
 

الهادئ والمحيط آلسيا عشر السابع اإلقليمي االجتماع 
 سنغافورة|  2022 ديسمبر/  كانون االول 9–6

 إعالمية مذكرة|  لرابعةا عيةيضاموال عامةال جلسةال

 وأفضل أكثر وظائف من أجل والمهارات اإلنتاجية نمو تنشيط

الرئيسية النقاط
  

  التحديات من متنوعة مجموعةتواجه  مناطق الوباء ضرررررررر  

  الت دم سرررررر ما ال العمل، مسررررررت بل تشرررررر ل التي األجل طويلة

لة ال ربون  المتسرررررررار  الت نولوجي لديموغرافي وإزا والتغ ر ا

 ناكه تزال ال الم بلة، التغ  رات عن النظر وبغض. والتخضرر ر

ما المناطق في رئ سررررررر ة شرررررررواغل بجودة الوظائف  يتعلق ف 

 .والمساواة

 استعادت أهم ة وضع نمو اإلنتاج ة في  األخ رة، السنوات خالل

صرررم س اسرررترات ج ات التنم ة م انتفا، مدفوعة بتوافق في ا راء 

تاج ة، مصرررررررحوبة بتحسرررررررن  ظروف العمل على أن زيادة اإلن

 .واألجور، تؤدي إلى تحس ن مستوى المع شة بمرور الوقت

  وبوصرررررررصفا المصررررررردر الرئ سررررررري لخلق فر  العمل، ف ن دعس

المشرررراريع الصررررغرى والصررررغ رة والمتوسرررراة لتنم ة المفارات 

التجارية والحصرررررررول على التمويل وزيادة اإلنتاج ة وظروف 

 .االقتصاديف الوطن ة للنمو العمل أمر ال ينصصل عن األهدا

  .تاج ة ا في نمو اإلن نن باي تان أداءن مت فدت المنا   د واجفت لشررررررر

ن  ن  معظس الدول العرب ة انخصاضرررررررا في نمو إنتاج ة ال د العاملة  ثابتا

منذ أواخر السررررررربع نات. بل على الع ك من قل ، د  ت بلدان 

 آس وية كث رة نتائج أكثر إيجاب ة.

  ي وم عل ه  رئ سررري عنصررررهي  العاملة ىال و مفارات تنم ةإن

  أن يم ند ث  االقتصرررادي والتنويع لإلنتاج ة المتسرررار  النمو 

 يحتاج. أكبر بدرجة ومنتجة مجزية وظائف خلق على ايحصز

جل من الح اة مدى منظور إلى المفارات تاوير  تحسررررررر ن أ

  العمال أجل ومن المفارات على والالب العرض ب ن المواءمة

 .المتغ ر العمل عالس في عل فا والحصاظ ج دة وظائف لتأم ن

 ةالمنتج العمل فر  من المزيد وخلق اإلنتاج ة نمو تسررريع إن  

ن ومسررتدام شررامالن  ي ون اإلنسرران لتعاٍف محوره أسرراسرر ان أمران   ا

للشررررررركاء في  الصعالة المشرررررراركة تعد. الصررررررمود على وقادران 

  وتخا ط المفارات تنم ة في االجتماع  ن والشرررركاء لصرررناعةا

  نبغيوي داسما   أمرا   وتنص ذها تشغ لال س اسات ووضع اإلنتاج ة

.به التعج ل

 

 

  

 
متوسط معدل النمو السنوي 

 إلنتاجية اليد العاملة
 (2010-2021) 

 

التي يشغلها غير حصة العمالة  

 المؤهلين
(2020)

 We have one imae for adustment 

33% 25.9% 15.5% -0.8% 4.4% 25% 

 
 

 معدالت بطالة الشباب
(2021) 
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 خلفية

 

