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»يعتمد جناح منطقتنا على بناء بيئة 

معرفية، وعلى حتفيز قادة الغد اإىل بناء 

م�ستقبل اأف�سل، ومن واجبنا اأن جنعل 

منهم ثروة الأنف�سهم والأمتهم وللعامل 

اأجمع«.
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طلقت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم كمبادرة �سخ�سية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
ُ
اأ

نائب رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي. وقد خ�س�س �سموه للموؤ�س�سة وقفاً قيمته 

10 مليارات دوالر. 

ومن اأهم اأهداف موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم رفع م�ستوى التعليم يف العامل العربي مبا يوؤدي اإىل تعزيز فر�س 

ال�سباب العربي يف احل�سول على فر�س عمل منا�سبة. وكخطوة اأوىل يف هذا االجتاه، اأ�سدرت املوؤ�س�سة تقرير »حتديات 

راأ�س املال الب�رشي يف العامل العربي« الذي يتلّم�س االحتياجات والتحديات الرئي�سة التي تواجه القطاع اخلا�س يف الوطن 

العربي.  

وي�سري هذا التقرير اإىل اأن راأ�س املال الب�رشي واخللل يف ميزان العر�س والطلب، من حيث كم ونوع العمالة املتاحة، هو 

التحدي االأكرث اإحلاحاً يف �سبيل تطور االأعمال العربية قدماً.

وقد القى تقرير »حتديات راأ�س املال الب�رشي يف العامل العربي« ا�ستجابًة وا�سحًة من قبل قادة االأعمال يف ثماين ع�رشة 

)18( دولًة من دول املنطقة حيث قاموا مبناق�سة وبحث وجهات نظرهم يف هذا ال�سدد، وتو�سلوا اإىل بع�س النتائج 

الكفاءات  الفجوة يف  االأولويات ل�سد  اأن يت�سّدرا  املدر�سني يجب  وتدريب  التعليم  اأن حت�سني جودة  بينها  الهامة، من 

واملهارات، ف�سالً عن اعتبار التعاون بني القطاعني العام واخلا�س عن�رشاً اأ�سا�سياً اآخر من عنا�رش التقدم، وخ�سو�ساً يف 

جمال التعليم.

وي�سكل هذا التقرير خمططاًً لالإ�سالح و�سجالً الأفكار وتو�سيات قادة االأعمال العرب للمنطقة باأكملها. وتقدر املوؤ�س�سة 

وجهات نظر هوؤالء القادة، وتعمل جاهدة على تفعيل مبادرات ت�ساعد على تنفيذ هذه التو�سيات.

راأ�س املال الب�رشي يف �سنع التنمية امل�ستدامة ور�سم مالمح امل�ستقبل امل�رشق  اإدراكها العميق الأهمية  انطالقاً من 

اأطلقت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم �سل�سلة من الربامج وامل�رشوعات اال�سرتاتيجية التي تدعم االبتكار والريادة 

يف االأعمال. ولعّلني اأذكر على �سبيل املثال ال احل�رش برنامج  »�سواعد« الذي ا�ستقطب ع�رشات املبادرات الذكية والواعدة، 

و�سبكة حا�سنات االأعمال التي تربط الأول مرة حا�سنات االأعمال العربية يف اإطار من اخلربات املتبادلة واملرتاكمة.

وننتهز هذه الفر�سة، لتوجيه ال�سكر واالمتنان اإىل �رشكة »براي�س ووترهاو�س كوبرز«، تقديراً مل�ساعدتها لنا على تطوير 

منهجية عمل �سارمة للدرا�سة و�سمان معايري مو�سوعية رفيعة امل�ستوى و�سديدة احليادية واال�ستقاللية يف التنفيذ.

اإجنازه لوال  املمكن  العمل، حيث ما كان من  اأ�سهموا يف هذا  الذين  التنفيذيني  امل�سوؤولني  بال�سكر، كبار  كما نخ�س 

جهودهم.

�شلطان علي لوتاه

نائب املدير التنفيذي للموؤ�س�سة-قطاع ريادة االأعمال وفر�س العمل

موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم

تـــمـــهـــيـــد
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اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف الكلمة التي األقاها يف املنتدى االقت�سادي 

العاملي اخلا�س بال�رشق االأو�سط، والذي اأقيم يف البحر امليت، االأردن، يف �سهر مايو/ اأيار من العام 2007، 

عن اإن�ساء »موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم«.

وكان من اأبرز املهام التي مت تكليف املوؤ�س�سة بها الرتكيزُ على رفع م�ستوى التعليم، مبا يوؤدي اإىل �سمان 

رفع �سوية كفاءة راأ�س املال الب�رشي يف جميع اأنحاء العامل العربي.

العربي« ليف�سح، وبكل �سجاعة، عن �سوت قادة  الب�رشي يف العامل  املال  راأ�س  وجاء تقرير »تـحديات 

االأعمال العرب، بو�سفه ال�سوت الذي يثري الق�سايا الكامنة وراء تاأخر منطقتنا ويقدم حلوالً للعمل 

على معاجلة االإ�سكاالت التي تعيق التقدم املن�سود. 

ويحدد التقرير العوامل التي تهدد ا�ستدامة النمو والتنمية يف العامل العربي، وب�سفٍة خا�سة منها 

تو�سياٍت  ي�سع  عليه  وبناًء  التعليمي.  النظام  وبعيوب  العربي  الب�رشي  املال  براأ�س  املرتبطة  العوامَل 

لتطوير التعليم يف اإحدى اأ�رشع املناطق منواً يف العامل.

ويعترب هذا التقرير، والذي اأعد بقيادة اآن �سيمون، تقييماً �سامالً وم�ستقالً الأجندة ال�رشكات يف العامل 

امل�سوؤولني  كبار  عر�س  وقد  املنطقة.  يف  اخلا�س  القطاع  قادة  يواجهها  ق�سايا  يعالج  حيث  العربي، 

التنفيذيني يف هذا القطاع اآراءهم بخ�سو�س:

حمفزات الثقة يف االأعمال. • 

حمفزات منو االأعمال. • 

عقبات منو االأعمال. • 

نود اأن ننوه اإىل اأن اال�ستبانة التي ا�ستند عليها تقرير »تـحديات راأ�س املال الب�رشي يف العامل العربي« قد اأجريت يف اأواخر العام 2007 و اأوائل 

العام 2008، لذلك فاإن التحاليل واالآراء الالحقة ال تاأخذ الهبوط االقت�سادي العاملي احلايل باحل�سبان.

�أ�شـلـوب و مـنـهجـيـة �لـعـمـل
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وقد ا�ستند تقرير »تـحديات راأ�س املال الب�رشي يف العامل العربي« يف حتليله اإىل نتائج 587 ا�ستبانة متت 

تعبئة بياناتها باللغات العربية واالإجنليزية والفرن�سية، و�سملت 12 قطاعاً اقت�سادياً يف 18 دولة عربية 

خالل الربع الثالث من العام 2007. وعالوةً على التحليل الكّمي فقد تكاملت هذه الدرا�سة بتعزيزها 

جريت مع اأكرث من 40 من كبار امل�سوؤولني التنفيذيني العرب الذين يعّدون قادةً يف 
ُ
اأ مبقابالت معّمقة 

 قطاعاتهم اأو اأ�سواقهم، حيث قاموا بالتعليق على العديد من النتائج واإبداء وجهات نظرهم املتخ�س�سة.

اإ�سافة اإىل ذلك، متّ ت�ساطر نتائج الدرا�سة مع عدد من كبار ممثلي املنظمات الدولية الذين قّدموا بحثاً 

فقد  اآخراًً  ولي�س  واأخرياً  االجتماعي.  االقت�ساد  اإطار  اال�ستبانة يف  نتائج  و�سع  على  للم�ساعدة  ثانوياً 

حتّدث عدد كبري من الروؤ�ساء التنفيذيني ومن ممثلي القطاع العام يف جميع اأنحاء املنطقة عن جناحاتهم 

الق�سايا  لتحديد  امل�سوؤولني جمتمعة،  اأولئك  باآراء  التقرير  وي�ستعني  املمار�سات.  اأف�سل  وعن  املهنية 

واخلروج باأفكار وحلول وتو�سيات مبتكرة.

* نود اأن ننّوه اإىل اأنه عند اإجراء التحليل الكمي للقطاعات فقد دمج التقرير نتائج قطاع اخلدمات العامة مع التعدين، وقطاع الهند�سة والبناء مع قطاع العقار، وذلك ن�سبة لقلة عدد امل�ساركني يف كل قطاع على حدة. كما 

ننّوه اإىل اأنه عند اإجراء التحليل نف�سه، ولكن ح�سب الدول، فاإن التقرير ي�ستثني منها تلك الدول التي ا�ستجاب اأقل من 20 �سخ�ساً فيها لال�ستبانة وهي حتديداً: �سوريا، ليبيا، االأرا�سي الفل�سطينية،اليمن، ال�سودان والعراق. 
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ومتثل قاعدة بيانات تقرير »تـحديات راأ�س املال الب�رشي يف العامل العربي« اإجمايل الناجت املحلي للدول 

امل�ساركة يف اال�ستبانة، كما متثل قاعدة امل�ستجيبني لال�ستبانة اإح�ساءات معتمدة عن املنطقة ككل. 

اأ�سد احلر�س على �سمان احل�سول على عددٍ كاٍف من االإجابات يف كل من  ومن جهتنا فقد حر�سنا 

القطاعات االثني ع�رش امل�سمولة، لتمكيننا من اإجراء مقارنات �سليمة الحقاً.

وا�ستناداً اإىل نتائج اال�ستبانة، يقوم تقرير »حتديات راأ�س املال الب�رشي يف العامل العربي« باإعداد موؤ�رشين 

يُ�ستخدمان لتو�سيح املالحظات الرئي�سة، وهي

موؤ�رش القدرات التعليمية. • 

موؤ�رش االنخراط يف التعليم • 

ووترهاو�س  »براي�س  ل�رشكة  التابعني  للبحوث  التمّيز  ومركز  والبحوث  املعلومات  وحدة  تكليف  متّ  لقد 

اال�ستبانات  املتخ�س�سون يف  خرباوؤنا  اأما  امليداين.  العمل  وتنفيذ  التقرير  منهجية  بت�سميم  كوبرز«، 

فا�ستخدموا منهجيات جمرَّبة وخمتربة لتقييم حتّديات ال�سوق وقيا�س وجهات نظر قادة الراأي يف �سوق 

العمل العربي، وهو ما يعزز م�سداقية ومو�سوعية التقرير.

وبهدف �سمان �سالبة ودقة حتليل معطيات اال�ستبانة عمل جميع منفذي املقابالت يف اإطار توجيهات 

امليثاق املهني جلمعية البحوث ال�سوقية، علماً باأنهم جميعاً مرّخ�سون وفقاً لربنامج التحقق من جودة 

املقابلني )IQCS(، وهو معيار اجلودة املعتمد للعمل امليداين يف هذه املهنة.

ونحن يف �رشكة »براي�س ووترهاو�س كوبرز« نفخر بالتعاون مع »موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم« التي 

جنحت يف تر�سيخ مكانتها ب�سكل فّعال ب�سفتها قوة رائدة للتطوير والتنمية يف العامل العربي.

مايكل �شتيفن�شون

ال�رشيك امل�سوؤول                                                                

براي�س ووتر هاو�س كوبرز، منطقة ال�رشق االأو�سط
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5 �لعناوين �لرئي�شة 

 7 ميز�ن �لثقة �القت�شادية  

9 حتدي ر�أ�س �ملال �لب�رشي 

�لتعليم وفجوة �لكفاء�ت  23

41 تو�شيات �لروؤ�شاء �لتنفيذيني  
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1. حتدي ر�أ�س �ملال �لب�رشي

مل يتزامن النمو االقت�سادي املت�سارع يف العامل العربي مع تطور موازٍ يف تنمية العمالة واملوارد الب�رشية، 

وهو ما اأثار هواج�س بديهية حول اإمكان ا�ستدامة النمو وتوازنه. وتك�سف نتائج اال�ستبانة اأن 38% فقط 

من الروؤ�ساء التنفيذيني العرب يعتقدون اأن هناك وفرة يف العمالة الوطنية املوؤهلة، ما يف�رش االعتماد 

الوطنية  العمالة  االأكرث معاناةً من عدم كفاية  اخلليج  وتعّد منطقة  الوافدين.  الكبري على توظيف 

ومن   .%91 بلغت  وبن�سبة  الوافدين،  ا�ستقدام  على  غريها  من  اأكرب  بدرجة  لالعتماد  دعاها  ما  املاهرة، 

بني التحديات الرئي�سة االأخرى التي اأ�سار اإليها الروؤ�ساء التنفيذيون يف منطقة اخلليج »م�ستوى جودة 

واإنتاجية العمالة الوافدة« باعتبارها عمالة ال تزال تتفوق تفوقاً كبرياً على العمالة الوطنية يف جميع 

امل�ستويات االإدارية.

2. �أزمة �لكفاء�ت – فجوة يف �ملهار�ت

جاء عامل النق�س يف الكفاءات اجلاهزة واملوارد الب�رشية املدربة بو�سفه التهديد االأكرب للتنمية امل�ستدامة 

من وجهة نظر الروؤ�ساء التنفيذيني العرب؛ ويعتقد نحو ن�سف اأولئك الروؤ�ساء اأن هناك اأعداداً كافية من 

الطالب من خريجي النظام التعليمي موؤهلون ل�سد ذلك النق�س، حيث اأعرب 54% منهم عن اعتقادهم 

باأن اخلريجني يتمتعون باملهارات املنا�سبة. بينما اأعرب 48% فقط عن اعتقادهم بتوافر الطالب الذين 

اأعداد  توافر  ر�سا عن  االأقل  اخلليجيون  االأعمال  قادة  وكان  كافية.  باأعداد  املطلوبة  باملهارات  يتمتعون 

كافية من اخلريجني املتمتعني باملهارات املطلوبة، مل تتعدَّ ن�سبتهم %37.

3. قدر�ت تعليمية متدنية

النظام  عن  التنفيذيني  الروؤ�ساء  ر�سا  م�ستويات  يعك�س  والذي  التعليمية،  القدرات  موؤ�رش  ي�ستند 

التعليمي، اإىل اجلودة الراهنة لهذا النظام وكفاية املهارات التي اكت�سبها الطالب لدى تخرجهم، وقدرة 

النظام التعليمي على تلبية االحتياجات امل�ستقبلية الأ�سواق العمل. وتفيد اال�ستبانة باأن هذا املوؤ�رش 

متدٍن ب�سورة خا�سة يف املنطقة العربية، وقد بلغ 42.6 نقطة فقط.

