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مقّدمة

اأرجاء  لتعّم   2010 الأول/دي�شمبر  كانون  في  تون�ص  من  �شرارتها  انطلقت  التي  ال�شعبية  النتفا�شات  م  خ�شّ في 

المنطقة العربية، بادرت المجموعة الإنمائية الإقليمية للدول العربية التابعة لالأمم المتحدة اإلى مراجعة اأولوياتها 

ومقارباتها في المنطقة. وقد تمت �شياغة اإ�شتراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات الإنمائية الأ�شا�شية اإلى جانب 

اعتماد اإطار عمل جديد يتمحور حول اأربعة مجالت متداخلة ذات اأولوية: التنمية ال�شاملة، والحوكمة الديمقراطية، 

وال�شباب، والربط بين المبادرات الإن�شانية والإنمائية.

ففي المجال الأول، تدعو الإ�شتراتيجية اإلى اإعداد درا�شة لمعالجة ًافاق ا�شتحداث فر�ص العمل الالئق في الدول 

اأ�شواق  العربي« على  »الربيع  تداعيات  التقرير  وير�شد  والإن�شاف.  الجتماعية  العدالة  التركيز على  مع  العربية 

العمل في ظّل ارتفاع اأ�شعار ال�شلع والطاقة )بالن�شبة اإلى الدول الم�شتوردة للنفط( وتاأثير الركود القت�شادي على 

عائدات القطاع العام وتفاقم ال�شعور بعدم ال�شتقرار لدى الم�شتثمرين وارتفاع معدلت البطالة وازدياد المطالبة 

الأقاليم  في  ال�شيا�شات  �شانعي  اإلى  �شيا�شاتية  روؤى  تقديم  اإلى  التقرير  ي�شعى  كما  الجتماعية.  العدالة  بتحقيق 

الفرعية الثالثة في الدول العربية )ال�شرق الأو�شط، و�شمال اأفريقيا واقت�شاديات دول مجل�ص التعاون الخليجي( 

في اإطار مواجهة التحدي المزدوج الماثل اأمامهم اأي معالجة ًاثار الأزمة على المدى الق�شير والتحديات الهيكلية 

القائمة اأ�شاًل.

تّم اإعداد التقرير »نظرة جديدة اإلى النمو االقت�صادي: نحو مجتمعات عربية منتجة و�صاملة« بقيادة المكتب 

الإنمائي وبم�شاركة  المتحدة  الأمم  لبرنامج  الإقليمي  والمركز  الدولية  العمل  العربية في منظمة  للدول  الإقليمي 

لجنة الأمم المتحدة القت�شادية والجتماعية لغرب ًا�شيا )الإ�شكوا(، ومنظمة الالأمم المتحدة لالأغذية والزراعة، 

والمفو�شية ال�شامية لالأمم المتحدة لحقوق الإن�شان، وموؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، ومنظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليون�شكو( وبرنامج الأغذية العالمي وباإ�شراف مجموعة ا�شت�شارية �شّمت 

اأهل الممار�شة من الرّواد في المنطقة واأهل الخبرة اإلى جانب ممثلين عن منظمات العّمال واأ�شحاب العمل. وناأمل 

�شيا�شات  ت�شميم  في  الم�شاعدة  اإلى  الرامية  والدولية  الإقليمية  المنظمات  توجيه جهود  في  التقرير  ي�شاهم  اأن 

اإنمائية وطنية اأكثر �شمولية وات�شاقًا.

يحّدد التقرير اأوجه ق�شور العدالة الجتماعية في مجالين اأ�شا�شيين: 

الخدمات  وتاأمين  الوظائف  ا�صتحداث  الت�صعينيات في  المعتمدة منذ  ال�صوق  اقت�صاد  اإ�صالحات  ف�صلت  اأواًل، 

االجتماعية من اأجل تلبية التطلعات المتنامية لدى المواطنين العرب. وبالرغم من �شرعة ا�شتحداث الوظائف 

ن�شبيًا في المنطقة العربية خالل العقد المن�شرم، لم ي�شفر تراجع دور القطاع العام ب�شفته الم�شتخدم في المالذ 

الأخير عن النتائج المتوقعة. ولم يتحول القطاع الخا�ص اإلى قطاع تناف�شي فعلي فيما عادت الفر�ص القت�شادية 

بالعزلة وعدم  ال�شعور  تزايد  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  المجتمع،  فئة محدودة من  بالفائدة على  المتراكمة  والثروات 

الأمان في �شفوف المواطنين الذين يعانون من ا�شتمرار البطالة بين العمال ال�شباب والرا�شدين، وتدني الإنتاجية 

وركود الأجور.

ثانياً، تعاني المنطقة العربية من اأوجه الق�صور االأبرز في مجالي الحماية االجتماعية والحوار االجتماعي. 

كان الإنفاق في مجال الحماية الجتماعية ملحوظًا من حيث المخ�ش�شات المالية في الكثير من الدول العربية 

اأما الحوار  اإلى �شعور بالإق�شاء والإجحاف.  اأدى  لكنه عاد بالفائدة العظمى على الفئات المي�شورة، الأمر الذي 

الجتماعي حيثما ُوجد فلم يكن م�شتدامًا اأو منظمًاً في اأطر موؤ�ش�شية كاملة، حيث غابت قنوات التوا�شل الفاعلة 

بين الحكومات والمواطنين التي من �شاأنها اأن ت�شاهم في اإ�شماع اأ�شواتهم والتفاق على الحلول.

وال  ت�صاركية  القديم  االجتماعي  العقد  ا�صتبدال  اإلى  الرامية  ال�صوق  اإ�صالحات  تكن  لم  القول،  وخال�صة 

ت�صمينية. فظهرت اإذًا المقاي�شة ال�شطناعية بين الحقوق القت�شادية والحقوق ال�شيا�شية رغم �شرورة اقترانها 

ببع�شها البع�ص. وي�شدر هذا التقرير في ظل ا�شتمرار التوتر ال�شيا�شي وغياب ال�شتقرار القت�شادي في العديد 

من الدول العربية وفي �شائر اأرجاء العالم، ل�شيما الدول الأوروبية المجاورة التي تقيم معها الدول العربية عالقات 

تمنع  ولم  العربية.  المنطقة  من  الم�شتخل�شة  تلك  اأوروبا  من  الم�شتخل�شة  الدرو�ص  بع�ص  ت�شتكمل  وقد  وطيدة. 
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اقت�شادية  ظروف  مواجهة  من  الدول  هذه  ال�شبعينيات  في  واإ�شبانيا  والبرتغال  اليونان  في  ال�شيا�شية  التحولت 

مقلقة للغاية. وب�شورة موازية، اأخفقت ال�شيا�شات القت�شادية الليبرالية التي اعتمدها عدد من الدول العربية في 

الت�شعينيات في اإن�شاء موؤ�ش�شات �شيا�شية م�شتدامة.

�شابة  عاملة  قوى  توافر  المنطقة:  النجاح في  ثمار  العربية مجتمعة قطف  الدول  ت�صتطيع  اأخرى،  من جهة 

ومتنامية التح�شيل العلمي؛ تواجد قدرات غير م�شتغلة في قطاعات الزراعة، وال�شناعة والخدمات؛ وجود موارد 

مالية وطبيعية �شخمة. اإلى جانب ت�شميم �شيا�شات ال�شتخدام وتطبيقها، تدعو الحاجة اإلى و�شع �شيا�شات اأف�شل 

على الم�شتوى القت�شادي الكلي، وال�شناعي، والتجاري، والمالي، وال�شتثماري وتطوير الأعمال اإلى جانب �شمان 

الحوكمة ال�شفافة والم�شوؤولة. ول يعتمد تحقيق هذه الأهداف الإنمائية على الجهود القطرية الفردية بل يتطلب 

تعاونًا اأكثر ات�شاقًاً بين الدول العربية، اأي تكاماًلً اإقليميًاً اأكبر.

الالئق محوريًا  العمل  فر�ص  ا�شتحداث  وُيعتبر  تنموي جديد.  نموذج  اإلى  المنطقة  تحتاج  �صبق،  ما  اإلى  اأ�صف 

النمو  تح�شين  اإلى  ترمي  النطاق  وا�شعة  اإ�شالحات  عن  بديل  ول  ومن�شف.  م�شتدام  اإنمائي  نموذج  ت�شميم  في 

اأن  بيد  العربية فهي هائلة.  المنطقة  اأمام  الماثلة  وال�شيا�شية  التحديات القت�شادية  اأما  القت�شادي كمًا ونوعًا. 

واإتاحة  الخا�ص،  القطاع  لدى  وال�شفافية  التناف�شية  وزيادة  الدولة،  دور  تحديد  اإعادة  للتحقيق:  قابلة  اأهدافنا 

الحماية الجتماعية  العالية، و�شمان  الجودة  ال�شحية ذات  الرعاية  وتوفير  ال�شباب،  اأمام  ال�شحيحة  المهارات 

للجميع، واإقامة حوار اجتماعي منفتح وفّعال.

ويزخر القطاع الخا�ص في المنطقة العربية بالقدرات واالإمكانات كما تظهر المكت�صبات المحدودة في العقود 

المن�صرمة. وي�شتلزم اإطالق العنان لكامل هذه الإمكانات �شمان تكافوؤ الفر�ص في القطاع الخا�ص واإقامة �شراكة 

متوازنة بين القطاعين الخا�ص والعام. وفي هذا ال�شدد، ُتعتبر زيادة ال�شفافية والم�شاءلة على م�شتوى الحكومات 

بالغة الأهمية.

ويتعّين على الدول العربية اأن تتخل�ص بحزم من فلول النظام االقت�صادي واالجتماعي المتفكك وتلتفت اإلى 

نموذج ت�صميني اأكثر اإنتاجية. ويجب عليها اأن تبلور عقدًاً اجتماعيًا جديدًا بطريقة ت�شاركية تلبي تطلعات ماليين 

ال�شباب وال�شابات العرب الذين لن يقبلوا بعد اليوم بما دون ذلك. ويهدف هذا التقرير اإلى الم�شاهمة في تحديد 

وبلورة ال�شيا�شات المنا�شبة لبلوغ هذه الغاية.

ندى النا�صف

 المدير العام الم�شاعد

 و المدير الإقليمي للدول العربية 

منظمة العمل الدولية

�صيما بحوث

 الأمين العام الم�شاعد لالأمم المتحدة

 والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

اأيلول/�شبتمبر 2012 
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قائدة المهام

ندى النا�شف )منظمة العمل الدولية(

الموؤلفون الرئي�صّيون

زافيري�ص تزاناتو�ص )منظمة العمل الدولية(

خالد اأبو اإ�شماعيل )برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي(

المجموعة اال�صت�صارية

له�شين ًا�شي )المعهد الوطني لالإح�شاء 

والقت�شاد التطبيقي ومعهد كارنيغي(، راجي 

اأ�شعد )جامعة ميني�شوتا(، منى همّام )برنامج 

الأغذية العالمي(، عمر الرّزاز )البنك الدولي(، 

زياد عبد ال�شمد )�شبكة المنظمات العربية غير 

الحكومية للتنمية(، م�شطفى تليلي )الإتحاد 

الدولي لنقابات العمال(، ريمون توّري�ص )منظمة 

العمل الدولية(، غاري رينهارت )منظمة العمل 

الدولية(

اأ�صحاب االأوراق االأ�صا�صية

عبداهلل الدردري، محمد الهادي ب�شير، محمد 

اأبو حميا، دونيز �شومبف، حامد القا�شي، محمود 

الخفيف، رجا خالدي، �شليمان �شليمان، عا�شف 

نيازي، محمد ال�شاهر، اإيرين اأوموندي، خالد 

اأبو اإ�شماعيل، فاتح عّزام، ماهر المحروق، هادي 

ع�شاف، دوروثيا �شميت، زافيري�ص تزاناتو�ص

مجموعة المتحدثين

باقر النجار، نادية بلحاج ح�شين، اإي�شتير بو�شير، 

محمد اللومي، ماهر ح�شوة، مازن ح�شوة، جافاد 

�شالحي-ا�شفهاني، نادر قّباني، كندة محمدية، 

علياء مبّي�ص، اإبراهيم �شيف، هانيا �شلقامي، 

محمد زبيب، رامي زريق

منظمة العمل الدولية/المكتب االإقليمي 

للدول العربية، بيروت

فرح دخل اهلل، باتريك دارو، ًاية جعفر، اأور�شول 

كولكي، رهام را�شد، ماري- جوزي طياح

المركز االإقليمي لبرنامج االأمم المتحدة 

االإنمائي، القاهرة

مروان اأبي �شمرا، باولو ليمبو، محمد بورنيك

الف�صل الخا�ص بالعّمال 

اإ�شتير بو�شير – الإتحاد الدولي للنقابات العمالية

الف�صل الخا�ص باأ�صحاب العمل 

ماهر المحروق، المنظمة الدولية لأ�شحاب العمل

منظمات االأمم المتحدة الم�صاهمة

لجنة الأمم المتحدة القت�شادية والجتماعية 

لغرب ًا�شيا )الإ�شكوا( 

منظمة الأمم المتحدة لالأغذية والزراعة

منظمة العمل الدولية

المفو�شية ال�شامية لالأمم المتحدة لحقوق الإن�شان 

موؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

برنامج الأغذية العالمي

ترجمة

جيزيل واكيم

تحرير

على برازي
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االأوراق االأ�صا�صية

تّم عر�ص الأوراق التالية بتفوي�ص من الوكالت والموؤلفين الواردة اأ�شماوؤهم اأدناه من اأجل اإثراء النقا�ص واإغناء محتوى التقرير. وقد تّم تنظيم 

ور�شة عمل في بيروت في 20-21 �شباط/فبراير 2012 من اأجل عر�ص الأوراق وا�شتمزاج ًاراء اأع�شاء المجموعة ال�شت�شارية والمحاورين. وتتوفر 

هذه الأوراق على الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل الدولية.

جلنة االأمم املتحدة 

االقت�صادية 

واالجتماعية لغرب 

اً�صيا 

عبدهلل الدردري، حممد الهادي ب�شري، حممد اأبو حميا، دونيز �شومبف

 »الظروف القت�شادية الكلية والتداعيات على اأ�شواق العمل«

املحاورون: علياء مبّي�ص )م�شرف باركليز كابيتل( وحممد زبيب )جريدة الأخبار(

منظمة الأمم املتحدة 

لالأغذية والزراعة 

برنامج االأغذية 

العاملي 

عا�شف نيازي )برنامج الأغذية العاملي(، حممد ال�شاهر واإيرين اأوموندي )منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة(

»الأمن الغذائي يف القت�شاديات العربية«

املحاورون: حممد اللومي )املعهد الوطني للبحوث الزراعية، تون�ص(، رامي زريق )اجلامعة الأمريكية يف بريوت(

منظمة العمل الدولية 

 هادي ع�شاف، دوروثيا �شميث وزافريي�ص تزاناتو�ص

»ملحة عن و�شع ال�شتخدام يف الدول العربية«

املحاور: اإبراهيم �شيف )معهد كارنيغي(

املفو�شية ال�شامية 

لالأمم املتحدة حلقوق 

الإن�شان 

فاحت عّزام

»احلقوق واحلريات: املقت�شيات من اأجل منوذج تنموي ت�شميني جديد«

املحاورون: باقر النجار )جامعة البحرين( وهانيا �شلقامي )اجلامعة الأمريكية يف القاهرة( 

موؤمتر الأمم املتحدة 

للتجارة والتنمية 

حامد القا�شي، حممود اخلفيف ورجا خالدي 

»حترير التجارة وو�شع ال�شتخدام يف املنطقة العربية: و�شفة الإخفاق؟«

املحاورون: اي�شتري بو�شري )الإحتاد الدويل للنقابات العمالية( وكندة حممدية )�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية 

للتنمية(

برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي 

خالد اأبو اإ�شماعيل

»وعود وحتديات الربيع العربي: الرابط املحوري بني الفقر، وغياب امل�شاواة، واحلرية والعمل الالئق«

املحاورون: جافاد �شاحلي-ا�شفهامي )املعهد املتعدد الفنون التطبيقية يف فرجينيا وجامعة �شتيت ومعهد بروكينغز( 

ونادية بلحاج ح�شني )مركز بحوث التنمية الدولية، كندا(

منظمة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلوم 

والثقافة 

�شليمان �شليمان

»التعليم وتنمية املهارات«

املحاورون: ماهر ح�شوة )جامعة بريزيت(، مازن ح�شوة )�شركة ح�شوة خلدمات التدريب وال�شت�شارة( ونادر قباين 

)�شيالتك(
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املخت�صرات 

AEFاملنتدى العربي القت�شادي

AFEDاملنتدى العربي للبيئة والتنمية

ALGاجلزائر

 ALMPبرامج �شوق العمل الن�شطة

ALOمنظمة العمل العربية

ANNDشبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية�

BHRالبحرين

CAًا�شيا الو�شطى

CCTsالتحويالت النقدية امل�شروطة

C/SEEاأوروبا الو�شطى وجنوب �شرق اأوروبا

CISرابطة الدول امل�شتقلة

COMجزر القمر

CSOsمنظمات املجتمع املدين

DJIجيبوتي

DRاملناطق النامية

EAPشرق ًا�شيا والهادئ�

ECAاأوروبا وًا�شيا الو�شطى

EGYم�شر

EOsمنظمات اأ�شحاب العمل

ERFمنتدى البحوث القت�شادية

ESCWA)جلنة الأمم املتحدة القت�شادية والجتماعية لغرب ًا�شيا )ال�شكوا

ETFاملوؤ�ش�شة الأوروبية للتدريب

EUالإحتاد الأوروبي

FAOمنظمة الأغذية والزراعة

FDIال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

GAFTAمنطقة التجارة احلرة العربية الكربى

GCCدول جمل�ص التعاون اخلليجي

  GDPالناجت املحلي الإجمايل

GETاجتاهات ال�شتخدام العاملية

GNIاإجمايل الدخل القومي

HDIموؤ�شر التنمية الب�شرية

HIESامل�شح القت�شادي املتكامل لالأ�شرة

ICAتقييم مناخ ال�شتثمار

ICCغرفة التجارة الدولية

  IFCموؤ�ش�شة التمويل الدولية

IILSاملعهد الدويل للدرا�شات العمالية

ILOمنظمة العمل الدولية

 IMFشندوق النقد الدويل�

INSEA)املعهد الدويل لالإح�شاء والقت�شاد التطبيقي )املغرب

IOEاملنظمة الدولية لأ�شحاب العمل

ITتكنولوجيا املعلومات

ITUCالإحتاد الدويل للنقابات العمالية

JORالأردن

 KILMاملوؤ�شرات الأ�شا�شية ل�شوق العمل

KSAاململكة العربية ال�شعودية
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KWTالكويت

LACاأمريكا الالتينية والكاريبي

LBYليبيا

LDCsالبلدان الأقل تقدمًا

LFPRمعدل امل�شاركة يف القوى العاملة

MARاملغرب

 MENAال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

MRTموريتانيا

MVAالقيمة امل�شافة لل�شناعات التحويلية

NBERاملكتب الوطني للبحوث القت�شادية

NGOاملنظمة غري احلكومية

  OECDمنظمة التعاون والتنمية على امل�شتوى القت�شادي

OHCHRمكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان

OMNُعمان

oPtالأر�ص الفل�شطينية املحتلة

POVCALحا�شبة الفقر

PPPتكافوؤ القوة ال�شرائية

QATقطر

SEAPجنوب �شرق ًا�شيا والبا�شيفيك

 SMEsاملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة

  SOEاملوؤ�ش�شات اململوكة من الدولة

SSAاأفريقيا جنوب ال�شحراء

SSRن�شبة الكتفاء الذاتي

SYRشوريا�

TIMSSالدرا�شة الدولية الثالثة للعلوم والريا�شيات

TUNتون�ص

TVETالتعليم والتدريب املهني والتقني

UAEالإمارات العربية املتحدة

UISمعهد اليون�شكو لالإح�شاء

UNالأمم املتحدة

UNCTAD)موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد

UNDGجمموعة الأمم املتحدة الإمنائية

UNDPبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي

UNEPبرنامج الأمم املتحدة للبيئة

UNESCO)منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو

UNHCRاملفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني

UNIDO)منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية )اليونيدو

USAالوليات املتحدة الأمريكية

VATال�شريبة على القيمة امل�شافة

VETالتعليم والتدريب املهني

WDIموؤ�شرات التنمية العاملية

WEFاملنتدى القت�شادي العاملي

WFPبرنامج الأغذية العاملي

WTOمنظمة التجارة العاملية

YEMاليمن
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العمال اال�صريون الم�صاهمون: العمال في موؤ�ش�شة يديرها فرد من 

الأ�شرة ول ي�شاركون �شوى ب�شكل محدود في ت�شغيلها لُيعتبروا �شركاء.

منهم  العاملين  الإنتاج  �شن  في  ال�شكان  مجموع  العاملة:  القوى 

التالميذ  ر�شمي  ب�شكل  الإح�شاءات  وت�شتثني  العمل.  عن  والعاطلين 

والم�شاجين  عاملين(  يكونوا  لم  )ما  والمتقاعدين  والطالب 

والمحبطين الذين توقفوا عن البحث عن عمل.

بلد  اإنجازات  متو�شط  يقي�ص  مرّكب  موؤ�شر  الب�صرية:  التنمية  موؤ�صر 

المعرفة  الولدة؛ )ب(  المتوقع عند  العمر  ما من حيث )اأ( متو�شط 

الإجمالي  اللتحاق  معدل  ومجموع  الرا�شدين  قرائية  معدل  )مجموع 

بالتعليم البتدائي والثانوي والجامعي(؛ )ج( م�شتويات العي�ص الالئق 

)وتقا�ص بح�شة الفرد من اإجمالي الناتج المحلي(.

مرونة اال�صتخدام/المخرجات: ت�شير اإلى تغير ال�شتخدام تبعًا لتغّير 

التغّير  اإلى  ال�شتخدام  في  المئوي  التغير  بن�شبة  وُتقا�ص  المخرجات 

المئوي في المخرجات خالل فترة زمنية مختارة.

تتجاوز  الذين  الأفراد  اإلى  المعطاة  المنح  االجتماعية:  المعا�صات 

اأعمارهم �شنًا معينة )مثاًل 65 عامًا( وهي م�شروطة بالدخل اأو عدم 

ال�شتفادة من اأي معا�ص نظامي ًاخر.

اأو  الدخل  توزيع  في  الم�شاواة  عدم  يقي�ص  موؤ�شر  جيني:  معامل 

وتكافوؤ  الفروقات  )غياب  �شفر  بين  ويتراوح  الإنفاق.  اأو  ال�شتهالك 

فرد  يحتكر  حيث  ق�شوى  لم�شاواة  المائة:  في   100 )اأو  و1  الدخل( 

واحد فقط كامل الدخل(.

معدل االلتحاق: اإجمالي معدل اللتحاق، هو ن�شبة التالميذ من جميع 

الأعمار في مرحلة تعليمية محّددة اإلى عدد ال�شكان من الفئة العمرية 

التالميذ من  ن�شبة  هو  اللتحاق،  اأعوام(؛ �شافي معدل  ذاتها )9-6 

اإلى ال�شكان  الفئة العمرية )6-11 عامًا( في مرحلة تعليمية محّددة 

من نف�ص ال�شن. ويمكن اأن يتجاوز المعدل الإجمالي الـ100في المائة 

بخالف المعدل ال�شافي. وُيعزى الفارق بينهما اإلى ت�شمين المبتدئين 

المتاأخرين والمعيدين في المعدل الإجمالي.

لديهم  )لي�ص  العمل  عن  العاطلين  الأ�شخا�ص  ن�شبة  البطالة:  معدل 

عمل ويبحثون بن�شاط عن العمل( في جماعة معينة اإلى اإجمالي عدد 

البطالة  بمعدل  وُيق�شد  ال�شن(.  نف�ص  من  )ال�شكان  الجماعة  هذه 

تعريفات

النهائية  والخدمات  ال�شلع  جميع  قيمة  هو  المحلي:  الناتج  اإجمالي 

المنتجة في بلد ما في فترة زمنية محّددة.

الإنتاج في  المبا�شرة في  اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر: ال�شتثمارات 

في  �شركة  تمّلك  خالل  من  �شواء  ًاخر  بلد  م�شتثمري  قبل  من  ما  بلد 

بلد المق�شد اأو من خالل تو�شيع عمليات �شركة قائمة اإلى ذلك البلد. 

وهو يختلف عن ال�شتثمار في المحافظ وهو ا�شتثمار �شلبي في الأوراق 

المالية في بلد ًاخر كالأ�شهم وال�شندات.

والعمال  الخا�ص  لح�شابهم  العاملين  مجموع  اله�ص:  اال�صتخدام 

الأ�شريين الم�شاهمين. 

الحوار االجتماعي: ُيق�شد به جميع اأنواع تبادل المعلومات والت�شاور 

والعمال  العمل  واأ�شحاب  الحكومات  ممثلي  داخل  اأو  بين  والتفاو�ص 

بال�شيا�شات  ال�شلة  ذات  الم�شترك  الهتمام  ذات  الق�شايا  ب�شاأن 

القت�شادية والجتماعية.

خط الفقر: الحد الأدنى للدخل الذي ي�شنف كل من ل يحققه على 

اأنه فقير.

ال�صكان في �صن العمل: الأفراد في الفئة العمرية 15-64 عامًا.

ال�صيا�صة المالية: ُيق�شد بها ا�شتعمال الإنفاق والعائدات والقترا�ص 

وتوفير  القت�شادي  الإنتاج  )مثاًل  القت�شاد  على  للتاأثير  الحكومي 

الخدمات الجتماعية وتوزيع الدخل(.

ال�صباب: الأ�شخا�ص بين 14 و24 �شنة من العمر.

يكفي  بما  عاليًا  دخلهم  ُيعتبر  ل  الذين  العمال  الفقراء:  العاملون 

لتاأمين ا�شتهالكهم وا�شتهالك اأ�شرهم عند اأو فوق خط الفقر.

ل  الذين  الخا�ص  لح�شابهم  العاملون  الخا�ص:  لح�صابهم  العاملون 

ي�شتخدمون موظفين دائمين.
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العر�ص  اإجمالي  اإلى  المحلي  الإنتاج  ن�شبة  الذاتي:  االكتفاء  ن�صبة 

المحلي.

المميزات  اأ�شا�ص  على  )منح(  تحويالت  الديمغرافية:  الهبة 

الديمغرافية الخا�شة بالفرد )كالعمر والنوع الجتماعي(.

 

الإجمالي ن�شبة الن�شاء والرجال في �شن العمل )15-64 عامًا( فيما 

تعني معدلت البطالة المحّددة اأي مجموعة فرعية �شكانية )كالرجال 

في الفئة العمرية 30-20(.

معدل التعطل: ن�شبة ال�شكان في �شن الإنتاج في بلد ما غير الملتحقة 

بالقوى العاملة )الم�شتخدمة اأو العاطلة عن العمل(.

معدل الفقر: ن�شبة ال�شكان الذين يعي�شون تحت خط الفقر.

معدل م�صاركة القوى العامة: ن�شبة جماعة معينة من القوى العاملة 

اإلى الجماعة الإجمالية )ال�شكان من الفئة العمرية نف�شها(. وُيق�شد 

والرجال  الن�شاء  ن�شبة  العاملة  القوى  لم�شاركة  الإجمالي  بالمعدل 

في �شن العمل )15-64 عامًا( فيما قد تنطبق معدلت محّددة على 

العمرية 30-20  الفئة  في  الن�شاء  �شكانية )مثاًل  فرعية  اأي مجموعة 

عامًا(.

منظومة الحماية االجتماعية: المنافع المتاحة من الدولة وال�شوق 

والمجتمع الأهلي والأ�شر اأو من مجموع هذه الجهات اأمام الأفراد و/

اأو الأ�شر وهي تهدف اإلى التخفيف من الفقر واله�شا�شة والحرمان.

نافذة الفر�ص الديمغرافية: ُيق�شد بها الفترة الزمنية التي تتزايد 

ن�شبة  فيها  الإنتاج/تتراجع  �شن  في  ال�شكان  ن�شبة  ما  بلد  في  فيها 

المعالين اإلى ال�شكان في �شن الإنتاج نتيجة تراجع معدلت الخ�شوبة 

وال�شتثمار  العمل والدخار  تزايد في معدلت  ي�شتتبع ذلك من  )وما 

في راأ�ص المال الب�شري(. وقد تتاأثر هذه العوامل نتيجة تدني معدلت 

الم�شاركة )بين الإناث مثاًل( اأو ارتفاع البطالة.

ن�شبة  التاأمينات االجتماعية/ال�صمان االجتماعي:   - االإعالة  ن�صبة 

الم�شتفيدين اإلى عدد الم�شتركين في نظام ال�شمان الجتماعي.

ن�صبة االإعالة - ال�صكان: ن�شبة الأطفال )0-14 عامًا( والم�شنين )65 

عامًا وما فوق( اإلى ال�شكان في �شن العمل )15-64 عامًا(.

ن�صبة االإعالة - ال�صيخوخة: ن�شبة الم�شنين )65 عامًا وما فوق( اإلى 

عدد الأ�شخا�ص في �شن العمل )15-64 عامًا(.
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كما تدعو الحاجة اليوم اإلى تحقيق نمو اقت�شادي متوازن وا�شتحداث 

ت�شمن  وجودة  بكميات  الجتماعية  الخدمات  وتقديم  العمل  فر�ص 

الإنتاج، يجب  وفي جانب  واأ�شرهم.  والرجال  للن�شاء  والكرامة  الأمن 

الخا�ص  لح�شابهم  والعاملين  العمل  لأ�شحاب  الفر�ص  تكافوؤ  �شمان 

ال�شغرى  بالم�شاريع  بدءًا  م�شروعة  ربحية  باأن�شطة  القيام  اأجل  من 

وال�شغيرة و�شوًل اإلى ال�شتثمارات على نطاق كبير، وبالتالي البتعاد 

ال�شريعة  المالية  العائدات  ذات  وال�شتثمارات  الريعية  الأن�شطة  عن 

ح�شاب  على  الحاكمة  النخبة  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  بالفائدة  تعود  التي 

ال�شواد الأعظم من المواطنين العاديين.

المتحدة  الأمم  مجموعة  بادرت  اعتبارات،  من  تقّدم  ما  �شوء  في 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  العربية/منطقة  للدول  الإنمائية 

تفوي�ص  اإلى   )2011( العمل  واإطار  الإ�شتجابة  اإ�شتراتيجية  اإطار  في 

المتحدة  الأمم  برنامج  مع  ال�شراكة  مهمة  الدولية  العمل  منظمة 

المنطقة  اليوم في  ال�شائد  ال�شتخدام  تقييم و�شع  اأجل  الإنمائي من 

بلورة  في  ت�شاهم  قد  التي  ال�شيا�شات  توجهات  وا�شتك�شاف  العربية 

في  الالئق.  ال�شتخدام  منظور  من  ت�شميني  جديد  �شيا�شاتي  اإطار 

م�شتوى  على  جماعي  عمل  ثمرة  الحالي  التقرير  ُيعتبر  ال�شياق،  هذا 

في  متخ�ش�شة  مختارة  اأممية  لمنظمات  التابعة  الإقليمية  المكاتب 

القت�شاد  ديناميكيات  فهم  تح�شين  اإلى  الرامية  المجالت  مختلف 

»العقد  ت�شكيل  اإعادة  في  ودورها  العربية  المنطقة  في  العمل  و�شوق 

الأقل  على  )اأو  ال�شكان  بموجبه  يقاي�ص  كنموذج  القائم  الجتماعي« 

وبخدمات  العام  القطاع  في  بوظائف  ال�شيا�شية  الحرية  منهم(  جزء 

عامة مجانية وب�شرائب منخف�شة وبمنح حكومية اأخرى.

تنامي  نتيجة  ال�شغوط  تحت  التقليدي  الجتماعي  العقد  رزح  لقد 

الأعباء المالية على الحكومات وتفاقم ثغرات الإنتاجية والتناف�شية في 

فاأكثر  اأكثر  ات�شح  الثمانينيات،  فترة  منذ  وبالفعل،  الخا�ص.  القطاع 

عجز البلدان العربية عن ا�شتيعاب ال�شباب المتعّلم في الوظيفة العامة 

باأجور جّيدة ن�شبيًا، ما ي�شّكل رافعة للحراك الجتماعي وًالية لتو�شيع 

اإجراءات الت�شحيح الهيكلي  نطاق الحماية الجتماعية. لكن اعتماد 

في اأوا�شط الت�شعينيات حّد من قدرة الدولة على خدمة هذه الوظيفة 

والتحول اإلى م�شتخدم المالذ الأخير، و�شاهم في خف�ص دخل موظفي 

القطاع العام وخف�ص الإنفاق العام على الخدمات الجتماعية في ظّل 

تنامي خ�شخ�شة هذه الخدمات ووجود قطاع خا�ص يعاني من غياب 

الم�شاءلة وال�شعف في نظام الحوكمة القت�شادية بما في ذلك غياب 

ال�شفافية في الأعمال والُمناخ ال�شتثماري.

 لمحة عامة

موجز الخال�شات والخطوط 

التوجيهية ذات ال�شلة 

بال�شيا�شات

مقدمة 

م ظروف الغمو�ص القت�شادي  لقد تّم اإعداد التقرير الحالي في خ�شّ

العقد  و�شل  لقد  العربية.  المنطقة  ت�شود  التي  ال�شيا�شية  والت�شنجات 

اإلى  الجتماعي الذي �شاد لعقود طويلة بدرجات متفاوتة من النجاح 

القت�شادية  الإ�شالحات  مرحلة  جاءت  ثم  الت�شعينيات.  في  نهاياته 

التي ف�شلت بدرجات متفاوتة في تحقيق النمو القت�شادي الم�شترك. 

الكثير  في  و�شاق  قدم  على  ال�شيا�شية  الإ�شالحات  فتجري  اليوم  اأما 

فاإلى جانب  فعلها:  الخارجية  العوامل  تفعل  كما  المنطقة.  بلدان  من 

عن  بمناأى  العربية  المنطقة  لي�شت  الجيو�شيا�شية،  العتبارات 

ال�شطرابات الحالية التي ترخي بظاللها على القت�شاد العالمي.

 اإلى ذلك، تواجه المنطقة تداعيات الثورات التي اأعقبت قدوم الربيع 

معظم اقت�شاديات  اأن  اإلى  ال�شياق  هذا  في  الإ�شارة  وتجدر  العربي. 

وجود  نتيجة   2011 العام  منذ  جذري  ب�شكل  تاأّثرت  المنطقة 

ال�شطرابات الجتماعية، وارتفاع اأ�شعار ال�شلع والطاقة )بالن�شبة اإلى 

عائدات  على  النكما�ص  ًاثار  عن  ف�شاًل  للنفط(،  الم�شتوردة  البلدان 

القطاعين العام والخا�ص، وتنامي المخاطر اأمام الم�شتثمرين وتزايد 

المطالبة بالتو�شع في الإنفاق في �شبيل تحقيق النتعا�ص القت�شادي 

المبا�شرة  الكلفة  ُتعتبر  وعليه،  �شواء.  حّد  على  الجتماعية  والعدالة 

الن�شاط  تراجع  في  �شاهمت  حيث  اأ�شاًل  باهظة  النتفا�شات  لهذه 

معدلت  عاودت   ،2010 العام  ومنذ  البطالة.  وتزايد  القت�شادي 

 7 )نحو  تون�ص  في  وتحديدًا  كبير،  ب�شكل  ارتفاعها  الإقليمية  البطالة 

في المائة( وم�شر )نحو 3.5 في المائة( و�شوريا )اأكثر من 10 في 

المائة(.

وبالتالي، تدعو الحاجة اليوم اأكثر من اأي وقت م�شى اإلى اإعادة درا�شة 

النموذج الإنمائي في المنطقة العربية. وبموازاة ال�شعي المعهود اإلى 

ذات  الق�شايا  تجاهل  اليوم  بعد  يمكن  ل  القت�شادي،  النمو  تحقيق 

ال�شلة بحرية التعبير وم�شاءلة الحكومات في ظل الفل�شفة الكامنة وراء 

الكثير من الإ�شالحات في المنطقة العربية طوال ال�شنوات الع�شرين 

والإ�شالح  اأوًل،  القت�شادي  »الإ�شالح  بـ  والمعروفة  تقريبًا  الأخيرة 

اإ�شالحات  اعتماد  في  التاأخر  اأدى  المقابل،  في  لحقًا«.  ال�شيا�شي 

وم�شاءلة  بالكرامة  ال�شعبية  المطالبة  تنامي  جانب  اإلى  �شيا�شية 

الحكومات اإلى اندلع انتفا�شات لم ترت�شم مالمحها النهائية بعد.

لي�شت مقاربة »الإ�شالحات القت�شادية اأوًل، 
 

والإ�شالحات ال�شيا�شية لحقًا« ت�شاركية ول 

ت�شمينية وقد ثبت اأنها غير م�شتدامة. من 

هنا ينبغي اأن ت�شير الإ�شالحات ال�شيا�شية 

جنبًا اإلى جنب مع الإ�شالحات القت�شادية.
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ال�شياق،  هذا  وفي  العمل.  �شوق  ق�شايا  معالجة  في  بدورها  ت�شاهم 

ال�شيا�شات  من  و�شواها  ال�شيا�شات  هذه  مثل  وتنفيذ  ت�شميم  ي�شتلزم 

م�شتوى  على  ملحوظًا  تح�شينًا  اأعاله  المذكورة  القت�شادية  العامة 

اأنظمة الإح�شاء والمعلومات القائمة حاليًا في المنطقة العربية.

ويلّخ�ص باقي هذا الف�شل التمهيدي الخال�شات التحليلية الأ�شا�شية 

الواردة �شمن هذا التقرير. ويبداأ بال�شياق القت�شادي والإ�شالحات 

الرئي�شية  المحّددات  ت�شكل  والتي  الت�شعينيات  منذ  المرافقة 

قبل   )1 )الف�شل  العاملة  اليد  على  الطلب  خالل  من  لال�شتخدام 

وم�شاركة  كالتعليم  العاملة  اليد  لعر�ص  الرئي�شية  الأبعاد  يتناول  اأن 

العر�ص  بين  التفاعل  نتائج  يعالج  ثم   .)2 )الف�شل  العاملة  القوى 

يوؤّثر  حيث  الجتماعية،  الحماية  جانب  اإلى  العمل  �شوق  في  والطلب 

والفقر  البطالة  وم�شتوى  ال�شتخدام  نوعية  على  والطلب  العر�ص 

اًلفاق  التقرير بعر�ص  اإلى 5(. ويختتم  الم�شاواة )الف�شول 3  وعدم 

قد  التي  ال�شيا�شات  توجهات  وبع�ص  العربية  المنطقة  اأمام  الماثلة 

وال�شيا�شي في  القت�شادي  التحّول  اعتمادها، عملية  ت�شّهل، في حال 

المنطقة المحفوفة بالتحديات )الف�شل 6(. واأخيرًا يت�شمن التقرير 

العّمال،  منظور   :7 )الف�شل  الجتماعيين  ال�شركاء  من  م�شاهمتين 

والف�شل 8: منظور اأ�شحاب العمل(.

وي�شمل التحليل في التقرير الحالي هذه الق�شايا. وهو ينطلق من واقع 

يمكنه  ل  الممكنة  القت�شادي  النمو  معدلت  اأعلى  تحقيق  اأن  مفاده 

وبالرغم  العاديين.  المواطنين  على  وتاأثيره  النمو  نوعية  يتجاهل  اأن 

الدوام،  المن�شود على  تلبية الحاجات القت�شادية هو الهدف  اأن  من 

اإلى اأن الحاجة تدعو اإلى اعتماد �شيا�شات في المنطقة العربية تعالج 

ُيعتبر  ال�شياق،  هذا  وفي  الجتماعية.  والعدالة  بالكرامة  المطالب 

على  والجتماعية  القت�شادية  للنتائج  اأ�شا�شيًا  محّددًا  ال�شتخدام 

في  الأدنى  الحد  �شروط  يلبي  اأي  لئقًا،  يكون  اأن  وينبغي  �شواء.  حد 

مجال الأجور وال�شتخدام، والحماية الجتماعية، والحوار الجتماعي 

الريعية«  »الدولة  النتقال من  ي�شتلزم ذلك  قد  لكن،  العمل.  ومعايير 

اإلى »الدولة الإنتاجية« على اأ�شا�ص �شمان تكافوؤ الفر�ص والم�شاواة بين 

جميع المواطنين واأ�شحاب العمل والعمال على حّد �شواء.

من  الإقليمي  الم�شتوى  على  تو�شيات  التقرير  يقترح  الغر�ص،  ولهذا   

خالل مراعاة التنّوع ال�شائد في المنطقة العربية وبخا�شة بين الأقاليم 

الفرعية الثالثة المحّددة في هذا التقرير على ال�شكل التالي: ال�شرق 

الأو�شط )العراق، الأردن، لبنان، الأر�ص الفل�شطينية المحتلة، �شوريا 

واليمن(، و�شمال اأفريقيا )الجزائر، م�شر، ليبيا، المغرب، ال�شودان 

قطر،  الكويت،  )البحرين،  الخليجي  التعاون  مجل�ص  ودول  وتون�ص(، 

ُعمان، ال�شعودية والإمارات العربية المتحدة(.

 كما يهدف التقرير اإلى ما يلي: اأوًل، اإغناء �شناع ال�شيا�شات بالأفكار 

في �شبيل مواجهة التحدي المزدوج المتمثل بًاثار الأزمة على المدى 

توجيه  ثانيًا،  الأزمة؛  قبل  ال�شائدة  الهيكلية  والمعوقات  الق�شير 

الحكومات  اإلى م�شاعدة  الرامية  والدولية  الإقليمية  المنظمات  جهود 

وتنفيذ  ت�شميم  اإطار  في  المعنية  والجهات  الجتماعيين  وال�شركاء 

ور�شد وتقييم �شيا�شات ت�شمينية ومن�ّشقة ب�شكل اأف�شل على الم�شتوى 

الوطني.

ال�شائعة  الأولوية  ذات  ال�شيا�شات  مجالت  ت�شمل  القول،  خال�شة  في 

بدرجة اأو باأخرى في المنطقة العربية على الم�شتوى العام ما يلي: )اأ( 

بلورة وتن�شيق �شيا�شات اقت�شادية م�شتدامة ت�شاعد في زيادة الطلب 

الحوار الجتماعي حيثما  اأو تح�شين  اعتماد  العاملة، )ب(  اليد  على 

من  كفاءتها  وتح�شين  الجتماعية  الحماية  تغطية  تو�شيع  )ج(  ُوجد، 

اأجل اإن�شاء اأر�شية فاعلة للحماية الجتماعية. 

على الم�شتوى القطاعي، يحّدد التقرير الهجرة، و�شيا�شات �شوق العمل 

الن�شطة، والتعليم وتنمية المهارات ب�شورة اأ�شمل كمجالت يمكن اأن 

ي�شتلزم النمو القت�شادي الت�شميني النتقال 
 

من »الدولة الريعية« اإلى »الدولة الإنتاجية« على 

اأ�شا�ص �شمان تكافوؤ الفر�ص والم�شاواة بين جميع 

المواطنين واأ�شحاب العمل والعمال على حّد �شواء.
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مع انت�شار ال�شتخدام غير المنّظم في باقي قطاعات القت�شاد، الأمر 

الذي جعل من هذه الوظائف غير جذابة اأمام الباحثين عن عمل.

القت�شاد  تحرير  التجارية  ال�شيا�شات  �شّجعت  اأخرى،  جهة  من 

القت�شاد.  على  العام  باأثرها  ول  المحلي  بالإنتاج  كثيرًا  تهتم  ولم 

في   30 بقيت  النفطية  غير  ال�شلع  من  البينية  الإقليمية  فال�شادرات 

التفاقيات  ت�شهم  لم  بينما  القائمة،  الإمكانات  م�شتوى  دون  المائة 

ال�شعيد  على  العربية  البلدان  اندماج  تعميق  في  الإقليمية  التجارية 

التكميلية  الموؤ�ش�شية  ال�شتثمارية  ال�شيا�شات  �شاأن  من  وكان  الدولي. 

تطويرها  جرى  لو  مثاًل(،  الجمركي  والتخلي�ص  النقل  مجالي  )في 

ب�شكل منا�شب، اأن تذلل مجموعة من المعوقات التي عرقلت ال�شركات 

ال�شغيرة واأن تزيد التجارة الإقليمية البينية بواقع 10 في المائة. لكن 

»لالنفتاح  الترويج  منظور  من  ناجحة  اعتبرت  التجارية  ال�شيا�شات 

التجاري« اأكثر منه من حيث تاأثيرها ال�شامل على ا�شتدامة وت�شمينية 

النمو القت�شادي.

لقد تّم الترحيب ببيع الأ�شول العامة ب�شفته موؤ�شرًا على اإطالق العنان 

الدخل  ترّكز  بنتيجة  ُيذكر  اهتمام  الخا�شة، دون  الريادية  للر�شاميل 

المتمثلة في نقل اإدارة ال�شلع العامة اإلى القطاع الخا�ص. وبالفعل، لم 

البطالة  تدني معدلت  مع  العربية  المنطقة  في  العام  الإنفاق  يتالزم 

بالمقارنة على �شبيل المثال مع �شرق ًا�شيا حيث اأ�شهم الإنفاق العام 

العام  الإنفاق  فعالية  كانت  وبالتالي،  الخا�ص.  الإنفاق  »زيادة«  في 

�ص ل�شتيراد ال�شلع  متدنية، لأن جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي خ�شّ

اأو للدعم غير الهادف، بينما ف�شل في دعم القت�شاد المحلي بما فيه 

ال�شناعات التحويلية وال�شناعات الأخرى ذات القيمة الم�شافة.

الت�شعينيات  اأوا�شط  في  عام  ب�شكل  الخ�شخ�شة  حركة  بداأت  لقد 

وجاءت   .)1991 العام  في  م�شر  وفي   1988 العام  في  تون�ص  )في 

القت�شادي  لالإ�شالح  اأ�شمل  اإ�شتراتيجية  اإطار  في  الخ�شخ�شة 

متوقعة  تح�شينات  مع  الأحيان  اأغلب  في  ترافقت  الهيكلي  وللت�شحيح 

الأ�شواق  ودعم  الدولة  موازنة  وتعزيز  الحكومية  المن�شًات  كفاءة  في 

المالية. ولكن، كي تحقق الخ�شخ�شة ًاثارًا اإيجابية، ل يجب اأن ي�شفر 

اأهل  من  المقربين  �شيطرة  عن  المبا�شرة  الحكومية  ال�شيطرة  اإلغاء 

الأ�شواق الخا�شة،  الحكم. والمطلوب هو �شمان مناف�شة حقيقية في 

اأي الناأي بعملية الخ�شخ�شة في المنطقة العربية عن تاأثير اأو تدخل 

النخب ال�شيا�شية. 

القت�شادية  البيئة  بعوامل خارجة عن  ب�شكل عام  الخ�شخ�شة  تتاأثر 

الجزئية ال�شّيقة التي تعمل فيها ال�شركات المخ�شخ�شة. على �شبيل 

المثال، ت�شتلزم الخ�شخ�شة الناجحة اإحداث تغييرات في ال�شيا�شات 

المالية والتجارية و�شيا�شات ال�شتثمار الأجنبي اإلى جانب وجود اأ�شواق 

راأ�ص مال متطورة ب�شكل كاف واإطالق الإ�شالحات الموؤ�ش�شية بموازاة 

والقت�شادية  الموؤ�ش�شية  ال�شروط  هذه  غابت  الحظ،  ول�شوء  ذلك. 

وال�شيا�شية ب�شكل كبير عن جهود الخ�شخ�شة في المنطقة العربية.

جانب الطلب يف �صوق العمل: قيود 

ال�صيا�صة االقت�صادية الكلية

ي�شّدد هذا التقرير على اأّن المعوقات اأمام ا�شتخدام الطاقات العربية 

في  اأ�شا�شي  ب�شكل  قائمة  التعليمي  الم�شتوى  تنامي  في ظّل  المتنامية 

متدنية  القت�شاديات  تتحّول  ولن  العاملة.  اليد  على  الطلب  جانب 

المهارات  عالية  اقت�شاديات  اإلى  والأجور  والإنتاجية  المهارات 

والإنتاجية والأجور من خالل الكتفاء بزيادة عدد المدار�ص والمراكز 

المهنية والجامعات وتح�شين م�شتواها.

اأمام  الماثلة  اإحدى خال�شاته الأ�شا�شية المعوقات  التقرير في  ويعزو 

الطلب  وهيكلية  اإلى طبيعة  الما�شي  في  الالئقة  الوظائف  ا�شتحداث 

قوى  منها  اأكثر  ال�شيا�شية  العتبارات  التي حّددتها  العاملة  اليد  على 

ال�شوق التناف�شية. وهذا ل يثير الده�شة نظرًا لطبيعة العقد الجتماعي 

تحقيق  اأمام  المجال  تف�شح  لم  والتي  تلته  التي  والإ�شالحات  ال�شابق 

المتوازن  والتفاعل  الخا�ص  القطاع  في  الفر�ص  وتكافوؤ  ال�شفافية 

اأ�شا�ص  توزيع على  ًالية  اإر�شاء  اأمام  اأو  والخا�ص  العام  القطاعين  بين 

ال�شتثمارات  معّدل  ُيعتبر  ال�شياق،  هذا  وفي  الحاجة.  اأو  الجدارة 

الخا�شة والعامة اأ�شا�شيًا في النمو القت�شادي و�شبل توزيع المنافع. 

