان 83.7  فــي  المائــة 
منهــم يندرجــون ضمــن الفئتيــن المبتدئــة والمتوســطة مــن العمــر الوظيفــي، وكان 60.4  فــي  المائــة منهــم مــن اإلنــاث )الشــكالن أدنــاه(.

)أ( وفقًا للوحة معلومات كورسيرا، من أصل 39,792 من المتقدمين لدورات مبادرة كورسيرا هذه، كان هناك 21,394 من العاطلين عن العمل في عام 2020.
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الحالة الوظيفية للمتقدمين لدورات كورسيرا حسب الفئة العمرية
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

المتقدمون لدورات كورسيرا من العاطلين عن العمل حسب العمر
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

المتقدمون لدورات كورسيرا من العاطلين عن العمل حسب نوع الجنس
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المصدر: حسابات اإلسكوا.
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كانــت معظــم الــدورات التــي التحــق بهــا المتقدمــون المتخصصــون فــي مجــال األعمــال ذات صلــة باألعمــال. بيــد أن عــددًا كبيــرًا 
مــن هــؤالء ســجلوا فــي دورات فــي مجــاالت تتعلــق بمســتقبل العمــل، مثــل سالســل الكتــل، وعلــوم البيانــات، والحوســبة الســحابية، 
والتســويق واإلعــالن الرقمييــن، و“Excel VBA”، إلــى جانــب العديــد مــن المهــارات الناعمــة المطلوبــة. أمــا المتقدمــون المتخصصــون 
فــي المواضيــع الصحيــة )12.5 فــي المائــة( فقــد أكملــوا فــي الغالــب دورات ذات صلــة بالصحــة. والتحــق المتقدمــون ذوو الخلفيــات 
فــي الفنــون والعلــوم اإلنســانية )10.5 فــي المائــة( بمجموعــة واســعة مــن دورات المهــارات الناعمــة والصلبــة. أمــا المتخصصــون فــي 
علــم الفيزيــاء والهندســة )15.5 فــي المائــة( فالتحقــوا بــدورات هندســية وحاســوبية مختلفــة. كمــا التحقــوا بــدورات فــي المهــارات 
الناعمــة الرئيســية، المتعلقــة أساســًا بالقيــادة وإدارة المشــروعات. وكان لــدى المتقدميــن المتخصصيــن فــي تكنولوجيــا المعلومــات 
ــم مهــارات علــوم البيانــات. كمــا ركــز هــؤالء، إضافــة إلــى المواضيــع المتعلقــة  وعلــوم الحاســوب )15 فــي المائــة( ميــل أكثــر إلــى تعلُّ

بعلــوم الحاســوب، علــى علــوم البيانــات، والتعّلــم اآللــي، والــذكاء االصطناعــي.

وكمــا يــرد فــي الشــكل أدنــاه، تبيــن نتائــج راصــد المهــارات فــي اإلســكوا أن أعلــى نســبة مــن إعالنــات الوظائــف عبــر اإلنترنــت فــي 
لبنــان هــي كمــا يلــي: “مطــّور برمجيــات” يليــه “مهنــدس معمــاري تقنــي”، و“مطــّور شــبكات”، و“مســاعد أول لخدمــات الضمــان”، 

ــب مهــارات قويــة فــي الحاســوب والبرمجــة. و“مصمــم رســوم”. وجميــع هــذه المجــاالت تتطل

فرص التوظيف لمختلف المسميات الوظيفية في لبنان
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

ــإدارة  وفقــًا لراصــد المهــارات فــي اإلســكوا، فــإن أكثــر مهــارات صلبــة مطلوبــة فــي ســوق العمــل اللبنانيــة هــي المهــارات المتعلقــة ب
األعمــال، وتصميــم الرســوم، وتكنولوجيــا المعلومــات. أمــا التواصــل والمبيعــات واإلدارة فهــي أكثــر مهــارات ناعمــة مطلوبــة. ومــن 

بيــن أكثــر 20 مهــارة صلبــة رائجــة فــي لبنــان، فــإن أكثــر مهــارة صلبــة مطلوبــة هــي البرمجــة بلغــة “جافــا” وبرمجــة التطبيقــات.

ومــن بيــن أكثــر 260 مهــارة مطلوبــة فــي لبنــان، قــام المتقدمــون لــدورات كورســيرا بتحصيــل 42 فــي المائــة مــن هــذه المهــارات 
إضافــة إلــى مهاراتهــم المرجعيــة. واكتســب نحــو 1,000 منهــم فقــط المهــارات العشــر األهــم المطلوبــة المذكــورة أعــاله. ومــع أن ذلــك 
قــد يعنــي أن المتقدميــن للــدورات قــد اكتســبوا بالفعــل هــذه المهــارات، فإنهــم ربمــا لــم يكونــوا علــى درايــة بالمهــارات المطلوبــة فــي 
ســوق العمــل اللبنانيــة. فــإن صــّح القــول األول، فــإن المتقدميــن يحتاجــون فقــط إلــى أدوات لصقــل مهاراتهــم الذاتيــة أو تجديدهــا. 
أمــا إن صــّح القــول الثانــي، فــإن المتقدميــن يحتاجــون إلــى مزيــد مــن التوجيــه حــول المهــارات التــي يفتقدونهــا. ولذلــك، يلــزم بــذل 
جهــود مشــتركة مــن ِقبــل الحكومــات والمؤسســات التعليميــة لتزويــد المشــاركين فــي ســوق العمــل بالمهــارات الناعمــة والصلبــة ذات 
الصلــة. ومــن شــأن بنــاء نظــام لمعلومــات ســوق العمــل أيضــًا أن يقلــص فجــوات المعلومــات بشــأن ســوق العمــل، وأن يهيــئ البيئــة 

المناســبة لصقــل المهــارات أو تجديدهــا.
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التوصيات بشأن السياسات واو. 

تسلط التوصيات التالية الضوء على المبادرات الرئيسية التي يمكن أن تعزز اعتماد التكنولوجيا وتكييفها على 
المستوى اإلقليمي:

االستفادة من الفرص التي أتاحتها الثورة الصناعية الرابعة ومواكبة بقية العالم من خالل تحويل 
االقتصادات العربية هيكليًا نحو المزيد من نشر التكنولوجيا. فالوظائف المنتجة تتطلب شركات 

منتجة والعكس صحيح. ويمكن القيام بذلك من خالل إنشاء البنى التحتية المناسبة للقطاعات غير 
التقليدية، مثل االقتصاد الرقمي.

تشجيع الحكومات العربية على توجيه مجموعات المهارات الوطنية من خالل تقليص الفجوات في 
معلومات سوق العمل من خالل بناء ُنُظم معلومات سوق العمل واستحداث برامج مناسبة لصقل 

المهارات أو تجديدها أو للتعليم والتدريب التقني والمهني استنادًا إلى توصيات راصد المهارات 
في اإلسكوا.

توطيد الصلة بين استثمارات القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير وكيانات البحوث التعليمية 
بغية تحسين تكييف التكنولوجيا واعتمادها والنهوض باالبتكار. ويمكن القيام بذلك من خالل 

الشراكات، والبحوث المشتركة، والمزيد من اإلنفاق على البحث والتطوير في البلدان التي لديها 
بيئة مواتية كافية لهما، مثل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تعزيز العمل عن ُبعد كحافز لتوظيف النساء ودمج المزيد منهن في القوى العاملة، والحد من 
بطالتهن التي ُتعّد قضية رئيسية في المنطقة العربية. وينطبق ذلك أكثر في البلدان التي يكون 
فيها عدم االستقرار السياسي واألعراف الثقافية التقليدية من القضايا الرئيسية التي تعيق عمل 
اإلناث. ويمكن استخدام العمل عن ُبعد كأداة للحّد من بطالة اإلناث وزيادة تمكينهن اقتصاديا.

1

2

3

4

15

1. المهارات والوظائف المطلوبة



16

الرســائل الرئيســية

يستهدف العديد من الوظائف النساء والرجال على حد سواء، لكن العديد من المهن األخرى 
تقتصر على أحدهما دون اآلخر.

يســتهدف العديد من إعالنــات الوظائف صراحة أو ضمنًا جنســًا معّينًا لوظيفة 
 معّينــة. غيــر أن المهارات الالزمة في إعالنات الوظائف هذه محايدة جنســانيًا 

تعريفها. بحكم 

معظم الوظائف المطلوبة التي تستهدف النساء هي وظائف برتب 
مبتدئة، كما أن أدنى حصة من الوظائف التي تستهدف المرأة هي في المناصب اإلدارية 

والعليا، مع أن المزيد من الوظائف العليا لها طرائق عمل أكثر مرونة.

الوظائف في المنطقة العربية شاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومتاحة لهم؛ غير أنه ال تتوفر 
فرص عمل تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة. وليس هناك دليل على أن 

معظم الوظائف يمكن أن تستوعب األشخاص ذوي اإلعاقة.

التواصل والمحاسبة هما أكثر مهارتين مطلوبتين على أي مستوى 
وظيفي، في حين أن مهارات إدارة المشروعات، ومراقبة الجودة، والتخطيط، والقيادة 

مطلوبة فقط في المستويات المهنية المتوسطة والعليا.

المساواة بين الجنسين 2
والشمول واالستدامة
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2. المساواة بين الجنسين والشمول واالستدامة

 المساواة بين الجنسين . 2
والشمول واالستدامة

ألف. لمحة عامة

ال تــزال الفجــوة بين الجنســين كبيرًة في جميع 
البلــدان العربية، إذ أن فرص حصول النســاء على 

الوظائــف والتمويل واألراضــي وملكية األصول فيها 
أقــل مــن أقاليم العالم األخرى. كما أن بطالة الشــباب 

ل المنطقــة العربية أعلى  مرتفعــة أيضًا، حيث ُتســجِّ
مســتوى من البطالة بين الشــابات على مستوى 
العالــم. وفيما يتعلق باألشــخاص ذوي اإلعاقة، 
وعلــى الرغم مــن أن المنطقة قد أحرزت تقدمًا 
كبيرًا في تشــجيع تحســين فرص وصولهم إلى 

مواقــع التوظيــف، فإنها تظل تواجــه تحديات تتعلق 

بإدماجهم واســتيعابهم فــي وظائف الئقة. ووفقًا 
لمنظمــة الصحــة العالميــة، ُيّقدر أن 15 في المائة من 
ســكان العالم هم من األشــخاص ذوي اإلعاقة44. أما 

فــي المنطقــة العربية، فتتــراوح البيانات الوطنية عن 
معدالت انتشــار اإلعاقة بيــن 0.2 في المائة في قطر، 

و1 في المائــة فــي موريتانيا، و4.8 في المائة في 
 الســودان45. ومن المرجح أن تكون معدالت 

االنتشــار في المنطقة أعلى مما ُأبلغ عنه، بســبب 
التحديــات المختلفة فــي منهجيات تحديد اإلعاقة 

وجمع البيانات بشــأنها46.