4. تطوير �لتعليم

واأ�سلوب تدري�س املناهج وحمتوياتها  الروؤ�ساء التنفيذيون العرب ب�رشورة تطوير التعليم عموماً،  يوؤمن 

ب�سفة خا�سة؛ فقد اأجمعوا يف املناطق الفرعية الثالث للعامل العربي على اأن حت�سني التدريب الذي 

�لـعـنـاويـن �لـرئيـ�شة
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حد  على  واجلامعات  الثانوية  املدار�س  م�ستويي  على  معاجلته  يقت�سي  ما  اأهم  هو  املدر�سون  يتلقاه 

�سواء. تال ذلك يف �سّلم االأهمية حت�سني اأ�سلوب تدري�س املناهج وتدري�س اللغة الثانية وحت�سني املن�ساآت 

التعليمية، وهو املو�سوع الذي راأى الروؤ�ساء التنفيذيون يف دول امل�رشق العربي اأنه االأكرث اأهمية.

5. تعاون �لقطاعني �لعام و�خلا�س يف تطوير �لتعليم

اأكد الروؤ�ساء التنفيذيون على �رشورة قيام احلكومات بلعب دور ن�سط يف �سبط النظام التعليمي ور�سد 

تطوره يف جميع اأنحاء املنطقة، كما برزت يف اآرائهم اأهمية تعاون القطاعني العام واخلا�س يف حت�سني 

اأّن القطاع اخلا�س يف  اأ�سلوب وجودة التعليم. وتفيد نتائج اال�ستبانة باأن 35% منهم فقط يعتقدون 

دولهم قد جنح يف التوا�سل مع النظام التعليمي مبا يخ�س احتياجاته. مما �سبق يت�سح، وبناًء على بلوغ 

امل�ساهمة يف  يرغبون يف  العرب  التنفيذيني  الروؤ�ساء  اأن  نقطة،   66 التعليمي معدل  االنخراط  موؤ�رش 

تطوير العملية التعليمية بال�سكل املطلوب. واإْن كانت درجة هذه الرغبة تتفاوت من دولة اإىل اأخرى عرب 

املنطقة، اإالّ اأن معظم قادة االأعمال العرب يرغبون يف تلك امل�ساهمة اأ�سا�ساً لبناء املزيد من التعاون بني 

القطاعني العام واخلا�س يف هذا املجال.  

6. توجهات �لتوظيف ال حتبِّذ �لن�شاء و�ل�شباب

يعترب توفري الوظائف لل�سباب اأحد اأبرز التحديات التي تواجه املنطقة العربية التي ت�سهد طفرة �سكانية 

اإىل عدد  التوظيف  ويبقى معدل  و24 عاماً،   15 بني  ما  ال�سكان  30% من  اأعمار  ترتاوح  �سبابية، حيث 

ال�سكان يف هذه الفئة العمرية منخف�ساً للغاية ال يتجاوز 32.2% يف ال�رشق االأو�سط و27.4% يف �سمال 

اإفريقيا؛ ومن ذلك يبدو جلياً اأن املنطقة عاجزة عن اال�ستفادة من القيمة امل�ستقبلية لراأ�سمالها الب�رشي 

ال�ساب. اإ�سافة اإىل ذلك اأفاد الروؤ�ساء التنفيذيون العرب اأن زيادة م�ساهمة القوى العاملة ودمج الن�ساء 

اإجراء حت�سينات قد يكبد املنطقة تكاليف  اأن العجز عن  اإىل  رئي�ساً، الفتني النظر  فيها ي�سكل حتدياً 

اجتماعية واقت�سادية باهظة من حيث خ�سارة ا�ستغالل راأ�س املال الب�رشي والعائد من التعليم.
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طموح يعانق �ل�شماء

�سهدت مناطق اخلليج وامل�رشق و�سمال اإفريقيا معدالت منو ا�ستثنائية خالل االأعوام القليلة املا�سية، 

 خالل العام 2007. 
1
وا�ستقر معدل النمو فيها على %5.8

ويف دول اخلليج امل�سدرة للنفط اأدى ارتفاع اأ�سعار النفط اإىل زيادة كبرية يف االإنفاق العام واإىل تطوير 

البنى التحتية. وعلى الرغم من اأن املنطقة �سهدت موجًة من اإ�سالح ال�سيا�سات تهدف اإىل حت�سني 

املناخ اال�ستثماري ومناخ االأعمال ب�سورة عامة، لكنها مازالت حتتاج اإىل املزيد من االإ�سالحات؛ فمثالً 

اأ�سهمت االإ�سالحات املالية والتحرك نحو تبني نظام �رشيبة القيمة امل�سافة والتخفي�س التدريجي 

للدعم احلكومي لالأ�سعار، يف حتفيز النمو يف جميع اأنحاء املنطقة.

وقد �سجعت امل�ستويات القيا�سية املرتفعة لل�سيولة يف منطقة اخلليج على زيادة االإنفاق العام واإعادة 

اال�ستثمار وتدفق اال�ستثمارات االأجنبية املبا�رشة اإىل العديد من الدول العربية مثل م�رش واالأردن وتون�س، 

متوزعة على العديد من القطاعات مثل ال�سياحة والعقار والبناء واخلدمات املالية واأدت اإىل ازدهارها، 

وتالياً حتولت تلك القطاعات اإىل حمرك رئي�س للنمو، عالوة على توفريها عدداً كبرياً من الوظائف لالأفراد 

يف املنطقة على جميع امل�ستويات.

وقد اأدى النمو االقت�سادي يف املنطقة اإىل زيادةٍ يف الطلب على العمالة الكفوءة واملوؤهلة، جنمت عنها 

وا�سحٍة  ب�سورةٍ  العمالة  تلك  ندرة  اإىل حٍد ظهرت معه  املاهرة،  الوطنية  العمالة  اإىل  حاجة متزايدة 

ال�سكان  ن�سبة كبرية من  ب�سبب وجود  والطلب  العر�س  الفجوة بني  ات�ساع هذه  تفاقم  وقد  للعيان. 

حتت �سن الـ30 عاماً، يفاقمه �سعف النظام التعليمي يف املنطقة و�سعف قدرته على توفري املهارات 

املطلوبة والتدريب الالزم.

 مــيــز�ن �لــثــقــة

�القــتــ�شــاديــة

�سندوق النقد الدويل: توقعات االقت�ساد االإقليمي، ال�رشق االأو�سط وو�سط اآ�سيا، االإح�ساءات امللحقة جدول 2007
 1
 

  
 
 

  
 
 



لقد اأدى النمو االقت�سادي يف املنطقة 

اإىل زيادةٍ يف الطلب على العمالة 

الكفوءة واملوؤهلة، جتمت عنها حاجة 

متزايدة اإىل العمالة الوطنية املاهرة
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تـحـدي ر�أ�س �ملـال �لـبـ�شـري

�لثقة �القت�شادية يف مو�جهٍة مع تهديد �لكفاء�ت

مل يرتافق النمو االقت�سادي اال�ستثنائي للمنطقة، على مدى العقد املن�رشم، مع منو مماثل يف القوى 

امل�ستدامة  التنمية  باآفاق  يتعلق  ما  يف  جلّية  خماوف  اأثار  ما  وهو  املحلية؛  الب�رشية  واملوارد  العاملة 

واملتوازنة يف العامل العربي.

وعلى �سبيل املثال، فاإن الن�سبة التي متثل عدد عمليات التوظيف اإىل عدد ال�سكان يف منطقة �سمال 

اإفريقيا هي االأدنى عاملياً، حيث مل يكن من املمكن ت�سنيف اأكرث من خم�سة اأ�سخا�س لكل ع�رشة ممن 

هم يف �سن العمل )15ـ 64 عاماً( �سمن فئة العاملني؛ ويرتبط تدين هذه الن�سبة، جزئياً، بتدين اأعداد 

الن�ساء وال�سباب املنخرطني يف �سوق العمل. اإ�سافة اإىل ذلك، �سهدت املنطقة معدالت منو مرتفعة 

للعمالة بلغت نحو 4.9% �سنوياً يف ال�رشق االأو�سط و3.3% �سنوياً يف �سمال اإفريقيا خالل العقد املن�رشم 

 .
3
 وذلك تبعاً الزدياد ن�سبة ال�سباب اإىل عدد ال�سكان يف �سن العمل مبا يفوق %30

2
)1997ـ 2007(

توجهات �لتوظيف ال حتبِّذ �لن�شاء و�ل�شباب

وخ�سو�ساً  املنطقة،  يف  رئي�ساً  حتدياً  ي�سكل  الوظائف  ا�ستحداث  اأن  الوا�سح  من  فاإنه  عليه،  وبناًء 

االإقليمي  االقت�سادي  النمو  يكن  احلظ، مل  ول�سوء  العمل.  ينخرطون حديثاً يف �سوق  الذين  لل�سباب 

حمبذاً لتوظيف ال�سباب، اإذا جاز التعبري. وبكلمات اأخرى، كانت تلك االقت�سادات غري فاعلة يف ا�ستحداث 

، لت�سل 
4
الوظائف لل�سباب، االأمر الذي يت�سح من خالل تدين معدالت التوظيف ن�سبًة اإىل عدد ال�سكان

 يف �سمال اإفريقيا.
5
اإىل 32.2% يف ال�رشق االأو�سط و%27.4

اخلليجي عن  التعاون  50% من �سكان دول جمل�س  اأعمار نحو  »تقل 

طفرةً  الو�سع  هذا  ي�سكل  قد  التوظيف،  �سعيد  وعلى  عاماً.   25

اقت�سادية! الأنه اإذا ما مت ا�ستخدام هذه العمالة بال�سكل ال�سحيح، 

ف�سوف تت�سارع وترية النمو ب�سكل كبري. ولذلك، فاإن ا�ستحداث فر�س 

عمل ملثل اأولئك ال�سباب الذين تتنامى اأعدادهم ب�سكل �رشيع يعترب 

حتدياً رئي�ساً خالل ال�سنوات القليلة املقبلة«.

�ل�شيدة مها �لغنيم

رئي�س جمل�س االإدارة، »بيت اال�ستثمار العاملي«، دولة الكويت

 منظمة العمل الدولية، خمطط اجتاهات العمالة العاملية، نوفمرب/ ت�رشين الثاين 2007؛ �سندوق النقد الدويل، توقعات االقت�ساد العاملي، اأكتوبر/ ت�رشين االأول 2007
2

منظمة العمل الدولية، خمطط اجتاهات العمالة العاملية، نوفمرب/ ت�رشين الثاين 2007، امللحق 2
 3

تعّرف )ن�سبة العمالة اإىل التعداد ال�سكاين( على اأنها ن�سبة العاملني اإىل اإجمايل ال�سكان الذين هم يف �سن العمل. وتعترب هذه الن�سبة موؤ�رشاً ميكن من خالله معرفة قدرة االقت�ساد على ا�ستحداث الوظائف 
 4

منظمة العمل الدولية، خمطط اجتاهات العمالة العاملية، نوفمرب/ ت�رشين الثاين 2007 م امللحق 2
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»على الرغم من اأننا نريد توظيف 

الن�ساء، اإال اأننا عاجزون ب�سبب القيود 

املفرو�سة على اأرباب العمل يف ما 

يتعلق باالأمور اللوج�ستية، و�رشورة وجود 

مداخل خا�سة وترتيبات جلو�س خا�سة 

بالن�ساء وف�سل ما بني اجلن�سني. اإلخ؛ 

كل ذلك يزيد من �سعوبة توظيفهن«.

�ل�شيد �شالح �لعفالق

الرئي�س التنفيذي واملدير االإداري

»ال�رشكة الوطنية لالإنتاج الثالثي للطاقة« )اإن تي �سي �سي(

اململكة العربية ال�سعودية

  
 
 

  
 
 



»من وجهة نظري، اإننا نواجه م�سكلة 

تتعلق بجودة ومدى اأهلية العمالة 

املعرو�سة ملقابلة احتياجاتنا، ال بحجم 

العمالة املعرو�سة«.

�ل�شيد حلمي �أبو علي�س

املدير االإداري، »�سيكم جروب«، جمهورية م�رش العربية

ت�سكل زيادة م�ساركة القوى العاملة واإدماج الن�ساء فيها حتديني رئي�سني يواجههما قادة االأعمال العرب. 

وقد يوؤدي الف�سل يف اإجراء حت�سينات على هذا ال�سعيد اإىل عواقب اجتماعية واقت�سادية يف املنطقة 

من حيث خ�سارة ا�ستغالل اإمكانات راأ�س املال الب�رشي والعائد من التعليم؛ وهو هاج�س مت تو�سيحه من 

ِقبل العديد من قادة االأعمال العرب.

كذلك، يرى اأكرث من 90% من الروؤ�ساء التنفيذيني العرب اأن تنامي تعليم املراأة �سوف يُحدث اأثراً اإيجابياً 

يف العامل العربي من خالل حت�سني قيمة راأ�س املال الب�رشي لن�ساء املنطقة. وي�سود اعتقاد بني اأغلبية 

�ساحقة من قادة االأعمال العرب ب�رشورة زيادة ن�سبة تعليم املراأة، حتى يف تلك الدول التي تتدنى فيها 

معّدالت م�ساركة املراأة يف القوى العاملة، مثل اململكة العربية ال�سعودية.

ومما يفاقم هذه امل�سكلة اأن العامل العربي يواجه اأحد اأدنى معدَّالت النمو يف اإنتاجية العمالة؛ وهذه 

امل�سكلة تثري قلقاً حقيقياً يف اأذهان العديدين يف قطاع االأعمال، خ�سو�ساً اأن املنطقة تتجه نحو تعزيز 

م�ساركتها يف االقت�ساد العاملي. 
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ل 50% من عدد ال�سكان. ويت�سح  »العن�رش الن�سائي مهم جداً، وي�سِكّ

لنا يف بع�س الدول، اأن 50% من ال�سكان ال يعملون الأنهم من الن�ساء، 

ل �رشراً كبرياً القت�سادات الدول املعنية«. وهذا ي�سِكّ

�ل�شيد من�شف مز�بي

رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي، »جمموعة مزابي«

اجلمهورية التون�سية

يقول بع�س �لروؤ�شاء �لتنفيذيني �إنها م�شاألة نوع، بينما يعتقد بع�شهم �الآخر �أنّها م�شاألة َكّم..

لكن، ولالأ�شف، �إنها �الأمر�ن معاً.

د الروؤ�ساء التنفيذيون العرب اأبعاد م�سكلتي الَكم والنوع يف مناق�سات تناولت التحديات التي تواجه  حدَّ

الوطنية، على  العمالة  اأن  العرب  االأعمال  قادة  ويوؤكد معظم  املنطقة.  الب�رشي يف  املال  راأ�س  تنمية 

�سبيل املثال، ال توفر االأعداد الكافية اأو االإمداد الكايف من العمالة الكفوءة الأ�سواق العمل؛ مقابل %38 

فقط من الروؤ�ساء التنفيذيني العرب الذين مت ا�ستبيان راأيهم، يرون اأن العمالة الوطنية املوؤهلة كافية. 