لقد قّللت الإ�شالحات القت�شادية من �شاأن دور ال�شتثمارات العامة 

نتيجة  للتنمية  مراعاًة  اأكثر  خا�شة  با�شتثمارات  ا�شتبدالها  بحجة 

انقيادها وراء فر�ص الربح من جانب الإنتاج، واأكثر ا�شتجابًة لتوّقعات 

الم�شتهلكين والباحثين عن عمل من الجانب الجتماعي. لكن بح�شب 

عافيتها  ا�شتعادة  في  الخا�شة  ال�شتثمارات  ف�شلت  الحالي،  التقرير 

التي  اأدنى م�شتوياتها المعهودة  بعد مبا�شرة الإ�شالحات وبقيت عند 

�شادت لوقت طويل. اأما ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر في المنطقة فبقي 

متدنيًا بالمقارنة مع معظم المناطق الأخرى. اإلى هذا، رّكز ال�شتثمار 

المحلي وال�شتثمار الأجنبي المبا�شر على قطاعي التعدين والعقارات 

اللذين �شاهما في جذب نحو ثلثي اإجمالي ال�شتثمارات بين العامين 

2003 و2010.

لقد ان�شبت ال�شتثمارات على قطاع الإنتاج ب�شكل اأ�شا�شي، ل�شيما في 

البلدان ذات ال�شناعات ال�شتخراجية. لكن تغّير هذا الو�شع نوعًا ما 

خالل العقد الأخير مع تنامي ح�شة القطاعات كثيفة العمالة )كالبناء 

اأن هذه القطاعات بقيت  وال�شياحة والتجارة( من ال�شتثمارات. بيد 

محدودة ن�شبيًا وجذبت في اأغلب الأحيان ترتيبات غير نظامية ترافقت 

لقد قّللت الإ�شالحات القت�شادية من �شاأن 
 

ال�شتثمارات العامة، واعتمدت �شيا�شات 

مالية وتجارية و�شريبية قائمة على النظرية 

ل على الظروف القطرية واأفرطت في 

التفاوؤل ب�شاأن قدرات القطاع الخا�ص. 
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لقد ات�ّشمت وتيرة التنويع القت�شادي والتحّول 
 

الهيكلي في المنطقة العربية بالبطء ولم يتّم اإيالء 

الهتمام الكافي للرابط بين اإدارة المياه، والتنمية 

الريفية، وانعدام الأمن الغذائي، مما اأثر �شلبًا على 

فر�ص العمل في القطاعين المنّظم وغير المنّظم. 

الحكومة  تنوي  المثال،  �شبيل  وعلى  ال�شيا�شية.  الأو�شاع  ا�شتقرار  في 

الم�شرية في الموازنة الجديدة فر�ص �شريبة الأرباح الراأ�شمالية على 

الأرباح الناجمة عن ال�شتثمار في البور�شة. 

الغذائي  الأمن  بانعدام  المتمثلة  التحديات  الرغم من �شخامة  وعلى 

و�شّح المياه والرتباط الوثيق بين الفقر و�شوء اإدارة الموارد الطبيعية، 

للتحديات  العربية  المنطقة  في  القت�شادية  الإ�شالحات  تكترث  لم 

المنطقة  وتعاني هذه  المنطقة.  الطبيعية في  الموارد  البيئية وتدهور 

من محدودية ال�شتثمار في اإدارة الموارد المائية ورداءة اأنظمة الرّي 

وتدني الإنتاجية الزراعية. كما اأن النمو ال�شكاني الم�شتمر، ولو بوتيرة 

الم�شاكل. و�شتتم مناق�شة الق�شايا ذات  ال�شابق، يفاقم هذه  اأقل من 

في  لأهميتها  نظرًا  لحقًا  ال�شكانية  والتركيبة  ال�شكان  بعدد  ال�شلة 

عر�ص اليد العاملة.

لقد رّكزت ال�شيا�شات المالية، مثلما فعلت ال�شيا�شات التجارية، على 

الم�شارف  الت�شخم  معدلت  ارتفاع  جعل  فيما  القت�شاد،  تحرير 

المركزية تركز على تثبيت الأ�شعار بدًل من تبني مقاربة اأكثر توازنًا 

وبالفعل،  الكامل.  ال�شتخدام  وت�شجع  المنتجة  بال�شتثمارات  تهتم 

معدلت  ارتفاع  من  الحّد  في  القت�شادية  الإ�شالحات  نجحت  وفيما 

الت�شخم، راوحت معدلت البطالة مكانها مع بع�ص التراجع البطيء. 

في  كما  العر�ص  جانب  في  هيكلية  اختناقات  بقاء  اإلى  ذلك  وي�شير 

تفاقمت  البلدان،  بع�ص  وفي  مثاًل.  والإ�شكان  والطاقة  الغذاء  اأ�شواق 

ال�شغوط الت�شخمية نتيجة غياب ال�شتقرار ال�شيا�شي.

الأميركي  بالدولر  العربية  البلدان  معظم  عمالت  ربط  جرى  لقد 

بو�شع  المنطقة  في  النقدية  ال�شيا�شات  تاأثرت  وبالتالي،  واليورو. 

البنوك المركزية في اأرجاء اأخرى من العالم، حيث �شّجعت الهوام�ص 

الكبيرة في اأ�شعار الفائدة �شفقات ال�شراء بالقترا�ص ب�شكل غير �شليم 

ال�شلطات  جّردت  وبالتالي  ال�شرف(،  اأ�شعار  تغير  على  )الم�شاربة 

الخارجية.  ال�شغوط  مواجهة  على  القدرة  من  المنطقة  في  النقدية 

الدولة  تعزيز قدرة  تلعب دورًا حا�شمًا في  ال�شرف  اأ�شعار  ف�شيا�شات 

على مواجهة ال�شدمات الخارجية كما ت�شير ال�شعوبات الحالية التي 

تواجهها الدول الأع�شاء في منطقة اليورو. كما توؤّثر �شيا�شات اأ�شعار 

القطاعات  بين  الموارد  توزيع  على  المال  راأ�ص  و�شوابط  ال�شرف 

اليد  على  الطلب  ديناميكية  على  وبالتالي  التجارية،  وغير  التجارية 

لل�شيا�شات  اأكبر  حّيزًا  يخلق  توازنًا  اأكثر  مقاربة  اعتماد  اإن  العاملة. 

الرامية اإلى ت�شجيع خلق فر�ص العمل ويوؤثر على تنويع القت�شاد.

العربية  المنطقة  في  القت�شادي  التنويع  وتيرة  ات�شمت  لقد 

الأحيان  اأغلب  في  القت�شادية  الإ�شالحات  تقترن  لم  حيث  بالبطء، 

بالتح�شينات ال�شرورية في البيئة الموؤ�ش�شية والتجارية. واليوم، باتت 

الأزمة  نتيجة  تمامًا  وا�شحة  المنظمة  غير  المالية  الأ�شواق  م�شاوئ 

المالية العالمية في العام 2008. فقد تّم اإلغاء الدعم المقدم للمنتج 

العامة  ال�شتثمارات  خف�ص  تّم  كما  تر�شيده.  من  بدًل  والم�شتهلك 

التنمية  وفي  الجتماعية  المنفعة  ذات  التحتية  البنى  في  وبخا�شة 

الخ�شخ�شة  لكن  الخا�ص.  القطاع  يعو�شها  اأن  رجاء  على  الب�شرية، 

ف�شلت في تحقيق المكا�شب المتوقعة في الجدوى القت�شادية.

تت�ّشم المنطقة العربية بنظامين مختلفين لل�شرائب. اأوًل، هناك بلدان 

تقوم بتوليد الدخل من العائدات النفطية وبالتالي ل تحتاج فعليًا اإلى 

لها  ي�شمح  الذي  الأمر  الم�شافة،  والقيمة  الدخل  فر�ص �شرائب على 

بالإنفاق من دون الحاجة اإلى اقتطاع ال�شرائب من المواطنين اأو اإلى 

الدول  تعتمد  المقابل،  في  المال.  راأ�ص  على  �شارمة  �شوابط  اعتماد 

منه  اأدنى  فيها  الفرد  ودخل  الطاقة  م�شادر  اإلى  تفتقر  التي  العربية 

في البلدان المنتجة للنفط على زيادة الإيرادات عبر فر�ص ال�شرائب 

القيمة  �شريبة  على  الدول  هذه  اإيراد  يعتمد  ما  وبقدر  التقليدية. 

اإلى اعتماد �شرائب تنازلية وتحجم عن توزيع  الم�شافة، فاإنها تميل 

ال�شركات.  اأرباح  اأو  الأفراد  اإلى حجم دخل  قيا�شًا  ال�شريبية  الأعباء 

وي�شهم  الإجحاف  من  يحّد  عدالة  اأكثر  �شرائبي  اعتماد نظام  اإن 
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والتركيبة  العاملة  اليد  بم�شتوى عر�ص  المتعلقة  التغييرات  هذه  ُتعتبر 

الجندرية )من حيث النوع الجتماعي( مهمًة من اأجل تقييم نتائج �شوق 

العمل في المنطقة العربية خالل العقدين الما�شيين. اأوًل، وبالمقارنة مع 

�شمال اأفريقيا، ُيعتبر معدل م�شاركة الذكور في القوى العاملة في ال�شرق 

المعدل  �شعف  بمعدل  تقريبًا  يتنامى  )فهو  لالرتفاع  مر�ّشحًا  الأو�شط 

ال�شائد في �شمال اأفريقيا بح�شب ما ورد ًانفًا(. ثانيًا، وهنا بيت الق�شيد، 

ُتعزى الكثير من اأوجه الختالف بين الإقليمين الفرعيين المذكورين اإلى 

�شدة تدني معدل م�شاركة الإناث في القوى العاملة في ال�شرق الأو�شط. 

من هنا تدعو الحاجة اإلى اعتماد �شيا�شات ا�شتخدام تولي المزيد من 

الهتمام لق�شايا المراأة في ال�شرق الأو�شط، بالإ�شافة اإلى ال�شيا�شات 

القت�شادية الرامية اإلى معالجة الطلب على اليد العاملة، و�شوف يتّم 

الت�شديد على هذا المقترح في الق�شم التالي المتعّلق بالبطالة.

القوى  م�شاركة  معدلت  في  الختالفات  بين  مقارنة  ويمكن اإجراء 

العاملة ومعدلت التعليم في �شمال اأفريقيا وال�شرق الأو�شط. فبالن�شبة 

�شمال  في  التعليم  بنظام  الإناث  التحاق  ن�شبة  بلغت  ال�شباب،  اإلى 

اأفريقيا 27 في المائة )5.4 مليون( مقابل 24 في المائة للذكور )5 

ن�شبة  بلغت  فقد  الأو�شط،  ال�شرق  في  اأما   .2010 العام  في  ماليين( 

التحاق الإناث بنظام التعليم م�شتويات اأدنى اأي 21 في المائة )1.9 

اإلى ذلك،  للذكور )2.1 مليون(. �شف  المائة  مليون( مقابل 22 في 

الفرعيين  الإقليمين  في  التعليم  بنظام  الإناث  التحاق  معدل  ارتفع 

المذكورين ب�شرعة اأكبر بالمقارنة مع معدل التحاق الذكور بالرغم من 

اأن عدد الطالبات الإناث زاد قرابة ال�شتة  اإل  الختالفات الجندرية. 

الثالثة  قرابة  التمدر�ص  ن�شبة  ارتفعت  كما  العام 1990  منذ  اأ�شعاف 

لقد  الإح�شاءات،  هذه  اإلى  وبالإ�شافة  الأو�شط.  ال�شرق  في  اأ�شعاف 

الخليجي موؤخرًا  التعاون  �شهدتها دول مجل�ص  التي  التطورات  اأعادت 

وًافاق ال�شتخدام. وفي  التعليمية  الخيارات  الرابط بين  التاأكيد على 

حين اأن معدل التحاق الإناث بالجامعات يفوق معدل الذكور في معظم 

مجل�ص  دول  بع�ص  في  الذكور  اإلى  الإناث  ن�شبة  فاإن  العربية،  الدول 

التعاون تتجاوز 2 اإلى 1.

على  الطلب  على  المفرو�شة  للقيود  نظرًا  التقرير،  هذا  ي�شير  وكما   

اليد العاملة والعوامل الموؤ�ش�شاتية )كاللوائح التنظيمية والمعايير(، ل 

يتّم ا�شتخدام الن�شاء في �شوق العمل اإّل في حال كانت الأجور مرتفعة 

ن�شبيًا. وفي هذه الحال، ُيعتبر التح�شيل العلمي بالغ الأهمية في ظّل 

ارتفاع معدلت البطالة.

جانب العر�ص: تعليم اأو�صع وم�صاركة 

�صعيفة للقوى العاملة

ي�شير التحليل الوارد �شمن التقرير الحالي اإلى الخال�شة التالية: لقد 

قام الباحثون عن عمل، بمن فيهم ال�شباب، بما هو متوّقع منهم. لقد 

زاد تح�شيلهم العلمي ب�شكل ملحوظ واإقبالهم على العمل المتوفر ولو 

بالأجور المتاحة في ال�شوق. وفي حال عدم توفر العمل المدفوع الأجر، 

انخرط ال�شباب في اأي عمل ي�شتطيعون تاأديته، بما في ذلك العمل في 

القطاع غير المنظم. وعليه، تراجعت البطالة، واإن ب�شكل متفاوت في 

ا�شتخدام  ديناميكيات  ال�شياق، يجب فهم  العربية. وفي هذا  البلدان 

الن�شاء و�شيا�شات الهجرة والتغّيرات الديمغرافية الأ�شا�شية من اأجل 

ر�شد اًثار الإ�شالحات القت�شادية على ا�شتحداث فر�ص العمل.

متدنيًا  العاملة  القوى  م�شاركة  معّدل  يكن  لم  التحديد،  وجه  وعلى 

كما تفتر�ص النظرة التقليدية. فقد بلغ اإجمالي معدل م�شاركة القوى 

العاملة التي يبلغ عمرها 15 عامًا واأكثر بالقيمة ال�شمية 54 في المائة 

العالم  في  المائة  في  و65  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  اإقليم  في 

)با�شتثناء دول منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا(. وُيعزى هذا 

�شوق  في  العربيات  الن�شاء  مكانة  اإلى  اأ�شا�شي  ب�شكل  الكبير  الفارق 

العمل: حيث يبلغ معدل م�شاركتهن في القوى العاملة 27 في المائة في 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا مقابل 56 في المائة في �شائر 

ال�شرق  للرجال في منطقة  المائة  بالمقارنة مع 76 في  العالم  اأنحاء 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا مقابل 74 في المائة في �شائر اأنحاء العالم. 

ي�شّكلون  العربية  المنطقة  في  ال�شباب  اأن  بالعتبار  اأخذنا  ما  واإذا 

معظم ال�شكان واأن معدلت اللتحاق قد تزايدت ب�شكل �شريع، يت�شح 

اأخذنا  ما  واإذا  العاملة.  اليد  عر�ص  وراء  الكامنة  الديناميكيات  لنا 

بالعتبار ال�شكان في �شن العمل )15-64( با�شتثناء الطالب، نجد اأن 

معدل م�شاركة الذكور في القوى العاملة ازداد اإلى 84 في المائة في 

�شمال اأفريقيا و80 في المائة في ال�شرق الأو�شط. وبالفعل، زاد معدل 

م�شاركة الذكور في القوى العاملة في �شن العمل، با�شتثناء الطالب، 

بواقع 4 في المائة في �شمال اأفريقيا و6 في المائة في ال�شرق الأو�شط 

منذ العام 1990. كما زاد معدل م�شاركة الن�شاء العربيات في القوى 

العاملة مع مرور الوقت اأ�شوة بتح�شيلهن العلمي.

كان معدل م�شاركة الذكور ال�شباب، ما خال الطالب، في القوى العاملة 

�شبه متطابق في كل من �شمال اأفريقيا وال�شرق الأو�شط، حيث بلغ في 

العام 2010 في �شمال اأفريقيا 68 في المائة وفي ال�شرق الأو�شط 63 في 

المائة من دون تغيير ُيذكر منذ العام 1990. اأّما معدل م�شاركة الإناث 

ال�شابات، با�شتثناء الطالب، في القوى العاملة، فقد بلغ 32 في المائة في 

�شمال اأفريقيا في العام 2010 من دون تغيير ُيذكر منذ العام 1990. وفي 

ال�شرق الأو�شط، كان معدل م�شاركة الإناث في القوى العاملة، با�شتثناء 

الطالب، اأدنى بكثير في العام 2010 )19 في المائة فقط( على الرغم 

من ارتفاعه بواقع الربع تقريبًا اأي 23 في المائة منذ العام 1990.

لم تتم تلبية التطلعات والمطالبة بالكرامة 
 

لدى الباحثين عن عمل المتنامين علمًا 

وثقافة وبخا�شة الن�شاء ب�شبب نوعية 

الوظائف المتاحة في القت�شاد.
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با�شتثناء تون�ص حيث بلغ معدل البطالة لدى الذكور 13.5 في المائة. 

الأو�شط  ال�شرق  في  الذكور  لدى  البطالة  معدل  يبقى  المقابل،  في 

الفرعي الأعلى في العالم حيث يبلغ 11.7 في المائة. وُيعزى ارتفاع 

لدى  البطالة  معدل  اإلى  العربية  المنطقة  في  البطالة  معدل  اإجمالي 

ل على ال�شكل التالي: 24  الإناث الذي يبلغ 17.4 في المائة وهو مف�شّ

اأفريقيا  �شمال  المائة في  الأو�شط، و16.4 في  ال�شرق  المائة في  في 

و13.4 في المائة في دول مجل�ص التعاون الخليجي. 

اأ�شف اإلى ذلك، تراجع معدل البطالة في المنطقة العربية منذ العام 

الثالثة، حيث  الفرعية  الأقاليم  اأرجاء  في  متفاوت  ب�شكل  لكن   ،1990

�ُشّجل النخفا�ص الأكبر في �شمال اأفريقيا )بواقع 24 في المائة، ويعود 

يليه  والمغرب(  الجزائر  البطالة في  انخفا�ص معدل  اإلى  ذلك جزئيًا 

ارتفع  المقابل،  في  المائة(.  في   4.6( الخليجي  التعاون  مجل�ص  دول 

في   2.6 )بواقع  طفيفًا  ارتفاعًا  الأو�شط  ال�شرق  في  البطالة  معدل 

وارتفع  اأقل  ب�شكل  البالغين  اإلى  ال�شباب  ن�شبة  المائة(، حيث تراجعت 

معدل م�شاركة الإناث في القوى العاملة ب�شكل اأكبر بالمقارنة مع �شمال 

اأفريقيا. وبالفعل، تراجع معدل البطالة لدى الذكور مع الوقت ولو بدرجة 

طفيفة )بواقع 0.5 في المائة( حتى في ال�شرق الأو�شط. 

حيث  ال�شباب،  بطالة  معدلت  على  مماثلة  تغّيرات  طراأت  ذلك،  اإلى 

اأفريقيا نتيجة تراجع  انخف�ص معدل البطالة لدى ال�شباب في �شمال 

البطالة لدى ال�شبان الذكور ب�شورة رئي�شية وارتفع في ال�شرق الأو�شط 

من جراء ارتفاع معدل البطالة لدى ال�شابات الإناث. ولكن، تراجعت 

تقريبًا  المائة  في   25 بواقع  البالغين  اإلى  ال�شباب  بين  البطالة  ن�شبة 

في هذين الفرعيين على حد �شواء، وهذا ما ُيعتبر انخفا�شًا ملحوظًا.

ال�شباب وحدها  بطالة  اإلى معدلت  النظر  يكون  قد  اأخرى،  من جهة 

ت�شلياًل لأنه ل ياأخذ بالعتبار التركيبة الإجمالية لل�شباب وخا�شة في 

حالة  درا�شة  ت�شاهم  وعليه،  بالتعليم.  اللتحاق  م�شتويات  ارتفاع  ظّل 

غير المتمدر�شين وغير العاملين في فهم اأو�شاع ال�شباب ب�شكل اأف�شل. 

من  العاملين  وغير  غير المتمدر�شين  ال�شباب  ن�شبة  انخف�شت  اأولً، 

اإجمالي عدد ال�شباب ب�شكل ملحوظ في المنطقة العربية من 50 في 

المائة اإلى 40 في المائة وذلك منذ العام 1990. وقد �شهدت الأقاليم 

العربية الفرعية الثالثة هذا النخفا�ص وخا�شة ال�شرق الأو�شط و دول 

بوتيرة  فيهما  التمدر�ص  ن�شبة  ارتفعت  الخليجي حيث  التعاون  مجل�ص 

لدى  البطالة  معدلت  ارتفاع  توا�شل  من  الرغم  على  ثانيًا،  اأ�شرع. 

ال�شابات  عدد  يفوق  العمل  عن  العاطلين  ال�شبان  عدد  اأّن  اإّل  الإناث، 

العاطالت عن العمل.

في الختام، توّقف ارتفاع معدلت البطالة الذي اأعقب انخفا�ص اأ�شعار 

النفط في بداية الثمانينيات، فيما تراجع في بع�ص الحالت في الألفية 

وبين  الفرعية،  الأقاليم  بين  اختلفت  التغييرات  اأّن هذه  الثانية. غير 

ال�شباب والبالغين، وبين الذكور والإناث.

�صوق العمل يف حراك: نتائج متفاوتة يف 

املنطقة

�شوق  باأداء  ال�شلة  ذات  الأ�شا�شية  الثالثة  الموؤ�شرات  تباعًا  �شنتناول 

العمل: مرونة ال�شتخدام/الإنتاج، ومعدل ال�شتخدام ومعدل البطالة. 

العقد  خالل  مهمًة  الإنتاج  لنمو  ال�شتخدام  ا�شتجابة  كانت  اأوًل، 

بلغت  فقد  الثالثة.  الفرعية  العربية  الأقاليم  اأرجاء  في  المن�شرم 

في  و0.70  الأو�شط،  ال�شرق  في   0.76 ال�شتخدام/الإنتاج  مرونة 

�شمال اأفريقيا و0.66 في دول مجل�ص التعاون الخليجي. وُتعتبر هذه 

الدخل  المرتفعة  النا�شجة  القت�شاديات  في  لي�ص  مرتفعًة  الأرقام 

فح�شب )حيث ل ُتعتبر معدلت المرونة المناهزة لل�شفر حالة �شاذة( 

بل اأي�شًا في البلدان النامية حيث تقارب المرونة 0.5 اأو اأدنى )مثل 

البلدان اًل�شيوية التي ت�شّجل معدل مرونة ي�شل اإلى 0.3 تقريبًا خالل 

الفترة نف�شها(. وبالتالي، وكما ي�شير التقرير الحالي، لم يت�ّشم النمو 

القت�شادي بـ »انعدام ا�شتحداث فر�ص العمل« في المنطقة العربية، 

الإ�شالحات  اعتماد  نتيجة  ال�شتخدام  معدلت  ارتفاع  من  بالرغم 

اإلى  القديم  الجتماعي  العقد  من  البلدان  نقلت  التي  القت�شادية 

نموذج قائم على دور اأكبر للقطاع الخا�ص. 

المنطقة  في  ال�شتخدام  معدلت  في  التغيير  اأتى  اأخرى،  جهة  من 

التغيير  مع  متنا�شبًا  القت�شادية  الإ�شالحات  اعتماد  منذ  العربية 

الناتج من ارتفاع معدل مرونة ال�شتخدام/الإنتاج. فقد ارتفع اإجمالي 

خالل  الطالب(  با�شتثناء  والإناث  الذكور  )لدى  ال�شتخدام  معدل 

1في  مقابل  اأفريقيا  �شمال  في  المائة  في   7.2 بواقع  الأخير  العقد 

الإناث  ا�شتخدام  معدل  ارتفع  كما  الأو�شط.  ال�شرق  في  فقط  المائة 

في   22.2 بلغ  حيث  لال�شتخدام،  الإجمالي  المعدل  من  اأ�شرع  ب�شكل 

الأو�شط. في  ال�شرق  المائة في  اأفريقيا و16.1 في  �شمال  المائة في 

المقابل، ُتخفي هذه التغييرات التفاوت في معدلت ا�شتخدام ال�شباب. 

فقد راوح معدل ا�شتخدام ال�شبان الذكور مكانه عمليًا فيما ارتفع بين 

ال�شابات الإناث بواقع 11.5 في المائة في �شمال اأفريقيا. بيد اأّن هذا 

المعدل تراجع بين ال�شباب الذكور والإناث على حد �شواء في ال�شرق 

الأو�شط بواقع 3.6 في المائة و12.7 في المائة تباعًا.

في �شوء ما تقّدم، تعيد هذه النتائج التاأكيد على اختالف ديناميكيات 

العربية  والأقاليم  والبالغين  وال�شباب  والرجال،  الن�شاء  بين  العمل 

البطالة.  م�شتويات  التغّيرات في  تقييم  اأمام  الطريق  وتمّهد  الفرعية 

مع  بالمقارنة  الأعلى  العربية  المنطقة  في  البطالة  م�شتويات  وتبقى 

المناطق الأخرى. بيد اأن معدل البطالة في المنطقة العربية، على غرار 

معدل م�شاركة القوى العاملة، يتاأثر اإلى حد كبير بمعدل البطالة بين 

الن�شاء. من جهته، يبلغ معدل البطالة بين الذكور في �شمال اأفريقيا 

الخليجي.  التعاون  مجل�ص  دول  في  المائة  في  و3.1  المائة  في   7.4

اأوروبا  دول  في  ال�شائدة  المعدلت  من  اأدنى  المعدلن  هذان  وُيعتبر 

الو�شطى والجنوبية غير الأع�شاء في الإتحاد الأوروبي ورابطة الدول 

البلدان  ومجموعة  المائة(،  في   9.8( الو�شطى  ًا�شيا  في  الم�شتقلة 

عالية الدخل )9.1 في المائة( واأفريقيا جنوب ال�شحراء )7.7 في 

المائة(. وهنا تجدر الإ�شارة اإلى اأّن جميع البلدان العربية الواقعة في 

ًانفًا  المذكورة  المعدلت  اأدنى من  اأفريقيا قد �شّجلت معدلت  �شمال 

تت�شابه موؤ�شرات البطالة بين الرجال العرب   

مع نظيراتها في الأقاليم الأخرى. وتتمايز 

المنطقة العربية عن �شواها من مناطق العالم 

من حيث مكانة الن�شاء في �شوق العمل. 
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وتحتّل تغطية تاأمينات البطالة في المنطقة العربية اأدنى الم�شتويات 

في العالم حتى العام 2010، با�شتثناء اأفريقيا جنوب ال�شحراء التي 

ت�شّجل دخاًل اأدنى وم�شتويات اأعلى من العمل غير المنّظم بالمقارنة 

مع المنطقة العربية. 

الحكومات  دور  وتراجع  القت�شادية  الإ�شالحات  من  كّل  اأثر  لقد 

في  اأ�شا�شي  ب�شكل  وذلك  وال�شتخدام،  البيئية  الموارد  اإدارة  على 

المنطقة العربية حيث يبقى القطاع الزراعي الم�شتخدم الأكبر خارج 

اقت�شاديات دول مجل�ص التعاون الخليجي. وُيمكن ال�شتدلل على حجم 

التحدي الغذائي في المنطقة العربية من الأهمية الكبيرة والمعهودة 

من  اعتمادها  تّم  والتي  الغذائي  الدعم  اإلى  الحكومات  من  المعطاة 

جديد باأ�شكال مختلفة وبدرجات متفاوتة منذ العام 2010. وفي هذا 

ال�شياق، ُتعتبر الدول العربية ذات الدخل المتدني من دون اأدنى �شك 

الأكثر عر�شة لرتفاع اأ�شعار الغذاء، فيما ُيعتبر ال�شتخدام الم�شتدام 

على  خطورة  التنموية  التحديات  اأكثر  الأرجح  على  البيئية  للموارد 

المدى الطويل اأمام المنطقة العربية، نظرًا لرتفاع ح�شة الغذاء من 

�شلة ال�شتهالك و�شعف تغطية ًاليات الحماية الجتماعية الأخرى.

جودة اال�صتخدام والفقر وغياب امل�صاواة 

واحلماية االجتماعية

ل يتوافر �شوى القليل من الموؤ�شرات من اأجل قيا�ص جودة ال�شتخدام 

موثوقية  وتتفاوت  الم�شاواة.  وغياب  والفقر  ال�شتخدام  بين  والعالقة 

ونتيجة غياب  المعتمدة  المفهومية  الأ�ش�ص  الموؤ�شرات من حيث  هذه 

الإح�شاءات الجيدة في المنطقة العربية. لقد تّم ا�شتعمال القيا�شات 

اإجمالي  من  الفقراء  العاملين  ح�شة  التقرير:  هذا  في  التالية 

الختالف  واأوجه  اله�ص،  ال�شتخدام  في  العمال  وح�شة  ال�شتخدام، 

بين تراتبية الدول على اأ�شا�ص الدخل ونتائج التنمية الب�شرية المتوقعة، 

واإجراءات  المحلي  الناتج  اإجمالي  من  وال�شتهالك  الأجر  وح�ش�ص 

الحماية الجتماعية، واأخيرًا، مدركات المواطنين ب�شاأن ًافاق الرفاه. 

ب�شورة عامة، يقود الدمج بين الأدلة الم�شتخل�شة من هذه الموؤ�شرات 

العاملين  الفقراء  ن�شبة  تراجعت  لقد  متباينة.  �شورة  ارت�شام  اإلى 

العقدين  خالل  ه�شة  وظائف  في  العاملين  ون�شبة  يوميًا  دولر   2 بـ 

الأو�شط  ال�شرق  في  وتراجعت  العربية  المنطقة  في  المن�شرمين 

الناتج  اإجمالي  من  الأجور  ح�شة  اأما  اأفريقيا.  �شمال  في  منه  اأكثر 

بواقع  انخف�شت  فقد  اأفريقيا  �شمال  في  وخا�شة  الإجمالي  المحلي 

30 في المائة من م�شتويات متدنية اأ�شاًل. وبالمثل، انخف�شت ح�شة 

ال�شرق  منطقة  )في  الإجمالي  المحلي  من الناتج  الأ�شر  ا�شتهالك 

اأ�شرع ن�شبيًا من �شائر المناطق في  اأفريقيا( بوتيرة  الأو�شط و�شمال 

اأّن  من  وبالرغم  اأخرى،  جهة  من  الت�شعينيات.  منت�شف  منذ  العالم 

المعلومات المتاحة ل تظهر بدقة الت�شاع الكبير في الالم�شاواة على 

م�شتوى الثروات، فقد بقيت الم�شاواة في الدخل ثابتة مع مرور الوقت. 

وت�شير القيا�شات التقليدية اإلى تدني معدل الفقر في المنطقة العربية 

كما اإلى تراجعه مع الوقت ولو بوتيرة بطيئة.

ولكن، من جهة اأخرى، تغّرد المنطقة العربية خارج ال�شرب من حيث 

ت�شور المواطنين ًلفاق م�شتويات المعي�شة. فا�شتنادًا اإلى ا�شتطالعات 

الراأي، اأعرب المواطنون في المنطقة العربية عن ت�شاوؤم اأكبر حيال 

ًافاقهم الم�شتقبلية في العام 2010 بالمقارنة مع بداية العقد المذكور. 

ويكت�شب تدهور التطلعات هذا لدى ال�شعوب العربية اأهمية لأنه ينطبق 

جهة  من  وال�شتخدام  الإجمالي  المحلي  الناتج  ارتفاع  فترة  على 

وتراجع البطالة من جهة اأخرى.

التي  الجتماعية  الحماية  م�شمار  في  اأو�شح  ب�شكل  ال�شورة  وتتجلى 

خالل  من  الجتماعي،  العقد  اإطار  وفي  اأ�شا�شي  ب�شكل  متاحة  كانت 

ال�شتخدام في القطاع العام والمنافع الم�شاحبة له. في الوقت عينه، 

تّم توفير مختلف الإعانات اإلى اأكثرية ال�شكان، ولو ب�شكل غير مت�شاو 

نطاق  على  وال�شحة  التعليم  خدمات  اإلى  النفاذ  جانب  اإلى  اأحيانًا، 

اأو�شع، بيد اأّنها لم ت�شل في اأغلب الأحيان اإلى الم�شتوى المقبول. وعليه، 

اأثبت هذا النهج في الحماية الجتماعية اأّنه غير قابل لال�شتدامة من 

الناحية المالية، كما اأخفق في تلبية تطلعات ال�شكان المتنامية. وفي 

كل الأحوال، تّم التخفيف من تطبيقه عقب الإ�شالحات القت�شادية. 

بالرغم من ارتفاع معدل ال�شتخدام وانخفا�ص   

معدل الفقر، انخف�شت ح�شة الأجور 

وال�شتهالك من الناتج المحلي الإجمالي 

بوتيرة اأ�شرع. واأعرب المواطنون عن ت�شاوؤم 

اأكبر حيال ًافاق م�شتويات المعي�شة في العام 

2010 بالمقارنة مع بداية العقد المذكور.
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بين ليلة و�شحاها. وهنا تبرز حالة ال�شباب الخا�شة الذين قد يعانون 

في  البالغون  �شيكون  حيث  )الن�شبية(،  ميزتهم  اندثار  من  حتى 

الغد ل  �شباب  لكن  الحا�شر،  في  البالغين  تعليمًا من  اأكثر  الم�شتقبل 

ي�شتطيعون متابعة تح�شيلهم العلمي اإلى ما ل نهاية، ما �شيجعل عر�ص 

اليد العاملة ال�شابة في الم�شتقبل اأقل تناف�شية من عر�ص البالغين.

بعد  ال�شباب  بطالة  ا�شتمرار  اإلى  لالأزمات  الأخيرة  الدلئل  ت�شير 

الواردة  الأدلة  ت�شير  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة  بوقت طويل.  النمو  انتعا�ص 

من اأوروبا الجنوبية في ال�شبعينيات واأميركا الالتينية في الثمانينيات 

النتقالية  المراحل  اقتران  اإلى  الت�شعينيات  في  ال�شرقية  واأوروبا 

بالخدمات الريعية والإ�شالحات الموؤ�ش�شية غير الممتحنة اإلى جانب 

خا�شت  دولة   103 اأ�شل  ومن  القت�شادية.  التحديات  من  مجموعة 

المراحل النتقالية نحو الديمقراطية في جميع الأقاليم خالل ن�شف 

القرن الفائت، �شهد ن�شفها اأي نحو 46 دولة تراجعًا حادًا في ح�شة 

بلدان  بين  الدخل  نمو  في  التراكمي  الفارق  وبلغ  الدخل،  من  الفرد 

الإ�شالح الناجح وغير الناجح 35 في المائة خالل ال�شنوات الخم�ص 

التي تلت بداية المراحل النتقالية. 

لقد اعتمدت معظم الحكومات في المنطقة العربية اإجراءات متعددة 

ب�شاأن �شوق العمل والحماية الجتماعية في اأعقاب النتفا�شات. ويغلب 

للتنمية  وا�شحة  روؤية  غياب  في  الفعل  رد  طابع  الإجراءات  هذه  على 

اإلى  تقود  قد  فهي  والم�شتركة.  الم�شتدامة  والقت�شادية  الجتماعية 

اأن  المرجح  من  ولكنها  الق�شير،  المدى  على  الثروات  توزيع  اإعادة 

ترزح �شريعًا تحت وطاأة ال�شغوطات نف�شها التي �شادت في الما�شي، 

مما يف�شي اإلى اإعادة اإ�شالحها اأو التخلي عنها. عالوة على ذلك، تّم 

اعتماد هذه الإجراءات من الأعلى اإلى الأ�شفل بدًل من اعتمادها من 

خالل الم�شاركة ال�شعبية في �شنع القرارات. 

جديدة  باإ�شالحات  تبا�شر  اأن  العربية  الدول  على  يتوجب  هنا،  من 

تختلف عن اإ�شالحات الما�شي. ويقدم التقرير بع�ص الإر�شادات ب�شاأن 

توجهات ال�شيا�شات من اأجل ا�شتحداث م�شار ت�شميني واأكثر ا�شتدامة 

نحو النمو القت�شادي. وهنا، ُيمكن ت�شنيف التوجهات �شمن فئتين: 

قطاعات  مختلف  في  المنهجية  الق�شايا  معالجة  اإلى  رامية  توجهات 

القت�شاد وتوجهات اأكثر ا�شتهدافًا في طبيعتها وغاياتها.

ات�شاق  تحقيق  )اأ(  بالتالي:  الحالي  التقرير  يو�شي  عامة،  ب�شورة 

المكا�شب  اإجمالي  حيث  من  اأف�شل  نتائج  اإلى  ُيف�شي  ال�شيا�شات  في 

اجتماعي  حوار  اإجراء  )ب(  الأجور؛  معدل  في  والزيادة  الإنتاجية 

)ج(  الحكومات؛  وم�شاءلة  المواطنين  بحرية  الرتقاء  في  ي�شاهم 

تاأمين حماية اجتماعية تتيح اأمن ال�شتخدام والدخل من خالل توزيع 

المخاطر على مختلف ال�شرائح ال�شكانية، وتعّزز التنمية الب�شرية التي 

و�شتتم  الخا�شة.  التاأمين  ًاليات  اإطار  في  ممكنة  بال�شرورة  تكن  لم 

مناق�شة هذه التو�شيات لحقًا.

االآفاق امل�صتقبلية

اإذا قارّنا البراهين الموجودة في هذا التقرير مع الأ�شباب المرجحة 

اأوًل،  التاليان:  ال�شتنتاجان  يبرز  العربية،  المنطقة  لنتفا�شات 

�شّجلت معدلت النمو القت�شادي عقب الإ�شالحات المعتمدة ما بعد 

النمو  يكن  ولم  التاريخية  المعايير  بح�شب  فعليًا  ارتفاعًا  الت�شعينيات 

الفرد،  دخل  م�شتوى  على  ثانيًا،  الوظائف.  من  خاليًا  القت�شادي 

من  العالم  في  الم�شتويات  اأدنى  تقريبًا  العربية  الدول  جميع  �شّجلت 

حيث زيادة الدخل. عالوًة على ما �شبق، بلغت المنطقة العربية عتبة 

في  المواطنين  حرية  حيث  من  الم�شتويات  باأدنى  الع�شرين  القرن 

�شوت  عال  العربي،  الربيع  قدوم  ومع  الحكومات.  وم�شاءلة  التعبير 

عن  ليعّبر  وثقافة  علمًا  والمتنامية  ال�شاعدة  المتو�شطة  الطبقة 

اأن  يبدو  المقابل،  في  الإن�شان.  بكرامة  وليطالب  المكبوتة  التطلعات 

ب�شكل  خ�شرت  قد  الإ�شالحات  عن  الناجمة  القت�شادية  المكا�شب 

تدريجي من قيمتها في عيون المواطنين نظرًا لزيادة عدم ال�شتقرار 

الجتماعية  والحماية  ال�شتخدام  الدولة في مجالت  دور  تراجع  بعد 

وغياب ال�شفافية.

التجاهات  مفاقمة  في  ال�شكانية  التغيرات  ت�شاهم  اأن  المتوقع  ومن 

الأخيرة. فمعدلت النمو ال�شنوي المتوقعة حتى العام 2050 هي: 1.4 

في المائة من اإجمالي ال�شكان وهي مق�ّشمة على ال�شكل التالي: 0.4 

في المائة لالأطفال، 0.6 في المائة لل�شباب، 1.4 في المائة لل�شكان 

في �شن العمل و4.3 في المائة للم�شّنين. وياأتي الرتفاع البطيء في 

عدد ال�شكان في �شن الإنتاج وارتفاع ن�شبة الم�شنين ليفاقم التحديات 

الماثلة اأمام المنطقة العربية.

مزدوجة:  �شربة  العربية  الدول  من  العديد  تلقى   ،2010 العام  منذ 

تدني معدلت النمو القت�شادي من جهة وارتفاع النفقات المالية من 

جهة اأخرى على �شاكلة »عائدات ال�شلم«. وبناًء على اأحدث التوّقعات، 

�شيكون النمو القت�شادي في المنطقة العربية حتى العام 2015 اأدنى 

اأميركا  با�شتثناء  العالم  الأخرى في  المناطق  النمو في  بالمقارنة مع 

الالتينية. ومن المرجح اأن ت�شّجل �شمال اأفريقيا اأدنى معدلت النمو 

ال�شرق  في  المائة  في   4.5 مقابل  المائة  في   3.8 بواقع  القت�شادي 

ب�شكل  البطالة  من  للحّد  منا�شبة  غير  هذه  النمو  ومعدلت  الأو�شط. 

ملحوظ في الم�شتقبل.

اإّل  النمو القت�شادي  اأي �شرط من �شروط  ا�شتيفاء  يتّم  من هنا، لن 

من خالل تح�شين ظروف القت�شاد الكلي والحوكمة، بهدف اجتذاب 

والموؤ�ش�شية  الهيكلية  الق�شايا  ومعالجة  بكثير  اأعلى  ا�شتثمار  معدلت 

التي غابت عن الإ�شالحات الما�شية. ولن تتال�شى اًلثار ال�شلبية لما 

بعد العام 2010 على نمو الإنتاج وال�شتخدام على الم�شتوى الإقليمي 

�شوف تواجه الدول العربية معدلت نمو اقت�شادي 
 

في الم�شتقبل اأدنى من المعدلت ال�شرورية للحّد 

من البطالة في ظّل نمو ال�شكان وت�شّيخهم.
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يجب اأن تعترف الحكومات بهذا الواقع وتعتمد �شيا�شات للت�شدي له 

ثم يجب اأن تعمل على النتقال بالقت�شاد نحو عدالة اأكبر. اإلى ذلك، 

يمكن للحوار الجتماعي اأن ي�شاعد في تح�شين التوا�شل بين الزعماء 

وال�شعب، من خالل قنونة الهواج�ص والتخفيف من �شوء الفهم، اأو من 

خالل توفير ًاليات موؤ�ش�شية لف�ص النزاعات في حال بقاء الخالفات. 

اأن يلعب دورًا مهمًا في  وعلى �شبيل المثال، يمكن للحوار الجتماعي 

تحديد التوازن ال�شحيح من حيث اأنظمة حماية ال�شتخدام و�شمان 

م�شتوى مقبول اجتماعيًا من الأجور. في المقابل، قد يوؤدي ال�شتقرار 

وبالتالي  متوقعة،  نتائج  اإلى  بدوره  العمالية  العالقات  منظومة  في 

ي�شّجع ال�شتثمارات ف�شاًل عن الإ�شهام في �شمان العدالة الجتماعية 

من خالل الم�شاهمة في توزيع منافع النمو القت�شادي بعدالة اأكبر. 

واإذا ما اأريد للحوار الجتماعي اأن يجري في المنطقة العربية، يجب 

الحا�شل  فالتحّول  العمالية؛  العالقات  في  جذرية  باإ�شالحات  القيام 

والحركات  ال�شيا�شية  الأحزاب  اإ�شراك  باتجاه  اأو�شع  نطاق  على 

الجتماعية ومنظمات المجتمع الأهلي في العملية الديمقراطية يجب 

وي�شّكل  والعّمال.  العمل  اأ�شحاب  بين  والفاعل  الحّر  الحوار  ي�شمل  اأن 

منظمات  لطبيعة  نظرًا  وبخا�شة  المنطقة  في  ال�شائعة  الحلقة  ذلك 

العّمال التي كانت م�شرذمة حيُثما ُوجدت )مثاًل بين القطاعين العام 

والخا�ص( اأو كانت من�شوية تحت لواء الأنظمة ال�شابقة.

3. تو�شيع نطاق التغطية وزيادة فعالية الحماية 

الجتماعية

ولي�ص   - المنطقة  دول  من  العديد  با�شر  العربي،  الربيع  اأعقاب  في 

فقط الدول التي �شهدت موجة النتفا�شات - اعتماد اأو اإعادة اعتماد 

نطاق  تو�شيع  اأجل  الجتماعية من  الحماية  اإجراءات  نطاق  تو�شيع  اأو 

ال�شتخدام في القطاع العام، وزيادة الأجور وا�شتحقاقات المعا�شات 

التقاعدية.. اإلخ. ومن الممكن فهم الحماية الجتماعية من المنظور 

ال�شيا�شي على المدى الق�شير، لكنها يجب اأن تكون ت�شمينية وم�شتدامة 

اأي�شًا ول تكتفي بـ »ترقيع الت�شّدعات« الحا�شلة في اأر�شيات الحماية 

ت�شّكل  فاإنها  والتنفيذ،  الت�شميم  ح�شنة  كانت  حال  وفي  الجتماعية. 

يجب  ل  وبالتالي،  للمجتمع.  وفائدًة  للرخاء  وقاطرة  مهمًا  ا�شتثمارًا 

النظر اإليها فقط كنفقات مالية باهظة. 

يجب تو�شيع تغطية ال�شمان الجتماعي في الكثير من الدول العربية 

التي تح�شره بالعّمال المنّظمين في القطاعين العام والخا�ص لت�شمل 

االجتاهات ال�صيا�صاتية العامة

1. �شمان الت�شاق في ال�شيا�شات على م�شتوى القت�شاد 

الكلي من اأجل تحقيق النمو القت�شادي والمنافع 

الم�شتركة

واليوم، تدعو الحاجة اإلى اعتماد �شيا�شات ذات قاعدة عري�شة تاأخذ 

ال�شيا�شات  �شّناع  ي�شع  اأن  ويجب  الجتماعية.  ًاثارها  العتبار  بعين 

من  �شيا�شة  كل  لتغيير  النظرية  المفاعيل  فقط  لي�ص  باعتبارهم 

المالية  ال�شيا�شات  لجميع  المركبة  المفاعيل  واأي�شًا  بل  ال�شيا�شات 

والنقدية وال�شريبية وال�شناعية والتجارية وال�شتثمارية وذات ال�شلة 

بتنمية القطاع الخا�ص. من هنا، يجب اعتماد رزمة �شيا�شات ل ترمي 

فح�شب اإلى تحقيق اأ�شرع معدل ممكن للنمو القت�شادي بل واأي�شًا اإلى 

مراعاة نوعية النمو.

وعليه، يجب اأن يراعي التحول اإلى نموذج بقيادة القطاع الخا�ص دور 

فا�شتك�شاف  القطاعين.  بين  التًازر  اأوجه  لأهمية  نظرًا  العام  القطاع 

اأوجه التكامل بينهما من خالل توازن و�شراكة �شحيحين يزيد الإنتاج 

المنافع  تحقيق  يجب  الخ�شخ�شة،  اعتماد  حال  وفي  العام.  والرفاه 

اإلى  الموؤممة  المن�شًات  »اإعادة  بعملية  الكتفاء  وعدم  ككل  لالقت�شاد 

اأ�شحابها« والتي تعود ثمارها اإلى فئة �شغيرة من المجتمع.

و�شفافة  تناف�شية  بيئة  في  الخا�ص  القطاع  يعمل  اأن  يجب  ذلك،  اإلى 

بخالف البيئة التي �شادت في الما�شي والتي رّجحت كفة الميزان ل�شالح 

الراغبين في اإبرام ال�شفقات مع النخب ال�شيا�شية والقت�شادية كما 

وال�شيرفة.  والمال  وال�شياحة،  والت�شالت،  العقارات،  قطاعات  في 

ينبغي اعتماد نظام حوافز ل تقت�شر فيه ال�شتثمارات الخا�شة )بما 

ال�شريعة.  الخا�شة  العائدات  على  المبا�شر(  الأجنبي  ال�شتثمار  فيها 

ويجب تنظيم الأ�شواق المالية من اأجل تفادي »فقاعة« اأ�شعار الأ�شول 

التي توؤثر �شلبًا على �شناديق التاأمينات الجتماعية في حالت المحن 

وتزيد من اأ�شعار الوحدات ال�شكنية. كما يجب اأن ي�شتهدف دعم جهات 

الإنتاج المجالت ذات العائدات الجتماعية الأف�شل. وب�شكل عام، ل 

العدالة  اأ�شا�ص  على  بل  اأيديولوجية  اأ�ش�ص  على  الأ�شواق  تعزيز  يجب 

الجتماعية والنمو القت�شادي. وبالتالي، ت�شاهم مثل هذه البيئة في 

تفادي الأن�شطة الريعية التي تعود بالفائدة اأ�شاًل على فئة محدودة من 

بالإنتاجية في  الربح من خالل الرتقاء  المجتمع، كما ت�شجع تحقيق 

ظل المناف�شة العادلة وال�شفافية وحرية الدخول اإلى مختلف القطاعات 

القت�شادية، لما فيه فائدة جميع رواد الأعمال بدءًا بالباعة الجّوالين 

غير المنّظمين و�شوًل اإلى الم�شتثمرين الأجانب.

2. ت�شجيع الحوار الجتماعي الت�شاركي والت�شميني

ُت�شفر المراحل النتقالية عن خا�شرين ورابحين مع تزايد الفروقات 

القت�شادي  النمو  وفترات  القت�شادية  النطالقة  مراحل  خالل 

ال�شريع. ويجب العتراف بهذه الحقيقة ل الإذعان لها. وبدًل من ذلك، 
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على الرغم من زيادة ال�شتخدام وتراجع الفقر،   

انخف�شت ح�شة الجور وال�شتهالك من الناتج 

المحلي الجمالي بوتيرة اأ�شرع. وكان المواطنون 

ي�شعرون بالتفاوؤل حيال اآفاق م�شتويات المعي�شة 

في العام 2010 اأكثر من بداية هذا العقد.
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منظومات  اإلى  ال�شتراكات  ت�شديد  على  القادرين  العّمال  جميع 

لح�شابهم  العاملين  فيهم  بمن  النظامية،  الجتماعية  التاأمينات 

فُيمكن  الت�شديد،  على  القادرين  غير  العّمال  حالة  في  اأما  الخا�ص. 

اجتماعية  عائدات  تحقق  اأو  الفقر  تخفف  اأن  الجتماعية  لالإعانات 

ت�شّجع  التي  الت�شميم  النقدية ح�شنة  التحويالت  كبيرة كما في حالة 

وبخالف  ال�شحية.  الرعاية  اإلى  الو�شول  وزيادة  الأطفال  تعليم  على 

الما�شي، يمكن تح�شين ت�شميم الدعم الغذائي وتطبيقه في ظل ارتفاع 

القت�شادية.  الظروف  تدهور  واإمكانية  الدولية  الأ�شواق  في  الأ�شعار 

وتخ�شي�ص  تر�شيد  ال�شروري من خالل  المالي  الحّيز  اإيجاد  ويمكن 

الإنفاق العام. كما يمكن ال�شتفادة من »الهبة الديمغرافية« في هذا 

المجال: فمع تزايد عدد ال�شباب العاملين في القوى العاملة المنّظمة، 

تتراجع ن�شبة الم�شتفيدين اإلى الم�شتركين )ن�شبة الإعالة(. 