باء. إدراج المنظور الجنساني

لــة فــي مــكان العمل   تمخضــت التغييــرات المعطِّ
 التــي أحدثتهــا الثــورة الصناعيــة الرابعة عن 

إشــارات متباينــة. ولــم يتضح بعــُد ما إذا كانت 
طرائــق العمــل الجديــدة تفاقــم من أوجه عدم 

المســاواة القائمــة بيــن الجنســين أو تحــد منها أو 
 تديمهــا. وقد اســُتحدث فــي المنطقــة العربية 

العديــد من الفــرص االقتصاديــة للنســاء العربيات؛ 
غيــر أن بطالتهــن ال تــزال مرتفعــة جدا، كما أن 
التحيــز الجنســاني فــي التوظيف )والمشــاركة 
 االقتصاديــة بوجــه عــام( ال يزال منتشــرًا على 

نطــاق واســع. وبلغ معــدل البطالة بين النســاء 
العربيــات 20 في المائــة في عــام 2019 مقارنة 

 بنســبة 7.8 في المائــة فقــط بيــن الرجال العرب. 
أمــا بطالــة الشــابات فــي المنطقــة العربية فهي 

األعلــى فــي العالــم. وتترّكز النســاء العامالت في 
 المنطقــة فــي الشــركات العامة أو شــبه العامة 

 التــي تتســم بالكثيــر مــن الحواجز غيــر المرئية، 
حيــث إن عــدد النســاء فــي المناصب اإلدارية هو 
األدنــى فــي العالم47. ولهذا الســبب، جــرى اختبار 

مــدى مراعــاة إعالنــات الوظائف للمســاواة بين 



18

الجنســين فــي ســوق العمــل العربية علــى مختلف 
مســتويات األقدمية.

ووفقــًا لراصــد المهــارات في اإلســكوا، فإن نحو 
55 في المائــة مــن إعالنــات الوظائف عبــر اإلنترنت 

 فــي المنطقــة العربيــة يســتهدف الذكور، صراحة 
 أو ضمنــا، بينمــا يســتهدف 32 في المائــة منها 

اإلنــاث فقــط، وُيعتبــر 12 في المائة منهــا محايدًا 
جنســانيا. واســتند هــذا التصنيــف إلى قاموس 
للصيــغ المذكــرة والمؤنثــة، يعّيــن وســمًا للتحيز 

الجنســاني لتوصيفــات الوظائــف. وقد أعــّد القاموس 
 Kay )2011(و Friesenو Gaucher كل مــن 

الذيــن اســتخدموا التحليــالت التجريبيــة 
واألرشــيفية. وقــد تحققــوا، ضمن عينة عشــوائية 
مــن إعالنــات الوظائــف، من وجــود اختالفات غير 

مباشــرة ولكــن منهجيــة في الصيغة. وكشــفت 
النتائــج التــي توصلــوا إليها أن إعالنــات الوظائف 

فــي المجــاالت التــي يهيمــن عليها الذكور تســتخدم 
صيغــة مذكــرة أكثــر من اإلعالنات فــي المجاالت 
 التــي تهيمــن عليهــا اإلنــاث. بيد أنهم لــم يالحظوا 

أي فــرق بيــن المجــاالت التــي يهيمــن عليها الذكور 

وتلــك التــي تهيمــن عليهــا اإلنــاث فيما يخص 
 اســتخدام الصيغــة المؤنثــة. وقــد ُفحصت 

 الصيغــة المذكــرة المتطرفــة فــي وقت الحق 
 عبــر ثــالث دراســات تجريبيــة. فعندما كانت 

تصــاغ إعالنــات الوظائــف لتتضمــن صيغة مذكرة 
أكثــر منهــا مؤنثــة، باتــت تلك الوظائف أقــل جاذبية 

 للنســاء، ممــا زاد التوجــه إلى أن يشــغل الرجال 
هــذه المهن48.

 كمــا ُيظهــر الشــكل 12 أهم خمس وظائــف معلن 
عنهــا عبــر اإلنترنــت فــي المنطقة )مديــر مبيعات، 

 ومديــر حســابات مبيعات، ومدير تســويق، 
 ومديــر مشــروعات، وموظف موارد بشــرية( 

والتــي تشــير إلــى تفضيل الرجــال في إعالنات 
التوظيــف ذات الصلــة. وهــو أمر مقلــق ألنه ال يؤثر 

علــى َمــن يتقدمون لشــغل الوظائف فحســب، بل 
 وأيضــًا علــى مــن يشــغلونها في نهايــة المطاف. 

وتفــِرز عمليــة الفحــص هــذه الوظائف على 
ــخ المعاييــر الثقافية  أســاس نوع الجنــس، وترسِّ

واالجتماعيــة المتحيــزة جنســانيًا الســائدة في 
المنطقــة لعقــود مــن الزمن.

الشــكل 12. التحيز الجنســاني في أهم خمس مهن معلن عنها عبر اإلنترنت في المنطقة العربية
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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ويبين الشكالن 13 و14 أهم عشر وظائف تستهدف 
اإلناث وأهم عشر وظائف تستهدف الذكور. وتعد 

وظائف مديري المبيعات، ومديري حسابات المبيعات، 
ومسؤولي الموارد البشرية، ومديري المشروعات، 

ومديري المطاعم من بين أهم عشر وظائف معلنة عبر 
اإلنترنت للذكور واإلناث كليهما. وال تؤكد النتائج تفاقم 

التفاوت بين الجنسين على امتداد سلم المسؤوليات 
في جميع أنحاء المنطقة العربية، وتحديدًا في أدوار 
صنع القرار. ولكن عدد النساء في المناصب اإلدارية، 

كما ُذكر سابقًا، أقل بكثير من عدد الرجال الذين 
يشغلون هذه المناصب. وحسب اإلسكوا ومنظمة 

العمل الدولية )2021(، فإن المنطقة العربية متخلفة 
كثيرًا عن بقية العالم، حيث إن أقل من 5 في المائة من 
الشركات التي شملتها الدراسة في المنطقة لديها مديرة 
برتبة عالية مقارنة بأكثر من 15 في المائة على مستوى 

العالم. بيد أنه يمكن االستنتاج أيضًا من الشكلين 13 
و14 بأن الوظائف المطلوبة تؤكد على تمتع النساء 

بميزة على الرجال في مجاالت اإلبداع نظرًا لوجود 
وظيفتين إبداعيتين )تصميم الرسوم وتطوير واجهات 

المستخدم( ضمن قائمة أهم عشر وظائف تستهدف 
اإلناث، بينما ال تندرج أي وظائف قائمة على اإلبداع 

ضمن أهم عشر وظائف تستهدف الذكور.

الشــكل 13. أهم عشر وظائف تستهدف اإلناث

مدير 
مشروعات

موظف 
موارد 
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واجهات 

المستخدم

6.6%

المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

الشــكل 14. أهم عشر وظائف تستهدف الذكور
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مدير 
مبيعات

المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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وتتأثر مختلف المهارات التي يستعملها الرجال 
والنساء في مكان العمل بالوظائف التي يميلون إلى 

شغلها. وكما ذكر آنفا، فإن المهارات المطلوبة أكثر 
في عالم األعمال اليوم هي المهارات الناعمة. وغالبًا 
ما تعمل النساء في مهن تتطلب مهارات اجتماعية 
عالية. فهن يتأّلقن في هذه الوظائف ألنهن يتمتعن 

بالفطرة بمعظم هذه المهارات الناعمة مقارنة بالرجال 
الذين عادًة ما يتركز عملهم في مهن تتطلب المزيد من 

المهارات الميكانيكية49. وربما يكون ذلك أحد أسباب 
تفّوق النساء على الرجال في وظائف الرعاية الصحية، 

والتعليم، والدعم اإلداري، والمبيعات. غير أن النتائج 
التي تّم التوصل إليها )الشكل 15( تشير إلى أن سوق 
العمل العربية تتطلب مهارات ناعمة وصلبة على نحو 
متساٍو تقريبًا من الرجال والنساء كليهما. وتبلغ نسبة 

المهارات الناعمة إلى الصلبة المطلوبة 63 في المائة 

للرجال و61 في المائة للنساء. وهذا يعني أن النساء 
لم يعدن أكثر حظوة من الرجال لشغل وظائف تتطلب 
درجة عالية من الكفاءة في المهارات الناعمة فقط. كما 

أن النساء لسن أقل حظوة من الرجال لشغل وظائف 
تتطلب بشدة مهارات ميكانيكية. ومن بين المالحظات 
المثيرة لالهتمام أن ثمانَي من أهم عشر مهارات ناعمة، 

وخمسًا من أهم عشر مهارات صلبة مشتركة بين 
الوظائف التي تستهدف الذكور وتلك التي تستهدف 

اإلناث. وبناًء على ذلك، تشير البيانات إلى أن إعالنات 
الوظائف عبر اإلنترنت تتفادى عن غير قصد التحيز 
الجنساني في طلبها على المهارات، ولكنها تميز في 

صيغة إعالنات الوظائف. وثمة مالحظة أخرى هي أن 
االبتكار كمهارة ناعمة مطلوب كثيرًا في الوظائف التي 

تطلب مرشحات إناث وهو ما يرتبط بالطلب العالمي 
على المهارات.

الشــكل 15. أهم عشــر مهارات صلبة وناعمة مطلوبة في وظائف اإلناث مقابل وظائف الذكور
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وال تهدف السياسات المراعية للمنظور الجنساني 
إلى االحتفاظ بالميزة النسبية للنساء في قطاعات 

بعينها فحسب، بل أيضًا إلى عكس اتجاه التمييز 
في القطاعات األخرى. وتحّد السياسات الشاملة 

من القيود القائمة على نوع الجنس التي تواجهها 
رائدات األعمال والموظفات. ولذلك، يجب تعزيز 

إمكانية الوصول إلى فرص التوظيف لكال الجنسين 
على قدم المساواة. كما يجب إشراك النساء في بناء 

القدرات، وينبغي أن تتاح لهن فرص أكبر للحصول 
على التمويل. وسيؤدي تعزيز المساواة بين الجنسين 

في نهاية المطاف إلى تحسين الكفاءة، واإلنتاجية، 
والقدرة التنافسية، واالقتصاد ككل.

جيم. إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل

قام ما مجموعه 17 بلدًا عربيًا بتخصيص حصص 
لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاعين العام 

والخاص. فالقانون الجزائري، على سبيل المثال، ينص 
على أن 1 في المائة من العاملين لكل رّب عمل يجب 
أن يكونوا من األشخاص ذوي اإلعاقة. ويتراوح هذا 
الرقم ما بين 2 في المائة في البحرين، و5 في المائة 
في مصر والعراق، و7 في المائة في المغرب50. وُيعّد 

دتين، وال سيما داخل  الشمول والتنوع مسألتين محدِّ
قطاعات األعمال التي طالما كانت محركات للتغيير 
االجتماعي. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في 

المنطقة العربية في مجال المساواة بين الجنسين، فال 
يزال تحسين إدماج منظور اإلعاقة فيها متخلفًا عن 

الركب بسبب القيود المفروضة على حصول األشخاص 
ذوي اإلعاقة على التعليم الجيد وفرص العمل الالئق.