وتتباين االآراء بني خمتلف املناطق الفرعية، حيث يرى 70% من الروؤ�ساء التنفيذيني يف امل�رشق العربي اأن 

اإمدادات العمالة الوطنية املوؤهلة كافية.

 

تتكامل هذه النتائج مع تزايد ن�سبة الوافدين من القوى العاملة. ويقول 91% من الروؤ�ساء التنفيذيني 

يف منطقة اخلليج اإنهم يعتمدون على توظيف الوافدين مللء ال�سواغر الرئي�سة.
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»ال تواكب اإمدادات العمالة املوؤهلة 

حجم الطلب عليها يف العامل العربي 

ب�سكل عام، ويف اململكة العربية 

ال�سعودية ب�سكل خا�س«.

�لدكتور مازن �إبر�هيم ح�ّشونة

 الرئي�س التنفيذي واملدير االإداري، �رشكة »رنا لال�ستثمار«

اململكة العربية ال�سعودية
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العر�س من  الب�رشي؛ فهناك �سغوط  راأ�سماله  بتنمية  تتعلق  العربي م�سكلة مزدوجة  العامل  يواجه 

ن�سبة كبريةً منها.  ل ال�سباب ما دون �سن 29 عاماً  القوة العاملة املتنامية من ناحية - والتي ي�سكِّ

ومن ناحية اأخرى، يبدو اأن الكفاءات املتاحة ال تواكب تلك املطلوبة يف اأ�سواق العمل. وبكلمات اأخرى، ال 

يقابل الطلب على املوارد الب�رشية املحلية العر�س منها. ويعزو الروؤ�ساء التنفيذيون العرب هذه امل�سكلة 

اإىل �سعف ارتباط التعليم والتدريب وتنمية املهارات ب�سوق العمل.

عنا�رش �لقوى �لعاملة: �الآفاق �لوطنية و�الإقليمية

رغمت قلة العر�س املتاح من القوى العاملة الوطنية املاهرة، بالتزامن مع التنوع ال�رشيع القت�سادات 
َ
اأ

الوافدة لتلبية احتياجاتهم  منطقة اخلليج، معظم قادة االأعمال يف اخلليج على ا�ستقدام العمالة 

التنموية.
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تــحـديات ر�أ�س �ملـال �لـبـ�شـري

 هـواجـ�س الـروؤ�سـاء الـتـنـفـيـذيـني

مل يعرب �سوى 14% من الروؤ�ساء التنفيذيني يف دولة االإمارات و12% من الروؤ�ساء التنفيذيني يف البحرين، 

التنفيذيني يف  الروؤ�ساء  اأن  من  الرغم  وعلى  املاهرة.  الوطنية  العمالة  عر�س  كفاية  عن  ر�ساهم  عن 

الكويت اأعربوا عن ر�ساهم عن توافر املهارات الوطنية بن�سبة 29%، اإال اأن نتائج منطقة اخلليج ككل، 

اأظهرت انخفا�س م�ستويات الثقة.

من  و%94  القطريني  التنفيذيني  الروؤ�ساء  من   %97 اأن  عن  اال�ستبانة  نتائج  ذلك، ك�سفت  اإىل  اإ�سافًة 

الروؤ�ساء التنفيذيني االإماراتيني و85% من الروؤ�ساء التنفيذيني الكويتيني الذين مت ا�ستطالع اآرائهم، يوؤكدون 

اعتمادهم على توظيف الوافدين؛ وهذه نتائج تف�رشِّ االرتفاع احلا�سل يف معدَّالت النمو ال�سكاين يف 

جميع اأنحاء منطقة اخلليج، وهي ظاهرة تعزى ب�سكل كبري اإىل تدفق اأعداد كبرية من العمالة االأجنبية 

اإىل املنطقة.

�لقوى �لعاملة �لوطنية باملقارنة مع �لقوى �لعاملة �لو�فدة

لقد طلبنا اأي�ساً من الروؤ�ساء التنفيذيني العرب تقييم جودة قواهم العاملة من الوافدين واملواطنني، 

من خالل درا�سة دقيقة الإنتاجية وكفاءة الفريقني على خمتلف امل�ستويات. وت�سري نتائج اال�ستبانة اإىل اأن 

نون عالياً كفاءات واإنتاجية كبار املديرين الوافدين العاملني  90% من الروؤ�ساء التنفيذيني اخلليجيني يثمِّ

يف �رشكاتهم، بينما مل يبد �سوى 68% منهم التقدير نف�سه لكفاءات واإنتاجية كبار املديرين املواطنني 

يف تلك ال�رشكات.

»نحن يف العامل العربي، كثرياً ما نوظف الوافدين يف املنا�سب االإدارية 

العليا نظراً لتمتعهم بخربات عاملية، ونظراً اإىل وجود نق�س يف اأعداد 

املواطنني املتمتعني بهذا النوع من الكفاءات«.

�شعادة �شامر جمايل

الرئي�س التنفيذي، »امللكية االأردنية«، اململكة االأردنية الها�سمية 

يف حني اأعرب 55% فقط من الروؤ�ساء التنفيذيني اخلليجيني عن ر�ساهم عن نوعية املديرين املواطنني 

�سمن االإدارة املتو�سطة، فقد اأعرب 92% منهم عن ر�ساهم عن نوعية املديرين الوافدين من امل�ستوى 

نف�سه، وو�سفوها باأنها نوعية ذات م�ستوى رفيع. 
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واإذا ما ا�ستخدمنا م�ستويات االإدارة للداللة على اخلربة اأو املكانة يف �رشكة اأو قطاع، واإذا ما افرت�سنا اأن 

متو�سط اأعمار كبار املديرين اأعلى منه يف االإدارة املتو�سطة، فاإن هذه النتائج ت�سبح مثرية للقلق.

ويبدو اأن الن�سبة العالية من الروؤ�ساء التنفيذيني ممن اأعربوا عن م�ستويات منخف�سة جداً من الر�سا 

عن كفاءة واإنتاجية املديرين املواطنني يف االإدارة املتو�سطة، ت�سري �سمناً اإىل اأن جودة العمل الذي يوؤديه 

املواطنون االأ�سغر �سناً واالأقل خربة هي جودة �سعيفة؛ وهو اأمر يت�سمن بدوره توقعاً بانخفا�س اإمكانات 

كبار املديرين املواطنني امل�ستقبليني.

توطني �لقوى �لعاملة.. وتقلي�س �العتماد على �لو�فدين

الوطني  الب�رشي  املال  راأ�س  تعزيز م�ساهمة  اإىل  واحلاجة  املواطنني  بني  البطالة  ارتفاع معدالت  ع  �سجَّ

يف القوى العاملة العديد من احلكومات العربية على انتهاج �سيا�سات لتوطني العمالة. وكانت تلك 

العاملني يف  املواطنني  ن�سبة  وزيادة  العاملة  القوى  املواطنني يف  اإ�سهام  زيادة  ت�ستهدف  ال�سيا�سات 

خمتلف القطاعات، وزيادة اإنتاجيتهم؛  لال�ستعا�سة، يف نهاية املطاف، عن العمالة الوافدة باملواطنني.

»لدينا التزام اإجتماعي جتاه مواطنينا«.

�ل�شيد عبد�لكرمي �ل�شيد

الرئي�س التنفيذي، �رشكة »نفط البحرين«، مملكة البحرين

توؤكد اال�ستبانة اأن نتائج �سيا�سات توطني العمالة مل تواكب التوقعات. ويف واقع االأمر، بدا قادة االأعمال 

اخلليجيون مرتّددين يف اال�ستعا�سة عن العمالة الوافدة باملواطنني. وكما يوحي التحليل ال�سابق، فاإن 

الروؤ�ساء التنفيذيني اخلليجيني مييلون اإىل اعتبار اأن جودة واإنتاجية وكفاءة العمالة الوافدة اأعلى من تلك 

ل هوؤالء الروؤ�ساء التنفيذيون تفادي ا�ستبدال موارد ب�رشية وافدة  التي تتمتع بها العمالة الوطنية. ويف�سِّ

كفوءة مبوارد ب�رشية وطنية قد تكون اأقل كفاءة.

وهناك هاج�س اأكرب يتمثل يف معرفة ما اإذا كانت تلك املفاهيم �ستتغري مع مرور الزمن، حيث اإن ن�سبة 

ل تهديداً خطرياً  كبرية من الروؤ�ساء التنفيذيني يعتقدون اأن الفجوة القائمة بني املهارات والتعليم ت�سكِّ

ال�ستمرار النمو. اإ�سافة اإىل ذلك، ي�سعر معظم هوؤالء الروؤ�ساء باأن معاجلة هذه الق�سايا ال تتم بال�سكل 

املنا�سب، نظراً لكون النظام التعليمي القائم ال ينتج خرِّيجني موؤهلني مبا فيه الكفاية. 
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 ن�سـب الـتـوطـيـن االإلـزامـيـة  

»اأفرز مفهوم ح�س�س العمالة و�سيا�سات التوطني اآثاراً �سلبية، الأن 

عر�س اخلربات ال يواكب احتياجات االأعمال بكل ب�ساطة«.

�ل�شيد ح�شام �أبو عي�شى

نائب رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي، »ال�سالم العاملية لال�ستثمار« 

دولة قطر

ب�سورة عامة، ال يرى الروؤ�ساء التنفيذيون اأن تطبيق ح�س�س توطني عمالة اإلزامية �سوف يكون مفيداً 

�سوف  فر�س هكذا ح�س�س  اأن  اخلليج  التنفيذيني يف منطقة  الروؤ�ساء  29% فقط من  ويعتقد  جداً. 

ن يف نهاية املطاف من االأداء الراهن ل�رشكاتهم. يف املقابل، يرى 41% من الروؤ�ساء التنفيذيني يف  يح�سِّ

منطقة اخلليج اأن هذه احل�س�س �سوف تفيد االقت�ساد. وما يجدر ذكره يف هذا ال�سياق هو اأن ق�سية 

اإفريقيا نظراً العتمادهم  الروؤ�ساء التنفيذيني يف امل�رشق العربي و�سمال  التوطني مل تكن ت�سغل بال 

ال�سئيل على العمالة االأجنبية. 

التعدين واخلدمات  التنفيذيني يف قطاع  الروؤ�ساء  42% من  يرى  اإذ  واآخر؛  االأمر بني قطاع  يتفاوت  كما 

العامة، على �سبيل املثال، اأن ح�س�س توطني العمالة اأّدت اإىل قيمة م�سافة ل�رشكاتهم، مقارنة مع 

21% يف قطاع اخلدمات املالية و21% يف قطاع الرتفيه واالإعالم. ومما جتدر االإ�سارة اإليه هنا اأن هذا التفاوت 

قد يكون انعكا�ساً حلقيقة كون قطاع اخلدمات العامة غالباً ما يكون مملوكاً من ِقبل الدولة، ويكون 

مفرو�ساً عليه بالتايل- لدواٍع ا�سرتاتيجية- اأن يُدار من ِقبل املواطنني. ومن ناحية اأخرى، ونظراً لعوامل 

املناف�سة املحلية والدولية، فاإن قطاعات مثل اخلدمات املالية والرتفيه واالإعالم لي�س مبقدورها امل�ساومة 

حول ق�سية كفاءة العمالة.

»ال اأحد يرغب يف ا�ستقدام موظف وافد اإذا كان هناك مواطن يوازيه 

خربة وتاأهيالً. وهذه حقيقة موؤكدة«.

ار �ل�شيد طارق �ل�شفَّ

املدير االإداري، »فورت�سون برومو�سفن«، مملكة البحرين
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ا اإذا كان هناك نقل منا�سب للمعرفة واخلربات من الوافدين اإىل املواطنني، اأعرب %74  ولدى �سوؤالهم عمَّ

من الروؤ�ساء التنفيذيني العرب عن قناعتهم بذلك. اإال اأن ن�سبة الروؤ�ساء التنفيذيني الذين �ساطروهم 

هذا الراأي يف دولتي االإمارات وقطر، كانت اأدنى من الن�سبة العامة يف اخلليج البالغة 70%. يف املقابل، 

كانت هناك ثقة اأكرب بكثري لدى الروؤ�ساء التنفيذيني يف امل�رشق العربي بلغت ن�سبتها 88%، بينما بلغت 

85% يف دول �سمال اإفريقيا؛ وهي نتائج ميكن اأن تعزى اإىل ارتفاع ن�سبة اإنتاجية العمالة وتاأهيلها العلمي 

يف هذه املناطق.
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اخلدمات  التنفيذيني يف قطاع  الروؤ�ساء  88% من  اأعرب  القطاعات،  االآراء ح�سب  ا�ستعرا�س هذه  لدى 

املالية، و83% يف قطاع االإعالم والرتفيه، و81% يف قطاع النقل واالإمداد والتخزين، عن اعتقادهم بوجود 

نقل كاٍف للمعرفة واخلربات، وهي ن�سبة اأعلى بكثري من املعّدل االإجمايل البالغ 74%. وتب�رِشّ هذه االأرقام 

باخلري، نظراً لكون القطاعات امل�سار اإليها اأعاله تُعترب املحرِّكات الرئي�سة للنمو االقت�سادي.
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وبالنظر اإىل النتائج، يبدو لنا اأن املحرك الرئي�س ملبادرات التوطني ال�سابقة هو العر�س، مع فر�س حل�س�س 

التوّجه ف�سل يف  اأن هذا  اإال  النظر عن احلاجة يف كل �سناعة.  املواطنني بغ�س  اإلزامية من توظيف 

معاجلة اأهم هواج�س القطاع اخلا�س واملتمثلة يف كون العمالة املواطنة تفتقر اإىل املهارات املنا�سبة، 

وهو ما يوؤدي بدوره اإىل ا�ستمرار تف�سيل توظيف الوافدين.

من ناحية اأخرى، وبنربة اأكرث تفاوؤالً، يرى جانب كبري من الروؤ�ساء التنفيذيني اأن هناك نقالً منا�سباً للمعرفة 

التنفيذيني  الروؤ�ساء  اأن  افرت�سنا  ما  واإذا  املواطنني.  موظفيهم  اإىل  الوافدين  موظفيهم  من  واخلربات 

فون املواطنني على اأ�سا�س طوعي ولي�س على اأ�سا�س ق�رشٍي، فاإن �سيا�سات التوطني �سوف حتتاج  يوظِّ

اإىل تنمية اأكرب للمهارات والتدريب، مبا يوؤدي اإىل ت�سهيل مواكبة املهارات الوطنية الحتياجات القطاع 

اخلا�س. ول�سوف يوؤدي هذا بدوره اإىل ت�سجيع ال�رشكات على توظيف املواطنني الذين تُعترب كفاءاتهم 

منا�سبة ومفيدة. 