�صيا�صات حمّددة

ُتعتبر ال�شيا�شات العامة الثالث الواردة اأعاله جوهرية من اأجل تحديد 

الرزمة الإجمالية ال�شرورية لال�شتخدام المنتج على الم�شتوى الكلي 

ويمكن  الجتماعية.  الحماية  خالل  من  عادلة  مجتمعات  ولإن�شاء 

لكن  الجتماعي.  والحوار  الت�شميني  التمثيل  خالل  من  ذلك  تحقيق 

بما  العمل،  ب�شوق  خا�شة  باإجراءات  ال�شيا�شات  هذه  ا�شتكمال  يجب 

فيها �شيا�شات الهجرة، وبرامج �شوق العمل الن�شطة، والتعليم وتنمية 

ال�شيا�شات  هذه  وتطبيق  ت�شميم  ي�شتلزم  المقابل،  في  المهارات. 

في  والمعلومات  الإح�شاء  اأنظمة  في  تح�شينًا  والقطاعية  العامة 

المنطقة العربية.

4. تح�شين اإدارة الهجرة

من  العربية  المنطقة  في  العمل  لأ�شواق  مالزمة  �شمة  الهجرة  ت�شّكل 

�شمال اأفريقيا اإلى اأوروبا، ومن ال�شرق الأو�شط اإلى دول مجل�ص التعاون 

�شوريا  العربية ب�شورة غير ر�شمية مثاًل من  البلدان  وبين  الخليجي، 

اإلى لبنان اأو من م�شر اإلى الأردن. اإنها ق�شية اقت�شادية بقدر ما هي 

جميع  اإلى  بالن�شبة  الإن�شان  وحقوق  العمل  معايير  ق�شايا  من  ق�شية 

و�شروط مختلفة عن  باأجور  المهاجرين  ا�شتخدام  يتم  العّمال عندما 

ال�شروط الممنوحة اإلى العمال الوطنيين. في المقابل، تف�شل �شيا�شات 

العّمال  عن  مختلف  ب�شكل  المهاجرين  العّمال  تعامل  التي  الهجرة 

اإلى  ُي�شطرون  الذين  الأخيرين  حقوق  وحماية  احترام  في  الوطنيين 

ال�شائدة  وال�شروط  الظروف  وفق  بلدانهم  في  المناف�شة  خو�ص غمار 

بين  تمّيز  التي  ال�شيا�شات  توؤدي  كما  المهاجرين.  من�شاأ  بلدان  في 

العّمال الوطنيين والمهاجرين اإلى �شرذمة �شوق العمل، اأوًل بين العّمال 

والخا�ص  العام  القطاعين  بين  وثانيًا  المهاجرين،  والعّمال  الوطنيين 

نتيجة تف�شيل العّمال الوطنيين للوظيفة في القطاع العام. ويوؤدي هذا 

اإلى بروز �شغوطات مالية نتيجة تو�ّشع القطاع العام بالإ�شافة  بدوره 

يترتب  وما  العام  القطاع  في  الإنتاجية  وتدني  ال�شتخدام  فائ�ص  اإلى 

عن ذلك من ًاثار �شلبية على نوعية الخدمات العامة والجتماعية.

الهجرة لي�شت مجرد ق�شية من ق�شايا 
 

�شوق العمل، اإنما هي ق�شية اقت�شادية 

واجتماعية تحّدد الحقوق والنتائج 

للمهاجرين والمواطنين على حّد �شواء.

اإلى ذلك، ل يجب اأن تتوّجه �شيا�شات الهجرة اإلى اختيار اليد العاملة 

الرخي�شة على المدى الق�شير بل يجب اأن ت�شاهم في تنمية القت�شاد 

تفاقم  اأن  يمكن  ذلك،  وبغير  المهارات/الإنتاجية/الأجور.  العالي 

اإلى  العمل  اأ�شحاب  و�شول  اإتاحة  خالل  من  الفروقات  من  الهجرة 

مقابل  اأرباحهم،  زيادة  وبالتالي  متدنية  باأجور  المهاجرين  العّمال 

الحّد من الخيارات المتاحة اأمام العّمال الوطنيين وبالتالي تخفي�ص 

الإنتاجية  تت�ّشم  القت�شادي،  ال�شعيد  وعلى  ال�شتخدام.  من  دخلهم 

الوطنيين  العّمال  ذلك  عن  الناجم  الأجور  تدني  فيدفع  بالمحدودية 

اإلى ال�شتثمار في مجالت تعليم اأقل تطلبًا للجهد واإعمال الفكر، ما 

يوؤدي اإلى ظاهرة مراكمة ال�شهادات، وتعني حفز مواطني البلد على 

الح�شول على الحد الأدنى والأقل تطلبًا من التعليم الذي يلبي �شروط 

الح�شول على وظيفة في القطاع العام.

5. �شيا�شات ال�شتخدام ح�شنة الت�شميم وبرامج �شوق 

العمل الن�شطة

تكون  اأن  الن�شطة«  العمل  �شوق  »�شيا�شات  الم�شماة  لل�شيا�شات  يمكن 

وهي  والمنا�شب.  ال�شحيح  بال�شكل  ت�شميمها  تّم  حال  في  مجدية 

الوظيفي،  والإر�شاد  المهني،  والتوجيه  ال�شتخدام،  خدمات  ت�شمل 

ال�شغيرة  الموؤ�ش�شات  ودعم  العمل،  ب�شوق  ال�شلة  ذات  والمعلومات 

والمتو�شطة، و�شواها. وتكثر مثل هذه ال�شيا�شات والبرامج في المنطقة 

اأن  العربية لكنها �شعيفة من حيث ال�شتهداف والتنفيذ. لكن، يمكن 

تكون �شيا�شات �شوق العمل الن�شطة مفيدة في الت�شدي لأوجه الق�شور 

من  البطالة  من  النا�شئة  الكلفة  من  والحّد  العمل،  و�شوق  التعليم  في 

خالل ت�شهيل اإعادة النخراط في �شوق العمل وتعزيز الكفاءة والعدالة 

والإن�شاف.

عن  بدياًل  لي�شت  الن�شطة  العمل  �شوق  اأن �شيا�شات  من  وبالرغم 

ال�شيا�شات العامة المذكورة اأعاله و�شيا�شات التعليم المذكورة اأدناه، 

�شوق  في  المجموعات  بع�ص  اإدماج  اإعادة  في  ت�شاعد  قد  اأنها  اإل 

الإقليمية.  التطورات  طليعة  في  هم  الذين  ال�شباب  فيهم  بمن  العمل 

اأمام رواد الأعمال  اأن ي�شاهم تعزيز الفر�ص  وفي هذا الإطار، يمكن 

ال�شباب في تزخيم النمو القت�شادي وا�شتحداث فر�ص العمل ل�شالح 

على  ال�شرورية  التح�شينات  اإدخال  اإلى  الحاجة  تدعو  لذا  ال�شباب. 

البيئة التنظيمية من اأجل ت�شهيل عمل ونمو من�شًات الأعمال، وبخا�شة 

الموؤ�ش�شات ال�شغرى وال�شغيرة بما فيها تلك العاملة �شمن القت�شاد 

غير المنّظم.
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التحدي الإح�شائي اأهميًة خالل مراحل التطورات ال�شريعة وبخا�شة 

التطورات ال�شلبية كما في حالت الأزمات.

وي�شّكل غياب الإح�شائيات الجيدة ب�شاأن الرواتب والأجور وجهًا ًاخر 

�شوى  يتوافر  ول  اأبرزها.  يكن  لم  اإن  المنطقة  في  النق�ص  اأوجه  من 

وتركيبة  الأجور  م�شتويات  ب�شاأن  الإقليمية  المعلومات  من  القليل 

عائدات العمل، ناهيك عن التغييرات الطارئة عليها مع مرور الوقت. 

اإلى ذلك، ُي�شجل غياب البيانات المتعلقة بالعمالة الجزئية. وبالفعل، 

قد تخ�شر القيا�شات الر�شمية للبطالة معناها في حال ت�شخم حجم 

هذا  في  الإ�شارة  وتجدر  التعّطل.  حجم  اأو  المنّظمة  غير  الأن�شطة 

اإلى قيام عدد قليل من البلدان فقط باإدراج ال�شتخدام غير  ال�شياق 

فيما  والمن�شًات،  العاملة  بالقوى  الخا�شة  الم�شوحات  في  المنّظم 

اأجرت بلدان اأخرى موؤخرًا وب�شكل ع�شوائي م�شوحات لالقت�شاد غير 

المنّظم. وما لم يتم ح�شر حجم القطاع غير المنّظم واليد العاملة 

مهمًا  جزءًا  ال�شيا�شات  �شناع  يفّوت  قد  منه،  والخارجة  اإليه  الوافدة 

من جهود ال�شتخدام لدى المواطنين العاديين والتغييرات الحا�شلة 

في �شوق العمل.

الأخرى  الإح�شائية  المجالت  اإلى  اأي�شًا  اأكبر  اهتمام  اإيالء  ويجب 

مثل م�شوحات »المتابعة« القابلة للمقارنة، نظرًا لأهمية و�شع خطوط 

الأ�شا�ص من اأجل ر�شد التغييرات مع مرور الوقت. ويمكن اأن تكون هذه 

اأو  ا�شتعادية لالأحداث  القطاعات و�شاملة لأ�شئلة  الم�شوحات متعددة 

طولية، وهي الأف�شل. وهنا تجدر الإ�شارة اإلى وجود غياب �شبه كامل 

في هذا النوع الأخير من الم�شوحات في المنطقة. 

لحاجات  ومالءمتهما  والتدريب  التعليم  جودة  تنامي   .6

�شوق العمل

يزال  ل  التعليم،  مجال  في  والكبيرة  الأخيرة  الإنجازات  من  بالرغم 

جودته  و�شمان  التعليم  اإلى  الو�شول  تح�شين  اأمام  متاحًا  المجال 

ال�شياق عند  التوقف في هذا  العمل. ويجدر  وارتباطه بحاجات �شوق 

محدودية و�شول الفتيات اإلى �شوق العمل في بع�ص البلدان كالمغرب 

فهي  التعليم  جودة  اأما  ال�شحراء.  جنوب  اأفريقيا  ودول  واليمن 

ما  واإذا  العربية.  البلدان  جميع  في  العالمي  المتو�شط  عن  تنخف�ص 

اأّن الفروقات في عالمات الختبارات،  اأكثر، نجد  حّللنا هذه النتائج 

تكافوؤ  )عدم  المجتمعية  والخ�شائ�ص  العائلية  بالخلفية  تف�شر  والتي 

البلدان كم�شر ولبنان وتون�ص مقارنة  الفر�ص( مرتفعة في عدد من 

بدول اأمريكا الالتينية. 

العمل،  �شوق  لحاجات  مالءمة  اأكثر  ي�شبح  اأن  اأي�شًا  للتعليم  ويمكن   

اأن تكون المناهج موّجهة  وبخا�شة في القطاع الخا�ص. وعليه، يجب 

الظروف  تغير  ومتغيرة مع  الحديث،  الخا�ص  القطاع  الطلب في  نحو 

في هذا القطاع، وقادرة على اإتاحة التعليم الم�شتمر في حال عجزها 

الربط  يمكن  ال�شياق،  هذا  وفي  الم�شتقبلية.  التغّيرات  قراءة  عن 

اإ�شراك  خالل  من  اأف�شل  ب�شكل  العمل  و�شوق  وحاجات  التدريب  بين 

اأ�شحاب العمل في الت�شميم والتنفيذ والتمويل على حّد �شواء.

من  ن�شبيًا  عالية  بن�شب  باقترانه  وكمًا،  نوعًا  بالتعليم  الرتقاء  اإن 

ديمغرافية«.  »نعمة  اإلى  يوؤدي  اأن  يمكن  ال�شكان،  اإلى مجموع  ال�شباب 

وبالرغم من غياب التقديرات ب�شاأن تاأثير ارتفاع ن�شبة العّمال ال�شباب 

قد  التركيبة  هذه  اأن  ُيظن  اأنه  اإل  العربية،  المنطقة  في  والمتعّلمين 

�شاهمت بواقع الثلث في نمو ح�شة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

�شهدت  التي  الفترة  وهي  و1990،  العامين 1965  بين  ًا�شيا  �شرق  في 

نموًا اقت�شاديًا مرتفعًا.

7. تح�شين الإح�شائيات وتفعيل ر�شد وتقييم ال�شيا�شات 

والبرامج

مهمًا  عائقًا  والنوعية،  الكمية  حيث  من  المعلومات،  محدودية  ت�شّكل 

اأمام تحليل وت�شميم ال�شيا�شات في القت�شاديات العربية. بالإ�شافة 

وتقييم  ر�شد  عملية  لالإح�شاءات  الن�شبي  الغياب  يجعل  ذلك،  اإلى 

ويزيد  الأرجح.  نتائج مغلوطة على  وذات  والبرامج �شعبًة  ال�شيا�شات 

بالرغم من اأن مخرجات التعليم قد ل تعيق 
 

قابلية ال�شتخدام اإّل اأنها قد تتحول اإلى عائق 

في الم�شتقبل. من هنا �شرورة وجدوى تح�شين 

جودة التعليم ومالءمته لحاجات �شوق العمل.
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المتدنية وبالتالي زيادة اأرباحهم، مقابل الحّد من الخيارات المتاحة 

اأمام العمال الوطنيين وبالتالي تخفي�ض دخلهم من اال�ستخدام. وعلى 

ال�سعيد االقت�سادي، تعاني االإنتاجية من القيود ب�سبب اإقبال اأ�سحاب 

العاملة،  اليد  التكنولوجيا/الكثيفة  المتدنية  التقنيات  على  العمل 

تعليم  حقول  في  اال�ستثمار  اإلى  الوطنيين  العمال  يدفع  الذي  االأمر 

واخت�سا�سات اأقل تطلبًا للجهد واعمال الفكر من اجل الح�سول على 

وظيفة في القطاع العام.

بين  بالعالقة  المرتبطة  الق�سايا  درا�سة  اإلى  الف�سل  هذا  ي�سعى 

في  العمل  فر�ض  وا�ستحداث  الكلية  االقت�سادية  وال�سيا�سات  النمو 

اإلى  الف�سل  ويخل�ض  بالحوكمة.  المرتبطة  التمكين  عوامل  �سياق 

الحوكمة  بنى  �سعف  مع  المترافقة  الكلية  االقت�سادية  ال�سيا�سات  اأن 

اإلى حوافز اقت�سادية م�سوهة واإلى  الديمقراطية واالقت�سادية قادت 

اأنماط في التحّول الهيكلي تعيق خلق فر�ض العمل الالئق.

منو بطيء لكن �سرعة يف ا�ستحداث 

الوظائف

النفطية  الطفرة  �سريعة خالل  بوتيرة  االجتماعي  العقد  بناء  تّم  لقد 

للنفط  الم�سّدرة  البلدان  الواحد في  الفرد  �سّجل دخل  االأولى. حيث 

من  واأكثر  ال�ستينيات  اأواخر  في  اأمريكي  دوالر   2500 ناهز  ارتفاعًا 

5000 دوالر اأمريكي خالل ال�سبعينيات واأوائل الثمانينيات. ثم تراجع 

الفترة،  تلك  ال�سائدة  الم�ستويات  اأدنى من  يزال  الدخل حيث ال  هذا 

في   
3

الخليجي. التعاون  مجل�ض  دول  من  االأقل  على  واحدة  دولة  في 

اأعلى  م�ستويات  متوقع  غير  نحو  على  النمو  معدالت  �سّجلت  المقابل، 

في الدول العربية غير النفطية، حيث ت�ساعف الدخل الفردي ثالثة 

اأمثال مرتفعًا من نحو 500 دوالر في ال�ستينيات اإلى نحو 1500 دوالر 

في بداية الثمانينيات. ثم راوح دخل الفرد الواحد مكانه ليرتفع ببطء 

من جديد ابتداء من اأوا�سط الثمانينيات اأ�سوة باالقت�ساديات النفطية 

)الر�سم 1-1(.

العربية  البلدان  من  الكثير  �سهدت  الت�سعينيات،  اأواخر  ومنذ 

في  ال�سائع«  »العقد  ُي�سمى  ما  وبعد  ن�سبيًا.  �سريعًا  اقت�ساديًا  نموًا 

الثمانينيات، بلغ معدل النمو االقت�سادي في المنطقة 3.5 في المائة 

العقد  المائة في  ليتخطى 4.5 في  اإ�سافيًا  ارتفاعًا  �سّجل  ثم  �سنويًا. 

الذي اأف�سى اإلى الربيع العربي. لكن، بالرغم من اأن معدل النمو هو 

االأعلى من المنظور التاريخي اإال اأنه االأدنى بالمقارنة مع معدل النمو 

الالتينية  اأميركا  با�ستثناء  العالم  في  االأخرى  المناطق  في  ال�سائد 

في  الزيادة  اأن  اإلى  ال�سياق  هذا  في  االإ�سارة  وتجدر  )الر�سم 2-1(. 

دخل الفرد الواحد لي�ست مثيرة جدًا للده�سة في حال تّم اأخذ  النمو 

ال�سكاني بالح�سبان.

 الف�سل 1

 االإنتاج ونمو اال�ستخدام

مقّدمة

يعزو التقرير في اإحدى اأبرز خال�ساته المعوقات الماثلة في الما�سي 

القوى  على  الطلب  م�ستوى  اإلى  الالئقة  العمل  فر�ض  ا�ستحداث  اأمام 

العقد  طبيعة  الأن  والده�سة  العجب  ذلك  ُيثير  وال  وبنيته.  العاملة 

من  للمقربين  متزايدة  اأف�سليات  تعطي  كانت  القديم  االجتماعي 

النظام. في المقابل، لم تروج االإ�سالحات االقت�سادية المعتمدة منذ 

الفر�ض  تكافوؤ  خلق  اإلى  الرامية  لل�سيا�سات  كاف  ب�سكل  الت�سعينيات 

العامة  الخدمات  لتوزيع  اآلية  واإن�ساء  الخا�ض  القطاع  في  وال�سفافية 

اإلى الحاجات وا�ستحداث فر�ض  )بما فيها ال�سحة والتعليم( ت�ستند 

العمل للجميع. 

الحكومية  اال�ستثمارات  دور  من  االقت�سادية  االإ�سالحات  قّللت  لقد 

من  العامة  اال�ستثمارات  في  االنخفا�ض  عن  التعوي�ض  توقعت  الأنها 

اأكثر  الخا�سة  اال�ستثمارات  اأن  بذريعة  الخا�سة،  اال�ستثمارات  خالل 

وتلبي  االإنتاج  الربح في جانب  لمنطق  �ستخ�سع  الأنها  للتنمية  مراعاة 

توقعات الم�ستهلكين والباحثين عن عمل في الجانب االجتماعي. وبات 

اليوم ثابتًا اأن االإنفاق على البنى التحتية بواقع 1 في المائة من الناتج 

المحلي االإجمالي قد ي�ساهم على المدى الق�سير في توليد 87،000 

.
1

فر�سة عمل جديدة في م�سر و18،000 فر�سة عمل جديدة في تون�ض

لقد ف�سلت اال�ستثمارات الخا�سة في النهو�ض من كبوتها بعد االإ�سالح 

منذ الت�سعينيات، الأن اال�ستثمارات المحلية واالأجنبية ف�سلت قطاعات 

التعدين والعقارات ذات االأثر المحدود على اال�ستخدام. وعندما يكون 

في  الم�ساهمة  اإلى  تنحو  كانت  مبا�سر،  غير  تاأثير  اال�ستثمارات  لهذه 

زيادة الخدمات كالبناء وال�سياحة والتجارة. لكن، تبقى هذه القطاعات 

�سغيرة ن�سبيًا وجاذبة غالبًا للقوى العاملة غير المنّظمة التي ت�ساعف 

اال�ستخدام غير المنّظم في باقي القطاعات االقت�سادية.

تم  لو  اأكثر  بناًء  دورًا  تلعب  اأن  التجارية  ال�سيا�سات  باإمكان  كان  لقد 

توزيع  وتح�سن  النمو  على  تركز  اأو�سع  كلية  اقت�سادية  �سيا�سة  تطبيق 

االإنتاجية  تعزيز  ت�ساهم في  لم  ال�سيا�سات  لكن هذه  الوطني.  الدخل 

بقدر كاف اأو في تو�سيع نطاق القدرات ال�سناعية كما لم ت�ساهم في 

تحقيق التنمية القطاعية. اإذ جرى تطبيقها ب�سرف النظر عن اأثرها 

.
2

على اال�ستخدام وعن غاياتها االجتماعية

لقد تجاهل �سعي الم�ستثمرين اإلى تحقيق اإيرادات �سريعة على المدى 

الق�سير اأثر ال�سيا�سات على المدى الطويل لجهة تحقيق نمو اقت�سادي 

من  الالم�ساواة  تفاقم  المنظمة  غير  الهجرة  اإن  وم�سترك.  م�ستدام 

االأجور  ذوي  المهاجرين  اإلى  العمل  اأ�سحاب  و�سول  �سمان  خالل 
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. وبح�سب ما يظهر في الر�سم 1-3، بلغت مرونة اال�ستخدام/
4

العربي

االإنتاج في كل من االأقاليم العربية الفرعية �سعف مرونة اال�ستخدام/

االإنتاج في البلدان االآ�سيوية ذات االأداء االقت�سادي الجيد. وال يقل عن 

ذلك اأهميًة واقع اأن نمو اال�ستخدام في دول مجل�ض التعاون الخليجي 

لم ي�ستجب كثيرًا لنمو االإنتاج، مقارنة ببلدان ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، بالرغم من اتجاه خيارات اال�ستخدام في دول مجل�ض التعاون 

كان اأثر تدني النمو االقت�سادي في المنطقة العربية )مقارنة بالمناطق 

االأخرى( كبيرًا على اال�ستخدام، حيث بلغ معّدل تغّير ن�سبة اال�ستخدام 

العامين  بين   0.69 اال�ستخدام/االإنتاج(  )مرونة  االإنتاج  تغّير  اإلى 

في  التاريخي  المنظور  من  عاليًا  المعدل  هذا  وُيعتبر  و2010.   2000

تدريجيًا  تخف�ض  بداأت  عديدة  حكومات  اأن  حيث  العربية،  المنطقة 

اإلى حين قدوم الربيع  اأقله  من دورها كم�ستخدم في المالذ االأخير، 

الر�سم 1-1: تدني نمو ح�سة الفرد من الناتج المحلي االإجمالي في الدول العربية في الثمانينيات والت�سعينيات

نمو الناتج المحلي االإجمالي، 1970-2002 )الموؤ�سر 1985=100(
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الم�سدر: عبد وداوودي )2003(.

الر�سم  1-2: ت�سارع نمو الناتج المحلي االإجمالي في المنطقة العربية بعد العام 2000 لكنه ال يزال منخف�سًا عن المناطق االأخرى

معدل نمو الناتج المحلي االإجمالي �سنويًا بح�سب المناطق للفترة 2010-2000
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الم�سدر: منظمة العمل الدولية )2010 اأ( قاعدة بيانات االآفاق االقت�سادية العالمية في �سندوق النقد الدولي.



م
دا

خ
ست

�
ال

 ا
و
من

و
ج 

تا
الإن

 ا
:1

ل 
�س

ف
ال

32

ب�سكل طفيف مقارنة بمنطقة ال�سرق االأو�سط حيث بلغ المعدل ال�سنوي 

في   1.8 قدره  عالمي  متو�سط  مقابل  المائة  في  و1.2   1.5 تباعًا 

المائة.

الخليجي على نحو تقليدي اإلى االأن�سطة كثيفة العمالة. وال تزال هذه 

االأخيرة تعتمد على عدد كبير من اليد العاملة الوافدة.

اإن تدني معدالت النمو االقت�سادي ن�سبيًا وارتفاع ا�ستجابة اال�ستخدام 

نمو  تخّلف  يعني  االأخرى  بالمناطق  مقارنة  العربية  المنطقة  في 

االإنتاجية. وفي الواقع، �سّجل نمو االإنتاجية في المنطقة بين العامين 

2000 و2010 اأدنى الم�ستويات في العالم با�ستثناء اأميركا الالتينية. 

االإنتاجية  في  اأعلى  نموًا  اأفريقيا  �سمال  منطقة  �سّجلت  المقابل،  في 

الر�سم 1-3: ا�ستجابة اال�ستخدام لنمو المخرجات كانت كبيرة

مرونة اال�ستخدام/االإنتاج، 2010-2000
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الم�سدر: منظمة العمل الدولية )2010 اأ(. 

الر�سم 1-4: �ساآلة مكا�سب االإنتاجية في المنطقة العربية

متو�سط نمو االإنتاجية ال�سنوي )٪( 2000 - 2010
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الم�سدر: منظمة العمل الدولية، )2010 اأ(.
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 بالرغم من انح�سار ح�سة قطاعات التعدين وال�سناعات التحويلية 

القطاعات  هذه  في  اال�ستخدام  ح�سة  ازدادت  االإنتاج،  من  والطاقة 

المائة  في   6 وبواقع  المائة  في   10 بواقع  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  في 

في �سمال اأفريقيا، فيما راوحت مكانها عمليًا في دول مجل�ض التعاون 

منطقة  ت�سّجل  واليوم،  فقط(.  المائة  في   4 بواقع  )تراجع  الخليجي 

ال�سرق االأو�سط اأعلى ح�سة من اال�ستخدام في قطاع ال�سناعة )27 

في المائة( تليه دول مجل�ض التعاون الخليجي و�سمال اأفريقيا بـ22 في 

المائة )الر�سم 1-7(. وي�سير ت�سارع نمو ح�سة اال�ستخدام القطاعية 

االإنتاجية  تراجع  اإلى  ال�سناعة  في  االإنتاج  ح�سة  من  اأكبر  ب�سكل 

للنظرية  وفقًا  وذلك  الوقت،  مع مرور  ال�سناعي  القطاع  في  الن�سبية 

اإلى  القائلة باأن بنية ال�سناعات التحويلية في المنطقة العربية تميل 

المنتجات ذات القيمة الم�سافة المتدنية وباأن ن�سبة الت�سنيع اأقل من 

المتوقع في �سوء م�ستوى الناتج المحلي االإجمالي في المنطقة.

اأما قطاع الخدمات فهو الرابح االأكبر من حيث االإنتاج واال�ستخدام، 

ال�سنوات  المائة خالل  االإنتاج زهاء 50 في  اأن زادت ح�سته من  بعد 

الخليجي  التعاون  اأكبر في دول مجل�ض  النمو  وكان  االأخيرة  الع�سرين 

)74 في المائة( )الر�سم 7-1(.

واأهم النقاط في النقا�ض اأعاله هي االنت�سار الن�سبي للزراعة، وكذلك، 

واإن لم ُيذكر ذلك ب�سكل �سريح، دور القطاع العام كم�ستخدم: حيث 

في  المنّظم  اال�ستخدام  كبيرًا من  االأقل جزءًا  ي�ستوعب على  يزال  ال 

معظم  ن�ساأ  بيانات،  ب�ساأنها  تتوافر  التي  البلدان  في  لكن،  المنطقة. 

التغّيات القطاعية يف اال�ستخدام: مناعة 

قطاع الزراعة وتو�سيع قطاع اخلدمات

اإذا ما نظرنا اإلى تركيبة االإنتاج االإقليمية في المنطقة العربية، الحظنا 

تراجع ح�سة الزراعة من االإنتاج من نحو 7 في المائة خالل الن�سف 

الثاني من  الن�سف  المائة خالل  في  اإلى 6.4  الت�سعينيات  االأول من 

عقد الـ2000. وفي الفترة نف�سها، ازدادت ح�سة ال�سناعات التحويلية 

من 7.8 في المائة اإلى 9.8 في المائة. والأن قطاعي التعدين والطاقة 

في  المائة  في   43 نحو  من  ح�ستهما  تراجعت  االأكبر،  الخا�سر  كانا 

بداية الت�سعينيات اإلى 36 في المائة في اأواخر العقد 2000. اأما ح�سة 

الخدمات من االإنتاج فبلغت 38 في المائة خالل الثمانينيات، و40 في 

.
5

المائة في بداية العقد 2000 و43 في المائة في العام 2009 

تركيبة  على  القطاعية  االإنتاج  تركيبة  في  التغّيرات  اأّثرت  لقد 

اال�ستخدام القطاعية، حيث تراجعت ن�سبة اال�ستخدام في الزراعة في 

�سنة  الع�سرين  خالل  المائة  في  الـ20  ناهز  بمعدل  العربية  المنطقة 

الفائتة، وذلك في االأقاليم الفرعية الثالثة ولو بن�سب مختلفة. واإذا ما 

و�سعنا جانبًا حالة دول مجل�ض التعاون الخليجي حيث ُتعتبر القاعدة 

الزراعية محدودة، ت�سّكل الزراعة م�ستخدمًا مهمًا في �سمال اأفريقيا، 

في   22 مع  مقارنة  العمال  من  المائة  في   30 من  اأقل  ت�ستخدم  حيث 

المائة في منطقة ال�سرق االأو�سط.

كان تراجع ح�سة الزراعة من اال�ستخدام في �سمال اأفريقيا مع مرور 

الوقت طفيفًا )13 في المائة فقط(. ويبدو اأن الزيادة في ن�سبة الن�ساء 

العامالت في الزراعة )من 27 في المائة في العام 1999 اإلى 31 في 

المائة بحلول العام 2010( قد حالت دون تراجع ح�سة الزراعة من 

في  التقرير  هذا  وي�سير  اأفريقيا.  �سمال  في  اأكبر  ب�سكل  اال�ستخدام 

المتاحة  اال�ستخدام  اإلى محدودية فر�ض  مرحلة الحقة )الف�سل 2( 

يظهر   5-1 الر�سم  لكن  العربية  المنطقة  في  العامالت  الن�ساء  اأمام 

اأن الزراعة ت�ستوعب ح�سة اال�ستخدام على نحو غير متنا�سب مقارنة 

بالدخل في الدول العربية.

الر�سم 1-5: من منظور الدخل، ال يزال نمو اال�ستخدام في 

القطاع الزراعي مرتفعًا في المنطقة العربية

نمو اال�ستخدام ال�سنوي في القطاع الزراعي  )1995-2005( بح�سب البلد على 

اأ�سا�ض دخل الفرد

GDP per capita 2000 ($2005)

Annual employment growth in agriculture 1995-2005 
by country per capita income 
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الم�سدر: البنك الدولي )2010 اأ(

لقد خ�سرت الزراعة من ح�ستها من القيمة 
 

الم�سافة فيما تبقى المناطق الريفية مراكز 

للوظائف متدنية االإنتاجية واال�ستخدام 

غير المجزي والفقر المرتفع. ونظرًا اإلى 

القيود على االأرا�سي والمياه، يعجز القطاع 

الزراعي في المنطقة عن ا�ستيعاب فائ�ض اليد 

العاملة. وبالتالي، كان يجب منذ وقت طويل 

تحّول اليد العاملة عن القطاع الزراعي.
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القطاع اخلا�ص: ال يزال مكّباًل بعد 

االإ�سالحات

�سادت التوّقعات باأن ي�سّكل تعزيز دور القطاع الخا�ض جزءًا جوهريًا 

من االإ�سالحات االقت�سادية التي تمت في الكثير من البلدان العربية 

منذ الت�سعينيات. وحتى اليوم ثمة اعتراف باأهمية دور القطاع الخا�ض 

المعركة  اأن  �سحيح   .
7

وم�سترك م�ستدام  اقت�سادي  نمو  تحقيق  في 

النظرية الكامنة وراء هذا المقترح مح�سومة، لكن ما يهم من الناحية 

�سكل  وتحديد  الخا�ض  القطاع  لطاقات  العنان  اإطالق  هو  العملية 

التوازن الواجب بين القطاعين العام والخا�ض.

زيادة  اإلى  الرامية  الجهود  من  بالرغم  اأنه  اأدناه  النقا�ض  من  ويظهر 

الجهود  هذه  تفلح  لم  العربية،  المنطقة  في  الخا�ض  القطاع  اإنتاجية 

ال  وبالفعل،  االأخرى.  بالمناطق  مقارنة  المنطقة  موقع  تح�سين  في 

الموؤ�سرات  بع�ض  في  المراتب  اأدنى  تحتل  العربية  المنطقة  تزال 

الملكية  نقل  باالأحرى  اأو  الخ�سخ�سة  اقترنت  وبالتالي،  االأ�سا�سية. 

العامة اإلى القطاع الخا�ض بفتح ح�سابات راأ�ض المال وتر�سيد االإنفاق 

من خالل خف�ض االإنفاق على الخدمات االجتماعية بحجة اأّن القطاع 

اأقل  وبكلفة  اأكبر  بكمية  والخدمات  ال�سلع  اإتاحة  على  قادر  الخا�ض 

اأمام المواطنين. لكن، ف�سلت االإ�سالحات في الكثير من الحاالت في 

�سمان تكافوؤ الفر�ض في اال�ستخدام اأو الو�سول اإلى االأ�سواق والموارد 

والبيئة التنظيمية المحايدة ل�سالح االأفراد واالأعمال.

القطاع  في  الـ2000  عقد  كله خالل  يكن  لم  اإن  ال�سافي  اال�ستخدام 

. وفي الق�سم اأدناه، �سنتناول دور القطاع الخا�ض.
6

الخا�ض

النتائج  عن  الخا�ض  القطاع  دور  تنامي  ُي�سفر  لم  المقابل،  في 

فر�ض  ا�ستحداث  مع  االقت�سادي  النمو  مزامنة  حيث  من  المرجوة 

يقترن  زمنية،  مرحلة  اأي  ففي  االإنتاجية.  في  والتغييرات  العمل 

بين  توزيعها  باإعادة  اأو  الوظائف  بفقدان  العمل  فر�ض  ا�ستحداث 

الوظائف عن  االإنتاجية في�ستدعي تحّول  نمو  اأما  القطاعات.  مختلف 

القطاعات متدنية االإنتاجية اإلى القطاعات عالية االإنتاجية. وفي نهاية 

المطاف، ال يهّم عدد الوظائف الم�ستحدثة بل القطاعات التي تّم فيها 

ا�ستحداث الوظائف.

في  اال�ستخدام  مجال  في  والحّيزية  القطاعية  التغّيرات  ت�ساهم  لم 

ما  وبح�سب  االإنتاجية.  في  تحقيق مكا�سب  في  العربية  المنطقة 

من  الحّد  في  الزراعة  قطاع  في  اال�ستخدام  نمو  ي�ساهم  �سابقًا،  ورد 

المكا�سب النا�سئة من اإعادة توزيع القوى العاملة على قطاعي ال�سناعة 

والخدمات. وبالتالي، عندما ح�سلت التغّيرات الهيكلية في المنطقة 

العربية، اأدت »اإعادة توزيع القوى العاملة عبر القطاعات« اإلى خ�سائر 

في االإنتاجية تّم تعوي�سها جزئيًا من خالل المكا�سب المحققة »داخل 

و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  كان  وبالفعل،   .)6-1 )الر�سم  القطاعات« 

الهيكلي  »التغّير  ُي�سمى  ما  فيه  اأ�سفر  الذي  الوحيد  االإقليم  اأفريقيا 

المعزز لالإنتاجية« عن نتائج �سلبية. وفي المقابل، حققت اإعادة توزيع 

القوى العاملة بين القطاعات نحو ن�سف مكا�سب االإنتاجية )المرتفعة 

جداً( في اإقليم �سرق اآ�سيا والبا�سيفيك اأي 4.1 نقطة مئوية من اأ�سل 

النمو ال�سنوي البالغ 7.3 في المائة في اإنتاجية القوى العاملة الكلية 

بين العامين 1999 و2008. 

الر�سم 1-6: اإعادة توزيع فر�ض العمل بين القطاعات اأثرت �سلبًا على نمو االإنتاجية في المنطقة العربية

مكّونات متو�سط النمو ال�سنوي الإنتاجية القوى العاملة بح�سب االأقاليم، 2008-1999
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مالحظة: باالأزرق: اإعادة التوزيع بين القطاعات باالأحمر: التغييرات �سمن القطاعات

الم�سدر: كوت�سيرا ورونكوالتو )2012(.

معدالت الفقر مرتفعة في المناطق الريفية ولكن 
 

ال�سيا�سات الزراعية والبيئية اهتمت قلياًل بالمزارعين 

ا�سحاب المزارع ال�سغيرة. لم تكن االنظمة في 

المناطق الح�سارية مرتبطة باال�سواق العالمية 

و�سال�سل القيمة العالمية التي هي �سرورية للنمو.
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متدنية  فكانت  المناف�سة  اأما  الحكم.  من  المقربين  لم�سلحة  تم 

)الر�سم 1-8، الجدول ب( نظرًا ل�سيطرة عدد قليل من الموؤ�س�سات 

قليل  عدد  �سوى  يتاأ�س�ض  ولم  االإنتاج.  خط  على  اأو  معّين  قطاع  على 

اعتمدت  فيما  ج(،  الجدول   ،8-1 )الر�سم  الجديدة  ال�سركات  من 

اإدارة ال�سركات على الخبرة اأكثر منها على ال�سهادات )الر�سم 8-1، 

الجدول د(. اأما ال�سباب الديناميكي فقد هاجر اإلى الخارج.

لم تتاأثر البنى االقت�سادية التي اأن�سئت اإبان العقد االجتماعي القديم 

ال�سنوات  في  طبقت  التي  االقت�سادية  االإ�سالحات  نتيجة  كبير  ب�سكل 

الع�سرين االأخيرة. ويواجه القطاع الخا�ض معوقات مهمة بالرغم من 

تركيز االإ�سالحات على الخ�سخ�سة. ففي معظم الدول العربية، تعتبر 

الموؤ�س�سات التجارية عدم ا�ستقرار االقت�ساد الكلي، وانت�سار الف�ساد، 

وهيمنة الممار�سات الممانعة للتناف�سية، وارتفاع ال�سرائب )التي ُتعتبر 

بدورها �سرطًا م�سبقًا �سروريًا لدعم القطاع العام الكبير( من المعوقات 

االأ�سا�سية اإلى جانب ق�سايا العمل في دولتين من دول مجل�ض التعاون 

اإلى  يدعو  ما  وهذا   .)1-1 )الجدول  وُعمان  ال�سعودية  هما  الخليجي 

الده�سة الأن كال البلدين اإلى جانب الدول االأع�ساء االأربع االأخرى في 

المجل�ض تعتمد �سيا�سات هجرة تتيح لها الو�سول اإلى عدد غير محدود 

من العّمال االأجانب باأجور متدنية. وترتبط معظم هواج�ض العمل في 

اقت�ساديات دول مجل�ض التعاون الخليجي باالإجراءات االإدارية المختلفة 

التي ُتلزم ال�سركات با�ستخدام العّمال الوطنيين في محاولة للحّد من 

معدالت البطالة ال�سائدة في �سفوف المواطنين. 

كان معدل اال�ستثمار كن�سبة من الناتج المحلي االإجمالي متدنيًا عادة 

في المنطقة العربية، واالأدنى عالميًا في الثمانينيات لكن لي�ض بفارق 

كبير. وعلى مر ال�سنوات، لم يتح�ّسن معدل اال�ستثمار االإقليمي قيا�سًا 

بالمناطق االأخرى بل راوح مكانه بواقع 13 في المائة من الناتج المحلي 

المبذولة  الجهود  من  وبالرغم  اأ(.  الجدول   ،8-1 )الر�سم  االإجمالي 

واالمتيازات الممنوحة من اأجل ا�ستقطاب اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر، 

من  اأدنى  الفترة  تلك  منذ  العربية  المنطقة  في  اال�ستثمار  هذا  ظّل 

معظم االأقاليم االأخرى. وحتى هذه اال�ستثمارات، على تدنيها، ركزت 

على قطاعي التعدين والعقارات اللذين اجتذبا ثلثي اإجمالي اال�ستثمار 

االأجنبي المبا�سر بين العامين 2003 و2010. ونتيجة لذلك، انحرفت 

اال�ستثمارات الخا�سة عن م�سارها، ونتيجة اقترانها بتراجع م�ستويات 

النمو  متنا�سب على  ب�سكل  توؤثر  لم   ،
8

فعاليته العام ومحدودية  االإنفاق 

�سبيل  على  العمل.  فر�ض  ا�ستحداث  في  ت�ساهم  ولم  كما  االقت�سادي 

المثال، �ساهمت ال20 في المائة من اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر التي 

ذهبت اإلى قطاع ال�سناعات التحويلية في ا�ستحداث 55 في المائة من 

اإجمالي الوظائف ذات ال�سلة باال�ستثمار االأجنبي المبا�سر.

وعليه، يمكن اأن نعزي ف�سل المنطقة العربية في اال�ستثمار اإلى عدم 

مالءمة الظروف االقت�سادية الكلية التي اأعاقت اال�ستثمار في االأ�سول 

والبناء  العقارات  وكانت قطاعات  االإنتاجية.  نمو  دون  وحالت  الثابتة 

اأ�سا�سي  بالفائدة ب�سكل  للنمو، وقد عادت  والم�سارف والمال قاطرة 

على حفنة من الم�ستثمرين الأن تحويل المن�ساآت الحكومية اإلى خا�سة 

الر�سم 1-7: معظم اأرباح اال�ستخدام كانت في قطاع الخدمات

 ح�س�ض اال�ستخدام وتغّيرها بح�سب القطاع، 2010-1991
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مالحظات: )1( يبلغ المتو�سط العالمي لح�س�ض اال�ستخدام من ال�سناعة والخدمات 22 و43 في المائة تباعًا؛ )2( ال يعني تراجع ح�س�ض القطاعات �سمنًا تراجع اال�ستخدام في هذه القطاعات. على �سبيل 

 المثال، في منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، ارتفع اال�ستخدام، في ال�سنوات الع�سرين االأخيرة، بواقع 9 ماليين في قطاع الزراعة، واأكثر من 14 مليون في قطاع ال�سناعة و33 مليون في قطاع الخدمات.

الم�سدر: منظمة العمل الدولية )2011 ب و2012(
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هذا القرن قرابة الثلث في �سوريا و22 في المائة في تون�ض وزهاء 35 في 

المائة في االأردن وم�سر. اأما ح�سة القطاع العام من اال�ستخدام في 

القطاع غير الزراعي فقد �سّجلت م�ستويات اأعلى لتبلغ 42 في المائة في 

.
10

االأردن و70 في المائة في م�سر

لقد تفاقمت محدودية اإمكانيات القطاع الخا�ض مع ت�سّخم القطاع العام، 

حيث ت�ستاأثر االأجور في القطاع العام لوحدها بجزء ال ُي�ستهان به من 

الناتج المحلي االإجمالي، حتى لو ا�ستبعدنا االإنفاق الحكومي على موظفي 

. وبالرغم من �سح االإح�ساءات 
9

القطاع العام، بما فيها معا�سات التقاعد

عن الدول العربية في منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا فاإن ح�سة 

في   9.8( العالم  في  االأعلى  هي  االإجمالي  المحلي  الناتج  من  االأجور 

المائة مقارنة بالمتو�سط العالمي وقدره 5.4 في المائة(. وارتفاع فاتورة 

االأجور في هذه المنطقة يعود اإلى حقيقة اأن اال�ستخدام الحكومي مرتفع 

ن�سبيًا. لقد بلغت ح�سة القطاع العام من اإجمالي اال�ستخدام مع بداية 

الر�سم 1-8: موؤ�سرات مختارة من القطاع الخا�ض 
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أ. ركود معدالت االستثمارات الخاصة
‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG øe á°UÉÿG äGQÉªãà°S’G áÑ°ùf

ج. استحداث عدد قليل من المنشآت الجديدة
(äGƒæ°ùdG Ö°ùëH) á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG äBÉ°ûæe ôªY §°Sƒàe

د. تدني المؤهالت التعليمية في صفوف الكوادر ا دارية
…ƒfÉãdG º«∏©àdG á∏Môe Gƒªàj ⁄ øjòdG AGQóŸG áÑ°ùf

ب. تدني المنافسة في ظّل سيطرة عدد قليل من المنشآت
áYÉæ°üdG ´É£b ‘ á∏eÉ©dG á«∏ëŸG äBÉ°ûæŸG OóY §°Sƒàe

الم�سدر: البنك الدولي )2009( وم�سوحات تقييم مناخ اال�ستثمار. 

لم ُت�سفر االإ�سالحات االقت�سادية عن التحّول 
 

الهيكلي المتوقع وبقيت معدالت اال�ستثمارات 

متدنية وبقي القطاع الخا�ض المنّظم تحت 

�سيطرة حفنة من المن�ساآت في ظّل محدودية 

دخول من�ساآت جديدة اإلى ال�سوق.
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الر�سم 1-9: اال�ستثمار في ال�سناعات التحويلية خلق عددًا 

كبيرًا من فر�ض العمل 

تدفق اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر ح�سب القطاع والوظائف الم�ستحدثة فيه، 

 المنطقة العربية )2011-2003(

الدائرة الخارجية: ن�سبة الوظائف القطاعية الم�ستخدمة بف�سل اال�ستثمارات 

االجنبية المبا�سرة )٪(
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الم�سدر: ورقة اأ�سا�سية "الظروف االقت�سادية الكلية والتداعيات على �سوق العمل"

الر�سم 1-10: الح�سول على االأرا�سي معوق اأ�سا�سي اأو خطير 
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الم�سدر: البنك الدولي )2009(. 

اجلدول 1-1: القيود االأولوية اأمام القطاع اخلا�ض ا�ستنادًا اإىل م�سوحات املوؤ�س�سات خالل العقد 2000

�سورياال�سعوديةُعماناملغربلبناناالأردنم�سراجلزائر

االأر�ص 

الفل�سطينية 

املحتلة

اليمن

عدم ا�ستقرار الف�ساد

االقت�ساد 

الكلي

عدم ا�ستقرار 

االقت�ساد 

الكلي

معدالت الف�ساد

ال�سرائب

لوائح العمل 
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عدم ا�ستقرار 

االقت�ساد 

الكلي

املمار�سات 

غري النظامية 

اأو امل�سادة 

للتناف�سية

معدالت الف�ساد

ال�سرائب

كلفة 

التمويل

احل�سول على 

االأرا�سي

مهارات 

العمال 

وم�ستواهم 

التعليمي

تراخي�ض 

االأعمال

االإدارة 

ال�سريبية

عدم ا�ستقرار 

االقت�ساد الكلي
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احل�سول 
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املمار�سات غري 
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مهارات العمال كلفة التمويلالكهرباء
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الف�سادالف�سادالكهرباء
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على التمويل

عدم و�سوح 
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التنظيمية

املمار�سات غري الكهرباءالف�ساد
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النظام 
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 مالحظة: المعوقات م�سّنفة من االأكثر خطورة )ال�سف العلوي( اإلى االأقل خطورة. 

الم�سدر: البنك الدولي )2009(. 
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الوطنيين  ◊ العمال  هواج�ض  ا�ستيعاب  اإلى  الحكومة  ت�سعى 

القطاع  في  اال�ستخدام  وتوقعات  اال�ستخدام  فر�ض  وزيادة 

العام.

للعمال  ◊ الحوافز  من  القليل  �سوى  يتوافر  ال  كهذه،  بيئة  في 

الوطنيين من اأجل اال�ستثمار في راأ�ض المال الب�سري ولي�ض 

االكتفاء بتكدي�ض ال�سهادات.

يوؤدي ذلك اإلى تدني االإنتاجية اأي�سًا في القطاع العام نتيجة  ◊

تدني المهارات وفائ�ض العر�ض والبطالة الجزئية.

متدني  ◊ توازن  رهينة  االقت�ساد  ي�سبح  لذلك،  ونتيجة 

االإنتاجية.

القوى  ◊ جاذبية  وزيادة  االأجور  تدني  يعني  االإنتاجية  تدني 

العاملة المهاجرة، وبالتالي ا�ستمرار الحلقة المفرغة.

ُي�سكل  وبالتالي  لل�سوابط  الهجرة  تخ�سع  العالم،  بلدان  معظم  في 

العمال المهاجرون جرءًا ي�سيرًا من القوى العاملة يتّم عادة ا�ستيعابه 

في االقت�ساد الوطني والمجتمع، بخالف بع�ض البلدان العربية حيث 

الخا�ض،  القطاع  في  وبخا�سة  الوظائف،  بمعظم  المهاجرون  ي�ستاأثر 

وب�سروط  تدنيًا  اأكثر  باأجور  موؤقتين  كعمال  معهم  التعامل  وحيث 

وظروف ا�ستخدام اأقل بكثير من تلك المطّبقة على المواطنين. وفي 

هذه الحالة، ال يعاني العمال الوطنيون فقط من تدني االأجور بل اأي�سًا 

من �سروط وظروف اال�ستخدام ال�سائدة في بلدان المهاجرين االأ�سلية 

والتي بالكاد ُتعتبر مقبولة في بلدانهم.

�سدارة  تحتل  الهجرة  �سيا�سات  اإن  القول  المبالغ  من  يكون  ال  قد 

. لكن الحال 
12

الق�سايا في اقت�ساديات دول مجل�ض التعاون الخليجي

ال تختلف في بع�ض البلدان االأخرى غير الم�سّدرة للنفط في المنطقة. 