وفي البلدان العربية، ُتعّد معدالت البطالة بين 
األشخاص ذوي اإلعاقة أعلى بكثير من معدالت 

البطالة بين األشخاص غير المعاقين51. ففي لبنان 
مثال، فإن نحو 86 في المائة من األشخاص ذوي 

اإلعاقة غير نشطين اقتصاديًا، وال يشاركون بالتالي 
في سوق العمل52. وبينما يعمل 43.1 في المائة من 

األشخاص الذين ال يعانون من أي نوع من أنواع 
اإلعاقة في لبنان، فإن 12.4 في المائة فقط من 

األشخاص ذوي اإلعاقة يعملون53. ويدّل ذلك على 
أن البلدان العربية ينبغي أن تسعى جاهدة لتهيئة 
وتعزيز بيئات عمل أكثر شمواًل يشعر فيها الجميع 

بالترحيب واالحترام، وكذلك تهيئة بيئات تمّكن 
جميع المترشحين المحتملين من تحقيق إمكاناتهم 

على قدم المساواة.

©iStock.com/AndreyPopov
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الشــكل 16. درجة النفاذية الرقمية لألشــخاص ذوي اإلعاقة حسب موقع التوظيف 
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

م درجة النفاذية اإللكترونية مدى سهولة استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة لإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات. مالحظة: تقيِّ

 وعلى هذا الصعيد، تّم حساب درجات النفاذية 
 الرقمية ألول 54 موقع توظيف تم استخالص 

بياناتها في راصد المهارات في اإلسكوا54. ويبّين 
الشكل 16 أن من بين 54 من مواقع التوظيف التي تم 
 "Doha Careers" استخالص بياناتها، فإن موقعي

و"Joblum" هما األيسر نفاذًا لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، حيث بلغت نسبة النفاذية الرقمية لكل 
منها 100 في المائة. وبالنسبة للمواقع التي لم 

ُتستخلص بياناتها، مثل إنديد )Indeed( ولينكد إن 
)LinkedIn(، كان معدل النفاذية الرقمية لهما 93 
و100 في المائة. كما تشير النتائج إلى أن من بين 

مواقع التوظيف الخمسة التي اسُتخرجت منها معظم 
إعالنات الوظائف )تنقيب "Tanqeeb"، والوسيط 
 ،"Wuzzuf"و ،"GCC WALKINS"و ،"Waseet"

و"Energy Jobline"(، كان لدى أربعة منها درجات 

نفاذية رقمية تساوي أو تزيد عن 94 في المائة. 
وبالنظر إلى أن مواقع التوظيف هي أكثر طريقة 

شائعة يبدأ من خاللها المترشحون للوظائف بالتعرف 
على منظمة ما، فإن دمج شمول اإلعاقة ضمن مواقع 
التوظيف سيقلل من خطر إقصاء مجموعة كبيرة من 
المترشحين من سوق العمل. لكن توفر موقع توظيف 

أو موقع وب شامل ال يعني ضمان وظائف شاملة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 وبالنظر إلى إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة، 
تظهر البيانات أن مواقع التوظيف في المنطقة 

العربية شاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة ويمكنهم 
النفاذ إليها. لكن ذلك ليس الجانب الوحيد الذي 

ينبغي تقييمه. فعادًة ما تتاح إلعالنات الوظائف 
مساحات إعالن ضيقة، وهو ما قد يعود إلى حاجة 
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الشركات الملحة لملء شواغر معينة، أو محدودية 
ميزانياتها، أو تواريخ اإلغالق التي تفرضها مواقع 
  ،Eriksson )2009(و Chen التوظيف. وكما أفاد

تنطوي الوظائف التي تستهدف األشخاص ذوي 

اإلعاقة على عمليات تعيين أطول. وينبغي 
بالتالي تقييم مدة إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت 

في المنطقة العربية، باإلضافة إلى شمول اللغة 
المستخدمة في المنشورات.

دال. الشباب وتقدمهم الوظيفي

اسُتحدث العديد من الوظائف للوافدين الجدد إلى 
سوق العمل في عام 2021. ويظهر الشكل 17 أن نحو 
52 في المائة من إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت في 

المنطقة العربية التي تشير إلى سنوات الخبرة هي 
وظائف برتب مبتدئة، وأن 12 في المائة منها فقط 

وظائُف برتب عالية. لكن السؤال هو ما إذا كانت 
ُتستحدث فرص عمل كافية تتناسب مع التغّيرات 
الديمغرافية العربية، وال سيما للوافدين الجدد إلى 
سوق العمل. وعلى الرغم من استحداث العديد من 

الوظائف للمبتدئين الُجدد، فاحتمال أن يكون الشباب 
)بين 15 و24 عامًا( في المنطقة العربية عاطلين عن 

العمل أعلى بثالث مرات من البالغين )25 عامًا فما 
فوق(55. وُيعزى ارتفاع معدل البطالة هذا إلى ارتفاع 
معدالت بطالة الشابات وكثرة الشباب التي ثبت أنها 

تمثل عبئًا أكثر منها عائدًا ديمغرافيًا.

ويظهــر تحليــل التفــاوت بيــن الجنســين في توزيع 
 المســتوى الوظيفــي نتائــج مماثلة )الشــكل 18(56. 

إذ أن حصــة وظائــف الرتــب المبتدئــة أكبر 
لــدى اإلنــاث )55 في المائة( مــن حصة الذكور 
)42 في المائــة( فــي الوظائف التي تســتهدف 
كليهمــا. أمــا فــي المناصــب العليــا، فالعكس هو 

الصحيــح: حيــث إن نحــو مــن 16 في المائة من 
إعالنــات الوظائــف المعلــن عنها علــى اإلنترنت 

تخــص المناصــب العليــا تســتهدف الرجال حصرًا، 
مقارنــة بنســبة 10 في المائــة فقط تســتهدف 

النســاء حصــرًا. ويمكــن بنــاًء على ذلك اســتنتاج أن 
نَّ فــي مناصب برتب  لــدى النســاء فرصــًا أكبــر لُيعيَّ
مبتدئــة، لكــَن فــرص وصولهن إلــى مناصب اإلدارة 

العليــا أقل.

الشــكل 17. توزيع المســتوى الوظيفي في إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت في المنطقة العربية
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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الشــكل 18. توزيع المســتوى الوظيفي في إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت حسب نوع الجنس
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

الشــكل 19. توزيع طرائق العمل حســب المستوى الوظيفي في إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

ويبّين الشكل 19 أن من بين الوظائف التي تذكر 
نوع طريقة العمل، فإن 23 في المائة فقط من 

مناصب الرتب المبتدئة فيها تنطوي على العمل عن 
ُبعد، مقارنًة بنسبة 40 في المائة من مناصب الرتب 

العليا في اإلعالنات التي تحّدد متطلبات طريقة 
العمل. ويتيح أرباب العمل عادة حرية ومرونة 

نسبية للعاملين األكبر سنًا للعمل من أي مكان. وتوفر 
المناصب اإلدارية عمومًا المزيد من المرونة في 

العمل. ووفقًا لالتحاد األوروبي )2020(، كان العمل 
عن ُبعد قبل تفشي جائحة كوفيد-19 أكثر شيوعًا 
بين العاملين المتمتعين بقدر كبير من االستقالل 

والعاملين ذوي المهارات العالية الذين يؤدون معظم 
عملهم على أجهزة الحاسوب. ويمكن القول إنه 

على الرغم من أن الشباب أفضل تجهيزًا للتكّيف 
مع المتطلبات الرقمية للعمل الناجح عن ُبعد ومن 

أن عدم تمكنهم من العمل عن ُبعد قد يعرض أفراد 



25

2. المساواة بين الجنسين والشمول واالستدامة

أسرهم األكبر سنًا للخطر، فإن إمكانية عملهم عن 
ُبعد أقل. وقد يتأثر ذلك بعدة عوامل منها حقيقة 

أن العديد من العاملين المبتدئين كانوا يعانون في 
ظروف العمل المستقل ألنهم يفتقرون إلى ما تتيحه 

المكاتب من مزايا أفضل من حيث التعاون والدعم 
 Wallaceو Grant والشبكات. وقد خلص كل من 

وSpurgeon (2013) في دراستهم للعوامل النفسية 
التي تؤثر على العمل عن ُبعد إلى ما يلي: إن بناء 

العالقات يمكن أن يكون أصعب بكثير بالنسبة 
للعاملين عن ُبعد؛ كما أن الرصد عن ُبعد يتطلب 

التواصل الجيد. ومن المرجح أن يعاني الموظفون 
الشباب الذين ما زالوا يسعون إلى إقامة عالقات 

مهنية من نقص التواصل وجهًا لوجه، وخصوصًا في 
الشركات الكبيرة. فبالنسبة لهؤالء، يمكن أن يؤدي 

العمل عن ُبعد إلى إقصائهم.

ويبّيــن الشــكل 20 أهم خمــس مهارات صلبــة مطلوبة 
فــي إعالنات الوظائف الشــاغرة عبــر اإلنترنت 

حســب المســتوى الوظيفــي. وتشــير النتائج التي 
تــّم التوصــل إليها إلى أن إدارة المشــروعات (26 
في المائــة) هــي أهم مهــارة صلبة بالنســبة لكبار 
االختصاصييــن، أمــا المحاســبة (31 في المائة) 
فهــي أهــم مهــارة صلبة بالنســبة للشــباب تعقبها 

تقنيــات البيــع وتطويــر األعمال. كما يبّين الشــكل 
20 أن أهــم خمــس مهارات صلبة في المســتوى 

المبتــدئ ترتبط أساســًا بمجــال إدارة األعمال. أما 
المهــارات األساســية لوظائف المســتويين المتوســط 
والمتقــدم فتشــمل التخطيط االســتراتيجي وإدارة 

المشــروعات ومراقبة الجودة.

ويبّيــن الشــكل 21 أهــم خمس مهــارات ناعمة 
حســب المســتوى الوظيفــي. وُتعّد مهارتــا التواصل 

(31 في المائــة) والمبيعــات (21 في المائــة) أهم 
مهارتيــن ناعمتيــن للموظفيــن المبتدئيــن، أمــا 

اإلدارة (27 في المائــة) والتواصــل (24 في المائــة) 
والتخطيــط (17 فــي المائــة) فهــي أهم مهارات 

ناعمــة لكبــار الموظفيــن. ومــن الجديــر بالذكر أن 
التواصــل مطلــوب على نطاق واســع فــي جميع 

المســتويات الوظيفيــة. ويؤكــد ذلك مجــّددًا أهمية 
التواصــل كمهــارة ناعمــة. فالتواصــل الفعال يزيد 

اإلنتاجيــة الكليــة فــي مــكان العمل، ويعــّزز التعاون 
والعمــل الجماعــي وفهــم الغرض مــن المهمة 

المحــّددة. كمــا أن مهــارات التواصــل، إلى جانب 
حفاظهــا علــى عالقــات عمل قوية علــى جميع 

المســتويات التنظيميــة، فإنهــا تمّيــز المترشــحين عــن 
منافســيهم عنــد التقــدم للوظائف.