  
 
 

  
 
 



»اأنا من املوؤمنني بفتح االأ�سواق. ويجب 

يف الوقت نف�سه ا�ستمرار تطبيق 

خطة "ال�سعودة"، ولكن باأ�سلوب ال 

ل �سغطاً على االقت�ساد. ويجب  ي�سكِّ

االقت�ساد  اأن ت�ساعد خطة "ال�سعودة" 

من خالل تزويده بعمالة موؤهلة تتمتع 

بالكفاءات املنا�سبة«.

�ل�شيد �شالح �لعفالق

الرئي�س التنفيذي واملدير االإداري

»ال�رشكة الوطنية لالإنتاج الثالثي للطاقة« )اإن تي �سي �سي(

اململكة العربية ال�سعودية
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تــحـديات ر�أ�س �ملـال �لـبـ�شـري

 الـنـدرة وتـكـلـفـتـهـا

�رتفاع تكاليف �لعمالة

املقبلة،  القليلة  ال�سنوات  خالل  العمالة  تكاليف  ارتفاع  يتوقعون  كانوا  اإذا  ا  عمَّ �سوؤالهم  لدى 

اأنها  اخلليج،  منطقة  يف  العاملني  اأولئك  وخ�سو�ساً  العرب،  التنفيذيني  الروؤ�ساء  من   %84 اأكد 

 ،)%98( العمالة  على  الطلب  ارتفاع  يعتربون  الروؤ�ساء  هوؤالء  اأن  اإىل  اال�ستبانة  نتائج  وت�سري  �سرتتفع. 

املحلية  العمالة  لدى  املهارات  نق�س  يليه  املاهرة،  العمالة  تكاليف  الرتفاع  الرئي�س  ال�سبب  ل  ي�سكِّ

الثالث. الفرعية  املناطق  عرب  معقول  حدٍّ  اإىل  النتائج  هذه  وتت�سابه   .)%66( والت�سخم   )%78( 

وميكننا اأن نعزو ارتفاع االأجور ب�سكل جزئي اإىل ا�ستمرار النمو وما ينتج عنه من ارتفاع الطلب على 

العمالة املاهرة مبعدالت فاقت العر�س، ما اأدى اإىل ا�ستجالب معظم تلك املهارات واخلربات من اخلارج؛ 

وبالتايل الت�سجيع على تقدمي اأجور ومزايا اأعلى ال�ستقطابها. عالوة على ذلك، فقد اأرغم ارتفاع اأ�سعار 

د هذا  وميهِّ املحافظة عليهم.  بغية  رواتب موظفيها  زيادة  ال�رشكات على  املعي�سة  وتكاليف  ال�سكن 

ح اأن ترتافق مع ا�ستمرار ارتفاعها مبا يواكب ارتفاع  ال�سيناريو الطريق اأمام موجة من ارتفاع االأجور يُرجَّ

معدَّالت الت�سخم.

»تتزايد الندرة يف اأ�سواق العمالة وترتفع فيها االأجور با�ستمرار؛ فبات 

من ال�سعب تبعاً لذلك مواكبة النمو واملناف�سة«.

�ل�شيد طالل �شاعر

رئي�س جمل�س االإدارة، »دار الهند�سة«، اجلمهورية اللبنانية
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�لكفاح ال�شتقطاب وتوظيف �لعمالة

الوطنية  الكفاءات  بتوظيف  املرتبطة  الرئي�سة  التحديات  عن  العرب  التنفيذيني  الروؤ�ساء  �سوؤال  لدى 

ل اأكرب  والوافدة على حدٍّ �سواء، اأو�سح 67% منهم اأن العثور على املوظفني ذوي الكفاءات الرفيعة ي�سكِّ

ل حتدياً رئي�ساً اآخر. ، بينما اأعرب 57% منهم عن اأن ا�ستقطاب املوظفني ذوي الكفاءات الرفيعة ي�سكِّ حتدٍّ

اأف�سل من توظيف  »يُعترب توظيف وافدين عرب من الدول املجاورة 

االأخريين  اأولئك  كون  احتمال  من  الرغم  على  عرب،  غري  وافدين 

يتقا�سون اأجوراً اأقل نظراً لعجزهم عن التاأقلم مع الثقافة العربية 

اأو التاأثري فيها«.

�ل�شيد جمال �ملرتِّب

الرئي�س التنفيذي، »جمموعة م�ساريع املرتِّب«، اجلمهورية اليمنية

كما ك�سفت اال�ستبانة عن التحديات التي تواجه الروؤ�ساء التنفيذيني يف ا�ستقطاب املوظفني على 

ل  خمتلف امل�ستويات؛ ومثال على ذلك اأن الروؤ�ساء التنفيذيني يعتقدون اأن توظيف كبار املديرين ي�سكِّ

حتدياً كبرياً )62%(، يليه التوظيف يف االإدارة املتو�سطة )51%(، ثم موظفي الت�سغيل/ املوظفني الفنيني 

)44%(، واملوظفني االإداريني )%22(.

وتُعترب �سعوبة توظيف كبار املديرين من املواطنني، مقارنًة مع �سعوبة توظيفهم يف االإدارة املتو�سطة، 

ناجمًة اإىل حدٍّ كبري عن حمدودية توافر كفاءات مواطنة خبرية ومتقدمة يف ال�سن. ويعود ال�سبب يف 

ذلك جزئياً اإىل كون اجليل االأكرب �سناً من املديرين قد �سارك تاريخياً مبعدَّالت اأقل يف القوى العاملة يف 

ل انخفا�س م�ستويات التعليم وعدم اعتياد اجليل االأكرب �سناً من املديرين على  منطقة اخلليج. كما �سكَّ

العمل يف البيئة الع�رشية التناف�سية، م�سكلة اأخرى. اإ�سافة اإىل ذلك، اأعرب روؤ�ساء تنفيذيون من بع�س 

الدول العربية عن خماوف تتعلق بعمل ن�سبة كبرية من املهارات الوطنية يف اخلارج، م�سريين اإىل وجود 

»نزيف لالأدمغة« كما اإىل اأهمية اإعادة تلك املهارات.

املواهب  املحافظة على  والتحدي هو يف  املهارات،  »هناك نق�س يف 

املوجودة لدينا واإعادة املهاجر منها، وهذا ما علينا فعله«.

�ل�شيد نادر قلعي

الرئي�س التنفيذي، »�سريياتل«، اجلمهورية العربية ال�سورية

  
 
 

  
 
 



مــوؤ�شـ�شــة مــحــمــد بــن ر��شــد �آل مــكــتــوم

تـحديات راأ�س املال الب�رشي يف العامل العربي 23

عدم ر�شا �لروؤ�شاء �لتنفيذيني عن كمِّ ونوع خمرجات �لنظام �لتعليمي يف بلد�نهم وكذلك عن 

جودة �خلدمات �لتي تقدمها

يف  املطبقة  التعليمية  االأنظمة  عن  ر�ساهم  عن  العرب  التنفيذيني  الروؤ�ساء  من  فقط   %54 اأعرب 

فقط  منهم  و%48  العمل،  ل�سوق  املنا�سبة  باملهارات  مزوَّدين  طالب  تخريج  على  وقدرتها  بلدانهم 

اأعربوا عن اعتقادهم اأن تلك االأنظمة التعليمية تخرِّج طالباً مهرة باأعداد كافية. ويعترب قادة االأعمال 

اخلليجيون االأقل ر�سا عن اأعداد الطالب املهرة من خمرجات التعليم يف بلدانهم، حيث بلغت ن�سبة من 

اأبدوا ر�ساهم عن تلك االأعداد بينهم 37% فقط.

التي  اأن هناك فجوة بني املهارات املتاحة واملهارات  »مما ال �سك فيه 

نحتاج اإليها«.

�ل�شيدة رجاء �لقرق

املدير التنفيذي، »جمموعة عي�سى �سالح القرق«، االإمارات العربية املتحدة

فـجـوة �لـتـعـليـم و�ملـهـار�ت
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الرئي�سة التي تواجه اقت�سادات اخلليج �رشيعة النمو، يف عجز قطاع التعليم  اإحدى العقبات  تتمثل 

عن مواكبة التطوُّر والطلب على املهارات. وبكلمات اأخرى، هناك نق�س يف عدد املوؤ�س�سات التعليمية 

واملدار�س واملراكز التقنية واملهنية القادرة على تلبية طلب ال�سوق وتزويده باأعداد كافية من املهارات 

الب�رشية املوؤهلة بال�سكل املالئم.
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من ناحية اأخرى، اأعرب 73% من قادة االأعمال يف دول امل�رشق العربي عن ر�ساهم عن االأعداد املتوافرة يف 

بلدانهم من الطالب املهرة، بينما اأعرب 72% منهم عن اإميانهم بقدرة النظام التعليمي على تخريج املهارات 

املنا�سبة. وميكننا اأن نعزو هذا املوقف اإىل �سل�سلة من العوامل التاريخية اخلا�سة بدول امل�رشق العربي، مبا 

فيها توافر املدار�س القوية وارتفاع معدالت التعليم وانتهاج �سيا�سات تركز على التعليم ب�سكل خا�س.

رت تون�س بقدرتها  يف دول �سمال اإفريقيا، كانت االآراء خمتلفة وتفاوتت من دولة اإىل اأخرى، حيث ت�سدَّ

على مواجهة التحديات �سواء من حيث الكم )77%( اأو النوع )70%(. يف املقابل، مل يعرب �سوى 34% من 

قادة االأعمال امل�رشيني عن ر�ساهم عن النظام التعليمي يف بلدهم وقدرته على تخريج اأعداد كافية 

من الطالب املوؤهلني واملزودين باملهارات الالزمة.

اخلريجني  والأن  الفنية،  املهارات  اإىل  ا�ستناداً  بالتوظيف  نقوم  »نحن 

يفتقرون للخربة الكافية، فاإننا نقوم بتوفري التدريب الالزم لهم يف 

موؤ�س�ساتنا يف ما بعد«.

�شعادة �شامر جمايل

الرئي�س التنفيذي، »امللكية االأردنية«، اململكة االأردنية الها�سمية 

  
 
 

  
 
 



»تتمثل اأبرز نقاط �سعف النظام 

التعليمي يف الرواتب ال�سئيلة التي 

يح�سل عليها املدرِّ�سون، اإذ يجب اأن 

يح�سل املدرِّ�سون على رواتب ومزايا 

اأف�سل واحرتام ومكانة اأكرب يف املجتمع«.

�ل�شيدة رجاء �لقرق

 املدير االإداري، »جمموعة عي�سى �سالح القرق«

االإمارات العربية املتحدة
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يف  التعليمي  النظام  اإ�سالح  تواجه  التي  التحديات  اأهم  »تتمثل 

اأ�سلوب التدري�س الذي ينتهجه املدرِّ�سون«.

�ل�شيد عبد�لّله �ل�شالح

املدير العام، وزارة التجارة اخلارجية، االإمارات العربية املتحدة

والنظام  للمدرِّ�سني  العامة  النوعية  اإزاء  ال�سديدة  حتفظاتهم  عن  العرب  التنفيذيون  الروؤ�ساء  اأعرب 

التعليمي الراهن، واأكد الكثريون منهم على �سعف القدرات التدري�سية وم�ستويات حت�سيل املدرِّ�سني، 

وقالوا اإنها تتفاوت بني خمتلف املوؤ�س�سات، مما يوؤدي اإىل تفاوت جودة التعليم املتاح للطالب.

كما �سّلط الروؤ�ساء التنفيذيون ال�سوء على اأهمية انتهاج اأ�ساليب اأف�سل يف فرز واختيار املدرِّ�سني، مبا 

ي�سمن جتان�س م�ستوياتهم على ال�سعيد الوطني.

»ال بد لنا من ا�ستحداث اإجراء اأقوى الختبار وتوظيف املدرِّ�سني، كما 

املوجودين  املدرِّ�سني  تدريب  الإعادة  برنامج  ا�ستحداث  علينا  يتوجب 

حالياً«.

�ل�شيد �شيمون كرم

املدير العام، �رشكة »ترافو«، �سلطنة ُعمان

وجهة نظر �لقطاعات

اأعرب 57% من قادة قطاع الرتفيه واالإعالم عن قلقهم من �سعف قدرة النظام التعليمي على تخريج 

اأخرى، كانت  ناحية  52%. من  بن�سبة  الطاقة  وتبعهم قادة قطاع  املوؤهلني،  الطالب  اأعداد كافية من 

ن�سبة 50% من قادة قطاع جتارة التجزئة وال�سلع اال�ستهالكية االأكرث تخوفاً من قدرة النظام التعليمي 

على تزويد االقت�ساد باملهارات املنا�سبة. وتبعهم يف ذلك قادة قطاع ال�سياحة وال�سفر )48%( وقطاع 

الرتفيه واالإعالم )48%(. وب�سورة اإجمالية، مل يكن هناك اختالف كبري حول نظرة القطاعات املختلفة 

لهذه التحديات يف راأ�س املال الب�رشي.
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فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

 اأزمــة الـكـفـاءات

حالياً  ال�سائد  النظري  التعليم  عن  االبتعاد  اإىل  حاجة  يف  »نحن 

باالحتياجات  ترتبط  عملية  اأكرث  مناهج  وا�ستحداث  جامعاتنا،  يف 

احلقيقية للقطاع اخلا�س«.

�لدكتور عبد�مللك �جلابر

 نائب رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي

»�رشكة االت�ساالت الفل�سطينية«، فل�سطني

�حلاجة �إىل جت�شري فجوة �ملهار�ت

بعد التعبري عن عدم ر�ساهم ب�سورة عامة عن جودة املهارات التي يخرِّجها النظام التعليمي والتي يدفع 

بها اإىل �سوق العمل، �ساألنا قادة االأعمال العرب عن توقعاتهم االأ�سا�سية من النظام التعليمي..

وب�سورة اإجمالية فقد اأكد90% فاأكرث من هوؤالء القادة اأن مهارات االت�سال ال�سخ�سي، مثل التوا�سل 

وروح الفريق واملهارات التحليلية والتفكري االإبداعي، تُعترب االأهم يف نظرهم؛ حمتلة راأ�س قائمة املهارات. 

وجاءت مهارات »احلفظ عن ظهر قلب« يف ذيلها.
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»قد تكون هناك حاجة اإىل الرتكيز على 

تطوير املهارات ال�سخ�سية، حتى لو 

جاء ذلك على ح�ساب تقلي�س املحتويات 

التقنية للمناهج«.