الناتج  نمو  حيث  من  ممتازًا  اأداًء  االأردن  �سّجل  المثال،  �سبيل  على 

حيث  المالية،  االأزمة  وقوع  حتى   2000 العام  منذ  االإجمالي  المحلي 

بلغ معدل النمو ال�سنوي 7 في المائة. وقد �ساهم ارتفاع معدل النمو 

االقت�سادي في ا�ستحداث عدد كبير من فر�ض العمل التي زادت بواقع 

50 في المائة مع مرور الوقت. لكن لم يكن ذلك كافيًا من اأجل الحّد 

مكانه  البطالة  معدل  راوح  حيث  االأردنيين،  �سفوف  في  البطالة  من 

طوال العقد الفائت عند 13 في المائة، وذلك ب�سبب ميل الطلب على 

ذوي  المهاجرين  العمال  ا�ستخدام  اإلى  الفترة  تلك  في  العاملة  اليد 

االأجور المتدنية اأكثر من العمال الوطنيين )الجدول 1-2، وال ت�سمل 

كبير  لعدد  العام  القطاع  ا�ستيعاب  ولوال  المهاجرين(.  االأرقام جميع 

اإلى اقت�ساديات  من االأردنيين )اأو ا�ستمرار هجرتهم، وب�سكل خا�ض 

البطالة  م�ستويات  لزادت  المزدهرة(،  الخليجي  التعاون  دول مجل�ض 

بالرغم من النمو االقت�سادي ال�سريع والزيادة الكبيرة في اال�ستخدام.

ومن االأ�سباب االأخرى الرتفاع فاتورة االأجور في منطقة ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اأفريقيا هي ارتفاع متو�سط االأجور في القطاع العام بواقع 30 

بواقع 20 في  بتدنيه  الخا�ض مقارنة  القطاع  اأكثر منه في  المائة  في 

. ونظرًا لهيمنة القطاع العام في �سوق 
11

المائة عن الم�ستوى العالمي

اأن ي�ستمر القطاع  العمل و�سعف القطاع الخا�ض، من غير الم�ستبعد 

الزراعي في ا�ستيعاب ن�سبة غير متنا�سبة من اال�ستخدام في المنطقة 

)الر�سم 1-5( فيما تغيب التناف�سية في مجال الح�سول على االأرا�سي 

)الر�سم 10-1(.

دور الهجرة االأ�سا�سي يف املنطقة

نتيجًة  اأنها  اإاّل  العمل،  اأّن الهجرة هي ق�سية من ق�سايا �سوق  �سحيح 

اأ�سا�سيًا  عاماًل  ُتعتبر  كما  االأ�سمل.  االقت�سادية  ال�سيا�سات  نتائج  من 

في فهم وظائف اأ�سواق العمل في المنطقة العربية، �سواء لجهة هجرة 

البلد.  اإلى  االأجانب  العمال  قدوم  اأو  الخارج  اإلى  المواطنين  العمال 

العاملة  القوى  لفائ�ض  بالن�سبة  اأمان  �سمام  الهجرة  ت�سّكل  وبالتالي، 

والنوع  العاملة من حيث الحجم  القوى  الناتج من تخّلف الطلب على 

عن توقعات الباحثين عن عمل. وقد اعتبرت الحكومات هذه الظاهرة 

اإيجابية من حيث اإ�سهامها في الحّد من البطالة واإتاحتها التحويالت 

على المدى الق�سير، بالرغم من نتائجها ال�سلبية على المدى الطويل. 

من جهة اأخرى، تتيح الهجرة الأ�سحاب العمل المحليين »قوى عاملة 

بكلفة زهيدة« لي�ض فقط في �سفوف المهاجرين بل واأي�سًا في �سفوف 

العمال الوطنيين الذين تراجعت اأجورهم نتيجة تنامي عر�ض القوى 

العاملة في ظل عدم الفعالية في �سبط تدفق المهاجرين. وقد مار�ست 

موا�سلة  اأجل  من  العام  القطاع  على  ال�سغط  للهجرة  المقاربة  هذه 

اأدنى  اإلى نتائج اال�ستخدام  التوظيف ودفع االأجور المرتفعة، وتف�سي 

من النتائج المتوقعة في حال اعتمد العمل على عر�ض القوى العاملة 

المحلية والطلب على القوى العاملة التناف�سية.

يمكن  مفرغة  حلقة  اإلى  المنفتحة  الهجرة  ديناميكية  تف�سي  وعليه، 

و�سفها كاالآتي:

اإلى  ◊ اأدنى  اأجور  بدفع  ت�سمح  التي  الهجرة  �سيا�سات  ت�سّجع 

ا�ستخدام  على  المواطنين  اأجور  من  المهاجرين  العمال 

تقنيات كثيفة العمالة في القطاع الخا�ض.

توؤدي هذه التقنيات كثيفة العمالة اإلى تدني اإنتاجية القوى  ◊

العاملة.

يوؤدي تدني اإنتاجية القوى العاملة اإلى تدني االأجور المتاحة  ◊

اأي�سًا اأمام العمال الوطنيين في القطاع الخا�ض.

الحوافز  ◊ زيادة  اإلى  الخا�ض  القطاع  في  االأجور  تدني  يوؤدي 

في  وظيفة  عن  البحث  اإلى  الوطنيين  العمال  تدفع  التي 

القطاع العام.
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اإحراز  تّم  البيئية، فقد  الناحية  اأما من  التعبير وم�ساءلة الحكومات. 

تقّدم طفيف في مجالي المياه واالأمن الغذائي. اأما ق�سايا ال�سيا�سات 

والطاقة  االأغذية  عن  الدعم  برفع  ومرتبطة  متنوعة  فهي  المحّددة، 

و�سوء ت�سميم االإ�سالحات في نظام التعليم.

ق�سية  ب�سبب  اجتماعية  ا�سطرابات  تحدث  اأن  ما  ذلك،  على  عالوة 

اأخرى. وهنا  تت�سبب بمزيد من اال�سطرابات ب�سبب ق�سايا  ما، حتى 

ال يمكن ا�ستبعاد التاأثيرات العابرة للحدود في المنطقة العربية كما 

تون�ض  في  والفريدة  االأخيرة  االنتفا�سة  تداعيات  خالل  من  تجّلى 

على  التطاول  تّم  عندما  متواتر  ب�سكل  جرت  التي  االأخرى  واالأحداث 

القيم الثقافية الم�ستركة بين بلدان مختلفة.

لي�ض ثمة نماذج علمية قادرة على تف�سير العالقات ال�سببية التي تف�سي 

اإلى اال�سطرابات االجتماعية. اأواًل، لي�ض وا�سحًا كيفية تحديد المتغّير 

التابع وباأي درجات. ثانيًا، لي�ست العوامل الكامنة وراء اال�سطرابات 

الظروف  على  منيعة  اأو  البع�ض  بع�سها  عن  م�ستقلة  االجتماعية 

الخارجية.

وال يّدعي التقرير الحالي االإجابة عن كل هذه الق�سايا، لكن نتائجه 

 التي حّددت العوامل 
13

تتما�سى اإلى حّد كبير مع نتائج االأبحاث االأخيرة

التالية كمحّددات اأ�سا�سية لال�سطرابات االجتماعية:

عدم الم�ساواة في الدخل واإدراك الظلم: فاإدراك الفروقات  ◊

االقت�سادية واالجتماعية وتنامي التهمي�ض االجتماعي يترك 

في  ي�ساهم  وبالتالي  االجتماعية  اللحمة  على  �سلبيًا  اأثرًا 

اال�سطرابات االجتماعية في المنطقة العربية.

الموازنة:  ◊ وتخفي�ض  العامة  المالية  اأو�ساع  ت�سحيح 

اأو  اإلى تنامي عدم االأمان الفعلي  اإجراءات التق�سف  اأف�ست 

وحدوث  االجتماعي  اال�ستقرار  غياب  اإلى  وبالتالي  المدرك 

االحتجاجات.

ب�ساأن  ◊ الجماعي  االإحباط  جانب  اإلى  الغذاء:  اأ�سعار  ارتفاع 

العملية الديمقراطية، �سّكل ارتفاع اأ�سعار الغذاء اأي�سًا �سببًا 

من اأ�سباب التطورات المرتبطة بالربيع العربي.

اإلى  ◊ الدولة  فيها  لجاأت  التي  البلدان  في  الدولة:  طغيان 

اأجل  من  والجي�ض(  )ال�سرطة  للقوة  المفرط  اال�ستخدام 

على  التركيز  من  بداًل  االجتماعية  االنتفا�سات  معالجة 

تفاقمت  اال�سطرابات،  وراء  الكامنة  الفعلية  االأ�سباب 

االأو�ساع وزادت �سوءًا.

وجود �سكان متعّلمين لكن م�ستاءين: زاد تنامي عدد ال�سباب  ◊

المتعّلم في بع�ض الدول العربية من زخم االحتجاجات.

ا�ستخدام  ◊ �ساعد  الجماهيري:  االإعالم  و�سائل  انت�سار 

االإنترنت في تنظيم االحتجاجات ولعب دورًا وا�سحًا في وقوع 

اال�سطرابات االأخيرة.

اجلدول 1-2: منو اال�ستخدام )باالأرقام( يف االأردن، 2009-2000

125،196القطاع العام

190،150القطاع اخلا�ص

-3،139القطاعات االأخرى

312،206اإجمايل االأردنيني

225،128اإجمايل غي االأردنيني

مالحظة: ي�سمل غير االأردنيين فقط حملة اإجازات العمل )مثاًل ال ت�سمل االأرقام العمال 

 المنزليين، والمهاجرين من دون اأوراق(

الم�سدر: منظمة العمل الدولية )2011 اأ(. 

الدول  بع�ض  في  المتبعة  االإ�سالحات  نوع  عن  االأردنية  الحالة  تعّبر 

العربية خالل العقدين االأخيرين، فهي اإ�سالحات موّجهة نحو اأهداف 

ال�ستدامة  يكترثون  ال  الذين  الم�ستثمرون  ين�سدها  المدى  ق�سيرة 

وعدالة النمو االقت�سادي.

كما تنم الحالة االأردنية عن عدم قدرة �سيا�سات العمل لوحدها على 

معالجة الق�سايا المنهجية الخا�سة بالبطالة والبطالة الجزئية، حيث 

القوى  وزارات  اخت�سا�ض  خارج  الكلي  الم�ستوى  على  اعتمادها  يتم 

العاملة/العمل في اأغلب االأحيان، بالرغم من اأهميتها في خلق فر�ض 

العمل. وعندما ال يكون النموذج التنموي االقت�سادي ت�سمينيًا ومقترنًا 

ب�سيا�سات منفتحة للهجرة، يكون الباحثون عن عمل هم االأكثر ت�سّررًا. 

على  اأف�سل  بحال  اأنف�سهم  العمل  اأ�سحاب  يكون  ال  قد  جهتهم،  ومن 

المدى االأطول. وهنا ُيطرح ال�سوؤال التالي: ما مدى ا�ستدامة النموذج 

الذي ال ي�سهم في الحّد من البطالة؟ وفي حال اأفلح النموذج في الحّد 

من البطالة، ما مدى ا�ستجابة االأجور لتطّلعات المواطنين؟ وفي حال 

عدم ا�ستدامة النموذج، تبرز اال�سطرابات االجتماعية في ظّل غياب 

اآليات موؤ�س�سية لف�ض النزاعات.

اال�سطرابات  االجتماعية: جمر حتت الرماد

بالق�سايا  الرتباطها  معقدة  ظاهرة  االجتماعية  اال�سطرابات  ُتعتبر 

والبيئية  والتكنولوجية  وال�سيا�سية  والديمغرافية  االقت�سادية 

بالمنطقة  ال�سلة  وثيق  �سبق  ما  وكل  �سواء.  حد  على  وال�سيا�ساتية 

العربية.

العاملة  اليد  على  الطلب  تدني  اأي  التكنولوجية،  البطالة  جانب  فاإلى 

ال�سلة  ذات  الق�سايا  تلعب  العاملة،  لليد  الموفرة  االبتكارات  نتيجة 

في  اأما  االجتماعي.  التوا�سل  و�سائل  خالل  من  دورًا  بالتكنولوجيا 

المجال االقت�سادي، فقد ف�سلت االإ�سالحات المحلية في تحقيق نمو 

مرتفع يزيد الدخل الفردي ويتيح المنافع اأمام اأكثرية ال�سكان. والقت 

محدودًا  نجاحًا  العولمة  عملية  في  اأكبر  ب�سكل  الم�ساركة  محاوالت 

ب�سكل عام، فيما اأف�ست من جهة اأخرى اإلى ا�سطرابات نتيجة اعتماد 

من  ال�سعبي  اال�ستياء  اإذكاء  واإلى  للتجارة  مت�سّرع  تحرير  �سيا�سات 

ال�سيا�سية،  الناحية  ومن  االأجنبية.  الحكومات  فيها  بما  الحكومات، 

حرية  حيث  من  العالم  في  المراتب  اأدنى  في  المنطقة  بلدان  حّلت 
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40 االنتفا�سة  زمن  في  تون�ض  في  العوامل  العديد من هذه  اجتمعت  وقد 

هذا  في  الواردة  االأدلة  مقارنة  ولدى  عام،  وب�سكل   .)1-1 )االإطار 

اال�ستخال�ض  يمكن  لال�سطرابات،  المحتملة  المحّددات  مع  التقرير 

االإطار 1-1: من بطل اإقت�سادي اإقليمي اإىل قائد التحّول ال�سيا�سي

غير  االإقت�سادية  االأنظمة  ه�سا�سة  على  �ساطعًا  مثااًل  تون�ض  ُتعتبر 

يعتمد  ال  االإقت�سادية  االأنظمة  فنجاح  الت�سمينية؛  اأو  الت�ساركية 

على اأهداف وا�سحة وغايات معقولة وح�سب بل يحتاج اإلى مقبولية 

اإجتماعية على حد �سواء من خالل توخي الت�سمينية والت�ساركية.

اأدائه  ب�سبب  طويلة  لفترة  التون�سي  االإقت�ساد  على  الثناء  تم  لقد 

تون�ض  حّلت  حيث  المتنامية،  وتناف�سيته  القوي  الكلي  االإقت�سادي 

قبل  االإقت�سادية  الموؤ�سرات  بع�ض  حيث  من  متقدمة  مراتب  في 

القوي  االإقت�سادي  النمو  �ساهم  المقابل،  في  االإنتفا�سة.  حدوث 

والبيئة االإقت�سادية الكلية الم�ستقرة ظاهريًا في تمويه المح�سوبيات 

بالتهمي�ض  ال�سعور  وزيادة  قلة  يد  في  الثروات  وترّكز  ال�سيا�سية 

البطالة  بقيت  المقابل،  في  المواطنين.  �سفوف  في  واالإجحاف 

طموحات  من  االإنتقا�ض  تم  فيما  الوقت  مرور  مع  االإرتفاع  �سديدة 

الفروقات  ظل  في  ال�ساعدة  المتو�سطة  والطبقة  المثقف  ال�سباب 

ال�سائدة بين مختلف االأقاليم والمناطق. وبالتالي، جاء حرق البائع 

الجوال لنف�سه اإحتجاجًا على ف�ساد الم�سوؤولين المحليين لي�سعل فتيل 

االأحداث التي قادت اإلى اإنتفا�سة 14 كانون الثاني/يناير 2011 وما 

لحقها من تداعيات في المنطقة.

ات�سم  الذي  االأخير  العقد  الم�ستحدثة خالل  الوظائف  اأكثرية  كانت 

المهارات.  متدنية  االإنتفا�سة  قبل  االإقت�سادي  النمو  وتيرة  بت�سارع 

في المقابل، اإرتفعت االأجور الفعلية �سنويًا بواقع 2 في المائة مقابل 

بداية  وبحلول  المائة.  في   50 بواقع  �سنويًا  االإنتاجية  نمو  متو�سط 

االإنتفا�سة، ت�سارع نمو معدالت البطالة لتبلغ 19 في المائة بالمقارنة 

في  البطالة  م�ستويات  بلغت  فيما  عامين،  منذ  المائة  في   15 مع 

�سفوف خريجي الجامعات 22 في المائة )بالمقارنة مع 14 في المائة 

في العام 2005(. وبوجه الخ�سو�ض، �سهد عدد العقود الموؤقتة التي 

الذي  الوقت  في  اإرتفاعًا  وظيفي  اأمن  دون  من  متدنية  رواتب  تتيح 

�سهد فيه التح�سيل العلمي في �سفوف القوى العاملة تزايدًا على حد 

والموؤهالت  المهارات  اأ�سحاب  الهجرة من  اعداد  ت�ساعفت  �سواء. 

مع مرور الوقت. 

القرارات  حيث  من  الحكومة  �سبابية  اأرخت  اأخرى،  جهة  من 

االإ�ستثمارية بظاللها على الكفاءة في تخ�سي�ض الموارد واالإن�ساف، 

حيث كانت الحكومة تتحكم بن�سبة كبيرة من القرارات االإ�ستثمارية  

وبمعظم القرارات تقريبًا ذات ال�سلة بـ »القطاعات االإ�ستراتيجية«. 

المائة  بن�سبة 1.2 في  الخا�سة  االإ�ستثمارات  المقابل، تراجعت  في 

الم�ساندة  االإ�سالحات  اإطالق  اإثر  المحلي  الناتج  اإجمالي  من 

االأعمال  اأرباح  ارتفاع  رغم  الت�سعينيات  بداية  في  ال�سوق  الإقت�ساد 

ووجود �سيا�سات حكومية ترمي اإلى تعزيز االإ�ستثمارات ودعم القطاع 

الخا�ض. 

وبالتالي  العمل  �سوق  تحديات  معالجة  اإلى  الحاجة  تدعو  هنا  من 

التركيز ب�سكل اأكبر على ت�سجيع ا�ستحداث فر�ض العمل في القطاع 

الخا�ض، وتح�سين اآليات الحوار االإجتماعي، وتح�سين تغطية وكفاءة 

حتى  تكن  لم  ال�سيا�ساتية  االإ�ستجابات  لكن  االإجتماعية.  الحماية 

خجولة  العالمية  لالأزمة  االإ�ستجابة  جاءت  حيث  مالئمة،  ال�ساعة 

وتلكاأت عن معالجة الق�سايا الهيكلية القائمة في �سوق العمل. وفي 

 17 من  عمل  خطة  االإنتقالية  الحكومة  اإعتمدت  االأخيرة،  المرحلة 

نقطة وخطت خطوة اإ�سافية باتجاه اإعادة تن�سيط وتنفيذ مجموعة 

ل�سالح  وبخا�سة  الوظائف،  ا�ستحداث  اإلى  الرامية  االإجراءات  من 

اإجراءات ملطفة  ال�سباب، لكنها كانت بمعظمها من حيث التعريف 

طويلة  �سيا�سات  اإعتماد  ال�سروري  من  لذا  الق�سير.  المدى  على 

الموؤ�س�سية  االإ�ستجابة  ب�ساأن  اإجتماعي  حوار  اإطالق  واالأهم  االأمد، 

لغياب الم�ساواة من حيث حاجات �سوق العمل. 

الفعلي  المعدل  ُيعتبر  للعمال،  االإجتماعية  الحماية  اإلى  بالن�سبة  اأما 

ما  القانوني،  المعدل  من  بكثير  اأدنى  اأواًل  التاأمين  خطة  لتغطية 

يعني عدم ا�ستفادة الكثير من المواطنين من التقدمات واالإعانات 

ووجود فروقات كبيرة بين الخطط المتاحة اأمام مجموعات مختلفة 

�سريحة  االإجتماعية  الم�ساعدات  برامج  ت�ستثني  ثانيًا،  العمال.  من 

االإ�ستحقاق،  معايير  و�سوح  عدم  ب�سبب  وذلك  الفقراء،  من  كبيرة 

ترخي  هذا،  اإلى  االأ�سر.  من  الكثير  ت�سجيل  دون  يحول  الذي  االأمر 

لخطط  المالية  االإ�ستمرارية  على  بظاللها  الديموغرافية  ال�سغوط 

التقاعد الوطنية التي تعاني اأ�ساًل من العجز والق�سور. وبالرغم من 

ارتفاع معدالت البطالة، ال تتوافر اإعانات التاأمين على البطالة. في 

البطالة، على �سكل م�ساعدات  اإعانات  توفير  الدولة  تولت  المقابل، 

العاطلين عن  اإجتماعية، لكنها لم ت�سمل �سوى �سريحة �سغيرة من 

العمل، مثاًل، 3 في المائة من العاطلين عن العمل في العام 2008، 

اأي ما ي�ساوي 13.000 �سخ�ض فقط.

في �سوء ما تقّدم،  تحتاج تون�ض اإلى نموذج جديد للنمو ي�ساعد في 

ال�سفافية  وزيادة  ال�سباب،  ل�سالح  العمل  فر�ض  ا�ستحداث  ت�سجيع 

والم�ساءلة وتح�سين الحوار االإجتماعي. وهنا يكمن التحدي بالن�سبة 

اأجل بناء مجتمع م�ستدام من الناحية  اإلى تون�ض في الم�ستقبل من 

االإجتماعية.

الم�سدر: منظمة العمل الدولية )2011(. 

باأن زيادة الدخل الفردي في جميع البلدان العربية عمليًا كانت االأدنى 

فقد   .
14

الوقت مرور  مع  الحكم  تراجع جودة  مع  وترافقت  العالم  في 

والع�سرين في ظّل تردي  الحادي  القرن  المنطقة  بلدان  دخلت جميع 
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م�سالح  الءم  الذي  االأمر   - ال�سرف  اأ�سعار  قيمة  تقدير  في  بالغت 

الجهات الم�ستوردة التي تتمتع بعالقات وثيقة اأي�سًا مع نخب االأنظمة.

وتّم تجاهل اأثر هذه المقاربة على اال�ستثمار في القطاعات االإنتاجية 

وعلى تناف�سية المنتج المحلي في االأ�سواق العالمية، مثلما تم تجاهل 

النقدية  ال�سيا�سات  فت  وحرِّ الم�ستوردة.  االأغذية  اأ�سعار  على  االأثر 

من  المقّربين  مي�ّسرة  قرو�ض  تقديم  بهدف  المالي  القطاع  وعمليات 

الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة الم�سوؤولة عن  الحكم، فيما حرمت 

ا�ستحداث معظم الوظائف من الح�سول على القرو�ض الحكومية.

اأدنى  وبلوغها  المواطنين  لدى  التعبير  وحرية  الحكومات  م�ساءلة 

حرية  قيا�ض  اإ�سكالية  من  وبالرغم   .
15

)11-1 )الر�سم  الم�ستويات 

وجود  تبرز  االأرقام  اأن  اإال  الر�سم،  �سمن  الواردة  التعبير/الم�ساءلة 

�سهدت  عربية  بلدان  خم�سة  في  والم�ساءلة  التعبير  م�ستويات  اأدنى 

انتفا�سات �سعبية )وهي م�سر وليبيا و�سوريا وتون�ض واليمن(.

�سملت  ال�سيا�سية،  الحوكمة  ال�سعف في مجال  اإلى مواطن  باالإ�سافة 

ال�سيا�سات  توجيه  اإعادة  الثمانينيات  منذ  االقت�سادية  االإ�سالحات 

وجذب  الت�سخم  لمكافحة  االأولوية  اإعطاء  مع  الكلية  االقت�سادية 

روؤو�ض  وتدفق  التجاري  االنفتاح  وزيادة  المبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار 

للحكومات  االقت�سادي  الدور  انح�سر  االأ�سواق،  تحرير  ومع  االأموال. 

وتراجعت اأهمية اال�ستخدام الكامل وتوزيع الدخل ب�سكل عادل.

الموارد  بتخ�سي�ض  البلدان  قيام  مع  الكفاءة  مكا�سب  توقع  تم  لقد 

تما�سيًا مع »ميزتها التناف�سية«. لكن �سيا�سات التقييد التي ا�ستهدفت 

الت�سخم، بناء على الن�سائح والم�ساعدات الدولية في اأغلب االأحيان، 

الر�سم 1-11: تّدني نمو الدخل وحرية التعبير والم�ساءلة في الدول العربية

Per capita income growth 2000-2010 (%) versus index of voice and accountabilityالنمو ال�سنوي لح�سة الفرد من الناتج المحلي االإجمالي )في المائة( 2000-2011 مقابل حرية التعبير والم�ساءلة - موؤ�سر 2010
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الم�سدر: قاعدة بيانات موؤ�سرات الحوكمة العالمية؛ 

ال يمكن ف�سل االنتفا�سات ال�سعبية عن 
 

ال�سيا�سات االقت�سادية، وعن فقاعات 

االأغذية واالإ�سكان، وعن اإحباط ال�سكان 

المتنامين علمًا وثقافة والرد الجائر على 

مطالب المواطنين بالعدالة االجتماعية.
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مراحل  اأّدت  عامة،  وب�سورة  المحلية.  االإنتاج  �سبكات  في  دمجها 

اإ�سعاف  اإلى  البطالة،  معدالت  بارتفاع  مقرونة  الطويلة،  االنكما�ض 

قدرة التفاو�ض لدى العمال المنظمين في نقابات واإلى خف�ض ح�سة 

االأجور في الدخل الوطني )الر�سم 3-2(. وقد �سّجع ذلك على االتجاه 

ب�سكل اأكبر نحو »المرونة في اأ�سواق العمل«، ما زاد من ال�سغط على 

اآثار �سلبية على نمو الطلب المحلي.  االأجور وما يترتب عن ذلك من 

المعتمدة  القطاعات  في  االأجور  تدني  قوبل  ذلك،  من  الرغم  على 

االإطار 1-2: حترير االأ�سواق واال�ستخدام

ال ُيمكن الف�سل بين م�سكلة اال�ستخدام والفقر، وبالتالي االنتفا�سات 

وبين االإ�سالحات وال�سيا�سات االقت�سادية التي �سادت في المنطقة 

العربية في العقود االأخيرة. لقد �سّجع ا�ستمرار اأ�سولية ال�سوق}بين 

ال�سبب  باأن  تف�سيرات  و�سع  على  ال�سيا�سات  و�سّناع  االقت�ساديين 

الحوكمة  �سعف  هو  االقت�سادية  العربية  االإخفاقات  وراء  العميق 

اأرجاء  في جميع  المختلفة  التجارب  اأن  بيد  والموؤ�س�سية.  ال�سيا�سية 

في  الق�سور  اأوجه  تكاثر  ب�سبب  ال�سوق  اأ�سولية  بف�سل  اأنباأت  العالم 

رزمة ال�سيا�سات بحّد ذاتها، حيث ا�ستندت هذه الرزمة اإلى نظرية 

خاطئة ب�ساأن االأ�سواق المثالية عو�سًا عن درا�سة االأ�سواق الفعلية في 

ب�سبب  بالتوزيع  ال�سلة  ذات  الق�سايا  تجاهلت  فيما  النامية،  الدول 

افترا�ض مغلوط عن االأثر االنت�ساري وب�سبب غياب دولة ت�ساند عقدًا 

اجتماعيًا مع جميع المواطنين.

على   2011 العام  حتى  الحاكمة  الحكومات  اأكثرية  رّكزت  ولقد 

اقت�ساديًا  الموؤثرة  والكتل  والم�ستثمرين  الدول  دعم  على  الح�سول 

تحقيق  وتّم  واالإقليمية.  الدولية  المالية  الموؤ�س�سات  تاأييد  وعلى 

اقت�سادي  ت�سحيح هيكلي  برامج  اعتماد  اأو  تعميم  ذلك من خالل 

تقليدية تنباأت ب»تحرير قوى ال�سوق الحر واإزالة اإجراءات التنظيم 

وّفر  الذي  االأمر  وثقيلة،  بالية  باعتبارها  الحكومية  والتدخالت 

غالبًا  اقترن  الذي  لحكمها  الدعم  لح�سد  والم�سروعية  الموارد 

اإلى  اأ�سف  االإن�سان.  لحقوق  �سارخة  وانتهاكات  قمعية  �سيا�سة  مع 

ال�سّيقة  الم�سالح  تعزيز  على  الحكومات  من  العديد  رّكزت  ذلك، 

الحليفة  النخبة  تخدم  التي  والمال  االأعمال  بعالم  ال�سلة  ذات 

الفعاليات  من  المقربة  والمجموعات  والعائالت  الحاكمة،  للطبقة 

االقت�ساد  من  الدولة  ان�سحاب  ورغم  وعليه،  الموؤثرة.  االقت�سادية 

في مرحلة ما بعد اال�ستعمار، فاإنها بالمقابل تحالفت مع »االأ�سواق« 

بطريقة اأ�سرت بالمجتمع باأ�سره.

وبع�ض النظر عما اإذا كانت اإخفاقات ال�سيا�سة االقت�سادية الليبرالية 

العولمة  قوى  فاإن  العربي،  الربيع  وراء  االأهم  العامل  هي  الجديدة 

لفهم  مهمة  عوامل  كلها  المحليين  والحكم  ال�سيا�سي  واالقت�ساد 

االقت�سادية  الم�سكلة  �سلب  يكمن  اأخرى،  وبعبارة  الظاهرة.  هذه 

النماذج  وفي  االقت�سادية  الخيارات  في  المنطقة  في  واالجتماعية 

المعتمدة من االأنظمة في اإطار حكم غير �سفاف اإلى جانب انحطاط 

لتنمية  )روؤية/اإ�ستراتيجية(  م�سروعًا  اأهملت  التي  الدولة  اإدارة 

وطنية ت�ساركية ومعنية ب�سوؤون الطبقات الفقيرة اأو المتدنية الدخل 

التي ت�سكل ال�سواد االأعظم في هذه المجتمعات.

في �سوء ما تقّدم، تحتاج ال�سيا�سات الم�ستقبلية اإلى اإ�ستراتيجيات 

واال�ستثمار  التجارية  ال�سيا�سات  ت�سّكل  مّت�سقة،  وطنية  اقت�سادية 

تنموي.  واإطار  كلية  اقت�سادية  �سيا�سة  �سمن  اأداوت  فيها  االأجنبي 

وتوزيع  العمل  فر�ض  خلق  حول  يتمحور  نمو  اإلى  ذلك  يوؤدي  و�سوف 

ال�سناعية،  القدرات  تو�سيع نطاق  الوطني من خالل  للدخل  اأف�سل 

العمل  فر�ض  وزيادة  االإنتاجية،  وتعزيز  محددة،  قطاعات  وتنمية 

االجتماعية  االأهداف  وبلوغ  الفقر  وخف�ض  الكفاءة،  مكا�سب  نتيجة 

ذات ال�سلة.

المقاربات  عن  االبتعاد  يت�سمن  اأن  يجب  تحديدًا،  اأكثر  بعبارات 

�سيا�سات  )اأ(  التالية:  العنا�سر  بال�سوق  المحكومة  االإيديولوجية 

اقت�ساد كلي ودخل ت�ساند الم�ست�سعفين اجتماعيًا: �سيا�سة اقت�سادية 

زيادة  بغية  واال�ستثمار  المحلي  الطلب  ت�سدد على  للنمو  موؤيدة  كلية 

تعتمدها  اأن  ويمكن  العمل  �سوق  في  الفائ�ض  ا�ستيعاب  على  القدرة 

الحكومات الراغبة باإعادة ت�سميم عقد اجتماعي يتنا�سب والزمن 

المعا�سر؛ )ب( تو�سيع حّيز ال�سيا�سة الوطنية وتبني �سيا�سات نقدية 

النمو  وتحقيق  اال�ستثمار،  توفير  اأجل  من  متوازنة  و�سريبية  ومالية 

وزيادة اال�ستخدام )عو�سًا عن االكتفاء بالتركيز على اأهداف �سيقة 

وقابلية  الم�سبوطة  غير  المالية  والتدفقات  االأ�سعار،  تثبيت  مثل 

تحويل الح�ساب الراأ�سمالي ب�سكل كامل(؛ )ج( اإ�ستراتيجية تنموية 

االهتمام  واإيالء  الفقر  وتقلي�ض  الوظائف  ا�ستحداث  حول  تتمحور 

الكافي بالعالقات بين الزراعة و�سواها من القطاعات االقت�سادية؛ 

)د( االرتقاء بالتكامل االإقليمي العربي والتنمية عبر تخطي التكامل 

ال�سطحي من خالل التجارة الحرة لل�سلع في اإطار منطقة التجارة 

تجارة  تحرير  لي�سمل  تو�سيعه  يمكن  الذي  الكبرى،  العربية  الحرة 

الخدمات على الم�ستوى االإقليمي وتعزيز تبادل اال�ستثمار المبا�سر 

بين المناطق.

 اقتبا�سا عن:

حامد القا�سي، ومحمود الخفيف ورجا خالدي )2012(، التحرير واال�ستخدام في المنطقة 

العربية: و�سفة االإخفاق؟ االأوراق االأ�سا�سية في هذا التقرير، موؤتمر االأمم المتحدة للتجارة 

والتنمية؛ تعليقات من كندة محمدية )�سبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية( واإي�ستر 

بو�سير )االإتحاد الدولي لنقابات العمال(.

من  �سنة   20 من  اأكثر  توؤّثر  لم   ،
16

موؤخرًا �سدر  تقرير  في  ورد  وكما 

النمو  اإمكانيات  تعزيز  على  محدود  ب�سكل  �سوى  ال�سيا�سات  اإ�سالح 

ال�سريع والم�ستدام في الكثير من البلدان النامية. وبالفعل، قد تكون 

ا�ستثمارات  قيام  عرقلة  عبر  االإمكانية  هذه  اأ�سعفت  االإ�سالحات 

. زد على ذلك، عندما 
17

حيوية في البنى التحتية المادية واالجتماعية

�سارعت الحكومات اإلى فتح اأ�سواقها اأمام الر�ساميل االأجنبية، جاءت 

ا�ستحال  وبالتالي  المال  راأ�ض  كثيفة  االأحيان  اأغلب  في  اال�ستثمارات 
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في   9 زهاء  اأي  العالم،  في  المغتربين  في �سفوف  المهارات  معدالت 

.
21

المائة من القوى العاملة المحلية الماهرة

ال�سيا�سات ما بعد العام 2010: �سرورة 

اعتماد مقاربة اإ�سرتاتيجية

في اأعقاب الربيع العربي، بادرت معظم الدول العربية اإلى اعتماد اأو 

 الواردة اأدناه 
22

تو�سيع برامج اال�ستخدام والبرامج االقت�سادية العامة

ظاهرها  في  ال�سيا�سات  هذه  وُتعتبر   .3-1 الجدول  في  والملّخ�سة 

�سبيل  على  االإدارة.  ح�سن  واقت�ساد  مجتمع  اأي  في  واجبة  �سيا�سات 

المثال، يجب اأن تكون االأجور منا�سبة، كما يجب اال�ستثمار في التدريب 

والبنى التحتية ويجب اأن تكون الحكومات مجّهزة بالعدد الكافي من 

الموظفين.

الجديدة معتمدة على  االإجراءات  اإذا ما كانت  بعد  الوا�سح  من غير 

اأ�سا�ض اقت�سادي م�ستدام طويل االأمد يعالج هواج�ض النمو الم�سترك 

اأم اأنها ت�سّكل »وثيقة �سالم« على المدى الق�سير تعتمد خطوط العقد 

هواج�ض  تهدئة  في  يتبناها  التي  الجهود  وتتبنى  القديم  االجتماعي 

المواطنين.

اأ�سعار  على  تقييدية حافظت  نقدية  �سيا�سات  باعتماد  الت�سدير  على 

اأّدت  لكنها  االأجنبية،  الر�ساميل  ا�ستقطاب  اأجل  من  مرتفعة  فائدة 

فعلي  ارتفاع  حدوث  خالل  من  التناف�سية  اإ�سعاف  اإلى  المقابل  في 

اال�ستثمار  ال�سيا�سة  هذه  كبحت  ذلك،  وبموازاة  ال�سرف.  اأ�سعار  في 

اأمام  تعجيزية  م�ستويات  اإلى  االقترا�ض  كلفة  رفع  خالل  من  المحلي 

الم�ستثمرين المحليين في االأ�سول الثابتة )االإطار 1-2(. وعليه، لم 

يبق اأمام القوى العاملة المتنامية حجمًا وعلمًا وثقافًة �سوى القليل من 

العمال  على  باأوزارها  االإلقاء  البطالة  ووا�سلت  الالئق.  العمل  فر�ض 

في  البطالة  تراجعت  فيما  والتعليم،  الدخل  م�ستويات  جميع  من 

المي�سورة  االأ�سر  اأمر متوقع( في �سفوف  العالم )وهو  اأنحاء  مختلف 

. وحتى في الحاالت التي وجد 
18

والباحثين عن عمل االأكثر علمًا وثقافًة

فيها المواطنون العرب فر�ض عمل في ال�سوق المحلية، كانت عالوات 

.
19

االأجور المخ�س�سة للتعليم هي االأدنى في العالم

عندما ال تكون فر�ض العمل متوافرة محليًا، يتّجه الباحثون عن عمل 

اإلى الهجرة: ورغم اأن ن�سبة المقيمين خارج بلدانهم االأ�سلية هي 3 في 

المائة من اإجمالي ال�سكان العالم، فاإن هذه الن�سبة في منطقة ال�سرق 

مليون   18.1 اأي  المائة  في   5.3 اإلى  ت�سل  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

. وت�سجل منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا اإحدى اأعلى 
20

�سخ�ض

اجلدول 1-3: مواقف البلدان من الربيع العربي بح�سب اإجراءات اال�ستخدام بعد العام 2010 

البلد
التغّيات يف اأجور 

القطاع العام

التغّيات يف احلّد 

االأدنى لالأجور

اال�ستخدام يف 

القطاع العام
البنى التحتيةالتدريب

xxxxxالبحرين

xxxxxم�سر

xxالعراق

xxxxxاالأردن

xxالكويت

xxلبنان

xxxليبيا

xxxxاملغرب

xxxxُعمان

xxقطر

xxxxxال�سعودية

xx�سوريا

xxxتون�ص

االإمارات العربية 

املتحدةاملتحدة
xxx

xxxاليمن

الم�سدر: من عدة مطبوعات واعالنات وتقارير اعالمية.
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اأ�س�ض  على   2010 العام  بعد  المعتمدة  االإجراءات  تقييم  المبكر  من 

الالئق  العمل  فر�ض  ال�ستحداث  االأ�سا�سية  المبادئ  لكن  اقت�سادية. 

: منها ح�سن اأداء االقت�ساد الكلي ووجود حوار اجتماعي فعال.
23

معروفة

ال�سحية  الحالة  على  معّين  بلد  في  الم�ستحدثة  العمل  فر�ض  تعتمد 

لالقت�ساد الكلي. للح�سول على عمل الئق، يجب في المقام االأول اأن 

يكون هناك خلق لفر�ض العمل. واإذا كانت ال�سيا�سات المالية والنقدية 

باالأعمال  والخا�سة  واال�ستثمارية  والتجارية  وال�سناعية  وال�سريبية 

عمل  فر�ض  خلق  ي�ستطيع  االقت�ساد  فاإن  جيد،  ب�سكل  مدرو�سة  غير 

في  المثال،  �سبيل  على  بال�سرورة.  الئقة  لي�ست  وهي  فقط،  محدودة 

العربية  المنطقة  في  الكبرى  الم�ساريع  تكون  الحاالت،  من  الكثير 

�سعيفة االرتباط بقطاع الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة وذات تاأثير 

على  منافعها  عن  النظر  ب�سرف  اال�ستخدام  على  �سعيف  مبا�سر 

االقت�ساد على المدى الطويل )كما في قطاعات المياه والطاقة اإلخ(.

اأكبر  انتباهًا  اال�ستثمار  �سيا�سات  تعير  اأن  يمكن  مماثل،  نحو  وعلى 

المنفلتة  االأن�سطة  تجتذب  وبالتالي  الق�سير،  المدى  العتبارات 

والدعم  الحماية  جراء  التجارة  في  اختالل  ويحدث  والم�ساربات؛ 

اللذين يخدما م�سالح اأقلية على ح�ساب االأكثرية ال�ساحقة من ال�سكان؛ 

وتواجه تنمية االأعمال العراقيل نتيجة االإجراءات البيروقراطية، اإن لم 

يكن الف�ساد ال�سريح.

اأن  وال�سريبية  المالية  لل�سيا�سات  يمكن  تحديدًا،  اأكثر  نحو  وعلى 

من  تمامًا  ندرك  ونحن  العاملة.  اليد  على  الطلب  تعزيز  في  ت�ساهم 

اأن  المحددة  القطرية  التجارب  ومن  البلدان  بين  الم�ستركة  االأدلة 

البنى  في  المنا�سب  غير  واال�ستثمار  التمويل  على  الح�سول  �سعوبة 

التحتية يعيقان ب�سكل كبير تطّور القطاع الخا�ض وبالتالي ا�ستحداث 

.
24

فر�ض العمل

في  اأ�سا�سية  م�ساألة  التمويل  اإلى  اأكبر  ب�سكل  الو�سول  �سمان  ُيعتبر 

ال�سيا�سات النقدية والم�سرفية، فيما ُيعتبر تاأمين اال�ستثمار المنا�سب 

عامة،  مالية  �سيا�سة  جوانب  من  اأ�سا�سيًا  جانبًا  التحتية  البنى  في 

اأن  القول  العدل  من  لذا،  الموارد.  ح�سد  على  يوؤّثر  ذلك  واأن  ال�سيما 

للق�سايا  كافيًا  اهتمامًا  يعر  لم  التقليدي،  الكلي  االقت�سادي  االإطار 

وتر�سيد  الت�سخم  مكافحة  على  تركيزه  ب�سبب  المذكورة  االأ�سا�سية 

االإنفاق العام. من هنا نرى بع�ض اقت�ساديات المنطقة تجاهد مجددًا 

لفر�ض التق�سف في الموازنة وت�سعى اإلى اإبقاء الت�سخم منخف�سًا دون 

.
25

10 في المائة

التجارية  وغير  التجارية  القطاعات  بين  الموارد  توزيع  يتاأثر  قد 

ال�سرف  اأ�سعار  ب�سيا�سات  اأي�سًا  العاملة  اليد  على  الطلب  وبالتالي 

واإدارة ح�ساب راأ�ض المال. ويمكن لل�سيا�سات المعتمدة هنا اأن تف�سح 

لكن  العمل.  فر�ض  ا�ستحداث  لت�سجيع  ال�سرورية  لل�سيا�سات  المجال 

اأ�سعار  ا�ستخدام  فر�سة  اأ�ساعت  المنطقة  في  البلدان  من  الكثير 

.
26

ال�سرف في التاأثير على التحّوالت الهيكلية

تحقيق  من  بد  ال  الم�سافة،  القيمة  عالي  تناف�سي  خا�ض  قطاع  لبناء 

ل موؤتمر العمل الدولي )2007(  م�ستوى من تكافوؤ الفر�ض. لقد تو�سّ

ي�سمل  االأطراف  ثالثي  توافق  على  القائمة  النتائج  من  مجموعة  اإلى 

ال�سروط والمجاالت ال�سيا�ساتية المتعلقة ببيئة التمكين، وهي:

ال�سلم واال�ستقرار ال�سيا�سي؛ ◊

الحكم الر�سيد؛ ◊

الحوار االجتماعي؛ ◊

احترام حقوق االإن�سان ال�ساملة ومعايير العمل الدولية؛ ◊

ثقافة الريادة؛ ◊

واالإدارة  ◊ والم�ستقرة  ال�سليمة  الكلية  االقت�سادية  ال�سيا�سة 

الجيدة لالقت�ساد؛

التجارة والتكامل االقت�سادي الم�ستدام؛ ◊

البيئة التنظيمية والقانونية التمكينية؛ ◊

�سيادة القانون وحقوق الملكية االآمنة؛ ◊

المناف�سة ال�سريفة؛ ◊

الح�سول على الخدمات المالية؛ ◊

البنى التحتية المادية؛ ◊

تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت؛ ◊

التعليم والتدريب والتعّلم مدى الحياة؛ ◊

العدالة االإجتماعية والت�سمين االإجتماعي؛ ◊

الحماية االجتماعية المالئمة واالإدارة الم�سوؤولة للبيئة. ◊

اأن يكون لتمثيل العمال واأ�سحاب العمل لجهة  في �سوق العمل، يمكن 

برمته. وفي  االقت�ساد  اأثار على  والحوار االجتماعي  النقابية  الحرية 

�سير  ح�سن  ل�سمان  اأ�سا�سيًا  �سرطًا  االجتماعي  الحوار  ُيعتبر  الواقع، 

االقت�ساد الكلي. ورغم اأن قانون العمل ينّظم �سوق العمل، فاإنه عندما 

ذلك  يوؤدي  قد  العمل،  اأ�سحاب  اأو  العمال  على م�سالح  بالتاأثير  يبداأ 

اإلى االإفال�ض في �سفوف اأ�سحاب العمل اأو اإلى ا�سطرابات في �سفوف 

العمال. وبالتالي، تكون الح�سيلة ن�سوب نزاع في �سوق العمل، اإن لم 

يكن في المجتمع برمته. لذا ينبغي نزع فتيل التوتر وبلورة اآليات حوار 

العمل  اأ�سحاب  النزاعات بطريقة مقبولة من جانب  يعالج  اجتماعي 

والعمال على حد �سواء. وتزداد فعالية الحوار االجتماعي بفعل ال�سفة 

.
27

التمثيلية لجمعيات اأ�سحاب العمل والنقابات العمالية

وب�سكل عام، وكما ورد في االإطار 1-3، ال تتما�سى الحقوق االأ�سا�سية 

وح�سب مع ال�سيا�سات المراعية للوظائف بل وتكّملها على حد �سواء. 

فهي ُتعتبر جزءًا اأ�سا�سيًا من رزمة ال�سيا�سات المت�ّسقة وتزداد اأهميتها 

من  ذلك  ي�ساحب  وما  الفردي  والدخل  االقت�ساد  نمّو  مع  الحا�سمة 

زيادة في تطّلعات المواطنين.
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في  االإنتاج  هيكلية  باأن  القائلة  المالحظة  مع  يتما�سى  وهذا  العربية. 

المتدنية،  الم�سافة  القيمة  ذات  المنتجات  اإلى  تميل  المنطقة  هذه 

وباأن الت�سنيع اأدنى مما هو متوقع قيا�سًا اإلى الناتج المحلي االإجمالي 

في المنطقة. وبالرغم من االإ�سالحات االقت�سادية الموجهة، ف�سلت 

المنطقة العربية في خو�ض غمار المناف�سة في ال�سوق العالمية: ففي 

اأوا�سط العقد 2000، تجاوزت �سادرات الفيليبين الم�سنعة �سادرات 

.
28

منطقة ال�سرق االأو�سط مجتمعًة 

على  المعتمدة  االقت�سادية  االإ�سالحات  موجة  اأن  فيه  �سّك  ال  مما 

اأواًل وال�سيا�سي الحقًا« قد نا�سبت  اأ�سا�ض مبداأ »االإ�سالح االقت�سادي 

االأنظمة اال�ستبدادية حيث اأنها لم تهّدد بقاءها وم�سالحها اأقّله على 

اال�ستقرار  يحّبذون  الذين  الم�ستثمرين  نا�سبت  كما  الق�سير.  المدى 

الفردي  الدخل  زيادة  بقيت  المطاف،  نهاية  في  لكن  ال�سيا�سي. 

الحكم  كفاءة  عدم  دوامة  في  عالقة  المنطقة  بقيت  فيما  محدودة، 

ب�سبب بطء االإ�سالحات ال�سيا�سية.

مالحظات ختامية

�ساهم االقت�ساد ال�سيا�سي قبل اندالع االنتفا�سات العربية في الحّد من 

قدرة �سناع ال�سيا�سات على اإ�سالح القطاع الخا�ض، حيث انح�سرت 

من  ُيذكر  اإ�سهام  دون  الحكومية  باالأو�ساط  ال�سيا�سات  �سنع  عمليات 

ال�سروط  اإلى  الخا�ض  القطاع  يفتقر  جهته،  ومن  االأعمال.  قطاع 

اأف�سل  معايير  اإلى  النمو  بترجمة  ت�سمح  التي  االأ�سا�سية  والخ�سائ�ض 

يت�سم  يزال  وال  العالم.  من  اأخرى  اأ�سقاع  في  الحال  هي  كما  للعي�ض 

واال�ستثمار  الخا�سة  االإ�ستثمارات  ومعدالت  التنويع  م�ستويات  بتدني 

الخا�ض والتناف�سية وب�سعف مالءمة بيئة االأعمال.

نموًا  العربية  البلدان  من  الكثير  �سهد  الت�سعينيات،  اأواخر  ومنذ 

اقت�ساديًا �سريعًا ن�سبيًا، ولو بدرجات اأقل في الدخل الفردي. ولهذا، 

كانت وتيرة خلق فر�ض العمل �سريعة كما يظهر من ارتفاع قيمة مرونة 

االإنتاج-اال�ستخدام. اأما تدني معدالت النمو االقت�سادي ن�سبيًا وارتفاع 

المنطقة  في  االإنتاجية  نمو  تخّلف  اإلى  في�سير  اال�ستخدام  ا�ستجابة 

االإطار 1-3: معايري العمل واالأداء االقت�سادي وغياب امل�ساواة

ُتعتبر معايير العمل الدولية اأحيانا �سببًا وراء تكّبد التكاليف الكبيرة 

اأّن  اإلى  ت�سير  االأبحاث  لكن  االقت�سادية.  التنمية  عرقلة  وبالتالي 

مع  االأحيان  اأكثر  في  يتالزم  الدولية  العمل  معايير  اإلى  االمتثال 

التح�ّسن في االإنتاجية واالأداء االقت�سادي.

باأوقات  الخا�سة  المعايير  وتح�سين  االأجور  زيادة  ت�ساهم  اأن  يمكن   

العمل واحترام الم�ساواة في تح�سين اإنتاجية العّمال وزيادة ر�ساهم 

وخف�ض معدل دوران الموظفين. اأما اال�ستثمار في التدريب المهني 

معايير  اأما  العاملة.  القوى  تدريب  في  االرتقاء  في  ُي�سهم  فقد 

ال�سالمة فقد ت�ساعد في الحّد من الحوادث المكلفة ور�سوم الرعاية 

المجازفة  العّمال على  ت�سجع  اأما حماية اال�ستخدام فقد  ال�سحية. 

و�سيا�سات  البطالة  خطط  مثل  االجتماعية  الحماية  اأما  واالبتكار. 

وفي  العمل  �سوق  زيادة مرونة  في  ت�ساهم  فقد  الن�سطة  العمل  �سوق 

الحرية  اأما  ا�ستدامة.  اأكثر  وبالتالي  قبواًل  اأكثر  االإ�سالحات  جعل 

النقابية والمفاو�سة الجماعية، فقد تف�سي اإلى تح�سين العالقة بين 

المكلفة  العمالية  النزاعات  من  الحّد  اإلى  وبالتالي  والعّمال  االإدارة 

وتعزيز اال�ستقرار االجتماعي.