  
 االقتصادي لوباء كوفيد األثر .1

 والوظائف الشركات على بشدة أثر مما االقتصادات، على عم ق تأث ر 19-كوف د لـررر كان

  والمح ط اآس  منا تي من كل في االقتصادات كانت ب نما الوباء انتشر قد. الع ش وسبل

 سرر ما وال العمل، مسررت بل تشرر ل التي التحديات من العديدتواجه  العرب ة والدول الفادئ

  سلات  دل .والتخض ر العولمة وتحول الديموغرافيالتغ ر و المتسار  الت نولوجي الت دم

 زالت ال ، د ثالمنا ت ن في العديدة الف  ل ة التحديات على الضرررروء من مزيدان  األزمة

 .المساواة وعدم الالئق العمل فر  في ن ص إلى تل  التحديات تؤدي

 ام ةالنظ غ ر قتصرراداته منة االو متعثرة ومتوسرراة صررغ رة بمشرراريع المناطق تتم ز

 كل قل  أسفس د ث الجنس ن، ب ن المساواة إنتصاءو االجتماع ة الحماية تغا ة كصاية عدمو

 .األزمة منذ العمال ف ر زيادة في

 السنوات في العمل إنتاجية بشأن مختلطال داءاأل .2

 الماضية العشرين

ن  شاغالن  اإلنتاج ة زيادة تش ل  تعتبرها التي الدول ة العمل منظمةالم ونة ل ف ئاتلل مشتركا

  جم علل الشررامل النمو وتعزيز الالئق، العمل فر  خلق المشرراريع، اسررتدامة لدفع دافزان 

ن  أداءن  المنا تان شرررررفدت. المشرررررترك واالزدهار   السرررررنوات في اإلنتاج ة نمو في متصاوتا

ن  العرب ة الدول معظس واجفت  دل. الماضرر ة العشرررين   ةإنتاج نمو في مسررتمران  انخصاضررا

 تائجن ا سرر وية البلدان بعض د  ت قل ، من الع ك على. السرربع نات أواخر منذ العمل

جاب ة أكثر تاج ة نمو تسرررررررريع يعتبر. إي ج العمل فر  من المزيد وخلق اإلن   ةالمنت

ن تداممسررو للجم ع  ون شررامالن وي اإلنسرران على يركز الذي لتعافيل أسرراسرر  ن عنصرررين  ا

 .الصمود على ان وقادر

 الناتج نمو في العمالة ونمو العمل إنتاجية نمو مساهمة. 1 شكلال 

  (٪)  1950-2019اإلجمالي، المحلي

 توظيف ال■ 

 العمل إنتاجية■ 
 
 إجمالي الناتج المحلي■
  

 بية،العر الدول في الهيكلي والتغير والتنويع اإلنتاجية نمو الدولية، العمل منظمة: المصددددددر
2022. 
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المقلقة إلى عدم تطابق تشير معدالت بطالة الشباب  .3

 المهارات

 يف خا  بش ل الشبا  تضرر  دل األشخا ، جم ع على أثر قد 19-كوف د أن د ن في

  ،با ضعف معدل باالة الش الشابات باالة معدل يبلغ العرب ة، الدول في. المنا ت ن كال

 في شرراباتال تواجفه الذي الجنسرر ن ب ن التم  ز في المتمثل ثابتال التحدي على يدل مما

 نم الشررربا  من العديد وانسرررحا  التعل س ان اا  أدى د ل. المنا ة في عمل عن بحثفن

 سوت    والت ني المفني والتدريب التعل س ب صرررررررال  االهتمام زيادة إلى العمل سرررررررو 

  عم المنا ت ن، في التوظ ف خدمات تعزيزو المفارات من المسرررررررت بل ة االدت اجات

  معالجةو العمل سرو  إلى والتدريب التعل س من االنت ال تحسر ن إلى الحاجة على الترك ز