الشــكل 20. أهم خمس مهارات صلبة مطلوبة حســب المستوى الوظيفي
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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الشــكل 21. أهم خمس مهارات ناعمة مطلوبة حســب المستوى الوظيفي

اللغة العربيةاللغة اإلنكليزيةالتواصل المبيعات
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

 هاء. الوظائف العربية وصالتها بأهداف 
التنمية المستدامة

مع انضمام الحكومات العربية إلى المجتمع العالمي 
في االلتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، أثرت 
المسائل الهيكلية وأوجه العجز المؤسسية والَحوكمية 

تأثيرًا سلبيًا على قدرة المنطقة على تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وضعت النزاعات 

السياسية وجائحة كوفيد-19 المزيد من العقبات أمام 
تحقيق خطة عام 2030. وكما ورد في التقرير العربي 

للتنمية المستدامة لعام 2020 57، فإن البلدان العربية 
موطٌن لبعٍض أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم، فقد 

دّمرت مجتمعات وحّولت الماليين إلى نازحين. كما أن 
البطالة فيها هي األعلى في العالم، بما في ذلك أعلى 
معدالت البطالة عالميًا بين الشباب والنساء. ولذلك 

ينبغي أن ينصّب تركيز المنطقة العربية أكثر على هدف 
التنمية المستدامة 8، بإيالء األولوية للعمل الالئق 

والعمالة الكاملة والمنتجة لجميع الرجال والنساء58.

وقد اّتخذت بلدان عربية عديدة عمومًا خطوات لدمج 
أهداف التنمية المستدامة في خططها واستراتيجياتها 

الوطنية. لكن الجهود المبذولة العتماد أهداف التنمية 
المستدامة في المنطقة ال تزال تواجه تحديات كبيرة. 

ويمكن استنتاج تقييم نقدي ألطر تنفيذ خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 في المنطقة من خالل معرفة 

مدى توافق الوظائف فيها مع األهداف السبعة عشر. 
ولفحص الروابط بين إعالنات الوظائف وأهداف التنمية 

المستدامة ذات الصلة، اسُتخدم قاموس لصيغ أهداف 
التنمية المستدامة ثم ُفحصت على أساسه المهارات 
الواردة في كل وصف وظيفي. ويعتمد التحليل على 

مطابقة كل كلمة بكلمة والتعرف على النص59.

وأظهرت النتائج أن الوظائف المعلن عنها تستهدف 
جميع أهداف التنمية المستدامة. غير أن هذا 

االستهداف غير متناسب ويعّبر عن أولويات متميزة 
للقطاع الخاص مقارنًة باألولويات اإلقليمية. 

ويبّين الشكل 22 أن هدف التنمية المستدامة 11 
هو أكثر هدف تشير إليه اإلعالنات، حيث يحتوى 

38.17 في المائة من إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت 
التي تّم جمعها على كلمات رئيسية يمكن أن ُتحيل 
إلى المدن والمجتمعات المحلية المستدامة. وتليه 

أهداف التنمية المستدامة 4 و10 و3 60. وعليه، يمكن 
استنتاج أن المهارات في إعالنات الوظائف عبر 



27

2. المساواة بين الجنسين والشمول واالستدامة

اإلنترنت في المنطقة تأخذ في االعتبار أهداف التنمية 
المستدامة المتعلقة بكل من المدن والمجتمعات 

المحلية المستدامة؛ والتعليم الجيد؛ والحّد من أوجه 
عدم المساواة؛ والصحة الجيدة والرفاه. وتشير 

الوظائف التي خضعت للتحليل إلى اقتصاد يستجيب 
لتلك المبادئ. ودفعت جائحة كوفيد-19 ُنُظم الرعاية 

الصحية إلى حدودها القصوى في عامي 2020 و2021، 
حيث كانت معظم الوظائف مرتبطة بأهداف التنمية 

المستدامة. غير أن الطلب على خدمات الرعاية 
الصحية بدأ يتراجع بسبب االنخفاض الكبير في حاالت 
اإلصابة بكوفيد-19 في المنطقة العربية، وهذا ما جعل 

هدف التنمية المستدامة 3 في المرتبة الرابعة.

واستنادًا إلى التقرير العربي للتنمية المستدامة61، ازداد 
عدد سكان المدن في المنطقة العربية أكثر من أربع 

مرات بين عامي 1970 و2010، وسيزيد أكثر من مرتين 
بين عامي 2010 و2050. وربما يكون ذلك مؤشرًا 

على سبب كون هدف التنمية المستدامة 11 هو األكثر 
استهدافًا في الوظائف المطلوبة، حيث ُيعتبر اإلسكان 

والنقل من جوانبه الرئيسية. وبالنظر إلى التعليم الجيد 
باعتباره ركنًا أساسيًا من أجل تعزيز الرفاه االجتماعي 

واالقتصادي، فإن أسواق العمل عبر اإلنترنت في 
المنطقة العربية تطلب أساسًا الوظائف التي تقتضي 

تعليمًا جيدًا وعددًا متنوعًا من المهارات، وهذا ما يضع 

هدف التنمية المستدامة 4 في المرتبة الثانية في 
قائمة أهم أهداف التنمية المستدامة. أما هدف التنمية 

المستدامة 10، فيأتي في المرتبة الثالثة ألن الكثير 
من الوظائف تطلب تكافؤ الفرص في التوظيف، بما 
في ذلك إدراج المسؤولية االجتماعية، والمسؤولية 

االجتماعية للشركات، والضمان االجتماعي.

وبالنظر إلى معّدالت البطالة، من المتوقع أن يكون 
هدُف التنمية المستدامة 8 أكثَر هدف سائد في 

المنطقة العربية، إذ أنها سجلت أعلى معدالت البطالة 
في العالم، وال سيما بين الشباب والنساء. كما شهدت 

المنطقة، في الوقت نفسه، نموًا ضعيفًا على المدى 
الطويل، حتى في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، 

مما قد يحّد من الموارد المالية المتاحة لتنفيذ خطة 
عام 2030. كما أن المنطقة العربية فشلت، حتى أثناء 

فترات النمو االقتصادي المرتفع، في تحقيق المزيد من 
الطلب على العمالة المنتجة والعمل الالئق، واقتصرت 
على الوظائف في القطاع غير الرسمي والقطاع العام. 

ووفقًا لراصد المهارات في اإلسكوا، يأتي هدف التنمية 
المستدامة 8 في المرتبة الخامسة، مع أنه كان من 

المتوقع أن يحظى بأولوية أكبر في المنطقة. ويمكن 
استخدام العمالة كوسيلة لمكافحة ظواهر الفقر وعدم 

المساواة والنزاعات التي أّثرت تأثيرًا شديدًا على 
المنطقة طوال العقد الماضي.

©iStock.com/Jeff Kingma
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 الشــكل 22. نســبة إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت التي تســتهدف كل هدف من أهداف التنمية المســتدامة 
فــي المنطقة العربية
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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التوصيات بشأن السياسات واو. 

توفر التوصيات التالية لواضعي السياسات خياراٍت لزيادة الشمولية في الطلب على الوظائف:

إنفاذ القوانين التي تعّزز المساواة بين الجنسين في طلبات التوظيف وفي عمليات التعيين لتعزيز 
تكافؤ الفرص والتمثيل في العمل. ويمكن أن يكون الضغط على المشّرعين واللجان المعنية 

بالقضايا الجنسانية والمنظمات الدولية فعااًل، وقد يثمر تعزيز المساواة بين الجنسين في نهاية 
المطاف عن تحسين اإلنتاجية، والقدرة التنافسية، واألداء االقتصادي العام.

توفيــر العمل عن ُبعد كخيار لجميع مســتويات األقدمية إلعطــاء المزيد من المرونة للموظفين، 
وال ســيما للنســاء. ويمكن القيام بذلك عن طريق تزويد الموظفين باألدوات المناســبة لمختلف 

طرائــق العمل وتوفير التدريب الالزم لهم. ويمكن أن تضطلــع اإلعانات الضريبية ألصحاب العمل، 
والتخفيضات الجمركية على المعدات الالزمة، وحوافز البنية التحتية بدور حاســم في تســهيل 

العمل عن ُبعد.

دمج ميزات إضافية بشأن النفاذية الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة في مواقع التوظيف، مثل 
توفر إعدادات لتحويل النص إلى كالم، وضبط تباين األلوان، وحجم الخط في توصيفات الوظائف. 
ويمكن ضمان ذلك من خالل اتباع معايير النفاذية الرقمية وفق "مبادئ النفاذ إلى محتوى الوب" 

في تصميم المواقع الشبكية والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال لتقليل خطر إقصاء 
مجموعة كبيرة من المترشحين في سوق العمل.

1

2

3
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2. المساواة بين الجنسين والشمول واالستدامة
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الرســائل الرئيســية

ال تزال المحاسبة وتشغيل المطاعم أكثر مهارتين مطلوبتين وتتسمان 
باتجاه تصاعدي.

يجري استبدال العديد من مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات 
االتجاه التنازلي بمهارات مثيلة ذات اتجاه تصاعدي في القطاع نفسه.

يبلغ متوسط درجات مؤشر الذكاء االصطناعي في المنطقة نحو 
36 في المائة، وهذا ما يشير إلى مستوى محدود لتعزيز الذكاء االصطناعي. وأعلى 

درجة لتعزيز الذكاء االصطناعي هي بين وظائف علماء البيانات، مع تعزيز نحو 
50 في المائة من مهامهم بالذكاء االصطناعي.

من بين 15,500 مهارة مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، يستأثر نحو ثلثها 
)5,100 مهارة( بأكثر من 95 في المائة من مجموع تكرارات المهارات المطلوبة.

تمتلك المنطقة العربية نواًة أساسية في الوظائف المتعلقة بإدارة 
األعمال، لكنها ال تتمتع بتنوع كبير في الوظائف المتعلقة بالعلوم مثل تكنولوجيا 

المعلومات، والصناعات التحويلية/الصناعة، والهندسة واالبتكار، وهذا ما يدعو إلى مزيد من 
التحول الهيكلي وزيادة التكّيف مع التكنولوجيا واعتمادها.

مستقبل الوظائف والمهارات3
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3. مستقبل الوظائف والمهارات

مستقبل الوظائف والمهارات. 3

ألف. لمحة عامة

يتنــاول هــذا الفصل المهارات ذات االتجــاه اإليجابي 
والســلبي، مــع اقتصــار التركيز علــى اتجاهات 
المهــارات الصلبــة حيــث إن لها اليــد العليا في 

تحديــد التطابــق بين مالمــح المتقدميــن ومتطلبات 
الوظيفــة. أمــا اتجاهــات المهــارات الناعمة فهي 

محــّددات أقل حســمًا فــي عملية مطابقــة الوظائف، 
إذ أنهــا ال تختلــف اختالفــًا كبيــرًا بمرور الوقت. 

واســتنادًا إلــى راصد المهارات في اإلســكوا، فإن 
المهــارات الناعمــة ثابتة فــي المنطقــة العربية، مع 

اتجاهــات محدودة مــع مرور الوقت.