اإلى ذلك، ال تغيب منافع معايير العمل عن بال الم�ستثمرين االأجانب 

العاملة  اليد  من  اأهّم  وال�سيا�سي  االجتماعي  اال�ستقرار  اأّن  باعتبار 

الرخي�سة بنظرهم لدى اختيار البلدان لال�ستثمار فيها. وفي الوقت 

نف�سه، ال يتوافر الكثير من االأدلة ب�ساأن تزايد تناف�سية البلدان التي 

ال تحترم معايير العمل في االقت�ساد العالمي. 

النم�سا،  )مثل  الدخل  المرتفعة  الدول  تمّكنت  المثال،  �سبيل  على 

اال�ستخدام  معدالت  بلوغ  من  ال�سمال(  ودول  و�سوي�سرا  واأ�ستراليا، 

المرتفعة والحّد من فروقات الدخل ن�سبيًا من خالل تعزيز منظومات 

وتعزيز  الجماعية،  االتفاقيات  نطاق  وتو�سيع  االجتماعية،  الحماية 

�سيان  واالأمر  ال�سيا�سية.  الحقوق  واحترام  الثالثية  الموؤ�س�سات 

االأوروغواي  مثل  الدخل  والمتو�سطة  المتدنية  الدول  اإلى  بالن�سبة 

والجمهورية الت�سيكية.

كبير  ين�سط جزء  واالنتقالية،  النامية  االقت�ساديات  من  الكثير  في 

هذه  تفتقر  حيث  المنّظم،  غير  االقت�ساد  في  العاملة  القوى  من 

الفاعلة.  االجتماعية  العدالة  توفير  اإلى  االأحيان  اأغلب  في  البلدان 

هذه  في  فاعلة  اأدوات  الدولية  العمل  معايير  تكون  اأن  يمكن  لكن، 

الحاالت اأي�سًا، من خالل تو�سيع نطاق الحماية االجتماعية، و�سمان 

ي�ساهم  ما  المهني،  التدريب  واإتاحة  المهنيتين،  وال�سحة  ال�سالمة 

المنّظم.  العّمال في االقت�ساد  الفقر وانخراط  بدوره في الحّد من 

واالآليات  الموؤ�س�سات  اإن�ساء  على  الدولية  العمل  معايير  تن�ّض  كما 

والنظام  الثقة  من  مناخ  واإ�ساعة  االقت�ساد  تنظيم  في  ت�ساعد  التي 

ال�سروري للتنمية.

الفر�ض في  تكافوؤ  للمعايير االجتماعية في  القانوني  االإطار  ي�ساهم 

على  العمل  واأ�سحاب  الحكومات  ي�ساعد  كما  العالمي،  االقت�ساد 

تفادي خف�ض معايير العمل بحجة الح�سول على ميزة تناف�سية اأكبر 

اأّن  اإلى  ال�سياق  في مجال التجارة الدولية. وتجدر االإ�سارة في هذا 

الجهات.  من  جهة  اأي  على  بالفائدة  تعود  ال  الممار�سات  هذه  مثل 

وقد ي�ساهم تخفي�ض معايير العمل في �سيوع تدني االأجور والمهارات 

تطوير  دون  الحوؤول  جانب  اإلى  القطاعات  دوران  معدل  وزيادة 

ا�ستخدام عالي المهارات واأكثر ا�ستقرارًا.

الم�سدر: كوت�سيرا )2002( ومنظمة العمل الدولية )2002 و2008، الف�سل 6(.
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46

قد ال تكون ال�سورة االإيجابية التي انبثقت في البداية من االإ�سالحات 

غير متوقعة، فاالتجاه نحو اإعطاء القطاع الخا�ض دورًا اأكبر ال بد واأن 

يف�سي اإلى بع�ض النتائج االإيجابية على االأقل ب�سبب النموذج الدوالني 

الذي �ساد لعقود. وبالرغم من غياب اليقين ب�ساأن عدالة م�سار النمو 

قامت  االقت�سادية  االإ�سالحات  اأن  هي  الحقيقة  تبقى   ،
29

باالأرقام

معظم  في  حابت  المدى  ق�سيرة  خا�سة  اعتبارات  على  كبير  ب�سكل 

الجديدة  العمل  فر�ض  جاءت  فقد  الحكم.  من  المقربين  االأحيان 

»غير مّت�سقة« مع تنامي الموؤهالت التعليمية والتوقعات لدى الطبقات 

في  ظاهريًا  القوي  االقت�سادي  االأداء  قاد  لقد  ال�ساعدة.  الو�سطى 

ال�سعور بتزايد  اإلى تنامي  العقدين االأخيرين  العربية خالل  المنطقة 

االإجحاف وغياب الم�ساواة.
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وبالرغم من �سيوع هذه االتجاهات على نطاق وا�سع في معظم الدول 

العربية، جاءت معدالت البطالة متفاوتة في االأقاليم الفرعية الثالثة، 

حيث تراجعت تراجعًا ملحوظًا في �سمال اأفريقيا نتيجة تراجع البطالة 

المنّظمة(  غير  االأن�سطة  تزايد  )بموازاة  الجزائر  في  كبير  ب�سكل 

والمغرب، وراوحت مكانها في ال�سرق االأو�سط و�سّجلت ارتفاعًا في دول 

مجل�ض التعاون الخليجي )رغم انطالقها من م�ستويات متدنية(. في 

االقت�سادية،  االإ�سالحات  فيهما  انطلقت  اللذين  االأخيرين،  العقدين 

اإلى  ن�سمة  مليون   224 من  العربية  المنطقة  في  ال�سكان  اإجمالي  زاد 

343 مليون ن�سمة اأي 53 في المائة. اأما عدد االأطفال )دون �سّن الـ15( 

فقد زاد باأقل من 50 في المائة من الزيادة في اإجمالي عدد ال�سكان 

)20 في المائة( و�ساهم فقط بواقع 16 في المائة في اإجمالي النمو 

حيث  المنطقة  في  الخ�سوبة  تدني  االأرقام  هذه  وتعك�ض  ال�سكاني. 

اإلى  الخم�سينيات  في  الواحدة  للمراأة  اأطفال   7 معدل  من  تراجعت 

قرابة 3 اأطفال اليوم.  وقد اأثر ذلك ب�سكل متنا�سب على حجم ال�سكان 

في �سّن العمل ونمو القوى العاملة )الر�سم 2-1(. وُيعتبر ذلك مهمًا 

نظرًا الأهمية حجم ومعدل نمو القوى العاملة مقابل حجم ومعدل نمو 

االقت�ساد. على �سبيل المثال، قد يزداد معدل م�ساركة القوى العاملة 

في  العمال  من  قليل  عدد  �سوى  العمل  �سوق  يدخل  لن  لكن  ب�سرعة، 

حال تراجع حجم ال�سكان في �سن العمل بوتيرة اأ�سرع. وعندما ناأخذ 

في  اال�ستخدام  نتائج  تح�ّسن  يفاجئنا  ال  بالح�سبان،  االعتبارات  هذه 

في  النمو  معدل  راح  فيما  التاريخية،  بالمقايي�ض  االأخيرين  العقدين 

النمو  معدل  اأدنى من  لي�سبح  الت�سعينيات  في  يتراجع  العاملة  القوى 

االقت�سادي.

لقد تّم اإيالء الكثير من االإاهتمام اإلى مقولة »طفرة ال�سباب«، التي تفيد 

بتفاقم مخاطر اال�سطرابات االجتماعية في حال ازداد عدد ال�سباب 

كثيرًا وانت�سرت البطالة في �سفوفهم على نطاق وا�سع. وبالفعل، ُترجع 

الكثير من الدرا�سات ن�سوء اال�سطرابات اإلى حجم ال�سباب والبطالة. 

بداية  في  العربية  المنطقة  في  ذروتها  بلغت  ال�سباب  طفرة  لكن 

 الف�سل 2

ال�سكان، وعر�ض اليد العاملة، 

واال�ستخدام والبطالة

مقّدمة

في  العاملة  والقوى  لل�سكان  العامة  االتجاهات  الف�سل  هذا  يتناول 

المنطقة العربية. ويبين اأن هناك تراجعًا حادًا في معدالت الخ�سوبة 

وتراجعًا موازيًا في ن�سبة ال�سباب من ال�سكان وبالتالي من �سوق العمل. 

من ناحية القوى العاملة، ت�سير البيانات اإلى ثالث �سمات مهمة تنطبق 

تزال  ال  اأواًل،  عام.  ب�سكل  العربية  الدول  جميع  على  باآخر  اأو  ب�سكل 

ثانيًا،  العربية.  المنطقة  في  متدنية  العاملة  القوى  م�ساركة  معدالت 

بالرغم من تّدني هذه المعدالت، ت�سهد المنطقة اأعلى معدالت البطالة 

عالميًا �سواء بين ال�سباب اأو في البطالة االإجمالية. ثالثًا، تتاأّثر معدالت 

بالفروقات  كبير  ب�سكل  البطالة  ومعدالت  العاملة  القوى  م�ساركة 

العربية  المنطقة  اأحرزت  المقابل،  النوع االجتماعي. في  الكبيرة في 

تقّدمًا مع مرور الوقت على �سعيد ال�سمات الثالث المذكورة، في مجال 

التعليم )الف�سل 4(، حيث ت�ساعفت ن�سبة ال�سباب المتمدر�سين من 

المائة  في  الفائتة )من 2.8  الع�سرين  ال�سنوات  في  ال�سكان  اإجمالي 

اإلى 5.6 في المائة(، وال�سيما ن�سبة الن�ساء المتمدر�سات. وتراجعت 

اإجمالي القوى  ال�سباب الم�ستخدمين والعاطلين عن العمل من  ن�سبة 

العاملة )جميع ال�سرائح العمرية(. في المقابل، زادت ن�سبة ال�سكان 

في   63 اإلى  المائة  في   55 نحو  من  �سنة(   64-15( العمل  �سن  في 

البالغين  ال�سكان  عدد  زيادة  اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعود  وذلك  المائة؛ 

)25-64 �سنة(. وبالتالي، زادت معدالت الم�ساركة في القوى العاملة، 

العمل.  الن�ساء في �سوق  اأكبر من  اأ�سا�سي نتيجة انخراط عدد  ب�سكل 

الر�سم 2-1: تراجع ال�سغوط المرتبطة بال�سكان والقوى العاملة في ال�سنوات الع�سرين االأخيرة

اتجاهات القوى العاملة، الت�سعينيات – 2010
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Labour force trends, 1990s - 2010s 

LFPR (end of decade, left axis) Working age population growth (right axis) Labour force growth (right axis)

 مالحظة: يوازي معدل م�ساركة القوى العاملة المعدل القطري.

الم�سادر: االإح�ساءات العمالية في منظمة العمل الدولية والموؤ�سرات االأ�سا�سية ل�سوق العمل في قاعدة البيانات الخا�سة بمنظمة العمل الدولية.
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لكن  العاملة  القوى  في  المتمدر�سين  غير  معظم  يتواجد  العاملين(، 

ب�سفة عاطلين عن العمل. وفي هذا ال�سياق، تجدر االإ�سارة اإلى ارتفاع 

معدل البطالة في المنطقة العربية في مختلف المراحل الزمنية لكن 

ال�سباب العاطلين عن العمل  هذا ال يعني ب�سكل تلقائي تنامي ح�سة 

من اإجمالي ال�سكان مع مرور الوقت. بل على العك�ض، لم ت�سكل هذه 

االأخيرة منذ العام 1991 �سوى اأقل من 1 في المائة من اإجمالي النمو 

ال�سكاني، باعتبارها ال�سريحة االأقل نموًا قيا�سًا اإلى ال�سرائح ال�سكانية 

ال�سباب  تراجع ح�سة  اإلى  وُيعزى ذلك من جهة   .
31

االأخرى الفرعية 

في  الطالب  عدد  تزايد  اإلى  اأخرى  جهة  ومن  ال�سكان  من  االإجمالية 

ال�سنوات الع�سرين االأخيرة بواقع الثلث )37 في المائة( للذكور وباأكثر 

�سّكل  لذلك،  ونتيجة  لالإناث.  المائة(  في   355( اأ�سعاف  ثالثة  من 

نمو عدد الطالب 10.8 في المائة من اإجمالي الزيادة ال�سكانية في 

المنطقة العربية، اأي 5 في المائة للرجال و5.8 في المائة للن�ساء.

الت�سعينيات. وبح�سب الر�سم 2-2، كان يوجد 50 �سابًا من اأ�سل 100 

بالغ في ال�سبعينيات في االأقاليم الفرعية الثالثة. بعبارة اأخرى، كانت 

االأقاليم الفرعية الثالثة مت�سابهة بهذا الخ�سو�ض. ومنذ ذلك الحين، 

اأفريقيا ودول  اإلى البالغين تراجعها في �سمال  وا�سلت ن�سبة ال�سباب 

المعدل  عن  المذكور  المعدل  تّدنى  حيث  الخليجي،  التعاون  مجل�ض 

االأو�سط  ال�سرق  و�سهد   .
30

الخليجي التعاون  مجل�ض  دول  في  العالمي 

الت�سعينيات  بداية  في  البالغين  اإلى  ال�سباب  ن�سبة  في  اأوليًا  ارتفاعًا 

وبالتالي،  الفترة.  تلك  من  ابتداء  لتتراجع  الن�سبة  هذه  عادت  لكن 

يمكن القول اأن المنطقة العربية و�سلت اإلى بداية نهاية الديناميكيات 

الديمغرافية المطّردة القائمة في الما�سي، حيث و�سلت ن�سبة االأطفال 

ما دون �سن الـ15 اإلى 42.5 في المائة من عدد �سكان المنطقة العربية 

عام 1991، ثم تراجعت وبلغت 33.4 في المائة عام 2010. اأما ن�سبة 

الم�سّنين )65 �سنة وما فوق( فقد ارتفعت من 2.7 في المائة اإلى 3.5 

في المائة في العقدين المن�سرمين. وقد اأّدت هذه التغييرات مجتمعة 

�سريحة  خارج  االأ�سخا�ض  اأي  الديمغرافية  االإعالة  ن�سبة  تراجع  اإلى 

ال�سكان في �سن العمل )دون الـ15 وفوق الـ65( اإلى االأ�سخا�ض �سمن 

�سريحة ال�سكان في �سن العمل )الر�سم 3-2(.

الهيكلية  تعقيد  لنا  ات�سح  االإجمالية،  ال�سورة  هذه  تخطينا  واإذا 

والتغييرات ذات ال�سلة بال�سكان والقوى العاملة )االإطار 2-1(. اأواًل، 

ُتعتبر هذه االأخيرة مهمة من اأجل قيا�ض اال�ستخدام والبطالة وت�سميم 

�سيا�سات التعليم والنوع االجتماعي والحماية االجتماعية. على �سبيل 

المثال، ت�سهد المنطقة العربية تنامي ح�سة االأ�سخا�ض الذين تجاوزوا 

قد  الن�ساء  لدى  العلمي  التح�سيل  تنامي  ظل  في  ثانيًا،  العمل.  �سن 

ال  واللواتي  »المحبطات«  الن�ساء  من  الكثير  البطالة  معدالت  ت�سمل 

تظهر اأعدادهن في اإح�سائيات البطالة الر�سمية. ثالثًا، بالرغم من 

وغير  المتمدر�سين  )غير  الذكور  ال�سباب  بين  التعّطل  معدل  ارتفاع 

الر�سم 2-2: تراجع مطّرد في ن�سبة ال�سباب اإلى البالغين

ن�سبة ال�سباب اإلى البالغين بح�سب االأقاليم العربية الفرعية، 2050-1970
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مالحظات: )اأ( توّقعات ما بعد العام 2012؛ )ب( ال يتم ت�سمين التوّقعات الخا�سة بدول مجل�ض التعاون الخليجي الأّن هذه الن�سبة تعتمد على �سيا�سات الهجرة اأكثر من اعتمادها على التركيبة ال�سكانية 

 المحلية.

الم�سدر: قاعدة بيانات �سعبة ال�سكان التابعة لالأمم المتحدة.

الر�سم 2-3: تراجع ن�سبة االإعالة الديمغرافية

ن�سبة االأ�سخا�ض دون �سن الـ15 وفوق �سن الـ65 اإلى ال�سكان في الفئة العمرية 64-15
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50

ة
ال

ط
ب
ال

و
م 

دا
خ

ست
�
ال

وا
 ،

ة
مل

عا
ال

د 
ي
ال

ض 
�

ر
ع

و
 ،

ن
كا

�س
ال

 :
 2

ل 
�س

ف
ال

االإطار 2-1: تعقيد بنية ال�سكان والتغيريات يف القوى العاملة

مختلف  في  العاملة  القوى  في  الكلية  التغّيرات  درا�سة  المهم  من 

المراحل الزمنية �سمن المجموعات ال�سكانية الرئي�سية مثل: 

االأطفال )14-0( ◊

وعاطلين  ◊ وم�ستخدمين،  متمدر�سين،  اإلى  مق�ّسمين  ال�سباب 

عن العمل و»غير متمدر�سين، وغير ملتحقين بالقوى العاملة«

العمل  ◊ عن  وعاطلين  م�ستخدمين،  اإلى  مق�ّسمين  البالغين 

وغير نا�سطين

الم�ّسنين )65+( ◊

لقد زاد عدد ال�سكان االإجمالي في الدول العربية بواقع 53 في المائة 

االأطفال  اأما  المائة.  في   2.2 �سنوي  بمعدل  اأو  و2010   1991 بين 

)0-14( فقد بلغت ن�سبتهم من اإجمالي ال�سكان 43 في المائة من 

اإجمالي ال�سكان عام 1991 لكنهم �ساهموا بواقع 16 في المائة فقط 

في نمو ال�سكان االإجمالي، بزيادة قدرها اأقل من 1 في المائة �سنويًا.

العلمي  وم�ستواها  ال�سكانية  الفرعية  المجموعات  اإلى  بالن�سبة 

وو�سعها في �سوق العمل:

تزايد عدد ال�سباب الذكور )االإناث( في المدر�سة بواقع 77  ◊

اأو 2.9 في المائة )و3.9 في  في المائة )116 في المائة( 

المائة( �سنويًا.

تزايد ا�ستخدام ال�سباب الذكور واالإناث �سنويًا ب�سكل اأو باآخر  ◊

بالمعدل نف�سه )1.7 مقابل 1.6 في المائة( لكن ح�ستهما 

وذلك  المائة،  في   4.7 اإلى   5.2 من  تراجعت  ال�سكان  من 

عائد جزئيًا اإلى تزايد االلتحاق بالمدار�ض والجامعات.

من  ◊ المائة  في   1 بواقع  العمل  عن  العاطلون  ال�سباب  �ساهم 

لل�سكان )بالت�ساوي بين الذكور واالإناث(  الزيادة االإجمالية 

ازداد  العاملة:  القوى  ال�سابات في  اأقل من  رغم وجود عدد 

في   1.7 )مقابل  المائة  في   1.1 بواقع  �سنويًا  الذكور  عدد 

فيما  ال�سابقة(  الفقرة  في  ورد  كما  اال�ستخدام  لنمو  المائة 

في   1.6 )مقابل  المائة  في   1.8 بواقع  االإناث  عدد  ازداد 

المائة لنمو اال�ستخدام(.

وغير  ◊ المتمدر�سين،  »غير  ال�سباب  ن�سبة  في  التغييرات  اأما 

الفئات  من  تتبقى  التي  فهي  العاملة«  بالقوى  الملتحقين 

والم�ستخدمين  المتمدر�سين،  )ال�سباب  ال�سابقة  الثالث 

الذكور  ال�سباب  ح�سة  بلغت  لقد  العمل(.  عن  والعاطلين 

من  العاملة«  بالقوى   الملتحقين  وغير  المتمدر�سين  »غير 

اإجمالي ال�سكان 0.3 في المائة في العامين 1991 و2010، 

فيما تراجعت ح�سة االإناث من 4.5 في المائة اإلى 3.4 في 

المائة. وبلغت م�ساهمة ال�سباب الذكور واالإناث مجتمعة في 

االإناث  م�ساهمة  بلغت  فيما  المائة  في   1.5 ال�سكاني  النمو 

لوحدها 1.2 في المائة.

ال�سكاني  ◊ التغيير  في  االأكبر  الم�ساهم  اال�ستخدام  ُيعتبر 

تزايد  ال�سكانية. فقد  الزيادة  المائة من  حيث �سكل 35 في 

االإناث  وا�ستخدام  المائة  في   89 بن�سبة  الذكور  ا�ستخدام 

من  الم�ستخدمين  ح�سة  زاد  وهذا  المائة.  في   126 بن�سبة 

اإجمالي ال�سكان من 19.4 في المائة اإلى نحو 25 في المائة، 

فيما تزايدت ن�سبة ا�ستخدام االإناث اإلى الذكور من 1:5 اإلى 

 .1:4

بطالة  ◊ في  التغيرات  البالغين  بطالة  في  التغيرات  تعك�ض 

ال�سباب، حيث �ساهمت بطالة البالغين بواقع 2 في المائة في 

النمو ال�سكاني بالت�ساوي بين الذكور واالإناث رغم وجود عدد 

اأقل من البالغات في القوى العاملة. لكن، بالرغم من زيادة 

من  اأقل  بوتيرة  العمل  عن  العاطلين  الذكور  ال�سباب  عدد 

االإناث  ال�سابات  ازدياد عدد  وبالرغم من  الذكور  ا�ستخدام 

العاطالت عن العمل بوتيرة اأكبر من ا�ستخدام االإناث، �سهد 

البالغون والبالغات زيادة في اال�ستخدام اأكثر منها زيادة في 

البطالة، حيث زادت ح�سة البالغين العاطلين عن العمل من 

ال�سكان بواقع 2.4 في المائة �سنويًا مقابل 3.2 في المائة 

العاطالت  البالغات  ح�سة  زادت  فيما  ا�ستخدامهم  لمعدل 

عن العمل من ال�سكان بواقع 4 في المائة �سنويًا مقابل 4.2 

في المائة لمعدل ا�ستخدامهن.

ُيعتبر البالغون غير النا�سطين ثاني اأكبر م�ساهم في التغّير  ◊

ال�سكاني حيث ي�سكلون 27 في المائة من الزيادة ال�سكانية. 

بوتيرة  التعّطل  تنامي  اإلى  ال�سياق  هذا  في  االإ�سارة  وتجدر 

اأ�سرع بين الرجال اأكثر منه بين الن�ساء، حيث بلغت معدالت 

الزيادة ال�سنوية 4.3 في المائة للرجال دون �سن الـ65 و3.8 

في المائة للرجال فوق �سن الـ65 و2.8 في المائة للن�ساء دون 

�سن الـ65 و3.5 في المائة للن�ساء ما فوق �سن الـ65.

الم�سدر: اأنظر الجدول اأ-8 في الملحق.
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اإلى تدني م�ساركة الن�ساء في  في القوى العاملة في المنطقة العربية 

القوى العاملة حتى واإن ا�ستثنينا الطالب من ال�سكان في �سن العمل 

نتيجة  اإيجابيًة  ُتعتبر  االأ�سا�سية  االتجاهات  اأن  بيد   .)5-2 )الر�سم 

تح�سيلهن  ارتفاع  بموازاة  العاملة  القوى  في  الن�ساء  م�ساركة  تزايد 

بالرغم من عدم  وبالتالي،  العربية.  المنطقة  كبير في  ب�سكل  العلمي 

انخراط العديد من ال�سابات العربيات في القوى العاملة اليوم نتيجة 

االلتحاق بالمدار�ض والجامعات، قد ينخرطن باأعداد اأكبر في القوى 

العاملة في الم�ستقبل اأكثر منه في الما�سي القريب: فقد ارتفع معدل 

م�ساركة االإناث في القوى العاملة في جميع البلدان العربية تقريبًا في 

العقدين المن�سرمين، حيث زاد بواقع 50 في المائة تقريبًا اأو اأكثر في 

�سبعة دول عربية، على الرغم من التراجع الطفيف في م�سر والمغرب 

و�سوريا )الر�سم 6-2(.

معدل م�شاركة القوى العاملة: غري متدن 

جداً با�شتثناء معدل م�شاركة الن�شاء

ب�سورة عامة، ت�سّجل المنطقة العربية معدالت متدنية لم�ساركة القوى 

م�ساركة  تدني  اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل  الو�سع  هذا  ُيعزى  لكن،  العاملة. 

االإناث في القوى العاملة. وبالفعل، يتطابق معدل م�ساركة الرجال في 

المنطقة العربية مع المتو�سط العالمي )الر�سم 4-2(. 

العربي )26 في  العالم  الن�ساء في  العاملة ت�سّم نحو ربع  القوى  لكن 

المائة( مقابل متو�سط عالمي يبلغ 51 في المائة. وت�سجل دول مجل�ض 

التعاون الخليجي اأعلى المعدالت )38 في المائة ب�سكل اإجمالي، لكن 

فقط 31 في المائة بين العامالت الوطنيات مقابل 55 في المائة بين 

العامالت االأجنبيات( يتبعها �سمال اأفريقيا )27 في المائة( ثم ال�سرق 

االأو�سط )19 في المائة(. وخال�سة القول، ُيعزى تدني معدل الم�ساركة 

الر�سم 2-4: ت�سابه م�ساركة الذكور في القوى العاملة في المنطقة العربية مع نظيراتها في المناطق االأخرى

معدل م�ساركة القوى العاملة )15+( بح�سب النوع االجتماعي واالإقليم، 2010
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الم�سدر: قاعدة بيانات الموؤ�سرات الرئي�سية ل�سوق العمل في منظمة العمل الدولية 

الر�سم 2-5: تدني معدالت م�ساركة القوى العاملة في المنطقة العربية كنتيجة رئي�سية لتدني معدالت م�ساركة االإناث

معدل م�ساركة القوى العاملة )15-64( با�ستثناء الطالب ح�سب النوع االجتماعي )في المائة(، 2010
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الم�سدر: الموؤ�سرات االأ�سا�سية ل�سوق العمل في قاعدة البيانات الخا�سة بمنظمة العمل الدولية وقواعد بيانات معهد االإح�ساءات لدى اليون�سكو
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اأوروبا غير االأع�ساء  اأوروبا الو�سطى/جنوب �سرقي  ال�سائدة في دول 

الو�سطى  اآ�سيا  في  الم�ستقلة  الدول  رابطة  وفي  االأوروبي  االإتحاد  في 

)9.8 في المائة( والبلدان مرتفعة الدخل )9.1 في المائة( واأفريقيا 

جنوب ال�سحراء )7.7 في المائة(. وت�سّجل جميع الدول العربية في 

�سمال اأفريقيا معدالت اأدنى من هذه المعدالت با�ستثناء تون�ض، حيث 

يبلغ معدل البطالة بين الذكور 13.5 في المائة. وتجدر االإ�سارة في 

هذا ال�سياق اإلى تراجع معدل البطالة في الدول العربية واإن بدرجات 

متفاوتة مع مرور الوقت )الر�سم 8-2(.

تفاوت االنخفا�ض يف معدل البطالة

اأ�سوًة بمعدل م�ساركة القوى العاملة، يتاأّثر معدل البطالة في المنطقة 

العربية اإلى حّد كبير بمعدل البطالة بين الن�ساء. وُيعتبر معدل البطالة 

بين الذكور عاليًا اأي�سًا ولكن غير ا�ستثنائي با�ستثناء المعدل الم�سجل 

)الر�سم   المائة  في   11.7 يبلغ  حيث  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  في 

�سمال  في  الذكور  لدى  البطالة  معدل  ي�سّجل  المقابل،  في   .)7-2

اأفريقيا ن�سبة 7.4 في المائة و3.1 في المائة في دول مجل�ض التعاون 

المعدالت  اأدنى من  المعدالت  اأّن هذه  اإلى  االإ�سارة  وتجدر  الخليجي. 

الر�سم 2-6: ازدياد معدل م�ساركة االإناث في القوى العاملة في جميع البلدان العربية في ال�سنوات الع�سرين الفائتة

ن�سبة التغّير في المعدل االإجمالي لم�ساركة القوى العاملة )15-64( على اأ�سا�ض النوع االجتماعي، 2010-1990
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 مالحظة: الدوائر ت�سير اإلى المتو�سط االإقليمي.

الم�سدر: الموؤ�سرات االأ�سا�سية ل�سوق العمل ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية.

الر�سم 2-7: يتاأثر معدل البطالة في المنطقة العربية ب�سكل كبير بمعدل البطالة بين الن�ساء

معدل البطالة على اأ�سا�ض النوع االجتماعي، 2010
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مالحظات: )اأ( ت�سير االأعمدة الحمراء اإلى المتو�سط ال�سائد في االأقاليم العربية الفرعية الثالث فيما ت�سير االأعمدة الخ�سراء اإلى المتو�سط ال�سائد في االأقاليم االأخرى فيما ت�سير االأعمدة الزرقاء اإلى 

 المتو�سط ال�سائد في كل بلد من البلدان العربية. )ب( ت�سير االأرقام االإقليمية اإلى المتو�سط المرجح لل�سكان. 

الم�سدر: الموؤ�سرات االأ�سا�سية ل�سوق العمل ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية.
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االتجاه الم�سار اإليه في الجدول )اأ( من الر�سم 2-11. واإذا ما نظرنا 

اإلى الوجه االآخر للعملة، تتالءم العالقة بين معدالت ا�ستخدام ال�سباب 

المنطقة  في  ال�سائدة  التوّقعات  مع  البالغين  ا�ستخدام  ومعدالت 

العربية، مما يوؤّكد اأن االختالف �سئيل ن�سبيًا في تعاطي اأ�سواق العمل 

)الجدول  البالغين  العمال  مع  بالمقارنة  ال�سباب  العمال  مع  العربية 

)ب( في الر�سم  11-2(.

في المقابل، تت�سم البطالة في المنطقة العربية بميزتين مختلفتين: 

اأواًل، ارتفاع معدل البطالة بين االإناث ب�سكل كبير )17.4 في المائة: 

الر�سم 2-7( وثانيًا، بخالف المناطق االأخرى حيث توؤثر البطالة على 

اأفراد االأ�سر ذات الدخل االأدنى، في المنطقة العربية توؤثر على جميع 

فئات الدخل ب�سكل اأو باآخر )الر�سم  9-2(. 

البطالة بني ال�شباب : تغريات ملمو�شة اأكرث

ُيعتبر معدل البطالة بين ال�سباب في المنطقة العربية االأعلى )23.2 

في المائة( مقارنة مع �سائر المناطق االأخرى في العالم )13.9 في 

تتفاوت  االأخرى،  باالإح�ساءات  اأ�سوة  المائة كمتو�سط عالمي(. لكن، 

الثالثة  العربية  الفرعية  االأقاليم  بين  ملحوظ  ب�سكل  ال�سباب  بطالة 

)الر�سم 10-2(.

واإذا ما قارننا بح�سة ال�سباب من القوى العاملة في االأقاليم االأخرى، 

خط  من  اأعلى  ال�سباب  لدى  بطالة  معدالت  العربية  المنطقة  ت�سّجل 

الر�سم 2-8: تراجع البطالة في معظم البلدان العربية 

التغّير في معدل البطالة االإجمالي )في المائة( على اأ�سا�ض النوع االجتماعي، 2010-1991
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 مالحظة: اأنظر المالحظة الخا�سة بالر�سم 6-2.

الم�سدر: الموؤ�سرات االأ�سا�سية ل�سوق العمل في قاعدة البيانات الخا�سة بمنظمة العمل الدولية.

بخالف المناطق االأخرى حيث توؤثر 
 

البطالة على اأفراد االأ�سر ذات الدخل 

االأدنى، في المنطقة العربية توؤثر على 

جميع فئات الدخل ب�سكل اأو باآخر.
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الر�سم 2-9: في منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، ال تتراجع معدالت البطالة مع تزايد الدخل االأ�سري

معدل البطالة ح�سب االإقليم وال�سريحة الخم�سية للدخل
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الم�سدر: مونتينيغرو وهيرن )2009(.

الر�سم  2-10: بطالة ال�سباب في المنطقة العربية مرتفعة في �سياق المقارنة

معدل البطالة بين ال�سباب على اأ�سا�ض النوع االجتماعي )في المائة(، 2010
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 مالحظة: اأنظر المالحظات الخا�سة بالر�سم 7-2

الم�سدر: الموؤ�سرات االأ�سا�سية ل�سوق العمل ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية.
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الر�سم 2-11: تعقيد اأبعاد البطالة من حيث العمر والنوع االجتماعي
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الم�سادر: الموؤ�سرات االأ�سا�سية ل�سوق العمل في قاعدة البيانات الخا�سة بمنظمة العمل الدولية، منظمة العمل الدولية )2011 ب، 2012(.



56

ة
ال

ط
ب
ال

و
م 

دا
خ

ست
�
ال

وا
 ،

ة
مل

عا
ال

د 
ي
ال

ض 
�

ر
ع

و
 ،

ن
كا

�س
ال

 :
 2

ل 
�س

ف
ال

باأ�سواط  يتجاوز  المنطقة  في  العمل  العاطلين عن  ال�سباب  لكن عدد 

عدد ال�سابات العاطالت عن العمل. والحقيقة، با�ستثناء جنوب اآ�سيا، 

 150 المنطقة:  في  االأعلى  ال�سابات  اإلى  ال�سبان  بطالة  ن�سبة  تعتبر 

�ساب لكّل 100 �سابة )الجدول د في الر�سم 2-11(. وياأتي هذا ليعّزز 

الراأي القائل ب�سرورة اعتماد اإجراءات ت�ستهدف ال�سبان نظرًا لحجم 

كما  العاملة  القوى  االإناث في  ولزيادة م�ساركة  البطالة في �سفوفهم 

يرد في الق�سم التالي.

الطريق ال يزال طوياًل اأمام الن�شاء 

العامالت

ي�سير النقا�ض الدائر حتى االآن اإلى تاأثر عدد كبير من موؤ�سرات �سوق 

االإناث  العاملين  بين  االختالف  باأوجه  العربية  المنطقة  في  العمل 

والذكور. وُيمكن روؤية هذه االزدواجية اأقّله في جزء من بع�ض االأنظمة 

القانونية والمعايير المجتمعية، علمًا اأن هذه االأنظمة والمعايير ت�سري 

على جانَبي �سوق العمل. فهي من جهة، تحّد من بحث الن�ساء عن عمل 

على  الن�ساء  اإلى  بالنظر  العمل  الأ�سحاب  ت�سمح  ال  اأخرى،  جهة  ومن 

اأ�سا�ض طاقتهن االإنتاجية.

الن�ساء  م�ساركة  ديناميكية  لفهم  مفيدة  الدولية  التجربة  وُتعتبر 

العربيات في القوى العاملة. وبخالف الرجال الذين يميلون اإلى العمل 

ب�سرف النظر عن الدخل والثروة، قد تقّرر الن�ساء اإنفاق الوقت على 

عام.  ب�سكٍل  ماأجورة  وغير  ومجتمعية  اأ�سرية  مختلفة  اأخرى  اأن�سطة 

ال�سباب  بطالة  بين  العالقة  اأن  اإلى  ال�سياق  هذا  في  االإ�سارة  وتجدر 

ت�سير  وهي  المختلفة،  الزمنية  المراحل  في  م�ستقرة  غير  والبالغين 

بطالة  تراجعت  قد  الت�سعينيات.  مطلع  منذ  ال�ساعة  عقارب  عك�ض 

على  البالغين  بطالة  حافظت  فيما   2009-2005 الفترة  في  ال�سباب 

ا�ستقرارها )الجدول ج في الر�سم 2-11(. وقد ُيعزى ذلك اإلى اأحد 

ال�سببين التاليين اأو كليهما: اأواًل، قد يكون الطلب على العمال ال�سباب 

تراجع  ثانيًا،  البالغين؛  العمال  على  الطلب  من  اأ�سرع  بوتيرة  تزايد 

بالتعليم.  االلتحاق  معدالت  ارتفاع  نتيجة  ال�سابة  العاملة  اليد  عر�ض 

ال�سباب  اأعداد  تراجعت  المذكورين،  العاملين  ا�ستمرار  نتيجة 

وال�سابات العاطلين عن العمل بوتيرة اأ�سرع من البالغين العاطلين عن 

العمل )اأنظر الجدولين ه وفي ال�سكل 11-2(.

التركيبة  حيث  من  المناطق  �سائر  عن  العربية  المنطقة  تتمايز 

الجندرية للبطالة. في الواقع، قد ُتعزى معدالت البطالة المرتفعة بين 

)الر�سم  العربيات  الن�ساء  بين  البطالة  معدالت  ارتفاع  اإلى  ال�سباب 

اأخرى  بمناطق  قيا�سًا  مرتفع  الذكور  ال�سباب  بطالة  ومعدل   .)10-2

في العالم ب�سبب ارتفاع معدالت البطالة في منطقة ال�سرق االأو�سط. 

ويبلغ معدل البطالة بين ال�سابات في االأقاليم العربية الثالثة الفرعية 

يبلغ 48 في  العالم، حيث  اأعلى من جميع مناطق  اأي  المائة،  في   37

المائة في ال�سرق االأو�سط مقابل 34 في المائة في �سمال اأفريقيا ودول 

مجل�ض التعاون الخليجي.

الر�سم 2-12: تدني م�ساركة االإناث في القوى العاملة في البلدان متو�سطة الدخل

معدل م�ساركة االإناث في القوى العاملة ح�سب الدخل، 1980 و2008 )المتو�سط العالمي(
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الم�سدر: البنك الدولي )2012(.

تراجعت بطالة ال�سباب اأكثر من بطالة البالغين 
 

منذ العام 1990 رغم التحديات الماثلة اأمام 

جميع العمال في اأ�سواق العمل العربية.

يبلغ معدل بطالة االإناث في المنطقة العربية 
 

37 في المائة تقريبًا �سعف ن�سبة الذكور، 

لكن ن�سبة ال�سبان العاطلين تزيد 50 في 

المائة عنها بين ال�سابات العاطالت.
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البنية  من  االقت�ساد  يتحّول  االقت�سادية،  التنمية  وتيرة  ت�سارع  ومع 

الزراعية اإلى بنى اأكثر تعقيدًا، ومع هذه االأخيرة ياأتي التمّدن والزيادة 

في الدخل الفردي. وُت�سهم هذه التغّيرات في خف�ض فر�ض العمل اأمام 

يحتاجون  فاالأطفال  االأ�سرة.  وداخل  االأ�سا�سية  القطاعات  في  المراأة 

اإلى مزيد من االهتمام والرعاية في المدن، حيث فر�ض العمل اأي�سًا 

االأ�سرة.  اإقامة  مكان  بعيدة عن  اأو  الوالدية  للم�سوؤوليات  اأقل مالءمة 

االأمر  معّينة،  لمرحلة  العمل  عر�ض  في  فائ�سًا  االقت�ساديات  ت�سهد 

كافية  حوافز  توفير  دون  وبالتالي  االأجور،  ارتفاع  دون  يحول  الذي 

للن�ساء غير العامالت لدخول �سوق العمل.

وفي المراحل االأولى من التنمية االقت�سادية، ال يفاجئنا وجود فائ�ض 

من الن�ساء في العمل االأ�سري غير المدفوع اأو في اال�ستخدام الماأجور. 

وفي   .)13-2 )الر�سم  العربية  المنطقة  على  اأي�سًا  ذلك  وينطبق 

الواقع، يبدو اأن المنطقة العربية تواكب االتجاهات العالمية ال�ستخدام 

الرجال ما خال ا�ستثناء واحد اأال وهو وجود فائ�ض من الرجال العرب 

للتعوي�ض  مرتفعة  االأجور  كانت  اإذا  اإاّل  العمل  �سوق  الن�ساء  تدخل  وال 

باآخر  اأو  ب�سكل  يف�ّسر  وهذا  المنزل.  في  العمل  قيمة  خ�سارة  عن 

العالم  اأخرى من  اأنحاء  العاملة في  القوى  االإناث في  تنامي م�ساركة 

الن�ساء  انخرطت  المثال،  �سبيل  على  الزمنية.  المراحل  مختلف  في 

الحرب  بعد  ال�سيما  الدخل،  مرتفعة  البلدان  في  العاملة  القوى  في 

نتيجة  العمل  جاذبية  وازدياد  االأجور  ارتفاع  ب�سبب  الثانية،  العالمية 

ُيعتبر  العاملة. وكما ورد �سابقًا،  اليد  ال�سريع و�سّح  النمو االقت�سادي 

حجم ونوع الطلب على اليد العاملة عاماًل اأ�سا�سيًا في جذب مزيد من 

الن�ساء اإلى �سوق العمل. 

وقد تقوم االأجور المرتفعة والمداخيل المرتفعة كل منهما بتحييد دور 

االآخر في اتخاذ قرار االن�سمام اإلى القوى العاملة. فاالأجور المرتفعة 

اأن  بما  لكن  العمل.  �سوق  اإلى  الن�ساء  لدخول  اإيجابيًا  حافزًا  ت�سّكل 

ي�سعف  ذلك  فاإن  المداخيل،  بارتفاع  تترافق  االقت�سادية  التنمية 

حيث   ،12-2 الر�سم  يبينه  ما  وهذا  االأجور.  الرتفاع  االإيجابي  االأثر 

في  العاملة  القوة  في  االإناث  م�ساركة  معدل  ارتفاع  المنحنيان  يبرز 

التنمية االقت�سادية عندما يكون الدخل الفردي  المراحل االأولى من 

متدنيًا. كما يعود ذلك اإلى نوع العمل المتاح اإذا كان يتالءم اأكثر مع 

الم�سوؤوليات االأ�سرية، حتى في حال ارتفاع معدالت الخ�سوبة. ويتوافر 

هذا النوع من العمل عادًة في المزارع وفي محيط اإقامة االأ�سرة، اأي 

داخل المجتمع المحلي عادة.

الر�سم 2-13: فائ�ض الن�ساء في العمل االأ�سري غير المدفوع واال�ستخدام الماأجور

الحالة في اال�ستخدام 2010
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 مالحظة: اللون الزهري: العمال الم�ساهمون من االأ�سرة؛ اللون االأزرق: العاملون باأجر؛ اللون االأخ�سر: العاملون لح�سابهم الخا�ض؛ اللون البنف�سجي: اأ�سحاب العمل

الم�سدر: الموؤ�سرات االأ�سا�سية ل�سوق العمل في قاعدة البيانات الخا�سة بمنظمة العمل الدولية.

يمكن تف�سير تدني م�ساركة االإناث في القوى 
 

العاملة في المنطقة العربية جزئيًا فقط ببلوغ 

معظم دول المنطقة م�ساف الدول متو�سطة 

الدخل. كما اأن العوامل الموؤ�س�سية مهمة اأي�سًا.
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لالإناث  العلمي  التح�سيل  ارتفاع  اإلى  الظاهرة  هذه  وُتعزى  ال�سابق. 

اإلى جانب التغّيرات في بنية االقت�ساد، واإن كانت خجولة. واأحد هذه 

 – اأبواب التعليم نتيجة ارتفاع معدالت االلتحاق  التغيرات هو ت�سريع 

وقد تح�ّسن اأداء المنطقة العربية على هذا ال�سعيد في االآونة االأخيرة. 

ويعود ارتفاع م�ساركة الن�ساء في القوى العاملة اإلى هذا االأثر. ثانيًا، 

كما  لكن،  الدخل.  متو�سطة  الدول  العربية مرتبة  الدول  اأكثرية  بلغت 

العاملة  القوى  الن�ساء في  يميل معدل م�ساركة  البياني،  الر�سم  ي�سير 

اإلى بلوغ اأدنى الم�ستويات.

التجارية  الموؤ�س�سات  هيمنة  مع  ذلك  ويتما�سى  العمل.  اأ�سحاب  بين 

الف�سل  العربية بح�سب ما ورد في  المنطقة  وال�سغيرة في  ال�سغرى 

ال�سابق. ويدل ذلك مرة اأخرى على الطابع التجاري للقطاع الخا�ض 

المنطقة  على  خا�ض  ب�سكل  ذلك  وينطبق  الديناميكية.  اإلى  وافتقاره 

اأواًل، بح�سب  الدخل.  تتكون بمعظمها من دول متو�سطة  التي  العربية 

المنحنيين في الر�سم 2-12، يتواجد في جميع م�ستويات الدخل عدد 

اأكبر من الن�ساء في القوى العاملة في ال�سنوات االأخيرة بالمقارنة مع 

االإطار 2-2: غياب امل�ساواة يف االأجور من حيث النوع االجتماعي 

البلدان.  في جميع  الرجال  اأجور  مع  بالمقارنة  الن�ساء  اأجور  تتدنى 

ُيعتبر ذلك حكرًا على المنطقة العربية، حتى بعد تعديل االأجر  وال 

وال�سهادات  العمل(،  �ساعات  )مثاًل  العمل  في  المبذول  للجهد  تبعًا 

في  الم�ساواة  تعني  ال  الواقع،  وفي  اإلخ.  العملية،  والخبرة  العلمية، 

االأجر  في  الفروقات  تعني  ال  كما  التمييز،  غياب  بال�سرورة  االأجر 

يقوم  الذي  اأدناه،  الوارد  الر�سم  بح�سب  تمييز،  وجود  بال�سرورة 

الكويت.  في  والن�ساء  الرجال  بين  االأجر  في  الفارق  �سافي  بتجزئة 

فيجب  النواحي،  جميع  من  والن�ساء  الرجال  بت�سابه  �سّلمنا  ما  واإذا 

الر�سم  ي�سار  اإلى  )اأنظر  بينهما  االأجر معدومًا  الفارق في  يكون  اأن 

الوارد اأدناه(.

على �سبيل المثال، تتقا�سى الكويتيات بالمتو�سط 65 في المائة من 

اأجر الكويتيين. ويمكن لنا تجزئة �سافي الفارق المقابل في االأجر 

بين الجن�سين والبالغ 35 نقطة مئوية اإلى مكّونات وا�سحة باعتماد 

نظرية راأ�ض المال الب�سري وا�ستخدام وظائف دخل م�ستقلة لتحديد 

دفع  يجب  الكويت،  اإلى  وبالن�سبة  والن�ساء.  الرجال  اأجر  محّددات 

اأعلى للن�ساء منه للرجال ب�سبب تفّوقهن في التح�سيل العلمي  اأجر 

والخبرة وبالتالي مكافاأة �سنوات التعليم ب�سكل اأكبر في �سوق العمل. 

وبعبارة اأكثر تحديدًا، يجب اأن ت�ساهم هذه العوامل الثالثة في زيادة 

اأجور االإناث ن�سبة للذكور بواقع 12 في المائة ثم بواقع 15 في المائة 

ثم بواقع 7 في المائة اأي ما مجموعه 34 في المائة.

اأقل من الرجال، وبالتالي يكت�سبن  لكن الن�ساء عادًة يعملن �سنوات 

خبرة عملية اأقل نتيجة انقطاعهن عن العمل ب�سبب االإنجاب وتربية 

نتيجة  الكويت  في  االإناث  مكا�سب  معظم  تتال�سى  وهكذا  االأطفال. 

العوامل الثالثة المذكورة. وفي حال كانت هذه العوامل يتيمًة، يجب 

اأن يزيد معدل اأجر االإناث بواقع 8 في المائة عن اأجر الرجال.

اإلى ذلك، ي�ستفيد العمال الذكور في الكويت من االإعانات االأ�سرية 

التي  )»الكوادر«(  النخبوية  المجموعات  اإلى  وينتمون  المختلفة 

خا�سة  بامتيازات  ويتمتعون  الذكور  غالبًا  اأو  ح�سريًا  عليها  يهيمن 

)مثل الق�ساة، ورجال االأمن، والدبلوما�سيين اأو االأع�ساء المنتخبين 

العمال  اإلى  االإ�سافية  المخ�س�سات  هذه  وُتدفع  البرلمان(.  في 

الذكور، االأمر الذي يحّول ميزة االأجر المذكورة اأعاله ل�سالح االإناث 

الفوارق  عن  الك�سف  ا�ستحالة  ظل  وفي  المائة.  في   14 ناق�ض  اإلى 

االأجر  في  الفارق  �سرح  يمكن  التوزيعي،  التحليل  اإطار  في  االأخرى 

بين الجن�سين والبالغ 21 في المائة وغير الم�سّوغ من خالل العوامل 

من  )اأو  الن�ساء  �سد  التمييز  من  اأعلى  حّد  بوجود  اأعاله  المذكورة 

خالل اإعطاء العالوات للرجال لمجرد اأنهم رجال(.

الم�سدر: البنك الدولي )2008 ب(
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ال تعني الم�شاواة غياب التمييز وال يعني غياب الم�شاواة وجود التمييز 

االإ�سهام التراكمي لمختلف المتغيرات في االأجر الن�سبي للذكور/االإناث )65 في المائة فعليًا(
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العام 1975، بلغ عدد العمال الوطنيين 1.7 مليون عامل في دول مجل�ض 

التعاون الخليجي مقابل 1.1 مليون عامل مهاجر. وبحلول العام 2010، 

ارتفع ا�ستخدام العمال الوطنيين اإلى 5.9 مليون عامل مقابل 14 مليون 

عامل مهاجر تقريبًا. وبالتالي، ُتعتبر تداعيات الزيادة في عر�ض اليد 

العاملة المهاجرة كبيرة، حيث يمكن ا�ستخدام العمال المهاجرين باأجور 

اأدنى من اأجور العمال الوطنيين، وحيث يمتلك هوؤالء الكثير من المهارات 

العملية اإلى جانب اال�ستعداد للعمل وفق ال�سروط ال�سائدة في بلدانهم 

اأ�سحاب  ُيحجم  لذلك،  ونتيجًة  الوطنيين.  العمال  من  المقبولة  وغير 

العمل عن اال�ستثمار في التقنيات عالية االإنتاجية ويختارون تقنيات كثيفة 

العمالة ومتدنية االأجر. في المقابل، ال ي�سعر الباحثون الوطنيون عن عمل 

بالحما�ض لتح�سين مهاراتهم والعمل بالتالي في الوظائف التي ي�سغلها 

العمال المهاجرون. من هنا اأهمية بذل المزيد على م�ستوى القطاع غير 

المنظم والبطالة والحقوق.