 .المفارات ب ن توافقال عدم

المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة  دعم .4

 فرص لخلق األهمية بالغ أمرهو  والمتوسطة الحجم

 المناطق إنتاجيةفي  مكاسبتحقيق و عمل

 د ل. العمل فر  وخلق الخا  ال اا  نمو دصز على المنا ت ن في الح وماتتعمل 

 اتب ئ لتحسررر ن مبادرات واتخذت لالسرررتثمار المالئمة ال لي االقتصررراد ظروف عززت

 نأ غ ر. اتاالئتمان على الحصرررول ناا  توسررر عو األنظمة وتبسررر ط التجارية األعمال

 لنمو داسررررررمة عناصررررررر هيو والنزيفة الحرة المنافسررررررة تعزيز إلى الرام ة جفودها

ن  إال بالنجا  ت لل لس الشركات،  وساةوالمت والصغ رة الصغرى المنشآت تزال ال. جزئ ا

 ظل في الصررعوبات هذه تتصاقس. ال ب رة المنشررآت ضررد التنافك في كب رة تحديات تواجه

  الت ال ف وزيادة لإلنتاج الالزمة الوسرررررر اة المدخالت أسررررررعار الرتصا  الحالي المناخ

 .التشغ ل ة

 ب ن ما بفا ليعم التي المؤسسات في المنا ت ن كلتا في العمل فر  ثلثي من أكثر يحدث

ن  99 إلى خمسة  .موظصا

 ويرتا أجل من المشاريع المتناه ة الصغر والصغ رة والمتوساة الحجس دعس ف ن ثس، من

 نيم  ال العمل وظروف اإلنتاج ة وتعزيز التمويل على الحصرررولو التجارية المفارات

 لتوريدا وسالسل ال  مة سالسل تعزيز إن. االقتصادي للنمو الوطن ة األهداف عن فصله

ا والمتوساة والصغ رة الصغرى الشركات ف فا تلعب التي   األهم ة غبال أمر رئ س نا، دورن

  شرراريعالم إنتاج ة تشرر  ل ك ص ة ففسإن . لمؤسررسرراتا نمو نحو موجفة أعمال ب ئة لتعزيز

 ال املة اإلم انات ت سررررر رأمر ضرررررروري إقا تس  أوسرررررع" إي ولوجي نظام" خالل من

 فر  وخلق التجارية األعمال نمو لدعسمشررراريع الصرررغرى والصرررغ رة والمتوسررراة لل

 .الئ ة عمل

 الشباب بطالة معدالت. 2 الشكل )%( 

 
 

 .سنة 24و 15 ب ن أعمارهس تتراو  الذين األشخا  بأنفس الشبا  يعّرف: مالحظة

 في متادة ،2021 نوفمبر / الثاني تشررررررين النموقج ة، الدول ة العمل منظمة ت ديرات: المصددددددر

 .إدصاءات منظمة العمل الدول ة

 2020 المهنة، على القائمة المهارات مستوى حسب توظيفال. 3 الشكل (٪) 

 

  عال ة■  مفارات متوساة■  مفارات منخصضة■  مفارات

 في متادة ،2021 نوفمبر / الثاني تشرين النموقج ة، الدول ة العمل منظمة ت ديرات: المصدر

.إدصاءات منظمة العمل الدول ة



4 

 دئالها والمحيط آلسيا عشر السابع اإلقليمي االجتماع

 مذكرة إعالمية|  لرابعةاعية يضاالجلسة العامة المو

 

 مكاسب دفع في رئيسي كعامل المهارات تطوير .5

 الحياة مدى منظور من متابعتها عند اإلنتاجية

 ةإلنتاج ل المتسررار  نموال ي وم عل ه أسرراسرري عنصررر هي العاملة ىال و مفارات تنم ة

  رجةبد ومنتجة مجزية وظائف خلق على ايحصز أن يم ن اللذين االقتصررررادي والتنويع

 .أكبر

مع دعس  فرراواالرت رراء ب تررأه لفررافن ررة، تعررد المفررارة وإعررادة في جم ع مرادررل الح رراة الم

مسرررررب ة للعمال لتأم ن وظائف ج دة والحصاظ عل فا مع  شرررررروط بمثابة مااب ة الوظائف