�لدكتور خليل هندي

عميد كلية العلّيان لالأعمال/ اجلامعة االأمريكية/ بريوت، لبنان
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فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

 مع�سلة قابلية التوظيف التي تواجه الروؤ�ساء التنفيذيني

ال�سعف  نقاط  اأبرز  املعلومات  وتكنولوجيا  االإجنليزية  اللغة  »تُعترب 

واملناهج  التدري�س  �سعف  نتيجة  ذلك  وجاء  التعليمي.  النظام  يف 

الدرا�سية«.

�ل�شيد جمال �ملرتِّب

الرئي�س التنفيذي، »جمموعة م�ساريع املرتِّب«، اجلمهورية اليمنية

�لرتكيز على مهار�ت �الت�شال �ل�شخ�شي

القدرة على  ال�سخ�سي، مثل  لون مهارات االت�سال  العرب يف�سِّ التنفيذيني  الروؤ�ساء  اأن  يبدو وا�سحاً 

اأداء مهام روتينية. وتوؤيد منظمة العمل الدولية  حّل امل�سكالت ومهارات االت�سال، على القدرة على 

التغيري،  التكيُّف مع  التوظيف ترتبط ب�سكل وثيق بقدرة الفرد على:  باأن قابلية  النتائج وتوحي  هذه 

وعلى اجلمع بني اأنواع خمتلفة من املعرفة.. والبناء عليها من خالل موا�سلة التعلُّم الذاتي طوال احلياة 

.
6
املهنية

لدى حتليل وجهات نظر قادة االأعمال ح�سب القطاعات، يتبنيَّ لنا اأن الروؤ�ساء التنفيذيني يف قطاعات 

الهند�سة والبناء والعقارات عّلقوا اأكرب ن�سبة من االأهمية على مهارات االت�سال وروح الفريق بن�سبة 

66% و65% على التوايل. كما منح الروؤ�ساء التنفيذيون يف قطاعات جتارة التجزئة وال�سلع اال�ستهالكية، 

وال�سياحة وال�سفر، والرعاية ال�سحية، والتعدين واخلدمات العامة، التقدير نف�سه ملهارات االت�سال وروح 

املعلومات  املالية وتكنولوجيا  واخلدمات  الطاقة  التنفيذيون يف قطاعات  الروؤ�ساء  اعترب  بينما  الفريق، 

واالت�ساالت، املهاراِت التحليليَة ومهاراِت الفكر االنتقادي هي االأهم.

تعتمد �ملناهج �لتعليمية �لعربية على �ملعرفة �لنظرية بدالً عن �ملعرفة �لعملية

ز على املعرفة النظرية  يعتقد نحو ثالثة اأرباع قادة االأعمال العرب اأن املناهج التعليمية يف املنطقة تركِّ

بدالً عن العملية.

ويحتاج تطوير املهارات املطلوبة اإىل نظام تعليمي مينح االأولوية الإتقان املهارات بدل احلفظ عن ظهر 

قلب. وقد جلاأت التوجهات التعليمية الدولية اأخرياً، على �سبيل املثال، اإىل تنفيذ ذلك من خالل الرتويج 

ملا بات يُعرف با�سم »التعليم امل�ستند اإىل البحث«.

 منظمة العمل الدولية/ 1998 »�رشاكات التدريب اال�سرتاتيجية بني احلكومات والقطاع اخلا�س« اأوراق التوظيف والتدريب )19(
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فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

 مع�سلة قابلية التوظيف التي تواجه الروؤ�ساء التنفيذيني

وقد اعتمد العديد من دول العامل اأ�ساليب التعليم امل�ستند اإىل البحث، وهو نوع من التعليم التفاعلي 

الذي يتم فيه قيا�س مدى التقدم من خالل تقييم مدى تطوُّر املهارات االختبارية والتحليلية للطالب. 

ز غالبية الدول العربية على اأ�ساليب التعليم التقليدية، مثل النقل من ال�سبورة، وعلى حدٍّ  يف حني تركِّ

.
7
اأدنى من التفاعل بني املدرِّ�سني والطالب

»تربز نقاط ال�سعف يف نظام التعليم يف نوعية خمرجاته من املهارات 

العملية  املهارات  عن  بدالً  النظرية  املناهج  على  وتركيزه  اللغوية 

والتدريب اأثناء الدرا�سة«.

�ل�شيد جميل علي �شلطان

مدير االإدارة، »دبليو. جيه. تاول و�رشكاه«، �سلطنة ُعمان

البنك الدويل )2007( الطريق اإىل اإ�سالح التعليم يف ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا
 7
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فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

 التـركيـز عـلـى التـدريـب املـهـنـي

»اأذكر اأنني حني كنت طالباً، اأن االأمر كان يعتمد على احلفظ غيباً 

االإ�سالح،  اإىل  باأكمله  التعليمي  نظامنا  يحتاج  التفكري.  عن  بدالً 

للطالب  يُ�سمح  ال  والت�ساوؤل.  واالإ�سافة  التفكري  اإىل  يدفع  بحيث 

حالياً بطرح �سوؤال على االأ�ستاذ. فكيف نقبل بذلك؟«.

ار �ل�شيد طارق �ل�شفَّ

املدير االإداري، »فورت�سون برومو�سفن«، مملكة البحرين

�لتدريب و�لتطوير

من املهم اأن ندرك اأن جت�سري فجوة املهارات يحتاج اإىل اأكرث من جمرَّد اإ�سالح النظام التعليمي ال�سائد 

يف املدار�س واجلامعات؛ فاالأمر يتعلق اأي�ساً باإ�سالح التعليم والتدريب املهنيني واإدخال مفهوم التطوير 

يف احلياة املهنية. ويدرك 92% من الروؤ�ساء التنفيذيني العرب اأهمية التدريب يف �سياق التطوُّر، بينما يرى 

الن اأداة للمحافظة على املوظفني. 87% منهم اأن التدريب والتطوير ي�سكِّ

اجليد  بالتدريب  التعليمي  النظام  �سعف  عن  التعوي�س  »ميكن 

ال، اإال اأن وجود خلل يف النظام التعليمي ويف التدريب ينعك�س  والفعَّ

�سلباً على جودة ومهارات اخلريجني«.

�ل�شيد ه�شام توفيق

رئي�س جمل�س االإدارة، »عربية اأون الين للو�ساطة العاملية«

جمهورية م�رش العربية

لقد �سكل ذلك منذ زمن بعيد اأحد اأكرب امل�ساكل التي تواجه التدريب الذي توفره احلكومات حول العامل، 

 .
8
 االأهمية للقطاع اخلا�س

َ
ومينح التوجه الدويل نحو اأنظمة تدريب مواتية حلاجة االأ�سواق دوراً متنامي

والقطاع  احلكومات  بني  القائمة  اال�سرتاتيجية  والتحالفات  ال�رشاكات  تُعترب  العاملي،  ال�سعيد  وعلى 

اخلا�س والقوى العاملة املنظمة، مهمًة من اأجل حت�سني فائدة وفعالية برامج التدريب.

تو�سلت درا�سة ملختلف ال�رشاكات التدريبية الدولية القائمة بني القطاعني العام واخلا�س اإىل اأن االلتزام 

القوي وال�سادق بالعملية التدريبية من ِقبل القطاع اخلا�س يُعترب اأحد املفاتيح الرئي�سة لنجاح تلك 

.
9
ال�رشاكات

اأوراق التوظيف والتدريب )19(  منظمة العمل الدولية/ 1998 "�رشاكات التدريب اال�سرتاتيجية بني احلكومات والقطاع اخلا�س" 
8
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فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

 التـركيـز عـلـى التـدريـب املـهـنـي

»التدريب املهني �سعيف جداً يف 

اإك�ساب الطالب املهارات التي يحتاج 

اإليها القطاع اخلا�س«.

�ل�شيد فادي غندور

 املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي، »اأرامك�س«

اململكة االأردنية الها�سمية 

اإ�سافًة اإىل ذلك، يرى العديد من الروؤ�ساء التنفيذيني اأن هناك نظرات �سلبية اإىل بع�س املهن الفنية 

واملهنية التي تُعترب متدنية امل�ستوى اجتماعياً وغري مقبولة. وقد اأدت هذه النظرة اإىل امتناع العديد 

لون، بدالً  من املواطنني عن امل�ساهمة يف الربامج املهنية والتعليم والتدريب الفني.. وراح املواطنون يف�سِّ

عن ذلك، االلتحاق بتخ�س�سات لي�ست بال�رشورة مرتبطة ب�سكل مبا�رش »بالقطاعات �رشيعة النمو« يف 

االقت�ساد اأو ال ت�سيف قيمًة لها.
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فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

 القدرة على الرقابة

»يحتاج التدريب املهني ب�سورة عامة اإىل اإ�سالح جذري واإىل االهتمام، 

وذلك ب�سبب االفتقار املتزايد يف �سوق العمل اإىل العمال املهرة الذين 

ح�سلوا على تدريب مهني«.

�ل�شيدة ليلى مغربي

املدير التنفيذي، جمل�س ال�سادرات الهند�سية، جمهورية م�رش العربية

موؤ�رش قدرة �لنظام �لتعليمي

 م�ستويات ر�سا الروؤ�ساء التنفيذيني عن النظام التعليمي، ا�ستناداً 
10
ميثل موؤ�رش قدرة النظام التعليمي

النظام  قدرة  ميثل  كما  تخرُّجهم،  لدى  حالياً  الطالب  يكت�سبها  التي  املنا�سبة  واملهارات  اجلودة  اإىل 

وياأخذ  املقبل.  العقد  خالل  وخ�سو�ساً  العمل،  ل�سوق  امل�ستقبلية  االحتياجات  تلبية  على  التعليمي 

املوؤ�رش بعني االعتبار املدار�س واجلامعات من جميع امل�ستويات، املحلية منها واالأجنبية على حدٍّ �سواء.
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 يتم احت�ساب موؤ�رش قدرة النظام التعليمي ا�ستناداً اإىل الردود على ثالثة اأ�سئلة وتقييم الروؤ�ساء التنفيذيني جلودة التعليم يف املوؤ�س�سات التعليمية املحلية واالأجنبية حالياً، واإىل مدى تقديرهم ملا يوفره النظام التعليمي يف 
10
 

بلدانهم من خريجني ميتلكون املهارات املنا�سبة لتنمية االقت�ساد الوطني. كما ي�ستند اإىل م�ستوى ثقتهم بقدرة النظام التعليمي على االرتقاء اإىل امل�ستويات املطلوبة من قبل القطاع اخلا�س خالل ال�سنوات الع�رش املقبلة.

  
 
 

  
 
 



فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

 القدرة على الرقابة

»يجب على احلكومات والقطاع اخلا�س 

مناق�سة و االتفاق على جمموعة من 

احلوافز الت�سجيعية للقطاع اخلا�س 

لزيادة فعالياته التدريبية«.

�ل�شيد فادي غندور

 املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي، »اأرامك�س«

اململكة االأردنية الها�سمية

  
 
 

  
 
 



واآفاقه  وخريجيه  التعليمي  النظام  جودة  عن  املنطقة  يف  التنفيذيني  الروؤ�ساء  ر�سا  متو�سط  بلغ 

ل االإقليمي، وت�سمل:  امل�ستقبلية 48.6 نقطة، ولي�س هناك �سوى القليل من الدول التي جتاوزت املعدَّ

لبنان، واالأردن، وتون�س، وقطر، واملغرب، وهو مو�سوع �سوف نبحثه بالتف�سيل الحقاً.

اإىل تطوير  اأوالهما يف وجود حاجة ملّحة  من هذا املوؤ�رش ميكننا ا�ستخال�س نقطتني رئي�سينت؛ تتمثل 

النظام التعليمي، نظراً لت�سنيف قدرة النظام التعليمي يف معظم الدول يف م�ستوى دون املتو�سط.

جودة  اإىل �سعف  اأ�سا�ساً  يُعزى  والذي  املاهرة،  العمالة  اإىل  االفتقار  كون  الثانية يف  النقطة  وتتمثل 

ل هاج�ساً رئي�ساً لقادة االأعمال وتهديداً ال�ستدامة النمو االقت�سادي. املخرجات التعليمية، ي�سكِّ

يُنظر اإىل لبنان على اأنه ميتلك النظام التعليمي االأكرث مدعاة للثقة والتقدير يف املنطقة، ومبا يوازي 

املقايي�س العاملية؛ ورمبا كان ذلك نتيجة عالقات لبنان التاريخية القوية مع اأوروبا. وقد اأ�سبحت ثقافة 

التعليم وتراكم املعرفة وتطبيقها متجذرة يف عمق الن�سيج االجتماعي اللبناين.

اإن ن�سبة

%37
فقط من الروؤ�ساء التنفيذيني يف 

منطقة اخلليج را�سون عن عدد 

اخلريجني من الطالب املوؤهلني.
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كما يرى قادة االأعمال العرب اأن االأردن يعزِّز نظامه التعليمي، حيث طرحت احلكومة، قبل ب�سع �سنوات، 

والعلوم  والريا�سيات  العربية  اللغة  مثل  اأ�سا�سية  مواد  على  خا�س  ب�سكل  ز  تركِّ تعليميًة  اإ�سالحاٍت 

واللغة االإجنليزية.. كما اأدخلت مواد جديدة اإىل املنهاج مثل اإدارة املعلومات بهدف اإعداد الطالب للعمل 

يف قطاع التجارة االإلكرتونية، وغريها من املهن التي ت�ستدعي ا�ستخدام الكمبيوتر. وت�ستند املناهج 

اجلديدة اإىل املهارات القابلة للتحويل وال�رشورية للنجاح يف القطاع اخلا�س، مبا يف ذلك مهارات االت�سال 

.
11
وروح الفريق وحتليل وجمع املعلومات والتعليم بالتوجه الذاتي

وتُعترب تون�س اإحدى دول املنطقة الرائدة يف اإ�سالح نظامها التعليمي، وت�سعى االإ�سالحات التعليمية 

ز على ثالثة حماور هي:  اجلارية فيها اإىل االنتقال من مناهج تعتمد على املعلومات اإىل مناهج جديدة تركِّ

املعرفة، واملهارات، واملواقف. كما مت اتخاذ اإجراءات لر�سد وتقييم م�سار االإ�سالحات وزيادة عدد مفت�سي 

.
12
املدار�س

ثقة  ارتفاع م�ستوى  املعرفة يف  اقت�ساد مبني على  لبناء  انعك�ست حماوالت قطر  اأخرى،  ناحية  من 

العاملية  اجلامعات  العديد من  ا�ستقطبت قطر  وقد  فيها.  التعليمي  النظام  االأعمال مبخرجات  قادة 

ال�سهرية، واأقامت منطقة تعليمية حرة تُعرف با�سم املدينة التعليمية. كما مت اإدخال اإ�سالحات كربى 

على مدار�س وجامعات القطاع العام، فاأ�سبح العديد منها وحدات اإدارية م�ستقلة تُدار حالياً من ِقبل 

.
13
�رشكات خا�سة

الوطني  امليثاق  ال�سيا�سية، وقد مت مبوجب ذلك تنفيذ  االأجندة  والتدريب  التعليم  ويف املغرب، يت�سدر 

املغربي للتعليم والتدريب يف العام 1999. ويُعترب ذلك امليثاق م�سوؤوالً عن االإ�سالحات الكربى، وخ�سو�ساً 

تلك التي تتعلق بتعزيز معدالت انخراط الفتيات يف العملية التعليمية، ويف املدن واالأرياف على حدٍّ 

.
14
�سواء

�لثقة مب�شتقبل �لتعليم

يلعب النظام التعليمي دوراً حا�سماً يف ن�سبة معدالت قابلية توظيف ال�سباب، ويتمثل دوره يف حت�سني 

وتزويد ال�سباب باملهارات واخلربات ال�رشورية، وت�سهيل بحثهم عن العمل وم�ساعدتهم يف ر�سم م�سارهم 

املهني امل�ستقبلي؛ فاإذا كان النظام التعليمي قادراً على معاجلة متطلبات االأ�سواق بتزويدها باالأعداد 

الكافية من املوارد الب�رشية ال�سابة اجلديدة واملوؤهلة فاإن االقت�ساد باأكمله يكون قد جنى اأرباحاً من راأ�س 

املال الب�رشي ال�ساب.