في   41 بن�سبة  العربية  المنطقة  في  اال�ستخدام  متو�سط  تزايد  لقد 

المائة في العقد االأخير اأي بوتيرة اأ�سرع من الزيادة في القوى العاملة 

)37 في المائة(، وال�سكان في �سن العمل )34 في المائة( والبطالة 

)8 في المائة فقط(، على الرغم من حدوث زيادة طفيفة في معدل 

م�ساركة القوى العاملة )2 في المائة(.

تراجع  في  بل  ال  مرتفعًا  اال�ستخدام  في  التمييز  ُيعتبر  ذلك،  اإلى 

الخم�سينيات  بين  المثال،  �سبيل  على  العربية.  المنطقة  في  بطيء 

والثمانينيات، تراجع التمييز في اال�ستخدام ح�سب الجن�ض في العالم 

من 0.39 اإلى 0.31، اأي باأكثر من 20 في المائة، االأمر الذي ي�سير 

اإلى تقدم الن�ساء في الوظائف التي كان يهيمن عليها الرجال �سابقًا. 

على  اال�ستخدام  في  التمييز  تراجع  فقد  العربية،  المنطقة  في  اأما 

اإلى   0.43 من  الجن�ض  ح�سب  اال�ستخدام  االجتماعي  النوع  اأ�سا�ض 

.
32

0.38، اأي بواقع 11 في المائة فقط

حالة دول جمل�ض التعاون اخلليجي: 

ت�شارع منو اال�شتخدام لكن لي�ض ل�شالح 

العمال الوطنيني 

في  العاملة  اليد  على  العر�ض  على  كبير  حّد  اإلى  اثنان  عامالن  يوؤّثر 

اإلى  الوطنيون  العمال  يتطّلع  اأواًل،  الخليجي.  التعاون  مجل�ض  دول 

في  ال�سائدة  والظروف  ال�سروط  مع  تتنا�سب  وظروف  ب�سروط  العمل 

ب�سروط  عادًة  الدخل  مرتفعة  الدول  وتتمتع  الدخل.  مرتفعة  الدول 

المال وعالية  راأ�ض  بتقنيات كثيفة  تنّظم اال�ستخدام وتقترن  وظروف 

العاملة  اليد  كلفة  اإبقاء  اإلى  الحاجة  التقنيات  هذه  وتلبي  االإنتاجية. 

متدنية، وت�ستجيب بالتالي اإلى �سغوط العولمة والمناف�سة في البلدان 

القطاعين  بين  ال�سرخ  تبرز محدودية  الجديدة. من هنا،  ال�سناعية 

الوطنيين  العمال  مع  كبير  حّد  اإلى  التعامل  نتيجة  والخا�ض  العام 

بالحقوق  يتمتعون  )الذين  المهاجرين  العمال  من  فقط  والقليل 

الرواتب وظروف  الوطنيين( في مجال  العمال  بها  يتمتع  التي  عينها 

اال�ستخدام. وفي بع�ض الدول، ال يوجد اأي فرق يذكر في الراتب بين 

العاملين في القطاع الخا�ض والعاملين في القطاع العام )مثال: فرن�سا 

. وفي بع�ض الحاالت، يتقا�سى العمال المتعلمون )اأ�سحاب 
33

واألمانيا(

اأخرى  حاالت  في  بينما  هزيلة  عالوات  مثاًل(  الجامعية  ال�سهادات 

والميكانيكيين(  والنّجارين  )كال�سّباكين  المهرة  الفنيون  يتقا�سى 

تحديد  يتاأثر  اأخرى،  وبعبارة  تعليمًا.  االأكثر  اأترابهم  من  اأعلى  اأجرًا 

االأجور ب�سكٍل كبير بالعر�ض الن�سبي لليد العاملة من جانب مجموعة 

بالمقارنة مع مجموعة اأخرى اإلى جانب الق�سور في المهارات الناجم 

عن هذا العر�ض. وعلى �سبيل المثال، في ظّل التقدم التكنولوجي منذ 

موؤخرًا،  المالي  القطاع  في  القانونية  القيود  رفع  مع  اأو  الثمانينيات 

المنا�سبة  بالمهارات  يتمتعون  الذين  ال�سهادات  اأ�سحاب  اأجر  ارتفع 

)مثاًل في مجال الحوا�سيب والمحا�سبة(. وهذا ما يجعل هذه الوظائف 

جذابة اأمام الباحثين المحتملين عن عمل الذين التحقوا بالتالي بهذه 

االخت�سا�سات باأعداد اأكبر.  وكانت النتيجة اأنه بعد وقت ق�سير بداأت 

ي تكنولوجيا المعلومات  ميزات االأجور لدى الخريجين في اخت�سا�سَ

والمحا�سبة تتاآكل.

بلدان  من  الوافدين  ال�سيما  المهاجرين،  العمال  عر�ض  هناك  ثانيًا، 

متدنية الدخل، الذين يتوافرون باأعداد كبيرة في دول مجل�ض التعاون 

الخليجي. وبح�سب الر�سم 2-14، تراجعت ن�سبة العمال الوطنيين اإلى 

العمال المهاجرين ب�سكل ملحوظ منذ ال�سبعينيات با�ستثناء الكويت. ففي 

الر�سم 2-14: تراجع ملحوظ في ن�سبة العمال الوطنيين اإلى 

العمال المهاجرين في دول مجل�ض التعاون الخليجي منذ 

ال�سبعينيات با�ستثناء الكويت

الخليجي، 1975- التعاون  دول مجل�ض  المهاجرين،  العمال  اإلى  الوطنيين  العمال  ن�سبة 

2010 )الموؤ�سر 100=1975(
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60

ة
ال

ط
ب
ال

و
م 

دا
خ

ست
�
ال

وا
 ،

ة
مل

عا
ال

د 
ي
ال

ض 
�

ر
ع

و
 ،

ن
كا

�س
ال

 :
 2

ل 
�س

ف
ال

للقلق �سرعة تراجع معدل  المائة(. وما يدعو  مثلين )بواقع 118 في 

ما  الخليجي،  التعاون  مجل�ض  دول  في  البالغين  الى  ال�سباب  بطالة 

يعني اأن المواطنين البالغين واجهوا �سعوبات اأكثر في االنخراط في 

باتجاه توظيف مزيد من  ال�سغط  اإلى  اأّدى ذلك  المقابل،  العمل. في 

العمال الوطنيين في القطاع العام، ب�سرف النظر عن جدارة وجهد 

الباحثين عن عمل وعن الحاجات الحقيقية في القطاع العام. ويمكن 

لهذا الو�سع اأن يطول طالما اأن الو�سع المالي ي�سمح بذلك على الرغم 

من عدم ا�ستدامته على المدى الطويل.

ترتبط ق�سايا النوع االجتماعي والهجرة ب�سكل وثيق بحقوق االإن�سان 

حقوق  ُتعتبر  الحالي،  التقرير  في  ورد  ما  وبح�سب   .)3-2 )االإطار 

االإن�سان ب�سكل عام وفي مجال اال�ستخدام ب�سكل خا�ض )مثاًل الحوار 

االجتماعي ومعايير العمل( �سرورية من اأجل تحقيق النمو االقت�سادي 

ال�سامل )االإطار 3-2(.

لكن، تدعو الحاجة اإلى �سبط هذه ال�سورة االإيجابية. اأواًل، لقد كان 

االآخرين.  الفرعيين  االإقليمين  اأداء  من  اأف�سل  اأفريقيا  �سمال  اأداء 

اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعود  اأفريقيا  �سمال  في  البطالة  في  التراجع  لكن 

تراجع البطالة في الجزائر. على �سبيل المثال، بلغ عدد العاطلين عن 

العمل في الجزائر 1.3 مليون �سخ�ض في العامين 1991 و2010، اأي 

اإلى 11.4  اأن معدل البطالة تراجع من 20.6 في المائة عام 1991 

البطالة  اإلى تراجع متو�سط معدل  واأدى ذلك  المائة عام 2010.  في 

وبالرغم  المائة.  في   10.1 اإلى   12.6 من  اأفريقيا  �سمال  اإقليم  في 

المائة  في   13.6 )من  المغرب  في  اأي�سًا  البطالة  معدل  تراجع  من 

 15.7 )من  تون�ض  وفي   )2010 عام  المائة  في   9.1 اإلى   2000 عام 

في المائة اإلى 14.1 في المائة( وفي ليبيا )من 9.2 في المائة اإلى 

8.1 في المائة(، بقي هذا المعدل في م�سر عند م�ستوى 9 في المائة 

تقريبًا.

ثانيًا، ترافق التراجع الالفت في معدالت البطالة في الجزائر مع زيادة 

في اال�ستخدام غير المنظم وبمعدل واحد اإلى واحد تقريبًا )الر�سم 

2-15(. وُيعتبر هذا موؤ�سرًا اآخر اإلى اأن بع�ض ا�ستجابات اال�ستخدام 

على االأقل تنبع من ردود فعل دفاعية لدى المواطنين العرب التواقين 

على  بالمكا�سب  يعود  تنموي  نموذج  من  ولي�ض  العي�ض  ك�سب  اإلى 

االقت�ساد برمته.

العاطلين  ن�سبة  زادت  االأخرى،  الفرعية  االأقاليم  اإلى  بالن�سبة  ثالثًا، 

عن العمل بواقع 37 في المائة في منطقة ال�سرق االأو�سط، اأي بمعدل 

اأعلى من ن�سبة الم�ستخدمين )32 في المائة( بالرغم من االنخفا�ض 

في معدل م�ساركة القوى العاملة واإن كان طفيفًا )2 في المائة(. وقد 

اإلى زيادة معدل البطالة بن�سبة 3 في المائة.  التغييرات  اأف�ست هذه 

اأقل جودة.  الخليجي فكان  التعاون  اأداء دول مجل�ض  اإلى  بالن�سبة  اأما 

وبالرغم من تزايد اال�ستخدام بواقع 88 في المائة )نتيجة �سيا�سات 

الهجرة المنفتحة(، ت�ساعفت البطالة بين العمال الوطنين باأكثر من 

الر�سم 2-15: تالزم  التراجع في البطالة مع زيادة اال�ستخدام غير المنّظم

التغّيرات في معدالت اال�ستخدام غير المنّظم والبطالة في الجزائر، 2008-1999
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االإطار 2-3: االقت�ساد واحلقوق

بعيد   1993 عام  فيينا  في  االإن�سان  لحقوق  العالمي  الموؤتمر  انعقد 

الباردة  الحرب  بنهاية  البلدان  من  العديد  في  االنتقالية  المرحلة 

بين  بالتوافق  المعتمدين  العمل  وبرنامج  فيينا  اإعالن  اإلى  وخل�ض 

المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  �سادقت  وقد  م�ساركة.  دولة   171

على هذا االإعالن واأن�ساأت مكتب المفو�سية ال�سامية لحقوق االإن�سان. 

واأّكد االإعالن على تكافل التنمية االقت�سادية والديمقراطية وحقوق 

في  االإن�سان  بحقوق  تتعلق  جديدة  اأجندات  و�سع  و�سرورة  االإن�سان 

العديد من المجاالت كالن�ساء واالأطفال وال�سكان االأ�سليين.

ُتعتبر الحقوق ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية اأ�سا�سية 

في اأي خطة ترمي اإلى تحقيق التنمية ال�ساملة. غير اأن العديد من 

اأما في  التقدم باتجاهها.  القليل من  الدول العربية لم تحقق �سوى 

البلدان التي وقعت على ال�سكوك الدولية اأو اعتمدت اأحكامًا قانونية 

محلية تتعلق بحقوق االإن�سان، فقد جاء م�ستوى التنفيذ متدنيًا جدًا. 

واإذا ما تجاوزنا هذا التو�سيف »الكلي«، حّددت الورقة ال�سادرة عن 

اأوجه ق�سور خطيرة في  االإن�سان  ال�سامية لحقوق  المفو�سية  مكتب 

مجال حقوق االإن�سان في الدول العربية الع�سر الم�سمولة بالدرا�سة:

 الن�ساء والو�سول المت�ساوي اإلى التنمية، واال�ستخدام وفر�ض  ◊

ن�سف  م�ساركة  فر�سة  المنطقة  تفّوت  التعليم/التدريب: 

ال�سكان في عملية التنمية.

 الوافدون والعمال المهاجرون بمن فيهم العمال المنزليون  ◊

جميع  الجديدة  التنمية  نماذج  ت�سمل  اأن  يجب  المهاجرون: 

ال�سكان، حتى اأولئك المقيمين في بلد المق�سد لفترة موؤقتة.

اأو هيكلية ذات �سلة بو�سول الن�ساء  اأ�سا�سية  اإلى ذلك، ثمة م�ساكل 

اإلى الحقوق االجتماعية واالقت�سادية في المنطقة العربية. وتتمثل 

اأول م�سكلة في حقوق المواطنة الفردية لدى الن�ساء ودرجة االعتراف 

هذه  تكّر�ض  واإعالنات  د�ساتير  وجود  من  وبالرغم  بها.  االلتزام  اأو 

فعليًا  االعتراف  يتّم  ال  العربية،  البلدان  من  الكثير  في  الحقوق 

بالن�ساء كمواطنات باعتبار االأ�سر حا�سنة لهذه المواطنة.

الب�سيطة  االإح�ساءات  من  الن�ساء  اإق�ساء  اإلى  المقاربة  هذه  توؤدي 

)كتعداد الن�ساء العامالت( واالإح�ساءات الفعلية )كح�سول الن�ساء 

على فر�ض العمل وال�سمان االجتماعي(. وال تكمن الم�سكلة الفعلية 

اإعالة الن�ساء بل في افترا�ض الدولة باأنهن معاالت وبالتالي في  في 

التق�سير عن توفير الحقوق االأ�سا�سية والفر�ض والم�ستحقات لهّن.

التهمي�ض  من  المقيمين  ال�سكان  من  يعاني جزء  البلدان،  بع�ض  في 

القدرة  عدم  اأو  االجتماعية  الخدمات  اإلى  الو�سول  �سعف  نتيجة 

وبطاقات  الميالد  )ك�سهادات  الر�سمية  الوثائق  على  الح�سول  على 

اإلى  الو�سول  محدودية  من  فيعانون  المهاجرون،  اأما  الهوية(. 

والرواتب  لهم  الممنوحة  الحقوق  ُتعتبر  فيما  االجتماعية  الخدمات 

واالأجور المختلفة عن العمال الوطنيين محّط ا�ستهجان من منظور 

حقوق االإن�سان المعترف بها دوليًا. باالإ�سافة اإلى ذلك، يعانون من 

تدني االأجور ومن انتقا�ض الحقوق الم�سروعة التي يتوقعون الح�سول 

عليها بح�سب م�ستويات التنمية االقت�سادية واالجتماعية ال�سائدة في 

بلدانهم.

النقابات  ت�سكيل  العربية  البلدان  من  الكثير  تمنع  اأخرى،  جهة  من 

الحكومي  االنتقائي  الدعم  اإلى  ذلك  ُيعزى  وقد  الحرة.  العمالية 

حقوقهم  العمال  منح  في  الرغبة  عدم  واإلى  الخا�ض  للقطاع 

اإدماج حقوق االإن�سان في ت�سميم  ُيعتبر  التفاو�سية الم�سروعة. لذا 

وتطبيق �سيا�سات التنمية واال�ستخدام تحديًا اأمام المنطقة العربية. 

اإلى التنمية من خالل المنظور الحقوقي واإن  من هنا، يجب النظر 

تاأرجحت اأ�سباب عدم االمتثال بين اقت�سادية و�سيا�سية واإيديولوجية 

ودينية. كما يجب تطبيق نماذج بديلة لمواجهة الممانعة االجتماعية 

اأو من خالل اعتماد اإجراءات  وال�سيا�سية من قبل االأكثرية القائمة 

نتيجة  بالخطر  مهددًا  يكون  قد  النجاح  لكن  ب�سيطة.  اإدارية 

االنق�سامات ال�سائدة بين دعاة االإ�سالح في وجه مجموعات النفوذ 

في  مجددًا  الوقوع  خطر  يبرز  وبالتالي،  تنظيمًا.  االأكثر  والم�سالح 

اأخطاء النظام القديم، كما ي�سهد تاريخ التحوالت الثورية اأو ال�سلمية 

الما�سية. في الختام، قد ي�ساعد االعتماد على واجب تطبيق الدولة 

لاللتزامات المن�سو�ض عليها في معاهدة حقوق االإن�سان في التقليل 

من هذه المخاطر.

 اقتبا�سا عن:

فاتح عزام )2012(، الحقوق والحريات: مقت�سيات النموذج التنموي ال�سامل الجديد، ورقة 

اأ�سا�سية لهذا التقرير، مكتب المفو�سية ال�سامية لحقوق االإن�سان، بيروت؛ مالحظات: باقر 

النجار وهانية �سلقامي.
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الديمغرافية،  النعمة  من  اال�ستفادة  في  الذريع  الف�سل  اإلى  باالإ�سافة 

متداخلتين.  اأخريين  فر�ستين  فّوتت  قد  العربية  المنطقة  اأن  يبدو 

اأواًل، في غياب تكافوؤ الفر�ض في القطاع الخا�ض ودعم اال�ستثمارات 

من  االقت�سادي  النمو  قيادة  في  العربية  المنطقة  ف�سلت  ال�سخمة، 

للنمو  النجاح  �سمام  عادة  ت�سّكل  التي  االإنتاج  عوامل  تراكم  خالل 

الم�ستدام والم�سترك. واأبلغ مثال على ذلك �سرق اآ�سيا، حيث يبدو اأن 

االإنتاج  عوامل  اإنتاجية  في  النمو  مع  بالمقارنة  االإنتاج  عوامل  تراكم 

من  مهمًا  م�سدرًا  الن�ساء  ت�سّكل  حيث   – التراكم  جانب  اإلى  يميل 

التفاوت  الكافي لم�ساألة  المنطقة االهتمام  ثانيًا، لم تول   .
35

م�سادره

في اال�ستخدام بين الجن�سين. وهنا ياأتي اال�ستخدام الجزئي للن�ساء 

ليفاقم الخ�سائر الناتجة من تفويت الفر�ض كما ورد اأعاله. وبح�سب 

فاإن عدم  اآ�سيا،  و�سرق  ال�سحراء  اأفريقيا جنوب  بين  مقارنة  درا�سة 

الم�ساواة بين الجن�سين في مجاَلي التعليم واال�ستخدام كّلف اأفريقيا 

جنوب ال�سحراء 0.8 نقطة مئوية �سنويًا في من نمو الدخل الفردي 

فيها، وذلك في الفترة الممتدة من 1960 اإلى 1992. وبالتالي، ت�سّكل 

ال�سائدة  النمو  معدالت  في  الفارق  من  المائة  في   20 الفروقات  هذه 

. وبعبارة 
36

بين �سرق اآ�سيا واأفريقيا جنوب ال�سحراء في الفترة ذاتها

زيادة  في  العامالت  الن�ساء  من  اال�ستفادة  تح�سين  ي�ساهم  اأخرى، 

الباحثات  بين  عادة  التعليم  متو�سط  ارتفاع  ب�سبب  لي�ض  االإنتاجية، 

عن عمل عن متو�سط التعليم ال�سائد وح�سب بل اأي�سًا ب�سبب اإمكانية 

وبالتالي  �سواء،  حّد  على  والوظائف  القطاعات  عبر  الحراك  زيادة 

خف�ض  اإلى  بدوره  يقود  الذي  القطاعات  بع�ض  في  االكتظاظ  تفادي 

االأجور. ويمكن لذلك اأن ي�ساهم في التنمية من خالل النمو المكثف 

الف�سل  هذا  رّكز  واأخيرًا،  )التراكم(.  ال�سامل  والنمو  )االإنتاجية( 

على الجوانب الكمية ذات ال�سلة بعر�ض اليد العاملة بخالف الف�سل 

ال�سابق الذي رّكز على الجوانب الكمية للطلب على العمل. اأما الف�سل 

والطلب من حيث جودة  العر�ض  بين  التفاعل  نتائج  ف�سيتناول  التالي 

اال�ستخدام ودخل االأ�سر.

مالحظات ختامية

لقد اأ�ساء هذا الف�سل على مجموعة من الق�سايا ذات ال�سلة بجانب 

عر�ض اليد العاملة في المنطقة العربية. وقد ات�سم بع�سها باالإيجابية، 

رغم التفاوت الكبير بين االأقاليم الفرعية العربية الثالثة وبين البلدان 

الواقعة فيها. ومن االأمثلة على ذلك تراجع معدل البطالة في المنطقة 

ولو ببطء. بينما كانت الزيادة في معدل م�ساركة الن�ساء اأكثر ات�ساقًا. 

اأما تح�ّسن بطالة ال�سباب ن�سبيًا بالمقارنة مع بطالة البالغين فتحمل 

معنى مختلطًا. فمن جهة اأولى، يعطي هذا اأماًل لل�سباب بالعودة اإلى 

�سوق العمل النتفاء الموجبات التي تحول دون التحاقهم ب�سوق العمل. 

وهو من جهة ثانية، ي�سّكل تحديًا اأمام ا�ستحداث طلب كاف على اليد 

العاملة ل�سالح جميع العمال ولي�ض ل�سالح فئة منهم فقط.

يمكن  مما  الكثير  ثمة  وباالإجمال،  بال�سلبية،  اأخرى  ق�سايا  واإت�سمت 

هذه  اإلى  وبالن�سبة  وطنية.  عمل  اأ�سواق  اإن�ساء  اأجل  من  وينبغي  عمله 

العقد  فترة  في  جزئي  ب�سكل  اأ�سواقًا  العمل  اأ�سواق  كانت  االأخيرة، 

االجتماعي فقط، حين كانت الحكومات تحّدد مخ�س�سات واأجور اليد 

العاملة. وال تزال هذه ال�سمة �سائدة في دول مجل�ض التعاون الخليجي.

بالن�سبة اإلى اأ�سواق العمل »الوطنية«، ال ت�ساهم �سيا�سات الهجرة في 

خلق ظروف ت�ستقطب العمال الوطنيين اإلى القطاع الخا�ض. وكما ما 

ورد في الف�سل 1، ال ُتعتبر هذه المقاربة المنفتحة ن�سبيًا حكرًا على 

بلدان  في  موجودة  فهي  الخليجي،  التعاون  مجل�ض  دول  اقت�ساديات 

الظروف )كما  نتيجة  اأو  االأردن(  في  ب�سكل مخطط )كما  اأما  اأخرى 

الهجرة  ل�سيا�سة  ال�سارة  االآثار  اإلى  االإ�سارة  تجدر  وهنا  لبنان(.  في 

المنفتحة ب�سكل اأو باآخر، وبخا�سة على العمال ذوي المهارات المتدنية 

واالأقل حراكًا، بمن فيهم الن�ساء.

وكما بين هذا الف�سل، توؤّثر البطالة في المنطقة العربية ب�سكل �سلبي 

على الباحثين عن عمل في االأ�سر من مختلف م�ستويات الدخل. وقد 

العربية  المنطقة  في  البطالة  معدل  ارتفاع  اأن  بحقيقة  ذلك  يرتبط 

مرتبط بارتفاع معدل البطالة بين االإناث الذي ي�سمل بدوره المتعّلمات 

الباحثات عن عمل.

ب�سكل  العربية  المنطقة  في  المتعّلمات  الن�ساء  ا�ستخدام  وياأتي 

جزئي ليفاقم الفر�ض ال�سائعة المتمثلة في ا�ستغالل »طاقة الفر�ض 

ن�سبة  تتراجع   ،2-2 الر�سم  في  ظهر  ما  وبح�سب  الديمغرافية«. 

�سريعة.  بوتيرة  الم�سنين  ن�سبة  تتزايد  فيما  ال�سكان  بين  ال�سباب 

وتجدر االإ�سارة في هذا ال�سياق اإلى غياب التقديرات ب�ساأن الخ�سائر 

اال�ستفادة من طاقة  في  ف�سلت  التي  ال�سابقة  ال�سيا�سات  الناتجة من 

االأخرى  المناطق  عن  المتوفرة  التقديرات  لكن  الموجودة.  الفر�ض 

كافية للتو�سيح. على �سبيل المثال، يقّدر اأن »النعمة الديمغرافية« قد 

�سرق  االإجمالي في  المحلي  الناتج  الفرد من  نمو ح�سة  �ساهمت في 

اآ�سيا بين العامين 1965 و1990 بواقع 1.4 و1.9 في المائة �سنويًا، اأي 

العربية  المنطقة  اقت�ساديات  اإلى  المك�سب  اأ�سيف هذا  ولو   .
34

الثلث

في العقدين االأخيرين، ل�ساهم في زيادة معدل نمو االقت�ساد.
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 الف�شل 3

نوعية الوظائف وم�شتويات 

المعي�شة 

مقدمة

ُيعتبر م�شتوى الأجور مكّونًا من مكّونات جودة الوظائف واأكثرها اأهميًة 

تقليديًا. لكن ل تقّل م�شائل مثل نوع العمل )ولو باأجر عال(، والأمن 

الم�شوؤولية  وم�شتوى  الجتماعية،  الحماية  اإلى  والو�شول  الوظيفي، 

اأ�شا�شية  اعتبارات  لأنها  اأهمية  للعمال،  الممنوحة  وال�شتقاللية 

الوظائف  جودة  لأن  ونظرًا  وكرامتهم.  العمال  حما�س  اإلى  بالن�شبة 

مفهوم متعدد الأبعاد، يختلف تثمين مكّوناتها ب�شكل جوهري باختالف 

ُتعتبر  اإلى ذلك،  بالإ�شافة  واحد.  بموؤ�شر  وي�شعب ح�شرها  الأفراد، 

البيانات في المنطقة العربية غير مالئمة ب�شورة عامة، حتى بالن�شبة 

اإلى مجالت �شوق العمل الأكثر قابلية للقيا�س، كالأجور.

وبالتالي، يعتمد هذا الف�شل مقاربة بموؤ�شرات مختلفة قابلة للمقارنة 

جودة  عن  بديلة  كموؤ�شرات  لال�شتعمال  وقابلة  الدولي  الم�شتوى  على 

العاملين، وح�شة  الفقراء  ن�شبة  الموؤ�شرات  وت�شمل هذه  ال�شتخدام. 

اأكثر  موؤ�شر  ال�شتخدام ف�شاًل عن  اإجمالي  الم�شت�شعفين من  العمال 

ذاتية، األ وهو ن�شبة العمال الرا�شين عن فر�س العمل الجيدة المتاحة.

موؤ�شرات  ب�شتة  التحليل  ي�شتعين  الكلي،  القت�شادي  الم�شتوى  وعلى 

اإ�شافية هي: ح�شة ال�شتهالك الأ�شري من الناتج المحلي الإجمالي، 

وعدم  الفقر،  ومعدل  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  الأجور  وح�شة 

اأقل  اآخر  وموؤ�شر  الب�شرية،  التنمية  وموؤ�شر  الأجور،  في  الم�شاواة 

م�شتويات  تّردي  يتوقعون  الذين  المواطنين  ن�شبة  هو  مو�شوعية 

معي�شتهم في الم�شتقبل.

في  الوارَدين  والنقا�س  التحليل  من  الم�شتقاة  الفائدة  اإلى  وبالإ�شافة 

ات�شاقًا  اأكثر  �شرحًا  الف�شل  هذا  نتائج  تقدم  ال�شابقين،  الف�شلين 

التعاون  التنمية في المنطقة العربية )خارج دول مجل�س  ب�شاأن تطّور 

.
37

الخليجي( في العقود الأخيرة

ب�شبب  م�شدود،  طريق  اإلى  القديم  الجتماعي  العقد  و�شل  اأوًل، 

الإنفاق  تنامي  وكان  الموازنة.  قيود  بجدار  الإنفاق  زيادة  ا�شطدام 

الحكومي،  القطاع  في  ال�شتخدام  تنامي  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل  ناتجًا 

عبر  وكذلك،  القطاع  لموظفي  المقدمة  ال�شخية  المنافع  جانب  اإلى 

القطاع  في  الأكبر  المتيازات  ذات  لل�شرائح  الجتماعية،  التاأمينات 

باإجراءات  القبول  اإلى  ال�شكان  اأكثرية  ا�شطرت  وبالتالي،  الخا�س. 

كان  هنا  من  الغذائي.  الدعم  ل�شيما  الجزئية،  الجتماعية  الحماية 

لبد من اإ�شالح النظام القديم.

ثانيًا، رّكزت الإ�شالحات ب�شكل اأكبر على ال�شّق القت�شادي بدًل من 

ال�شّق الموؤ�ش�شي واعتنقت اقت�شاد ال�شوق دون مراعاة اأثره الجتماعي 

على الالم�شاواة. 

للتطورات  التالي  الملّخ�س  يكون  بعينها،  محددة  دوًل  ا�شتثنينا  واإذا 

الحا�شلة في المنطقة العربية منذ الت�شعينيات منطقيًا:

 كان نمو الإنتاج )معدل التغّير في الناتج المحلي الإجمالي(  ◊

اأقّله  الأخير،  العقد  خالل  المنطقة  في  ن�شبيًا  مرتفعًا 

في  متنا�شب  بارتفاع  وترافق  التاريخية،  العربية  بالمقايي�س 

ال�شتخدام وا�شتقرار اأو ارتفاع طفيف في الأجور الفعلية.

لكن معدل الزيادة في النمو الإجمالي لالإنتاج )نحو 4 في  ◊

المائة �شنويًا( لم يحقق �شوى زيادة بواقع الن�شف في الدخل 

الفردي نتيجة النمو ال�شكاني في الفترة المعنية. 

الناتج  ◊ من  الأجور  ح�شة  تراجعت  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة 

يقت�شي  ما  المنطقة،  في  جذري  ب�شكل  الإجمالي  المحلي 

من  اأقل  العمل  عائدات  �شّجع  القت�شادي  النمو  اأن  �شمنًا 

اأ�شكال الدخل الخا�شة بغير الفقراء. 

حيث  ◊ الأ�شري،  ال�شتهالك  على  النهائي  الختبار  يعتمد 

الإجمالي  المحلي  الناتج  من  الأخير  هذا  ح�شة  تراجعت 

بواقع 9 نقاط مئوية خالل العقدين الأخيرين.

اإذا ما جمعنا كل هذه العنا�شر معًا، يظهر انتقال جزء ي�شير  ◊

فقط من الزيادة الكبيرة في القيمة ال�شمية للناتج المحلي 

الأ�شر  اإلى  اإيراداتهم،  خالل  ومن  العمال،  اإلى  الإجمالي 

المعي�شية.

في  ◊ الفقر  معدلت  في  الطفيف  التدني  ذلك  يف�ّشر  كما 

النمو  من  لجزء  النت�شاري  الأثر  من  بالرغم  المنطقة: 

اأن  يبدو  العاديين،  المواطنين  م�شتوى  على  القت�شادي 

الجزء الأكبر من هذا النمو قد تراكم في مكان اآخر.

التنمية الجتماعية  ◊ التقدم في مجال  بموازاة ذلك، تخّلف 

)قيا�شًا بموؤ�شر التنمية الب�شرية( عن النمو القت�شادي، ما 

ي�شير اإلى ف�شل الإنفاق العام في مواكبة التحّول القت�شادي 

الجاري ب�شكل كامل وفي مجاراة تنامي تطلعات المواطنين 

التي رافقت تنامي الدخل. 

الفروقات،  زيادة  في  ُت�شهم  اأن  يفتر�س  الآثار  هذه  اأن  من  وبالرغم 

تبقى الأدلة العملية مبهمة بهذا ال�شاأن. لكن الأكثر اأهمية هو اإدراك 

بعدم  متزايد  �شعور  مع  يترافق  والذي  الالم�شاواة  لهذه  المواطنين 

رّكزت الإ�شالحات منذ الت�شعينيات اإلى حّد 
 

المبالغة على الق�شايا الجتماعية واأخفقت في 

تح�شين الحوكمة والموؤ�ش�شات التي كان يفتر�س 

اأن ُت�شهم في اإحداث نمو اقت�شادي �شامل.
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الم�شتقبل.  في  عي�شهم  م�شتويات  بتح�شين  �شعيفة  واآمال  ال�شتقرار 

وفي الحقيقة، تظهر الأدلة التي يعر�شها هذا الف�شل، تنامي الت�شاوؤم 

في المنطقة العربية قبل قدوم الربيع العربي.

نوعية الوظائف

الفقراء العاملون: تراجع طفيف ل كبير 

في ال�شياق الحالي، ُيعتبر العامل في المنطقة فقيرًا اإذا كان دخله من 

العمل ل يكفي لتاأمين حاجته وحاجات اأ�شرته اأي 2 دولر اأمريكي اأو 

اأكثر يوميًا. وي�شاوي ذلك قيمة خطوط الفقر الوطنية في معظم الدول 

العربية غير الأع�شاء في دول مجل�س التعاون الخليجي.

اأبلت  ال�شتخدام،  اإجمالي  العاملين من  الفقراء  اإلى ح�شة  وا�شتنادًا 

المنطقة العربية بالء ح�شنًا في بداية الت�شعينيات )الر�شم 3-1(. واإذا 

الح�شة  تناهز  الخليجي، حيث  التعاون  ما و�شعنا جانبًا دول مجل�س 

منطقة  في  الكادحين  الفقراء  ح�شة  بلغت  عمليًا،  ال�شفر  المذكورة 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 35 في المائة من اإجمالي ال�شتخدام. 

وب�شكل عام، تجاوزت هذه الح�شة في الإقليمين الفرعيين العربيين 

واآ�شيا  ال�شرقية  واأوروبا  الالتينية  اأميركا  في  ال�شائدة  الح�شة  فقط 

الو�شطى، فيما كانت اأقل من الن�شف بالمقارنة مع الأقاليم الفرعية 

الإقليمان  �شهد  لقد  ال�شحراء.  جنوب  اأفريقيا  و  الثالثة  الآ�شيوية 

الفرعيان العربيان تراجعًا ملحوظًا في ح�شة الفقراء العاملين التي 

تراجعت بواقع الثلث في ال�شرق الأو�شط والخم�س في �شمال اأفريقيا اأو 

. وبالتالي، ح�شل تراجع 
38

بمعدل 20 في المائة لالإقليمين المذكورين

في ح�شة هوؤلء من ال�شتخدام اله�س الذي يتم ا�شتعرا�شه في الف�شل 

التالي.

اأ�شرع  بوتيرة  العاملين  الفقراء  التراجع في ح�شة  ن�شبة  لكن، جاءت 

بكثير في الأقاليم الأخرى. ففي �شرق اآ�شيا، مثاًل، تراجعت من 83 في 

المائة اإلى 18 في المائة فقط، اأي بواقع اأربعة اأخما�س، وذلك عائد 

في المقام الأول اإلى ال�شين. والأمر �شيان بالن�شبة اإلى اأقاليم اأميركا 

الالتينية والكاريبي وجنوب �شرق اآ�شيا والمحيط الهادئ التي �شّجلت 

تراجعًا اأ�شرع من الإقليمين الفرعيين العربيين. وبالتالي، تتطابق هذه 

النتائج مع التباطوؤ في انخفا�س الفقر في المنطقة منذ العام 1990، 

والذي تتم مناق�شته لحقًا في هذا الف�شل. 

من  كواحد  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  الأجور  ح�شة  نذكر  وهنا 

انخفا�س  �شاهم  لقد  التوقعات،  وبح�شب  ال�شلة.  ذات  الموؤ�شرات 

في  ورد  كما  ال�شتخدام  زيادة  جانب  اإلى  العاملين  الفقراء  ح�شة 

الف�شل 1 في زيادة ح�شة فاتورة الأجور الإجمالية من الناتج المحلي 

تراجع  من  وبالرغم  لذلك.  مغايرة  الأحوال  جاءت  لكن  الإجمالي. 

، تتمايز 
39

ح�شة الأجور في معظم دول العالم منذ اأوائل الت�شعينيات

المنطقة العربية عن الأقاليم الأخرى من حيث عمق و�شرعة التراجع 

وبخا�شة في �شمال اأفريقيا، حيث تراجعت ح�شة الأجور باأكثر من 34 

نقطة مئوية منذ العام 1998 )الر�شم 2-3(.

تتراجع  العربية،  بالمنطقة  خا�شة  بيانات  توّفر  عدم  من  وبالرغم 

ح�شة الأجور عمومًا ب�شكل اأكبر بين العمال ذوي المهارات المتدنية. 

وفي حال توّفر البيانات، كما هي الحال في القت�شاديات المتقدمة، 

يبرز تراجع ح�شة الأجور بين العمال ذوي المهارات المتدنية بواقع 

12 نقطة مئوية بين اأوائل الثمانينيات والعام 2005، فيما يبرز ارتفاعه 

بواقع 7 نقاط مئوية بين العمال ذوي المهارات العالية. وبالن�شبة لذوي 

الأجور المتدنية، قد تكون مثل هذه التغّيرات كارثية وما يترتب عليها 

من خ�شائر كبيرة ن�شبيًا نتيجة انحدارهم تحت خط الفقر. وفي حال 

�شّح ذلك في المنطقة العربية، فقد ي�شاهم في تنامي ال�شعور بعدم 

معدلت  في  بطيء  انخفا�س  بموازاة  العمال  اأكثرية  بين  الم�شاواة 

الفقر.

الر�شم 3-1: ح�شة الفقراء العاملين متدنية ن�شبيًا في المنطقة العربية لكن وتيرة التراجع بطيئة مع الزمن

ح�شة الفقراء العاملين )2 دولر/يوميًا( من اإجمالي ال�شتخدام بح�شب الإقليم، 1991 و2011
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الم�شدر: منظمة العمل الدولية )2011 ب و2012(

انخف�شت ن�شبة الفقراء العاملين وكذلك 
 

ن�شبة العمال في ال�شتخدام اله�س ولكن ح�شة 

الجور من الناتج المحلي الجمالي انخف�شت 

ب�شكل اأ�شرع. هذا ي�شير الى اأن م�شادر الدخل 

الخرى غير الجور زادت ب�شكل اأ�شرع.
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ال�شتخدام اله�س: متدني ما خال بين الن�شاء 

العربيات

ُيق�شد بال�شتخدام اله�س مجموع العاملين لح�شابهم الخا�س والعمال 

هذا  ن�شبة  اله�شا�شة  معدل  ُيعتبر  وعليه،  الأ�شرة.  من  الم�شاهمين 

المجموع اإلى جميع العاملين في وظائف بمن فيهم اأي�شًا اأ�شحاب العمل 

اإلى النخراط في القت�شاد  اأكثرية هوؤلء العمال  والموظفين. وتميل 

غير المنّظم واإلى العمل خارج منظومة التاأمينات الجتماعية.

ال�شروط في حال  العاملين، ل تنطبق جميع  الفقراء  وبخالف موؤ�شر 

ال�شتخدام اله�س. اأوًل، ل يعاني جميع العاملين لح�شابهم اأو العاملون 

العاملون  ي�شمل  المثال،  �شبيل  على  ه�س.  و�شع  من  الأ�شرة  �شمن 

لح�شابهم اأ�شحاب المهن الحرة كالمهند�شين المدنيين، والمهند�شين 

المعماريين، والمحامين والفنيين ذوي المهارات العالية. والأمر نف�شه 

في العمل الأ�شري الذي ل يتم دومًا في ظروف ه�شة.

ثانيًا، اإذا ا�شتثنينا الموظفين )واأ�شحاب العمل وعددهم قليل ن�شبيًا(، 

يغدو من الم�شلم به �شمنًا اأن العاملين باأجر ل يعانون من اله�شا�شة. 

وبالرغم من اأن هذه الحال قد تنطبق على معظم موظفي القطاع العام 

بموجب  متعاقدون  فهناك  المنّظم،  الخا�س  القطاع  �شركات  وعمال 

عقود ه�شة اأو في قطاعات ووظائف م�شتثناة من اأحكام قانون العمل اأو 

من منظومة التاأمينات الجتماعية. واأبلغ مثال على ذلك اقت�شاديات 

من  �شفرية  معدلت  عمليًا  ت�شّجل  التي  الخليجي  التعاون  مجل�س  دول 

ال�شتخدام اله�س، ولديها اأدنى ح�شة من العاملين في ال�شتخدام اله�س. 

لكن، وبالرغم من اأن اأكثرية العمال في معظم هذه الدول متعاقدون، 

فاإن غالبيتهم اأي�شًا مهاجرون ل يتمتعون بالأمن الوظيفي ويعملون باأجور 

وظروف ا�شتخدام اأدنى غالبًا من تلك الخا�شة بالعمال الوطنيين. كما 

اأنهم م�شتثنون من بع�س اأحكام قانون العمل والتاأمينات الجتماعية.

العاملين،  الفقراء  تعريف  من  موثوقية  اأقل  التعريف  هذا  اأن  وبما 

مناطق  مختلف  في  اله�شة  الوظائف  ذوي  ح�شة   3-3 الر�شم  يظهر 

العالم على اختالف المراحل الزمنية. وهنا تبرز دول مجل�س التعاون 

الخليجي، مجددًا وعلى نحو متوقع، بكونها �شاحبة اأدنى ح�شة للعمال 

من ال�شتخدام اله�س.

والالفت هو اأن الإقليمين الفرعيين العربيين الآخرين يحتالن مجددًا 

المراتب الدنيا، مقابل تقّدم اأميركا الالتينية واأوروبا ال�شرقية واآ�شيا 

الو�شطى على الإقليمين الفرعيين العربيين لكن بفارق اأقل في ح�شة 

الفقراء العاملين.

اإلى ذلك، ُتعتبر اتجاهات اله�شا�شة في المنطقة العربية، بالمقارنة، 

العمال  تراجعت ح�شة  العاملين، حيث  الفقراء  اتجاهات  اأف�شل من 

الوقت.  مرور  مع  المائة  في   20 بن�شبة  اله�س  ال�شتخدام  من  العرب 

الر�شم 3-2: تراجع ن�شبة الأجور اإلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بوتيرة اأ�شرع من الأقاليم الأخرى

Wage share as % of GDP (index 1998=100)ن�شبة الأجور اإلى الناتج المحلي الإجمالي )موؤ�شر 1998=100(
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الم�شدر: المعهد الدولي للدرا�شات العمالية )2011 اأ(.
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اآ�شيا.  �شرق  بعد  الثانية  المرتبة  في  العربية  المنطقة  تحّل  وعليه، 

القائمة  الفجوة  معظم  ردم  من  العربية  المنطقة  تمّكنت  وبالفعل، 

�شابقًا مع اأميركا الالتينية.

اإجمالي  من  الأجور  اأ�شحاب  ح�شة  قيا�س   1-3 الجدول  يتناول 

ال�شتخدام كطريقة لقيا�س ه�شا�شة ال�شتخدام. ففي ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا تزايدت هذه الن�شبة كما هو الحال في العالم. ولدى 

المقارنة بين الأقاليم العربية و�شائر بلدان العالم، نجد اأن م�شاهمة 

العاملين باأجر في اإجمالي ال�شتخدام تتجاوز مثيلتها في باقي بلدان 

العالم وبوتيرة اأ�شرع، با�شتثناء م�شاهمة الن�شاء العامالت من اإجمالي 

ال�شتخدام في �شمال اأفريقيا.

مقارنة  المنطقة  في  اله�س  ال�شتخدام  في  الن�شاء  م�شاهمة  ُتعتبر 

بالرجال هي الأعلى في العالم، بعد اأن �شّجلت ارتفاعًا خالل ال�شنوات 

اأكثر  اأفريقيا  �شمال  في  والن�شاء   .)4-3 )الر�شم  الفائتة  الع�شرين 

معدلت  �شّجلن  حيث  الأو�شط.  ال�شرق  في  نظيراتهن  من  ه�شا�شة 

ه�شا�شة تقارب 33 في المائة )مقارنة مع 55 في المائة للرجال( فيما 

)مقارنة  المائة  في   37 الأو�شط  ال�شرق  اإقليم  في  نظيراتهن  �شّجلت 

الواردة في  تلك  الأرقام مت�شقة مع  للرجال( وهذه  المائة  مع 56 في 

الجدول 3-1. وبالرغم من تطابق المتو�شط العالمي لن�شبة العامالت 

لن�شبة  العالمي  المتو�شط  مع  المائة(  في   46.8(  2009 عام  باأجر 

العاملين باأجر )47.9 في المائة(، فاإن هذه الن�شبة بين الن�شاء بلغت 

79 في المائة في �شمال اأفريقيا و85 في المائة في ال�شرق الأو�شط.

وخال�شة القول، ُيعتبر معدل اله�شا�شة اأعلى من معدل الفقراء العاملين 

في جميع الأقاليم. وقد تراجع كال الموؤ�شرين في مختلف اأنحاء العالم 

العمالة  ح�شة  تراجع  وكان  �شواء.  حّد  على  العربية  المنطقة  وفي 

اله�شة في المنطقة العربية اأ�شرع من تراجع ح�شة الفقراء العاملين. 

و�شمن الأقاليم العربية، بلغت ح�شة الفقراء العاملين م�شتويات اأعلى 

من ح�شة الفقراء العاملين في اإقليم �شمال اأفريقيا، فيما كان معدل 

اله�شا�شة اأعلى في اإقليم ال�شرق الأو�شط في الت�شعينيات. وُيعزى ذلك 

قيا�شًا  الأو�شط  ال�شرق  في  العاملين  الفقراء  عدد  تراجع  �شرعة  اإلى 

م�شتويات  في  اأ�شرع  تراجعًا  المقابل  في  �شهد  الذي  اأفريقيا  ب�شمال 

البطالة في العقد الأخير.

الر�شم 3-3: ال�شتخدام اله�س في المنطقة العربية منخف�س ن�شبيًا ويتراجع مع مرور الوقت

 ن�شبة ال�شتخدام اله�س من اإجمالي ال�شتخدام بح�شب الإقليم، 1991 و2010

82 82 

68  66
48 46 42 35

20
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34 32
21
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Vulnerable employment as % of total employment by region, 1991 and 2010 
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الم�شدر: منظمة العمل الدولية، )2011 ب و2012(.

اجلدول 3-1: م�شتوى وتغّيات م�شاهمة العاملني باأجر يف 

اإجمايل ال�شتخدام، واملعدلت ال�شائدة يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا والعامل، 2009-1991

أصحاب األجور 

العام
في املائة 
الفجوة 
املردومة

19912009الإجمايل

41.446.410العامل

51.962.422ال�سرق الأو�سط

43.949.19�سمال اأفريقيا

الرجال

42.547.99العامل

55.364.420ال�سرق الأو�سط

46.051.811�سمال اأفريقيا

الن�ساء

39.746.812العامل

34.255.032ال�سرق الأو�سط

36.341.07�سمال اأفريقيا

مالحظة: يتم احت�شاب الفجوة كالفارق بين القيمة في العام 2010 والقيمة في العام 1991 على 

 100 ناق�س القيمة في العام 1991.

الم�شدر: منظمة العمل الدولية )2011 ج(.
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الر�شم 3-4: ن�شبة الن�شاء في ال�شتخدام اله�س قيا�شًا بالرجال في المنطقة العربية هي الأعلى في العالم

 ن�شبة ح�شة الن�شاء اإلى ن�شبة ح�شة الرجال في ال�شتخدام اله�س )في المائة(
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Ratio of female to male share in vulnerable employment (%) 
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الم�شدر: منظمة العمل الدولية )2011 ب و2012(.

الر�شم 3-5: معدلت الفقر في المنطقة العربية متدنية لكن تتراجع ببطء

معدلت الفقر ح�شب الأقاليم )في المائة لمن يعي�شون باأقل من 2 دولر يوميًا، تعادل القوة ال�شرائية دولر(
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مالحظة: البلدان العربية الم�شمولة هي م�شر )1991 و2009(، و�شوريا )1997 و2007(، والأردن )1997 و2006(، وتون�س )1990 و2000(، والمغرب )1991 و2007(، واليمن )1998 و2005(، جيبوتي 

 )1996 و2002(، وموريتانيا )1996 و2000(.

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2011 اأ( ا�شتنادا اإلى مجموعة البيانات  POVCAL الخا�شة بالبنك الدولي وبيانات الوحدة القيا�شية الخا�شة بم�شح الإنفاق والدخل الأ�شري.
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فر�س  توفر  عن  الر�شا  عدم  اأ�شباب  لماذا  التغّيرات  هذه  تف�ّشر  وقد 

العمل الجيدة في المنطقة العربية لي�س اأعلى ول اأخف�س من المناطق 

الأخرى )الإطار 1-3(.

نوعية احلياة

الفقر يتراجع لكن التنمية الب�شرية تحّقق مكا�شب 

�شئيلة

قيا�شًا  العالم  في  الفقر  م�شتويات  اأدنى  من  العربية  المنطقة  تعاني 

بمعدل الفقر للفرد الواحد عالميًا والمتمثل بدولرين يوميًا، وهي في 

. وبالملمو�س، تراجع معدل الفقر في 
40

تراجع م�شتمر )الر�شم 5-3(

المنطقة العربية، مقا�شًا بخطوط الفقر الوطنية، من 20.3 في المائة 

. وبالتالي، 
41

في الت�شعينيات اإلى 18.1 في المائة خالل العقد 2000 

التراجع  المقابل  توؤّكد في  لكنها  الفقر بطيئة،  انخفا�س  وتيرة  ُتعتبر 

البطيء ن�شبيًا في ن�شبة الفقراء العاملين في المنطقة العربية.

موؤ�شر  تقدم  في  بالبطء  الدخل  فقر  انخفا�س  في  البطء  ترافق  وقد 

التنمية الب�شرية كما يرد في الر�شم 3-6، الذي يبرز التغّير في الفجوة 

التنمية  موؤ�شر  ذات  الع�شرة  والبلدان  العربية  البلدان  بين  القائمة 

النامية  المناطق  في  التباطوؤ  حدوث  من  وبالرغم  الأعلى.  الب�شرية 

الأخرى، اإل اأنه يبرز ب�شكل اأكبر في البلدان العربية. ول ياأخذ موؤ�شر 

موؤ�شر  في  الحال  هي  كما  وح�شب،  الدخل  بالعتبار  الب�شرية  التنمية 

�شواء.  حّد  على  وال�شحة  بالتعليم  ال�شلة  ذات  الموؤ�شرات  بل  الفقر، 

الإطار 3-1: الر�شا عن فر�س العمل اجليدة

�شعى م�شح تم اإجراوؤه في العام 2010 اإلى جمع بيانات ميدانية ب�شاأن 

التالي: »هل  ال�شوؤال  عدم ر�شا العمال عن وظائفهم. وقد تم طرح 

اأنت را�س اأو غير را�س عن توّفر فر�س العمل الجيدة في المدينة اأو 

المنطقة التي تقيم فيها؟«.