 باء. المهارات ذات االتجاهات 
األكثر تصاعدًا وتنازاًل

يتبيــن، من خالل نظــرة عامة على المهارات ذات 
االتجــاه التصاعدي، أن أكثر عشــرة اتجاهات تصاعدًا 
كانت تتعلق بمهارات المحاســبة، وتشــغيل المطاعم، 

والماليــة، وعلم الحاســوب، والفوترة، وتقنيات 
البيع، ومؤشــرات األداء الرئيســية، واللغة الكردية، 

والبيانــات المالية، وإدارة المبيعات )الشــكل 23(. 
وارتبطــت معظم المهــارات ذات االتجاه التصاعدي 

بالمحاســبة والمالية )المحاســبة، والمالية، والفوترة، 
والبيانــات المالية( والخدمات والمبيعات )تشــغيل 

المطاعــم، وإدارة المبيعــات، وتقنيات البيع، 
ومؤشــرات األداء الرئيســية(. ومن الجدير بالذكر أن 

المهــارات المتعلقة بعلم الحاســوب احتلت المرتبة 
الرابعــة في المهــارات ذات االتجاه التصاعدي.

وكان العديد من بين أهم عشر اتجاهات تنازلية يتعلق 
بمواقع البناء )البناء، والهندسة المدنية، وإدارة البناء، 

والتدريب على السالمة، وتصنيع اآلالت(. وعند توسيع 
النطاق ليشمل أهم مائة مهارة ذات اتجاه تنازلي، 

فإن المهارات المكملة لمجال البناء هي األكثر تنازال. 
ويشمل ذلك إدارة المرافق وخدمات كفاءة الطاقة، 
تليها الهندسة الكهربائية وُنظم نقل المعّدات الثقيلة.

أما مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
التي ينخفض الطلب عليها من بين أهم مائة مهارة 
ذات اتجاه تنازلي فهي هندسة الحاسوب، واألمن 

السبراني، والحوسبة السحابية، وهندسة البرمجيات 
 ،)Unit Testing( وتطويرها، واختبار الوحدات



32

 ،)Linux( ولينكس ،)Java( والبرمجة بلغة جافا
واألتمتة، واالتصاالت السلكية والالسلكية، وُنُظم 

المعلومات اإلدارية )MIS(، وتطبيقات "ساب" 
)SAP(، وهندسة البيانات، والحوسبة عن ُبعد، ولغة 
"آنجيوالر" )Angular(، ولغة االستفسارات المركبة 

)SQL(. ويظهر التحليل اإلضافي أنه في الوقت الذي 
يتناقص الطلب على هذه المهارات، فإن اتجاهات 

المهارات واللغات األخرى المتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، مثل ُنُظم البرمجيات، 

وبرمجيات "باور بي آي" )Power BI(، ولغة البرمجة 
النصية "بي إتش بي" )PHP(، ولغة جافا سكريبت 
)JavaScript(، وتطوير نظام تشغيل "آي أو إس" 

)iOS( والبرمجة بلغة "آر" )R( آخذة في التصاعد في 
المنطقة العربية. وثّمة مجموعة ثانية من المهارات 
ذات االتجاه التنازلي التي لم تظهر في قائمة أهم 
عشر مهارات وهي تتعلق بالمجال الطبي – وهي 

التمريض، والجراحة، وطب األطفال، وطب األسنان، 
والعناية المرّكزة، وطب األمراض النسائية، وعالج 
المرضى، وطب الطوارئ، وطب التوليد واألمراض 

النسائية، ومراقبة العالمات الحيوية، والرعاية 
الحرجة، والعلوم الصحية، والسجالت الصحية 

الشخصية، والرعاية الصحية المنزلية – حيث تعزى 
هذه االتجاهات بالزيادة غير العادية في الطلب في 

فترة خط األساس بسبب الجائحة.

الشــكل 23. أهم خمس مهارات ناعمة مطلوبة حســب المستوى الوظيفي
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المحاسبة
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تقنيات البيع
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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جيم. حالة الذكاء االصطناعي في أنشطة سوق 
العمل العربية

الذكاء االصطناعي هو نهج جديد يجرى من خالله 
تلقين اآلالت أو تعليمها المنطق البشري لكي تؤدي 
بمقتضاه أفعالها وردود أفعالها دونما أخطاء. وفي 

اآلونة األخيرة، أخذ الذكاء االصطناعي يجعل التواصل 
اللفظي مع األجهزة أمرًا عاديًا، من خالل تعزيزه للعديد 

من األنشطة والمهن اليومية. وتجلى ذلك خالل 
جائحة كوفيد-19، إذ تحولت العديد من الوظائف إلى 
ُنُظم أكثر تقدمًا تعتمد على الذكاء االصطناعي، وهذا 

ما تطّلب تغييرًا في طريقة تنفيذ المهام المحّددة 
للوظائف. ولفحص كيفية تعزيز الوظائف بالذكاء 

االصطناعي، وضع معهد قطر لبحوث الحوسبة منهجًا 
قائمًا على الذكاء االصطناعي يقيس مدى تأثير أتمتة 

الذكاء االصطناعي على الوظائف. وقد أقامت اإلسكوا 
شراكة مع المعهد ووّسعت نموذجه لقياس الذكاء 

االصطناعي ليشمل أكثر من 1.7 مليون من إعالنات 
الوظائف عبر اإلنترنت المستقاة من 19 بلدًا عربيًا.

وُتعّبر درجات الذكاء االصطناعي في الشكلين 24 و25 
عن نسبة المهارات في الوظائف التي تمكن أتمتتها 

عبر تعزيز الذكاء االصطناعي باستخدام تكنولوجيات 

حالية أو تكنولوجيات ينبغي تسجيل براءات اختراع 
لها. وبعبارة أخرى، من أجل أداء وظيفة ذات درجة 

ذكاء اصطناعي عالية في المستقبل، فإن هذه الوظيفة 
ستسِتخدم على األرجح امتدادات تكنولوجية لتسهيل 

مهامها. لكن من أجل أداء وظيفة ذات درجة ذكاء 
اصطناعي منخفضة في المستقبل، فإن الوظيفة 
ستستِخدم في الغالب ذات المستوى من تكامل 

التكنولوجيات، إن وجدت، ألداء مهامها. وجدير بالذكر 
أن درجة الذكاء االصطناعي ال تعّبر عن درجة استبدال 

العمالة بالتكنولوجيا. ومن المتوقع أن تكون الوظائف 
التي لها درجة ذكاء اصطناعي بنسبة 100 في المائة 

فقط مؤتمتًة بالكامل في المستقبل.

وقد كشف التحليل أن متوسط درجات مؤشر الذكاء 
االصطناعي في المنطقة يبلغ نحو 36 في المائة. ولن 
تكون مجموعة المهام في وظيفة بعينها مؤتمتة أبدًا 

بنسبة 100 في المائة، على األقل من اآلن وحتى 
تحقيق خطة عام 2030. بيد أن الذكاء االصطناعي 

سيؤثر تأثيرًا كبيرًا على كيفية تنفيذ األنشطة إذ أنه 
أخذ يدخل أكثر فأكثر في المهام اليومية.

©iStock.com/ipopba
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 ويبّيــن الشــكل 24 أكثر عشــر وظائف معززة 
بالــذكاء االصطناعــي فــي المنطقــة العربية، أما 

الشــكل 25 فيبّيــن أقل عشــر وظائف معــززة بالذكاء 
االصطناعــي في أســواق العمل عبــر اإلنترنت 

فــي المنطقــة العربية. ويشــير الشــكل 24 إلى أن 
أعلــى درجــة لتعزيــز المهام بالــذكاء االصطناعي 

هــي بيــن وظائــف محللي االئتمــان، بدرجة تقارب 
47 في المائــة. وإلى جانــب وظائف محللــي االئتمان، 

تشــمل قائمة أهم عشــر وظائف أساســًا المهن 
المتعلقــة بالبيانــات وبالماليــة. وأحد المؤشــرات 
المســتقاة مــن قائمة أهم عشــر وظائــف هو أنها 

ال تحتــوي علــى وظائف ذات مهارات متوســطة، 

حيــث تتعلــق وظائفهــا العشــر جميعًا بأنشــطة عالية 
المهــارات. وبالنظــر إلــى قائمة أقل عشــر وظائف 

معــززة بالــذكاء االصطناعي فــي المنطقــة العربية 
)الشــكل 25(، فــإن المهام اليدويــة وذات المهارة 

شــبه المتوســطة هــي الوظائف التي ال تتأثر بشــدة 
بتعزيــز الــذكاء االصطناعــي. وال تنفــي النتائج التي 

تــم التوصــل إليهــا حقيقة أن هذه األنشــطة قد تغدو 
عمــا قريــب مؤتمتة، مع تولي اآلالت أدوار البشــر 

فــي المســتقبل القريب. وقــد تجّلت األتمتــة الكاملة 
لألنشــطة مثــاًل فــي االختبارات التي أجريــت حديثًا 

على الشــاحنات والســيارات الذاتيــة القيادة في 
العديــد من بلــدان العالم.

الشــكل 24. أكثر عشــر وظائف معززة بالذكاء االصطناعي في المنطقة العربية
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.

الشــكل 25. أقل عشــر وظائف معززة بالذكاء االصطناعي في المنطقة العربية
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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اإلطار 2. تكنولوجيات المستقبل وحالة اعتمادها في المنطقة العربية

لتقييــم مــدى جهوزيــة المنطقــة العربيــة العتمــاد التكنولوجيــات الجديــدة واســتيعابها، ُفحصــت األبعــاد الخمســة التاليــة: الــذكاء 
االصطناعــي، والبيئــات المواتيــة لالبتــكار، والخدمــات العامــة، وجهوزيــة الشــبكة، والتجــارة اإللكترونيــة.

جدول مقارن العتماد التكنولوجيا حسب المؤشر
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المصدر: تقديرات اإلسكوا.

مالحظة: يدل الرمز “AI-2020” على أحدث مؤشر لجهوزية الحكومات للذكاء االصطناعي لعام 2020؛ ويدل الرمز “GII-2021” على مؤشر 
االبتكار العالمي لعام 2021؛ ويدل الرمز “e-GDI-2020” على مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية لعام 2020؛ ويدل الرمز “NRI 2020” على مؤشر 

جهوزية الشبكة لعام 2020؛ ويدل الرمز “E-commerce-2020” على مؤشر التجارة اإللكترونية لألونكتاد )UNCTAD B2C( لعام 2020.
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المصدر: تقديرات اإلسكوا.