 البنك الدويل )2007( الطريق اإىل اإ�سالح التعليم يف ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
11

 البنك الدويل )2007( الطريق اإىل اإ�سالح التعليم يف ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا
12

 ن�رشة دول اخلليج، 25 نوفمرب/ ت�رشين الثاين 2007
13

 موؤ�س�سة التدريب االأوروبية )2008(، اخلطة الوطنية الإ�سالح نظام التعليم يف املغرب
14
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.. وعلى العك�س مما �سبق، فاإن الف�سل يف تلبية احتياجات االأ�سواق قد يوؤدي اإىل تخريج النظام التعليمي 

دفعاٍت كبرية من ال�سباب؛ ليتحّول الف�سل يف توظيف هذا الراأ�سمال الب�رشي اإىل عبء على االقت�ساد.

ويف العامل العربي، اأكد 62% من قادة االأعمال العرب ثقتهم يف ارتقاء م�ستويات التعليم يف بلدانهم 

اإىل املعايري املطلوبة خالل ال�سنوات الع�رش املقبلة. وكان امل�ستجيبون للم�ساركة يف اال�ستبيان من دول 

اخلليج اأقل تفاوؤالً يف هذا املجال، يف الوقت الذي بدا فيه امل�ساركون من دول امل�رشق العربي اأكرث تفاوؤالً.

وقد اأكد 80% من قادة االأعمال يف تون�س و75% يف املغرب و74% يف لبنان تفاوؤلهم مب�ستقبل العملية 

التعليمية يف دولهم. ويف اخلليج، نالحظ اأن 71% من الروؤ�ساء التنفيذيني يف قطر و69% من الروؤ�ساء 

التنفيذيني يف ُعمان، اأعربوا عن ثقتهم باأن النظام التعليمي يف بلدانهم �سوف ي�ستجيب يف نهاية 

االأمر ملتطلبات ال�سوق. يف املقابل، بدا الروؤ�ساء التنفيذيون يف االأردن متفائلني، واأعرب 67% منهم عن 

ثقتهم باالإ�سالحات التي تقوم بها احلكومة حالياً. بينما كان الروؤ�ساء التنفيذيون يف الكويت االأكرث 

ن م�ستويات التعليم يف بلدهم خالل  ت�ساوؤماً، حيث مل يعرب �سوى 38% منهم عن ثقته باإمكان حت�سُّ

االأعوام الع�رشة املقبلة.

ن النظام التعليمي قطاع اخلدمات  تباينت االآراء ح�سب القطاعات، وكان اأكرث القطاعات ثقًة بتح�سُّ

املالية )72%(، تاله قطاع النقل واالإمداد والتخزين )68%(، فال�سياحة وال�سفر )66%(. وتبع ذلك قطاعات 

بن�سبة  اال�ستهالكية  وال�سلع  التجزئة  جتارة  وقطاع   ،%56 بن�سبة  والعقارات  واالإن�ساءات  الهند�سة 

57%، وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت بن�سبة 59%، وقطاع الرتفيه واالإعالم بن�سبة 64%. ويف 

القطاعات االأكرث تقنية، كان قادة االأعمال اأقل ثقة؛ حيث كان قادة قطاع الطاقة، على �سبيل املثال، 

االأقل تفاوؤالً وبن�سبة 54%. وميكننا اأن نعزو ال�سبب اإىل غياب العدد الكايف من املدار�س والربامج يف هذا 

القطاع بالذات.

موؤ�رش �مل�شاهمة يف �لعملية �لتعليمية

التعاون  يف  اخلا�س  القطاع  لدى  كبرية  رغبة  عن   
15
التعليمية العملية  يف  امل�ساهمة  موؤ�رش  يك�سف 

وتطوير النظام التعليمي يف املنطقة العربية، اإذا ما اأتيحت له الفر�سة لتحقيق تلك الرغبة.

فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

 ا�ستعداد الروؤ�ساء التنفيذيني للم�ساهمة!

 مت احت�ساب موؤ�رش امل�ساهمة يف العملية التعليمية على اأ�سا�س الردود التي تلقيناها على االأ�سئلة التالية: 1( ما مدى ترجيحك لقيام موؤ�س�ستك بنقل احتياجاتك اإىل النظام التعليمي من خالل اال�ستثمار فيه/ رعاية 
15

املدار�س، االنت�ساب اإىل ع�سوية جمال�س اإدارات اجلامعات/ املدار�س، امل�ساركة يف املنتديات واملوؤمترات التعليمية، اإلقاء املحا�رشات يف اجلامعات/ املوؤ�س�سات التعليمية، امل�ساركة يف املعار�س، رعاية الطالب، توفري دورات/ ِمنَُح 

درا�سات عليا/ التدريب اأثناء الدرا�سة؟ 2( هل ترغب يف امل�ساهمة �سخ�سياً يف رفع م�ستويات التعليم يف بالدك، اإذا ما اأتيحت لك الفر�سة؟
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فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

 ا�ستعداد الروؤ�ساء التنفيذيني للم�ساهمة!
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واأعرب 68% من قادة االأعمال عن اعتقادهم باأن ت�ساطر املعلومات عن طريق اإلقاء كلمات يف اجلامعات 

التعليم،  اإ�سالح  الرئي�سة لالإ�سهام يف  املجاالت  اأحد  يُعترب  التعليمية ك�سيف متحدث،  واملوؤ�س�سات 

بينما راأى 66% منهم اأن ذلك يتم من خالل توفري الدورات التدريبية وتقدمي الّن�سح للطالب. وحازت فكرتا 

االنت�ساب اإىل ع�سوية اجلامعات واال�ستثمار يف املدار�س اأقل قدر من التاأييد.

»لكي نتمكن من تطوير املهارات ال بد للجامعات من التوا�سل مع 

القطاع اخلا�س ودعوة مديريه اإىل اإلقاء حما�رشات لتثقيف الطالب 

باأ�سلوب عملي«.

�ل�شيد حممد حمد

املدير العام، »جمموعة اأد�سيكو«، االإمارات العربية املتحدة

قة التي اأعقبت اإجراء اال�ستبيان عن اأن العديد من الروؤ�ساء التنفيذيني العرب  ك�سفت املقابالت املتعمِّ

راغبون يف االإ�سهام يف تطوير التعليم، وب�سفة خا�سة االإ�سهام يف التدريب. 

  
 
 

  
 
 



مــوؤ�شـ�شــة مــحــمــد بــن ر��شــد �آل مــكــتــوم

تـحديات راأ�س املال الب�رشي يف العامل العربي 39

فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

م�شاهمة قادة �الأعمال يف �لنظام �لتعليمي

ت�سري نتائج اال�ستبانة اإىل اأن 35% فقط من الروؤ�ساء التنفيذيني العرب يوؤمنون بنجاح القطاع اخلا�س 

اأدنى امل�ستويات يف  اإىل  الن�سبة  التعليمي. وتنخف�س هذه  اإىل النظام  يف بالدهم بتطبيق توقعاتهم 

دول اخلليج لت�سل اإىل 31%، بينما ترتفع اإىل اأعلى امل�ستويات يف دول امل�رشق العربي لت�سل اإىل %48. 

وب�سورة عامة فاإن نحو ثلثي الروؤ�ساء التنفيذيني العرب اأبدوا رغبتهم يف امل�ساركة يف اإدخال التح�سينات 

الالزمة على النظام التعليمي، ا�ستناداً اإىل موؤ�رش امل�ساهمة التعليمي اخلا�س بهذا اال�ستبيان. ويتفاوت 

االأمر من دولة اإىل اأخرى عرب املنطقة، على الرغم من اأن الروؤ�ساء التنفيذيني يف اجلزائر ولبنان يبدون اأكرث 

ا�ستعداداً لالإ�سهام عند تتم املقارنة باملعدل االإقليمي.

ويُعترب اإعراب معظم قادة االأعمال العرب عن رغبتهم يف االإ�سهام يف تطوير التعليم اأ�سا�ساً ي�سلح 

البناء عليه لتعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلا�س. وتوحي التجارب التي جرت يف العديد من الدول 

العربية باأن وجود التزام حقيقي من ِقبل القطاع اخلا�س ي�سكل عن�رشاً رئي�ساً من عنا�رش تطوير تعاون 

ناجح بني القطاعني العام واخلا�س يف اإ�سالح التعليم والتدريب.

التزمنا  العايل  التعليم  يف  لنظامنا  امل�ستمر  اإ�سالحنا  اإطار  »يف 

ب�رشاكة طويلة االأمد مع القطاعني اخلا�س والعام، بهدف اإعادة بناء 

املناهج وال�سهادات. ونحن نطالب القطاع اخلا�س �سنة تلو االأخرى، 

ونطلب من قادة االأعمال، االإ�سهام والعمل معاً لتطوير املناهج. كما 

والداخلية  اخلارجية  للتجارة  التون�سية  اجلمعية  مع  اتفاقاً  لدينا  اأن 

وغريها من االحتادات املهنية«.

�لدكتور ر�شا مثناين

مدير مكتب الوزير، وزارة التعليم العايل، البحث العلمي والتكنولوجيا 

اجلمهورية التون�سية

  
 
 

  
 
 



فـجـوة �لـتـعـلـيـم و�ملـهار�ت

»تدرك اجلامعات اأنه يتوجب عليها 

االهتمام بتلبية احتياجات قطاعات 

االأعمال، اإال اأنها تدرك اأي�ساً اأنها 

ال تزال تفتقر اإىل التوا�سل مع تلك 

القطاعات«.

�ل�شيد ح�شن �أوملا�س

مدير اإدارة �سووؤن املوظفني، »ات�ساالت اجلزائر«، اجلزائر
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 تـو�شـيـات �لـروؤ�شـاء

�لـتـنـفيذيني

يتناول هذا الق�سم ا�ستعرا�ساً ملجموع تو�سيات الروؤ�ساء التنفيذيني بخ�سو�س التغلب على حتديات 

تنمية راأ�س املال الب�رشي العربي. و�سوف يتم ا�ستخدام هذه التو�سيات يف �سياق �سياغة جمموعة من 

احللول واالإجراءات املتكاملة اخلا�سة مبواجهة تلك التحديات.

»ال بد من قيام �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س تهتم بالق�سايا 

الرئي�سة التي تواجه قطاع التعليم، بهدف تقييم ومتابعة واعتماد 

ا�ستحداث نظام للمحا�سبة«.

�ل�شيد �شيمون كرم

املدير العام، �رشكة »ترافو«، �سلطنة ُعمان

�لتعاون بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س

العمل  اأرباب  ومتطلبات  اخلريجني  مهارات  بني  التوافق  عدم  اإىل  بو�سوح  العرب  االأعمال  قادة  اأ�سار 

اأبلغوا  العرب قد  التنفيذيني  الروؤ�ساء  35% فقط من  اأن  الدرا�سة  نتائج  املحلية؛ وتك�سف  ال�سوق  يف 

احتياجاتهم الأنظمة التعليم، يف حني اأن 72% منهم على ا�ستعداد للم�ساركة يف اإ�سالح التعليم اإذا 

�سنحت الفر�سة. 

وي�سري الروؤ�ساء التنفيذيون اإىل ثالثة اأنواع من عدم التطابق يف ما يتعلق باخلريجني اجلدد: 

اأوالً، هناك عدم توافق يف الكم من حيث كفاية العر�س، وهي ظاهرة مق�سورة اإىل حد كبري على دول 

التقنية  واملهارات   
16
ال�سخ�سية املهارات  النوع من حيث  توافق يف  عدم  هناك  وثانياً،  العربي.  اخلليج 

لل�سباب اخلريجني، من حيث توافقها مع ما هو مطلوب من قبل القطاع اخلا�س. وثالثاً، ثمة عدم توافق 

هيكلي، من حيث فحوى التخ�س�سات، بني تلك التي يح�سل عليها اخلريجون وبني االحتياجات احلالية 

وامل�ستقبلية ل�سوق العمل.

ومن اأجل ردم الهوة التي ت�سببها عوامل عدم التوافق تلك، يو�سي الروؤ�ساء التنفيذيون العرب بالتعاون 

يف نظام التعليم يف خمتلف املجاالت بني القطاعني العام واخلا�س:

 الفكر االإنتقادي والفكر االإبداعي ومهارات التوا�سل وروح الفريق واملهارات القيادية
16
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»علينا اأن نتخطى حاجز انعدام الثقة بني القطاعني العام واخلا�س، 

والذي مينعنا من اإقامة حوار مفتوح«.

�ل�شيد حممد �لقبَّاج

 وايل الدار البي�ساء الكربى، وزير املالية ال�سابق

رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة »ال فارج«، اململكة املغربية 

ا�صرتاتيجيات اإ�صالح التعليم 

قطاع  وممثلي  والتعليم،  احلكومة،  ممثلي  من  تتاألف  جلان  باإن�ساء  العرب  التنفيذيون  الروؤ�ساء  يو�سي 

االأعمال لـلعمل على:  

و�سع ا�سرتاتيجيات وطنية الإ�سالح التعليم؛ • 

تقدمي امل�سورة ب�ساأن اإعادة تطوير املناهج الدرا�سية؛ • 

حتديد معايري االعتماد للموؤ�س�سات التعليمية؛ و • 

�سياغة ا�سرتاتيجيات وطنية للتدريب املهني • 

الربط بني ال�صناعات والتعليم العايل:

خدماتهم  بتقدمي  اهتمامهم  عن  اال�ستبيان  �سملهم  الذين  التنفيذيني  الروؤ�ساء  ن�سف  نحو  اأعرب 

للجامعات واملدار�س. ويف هذا ال�سدد فاإنهم يو�سون مبا ياأتي:

امل�سورة  لتقدمي  االأق�سام،  العامة وجلان  اجلامعات  اإدارة  املختلفة يف جمال�س  ال�سناعات  قادة  متثيل  • 

ب�ساأن الربامج واملناهج املقرتحة لتلبية االحتياجات احلالية واحتياجات ال�سوق يف امل�ستقبل.