الت  ف مع التغ  رات في عررالس العمررل. تزيررد الوظررائف المجزيررة والمنتجررة برردورهررا من 

 .ة في مفارتفس وتعلمفس مدى الح اةتحص ز العمال على المشارك

ن  عمالتفس تتأثر الذين للعمال عادالن  انت االن  البلدان تدعس أن المتوقع من   تغ راتبال سرررررلبا

  والعولمرررة ةنررررالرقمو الت نولوجي والتغ ر اإلنترررراج، في والب ئررررة بررررالمنرررراخ المرتباررررة

 تنم رررة نظسإن . والمجتمعي الصرررررررنررراعي للتحول األخرى والجوانرررب غراف ررراووالرررديم

 .تالالتحو هذه لدعس الزمةا ل ات ا هي توظ فال وخدمات المفارات

 للشركاء الفعالة المشاركة إلى الدعوة تجديد .6

 اإلنتاجية وتعزيز المهارات تنمية في االجتماعيين

  لمفاراتا تنم ة في االجتماع  نوالشرركاء  للشرركاء في الصرناعة الصعالة المشراركة تعد

 أثر ظ سلتع. به التعج ل وينبغي بالغ األهم ة أمرا وتنص ذها تشرررغ لال سررر اسرررات ووضرررع

  األهم ة من أفضررررل، عمل فر  وخلق التجارية األعمال أداء على العام االسررررتثمار

 لىإ السررعي في أسرراسرر  ن عنصرررين المشرراريع ودعس المفارات تنم ة تصررب  أن بم ان

ن و للجم ع شرررامالن  وي ون اإلنسررران على يركز الذي التعافي تح  ق  لىع وقادران  مسرررتداما

.الصمود

 

 

 2030 عام بحلول الدائري االقتصاد إلى االنتقال مرحلة في المهاراتتأهيل  إعادة واحتياجات للوظائف المحتمل النمو. 4 الشكل 

 

 

  
 

 

 

 والدول الفادئ والمح ط آس ا قل  في بما مناطق، 5 عبر بلدا 44 في والمخرجات المدخالت تحل ل إلى الدول ة العمل منظمة دسابات تستند: مالحظة

 .العرب ة
(.رسس ب اني) 2019 للب ئة، مراعاة أكثر مست بل أجل من مفارات الدول ة، العمل منظمة: المصدر

 المتنامية الصناعات في نفسها المهن داخل توزيعال إعادة
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 الجلسة أهداف

 

 كوسررر لة المفارات ومسرررارات اإلنتاج ة نمو لتنشررر ط دلول عن البحث إلى الجلسرررة تفدف

 الن شرررام ي ون والذي اإلنسررران على يركز الذي التعافي وتعزيز أفضرررل عمل فر  لخلق

ا ا ومستدامن   تر تو والصر  التحديات على الضوء المناقشة ستسلط. الصمود على وقادرن

ن  ت دمو مبت رة، سرر اسرر ة تداب ر   واصررلالت تحسرر ن أجل من شررراكات لبناء مسررتصادة دروسررا

 ماس  وال المؤسسات، داخل المفارات وتنم ة اإلنتاج ة نمو دعس بشأن اإلجراءات وتنس ق

ن  نظرتس. المؤسسات المتناه ة الصغر والصغ رة والمتوساة  نتاج ةاإل نمو ربط في أيضا

 اقتصررررررادات نحو العادل واالنت ال الشررررررامل للنمو األوسررررررع باألهداف المفارات وتنم ة