لقد بلغ معدل عدم الر�شا في منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا  

اأقل من 60 في المائة، وهي قيمة تتو�شط معدلت المناطق الأخرى 

بين  الملحوظ  التفاوت  بالنا  عن  يغيب  اأن  يجب  ل  لكن  العالم.  في 

الأقاليم، حيث �شّجلت معدلت عدم الر�شا اأكثر من 75 في المائة 

في العام 2010 في كّل من م�شر والأردن ولبنان وال�شودان واليمن.

والبالغين  ال�شباب  بين  ال�شائد  الر�شا  عدم  حيث  من  الفروقات  اأما 

العرب فكانت �شئيلة ومتطابقة مع النمط العام ال�شائد، حيث ُيعتبر 

الفارق  لكن  البالغين.  بالمقارنة مع  الوظيفة  اأكثر ر�شا عن  ال�شباب 

ال�شئيل ي�شير اإلى ر�شا ال�شباب والبالغين معًا ب�شكل اأو باآخر عن العمل.

في المقابل، تميل هذه الفروقات بين ال�شباب والبالغين اإلى الرتفاع 

ال�شلة  ذات  الأدلة  خالل  من  برز  كما  البلدان،  دخل  ارتفاع  مع 

بالتكتالت الإقليمية. وت�شّجل جنوب اآ�شيا واأفريقيا جنوب ال�شحراء 

اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  من  اأقل  عمرية  فروقات 

فيما ت�شّجل القت�شاديات المتقدمة واأوروبا ال�شرقية واآ�شيا الو�شطى 

واأميركا الالتينية فوارق اأكبر بالمقارنة مع منطقة ال�شرق الأو�شط 

التي  المالية  بالأزمات  الخال�شة  هذه  ترتبط  وقد  اأفريقيا.  و�شمال 

ع�شفت باأوروبا والعالم المتقدم اأكثر من البلدان النامية وما رافقها 

من ت�شاهل في الأنظمة الخا�شة بالأمن الوظيفي.

المنطقة  في  ال�شتخدام  ال�شباب حيال  اإلى هواج�س  النظر  وينبغي 

ظّل  في  وبخا�شة  اأي�شًا،  البالغين  العمال  منظور  من  حاليًا  العربية 

ن�شبة  وتنامي  ال�شباب  ن�شبة  وتراجع  الديمغرافية  التركيبة  تغّير 

البالغين.

الم�شدر: المعهد الدولي للدرا�شات العمالية )2010(.
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وبالتالي، ُيعتبر موؤ�شر التنمية الب�شرية بدياًل اأف�شل لقيا�س التغّيرات 

في م�شتوى المعي�شة وجودة الحياة.

قيمة  في  الزيادة  معدل  راح  ال�شبعينيات،  في  �شريعة  انطالقة  بعد 

موؤ�شر التنمية الب�شرية في المنطقة العربية يتباطاأ ب�شكل ملحوظ منذ 

ب�شبب  ن�شبية  ب�شهولة  الأولى  التح�شينات  تحققت  وقد  الت�شعينيات. 

انطالق المنطقة من قاعدة متدنية ن�شبيًا وتنفيذ ا�شتثمارات �شخمة 

الأولى في  النفطية  الطفرة  الجتماعية، في ظل  الخدمات  في قطاع 

ال�شبعينيات ووجود الدولة الأبوية.

اإلى  ذلك جزئيًا  ويعود  الأخيرين.  العقدين  يتباطاأ خالل  التقدم  بداأ 

ال�شعف ال�شديد في قاعدة النمو في بداية ال�شبعينيات واإلى التراجع 

الذي كان متوقعًا مع التقدم التدريجي نحو ال�شقف. لكنه يعود اأي�شًا 

اإلى القيود المالية المفرو�شة على العقد الجتماعي القديم وف�شل هذه 

رفاه  اإلى  المادية  المكا�شب  تترجم  فاعلة  �شيا�شات  تطبيق  في  الدول 

ت�شجيل  اإلى  العربية  بالمنطقة  المطاف  انتهى  اأخرى،  بعبارة  ب�شري. 

اأدنى مما  الب�شرية(  التنمية  بموؤ�شر  الم�شمولة  نتائج اجتماعية )تلك 

تفتر�شه م�شتويات الدخل فيها. فبا�شتثناء الأردن والأر�س الفل�شطينية 

المحتلة وتون�س، �شّجلت جميع البلدان العربية م�شتويات تنمية ب�شرية 

اأدنى من م�شتويات الدخل الفردي )الر�شم 7-3(.

تدني الفروقات من حيث الإنفاق لكن ندرة في 

المعلومات ب�شاأن تراكم الثروات.

وراء  الكامنة  العوامل  اأحد  الم�شاواة  غياب  ُيعتبر  الفقر،  جانب  اإلى 

النتفا�شات المتزامنة في الكثير من البلدان العربية. لكن اإذا و�شعنا 

في  الخطورة  درجة  وبلوغه  اأ�شكاله  بمختلف  الم�شاواة  عدم  جانبًا 

الكثير من البلدان العربية خالل المرحلة الزمنية نف�شها، ُتعتبر الأدلة 

اأكثر �شحًا من الأدلة ذات ال�شلة بالفقر ومتناق�شة  بهذا الخ�شو�س 

في بع�س الأحيان.

ت�شّجل  العربية  المنطقة  اأن  يبدو  المتوّفرة،  البيانات  اإلى  وبالن�شبة 

اإلى  م�شتويات معتدلة من الفروقات من حيث الإنفاق الأ�شري قيا�شًا 

. كما يظهر تغّير اأنماط 
42

المناطق الأخرى في العالم )الر�شم 8-3(

فروقات  ت�شّجل  حيث  البلدان،  مختلف  بين  ملحوظ  ب�شكل  الفروقات 

بلدان  في  متدنية  اإلى  ومتو�شطة  وتون�س،  المغرب  في  ن�شبيًا  مرتفعة 

اأخرى كاليمن وم�شر و�شوريا.

الر�شم 3-6: تباطوؤ التقدم في موؤ�شر التنمية الب�شرية في جميع البلدان العربية ما عدا واحد

التغّير في الفارق بين فقر الدخل وموؤ�شر التنمية الب�شرية في البلدان العربية قيا�شًا بالبلدان الع�شرة ذات موؤ�شر التنمية الب�شرية الأعلى
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2011 اأ(.

منذ الت�شعينيات، تراجع فقر الدخالأ�شوة بمعدل 
 

التقدم الجتماعي مقا�شًا بموؤ�شر التنمية الب�شرية.
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خالل  ن�شبيًا  الإجمالية  الإقليمية  الفروقات  ا�شتقرار  يظهر  كما 

. فقد 
43

ال�شنوات الـ20 - 30 التي تتوّفر ب�شاأنها بيانات قابلة للمقارنة

قيا�شًا  المذكورة  الفترة  خالل  الإنفاق  حيث  من  الفروقات  تراجعت 

المحلي الإجمالي  بالناتج  بالمنطقة والمرّجح  بمعامل جيني الخا�س 

من 35.2 اإلى 34.7.

ل تبرز الأدلة الإح�شائية التي ترّكز فقط على الإنفاق الأ�شري �شوى 

ترّكز  زيادة  عن  ال�شاطعة  المظاهر  �شوء  وفي  ال�شورة.  من  جزء 

ل�شيما  الت�شعينيات،  منذ  العربية  البلدان  من  الكثير  في  الثروات 

يحدث  اأن  المرجح  من  ليبرالية،  اقت�شادية  اإ�شالحات  با�شرت  التي 

ارتفاع كبير في الفروقات. وثمة اأ�شكال اأخرى من الالم�شاواة يرجح 

مع  تتطابق  اأنها  يبدو  والتي  المناطقية  الالم�شاواة  مثل  تزايدت  اأنها 

الر�شم 3-7: تدني موؤ�شر التنمية الب�شرية قيا�شًا بالدخل الفردي في جميع البلدان العربية ما عدا ثالثة 

م�شتوى ح�شة الفرد من الدخل الوطني الإجمالي ناق�شًا م�شتوى موؤ�شر التنمية الب�شرية في المنطقة العربية، 2011
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2011 ب(. 

الر�شم 3-8: تدني م�شتويات الفروقات في البلدان العربية ب�شكل معتدل قيا�شًا بالمناطق النامية الأخرى

 فروقات في الإنفاق في المناطق النامية )معامل جيني(، 1990-1999 و2009-2000
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 مالحظة: معامل جيني الإقليمي مرّجح بالإنفاق الإجمالي.

الم�شدر: تقديرات الموؤلفين ا�شتنادًا اإلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2011 اأ( وقاعدة بيانات موؤ�شرات التنمية التابعة للبنك الدولي.

اإنخف�شت ح�شة الإ�شتهالك الخا�س من 
 

الناتج المحلي الإجمالي مع مرور الوقت، 

و معها، و الث�شاوؤم حول م�شتقبل معايير 

المعي�شة زادت في ال�شنوات الأخيرة.
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رقعة النت�شار الجغرافي لالنتفا�شات في تون�س و�شوريا حيث انطلقت 

ترّكزت الحتجاجات في  الأكثر فقرًا بخالف م�شر حيث  المدن  في 

القاهرة.

بين  العالقة  ب�شاأن  قاطع  ا�شتنتاج  اإلى  التو�شل  الآن  حتى  يتم  لم 

وبين  العربية  المنطقة  في  لالم�شاواة  المتاحة  المقايي�س  في  التغّير 

النتفا�شات الحا�شلة. لكن، قد يكون ال�شبب هو اأن عينات الم�شوحات 

لم  لالم�شاواة،  ال�شائعة  القيا�شات  منها  ا�شتقيت  التي  المتوفرة، 

وُيعتبر  المائة(.  اأغنى 5 في  الأكثر غنى )مثاًل �شريحة  الأ�شر  ت�شمل 

ذلك �شحيحًا، لأنه يغدو من الجلي اأكثر فاأكثر اأن معظم الزيادة في 

ناتج عن  الأخيرة  ال�شنوات  البلدان خالل  الكثير من  في  الالم�شاواة 

الأكثر  الأ�شر  �شريحة  اأيدي  في  والثروات  للمداخيل  ال�شديد  الترّكز 

غنى، اأي »اأغنى 1 في المائة« كما باتت ت�شمى ب�شكل �شائع بعد الأزمة 

المالية العالمية في العام 2008. وبالتالي، فاإن اأحد تف�شيرات غياب 

المتنامية لدى  الثروات  اإفالت  اإلى  الفروقات  الوا�شحة في  التغّيرات 

هذه ال�شريحة من الك�شف الإح�شائي. وتخلفت ا�شتهالك الأ�شر خلف 

الزيادة في الناتج المحلي الجمالي.

نوق�شت  التي  الإح�شائيات  من  ُي�شت�شف  الذي  الغمو�س  من  بالرغم 

موؤ�شرات  خالل  )من  والحياة  الوظائف  نوعية  يخ�س  ما  في  اأعاله 

الفقر والالم�شاواة القيا�شية(، تبرز �شورة اأو�شح على الم�شتوى الكلي 

اإلى الناتج المحلي الإجمالي.  لدى درا�شة معدل ال�شتهالك الأ�شري 

الوا�شح و�شبه الخطي في الإح�شائيات  التراجع  ويظهر الر�شم 9-3 

ذات ال�شلة في المنطقة العربية منذ بداية الت�شعينيات. لقد تراجعت 

ح�شة ال�شتهالك الأ�شري بواقع 9 نقاط مئوية. وُيعتبر هذا التراجع 

كبيرًا ل�شيما قيا�شًا بالمناطق الأخرى في العالم. وبالرغم من تراجع 

ح�شة ال�شتهالك من الناتج المحلي الإجمالي في المناطق الأخرى، 

فيما  العربية،  المنطقة  في  نف�شه  بالمقدار  الح�شة  هذه  تتراجع  لم 

تراجعت في المناطق الأخرى نتيجة ارتفاع معدلت النمو القت�شادي، 

في جنوب اآ�شيا على �شبيل المثال، وتحديدًا في �شرق اآ�شيا.

الم�شوحات  باأن  القائلة  المالحظة  مع  ما  بطريقة  الرقم  ويتما�شى 

اإلى عّينات مالئمة - كما يوؤكد  الجزئية في المنطقة لي�شت م�شتندة 

ومع   - الوطنية  الح�شابات  اإح�شاءات  وبين  نتائجها  بين  التفاوت 

الك�شف  باأن زيادة الالم�شاواة غابت عن  الناتجة عن ذلك  الفر�شية 

 .
44

الإح�شائي

بالإ�شافة اإلى ذلك، لي�س الفقر بما هو م�شتوى معطى من ال�شتهالك 

غدًا  فقراء  جميعهم  يكونوا  لن  اليوم  فقراء  اأن  بمعنى  ثابتة،  حالة 

وال�شتهالك المرتفع في فترة معينة قد يتراجع في اأخرى. ويدرك النا�س 

هذه الحقيقة ويطلقون العنان لمخيلتهم ب�شاأن الم�شتقبل. وقد ل تكون 

النتيجة ال�شيئة اليوم مدمرة، في حال اأدرك النا�س اأنها حالة عابرة. وفي 

هذا ال�شياق، يبدو اأن ت�شورات المواطنين العرب ب�شاأن م�شتقبلهم قد 

تراجعت خالل العقد الأخير. وبالفعل، ُتعتبر المنطقة العربية الوحيدة 

الر�شم 3-9: تراجع ن�شبة ال�شتهالك الأ�شري اإلى الناتج المحلي الإجمالي منذ الت�شعينيات

 ن�شبة ال�شتهالك الأ�شري اإلى الناتج المحلي الإجمالي ح�شب الإقليم، 2009-1990
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Household consumption as % of GDP by region, 1990 - 2009

الم�شدر: المعهد الدولي للدرا�شات العمالية )2010( ا�شتنادًا اإلى موؤ�شرات التنمية العالمية في البنك الدولي.
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في عداد الأقاليم النامية الواردة �شمن الر�شم 3-10 التي تزيد ت�شاوؤمًا 

، وذلك بح�شب ت�شور اأكثر من 20 في المائة من ال�شعب 
45

مع مرور الوقت

اأولوية  واأنها  اأن م�شتويات المعي�شة تتفاقم �شوءًا  العربي ممن يعتبرون 

خالل مرحلة يتنامى فيها الناتج المحلي الإجمالي والبطالة.

مالحظات ختامية

بالرغم من تنّوع الأدلة الواردة في هذا الف�شل، يبرز نوع من التوافق 

ب�شاأن اأداء القت�شاد وردود فعل �شوق العمل وما يترتب جراء ذلك على 

رفاه المواطنين العاديين في المنطقة العربية.

قد  الت�شعينيات  منذ  الجارية  القت�شادية  الإ�شالحات  اأن  يبدو  اأوًل، 

بالن�شبة  اأما  العمل.  واأ�شواق  القت�شاد  في  الركود  مكان  تحل  بداأت 

يعي�شون  الذين  العاملين  الفقراء  ح�شة  تراجعت  فقد  الأجور،  اإلى 

الذين  العاملين  الفقراء  المائة وح�شة  في  بواقع 20  يوميًا  بدولرين 

يعي�شون بـ1.25 دولر يوميًا بواقع 51 في المائة. كما تراجعت ح�شة 

الفقراء في ال�شتخدام اله�س بالرغم من �شعوبة قيا�شها من الناحية 

الإح�شائية.

اأما ال�شتهالك الأ�شري فقد زاد فعليًا ولو ب�شكل طفيف. وهذا يف�ّشر 

ا�شتقرار  العربية بموازاة  المنطقة  الفقر في  البطء في وتيرة تراجع 

الالم�شاواة. لكن ال�شتهالك لم يتزايد ب�شرعة تزايد الناتج المحلي 

الإجمالي. وبالتالي، وبالرغم من اإحراز بع�س التقدم، ف�شلت المنطقة 

عمومًا في ترجمة ثرواتها ال�شخمة اإلى تح�ّشن كبير في الرفاه بالن�شبة 

لأكثرية المواطنين.

هذا وُيعتبر التباين بين زيادات الدخل الإقليمي والتح�ّشن في موؤ�شر 

الالم�شاواة  وتتجّلى  ال�شاأن.  بهذا  دللة  ذا  موؤ�شرًا  الب�شرية  التنمية 

اأي�شًا في الفر�س على حّد �شواء، ما يوؤدي ي�شعف الآمال ويزيد ال�شعور 

بالإجحاف. وقد اأقام كثيرون عالقة بين ذلك والنتفا�شات في العالم 

العربي. ولما كانت الالم�شاواة في النتائج في المنطقة العربية اأقل من 

الالم�شاواة الم�شجلة في اأميركا الالتينية، فاإن الالم�شاواة في الفر�س 

 .
46

في عدد من بلدان المنطقة ت�شاهي مثيالتها في اأميركا الالتينية

و�شتتم مناق�شة هذا النوع من الالم�شاواة في الف�شل الخا�س بالتعليم. 

بالنقا�س الحالي،  ُتعتبر هذه الالم�شاواة ذات �شلة ب�شكل خا�س  كما 

حيث يعتبر المواطنون اأن النتائج ال�شيئة ل تعود اإلى اأ�شباب خا�شة بهم 

اأو واقعة �شمن �شيطرتهم وبالتالي يلومون الآخرين. وفي غياب حرية 

التعبير، يحتكمون اإلى و�شائل اأخرى من اأجل التعبير عن ا�شتيائهم.

وُتعتبر الأدلة ب�شاأن ت�شاوؤم المواطنين العرب اإزاء م�شتويات المعي�شة 

اأن المواطنين لم يعيروا  اأكثر من مجرد فر�شيات، حيث  الم�شتقبلية 

الم�شمى »عقد  العربي  للربيع  ال�شابق  للعقد  الأهمية  القليل من  �شوى 

النه�شة العربية« نتيجة النمو ال�شريع في القت�شاد وال�شتخدام. ويبدو 

اأن مطالب ال�شعوب المتنامية علمًا ومعرفة بالحرية والكرامة والعدالة 

في  الإيجابية  الآثار  من  الم�شّجلة  المكا�شب  حّجمت  قد  الجتماعية 

الف�شل  هذا  �شمن  الواردة  القت�شادية  والمجالت  العمل  اأ�شواق 

اأوًل  النتفا�شات  اندلع  ذلك  على  دليل  واأبلغ  ال�شابقين.  والف�شلين 

ال�شيا�شات  في تون�س وم�شر الم�شهود لهما في المنطقة بالنجاح في 

القت�شادية. في الختام، ي�شّلم التقرير بالراأي القائل باأن »ال�شيا�شات 

المرغوبة  غير  النتائج  عن  الم�شوؤولة  هي  المطاف  نهاية  في  ال�شيئة 

.
47

ولي�س القت�شاد ال�شيئ بحّد ذاته«

الر�شم 3-10: تزايد الت�شاوؤم بالرغم من النمو القت�شادي

تغّير النظرة اإلى م�شتويات المعي�شة، 2006-2010 )في المائة(
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الم�شدر: المعهد الدولي للدرا�شات العمالية)2011 اأ( ا�شتنادًا اإلى قاعدة بيانات اإ�شتفتاء غالوب 

العالمي.
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 الف�صل 4

التعليم والمهارات

مقّدمة

بعد  التعليم،  مجال  في  طوياًل  �صوطًا  العربية  المنطقة  قطعت  لقد 

�صاملة  �صبه  اأو  �صاملة  معدالت  في  العربية  البلدان  معظم  حّققت  اأن 

التعليم  في  اأما  ال�صبعينيات.  فترة  منذ  االبتدائي  بالتعليم  لاللتحاق 

الثانوي، فقد ارتفعت معدالت االلتحاق من 20 في المائة فقط اإلى نحو 

70 في المائة، اأي من 4 ماليين تلميذ اإلى نحو 30 مليون تلميذ تقريبًا. 

وبلغ معدل القرائية بين ال�صباب اليوم 92 في المائة في �صمال اأفريقيا 

 .
48

و99 في المائة في ال�صرق االأو�صط ودول مجل�س التعاون الخليجي

والتحق تعليم االإناث بركب تعليم الذكور حتى تجاوزت ن�صبة الطالبات 

بع�س  في   30 اإلى   70 بواقع  الجامعيين  الطالب  ن�صبة  الجامعيات 

التالميذ  عدد  اإجمالي  يبلغ  واليوم،  الخليجي.  التعاون  مجل�س  دول 

اأربعة  كل  اأ�صل  من  تلميذ  بواقع  اأي  مليون   80 قرابة  المدار�س  في 

التعليم  الخريجين من نظام  ي�صّكل عدد  المقابل، ال  . في 
49

اأ�صخا�س

بال�صرورة �صمانة جودة اأو مالءمة التعليم من اأجل المناف�صة في �صوق 

والمهارات  التعليم  عن  كثيرة  درا�صات  اأجريت  فقد  المفتوح.  العمل 

في المنطقة العربية وكلها حدد الكثير من الم�صاكل في جودة التعليم 

 ،
50

�صواء من حيث الح�صيلة االأكاديمية اأم لجهة الربط مع �صوق العمل

وهذا على �صعيد عر�س العمل.

العمالة  اليد  الطلب على  التالوؤم هذا من منظور  ويجب درا�صة عدم 

اأي�صًا، الأنه ال ي�صّكل بال�صرورة �صببًا لعدم قابلية اال�صتخدام. فمثاًل، 

يتقا�صى العامل الذي يفتقر اإلى المهارات المطلوبة اأجرًا اأقل من غيره. 

وحتى في حال االفتقار لمهارات حا�صمة، فاإن االإنتاج ال يتوقف بل تكون 

الح�صيلة منتجًا اأو خدمة بجودة رديئة وذات �صعر اأدنى في االأ�صواق. 

ال�صرورية  المدخالت  اإلى  العمل  اأ�صحاب  افتقر  وبالمقابل، في حال 

الإدارة موؤ�ص�صاتهم، يبادرون اإلى �صرائها اأو تطويرها باأنف�صهم. واالأمر 

ذاته ينطبق على القوى العاملة. ففي حال ندرة المهارات، يكون هناك 

خياران اأمام الموؤ�ص�صات: اإما ا�صتقطاب عمال من موؤ�ص�صات اأخرى من 

خالل عر�س �صروط وظروف عمل واأجر اأف�صل، واإما تدريب العاملين 

تتطلب  الحالتين،  كال  وفي  التدريب.  كلفة  تحمل  وبالتالي  لديهم 

عدم  من  العمل  اأ�صحاب  ي�صكو  عندما  لذا  اإ�صافية.  كلفة  المهارات 

الماهرون  العمال  اأن نعرف هل  المهم  المطلوبة، من  المهارات  توّفر 

اأعلى  اأجور  لدفع  م�صتعدين  العمل غير  اأ�صحاب  اأن  اأم  متوّفرين  غير 

للح�صول على المهارات.

ال�صيا�صات  اأف�صت  االإنتاج: ففي حال  واأداء  اإلى هيكلية  يعيدنا   وهذا 

الم�صافة  القيمة  االإنتاج ذي  نمّو  اإلى تقييد  ال�صوق  الحكومية وحوافز 

العالية، لن يحدث طلب على المهارات وبالتالي من غير المجدي اأن 

اأعلى. ولكن ثمة م�صكلة اأخرى ذات �صلة  اأجورًا  اأ�صحاب العمل  يدفع 

اأي�صًا  ت�صتطيع  الحكومات  اأن  وهي  العربية  الدول  من  العديد  اأمام 

ممار�صاتها  خالل  من  الخا�س  القطاع  في  العمل  �صوق  على  التاأثير 

حال  هذه  كانت  ولقد  االأجور.  ودفع  واال�صتخدام  التوظيف  مجال  في 

العام  القطاع  االإ�صتخدام في  المدرو�س في  العربية غير  الدول  تو�صع 

مما خلق حوافز جعلت الباحثين عن عمل يح�صلون فقط على تعليم 

العمل  عن  واالإحجام  اأ�صا�صًا  العام  القطاع  في  وظيفة  الإيجاد  يكفي 

هنا  من  اآخر.  بديل  اأي  على  يعثروا  لم  اإذا  اإال  الخا�س  القطاع  في 

�صياق  في  الطوابير«  في  واالنتظار  ال�صهادات  »مراكمة  حجة  ُتعتبر 

العقد  زمن  في  �صالحة  المتعّلمين  العمال  بين  البطالة  معدل  ارتفاع 

االجتماعي القديم، حيث كان الخريجون في بع�س البلدان مت�صّلحين 

العام. لكن مدى  القطاع  اال�صتخدام في  لهم  تكفل  ب�صمانة د�صتورية 

النمو  اليوم، حيث حدث معظم  �صحة هذه الحجة بات مو�صع نقا�س 

في �صافي اال�صتخدام في الكثير من البلدان خالل العقد الفائت في 

.
51

القطاع الخا�س

ل  يف�صّ فمن جهة،  التف�صيرين.  في هذين  بين  الحقيقة  تكمن  وعليه، 

من  يزيد  وهذا  العام  القطاع  وظائف  في  عمل  عن  الباحثون  العرب 

ومن  الخا�س.  القطاع  في  العمل  حيال  باالأجور  الخا�س  تحفظهم 

غير  لكنهم  المطلوبة  المهارات  العمل  اأ�صحاب  يجد  ال  اأخرى،  جهة 

م�صتعدين لال�صتثمار ب�صكل كبير في تنمية القوى العاملة.

ال�صبب  هو  الم�صتحدثة  الوظائف  نوع  اأن  على  الحالي  الف�صل  وي�صّدد 

يكون  اأن  من  بداًل  الب�صرية  الموارد  في  اال�صتثمار  وراء  االأ�صا�صي 

اال�صتثمار في الموارد الب�صرية هو الذي يقود اإلى ا�صتحداث الوظائف. 

والقطاعية  الكلية  االقت�صادية  ال�صيا�صات  ت�صتحدث  اأن  ما  وبالتالي، 

المهارات،  من  المزيد  ت�صتلزم  التي  المنتجة  العمل  فر�س  المختلفة 

�صي�صعر الباحثون عن عمل بالحافز لال�صتثمار في راأ�س مالهم الب�صري 

بال�صكل المنا�صب من اأجل الح�صول على الوظائف المذكورة.

اإلى ذلك، في حال تخّلف عر�س المهارات عن طلب اأ�صحاب العمل، 

يكون اأ�صحاب العمل اأمام خيارات ثالثة: توفير التدريب باأنف�صهم اأو 

اأو اال�صتفادة من  اأعلى لقاء المهارات وهي قليلة باالأ�صا�س  اأجور  دفع 

بجودة  االرتقاء  اإمكانية  من  وبالرغم  المهاجرة.  العاملة  اليد  عر�س 

ت�صير الفروقات الطفيفة في االأجور بين العمال 
 

المتعلمين واالأقل علمًا اإلى جانب ارتفاع معدالت 

البطالة بين المتعلمين ومعدالت الهجرة بين 

اأ�صحاب المهارات اإلى اأن عر�س اليد العاملة 

المتعلمة يتجاوز الطلب عليها في ال�صوق المحلية. 
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التعليمي  االأداء  اإرجاع تدني  اإلى  المرء  وفي ظّل هذه الظروف، يميل 

�صلطات  انتقاد  ي�صهل  كما  التعليمي.  النظام  في  الق�صور  اأوجه  اإلى 

اأو الإعطائها القطاع الخا�س دورًا �صوريًا  التدريب  العمل لعدم توفير 

القول  يمكن  المطاف،  نهاية  في  ولكن  التدريب.  وتنفيذ  ت�صميم  في 

في  يتفوقون  ال  الذين  االأفراد«  »الطالب  على  تقع  الالئمة  اأن  اأي�صًا 

التعليم.

 ت�صير الفوارق القائمة بين البلدان العربية في االأداء التعليمي اإلى اأن 

على  متين.  اأ�صا�س  اإلى  ت�صتند  ال  عارية  المذكورة  الثالثة  االنتقادات 

�صبيل المثال، في �صوء ارتفاع ح�صة الطالب من االإنفاق على التعليم 

في  المنح  وتوّفر  التعليم  ومجانية  الخليجي  التعاون  مجل�س  دول  في 

عائقًا  يقف  الحوافز  �صوى  �صبب  ال  الدرا�صة،  لمتابعة  االأحيان  اأغلب 

اأمام االرتقاء بالتح�صيل العلمي.

ولعّل التف�صير االأكثر ترجيحًا هو توّفر الحوافز اأمام االأ�صر والطالب 

من اأجل اال�صتثمار في راأ�س المال الب�صري. بعبارة اأخرى، من االأرجح 

العاملة  القوى  على  بالطلب  اأكبر  ب�صكل  التعليمية  الح�صيلة  تتاأّثر  اأن 

التعليمية  الفر�س  بعر�س  تاأّثرها  من  اأكثر  ال�صلة  ذات  التوقعات  اأو 

القطاع  في  اال�صتخدام  ُيعتبر  جهة،  من   .
52

التعليم( على  )الح�صول 

دول مجل�س  في  التلقائية  اال�صتحقاقات  باأخرى من  اأو  بطريقة  العام 

التعاون الخليجي، حيث ي�صتند على المواطنة اأكثر منه على الجدارة، 

الوظيفة  تطوير حرفية  اإلى �صرورة  التوظيف  وحيث ال تخ�صع عملية 

الباحثين عن  المتنامي من  العدد  و�صيلة ال�صتيعاب  ُتعتبر  بل  العامة، 

عمل.

الر�صم 4-1: التح�صيل العلمي هو االأدنى في حال غياب حوافز 

الهجرة 

ن�صبة ال�صباب الراغبين في الهجرة ب�صكل دائم

2 

2 

4 

7 

20 

28 

32 

35 

36 

37 

44  

UAE

Kuwait

Bahrain

KSA

Egypt

Syria

Algeria

Jordan

Lebanon

Morocco

Tunisia

الم�صدر: موؤ�ص�صة �صلتك )2010(.

اجلدول 4-1: م�صتوى تعليم الطالب يف الدول العربية دون 

املعّدل 

الت�صنيف الدولي للبلدان بح�صب تح�صيل الطالب في مادتي الريا�صيات والعلوم

العالمةالبلداملرتبة

598تايبي ال�صينية )االوىل( 1

451املعدل الدويل

449لبنان28

427االردن31

420تون�س32

395�صوريا37

391م�صر38

372ُعمان42

354الكويت45

329ال�صعودية47

307قطر )االخرية(49

 مالحظة: نتائج الم�صح الدولي الثالث للريا�صيات والعلوم، 2007

الم�صدر: غونزالي�س ومعاونوه )2008(

قابلية  اأمام  عائقًا  يكن  لم  المهارات  مالءمة  عدم  اأن  اإال  التعليم، 

اأعلى  اأحد  العربية  المنطقة  وت�صهد  العرب.  ال�صباب  لدى  اال�صتخدام 

معدالت الهجرة في العالم. وبالتالي يطرح ال�صوؤال التالي نف�صه: لماذا 

ومتطورة  معقدة  اقت�صاديات  في  التناف�س  العرب  ال�صباب  ي�صتطيع 

ولي�س في بلدانهم؟ 

توفر التعليم: متعلمون وعاطلون عن 

العمل

لقد كان ال�صعي اإلى مراكمة ال�صهادات من اأجل الو�صول اإلى الوظائف 

االجتماعي  العقد  نتائج  من  مرغوبة  غير  نتيجة  العام  القطاع  في 

لكن  مكّوناته.  اأحد  العام  القطاع  في  اال�صتخدام  �صّكل  الذي  القديم 

اأداء  رغم الجدل الدائر ب�صاأن ا�صتمرار الحال على ما هو عليه، فاإن 

اأداء  يقل عن  اليوم  الموحدة  الدولية  العرب في االمتحانات  الطالب 

اأترابهم في مناطق اأخرى. على �صبيل المثال، ي�صير الجدول 4-1 اإلى 

اأن جميع البلدان العربية الم�صاركة �صّجلت دون المتو�صط الدولي في 

مادة الريا�صيات.

ي�صّجل الطالب العرب عالمات متدنية 
 

في االمتحانات الدولية وبخا�صة في 

البلدان التي ال يكون فيها اال�صتخدام 

في القطاع العام م�صمونًا تمامًا. 
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غير  البلدان  في  للطالب  العلمي  التح�صيل  ُيعتبر  اأخرى،  جهة  من 

اال�صتخدام  يتوّقعون  ال  الذين  الخليجي  التعاون  مجل�س  في  االأع�صاء 

فور االنتهاء من درا�صتهم اأف�صل من اأداء �صواهم. لكنهم في المقابل 

اآفاق  و�صيق  البطالة  معدالت  وارتفاع  االأجور  تّدني  من  يعانون 

اال�صتخدام في القطاع العام. وبالتالي، يندفعون اأكثر من غيرهم اإلى 

التح�صيل الدرا�صي لتح�صين فر�صهم محليًا اأو التمّكن من الهجرة اإلى 

الر�صم 4-1 على  البلدان في  واأبلغ مثال على ذلك ت�صنيف  الخارج. 

جذاب  خيار  الهجرة  اأن  يبدو  وال  الهجرة.  في  ال�صباب  رغبة  اأ�صا�س 

لل�صباب في دول مجل�س التعاون الخليجي.

في �صوء ما تقّدم، يتبّين اأن اأداء التعليم في المنطقة العربية و�صواها 

توّفر  اأي  العمل  �صوق  في  المتاحة  الحوافز  على  كبير  حّد  اإلى  يعتمد 

الوظائف الذي يعتمد بدوره على الطلب على اليد العاملة، بالرغم من 

اإمكانية تو�ّصع عر�س فر�س التعليم وتح�صين نوعيته.  

الطلب على املهارات: ما م�ستوى الأجور؟ 

وما نوع الوظائف؟

هناك فارق بين »غياب المهارات« بالمعنى »الفّني وغياب الطلب« على 

اإليه  ي�صير  بالمعنى االقت�صادي. وهذا ما  االأكثر مهارة وعلمًا  العّمال 

العربية.  المنطقة  في  التعليمي  النظام  اأداء  تخلف  اأي   1-4 الجدول 

اأما اإن كان ذلك ُيعتبر ماأزقًا اقت�صاديًا فهذه ق�صية مختلفة. وفي حال 

ت�صتدعي  ال  ذاتها  بحد  االأعمال  وبيئة  الخا�س  القطاع  طبيعة  كانت 

مهارات متطورة، �صيعاني العّمال المهرة من قّلة اال�صتخدام )وتدني 

ارتفاع  اإلى  الجدول 2-4  وي�صير  الخارج.  اإلى  �صيهاجرون  اأو  االأجور( 

الهجرة في �صفوف ا�صحاب المهارات في البلدان التي يتمتع طالبها 

بتح�صيل علمي جيد.

ُتعتبر م�صوحات اأ�صحاب العمل مفيدة في الوقوف على وجود اأو غياب 

الطلب  وينخف�س  االقت�صادي.  المنظور  من  المهارات  على  الطلب 

اال�صتخدام  �صيا�صات  �صاهمت  حال  في  المهارات  على  االقت�صادي 

اجلدول 4-2: اجتاه املتعّلمني العرب اإىل الهجرة من بلدانهم 

)معدالت هجرة اليد العاملة املاهرة قيا�صًا بدول منظمة التعاون 

االقت�صادي والتنمية ودول جمل�س التعاون اخلليجي(، العقد 

 % ،2000

البلد
الإجمايل 44 

بلد م�ستفيد

منظمة التعاون 

القت�سادي 

والتنمية

جمل�س 

التعاون 

اخلليجي

45.343.93.2لبنان

31.36.028.1اليمن

19.118.60.7املغرب

13.212.60.6تون�س

11.510.90.4العراق

11.37.44.3الردن

9.79.50.3اجلزائر

7.96.21.6�سوريا

6.05.10.9البحرين

2.32.10.2قطر

1.10.90.1ال�سعودية

المارات 

العربية املتحدة

0.90.70.1

0.50.40.1ُعمان

الم�صدر: البنك الدولي، )2010 ب(.

اجلدول 4-3: ن�صبة املدراء الذين يبّلغون عن عدم مالءمة 

التعليم يف �صفوف القوى العاملة

منظمة التعاون الإقت�سادي 

والتنمية يف املجال القت�سادي
الدول العربية

21.8ُعمان14.1�سوي�سرا

16.9ال�سعودية13.9النم�سا

اأملانيا

الإمارات العربية 12.6

املتحدة

16.4

15.1قطر11.9تركيا

8.8البحرين9.9كندا

7.1الكويت7.9اململكة املتحدة

ال�سويد

املتو�سط لدول جمل�س 7.4

التعاون اخلليجي

14.4

الوليات املتحدة 

الأمريكية

6.8

9.7ليبيا6.7الرنويج

8.1اليمن6.2املعدل

8.1اجلزائر5.2ال�سني

اأ�سرتاليا

الدول الأخرى املنتجة 5.1

للنفط

8.6

3.4الدامنرك

11.6املغرب3.4اإ�سبانيا

8.5الأردن3.1فرن�سا

5.3م�سر2.8الربتغال

5.1تون�س*2.4فنلندا

2.6لبنان0.8اليونان

6.6الدول غري النفطية0.6اليابان

10.4جميع الدول العربية0.4اإيطاليا

 * بح�صب بيانات 2011-2010

الم�صدر: المنتدى االقت�صادية العالمي )2012(.
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واالنتقا�س  المناف�صة  تقييد  في  الخا�س  القطاع  واأنظمة  الحكومية 

اإلى االنتقال  الرامية  من اال�صتثمارات كمًا ونوعًا والحّد من الحوافز 

الترخي�س  اأعلى من خالل ممار�صات  قيمة م�صافة  اأن�صطة ذات  اإلى 

واالحتكار. وبح�صب ما ورد في الف�صل 1، ف�صلت المنطقة العربية في 

الما�صي ومن خالل اإ�صالحاتها االقت�صادية في المرحلة االأخيرة في 

بناء قطاع خا�س تناف�صي حقيقي.

الم�صتوى  اإلى  العرب  العمل  اأ�صحاب  نظرة  اأن   3-4 الجدول  يبين 

التعليمي لقوة العمل تختلف عادة تبعًا لالقت�صاد الذي يعملون به: هل 

في  الواردة  البيانات  مع  االختالفات  هذه  وتتما�صى  ال.  اأم  نفطي  هو 

فاالقت�صاديات  الف�صل.  هذا  في  الواردة  والر�صوم  ال�صابقة  الجداول 

الباحثين  اأمام  التعليمية  الحوافز  من  القليل  �صوى  تتيح  ال  النفطية 

اأما  وظيفة.  على  الح�صول  في  االأهم  هي  الجن�صية  الأن  عمل  عن 

االقت�صاديات غير النفطية، فتتيح التعليم اأمام الباحثين عن عمل من 

اأجل الح�صول على وظيفة في ال�صوق المحلية اأو الهجرة اإلى الخارج. 

في معر�س المقارنة، ي�صير الجدول 4-3 اأي�صًا اإلى النتائج الم�صّجلة 

واألمانيا  والنم�صا  �صوي�صرا،  تحتّل  حيث  الدخل،  مرتفعة  الدول  في 

اأوجه  مع  ذلك  ويتما�صى  المتطّورة.  التدريب  اأنظمة  في  ال�صدارة 

الق�صور التي يبّلغ عنها اأ�صحاب العمل في هذه البلدان كما مع الراأي 

اهتمامًا  االأقل  هم  العربية  المنطقة  في  العمل  اأ�صحاب  باأن  القائل 

اأ�صفل  المهارات هي في  اأّن  بالتدريب )الر�صم 4-2(. وبالفعل، يبدو 

�صّلم اهتمامات اأ�صحاب العمل في المنطقة )الر�صم 3-4(.

عدم تكافوؤ الفر�س التعليمية ب�سكل كبري

ت�صير الكثير من الدرا�صات اإلى ارتفاع ح�صة االإنفاق على التعليم من 

االإنفاق  هذا  لكن   .
53

العربية المنطقة  في  االإجمالي  المحلي  الناتج 

الالتينية  كاأمريكا  المرتفع  الدخل  ذات  بالبلدان  قيا�صًا  يتراجع 

اأخذنا  ال�صحراء )الر�صم 4-4( في حال  واأفريقيا جنوب  والكاريبي 

بالمدر�صة.  ملتحق   4 اأ�صل  من  فقط  واحدًا  �صخ�صًا  اأن  االعتبار  في 

ونظرًا الأن معظم االإنفاق يترّكز في قطاع التعليم العام، يمكن بالتالي 

تحديد توّزع فر�س التعليم وتاليًا اال�صتخدام على مجموع ال�صكان.

ا�صتنادًا اإلى تحليل مقارن لنتائج اختبارات مادتي العلوم والريا�صيات 

في  الواردة  النتائج  موؤخرًا  جريت 
ُ
اأ درا�صة  اأّكدت  عربيًا،  بلدًا   16 في 

الجدول 4-1، حيث تخّلف معدل العالمات الم�صّجل في جميع البلدان 

ارتفاع  النتائج  تحليل  ك�صف  كما  الدولي.  المعّدل  عن  الم�صاركة 

تكافوؤ  )عدم  العائلية  والبيئة  المجتمعية  الخ�صائ�س  في  الالم�صاواة 

الفر�س( في عدد من البلدان.

الر�صم  4-2: ال�صركات العربية تدّرب اأقل من �صواها

ن�صبة ال�صركات التي توفر التدريب ح�صب االإقليم، اأواخر العقد 2000
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مالحظة: ت�صمل مجموعة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا الجزائر، وم�صر، واالأردن، ولبنان، 

والمغرب، واالأر�س الفل�صطينية المحتلة، وُعمان و�صوريا.

الم�صدر: اآلمايدا ورايي�س، )2010(.

الر�صم 4-3: المهارات لي�صت عائقًا اأ�صا�صيًا 

و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  في  اال�صتثمار  اأمام  معّين  عائق  وجود  احتمال 
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مالحظة: هناك معوقات اأخرى يقّل احتمالها عن 0.3؛ وت�صمل اأنظمة االأعمال، وعدم اليقين، 

واأنظمة العمل، والكهرباء، واالأنظمة التجارية والجمركية، والجريمة، والنقل واالت�صاالت ال�صلكية 

والال�صلكية.

 الم�صدر: م�صوحات الجمعية الدولية لر�صم الخرائط، البنك الدولي.

هناك فارق بين »غياب المهارات« 
 

و»غياب الطلب على المهارات«.

الالم�صاواة في فر�س التعليم مرتفعة بين 
 

طالب العائالت الغنية والفقيرة، وهذا 

ي�صتدعي زيادة فعالية اأنظمة التعليم العام.
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الر�صم 4-4: االإنفاق على التعليم مرتفع في المنطقة العربية، واأقل ارتفاعًا بعد تعديله بح�صب عدد االأطفال

ح�صة االإنفاق من الناتج المحلي االإجمالي وتعديلها بح�صب ن�صبة االأطفال دون 18 من اإجمالي ال�صكان
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الم�صدر: معهد اليون�صكو لالإح�صاء وقاعدة بيانات �صعبة ال�صكان في االأمم المتحدة. 

الر�صم 4-5: ارتفاع الفروقات من حيث التح�صيل العلمي

الفروقات في عالمات االتجاهات العالمية للدرا�صات في العلوم والريا�صيات بين الطالب في ال�صرائح الخم�صية االأدنى واالأعلى، 2007
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الم�صدر: �صالحي اأ�صفهاني، ح�صين واأ�صعد )2012(.

الر�صم 4-6: التعليم قد ي�صبح في دائرة الخطر اإذا لم يوزع بالت�صاوي

موؤ�صر التعليم المعّدل بالالم�صاواة )ن�صبة الخ�صارة في المائة(
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تكافوؤ  عدم  في  عالية  م�صتويات  ولبنان  وتون�س  م�صر  �صّجلت  وقد 

الفر�س اأ�صوًة بالم�صتويات ال�صائدة في بع�س بلدان اأميركا الالتينية، 

 .
54

)5-4 )الر�صم  العربية  البلدان  من  تفاوتًا  اأكثر  عامًة  ُتعتبر  التي 

ولم تك�صف درا�صات اأخرى اأية اأدلة على اأن الالم�صاواة في التح�صيل 

العلمي تناق�صت مع الزمن. والحقيقة اأنها تزايدت في بع�س البلدان، 

تزايد  اإلى  الدرا�صة  بح�صب  ذلك  وُيعزى  وتون�س.  ال�صعودية  ال�صيما 

التعليم )المدار�س الخا�صة والدرو�س  ا�صتخدام الموارد الخا�صة في 

الخا�صة(.

وتجدر االإ�صارة في هذا ال�صياق اإلى اأن الفروقات الملحوظة على م�صتوى 

البيانات الجزئية قد برزت اأي�صًا على الم�صتوى الكلي. وُيظهر الر�صم 

 4-6 قيمة موؤ�صر التعليم المعّدل بالالم�صاواة ابتداء من العام 2011

. وقد تجاوز متو�صط الخ�صارة في المنطقة العربية 40 في المائة، 
55

اأي اأعلى بكثير من المتو�صط العالمي البالغ 26 في المائة ومن متو�صط 

اأميركا الالتينية المعروف بارتفاعه وا�صتمراره كما ورد اأعاله بارتفاع 

.
56

وا�صتمرار الفروقات

التمهني اأو عدم التمهني؟ �سوؤال منهجي 

يرّكز النقا�س الدائر ب�صاأن مالءمة التعليم في المنطقة العربية عادًة 

للعمل.  موؤهلين  اأ�صخا�س  اإلى  العمل  العاطلين عن  تحويل  كيفية  على 

ت�صتهدف  المنطقة  في  الن�صطة  العمل  �صوق  �صيا�صات  من  فالكثير 

حتى حملة ال�صهادات الجامعية نظرًا لجاذبية فكرة تقديم المهارات 

اأ�صحاب  ي�صكو  المطاف، هذا ما  نهاية  »المبا�صرة«. ففي  و  »العملية« 

العمل من غيابه، حيث يعتبرون اأن الطالب يملكون المعارف النظرية 

ويفتقرون اإلى مهارات التطبيق. وعليه، يمكن للتدريب اأي التدريب ما 

اأن ي�صاهم في زيادة تاأهيل المنقطعين عن الدرا�صة  قبل اال�صتخدام 

للعمل.

ال  الذين  وال�صباب  لالأطفال  ومالئم  جذاب  التدريب  من  النوع  وهذا 

قدراتهم  �صعف  ب�صبب  العام  التعليمي  الم�صار  موا�صلة  ي�صتطيعون 

النظام  اإطار  في  به  واالهتمام  مراعاته  اأهمية  هنا  من  و�صائلهم.  اأو 

التعليمي اأو �صيا�صات �صوق العمل الن�صطة. وبالرغم من اأهمية االلتفات 

معالجة  على  اأي�صًا  الحكومات  ترّكز  اأن  يجب  خا�صة،  حاالت  اإلى 

الق�صايا التي توؤّثر على اأكثرية ال�صكان واأهمها معالجة االأ�صباب بداًل 

من االآثار اأي: لماذا لم يحافظ النظام التعليمي على هوؤالء االأطفال 

وال�صباب في المدار�س؟

قبل  ما  مهارات  اإتاحة  اإلى  الداعية  الحجج  فاإن  عامة،  وب�صورة 

الطبيعة  تراعي  ال  خا�صة(  حاالت  في  يكن  لم  )واإن  اال�صتخدام 

االقت�صادية  التغّيرات  بعد  وبخا�صة  العمل  الأ�صواق  الديناميكية 

وحلول  التكنولوجيا  مجال  في  التقدم  نتيجة  ح�صلت  التي  ال�صخمة 

الراهنة  االأو�صاع  عن  جيدًا  ملخ�صًا  التالي  البيان  ويت�صمن  العولمة. 

:
57

والم�صتقبلية

»نحن نعّد الطالب لوظائف غير موجودة بعد، م�صتخدمين تكنولوجيات 

لم ُتخترع بعد، من اأجل حّل م�صاكل ال نعرف باأنها قائمة بعد«.

التوقعات  خالل  من  الم�صتقبلية  العمل  اأ�صواق  ا�صتقرار  عدم  ويظهر 

وظيفة   14 اإلى   10 في  عملوا  قد  �صيكونون  اليوم  �صباب  باأن  القائلة 

�صاحب  مع  �صيبقى  اثنين  اأ�صل  من  عاماًل  واأن  الـ38  عامهم  بحلول 

المعلومات  لت�صاعف  ونظرًا   .
58

اأعوام خم�صة  من  اأقل  الحالي  العمل 

اأعوام  اأربعة  اأعوام، فاإن بقاء الطالب في الدرا�صة  الفنية كّل خم�صة 

للح�صول على �صهادة يعني اأن ن�صف ما اكت�صبوه من معرفة في العام 

االأول �صي�صبح متقادمًا مع بلوغهم العام الثالث من الدرا�صة.

الحكومات  تبذل  اأن  هي  العربية  المنطقة  في  المهمة  والنقطة 

محاوالت عديدة وم�صتمرة لتمهين التعليم في المرحلة الثانوية. وتكون 

اال�صتجابة تارًة �صريحة وتارة �صامتة. اأما اال�صتجابة ال�صريحة فتاأتي 

اأ�صحاب العمل في المنطقة الذين يعّبرون عن عدم رغبتهم في  من 

ا�صتخدام خريجي المراكز المهنية. وهم اإذا احتاجوا اإلى المهارات، 

يوؤثرون عادة اإجراء التدريب باأنف�صهم الأنهم ال ي�صتطيعون التعويل على 

التدريب  تتيح  واأنها  ال�صيما  ا�صتجابتها  لبطء  العامة  التدريب  مراكز 

اأ�صا�س  على  ال  الما�صي  في  المدّربون  تعّلمه  ما  اأ�صا�س  على  عادة 

حاجات االإنتاج اليوم. وبالتالي، ال تعتمد قابلية ا�صتخدام ال�صباب على 

اأي�صًا على دعم  بل  اال�صتخدام وح�صب  التدريب ما قبل  تو�صيع نطاق 

الوظيفة  م�صتلزمات  اأ�صا�س  على  العمل  �صاحب  من  بتوجيه  التدريب 

الفعلية والقدرة على تحّمل الكلفة اأقله جزئيًا من جانب اأ�صحاب العمل 

اأنف�صهم. 