يرحب ثلثا الروؤ�ساء التنفيذيني الذين �سملهم اال�ستطالع بامل�ساركة يف اأداء اجلامعات من خالل اآليات 

مبتكرة، ويو�سون بالربامج امل�سرتكة االآتية: 

و�سع برامج للتاأهيل املهني والتدريب التطبيقي؛ • 

اإعداد برامج التوجيه والن�سح؛ • 

ا�ست�سافة اخلرباء واملتحدثني؛ و • 

اإعداد وتنظيم املحا�رشات. • 

  
 
 

  
 
 



»امليِزة التناف�سية الوحيدة الأي �رشكة 

تكمن يف راأ�سمالها الب�رشي، ما يوؤكد 

حتمية اال�ستثمار فيه، الأنه خالفاً لذلك 

�سوف تخ�رش تلك ال�رشكة �سباقها اأمام 

املناف�سة«.

�ل�شيد حلمي �أبو �لعي�س

املدير االإداري، »�سيكم جروب«، جمهورية م�رش العربية

القطاعات  التنفيذيون م�ساركة  الروؤ�ساء  الوظيفي للطالب، يقرتح  التخطيط  اإىل حمدودية  م�سريين 

التجارية يف هذا التخطيط الوظيفي مع االإدارات اجلامعية ل�سمان ات�ساق العر�س والطلب بني درجات 

الربامج التعليمية واحتياجات قطاع �سوق العمل. ويعرب هوؤالء الروؤ�ساء عن م�ساركتهم من خالل:   

امللتقيات املهنية؛ و • 

امل�ساركة يف امللتقيات واملوؤمترات التعليمية. • 
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�صياغة ا�صرتاتيجيات البحث والتطوير الوطنية

احلكومات  بني  امل�سرتكة  والتطوير  البحث  برامج  كفاية  عدم  عن  العرب  التنفيذيون  الروؤ�ساء  اأعرب 

والقطاعات وموؤ�س�سات التعليم العايل؛ مما يحد من القدرة البحثية والقدرة التناف�سية للجامعات يف 

التنفيذيون بو�سع ا�سرتاتيجيات بحث وتطوير وطنية  الروؤ�ساء  النق�س يو�سي  املنطقة. وملعاجلة هذا 

يكون من �ساأنها ت�سجيع املبادرات البحثية امل�سرتكة بني القطاعات واجلامعات واحلكومات، يف ال�سناعات 

من  اإجراءات  اتخاذ  ت�سمل  قد  والتي  االقت�ساد،  التاأثري يف  وذات  اال�سرتاتيجية  االأهمية  ذات  واملجاالت 

قبيل:

حتديد املجاالت الرئي�سة للبحوث والتي من املمكن اأن تكون ا�سرتاتيجية لالقت�ساد؛  • 

تطوير ال�سناديق احلكومية لال�ستثمار يف م�رشوعات البحث والتطوير امل�سرتك؛ • 

و�سع البنية االأ�سا�سية القانونية للملكية الفكرية امل�سرتكة؛  • 

و�سع حوافز واإعفاءات �رشيبية للقطاعات التي ت�ساهم يف متويل م�رشوعات البحث والتطوير مع  • 

اجلامعات؛ و

ال�رشكات  مع  امل�سرتكة  والتطوير  البحث  اأن�سطة  يف  لال�ستثمار  االأجنبية  لل�رشكات  حوافز  و�سع  • 

املحلية واجلامعات.

تو�شيات الإ�شالح �لتعليم 

يعتقد غالبية الروؤ�ساء التنفيذيني العرب اأن لتح�سني التعليم اأهمية ق�سوى يف ردم الفجوة يف املهارات؛ 

وهذا ما يثبته انخفا�س معدالت الر�سا لديهم عن م�ستويات اأنظمة التعليم يف املنطقة، والتي تقف 

عند م�ستوى 42.6 نقطة فقط على موؤ�رش كفاءة التعليم، يف ما عدا لبنان التي ت�سل فيه اإىل 80.6 

نقطة. ويتفق جميع روؤ�ساء جمال�س االإدارات على اأن »م�ستوى نظام التعليم يف بلدانهم«، باملقارنة مع 

املعايري الدولية، منخف�س بدرجة كبرية.

ويف املتو�سط، يرى اأقل من ثلث الروؤ�ساء التنفيذيني من دول اخلليج و�سمال اإفريقيا اأن نظام التعليم 

لديهم يتفق مع املعايري الدولية. بينما على النقي�س من ذلك، يرى اأكرث من 60% من الروؤ�ساء التنفيذيني 

من بالد امل�رشق العربي اأن نظام التعليم املحلي يف بالدهم يتفق مع املعايري الدولية. 

اأنحاء العامل العربي اأن نظام التعليم اخلا�س يوفر  ويعتقد قرابة ثلثي الروؤ�ساء التنفيذيني يف جميع 

معايري متفوقة على النظام التعليمي العام. ومن اأجل معاجلة مواطن ال�سعف الوا�سحة يف نظام 

التعليم الوطني قّدم الروؤ�ساء التنفيذيون العرب تو�سياتهم االآتية:
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تـو�شـيـات �لـروؤ�شـاء �لـتـنـفـيـذيـني

النظام املدر�صي واملناهج الدرا�صية

اأعرب الروؤ�ساء التنفيذيون عن حتفظات �سديدة ب�ساأن نوعية واأهمية املناهج التي يتم تدري�سها، وكذلك 

ب�ساأن اأ�ساليب التقييم التي ت�ستند اإىل حد كبري اإىل مفهوم »احلفظ«. ويف هذا ال�سدد، يو�سي الروؤ�ساء 

التنفيذيون مبا ياأتي: 

الوطني،  املدر�سي  النظام  وتطبيُقها يف  التعليم  العاملية يف قطاع  املمار�سات  اأف�سل  ا�ستخداُم  • 

مع احلفاظ على القيم العربية، االأمر الذي اتفق عليه 90% من الروؤ�ساء التنفيذيني العرب الذين 

�سملتهم الدرا�سة.

مع  املتوافق  العملي' •  'التطبيق  اإىل  'النظريات'  على  الرتكيز  من  وحتويلها  الدرا�سية  املناهج  تغيري 

احتياجات �سوق العمل.

التحليلي  التفكري  مهارات  تطوير  على  الرتكيز  اإىل  »احلفظ«  على  املعتمد  التقييم  من  االنتقال  • 

واالنتقادي.

املعلمون

اإعادة هيكلة عملية فرز واختيار املعلمني لالنتقال اإىل نظام ي�سمن وجود اآلية رقابة فائقة اجلودة.  • 

اإعادة النظر يف اأجور املعلمني الجتذاب اأف�سل املهارات. • 

والتي ميكن  املهارات للطالب؛  اآخر من  نوع  للتاأكيد على تطوير  الرتبية  اإدخال نهج جديد الأ�سول  • 

نقلها اإىل �سوق العمل. 

حت�سني الت�سور الثقايف ملهنة التدري�س بحيث حتظى بالتكرمي واالحرتام يف املجتمع. • 

االعتماد 

و�سع نظم اعتماد م�ستقلة واآليات ملراقبة اجلودة ت�ستند اإىل املعايري الدولية على جميع م�ستويات  • 

جهات  ا�ستخدام  املهم  من  باأنه  ي�سعرون  العرب  التنفيذيني  الروؤ�ساء  من   %86 فهناك  التعليم؛ 

م�ستقلة للرقابة والتفتي�س للو�سول اإىل معايري اجلودة املن�سودة. 

اإن�ساء نظام ت�سنيف خا�س باجلامعات على ال�سعيدين الوطني واالإقليمي لتحديد اأف�سل اجلامعات  • 

وت�سجيع املناف�سة االإيجابية. 
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اجلامعات

برامج  على  الطلب  حيث  من  وامل�ستقبلية  احلالية  ال�سوق  احتياجات  عن  مف�سلة  بحوث  اإجراء  • 

اجلامعات وجماالت اخلربة. 

اإجراء بحوث مف�سلة عن اأوجه الق�سور يف املهارات ال�سخ�سية والتقنية ح�سب التخ�س�س، باملقارنة  • 

مع متطلبات ال�سوق؛ وتعديل املناهج الدرا�سية والدورات املقدمة وفقاً لذلك.

قيا�س اأداء اأ�ساتذة اجلامعات على اأ�سا�س املعرفة امل�سافة من خالل البحوث العلمية.  • 

تعزيز ال�رشاكات االأجنبية وبرامج التبادل الدويل مع اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية.  • 

زيادة برامج التعليم امل�ستمر والربامج التنفيذية. • 

»املطلوب هو عالقة متناغمة بني اجلامعات والقطاع اخلا�س«.

�ل�شيد فادي غندور

املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي، »اأرامك�س«، اململكة االأردنية الها�سمية 

التدريب املهني 

تقييم ودرا�سة حاجة ال�سوق احلالية وامل�ستقبلية من املهن واملهارات ذات ال�سلة، وو�سع ا�سرتاتيجية  • 

وطنية للتدريب املهني وفقاً لذلك. 

تعزيز ال�رشاكات بني ال�سناعة ومراكز التدريب املتخ�س�سة يف قطاعات معينة.  • 

زيادة الرتكيز على اإن�ساء موؤ�س�سات تدريب مهني جديدة، وتطوير تلك املوؤ�س�سات مبا يتفق مع املعايري  • 

الدولية. 

اإن�ساء نظم للرقابة ل�سمان احلفاظ على معايري اجلودة.  • 

خلق حوافز للقطاع اخلا�س لال�ستثمار، تقنياً ومالياً، يف مراكز التدريب.  • 

معاجلة املفاهيم الثقافية ال�سلبية ال�سائدة جتاه بع�س املهن. • 
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تـو�شـيـات �لـروؤ�شـاء �لـتـنـفـيـذيـني

توطني �لعمالة

ك�سفت نتائج الدرا�سة اأن الغالبية العظمى من الروؤ�ساء التنفيذيني اخلليجيني يعتقدون اأن فر�س عدد 

اإجباري من العمالة املواطنة لتوظيفها يف املوؤ�س�سة لن يفيد يف حت�سني اأداء ال�رشكة، بينما ن�سبة %41 

فقط يعتقدون اأن هذا التوزيع �سوف يعود بالفائدة على االقت�ساد على املدى الطويل. 

وقد مت ر�سد وجود قدر كبري من القلق بهذا ال�ساأن؛ حيث اإن مثل هذا التوزيع من �ساأنه التاأثري �سلباً يف 

اإنتاجية ال�رشكات وقدرتها التناف�سية ب�سبب 'ا�سطرارها' للتوظيف على اأ�سا�س 'العدد' ال على اأ�سا�س 

يزيد حجم  املهنية  التخ�س�سات  اأ�سا�س  على  مبنياً  االختيار  فيها  يكون  التي  احلاالت  ويف  'املهارات'. 

التحدي الذي تواجهه ال�رشكات الإ�سغال هذه الوظائف، يف الوقت الذي يكون فيه عدد املواطنني يف 

هذه املجاالت غري كاف. 

ويو�سي الروؤ�ساء التنفيذيون اخلليجيون باأن تكون �سيا�سات التوطني جزءاً من ا�سرتاتيجية العمل االأو�سع 

تتم  اأن  وامل�ستقبلية، على  احلالية  االقت�سادي  النمو  اإىل جنب مع قطاعات  والتي تعمل جنباً  نطاقاً 

تغطية الطلب امل�ستقبلي على املهن من خريجي نظام التعليم اجلديد. 

بربامج  ترتبط  اأن  التوطني قوية فعالة يجب  اأنه كي تكون مبادرات  التنفيذيون على  الروؤ�ساء  ويوؤكد 

الربامج  لتمويل  احلكومة  ترعاها  خالقة  تدريب  �سناديق  باإن�ساء  يو�سون  ال�سدد،  هذا  ويف  تدريبية. 

التعليمية، ومبنح احلوافز اأو تطبيق االإعفاءات ال�رشيبية لت�سجيع ال�رشكات على اال�ستثمار يف تدريب 

املواطنني.

»رمبا كانت اأف�سل طريقة ملعاجلة م�ساألة ح�س�س توطني الوظائف 

تتمثل يف تاأ�سي�س �سندوق يتم متويله بن�سبة مئوية معيَّنة من عائدات 

القطاع اخلا�س، ويتم توجيه موارده لتطوير راأ�س املال الب�رشي«.

�ل�شيد عبد�لّله �ل�شالح

املدير العام، وزارة التجارة اخلارجية، االإمارات العربية املتحدة

  
 
 

  
 
 



�لـخــــال�شـــة

يف  االقت�سادي  النمو  اأن  اإىل  العربي"  العامل  يف  الب�رشي  املال  راأ�س  "حتديات  تقرير  يُ�سري 

اإ�سالحات  اإقرار  اأهمية  ويو�ّسح  الب�رشية،  املوارد  يف  كبريٍ  بتطورٍ  يُ�ساحب  مل  املنطقة 

ملمو�سة و�رشيعة ال�ستمرار النمو االقت�سادي يف املنطقة.   

وتفتقر اأ�سواق العمل اإىل مهارات رئي�سة، مثل التوا�سل وروح الفريق واملهارات التحليلية 

اأن  عن  اال�ستبانة  نتائج  تك�سف  اخلليج. كما  وخ�سو�ساً يف منطقة  االإبداعي،  والفكر 

اإيجاد اأعداد كافية من العمالة املاهرة ال يزال التحدي اال�سرتاتيجي االأكرب لالأعمال العربية. 

اإدارته بعناية  وتت�سح اأهمية هذا التحدي ب�سكل اأن�سع يف منطقة اخلليج؛ حيث جتب 

بالغة.

ا�سرتاتيجية مهمة  ل  التعليم ي�سكِّ اأن حت�سني نوعية  نتائج اال�ستبانة يف  ويُ�ستفاد من 

هذا  االأولويات يف  اأهم  اأحد  املدرِّ�سني  تدريب  يُعترب حت�سني  املهارات، كما  فجوة  لتج�سري 

قوية يف  رغبة  العرب عن  االأعمال  قادة  اأعرب  فقد  القائم  الو�سع  الإحلاح  ونظراً  املجال. 