ن  مستدامة ومجتمعات  .للجم ع ب ئ ا

 :التال ة المواض ع بعض التحديد وجه على الدورة ، ستغايبش ل خا 

 الشامل؛ النمو استرات ج ات صم س في اإلنتاج ة نمو وضع 

 قل  في بما وال اا ، التجارية األعمال إنتاج ة نمو من كجزء المفارات تنم ة إدماج 

 .المؤسسات مستوى على البشرية الموارد ال ااعي وتخا ط تخا طال

 ملع فر  وخلق اإلنتاج ةو المشاريع تنم ة لدعس الالزم" اإلي ولوجي النظام" ففس 

 الئ ة؛

 ماب العمل، س اسات في االجتماع  ن والشركاء الصناعة جانب من الصعالة المشاركة 

 النظس؛ وإصال  والمفارات المشاريع تنم ة س اسات وضع قل  في

 والت ودعس التح الح اة مدى التعل س على الجم ع دصول لضمان س اس ة تداب ر اتخاق

في العمل، بما في قل  من الوظائف قات األجور المنخصضة إلى الوظائف قات 

األجور المرتصعة، ومن الوظائف غ ر الرسم ة إلى الوظائف الرسم ة، ومن 

 .«الخضراء»)أو غ ر الخضراء( إلى الوظائف « ال ذرة»الوظائف 

 االقتصاد ةنبرقم للتعج ل العاملة ال وى تسخ ر.

 

 نقاط محتملة للمناقشة

 

 ااعاتق في العمل فر  وخلق االسررتثمار ز حصت على تعمل أن للبلدان يم ن ك ف .1

 ال ث صة ال ااعات إهمال دونب( ال ااعي المسررررتوى رفع) أعلى مضررررافة ق مة قات

 التجزئة؟ وتجارة الزراعة مثل العمل، فر  معظس ف فا تتركز التي توظ فال

 نمو ةوترجم اإلنتاج ة نمو لتعزيز الالزم والدعس ا ل اتو  ةالسرر اسرر التداب ر هي ما .2

 ال ااعات؟ جم ع في العمل ظروفو الوظائف نوع ة تحس ن إلى اإلنتاج ة

 اإلعاقة قوي األشرخا و الشربا و النسراء لدعس المالوبة المسرتفدفة الجفود هي ما .3

 الغن ة النمو قااعات في المسررررتدامة المشرررراريع لتعزيز األخرى المفمشررررة الصئاتو

 بالوظائف؟

(  المفنيو الصني والتدريب التعل س أو) المفارات تاوير في المستمرة التحديات هي ما .4

 إنتاج ة؟ أكثر وظائف وخلق اإلنتاج ة تحس ن على تأث رها من تحد التي

  المفني والتدريب التعل س في للصررررناعة الناشرررراة المشرررراركة أهم ة من الرغس على .5

 دد لىإ مدفوعنا والت ني المفني والتدريب والتعل س المفارات نظام يزال ال والت ني،

 وسررعت التي الصررناعة إلشررراك الصعالة النفج بعض هي ما. الح ومة قبل من كب ر

 ال ضررررررايا هي ما المفارات؟ تخا ط في االجتماع  ن الشررررررركاء مشرررررراركة ناا 

تدريب التعل س دوكمة أنظمة هي ما العملي؟ المنظور من والتحديات  الت ني وال

 فعال ة؟ أكثر تبدو التي والمفني

 في طلالنخرا العمال وتحص ز تشررج ع االجتماع  ن والشررركاء للح ومات يم ن ك ف .6

 تحسرررر ن المثال، سررررب ل على) الح اة مدى والتعلس ورفع المفلرات المفارات إعادة

  أخرى، بعبارة ؟(واألجر االعترافو الوظ صي الت دم قل  في بما العمل، ظروف

 المحسنة؟ العمال مفارات( ون افئ) ندرك ك ف

  بالتغل في االجتماع  ن والشررركاء الح ومات لمسرراعدة الت نولوج ا إم انات هي ما .7

  لترك زا قل  في بما المشاريع، ودعس المفارات بتنم ة المتعل ة التحديات بعض على

   اتاألقل، الشررربا ، النسررراء المثال، سرررب ل علىو قل  في بما) المفمشرررة الصئات على

؟( اإلعاقة قوي واألشخا  العرق ة

 