س حيث تزداد درجة كل مؤشر في اتجاه خارجي. ل كل إقليم بمخمَّ مالحظة: ُيمثَّ
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ويمكن استنتاج المالحظات التالية من الجدول والشكل الواردين أعاله:

العالمــي وفقــًا ألحــدث مؤشــر 	  العربيــة دون متوســط الجهوزيــة  المنطقــة  ُيعتبــر متوســط  للــذكاء االصطناعــي:  الجهوزيــة 
ــذكاء االصطناعــي )2020( الصــادر عــن مؤسســة “أكســفورد إنســايتس” )Oxford Insights()أ(. حيــث تعانــي  لجهوزيــة حكومــة ال
المنطقــة مــن إحــدى أكبــر الفجــوات فــي األداء الُقطــري )فبعــض بلدانهــا تحتــل مرتبــة عاليــة حتــى علــى المســتوى العالمــي، أمــا 
بلدانهــا األخــرى فتنــدرج ضمــن أدنــى الفئــات(. وثّمــة حاجــة إلــى تحســين الجهوزيــة للــذكاء االصطناعــي فيهــا مــن خــالل تعزيــز وضــع 
االســتراتيجيات، وتحديــث البرامــج التعليميــة واألكاديميــة لتزويــد ســوق العمــل بالمهــارات المطلوبــة، وتهيئــة بيئــة مواتيــة لالبتــكار 

وريــادة األعمــال.

البيئــة المواتيــة لالبتــكار: اســتنادًا إلــى مؤشــر االبتــكار العالمــي، فــإن متوســط المنطقــة العربيــة أعلــى بكثيــر مــن المتوســط 	 
العالمــي، ودرجتهــا تماثــل متوســط البلــدان المتوســطة الدخــل مــن الشــريحة الدنيــا والبلــدان الناميــة. وتعنــي هــذه النتيجــة حاجــة 
العديــد مــن البلــدان العربيــة إلــى إعــادة النظــر فــي بيئــة االبتــكار المواتيــة الحاليــة، وتخفيــف الحواجــز أمــام الشــباب ورواد األعمــال 

فــي تأســيس الشــركات الناشــئة، واســتحداث فــرص عمــل جديــدة، وتقديــم خدمــات مبتكــرة ومفيــدة.

الخدمــات العامــة: يمكــن اســتخدام مؤشــر تطويــر الحكومــة اإللكترونيــة لعــام 2020 لمعرفــة مرحلــة التطويــر الحاليــة للخدمــات 	 
العامــة المقدمــة إلكترونيــا. ووفقــًا لهــذا المؤشــر، فــإن متوســط درجــة المنطقــة العربيــة أقــل بكثيــر مــن المتوســط العالمــي، علــى 
ــا. كمــا أن درجــة المنطقــة أقــل مــن  ــًة عالمي ــة عالي ــدول الخليــج العربيــة تحتــل مرتب ــدان مجلــس التعــاون ل الرغــم مــن أن بعــض بل
درجــة االقتصــادات الناميــة. ونظــرًا ألهميــة تقديــم الخدمــات عــن ُبعــد مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة فــي حقبــة كوفيــد-19، فــإن 
بعــض الحكومــات العربيــة تحتــاج إلــى تعزيــز بنيتهــا التحتيــة التكنولوجيــة، وتطويــر رأســمالها البشــري، ورقمنــة المزيــد مــن خدماتهــا 

الحكوميــة للوصــول إلــى جميــع األفــراد.

جهوزيــة الشــبكة: يمكــن لمؤشــر جهوزيــة الشــبكة لعــام 2020 تقييــم جهوزيــة البنيــة التحتيــة فــي المنطقــة العربيــة. ودرجــات 	 
المنطقــة العربيــة علــى هــذا المؤشــر دون المتوســط العالمــي، لكنهــا أعلــى مــن متوســط البلــدان الناميــة. وقــد طــّورت بلــدان مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وبعــض البلــدان المتوســطة الدخــل مــن الشــريحة العليــا فــي المنطقــة بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة 
مناســبة. أمــا البلــدان المتبقيــة، وال ســيما البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات، فهــي بحاجــة إلــى المزيــد مــن الجهــود واالســتثمارات 
الســتعادة خدماتهــا األساســية، وضمــان الحــد األدنــى مــن إمكانيــة االتصــال اإللكترونــي عبــر أراضيهــا. وينبغــي إعطــاء األولويــة 
إلنشــاء هــذه البنــى التحتيــة فــي برامــج التعافــي، ألنهــا يمكــن أن تؤثــر تأثيــرًا إيجابيــًا علــى التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

ــاء الســالم. وتعجــل عمليــة بن

التجــارة اإللكترونيــة: خــالل جائحــة كوفيــد-19، شــهدت المنطقــة العربيــة، شــأنها شــأن المناطــق األخــرى فــي العالــم، زيــادة 	 
صافيــة فــي أنشــطة التجــارة اإللكترونيــة. ووفقــًا لمؤشــر التجــارة اإللكترونيــة لألونكتــاد )UNCTAD B2C( لعــام 2020، فــإن درجــة 
المنطقــة العربيــة أقــل مــن المتوســط العالمــي وقريبــة مــن درجــة االقتصــادات الناميــة. أمــا أقــل البلــدان العربيــة نمــّوًا والبلــدان 
المتضــررة مــن النزاعــات فهــي متخلفــة كثيــرًا عــن الركــب، بســبب بناهــا التحتيــة التكنولوجيــة غيــر المالئمــة وُنُظمهــا البريديــة غيــر 
المســتقرة. ولكــي تجنــي المنطقــة العربيــة ثمــار التجــارة اإللكترونيــة، فإنهــا بحاجــة إلــى خطــط واســتراتيجيات وطنيــة لتحديــث 
األطــر القانونيــة والتنظيميــة، والســماح للمبتكريــن ورواد األعمــال باغتنــام هــذه الفــرص لتطويــر الحلــول والتطبيقــات والمنتجــات 

 .)DIPs( المتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة، مثــل البوابــات اإللكترونيــة ومنصــات الوســاطة الرقميــة

الخدمــات  تطويــر  عــدا  فيمــا  المســتقبل،  تكنولوجيــات  اعتمــاد  فــي  الركــب  عــن  متخلفــة  العربيــة  المنطقــة  إن  القــول  خالصــة 
اإللكترونيــة حيــث يقتــرب متوســط المنطقــة مــن المتوســط العالمــي. كمــا أن مــن الضــروري إجــراء تقديــرات وطنيــة للجهوزيــة 
للتكنولوجيــات المذكــورة أعــاله لتحديــد َمواطــن الضعــف والتحديــات، ووضــع السياســات المناســبة لمعالجتهــا، وتعزيــز جهوزيــة 

المنطقــة الســتيعاب تلــك التكنولوجيــات، وتعظيــم أثرهــا علــى التنميــة الوطنيــة.

.Oxford Insights, 2020 ) أ(
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دال. غابة المهارات

تعرض أداة االســكوا المســماة "غابة المهارات"، 
 Ricardo Hausmann والمســتوحاة مــن تحليل

لحّيــز المنتجــات62، هيكل االقتصاد اســتنادًا إلى 
إعالنــات الوظائــف عبر اإلنترنــت والمهارات التي 

 تتطلبهــا. وتكشــف غابة المهــارات النقاب عن 
الترابــط بين الوظائف كشــبكة، اســتنادًا إلى المهارات 
الصلبــة التــي تتقاســمها جميع البلدان العربية التســعة 

عشــر التي شــملتها الدراســة. وتمثل كل عقدة مهنة 
معّينــة، حيــث يظهر حجمها تكــرار إعالنات تلك 

المهنــة. وترتبــط العقــد بالمهنة األكثر تشــابهًا عن 
طريــق المهارات المشــتركة63. وتظهــر المجموعات 

الناتجــة الوظائــف األكثر ارتباطًا مــن حيث المهارات 
الصلبة/التقنيــة التي تتشــارك فيها. ففي القســم 

العلــوي من الشــبكة مثاًل، ُتالحظ المهن الهندســية 
مثــل مطــور تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت، 

ومديــر قاعدة بيانات، ومطــور برمجيات. أما 
المجموعة الســفلى اليســرى فتعــرض في الغالب 
المهــن المتعلقــة باألعمال من قبيــل مدير أعمال، 

ومديــر منتجات، وممثــل مبيعات. وتوضح 
المجموعــات المكتظة مســتوى الترابــط فيما بين 

الوظائــف من خالل المهارات المشــتركة )التي ُتســّمى 
النــواة(، فــي حين تعّبر الوظائــف الموجودة على 

األطــراف مســتوًى منخفضًا من االرتبــاط بالوظائف 
األخــرى فــي االقتصاد. واحتمال انتقال شــخص ما 
مــن وظيفة إلــى أخرى في المجــاالت الكثيفة أعلى 

بكثيــر، بفضل عــدد كبير من المهارات المشــتركة 
بيــن الوظائــف القريبة؛ أما احتمــال االنتقال من 

األطــراف إلــى النواة فهو أقل بســبب نقص المهارات 
المشــتركة، ممــا يجعل صقل المهــارات أو تجديدها 

في النواة أســهل من األطراف.

الشكل 26. غابة المهارات

المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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كمــا تعّبــر المجموعــات الكثيفــة أيضــًا عن آفاق 
االقتصــاد اســتنادًا لنــوع المهــن المتوفرة فيه. 

ويتمحــور رصيــد المنطقــة العربيــة مــن المهارات 
حاليــًا حول نواة الوظائف األساســية. وبوســع 

 المنطقــة العربيــة صقــل أو تجديــد مهارات 
قواهــا العاملــة حــول الوظائــف الموجودة في 

األطراف بغية بناء رصيد أكثر تنوعًا من المهارات. 
ويمكــن القيام بذلك إذا ما اســُتحدثت مجموعات 

 متعــددة في غابة المهارات، بحيث تشــير إلى 
المزيد من الوظائف وتنويع المهارات في مختلف 

مجــاالت الخبرة.

ويبّيــن الشــكل 26 أن الوظائــف التــي تنتمي إلى 
مجموعــة الوظائــف المهنيــة، ممثلة فــي الِعقد 

الخضــراء، هــي المطلوبــة أكثر من غيرهــا. وتهيمن 
علــى مجموعــة الوظائــف المهنية فــي المنطقة 

العربية الوظائف في مجال األعمال واإلدارة، تليها 
العلــوم والهندســة. وُيعــّد احتمال إنشــاء وظيفة 

فــي مجــال األعمال واإلدارة )النصف الســفلي من 

الشــكل( أعلــى مما هــو عليه فــي قطاعات مثل 
تكنولوجيــا المعلومــات أو الهندســة، بســبب ارتفاع 

النشــاط والطلب في هــذا المجال.

كما يبّين الشكل 27 أيضًا أن االقتصادات العربية 
تستند إلى العمالة القائمة على االستهالك وليس 

اإلنتاج الرأسمالي، ألن معظم األنشطة فيها يرتبط 
بمجاالت إدارة األعمال. ومن التجارب التي من 

شأنها أن تضيف قيمة إلى هذا التقرير النظر في 
توزيع المهارات بين البلدان، ومدى احتمال أن تساعد 
البلدان في المنطقة وحول العالم بعضها البعض على 

التطور، أو كيف يمكن لبلد ما أن يتطور ليتناسب 
مع الحدود اإلقليمية في قطاع معين. ويتمثل النهج 
الشائع في االنتقال إلى الوظائف والقطاعات القريبة 
من بعضها البعض؛ غير أن التحدي يكمن في التحول 
إلى القطاعات التي ليست في المتناول. وينطبق ذلك 

على البلدان المعتمدة على الموارد، حيث يستلزم 
تنويع القطاعات غير المرتبطة بالموارد قفزًة كبيرة 

لتفادي االعتماد على الموارد الطبيعية.