اأعربوا عن رغبتهم القوية يف  امل�ساركة يف تطوير التعليم على جميع امل�ستويات، كما 

تعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلا�س.

قة مع بع�س اأبرز قادة االأعمال يف املنطقة عن العديد من  وقد ك�سفت مقابالت متعمِّ

بتوفري  اإىل قيام احلكومات  احلاجة  متمثالً يف  اإحلاحاً  االأ�سّد  املو�سوع  وبدا  املهمة.  االأمور 

حوافز للقطاع اخلا�س لال�ستثمار يف تطوير راأ�س املال الب�رشي، وخ�سو�ساً يف جمال التدريب. 

كما اأكد عدد كبري من قادة االأعمال على احلاجة اإىل تعزيز العالقات بني اجلامعات والقطاع 

اخلا�س، من خالل برامج ت�ستهدف تلبية احتياجات اأ�سواق العمل. وت�ستطيع احلكومات من 

ناحيتها اإقامة اآلية عمل ملتابعة حتقيق النتائج املرجّوة يف هذه املجاالت.

وبغ�س النظر عن حتديات اأ�سواق العمل، يجدر بنا اأن نالحظ اأن هناك قناعة باأن عدم اال�ستقرار 

الن تهديدات حقيقية لقطاع االأعمال، خ�سو�ساً  ال�سيا�سي املحلي واالإرهاب العاملي ي�سكِّ

ر تطويرُ البنى  يف منطقة امل�رشق العربي التي تعي�س اأجواء م�سطربة. كما يجب اأن يت�سدَّ

التحتية اأولوياِت الدول ذات املوارد املحدودة يف امل�رشق العربي و�سمال اإفريقيا.

وب�سورة عامة، اأكدت نتائج اال�ستبانة بجراأة وو�سوح على اأنه اإذا مل يتم تنفيذ تغيريات 

ملمو�سة اليوم، ف�سوف يتاأثر النمو والتطور االإقليمي ب�سدة يف امل�ستقبل.
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نتوجه بجزيل ال�سكر واالمتنان اإىل 

الروؤ�ساء التنفيذيني الـ587 الذين 

�ساركوا يف اال�ستبيان، ونعرب لهم 

عن عظيم تقديرنا ملنحنا وقتهم 

وجهودهم يف هذا ال�ساأن. كما نود 

اأن ن�سكر الروؤ�ساء التنفيذيني وكبار 

املمثلني التالية اأ�سماوؤهم على اآرائهم 

وتعليقاتهم:
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�شــكـر وتـقـديـر

الرئي�س التنفيذي، اخلطوط اجلوية القطرية، دولة قطر �ل�شيد �أكرب �لباقر  

رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي، اإمييكو ترافل، جمهورية م�رش العربية �ل�شيد �إلهامي �لزيات  

نائب الرئي�س، ل�سوؤون تطوير اأعمال املجموعة، اأك�سيلريرت التكنولوجية    �ل�شيد �إميل قبي�شي  

القاب�سة، اململكة االأردنية الها�سمية   

ال�رشيك االإداري، كاتالي�ست ال�ستثمارات،                          �ل�شيد �أن�س �لرمياوي  

املُْلكية اخلا�سة، اململكة االأردنية الها�سمية   

الرئي�س التنفيذي، �رشكة الدرا�سات والتحقيق                                                        �ل�شيد جعفر �رشيف �لعو�ين  

الزراعية والهيدروليكية، اجلمهورية التون�سية   

الرئي�س التنفيذي، جمموعة م�ساريع املرتِّب، اجلمهورية اليمنية �ل�شيد جمال �ملرتِّب  

مدير االإدارة، دبليو. جيه. تاول و �رشكاه، �سلطنة ُعمان �ل�شيد جميل علي �شلطان  

نائب رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي،                                                            �ل�شيد ح�شام �أبو عي�شى  

ال�سالم العاملية لال�ستثمار، دولة قطر   

مدير اإدارة �سوؤون املوظفني، اإت�ساالت اجلزائر، اجلزائر  �ل�شيد ح�شن �أوملا�س  

املدير االإداري، اإجنازات كابيتال املحددودة، االإمارات العربية املتحدة �ل�شيد ح�شني رفاعي  

املدير االإداري، �سيكم جروب، جمهورية م�رش العربية �ل�شيد حلمي �أبو �لعي�س  

العميد ال�رشيك، كلية العلّيان لالأعمال/ اجلامعة االأمريكية بريوت، لبنان �لدكتور خليل هندي  

املدير االإداري، جمموعة �رشكات عي�سى �سالح القرق، االإمارات العربية املتحدة �ل�شيدة رجاء �لقرق  

مدير مكتب الوزير، وزارة التعليم العايل، البحث العلمي والتكنولوجيا،   �لدكتور ر�شا مثناين  

اجلمهورية التون�سية   

رئي�س تنمية االأعمال، اإنف�ستكورب، مملكة البحرين �ل�شيد رمزي عبد�جلابر  

مدير عام ال�رشكة االأمريكية للتاأمني على احلياة )األيكو(، اجلمهورية اللبنانية �ل�شيد ريكاردو �شليمان  

الرئي�س التنفيذي، امللكية االأردنية، اململكة االأردنية الها�سمية �شعادة �شامر جمايل  

الرئي�س التنفيذي، �رشكة اأدوية احلكمة، اململكة االأردنية الها�سمية  �ل�شيد �شعيد دروزة  

املدير العام، �رشكة ترافو، �سلطة ُعمان �ل�شيد �شيمون كرم  

املدير العام، �رشكة اأفينتي�س لالأدوية، اجلمهورية التون�سية �ل�شيد �رشيف ر�شا  
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الرئي�س التنفيذي واملدير االإداري، ال�رشكة الوطنية                                �ل�شيد �شالح �لعفالق  

لالإنتاج الثالثي للطاقة )اإن تي �سي �سي(، اململكة العربية ال�سعودية   

رئي�س جمل�س االإدارة، دار الهند�سة، اجلمهورية اللبنانية �ل�شيد طالل �ل�شاعر  

املدير االإداري، فورت�سون برومو�سفن، مملكة البحرين ار   �ل�شيد طارق �ل�شفَّ

املدير العام، وزارة التجارة اخلارجية، االإمارات العربية املتحدة  �ل�شيد عبد�لّله �ل�شالح  

الرئي�س التنفيذي، �رشكة نفط البحرين، مملكة البحرين  �ل�شيد عبد�لكرمي �ل�شيد  

نائب رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي،                                             �لدكتور عبد�ملالك �جلابر  

�رشكة االت�ساالت الفل�سطينية، فل�سطني   

حمافظ، مركز دبي املايل العاملي �لدكتور عمر بن �شليمان  

املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي، اأرامك�س، اململكة االأردنية الها�سمية  �ل�شيد فادي غندور  

مدير الربنامج، بعثة املفو�سية االأوروبية يف م�رش، جمهورية م�رش العربية �لدكتور فريد حجازي  

�س والرئي�س التنفيذي، اأك�سيلريرت التكنولوجية القاب�سة،                               املوؤ�سِّ �ل�شيد فو�ز زعبي  

اململكة االأردنية الها�سمية    

رئي�س جمل�س االإدارة، عربية اأون الين للو�ساطة العاملية، جمهورية م�رش العربية �ل�شيد ه�شام توفيق  

املدير التنفيذي، جمل�س ال�سادرات الهند�سية، جمهورية م�رش العربية �ل�شيدة ليلى مغربي  

الرئي�س التنفيذي واملدير االإداري، �رشكة رنا لال�ستثمار،                                ونة   �لدكتور مازن ح�شُّ

اململكة العربية ال�سعودية    

املدير العام، جمموعة اأد�سيكو، االإمارات العربية املتحدة �ل�شيد حممد حمد  

مدير عام ومالك �رشكة العاملية، جمهورية م�رش العربية �ل�شيد حممد عبد�ملنعم �ل�شاوي  

وايل الدار البي�ساء الكربى، وزير املالية ال�سابق،                                       �ل�شيد حممد �لقبَّاج  

رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة ال فارج، اململكة املغربية           

املن�سق العام للقمة العربية االقت�سادية جامعة الدول العربية،                        �ل�شفرية مرفت تالّوي  

جمهورية م�رش العربية    

رئي�س جمل�س اإدارة والرئي�س التنفيذي، جمموعة مزابي، اجلمهورية التون�سية �ل�شيد من�شف مز�بي  

رئي�س جمل�س االإدارة، بيت اال�ستثمار العاملي، دولة الكويت �ل�شيدة مها �لغنيم  

الرئي�س التنفيذي، �سريياتِل، اجلمهورية العربية ال�سورية �ل�شيد نادر قلعي  

�شــكـر وتـقـديـر
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الرئي�س التنفيذي لكلية دبي لالإدارة احلكومية �ل�شيد نبيل �ليو�شف  

املدير االإداري، اأورينت بالنيت للعالقات العامة والت�سويق،                         �ل�شيد ن�شال �أبو زكي  

االإمارات العربية املتحدة   

�ل�شيد وجدي كافو   املدير االإداري، »توب �سنرت«،                                                         

اجلماهرية العربية الليبية ال�سعبية االإ�سرتاكية العظمى      

نائب الرئي�س، �رشكة لوريات، اململكة االأردنية الها�سمية  �ل�شيد وديع عطية  

نائب رئي�س الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني،                                �لدكتور يحيى �جلرب  

اململكة العربية ال�سعودية   

فـريـق قـيـاده �لـمـ�شـروع و�لـمـوؤلـفـيـن

نائب املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم،  �ل�شيد �شلطان لوتاه  

قطاع ريادة االأعمال وفر�س العمل    

مدير تنفيذي، اخلدمات اال�ست�سارية ومدير امل�رشوع، �رشكة براي�س ووترهاو�س كوبرز �ل�شيدة �َن �شيمون  

فـريـق �لـعـمـل من »موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم«

ال�سيد وليد العرادي، مدير اإدارة - اال�سرتاتيجيات

اال�سرتاتيجيات ال�سيدة يا�سمني الكاظمي، مدير – 

ال�سيده حنان بن خلوق، مدير - ريادة االأعمال - قطاع ريادة االأعمال وفر�س العمل

قطاع ريادة االأعمال وفر�س العمل فر�س العمل–  ال�سيدة نورة الزعابي، تنفيذي اأول– 

االت�سال واالإعالم - اإدارة الت�سويق واالت�ساالت ال�سيده غالية عالول، رئي�س ق�سم – 

ال�سيد مروان الكعبي، مدير م�ساعد - االت�سال واالإعالم - اإدارة الت�سويق واالت�ساالت

�لباحثون وفريق �لعمل من �رشكة بر�ي�س ووتر هاو�س كوبرز

ال�سيد حبيب ملواال وال�سيدة جمانة �سلطي، مديري امل�رشوع

ال�سيدة ريا طوبيا، ال�سيدة �سارة ال�سباح، ال�سيد اأني�سيه تانغ، ال�سيدة مرمي ال�سيخ، ال�سيد اأمين خامدان وال�سيدة ف�سيلة خان�ساحب

ال�سيدة فيكتوريا فينيديغر، ال�سيد مارك هاملتون، ال�سيدة نيل رابو )�رشكة براي�س ووترهاو�س كوبرز، بلفا�ست( 

�ملوؤ�ش�شات �لدولية و�جلهات �مل�شاهمة �الأخرى

الدكتور دنكان كامبل، مكتب العمل الدويل، جنيف

االأ�ستاذ زافرييز تزاناتو�س، معهد البنك الدويل، وا�سنطن/ بريوت 

 ال�سيدة نان�سي زبانه، عالقات عامة؛ ال�سيد دانييل كامارا، ا�ست�ساري؛ ال�سيد حممد كارميد، طالب، اجلامعة االأمريكية يف دبي

)ت�سوير �سفحة الغالف(

  
 
 

  
 
 



تُعترب »موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم« مبادرة يقودها 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

�س منحة  الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، والذي خ�سَّ

�سخ�سية كرمية من �سمّوه بقيمة 10 مليارات دوالر اأمريكي 

لتطوير جمتمع قائم على املعرفة يف املنطقة العربية. 

وتتلخ�س مهمة املوؤ�س�سة يف تزويد االأجيال املقبلة بالقدرة 

على ابتكار حلول حملية م�ستدامة ملواجهة التحديات 

االإقليمية. وتعتزم املوؤ�س�سة حتقيق هذا الهدف من خالل ن�رش 

املعرفة يف جميع اأنحاء املنطقة. ومن خالل رعاية االأفكار 

واالبتكارات.

وتلتزم املوؤ�س�سة ببناء قاعدة رئي�سة من القادة امل�ستقبليني 

املوهوبني الذين تلقوا تعليماً رفيع امل�ستوى، يف احلكومة 

والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين. وتعتزم املوؤ�س�سة حتقيق هذه 

االأهداف من خالل االرتقاء بقاعدة البحوث يف العامل العربي، 

والرتويج الإبداع املعرفة وتطوير البنى التحتية للتعليم العايل 

يف املنطقة واالرتقاء بها اإىل امل�ستويات العاملية. كما تلتزم 

املوؤ�س�سة باحلر�س على ا�ستغالل مهارات ال�سباب يف فر�س 

عمل منتجة، والرتويج لروح املبادرة وثقافة اال�ستثمار يف 

اأو�ساط ال�سباب، وتزويدهم باالأدوات الالزمة للنجاح يف هذه 

املجاالت.

لال�ستف�سار: 

موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم

مدينة دبي الطبية

مبنى رقم 26، الطابق ال�سابع

�س.ب: 214444

دبي، اإ.ع.م

هاتف: 3299999 9714+

فاك�س: 3293333 9714+

www.mbrfoundation.ae

توفر �رشكة براي�س ووترهاو�س كوبرز www.pwc.com خدمات 

التدقيق واال�ست�سارات املالية وال�رشيبية التي ت�ستهدف تعزيز 

الثقة العامة والقيمة امل�سافة لعمالئها وَحَملة اأ�سهمهم. 

ويكرِّ�س اأكرث من 146.000 ا�ست�ساري عرب ال�سبكة العاملية 

لل�رشكة يف 150 دولة، طاقاتهم الفكرية وخرباتهم وحلولهم، 

لتطوير مفاهيم جديدة وتطوير م�سورات عملية. تنت�رش �رشكة 

براي�س ووترهاو�س كوبرز يف جميع اأنحاء العامل العربي.

لال�ستف�سار:

براي�س ووتر هاو�س كوبرز.

�س.ب: 11987

دبي، اإ.ع.م

هاتف: 3043100 9714+

فاك�س: 3304100 9714+

pwc.com/me

  
 
 