الشــكل 27. عدد إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت حســب فئات المهن

المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى راصد المهارات.
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هاء. التوصيات بشأن السياسات

تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتسهيل تراكم رأس المال البشري، ورقمنة الخدمات الحكومية، 
والمساعدة في تعزيز المهام بالذكاء االصطناعي من أجل رفع اإلنتاجية واستحداث المزيد من 

فرص العمل. ويمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا بقدر أكبر إلى استحداث المزيد من الوظائف 
وزيادة األجور بفضل زيادة اإلنتاجية.

بغية تفادي استبدال العمالة )األتمتة الكاملة لألنشطة(، يتعّين تحّري الوظائف المعرضة لخطر 
األتمتة الكاملة، ووضع برامج مناسبة لصقل المهارات أو تجديدها سعيًا لتأهيل الموظفين 

المعرضين للخطر لكي ينتقلوا إلى وظائف قريبة منهم. ويمكن القيام بذلك باستخدام أداة غابة 
المهارات من خالل تحّري الوظائف والمهارات المرتبطة بها.

توسيع جهود التنويع والتحول الهيكلي الستحداث َنَوًى متعددة في غابة المهارات كخطة للتنمية 
االقتصادية المستدامة على المدى الطويل. ويمكن أن يسهم إنشاء البنية التحتية لالقتصادات 

الرقمية في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

1

2

3

3. مستقبل الوظائف والمهارات
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4. إعطاء األولوية للسياسات التي ترّكز على اإلنسان

 إعطاء األولوية للسياسات . 4
التي ترّكز على اإلنسان

 تظهــر البيانــات أن الروابــط بيــن المهارات 
المطلوبــة حاليــًا والمهــارات المتعلقــة بالثــورة 

الصناعيــة الرابعــة لــم تــزل ضعيفة فــي المنطقة 
العربيــة. غيــر أن التكنولوجيــات الذكيــة قد تســتحوذ 

عمــا قريب علــى الوظائــف التقليديــة، وتجعل 
مهــارات عديــدة باليــة وتســتحِدث مهارات أخرى. 

وال ينبغــي التقليــل مــن األثــر الطويل األجــل لجائحة 
كوفيــد-19 علــى أســواق العمل فــي المنطقــة العربية. 
فوفقــًا لصنــدوق النقــد الدولــي64، لن يعــود التوظيف 

علــى مســتوى العالــم إلــى معدله ما قبــل الجائحة 
وهــو يتخلــف عــن معــدل تعافي الناتــج المحلي 

اإلجمالــي. وخــالل الفصــل األول من عام 2020، 

انخفضــت ســاعات العمــل فــي المنطقــة العربية 
بنســبة تقــدر بنحــو 2.2 في المائــة )أي ما يعادل 

نحــو 3 مالييــن وظيفــة بدوام كامــل، على افتراض 
أســبوع عمــل مدته 48 ســاعة(، مقارنــة بالوضع 

قبــل الجائحــة، أي الفصــل الرابــع من عام 2019 65. 
وبالنســبة للفصــل الثانــي من عام 2020، تشــير 

التقديــرات إلــى انخفــاض أكثر حدة، مع خســارة 
 19.5 في المائــة من ســاعات العمــل مقارنة 

 بالفصــل الرابــع من عــام 2019، أي ما يعادل 
 23 مليــون وظيفــة بــدوام كامل. أما بالنســبة 

 للفصــل الثالــث مــن عام 2020، فمــن المقدر أنه 
 تمــت خســارة 12.8 في المائــة من ســاعات العمل، 

©iStock.com/BrianAJackson
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 أي مــا يعــادل 15 مليــون وظيفــة بدوام كامل66. 
وشــهد الفصــل الرابع من عام 2020 خســارة 

 5.6 في المائــة فــي ســاعات العمــل، أي ما يعادل 
6.4 مليــون وظيفــة بدوام كامــل. وتتطلــب التغّيرات 

التكنولوجيــة المســتقبلية وحقبــة مــا بعــد الجائحــة 
بالتالــي سياســات رشــيقة تركــز على اإلنســان، ينبغي 

بموجبهــا أن تكــون خيــارات صقــل المهارات أو 
تجديدهــا متاحــة للجميــع.

 وبمــا أن األفــراد يمكن أن يفقدوا رأســمالهم 
البشــري مــع مــرور الوقت، فإن برامج صقــل المهارات 

أو تجديدهــا يمكــن أن تنعــش معرفــة رأس المال 
البشــري، وتزيــد من قابليــة التوظيــف للجميع، 

وال ســيما الموظفيــن األكبر ســنًا الذيــن تقل فرص 
عثورهــم علــى وظيفة بعــد تســريحهم. ولتحقيق 

ذلــك، يجــب تقديم إعانــات التعليم والمســاعدة 
الماليــة لبرامــج التدريــب وتعزيزها أكثر لتشــمل 

النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقة وســكان المناطق 
الريفيــة. ويمكــن أن تشــمل هــذه الجهود خدمات 

النقــل، ورعايــة األطفال، وجداول مرنــة للصفوف 
الدراســية. كمــا أن تكييــف برامج التدريــب لمعالجة 
القيــود والعقبــات التي تواجه النســاء من شــأنه أن 

يحّســن نتائجهــن في ســوق العمل. فعــادًة ما تواجه 
النســاء قيــودًا ماليــة أكبر مقارنــة بالرجال، وهذا 

مــا يؤثــر على قدرتهــن على دفع تكاليــف التدريب 
والمشــاركة فيــه. وعليه، فإن من شــأن تقديــم المنح 

النقديــة والتأميــن الطبي أن يســاعد النســاء على 
تجــاوز هــذه الحواجــز. وتمثل تربيــة األطفال ورعاية 

األســرة عائقًا رئيســيًا آخر يحول دون مشــاركة 
النســاء فــي التدريب علــى المهارات، ألنهــن يتحملن 

فــي معظــم البلدان مســؤوليات أكبــر من الرجال 
فــي األعمــال المنزلية ورعايــة األطفال. ولذا فإن 
من شــأن تقديــم إعانات رعاية األطفال أن ييســر 

حصــول النســاء علــى التدريب، ويكفــل إكمالهن 
البرامــج التدريبيــة بنجاح.

وال ُيعــّد وضــع نهــج متكامل وتنســيق الجهود 
لتحســين فــرص الحصــول على التدريــب الجيد 

والمناســب بالنســبة لقاطنــي المناطــق المحرومة 
أمــرًا محوريــًا لتنميــة المهارات فحســب، بل هو 

بمثابــة جواز ســفر لهــم أيضًا نحو فرص عمل وُســبل 
عيش أفضل. ومن شــأن االســتفادة من أســاليب 

تنفيــذ مبتكــرة، على ســبيل المثال، أن تحّســن فرص 
التدريــب وتعــّزز تنميــة المهارات فــي المناطق األكثر 
هشاشــة التــي تعاني عــادًة من مســتويات عالية من 
البطالــة. ولذلــك، يجب توســيع نطــاق الوصول إلى 

المــدارس والجامعــات ومؤسســات التدريب في 
المناطــق المحرومــة مــن الخدمات، كما يجب توســيع 

نطــاق الوصــول إلى تدابيــر التوعيــة وتكنولوجيا 
المعلومــات واالتصاالت )مــن برامج ومعدات 

التدريــب، والحواســيب، والهواتــف النقالة(.

ويمكــن تحقيــق االتســاق بيــن العــرض والطلب على 
المهــارات المهنيــة مــن خالل وضــع آليات للتنســيق 

بيــن مقدمــي خدمــات التعليم والشــركات. ومن 
الشــروط األساســية لذلــك توفيــر بيانات عــن قابلية 

التوظيــف وإجراء دراســات ســوقية دورية عن 
متطلبــات الســوق المحليــة. وفيمــا يخــص توفير 

بيانــات عــن قابليــة التوظيف، يجب إنشــاء شــبكة 
تضــم عــدة كيانــات حكومية )مــن وزارات، ونقابات، 

وغــرف الصناعــة والتجــارة( لضمــان تلبيــة احتياجات 
أســواق العمــل العربيــة علــى نحو أفضل.

وفــي الحقبــة الراهنة مــن التكامــل على المســتويين 
اإلقليمــي والعالمــي، فــإن التركيز علــى المهارات 

التــي يمكــن أن تصبــح مطلوبــة محليــًا أو إقليميــًا 
أو عالميــًا سيوســع نطــاق قابليــة التوظيف. وســوف 

تســتمر طريقــة العمــل الجديــدة ما بعــد الجائحة، 
وســيصبح العمــل عــن ُبعــد هو الوضــع الطبيعي 

الجديــد ألن الحضــور الشــخصي ســيفقد أهميتــه في 
العديــد مــن الوظائــف. ولذلــك ينبغي عــدم التقليل 

مــن أهميــة اســتحداث تقنيات أفضــل لتطابق 
المهــارات وتوفيــر التوجيــه للباحثيــن عــن عمل. 

وبمــا أن ســوق العمــل تتغيــر بمرور الوقــت، يحتاج 
الوافــدون الجــدد إليهــا والقوى العاملــة الموجودة 

فيهــا إلى توجيه مســتمر بشــأن نــوع المهارات 
المطلوبــة. وبوجه عام، ســتؤدي السياســات 

والبرامــج التــي تحّد مــن عدم تطابــق المهارات إلى 
تعزيــز اإلنتاجيــة علــى المــدى الطويل ونتائج ســوق 

عمــل عمومًا.
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4. إعطاء األولوية للسياسات التي ترّكز على اإلنسان

المرفق 1: مواصفات البيانات

جرت معالجة البيانات ألغراض التنبؤ على النحو التالي:

ركز اإلطار الزمني على الوظائف المنشورة بين 1 حزيران/يونيو 2020 و30 آذار/مارس 2022. 

تم ترتيب اإلطار الزمني على فترات أسبوعية/شهرية.

احتوت الفواصل الزمنية على أعداد مختلفة من الوظائف، وبالتالي تم استخراج أعداد مختلفة من المهارات. 
وُحدد مصدران لهذه التباينات: تباينات بسبب الطلب، وتباينات بسبب المواقع األخرى التي تم استخالص 

بياناتها. ولحساب التباين بسبب برامج استخالص البيانات، تم توحيد عدد الوظائف )والمهارات( عن طريق 
قسمة التكرارات ذات الصلة على مجموع تكرارات الوظائف )أو المهارات( المستخلصة في تلك الفترة. ويتيح 

ذلك مقياسًا يقيس حصة الوظائف )أو المهارات(، بغض النظر عن مجموع الوظائف التي تم استخالص 
بياناتها. ويسمح هذا المقياس بدراسة تغّير الحصص بمرور الوقت واستنتاج االتجاهات.

جرى تحليل السالسل الزمنية للمهارات باستخدام نموذج بسيط لالنحدار الذاتي الستنتاج االتجاهات 
)التصاعدية/التنازلية(. كما اسُتخدم متوسط متحرك أكثر سالسة للحصول على تنبؤات أكثر دقة، مع هامش 

من 10 فترات سابقة وفترة مستقبلية واحدة لمواصفات التكرار.

1
2

3

4
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 المرفق 2: تأثير التكنولوجيا 
 والعمل عن ُبعد على 

المهارات المطلوبة

تسعى منصات األعمال الرقمية إلى تقريب الحيزات المادية والرقمية. فهي تضمن بيئة تشغيل بيني لمختلف الُنُظم 
والخدمات. ويمكن تصنيف هذه المنصات ضمن أحد المجاالت التالية67:

منصات ُنُظم المعلومات: وهي تدعم العمليات األمامية والخلفية، مثل تخطيط الموارد المؤسسية. وتسمح 
هذه المنصات للموظفين بأن يتفاعلوا مع بيئة مكان العمل وتقدم للمستخدمين النهائيين للواجهة األمامية 

التطبيقات والخدمات الالزمة.

منصات تجربة العمالء: وهي تشمل تطبيقات العمالء، وتدعم التفاعالت المتعددة القنوات، والوصول إلى 
الشبكات االجتماعية، وتحليالت العمالء.

منصات البيانات والتحليالت: وهي مكرسة لُنُظم دعم القرار القائمة على البيانات.

منصات إنترنت األشياء: وهي توفر التكامل بين الُنُظم األساسية والتشغيلية. كما توفر إمكانية االتصال 
باألشياء المملوكة للمؤسسات واألشياء المملوكة للعمالء. كما أنها تدعم توفير التحليالت حول االستعمال 

ألغراض المراقبة ودعم القرار.

منصات البيئة المواتية: وهي تضمن االتصال بالجهات الفاعلة الخارجية من خالل واجهات برمجة 
التطبيقات.
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مرفق

شــكل المرفق 2.1 التفاعل بين منصات األعمال الرقمية

برمجيات إدارة 
واجهات التطبيقات 

(APIs) البرمجية
البيئات التي 

تديرها الشركات
البيئات التي 

تديرها 
الصناعات والشركاء

تحليالت الشركاء 
والموّردين

واجهات التطبيقات 
البرمجية العامة 
لمواجهة العمالء

واجهات التطبيقات 
البرمجية العامة 

لمواجهة الشركاء

ذكاء األعمال
(BI)

صلة  األشياء الُمتَّ
شبكيا (الشركاء)

خوارزميات
محركات البحث تحليالت العمالء

تحليالت
األعمال والتشغيل

تحليالت
حوسبة نقاط إنترنت األشياء

النهاية

نظم
التكنولوجيا التشغيلية 

(OT)
صلة  األشياء الُمتَّ
شبكيا (العمالء)

صلة  األشياء الُمتَّ
شبكيا (الشركات)

بوابة
وتطبيقات
الموّردين

نظم
 مكاتب الدعم

تعاون الموظفين
 ومكان العمل

الُنظم الرئيسية

بوابة 
وتطبيقات العمالء

التفاعل المتعدد 
القنوات والتجارة

الشبكات
 االجتماعية

الشركاء

العمالءالموظفون

األشياء

.Panetta, 2016 :المصدر

وتسنى تطوير هذه المنصات بفضل التقدم الهائل في أدوات وبيئات البرمجة. فعلى المستوى العالمي، قام 113 بلدًا في 
عام 2020 بنشر ُنُظم رقمية آنية68. ومن بين األمثلة على هذه األدوات RapidPro – وهي عبارة عن منفعة عامة رقمية 

 District Healthو ،Commcareو ،Onaو ،Open Data Kit )ODK(و ،Koboعالمية ُتستخدم لتشغيل برامج المراسلة، و
)Information Software 2 )DHIS2. ونظرًا للظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تعكف البلدان على نشر منصات 

رقمية على نطاق واسع في عدة قطاعات:

التعّلم اإللكتروني: من أجل توفير التعّلم عن ُبعد لماليين األطفال غير الملتحقين بالمدارس ومساعدتهم 
على العودة إلى المدرسة. وتعد منصة "جواز سفر التعّلم" التابعة لليونيسف أحد األمثلة التي تم تطويرها 

بالشراكة مع مايكروسوفت.

اإلدارة العامة/الحوكمة اإللكترونية: تم تطوير العديد من المنصات لتوفير خدمات من قبيل السجل المدني 
وُنُظم اإلحصاءات الحيوية. وُيعّد برنامج Primero X، الذي أطلقته اليونيسف بالشراكة مع مايكروسوفت، 

مثااًل على تطبيقات الوب التي يمكن أن تلبي متطلبات قطاع الرعاية االجتماعية.
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التجارة اإللكترونية: بسبب القيود على التنقل جراء جائحة كوفيد-19 في جميع البلدان تقريبًا، زادت 
المعامالت التجارية الرقمية زيادًة كبيرة على المستويات الوطنية وعبر الحدود. وأدى تطوير منصات 

الوساطة الرقمية دورًا مهمًا في تعزيز تلك المعامالت.

ُطورت منصات الخدمات الصحية اإللكترونية لاللتزام بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل لوحات 
معلومات التطعيم، باستخدام مجموعات البيانات المتوفرة والرصد اآلني لتمكين تسجيل المستفيدين، 

وتلقي تعقيباتهم، وتحليل تغطيتهم. وجدير بالقول إن تكنولوجيات 4IR دعمت تطوير تلك المنصات وزودتها 
بميزات إضافية لم يكن من الممكن تصورها من قبل. ويبّين الشكل ألف 2-2 توزيع تلك التكنولوجيات بين 

الفئات الثالث )البحوث األساسية – مرحلة دخول السوق – اعتماد الصناعة(.

شكل المرفق 2.2 توزيع التكنولوجيات بين الفئات الثالث )البحوث األساسية – مرحلة دخول السوق – اعتماد الصناعة(

اعتماد الصناعةمرحلة دخول السوقالبحوث األساسية

األمن (السبراني) القائم على مبدأ انعدام الثقة

الحوسبة السحابية

التعلم اآللي الكالسيكي الُمراَقب

الحواسيب الُكمومية

الرسوم البيانية المعرفية

زة التحليالت المعزَّ

الحوسبة الُكمومية

التعلم العميق

(Computer vision) الرؤية الحاسوبية

Speech) تكنولوجيا معالجة الكالم
(NPL) والبرمجة اللغوية العصبية (technology

النضج التقني

(Biomachines) اآلالت الحيوية

الجزيئات الحيوية 
 / (Biomolecules)
علوم "األمويكس" 

 (Omics) الحيوية

(Nanomaterials) المواد النانوية

(CPS) الُنظم الفيزيائية السبرانية  

(Generative methods) األساليب التوالدية   

   البطاريات/ تخزين الطاقة بالبطاريات

(Smart spaces) الحّيزات الذكية  

  عمليات توليد الطاقة المحايدة كربونيا

القياس/التوزيع الذكي

قابلية التطبيق 
في الصناعة

التكنولوجيات 
المتعددة 
القطاعات

الصناعات 
المتعددة أو 

األفقية

التخصص

البيانات االصطناعية 
(Synthetic data)

ُنظم أتمتة العمليات 
(OPA) المفتوحة

 ،(VR) الواقع االفتراضي
 ،(AR) الواقع المعزز

(MR) الواقع المختلط

الذكاء االصطناعي 
القابل للتفسير 

(Explainable AI)

أجهزة حوسبة 
التشكيل العصبي 

(Neuromorphic hardware)

 (Robots) الروبوتات
/ الروبوتات التعاونية 

(Cobots) / أتمتة 
(RPA) العمليات الروبوتية

إنترنت األشياء 
(AuT) المستقلة

برمجيات 2.0/ 
التحليالت الهندسية

 (RPA) أتمتة العمليات الروبوتية

شبكة الجيل 
 / (5G) الخامس

االتصالية

التعلم اآللي 
(RL) ز المعزَّ

التوائم الرقمية

سالسل الكتل 
(Blockchain)

حوسبة الحافة 
(Edge computing)

مراكز البيانات 
الفائقة الحجم

تطبيقات البرمجيات 
الَخَدمية األفقية 

(SaaS) "ساس"

الطباعة الثالثية األبعاد 
والرباعية األبعاد 

إنترنت األشياء للقطاع الصناعي 
(Industrial IoT)

.McKinsey and Company, 2020 :المصدر
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مرفق

ويمكن استخدام العناصر التكنولوجية التالية لتطوير المنصات:

 السحابة: 
وهي تضمن إطارًا فعااًل من حيث التكلفة لتطوير المنصات.

 البيانات والتحليالت: 
وهي تتيح دمج البيانات من مصادر البيانات المختلفة.

 :)DevOps( عمليات التطوير 
وهي تتيح تطوير المنصات وتوسيع نطاقها وصيانتها لضمان االبتكار التدريجي والتحسين المستمر لميزاتها.

 :)Agile( "تطوير البرمجيات الرشيقة "أجيل 
وهو يتيح دمج مالحظات العمالء في دورة حياة المشروعات.

 الشراكة: 
يمكن أن يؤدي تعزيز الشراكات إلى تسريع تطوير المنصات.

 األمن السبراني: 
تتطلب مكافحة االحتيال السبراني في المنصات الرقمية وتأمين المحتوى جهودًا من جميع األطراف لضمان 

تنفيذ جميع التدابير التقنية واإلجرائية.
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يستند هذا التقرير إلى راصد المهارات في اإلسكوا الذي أنشئ حديثًا ويحتوى على نحو 1.7 مليون 
من إعالنات الوظائف الشاغرة على اإلنترنت المنشورة في الفترة من حزيران/يونيو 2020 إلى آذار/
مارس 2022. ويحّلل التقرير، باستخدام نتائج راصد المهارات، ما إذا كان نوع المهارات والوظائف 
من  الجديدة  والحقبة  الرابعة  الصناعية  الثورة  احتياجات  يلبي  العربية  المنطقة  في  المطلوبة 
العربية،  المنطقة  في  المطلوبة  والوظائف  المهارات  نوع  التقرير  يتحّرى  كما  االقتصادية.  التنمية 

وترابطها، وفرص صقل المهارات أو تجديدها، بما فيها المهارات الرائجة.

ويبّين التقرير مدى سهولة تمّكن الموظفين من تحصيل المهارات وانتقالهم من وظيفة إلى أخرى 
باستخدام أداة االسكوا المسماة “غابة المهارات”. ويسعى التحليل، بغية توطيد الصلة مع مستقبل 
إذا  الغد، وما  العربية تتطلب مهارات  المنطقة  العمل في  إذا كانت أسواق  الكشف عّما  إلى  العمل، 
كانت شاملًة للجنسين والشباب، وما إذا كانت الوظائف المطلوبة ترتبط بخطة التنمية المستدامة 

لعام 2030 عن طريق ربط الوظائف المتاحة بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
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