ُيحجمون  الذين  عمل  عن  الباحثين  من  فياأتي  ال�صامت  الجواب  اأما 

هنا  والفكرة  المتاحة.  المختلفة  الحوافز  رغم  المهني  التعليم  عن 

هي اأن التعليم ب�صكل عام والمهني ب�صكل خا�س يجب اأن ال يلبي فقط 

متطلبات االإنتاج لدى اأ�صحاب العمل، بل على التعليم والتدريب يلبيا 

جانب العر�س اأي طرح �صوؤال كيف ينظر الطالب واأ�صرهم اإلى التعليم 

برامج  الأن  الجامعي،  وبخا�صة  العام  التعليم  مع  بالمقارنة  المهني 

التعليم المهني تحول عادًة دون متابعة الدرا�صات الجامعية.

ومن المبررات االأخرى لتو�صيع نطاق التعليم المهني هي النقطة االأخيرة 

بال�صبط لكن بقالب اآخر: نظرًا الرتفاع البطالة بين الخريجين، يجب 

الحّد من االلتحاق بالجامعات من خالل تحويل الطالب من التعليم 

العام اإلى التعليم المهني. وهذا يتطلب من ال�صلطات التربوية تحويل 

موا�صلة  اإمكانية  تتوّفر  ما  بقدر  م�صدود  طريق  اإلى  المهني  التعليم 

ُتعتبر برامج التدريب قّيمة عندما ت�صتهدف   

الباحثين عن العمل وفئات العّمال ب�صكل 

�صحيح وعندما تحظى بدعم اأ�صحاب العمل. 

لكن الكثير من البرامج االإقليمية تميل اإلى 

التركيز على القطاع العام وتخ�صع للعر�س.
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معدالت  اأن  نجد  العربية،  المنطقة  على  ذلك  طبقنا  واإذا  الدرا�صة. 

ت�صّرب  مع  تراجعت  مثاًل(  �صوريا  )في  الثانوية  بالمرحلة  االلتحاق 

.
59

الطالب من نظام التعليم الأن خيارهم الوحيد كان التعليم المهني

بين  للبطالة  كحل  الجامعات  دخول  من  الحّد  جهود  ف�صلت  لقد 

الخريجين في تحقيق النتائج المتوقعة: حيث زاد الطلب االجتماعي 

على التعليم الجامعي مع مرور الوقت. وبناء عليه، بادرت معظم الدول 

العربية اإلى االإجازة للجامعات الخا�صة اأو اإلى فر�س ر�صوم دخول في 

م�صاعدة  كتقديم  بديلة  مقاربات  اعتماد  وُيمكن  العامة.  الجامعات 

من  النوع  هذا  اأن  من  وبالرغم  الطالب.  من  الفئة  هذه  اإلى  مالية 

اأنه يخلق  اإال  الم�صاعدة يقت�صي االإنفاق المالي على المدى الق�صير، 

منافع اجتماعية على المدى الطويل. 

والنتائج  ال�صيا�صات  ات�صاق  باأن  القائلة  الحجة  اإلى  بنا  يعود  وهذا 

االقت�صادية واالجتماعية يعتمد ب�صكل كبير على ح�صن �صير االقت�صاد 

الكلي. وهذا ينطبق اأي�صًا على التعليم المهني الذي يحتاج اإلى الدعم 

اإنمائي مت�ّصق ُيفرد بالتاأكيد  اإطار  بمختلف الو�صائل المتاحة لكن في 

دورًا ن�صطًا للقطاع الخا�س في تمويل واإدارة التدريب.

الريادي املتعلم اأم املوظف املتعلم؟

االأعمال،  ريادة  برامج  لدينا  البطالة  من  للحّد  االأخرى  الطرق  ومن 

ومنح القرو�س، ودعم الموؤ�ص�صات ال�صغرى والنا�صئة. وتتوّفر مثل هذه 

الحوافز في دول مجل�س التعاون الخليجي اأحيانًا على �صكل هبات اأكثر 

منها على �صكل قرو�س واجبة ال�صداد. كما ُتعتبر هذه الحوافز مهمة 

اأخرى: فهذا النوع من الدعم مثاًل ي�صاعد �صكان  اأهداف  في تحقيق 

العمل  اأ�صواق  اإلى  الو�صول  غياب  ظّل  في  ن�صبيًا  المعزولة  المناطق 

يوؤثرن البقاء  اللواتي  الن�صاء  المنّظمة. وهذا ينطبق ب�صكل كبير على 

في بيئتهن واإيجاد عمل مجز �صمن حدود االأ�صر والمجتمعات. 

العمل  �صوق  �صيا�صات  من  جزءًا  عادة  ت�صّكل  التي  البرامج،  وهذه 

الن�صطة، ت�صبح مفيدة اإذا كانت جيدة الت�صميم بما في ذلك اختيار 

ال�صيا�صات  هذه  محدودية  توؤكد  الدولية  التجربة  لكن  الم�صتفيدين. 

العمل  تزايد  اأواًل،  رياديين.  اإلى  االأ�صخا�س  القدرة على تحويل  لجهة 

اأخرى  اأنواع  والمراحل على ح�صاب  البلدان  الماأجور عمليًا في جميع 

التاأثير  ُيعتبر  ثانيًا،  لح�صابهم.  يعملون  من  ذلك  في  بما  العمل  من 

مع  بالمقارنة  ن�صبيًا  �صئياًل  لح�صابهم  يعملون  من  لدعم  الم�صاعف 

كلفته، الأن المن�صاأة ال�صغيرة الجديدة ت�صتخدم عادة الم�صتفيد فقط 

وربما �صخ�صًا اآخرًا اأو �صخ�صين. ثالثًا، بينما يعتبر معدل اإن�صاء مثل 

هذه ال�صركات ال�صغيرة مرتفعًا )15 في المائة �صنويًا اأحيانًا(، فاإن 

اثنتان من  الحاالت، تختفي  بع�س  اأي�صًا. ففي  اإخفاقها مرتفع  معدل 

اأ�صل كل اأربع من�صاآت �صغيرة جديدة ح�صلت على الدعم، بعد انق�صاء 

تعادل  وبالتالي،  دعم.  بدون  حتى  تتاأ�ص�س  اأن  يمكن  وثالثة  �صنتين، 

الكلفة الفعلية لكل من�صاأة ناجحة اأربعة اأ�صعاف الكلفة اال�صمية. 

جري موؤخرًا في منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا 
ُ
لقد اأّكد م�صح اأ

وفي   .
60

اأمامهم اآخر  توّفر خيار  الريادة في حال  االأفراد عن  عزوف 

الرياديين  اهتمامات  اآخر  التنظيمية  المعوقات  ُتعتبر  ال�صياق،  هذا 

�صعور  اإلى  االأرجح  على  هذا  وُيعزى   .)7-4 )الر�صم  الم�صتقبليين 

االأفراد باإمكانية تجنب رقابة االأجهزة الر�صمية نتيجة �صغر حجمهم اأو 

باإمكانية العمل بب�صاطة في االقت�صاد غير المنّظم. وبما اأن المتعّلمين 

الباحثين عن عمل هم اأهم المر�صحين لالأن�صطة الريادية، فقد اعُتِبر 

�صعف القدرات من العوامل االأقل اأهمية بالن�صبة لهم.

الر�صم 4-7: كثيرون قادرون على الريادة في االأعمال لكن يحجمون الأ�صباب اأخرى

التحديات الماثلة اأمام الرياديين قبل البدء بالم�صاريع في منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا 2011
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Index of pre-launch challenges for entrepreneurs, MENA 2011

الم�صدر: يو�صف وزين و�صويد )2011(.

ُيعتبر غياب الهيبة االجتماعية، واآفاق العمل في 
 

القطاع العام وب�صكل اأعم العوامل االجتماعية، 

وعدم تكافوؤ الفر�س في القطاع الخا�س معوقات 

اأمام الريادة اأكبر من نق�س المهارات.
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الر�صم 4-8: ن�صبة التحاق االإناث اإلى الذكور ح�صب المرحلة التعليمية، 2002-1960

موؤ�صر تكافوؤ النوع االجتماعي بالن�صبة اإلى المعدل االإجمالي لاللتحاق
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الم�صدر: البنك الدولي )2008 اأ( وقاعدة بيانات معهد اليون�صكو لالإح�صاء.

الثالثة  المرتبيتن  المالية في  والم�صاعب  التمويل  الح�صول على  حّل 

في  متوقع  هذا  وبالتالي،  اأهمية.  االأقل  المعوقات  عداد  في  والرابعة 

�صوء الفر�صية القائلة باأن االأكثر تعليما ال يعانون عادة من عدم تكافوؤ 

اأمر  وهذا  المطلوب،  الكبير«  »االلتزام  المعوقات  هذه  ويلي  الفر�س. 

القطاع  في  ال�صيما  دائمة  وظيفة  على  الح�صول  يف�صل  )الأنه  طبيعي 

العام( وي�صبه عائقًا اآخر هو »ارتفاع كلفة الفر�صة البديلة بالمقارنة 

المعوقات  �صدارة  العالية  المناف�صة  احتلت  كما  الحالي«.  العمل  مع 

براأي من �صملهم الم�صح، وهذا يدّل على المناف�صة ال�صر�صة في معظم 

التي  الكبيرة  البلدان  با�صتثناء  العربي  العالم  في  المنتجات  اأ�صواق 

اأن�صاأت نوعًا من �صلطة االحتكار )بترخي�س من الحكومة عادة(. على 

اأكثر من 300  �صملت  لبنان  لة في  المثال، ك�صفت درا�صة مف�صّ �صبيل 

.
61

�صوق منتجات �صيطرة ثالث موؤ�ص�صات فقط على ثلثي المبيعات

التحديات  باأ�صواط  يت�صدران  اأ�صا�صيان  تحديان  يوجد  هذا،  اإلى 

وهما  والقدرات،  باالقت�صاد  لهما  ُتذكر  عالقة  اأي  دون  من  االأخرى 

مكانة  ت�صمن  ال  واأنها  االأ�صرة  اأفراد  لدى  مقبولة  غير  الريادة  اأن 

القوى االجتماعية عامل  باأن  القائلة  الفر�صية  يعّزز  اجتماعية. وهذا 

مهم اآخر في تحديد النتائج االقت�صادية في المنطقة العربية ويجب 

فهمها ب�صكل اأف�صل.

التكافوؤ من حيث النوع الجتماعي: �سبه 

موجود لكن لي�س متاماً

نطاق  ات�صاع  من  غيرهن  من  اأكثر  والن�صاء  الفتيات  ا�صتفادت  لقد   

اأن  بعد  متوقع  اأمر  وهذا   ،)8-4 )الر�صم  العربية  الدول  في  التعليم 

في  التعليم  م�صتويات  اأدنى  من  العربية  المنطقة  بلدان  بع�س  عانت 

 50-40 الذكور  اإلى  االإناث  التحاق  معدالت  كانت  اأن  وبعد  العالم. 

هذه  باتت  ال�صتينيات،  فترة  في  التعليم  مراحل  جميع  في  المائة  في 

والثانوي،  االبتدائي  التعليم  مرحلتي  في  تقريبًا  مت�صاوية  المعدالت 

ذلك،  اإلى  باالإ�صافة  والمغرب.  كاليمن  اال�صتثناءات  بع�س  خال  ما 

حّققت الن�صاء معّداًل اأعلى من الذكور في االلتحاق بالتعليم الجامعي 

التعاون  مجل�س  دول  بع�س  في  الثلثين  وتجاوزت  البلدان،  معظم  في 

.
62

الخليجي، مثل الكويت وقطر

ال يخفى على اأحد اأن معظم الرجال العرب يتابعون التح�صيل الجامعي 

والدرا�صات الجامعية العليا في الخارج اأكثر من الن�صاء العربيات، لكن 

ذلك ال يف�صر �صوى جزء �صغير من  الفجوة من حيث النوع االجتماعي 

. وبح�صب 
63

ل�صالح االإناث، وبخا�صة في دول مجل�س التعاون الخليجي

معظم  ين�صاأ  الخليجي،  التعاون  مجل�س  دول  ب�صاأن  اأدناه  النقا�س 

في  الذكور  تناق�س  تف�صير  ويمكن  اال�صتخدام.  توقعات  من  الفارق 

مرحلة التعليم الثانوي بقدرتهم على �صمان وظيفة في القطاع العام. 

وبالن�صبة اإلى دول مجل�س التعاون الخليجي )واالأقاليم العربية الفرعية 

بالعوامل  االإناث  التحاق  الن�صبي في  االأخرى(، يمكن تف�صير االرتفاع 

القطاع  في  الن�صاء  عمل  حيال  ت�صاهاًل  اأقل  تعتبر  التي  الموؤ�ص�صية 

الخا�س.

يتجاوز معدل التحاق االإناث بالتعليم الثانوي   

والجامعي في معظم البلدان العربية اليوم معدل 

التحاق الذكور لكنه يتخلف عنه في مرحلة 

التعليم االبتدائي في بع�س البلدان العربية. 

وهنا يمكن للتعليم العام اأن يوؤثر ب�صكل كبير على 

الحّد من الالم�صاواة االجتماعية والجندرية
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لقد تمّكنت الفتيات والن�صاء العربيات من اال�صتثمار في التعليم في دول 

مجل�س التعاون الخليجي واالأقاليم الفرعية االأخرى. لكن هذا ال يعني 

في المقابل نجاحهن في �صوق العمل. وكما ورد في الجزء ال�صابق، ال 

تفتر�س ال�صهادات والمهارات االإ�صافية بال�صرورة الح�صول على عدد 

اأن ال�صهادات  اأف�صل من فر�س اال�صتخدام، بالرغم من  اأكبر ونوعية 

هذه  و�صتبقى  االآخرين.  على  التفوق  في  االأفراد  ت�صاعد  والمهارات 

المعادلة قائمة ما لم يتزايد الطلب على اليد العاملة.

العمل  منظور  من  تبعات  على  االإناث  تعليم  زيادة  ظاهرة  وتنطوي 

المتعّلمين  ن�صبيًا في عر�س  تزايدًا  تعني  اأولى  الالئق. فهي من جهة 

الباحثين عن عمل، االأمر الذي ي�صاهم في ت�صييق الفارق القائم في 

وبالتالي،  تعليمًا.  واأقلهم  تعليمًا  عمل  عن  الباحثين  اأكثر  بين  االأجور 

ب�صكل  الن�صاء  لدى  العمل  وعر�س  العلمي  التح�صيل  تزايد  ي�صاهم 

غير مق�صود في الحوؤول دون زيادة االأجور الفعلية لي�س فقط ل�صالح 

العمال المتعّلمين بل ل�صالح جميع العمال على حد �صواء.

من جهة ثانية، تتزايد اإنتاجية ال�صابات المتعلمات مع تزايد تح�صيلهن 

في  اأ�صاًل  المنخرط  العادي  العامل  اإنتاجية  من  اأكبر  ب�صكل  العلمي 

االرتقاء  على  قادرات  ال�صابات  ت�صبح  وبالتالي،  العاملة.  القوى 

توّفر اال�صتخدام.  العام لالإنتاجية في االقت�صاد، في حال  بالم�صتوى 

وبغير ذلك، قد تحجم الن�صاء عن العمل )كما يظهر حاليًا من خالل 

تدني معدالت م�صاركتهن في القوى العاملة(. وهنا تبرز اأهمية الطلب 

على اليد العاملة واأداء االقت�صاد الكلي على حّد �صواء.

 حالة دول جمل�س التعاون اخلليجي

ا�صُتهّل هذا الف�صل بمقارنة بين اأداء الطالب من ناحية التعليم وبين 

اأمام الباحثين عن عمل.  اأو توّفر وظائف مقبولة  الرغبة في الهجرة 

وب�صروط  باآخر  اأو  ب�صكل  الوظائف  هذه  مثل  توّفر  �صمان  حال  وفي 

الئقة، يتراجع االإقبال على اال�صتثمار في التعليم حتى في حال مجانتيه 

وتوّفر المنح التعليمية كما هي الحال في الكثير من دول مجل�س التعاون 

الخليجي.

الخليجي  التعاون  تم ر�صدها في دول مجل�س  التي  الظاهرة  وتختلف 

عن و�صع البلدان العربية االأخرى. ففي هذه االأخيرة، دفع البحث عن 

وظيفة في القطاع العام الباحثين المحتملين عن عمل اإلى اال�صتثمار 

في التعليم، ولو على �صاكلة مراكمة ال�صهادات في الكثير من الحاالت. 

وفي معظم دول مجل�س التعاون الخليجي، اأف�صت ال�صيا�صة الرامية اإلى 

نتائج  اإلى  العام  العمال الوطنيين تقريبًا في القطاع  ا�صتخدام جميع 

معاك�صة كما دفعت المواطنين الذكور اإلى التق�صير في اال�صتثمار في 

التعليم والمهارات، حيث ُتعتبر وظائف القطاع العام من الم�صتحقات 

لكن  والجدارة.  الجاد  العمل  اأ�صا�س  على  ال  المواطنة  اأ�صا�س  على 

و�صيلة  الحاالت  من  العديد  في  التعليم  يعتبر  الن�صاء،  اإلى  بالن�صبة 

لتحقيق ا�صتقالل اأكبر.

العمل في دول مجل�س  اأ�صحاب  يتمتع  العمل،  الطلب على   من جانب 

التعاون الخليجي بو�صول غير محدود فعليًا اإلى العمال الوافدين ذوي 

وكانت  الموؤقتة.  العمل  عقود  اأ�صا�صًا  وي�صتخدمون  المتدنية  االأجور 

ال�صبعينيات  في  االأولى  النفطية  الطفرة  بعد  مبّررة  الممار�صة  هذه 

العاملة  اليد  عر�س  من  واأ�صرع  اأكبر  ب�صكل  ينمو  االقت�صاد  بداأ  حين 

في ال�صوق المحلية من حيث النوعية والمهارات. ولكن هذه الممار�صة 

بع�س  با�صتثناء  الطويل،  المدى  على  العمل  فر�س  ا�صتحداث  تعيق 

النفط  كاإنتاج  المتطورة  التكنولوجيا  قطاعات  في  العالية  المهارات 

يدعمون  العمل  اأ�صحاب  اأن  بيد  و�صواها.  االألمنيوم  وم�صاهر  والغاز 

كلفة  زيادة  يعني  المهاجرين  العمال  عن  التخلي  الأن  الممار�صة  هذه 

العمالة على المدى الق�صير.

التعاون  مجل�س  دول  في  الخا�س  القطاع  في  العمل  اأ�صحاب  ويميل 

عدد  توفر  من  ي�صتفيدون  فهم   .
64

التدريب توفير  عدم  اإلى  الخليجي 

. كما 
65

كبير من المهارات المتنوعة الوافدة من بلدان متدنية الدخل

وهناك  اأي�صًا.  متوفر  العام  القطاع  من  والممّول  المتاح  التدريب  اأن 

اأو  دولية  �صركات  مع  بالتعاون  غالبًا  الممتازة،  الم�صاريع  من  كثرة 

هيئات التدريب في بلدان تملك برامج تدريب متطورة )مثل اأ�صتراليا، 

يبقى  لكن  المتحدة(.  والواليات  المتحدة  والمملكة  واألمانيا،  وكندا، 

متدنيًا  المهني  والتعليم  التدريب  على  الوطنيين  العمال  اإقبال  معدل 

ناهيك عن اأن عددًا قلياًل فقط يكمل التدريب بعد االلتحاق به. وعليه، 

يبلغ معدل االلتحاق بنظام التعليم والتدريب المهني والفني في دول 

االلتحاق  معدالت  اإجمالي  من  المائة  في   2 الخليجي  التعاون  مجل�س 

 .
66

بالتعليم الثانوي العام

مالحظات ختامية

اأنه يمكن، وبدرجة كبيرة، تح�صين النتائج الدرا�صية  مما ال �صّك فيه 

وبالطبع،  عمل.  عن  المحتملين  الباحثين  وموؤهالت  العرب  للطالب 

ونوعًا،  كمًا  االأدنى  التعليم  على  ونوعًا  كمًا  الجيد  التعليم  يف�صل 

العربية  الدول  حّققت  ولقد  ال�صعيفة.  من  اأف�صل  العالية  والمهارات 

التعليم  موؤ�صرات  م�صتوى  على  العالم  في  المكا�صب  اأ�صرع  اإحدى 

 .
67

والتنمية الب�صرية خالل العقود االأربعة اأو الخم�صة المن�صرمة

تعاني  هل  وهي  مختلفة،  م�صاألة  معالجة  الحالي  الف�صل  حاول  لقد 

التعليم  منظومات  في  الق�صور  اأوجه  من  العربية  الدول  اأكثرية 

والتدريب اأم ال. وهذه لي�صت م�صاألة نظرية. ففي ظّل ارتفاع البطالة، 

اأن  اإمكانية  وبخا�صة بين ال�صباب المتعلم، يجدر التوقف بجدية عند 

يكون التعليم �صعيف الجودة اأو غير مالئم ل�صوق العمل. وكال االأمرين 

ومحتوى  تح�صين  خالل  من  معالجته  يمكن  �صيا�صاتيًا  اإجراء  يعتبر 

وطرائق التعليم وتعزيز الروابط مع القطاع الخا�س.
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موؤهلين.  غير  عمل  عن  الباحثين  اأن  تقول  فر�صية  تبرز  وبالتالي، 

والفر�صية المقابلة هي عدم ا�صتعداد اأ�صحاب العمل للدفع اأكثر مقابل 

ال�صهادات والمهارات. وبعبارة اأخرى، قد يكون اأ�صحاب العمل را�صين 

عن تدني اإنتاجية العمال ودفع اأجور متدنية لهم.

على  الطلب  غياب  اأن  اإلى  الف�صل  هذا  في  الواردة  االأدلة  وت�صير   

المهارات هو العامل االأكثر اأهمية: ومن الوا�صح جدًا وجود فائ�س من 

المتعّلمين الباحثين عن عمل في �صوق العمل. من هنا �صرورة التركيز 

على �صوق العمل لكثرة مزايا التعليم خارج �صوق العمل، ونادرًا ما يكون 

هناك فائ�س في الميزات.

من  مجموعة  خالل  من   
68

العر�س فائ�س  على  اال�صتدالل  ويمكن 

عن  الباحثين  المتعّلمين  ندرة  حال  في  اأواًل،  العمل.  �صوق  موؤ�صرات 

عمل، لن يعاني ال�صباب من اأ�صحاب ال�صهادات العليا بطبيعة الحال 

يعاني  االإقليمية،  الكثير من االقت�صاديات  البطالة. لكن، في  اآفة  من 

ال�صباب المتعّلم من معدالت بطالة عالية اإن لم يكن اأعلى من معدالت 

البطالة التي يعاني منها ال�صباب االأقل علمًا. 

ثانيًا، لي�صت اأجور العمال المتعلمين في المنطقة اأعلى بكثير من اأجور 

مناطق  في  التعليم  مقابل  االأجور  بعالوات  قيا�صًا  علمًا  االأقل  العمال 

اأن الطلب على العمل في المنطقة ال يندفع  . ويدلّ هذا على 
69

اأخرى

خارج  اأمرا�س  اإلى  ال�صبب  يعود  وقد    .
70

علمًا االأكثر  العمال  باتجاه 

ا�صتخدام  اأو  الخا�س،  القطاع  في  المناف�صة  قلة  مثل  التعليم  نظام 

التقنيات كثيفة العمالة باأجور متدنية، اأو هيمنة القطاع العام في �صوق 

العمل اأو �صيا�صات الهجرة.

اأ�صحاب  بين  الهجرة  م�صتويات  اأعلى  العربية  المنطقة  ت�صّجل  ثالثًا، 

المهارات وال�صهادات بما فيها البلدان مرتفعة الدخل التي لديها اإنتاج 

ال�صابقتين  المالحظتين  اأ�صفنا  واإذا  المهارات.  على  وطلب  متطور 

ب�صاأن المتعلمين العاطلين عن العمل وتدني معدالت عائدات التعليم، 

للعمل  توؤهلهم  التي  المهارات  يمتلكون  قد  ال�صباب  يعني  ذلك  فاإن 

واالإنتاجية، ولكن ال يوجد في بلدانهم فر�س عمل تلبي تطلعاتهم.

القائلة  الحجة  مع  الف�صل  هذا  ا�صتنتاجات  تتعار�س  الختام،  في 

بالمهارات  عمل  عن  الباحث  تمتع  حال  في  وظيفة  اإيجاد  ب�صهولة 

قابلية  بين  القائم  االختالف  تراعي  ال  الحجة  هذه  لكن  ال�صحيحة. 

اال�صتخدام واال�صتخدام. من جهة، يتاأثر العدد االإجمالي للوظائف في 

االقت�صاد ب�صكل اأ�صا�صي بالطلب االإجمالي على اليد العاملة. وتتوقف 

والتجارية  وال�صناعية  الكلية  ال�صيا�صات  على  اال�صتخدام  حدود 

والمالية ف�صاًل عن المناخ اال�صتثماري وبيئة االأعمال النا�صئة عن هذه 

الوظائف  اأنواع  تحديد  العمل  الأ�صحاب  يعود  وبالمقابل،  ال�صيا�صات. 

وتقنيات االإنتاج والمهارات المطلوبة تبعًا الختالف االأجور بين مختلف 

اأنواع العمال.

اأكبر  اهتمامًا  تولي  �صيا�صة  وجود  �صرورة  على  يوؤكد  تقّدم  ما  كل  اإن 

التوفر  من  بداًل  العمل  فر�س  لخلق  اأي  العمالة،  على  الطلب  لجانب 

الحالي في المهارات. اإن ل�صيا�صات العمل تاأثير اأكيد بيد اأنه هام�صي، 

الأّن م�صتوى اال�صتخدام االإجمالي يتحّدد من خالل �صيا�صات اقت�صادية 

التركيز  االأحوال، يجب  الهجرة. وفي جميع  بما فيها  اأ�صمل،  وتنموية 

اأثر لي�س على االإنتاجية  اأكثر على الالم�صاواة في التعليم لما لها من 

فح�صب بل اأي�صًا على الالم�صاواة في االأجور والدخل وال�صعور بالعدالة 

بين المواطنين.
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 الف�صل 5

الحماية االجتماعية

مقّدمة

لقد القت ر�صالة االأزمة االقت�صادية والمالية العالمية في العام 2008 

اأمن  تاأمين  حيث  من  االجتماعية  للحماية  المزدوجة  القيمة  ب�صاأن 

االأزمات  فترات  في  االجتماعية  اللحمة  و�صون  للم�صت�صعفين  الدخل 

فقد  االنتفا�صات.  مرحلة  بعد  العربية  المنطقة  في  اأكبر  اأ�صداء 

اأو تو�صيع  اإلى اعتماد  بادرت معظم البلدان العربية منذ العام 2010 

اإجراءات الحماية االجتماعية بما فيها البلدان التي لم تتاأثر ظاهريًا 

باالنتفا�صات.

االأداء  ح�صن  االجتماعية  الحماية  نظام  بقيمة  االعتراف  تّم  واليوم، 

على الم�صتوى العالمي. وفي حال تّم ت�صميم النظام المذكور بال�صكل 

ا�صتقرار  عامل  دور  تلعب  اأن  االجتماعية  للحماية  يمكن  المنا�صب، 

الحماية  نظام  ي�صاهم  كما  واالأزمات.  الركود  اأوقات  في  تلقائي 

زيادة  في  وبالتالي  الب�صرية،  التنمية  وتعزيز  �صون  في  االجتماعية 

يمكن  هذا،  اإلى  المواطنين.  برفاه  واالرتقاء  االقت�صاد  في  االإنتاجية 

في  االجتماعي،  الحوار  جانب  اإلى  االجتماعية  التاأمينات  ت�صاهم  اأن 

ال�صلم ال�صناعي في �صوق العمل وفي تدارك اال�صطرابات االجتماعية 

من  والتقليل  االجتماعية  الحماية  اإجراءات  نطاق  تو�صيع  خالل  من 

لديها  التي  فالبلدان  االجتماعية.  والعدالة  الكرامة  وتعزيز  اال�صتياء 

اأنظمة الحماية االجتماعية القوية والعادلة  تملك اآلية طبيعية ت�صمن 

. 
71

ا�صتقرار اقت�صادها

االجتماعية  الحماية  مبادرات  من  الجديد  الجيل  ي�صّكل  اأن  يجب   

االأ�صا�س من اأجل بلورة منظومات �صاملة قائمة على اال�صتحقاقات بداًل 

فتخ�صي�س  القديم.  االجتماعي  بالعقد  الخا�صة  الرفاه  مقاربة  من 

اأنتج  العام  القطاع  في  لال�صتخدام  االجتماعية  الحماية  من  جزء 

اأثرًا اآخر غير مرغوب وهو اإرجاع زيادة البطالة بين ال�صباب ال�صيما 

الطوعي  االنتظار  اإلى  منها،  كبير  في جزء  االأقل  على  تعليمًا،  االأكثر 

اأجل الح�صول على  الباحثين عن عمل من  في »الطوابير« من جانب 

وظيفة في القطاع العام بداًل من القبول بوظيفة في القطاع الخا�س، 

وذلك ب�صبب اختالف االأجور و�صروط وظروف اال�صتخدام واالإعانات 

بين القطاعين.

�صيا�صات  عن  م�صتقلة  االجتماعية  الحماية  اعتبار  يجب  ال  وبالتالي، 

ال�صلة  ذات  ال�صيا�صات  ات�صاق  اأهمية  ب�صاأن  جدال  وال  اال�صتخدام. 

فر�س  وخلق  الن�صطة  العمل  اأ�صواق  و�صيا�صات  االجتماعية  بالحماية 

العمل، وبخا�صة في ظل �صرورة نقل م�صوؤولية خلق فر�س العمل ب�صكل 

اأكبر اإلى القطاع الخا�س. وعليه، يجب اعتبار حقول ال�صيا�صات هذه 

متالزمة ومترابطة ومتاآزرة اإلى جانب مكّونات العمل الالئق االأخرى. 

في  االجتماعية  الحماية  اأنظمة  ت�صحيح  اإلى  الحاجة  برزت  لقد 

مختلفة  اإ�صالحات  �صكل  واتّخذت  الت�صعينيات  منذ  العربية  المنطقة 

منا�صرة القت�صاد ال�صوق الحرة. فقد دفع تنامي االإنفاق على الحماية 

من  الكثير  الوا�صع  العام  لال�صتخدام  المالي  والعبء  االجتماعية  

البلدان اإلى اعتماد اإ�صالحات اأعطت دورًا اأكبر للقطاع الخا�س. لكن، 

وفي  العام 2008  المالية في  االأزمة  بعد  اإ�صافية  تغييرات  اعتماد  تّم 

. وي�صف 
72

المرحلة االأخيرة بعد التطورات الحا�صلة في العام 2010 

هذا الف�صل الو�صع الحالي للحماية االجتماعية في المنطقة العربية 

ويتناول الو�صائل الرامية اإلى اإن�صاء اأنظمة مالئمة وم�صتدامة.

احلماية االجتماعية: تغطية حمدودة

بالرغم من عراقة تاريخ الت�صامن والتكافل في المنطقة العربية، تبقى 

اأنظمة  معظم  اأن  حيث  متدنية،  الفاعلة  االجتماعية  الحماية  تغطية 

العام  القطاعين  في  العاملين  احتياجات  تلبي  االجتماعية  التاأمينات 

والخا�س ذوي العقود النظامية فقط، فيما ُت�صتثنى الفئات االأخرى من 

العمال من تغطية ال�صمان االجتماعي. وي�صاهم ارتفاع معدل االأن�صطة 

وارتفاع معدالت  العمل  �صوق  االإناث في  وتدني م�صاركة  النظامية  غير 

البطالة بين ال�صباب في تدني معدالت تغطية اأنظمة ال�صمان االجتماعي 

النظامية. وعندما تتوّفر برامج الحماية االجتماعية على نطاق اأو�صع، 

مثل الدعم بمختلف اأنواعه، تكون في اأغلب االأحيان رديئة اال�صتهداف 

وتتطلب موازنات �صخمة. وبالتالي، �صادت االآليات غير الر�صمية للحماية 

االجتماعية بالن�صبة اإلى اأكثرية ال�صكان )الجدول 1-5(.

تواجه برامج الحماية االجتماعية الر�صمية في المنطقة العربية تحديًا 

تغطية  ُتعتبر  المقارنة،  �صياق  وفي  التغطية.  تو�صيع  حيث  من  كبيرًا 

عمال القطاع غير المنّظم بمختلف مكّونات الحماية االجتماعية في 

المنطقة العربية عمومًا االأدنى في العالم )الر�صم 1-5(.

معا�صات التقاعد: مقت�صرة على القطاع 

املنّظم وغري م�صتدامة مالياً

فئة  على  تقت�صر  لكنها  اإلزامية  تقاعدية  برامج  المنطقة  دول  تملك 

�صغيرة من العمال. فهي في المنطقة العربية ت�صمل فقط ثلث العمال، 

التغطية  وتنح�صر   .
73

منهم المائة  في   8 �صوى  اليمن  في  تغطي  وال 

الحكومية  االإدارات  )كموظفي  العام  القطاع  في  بالعاملين  عادًة 

واالأجهزة  الع�صكرية  والقوى  والق�صاة،  واالأ�صاتذة،  المعلمين  العامة، 

القطاع  في  الدائمة  العقود  دومًا، ذوي  ولي�س  وت�صمل عادًة،  االأمنية( 

مثل  العمال  من  كثيرة  فئات  ي�صتثني  الذي  االأمر  المنظم،  الخا�س 

العمال الموؤقتين اأو غير الدائمين، والعمال غير النّظاميين، والعمال 

الزراعيين، والعمال المنزليين، والعمال المهاجرين و�صريحة وا�صعة 

من العاملين لح�صابهم. 
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الر�صم 5-1: تغطية الحماية االجتماعية محدودة في المنطقة العربية رغم اأن معظم بلدانها متو�صط الدخل

ن�صبة العاملين في القطاع غير المنظم الم�صمولين بالبرامج المختلفة )في المائة(
% of informal wage workers covered by various schemes
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الم�صدر: المعهد الدولي للدرا�صات العمالية )2009( 

اجلدول 5-1: الهيكلية التخطيطية للحماية االجتماعية 

 احلماية االإجتماعية النظامية:

البطالة واالأ�صرة واالأمومة وال�صحة واملر�س 

واالإ�صابة واالإعاقة وال�صيخوخة والورثة ومنافع 

اال�صتخدام

ال حماية ر�صمية

موظفو القطاع العام

القطاع  اخلا�س

االأطفال
العاملون حل�صابهم اخلا�س 

واالقت�صاد غري املنظم

غري امل�صتخدمني يف 

�صن العمل
ال�صيوخ

غري املنظماملنظم 

مالحظة: ت�صير الخانات غير المظّللة اإلى مجال تركيز ال�صيا�صات في المنطقة العربية

في  الديمغرافية  الطفرة  �صوء  وفي  االجتماعي  العقد  مع  وتما�صيًا 

عدد  وتدني  ال�صباب  الم�صتركين  عدد  ارتفاع  حيث  من  الما�صي 

التقاعد في المنطقة تقدم �صروطًا �صخية  المتقاعدين، كانت برامج 

من المنافع واالإعانات والتقاعد، لكنها اأثبتت عدم ا�صتدامتها مع مرور 

الوقت، بعد اأن تدهورت مالية �صناديق التقاعد نتيجة تزايد معدالت 

ن�صبة  تتزايد  وبداأت  الم�صتركين(  اإلى  المتقاعدين  )ن�صبة  االإعالة 

االإعالة العمرية )ن�صبة ال�صيوخ اإلى االأفراد في �صن العمل(. وبالتالي، 

اإن�صاء  من  االأولى  ال�صنوات  خالل  المتراكم  االحتياطي  ا�صتنفاد  تم 

برامج ال�صمان االجتماعي، وما �صاحبه من تخّلف عن االإبالغ باالأجور 

الجزائر،  ففي  االجتماعي.  ال�صمان  ا�صتراكات  ت�صديد  من  والتهرب 

على �صبيل المثال، تم ا�صتنفاد ثروات �صناديق التقاعد ب�صرعة وتحّول 

الفائ�س اإلى عجز في بداية العام 1994.

ا�صتحالت  وبالتالي  كثيرًا  التقاعد  برامج  �صقف  رفع  تّم  لقد 

التقاعد  معا�صات  م�صتويات  ُحّددت  المثال،  �صبيل  على  ا�صتمراريتها. 

اإلى 80 في المائة من راتب المتقاعد  في عدد من البلدان بواقع 70 

في نهاية الخدمة، فيما بلغ متو�صط مرحلة اكت�صاب المنافع )ال�صنوات 

العربية  المنطقة  في  عامًا   13 التقاعد(  لمعا�صات  للتاأهل  ال�صرورية 

التعاون  منظمة  دول  في  عامًا   18 مع  مقارنة  الت�صعينيات  خالل 

�صن  وكان   .  
74

ال�صرقية اأوروبا  في  عامًا  و25  والتنمية  االقت�صادي 

اإلى الن�صاء في برامج  التقاعد القانوني متدنيًا ب�صكل خا�س بالن�صبة 

التقاعد القائمة في الجزائر واالأردن. وفي بع�س دول مجل�س التعاون 

الخليجي، يتقاعد موظفو القطاع العام في �صن 41-42 عامًا. ويتيح 

جدًا،  �صخية  ب�صروط  مبكرة  تقاعدية  معا�صات  البلدان  من  الكثير 
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لدرجة اأن ن�صبة معا�صات التقاعد المبكر في االأردن مثاًل بلغت 80 في 

المائة من المعا�صات التقاعدية التي اأ�صيفت في العام 2011. 

االجتماعي  ال�صمان  �صناديق  في  االحتياطي  اإدارة  تمت  هذا،  اإلى 

ب�صكل غير منا�صب، بعد اأن �صيطرت هذه ال�صناديق على اأ�صواق راأ�س 

المال المحلية بعائدات متدنية و�صلبية في بع�س الحاالت خالل فترات 

زمنية طويلة )كما في تون�س وم�صر واليمن مثاًل(. وُيعزى ذلك ب�صكل 

كبير اإلى ا�صتخدام احتياطي �صناديق التقاعد من اأجل دعم االأولويات 

الحكومية االأخرى. في الجزائر مثاًل، تم ا�صتخدام االحتياطي المذكور 

لتمويل �صوق العمل و�صواها من برامج الم�صاعدات االجتماعية، فيما 

ا�صتخدم في تون�س لتمويل االإ�صكان االجتماعي حتى العام 1992.

االأفراد  من  محدود  عدد  �صيخوخة  �صمان  التقاعد  �صناديق  تتيح 

العمل  �صوق  في  اختالالت  ت�صبب  لكنها  ن�صبيًا،  �صخية  وبم�صتويات 

بالن�صبة للعمال العاديين. وقد تم تحديد ا�صتراكات التقاعد و�صواها 

المقايي�س  مع  بالمقارنة  ن�صبيًا  عالية  م�صتويات  عند  البرامج  من 

ح�صة  بلغت  حيث  المتزايد،  للعجز  الت�صدي  اأجل  من  الدولية، 

ا�صتراكات التقاعد من اإجمالي كلفة اليد العاملة اأكثر من 23 في المائة 

البلدان العربية االأخرى. وارتفاع  في م�صر و36 في المائة في بع�س 

معدالت اال�صتراكات المقتطعة من االأجور والرواتب في االأنظمة رديئة 

القوى  م�صاركة  على  عالية  �صمنية  �صرائب  فر�س  يعني  الت�صميم 

العاملة، اأو يحفز العمال على التحّول اإلى القطاع غير المنظم.

في  الوظائف  بين  العمال  حراك  بتقييد  تتعلق  اأخيرة  نقطة  ُت�صاف 

عدم  حال  ففي  التقاعد.  برامج  تجزئة  حال  في  القطاعات،  مختلف 

في  العاملون  يمتنع  قد  القطاعات،  بين  التقاعد  حقوق  نقل  قابلية 

القطاعات التي تتيح معا�صات تقاعدية اأف�صل عن االنتقال اإلى وظائف 

تتيح مزايا اأقل. على �صبيل المثال، قد يترّدد موظف القطاع العام في 

االنتقال اإلى القطاع الخا�س، في حال خ�صارة اأو انخفا�س قيمة المزايا 

والحقوق المتراكمة اأثناء الم�صيرة المهنية لدى تغيير الوظيفة.

القائمة  التقاعد  معا�صات  في  واال�صتدامة  التغطية  لمحدودية  ونظرًا 

العربية.  المنطقة  في  اأ�صا�صيًا  تحديًا  التغطية  تو�صيع  ُيعتبر  حاليًا، 

و�صوف يتفاقم هذا التحدي مع ت�صارع الت�صّيخ ال�صكاني في المنطقة، 

حيث يتوقع نمو عدد الم�صّنين بمعدل �صنوي يبلغ 4.3 في المائة حتى 

العام 2050 مقابل 1 في المائة لباقي ال�صكان )الف�صل 6(.

وُيعتبر اعتماد معايير �صليمة وعادلة عند تو�صيع نطاق تغطية معا�صات 

من  تحّد  اأن  ال�صيا�صات  على  ويتعّين  االأهمية.  بالغ  اأمر  التقاعد 

االزدواجية في �صوق العمل بين القطاع العام وبع�س ال�صرائح المميزة 

ال�صمان  من  ن�صبيًا  عال  بم�صتوى  تتمتع  التي  الخا�س  القطاع  في 

االجتماعي، فيما ُتعتبر اأغلبية ال�صكان م�صمولة بالتغطية جزئيًا اأو غير 

م�صمولة بتاتًا كما هي الحال في بلد متو�صط الدخل من ال�صريحة العليا 

مثل لبنان االأر�س الفل�صطينية المحتلة.

ويتعّين على البلدان العربية التفكير في اعتماد �صكل اآخر من اأ�صكال 

ا�صتراكات )وت�صمى  القائمة على  التقاعد غير  التقاعد وهو معا�صات 

االأخيرة  وهذه  الديمغرافية«(.  »الهبة  اأو  االجتماعي«  »التقاعد  اأي�صاً 

عبارة عن مدفوعات نقدية ت�صمل االأ�صخا�س الذين بلغوا �صن التقاعد 

الممتلكات  اأو  الدخل  اإ�صافية )مثل غياب  القانونية ويحققون معايير 

ويمكن  اآخر(.  تقاعدي  معا�س  من  اال�صتفادة  اأو  اال�صتخدام  عدم  اأو 

للتقاعد االجتماعي اأن يلعب دورًا مهمًا في اإتاحة دخل متوا�صع ولكنه 

ثابت في �صن ال�صيخوخة )اأو في حال االإعاقة(. وهو ُيعتبر عادًة جزءًا 

ي�صبه  تقاعد  نظام  م�صر  وتملك  االجتماعية.  الم�صاعدة  برامج  من 

نظام التقاعد االجتماعي حيث يقوم على ا�صتراكات دنيا من االأفراد 

غير الم�صمولين باأي تاأمينات اجتماعية اأخرى.

وثمة تحذير تطلقه تداعيات االأزمة المالية العالمية في العام 2008 

ب�صكل  الخا�صة  التقاعد  و�صناديق  عام  ب�صكل  التقاعد  �صناديق  على 

خا�س. فالخ�صائر ال�صخمة التي تكّبدتها هذه االأخيرة قّل�صت معا�صات 

تقاعد كثير من الم�صتركين الذين يقتربون من �صن التقاعد. وهنا، ال 

اإ�صراك  ب�صاأن  المالية  االأزمة  الم�صتخل�صة من  الدرو�س  اإغفال  ي�صعنا 

القطاع الخا�س في ال�صمان االجتماعي ويمكن اعتبارها بمثابة اإنذار 

للدول العربية من مغبة التحول اإلى مزيد من الخ�صخ�صة وح�صابات 

االدخار ال�صخ�صي بداًل من تخفيف المخاطر عن القوى العاملة.

تاأمني البطالة: حمدود ولكن يف تو�صع

اأوتوماتيكية  ا�صتقرار  عوامل  بمثابة  البطالة  حماية  برامج  ُتعتبر 

لدى  الدورية  للتقلبات  الم�صاد  المبا�صر  تاأثيرها  ب�صبب  لالقت�صاد 

التجربة  اأظهرت  وقد  االقت�صادية.  المحن  اأوقات  في  البطالة  ارتفاع 

الزيادات  اأكثر فعالية من  االأوتوماتيكية  اأن عوامل اال�صتقرار  الدولية 

 .
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االقت�صادي االنكما�س  فترات  خالل  المالي  لالإنفاق  التقديرية 

واالإجراءات  الموؤقتة  البطالة  اإعانات  بين  الجمع  ي�صاهم  وبالتالي، 

�صوق  في  �صريع  ب�صكل  العمل  الباحثين عن  اإدماج  اإعادة  اإلى  الرامية 

الباحثين عن  منع  في  والتدريب،  التوظيف  العمل من خالل خدمات 

العمل من االنزالق اإلى �صرك اال�صتخدام غير المنّظم وفي م�صاعدتهم 

على المحافظة على حّد اأدنى من الدخل.

كانت اإعانات البطالة متاحة في عدد قليل من الدول العربية قبل حلول 

 .)2-5 )الر�صم  كبير  ب�صكل  محدودة  تغطيتها  وكانت  العربي  الربيع 

ومنذ العام 2010، تتوّفر اأ�صكال مختلفة من اإعانات البطالة في ع�صر 

دول عربية تقريبًا )الجدول 5-2(. بيد اأن معظمها ف�صل ب�صكل عام 

خطر  �صد  التاأمين  اأي  البطالة  من  الحماية  برامج  اأهداف  بلوغ  في 

ُيمكن زيادة تغطية اأنظمة التقاعد المتدنية 
 

من خالل اعتماد التقاعد االجتماعي 

اأي تحويالت نقدية �صغيرة ن�صبيًا اإلى 

الم�صنين الذين يعي�صون في الفقر.
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فقدان الوظيفة اأو الم�صاعدة االجتماعية القائمة على اختبار الدخل. 

وتقوم اأنظمة التاأمينات قائمة عادة على اال�صتراكات فيما يتّم تمويل 

برامج الم�صاعدة من االإيرادات العامة. 

في بع�س الحاالت، تت�صمن برامج دعم البطالة قيودًا كثيرة. فمثاًل، لم 

ي�صتفد �صوى اأقل من 20 في المائة من العمال الم�صّرحين في الجزائر 

�صات البطالة، وذلك ب�صبب �صرامة المعايير المطّبقة. من مخ�صّ

وبينما تجمع برامج البطالة في البحرين بين التاأمينات والم�صاعدات، 

وُعمان  )الكويت  االأخرى  الخليجي  التعاون  مجل�س  دول  في  فاإنها 

اأنها  رغم  االجتماعية  الم�صاعدات  اأ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد  وال�صعودية( 

ال ت�صترط وجود دخل اأو اختبار »عمل« )اأي اأن اال�صتحقاق يتقرر عند 

قد  وبالتالي،  �صاحبها«(.  فقدها  »وظيفة  ولي�س  وظيفة«  وجود  »عدم 

ت�صرف الم�صاعدات لباحثين عن عمل الأول مرة قد ال يعمل بع�صهم 

الحقًا. من جهة اأخرى، اعتمد االأردن في العام 2011 برنامج تاأمين 

بطالة على اأ�صا�س ح�صابات االدخار الفردية. 

اأن  اأواًل، يجب  البطالة ثالثة �صروط.  ت�صتوفي برامج حماية  اأن  يجب 

للم�صتخَدمين  تغطية ذات معنى  اإتاحة  اال�صتراكات بهدف  تقوم على 

تتمّتع  اأن  يجب  ثانيًا،  وعادلة.  منا�صبة  تمويل  اآليات  على  تقوم  واأن 

بروابط وثيقة مع خدمات اال�صتخدام لت�صهيل عملية اإعادة االإدماج في 

اأ�صا�صيًا  توفر م�صتوى  اآليات منا�صبة  اعتماد  ثالثًا، يجب  العمل.  �صوق 

من الحماية االجتماعية للعاطلين عن العمل غير الم�صمولين ببرامج 

التاأمينات االجتماعية القائمة على ا�صتراكات. 

الرعاية ال�صحية: غري منتظمة مع ارتفاع 

االإنفاق ال�صخ�صي

لقد بادرت اقت�صاديات دول مجل�س التعاون الخليجي مع مرور الوقت 

واأن�صاأت  ملحوظ  ب�صكل  ال�صحي  االإنفاق  من  الفرد  ح�صة  زيادة  اإلى 

مرافق خدمات �صحية تلبي المعايير الدولية. لكن نمو االإنفاق العام 

على ال�صحة في كثير من البلدان العربية االأخرى لم يواكب م�صتويات 

النمو االقت�صادي المرتفعة الم�صّجلة في ال�صنوات االأخيرة. والحقيقة 

االإجمالي  المحلي  الناتج  ال�صحة من  العام على  االإنفاق  اأن ح�ص�س 

اأجزاء مختلفة من المنطقة. كما تتفاوت جودة الرعاية  تراجعت في 

ال�صحية ب�صكل كبير بين دول المنطقة و�صمن كل دولة.

وتواجه البلدان متدنية الدخل اأكبر التحديات في مجال توفير خدمات 

رعاية �صحية منا�صبة. في المقابل، ت�صود المخاوف حتى في البلدان 

اإلى بع�س  ال�صكانية  الفئات  ب�صاأن عدم و�صول بع�س  الدخل  متو�صطة 

على  ال�صخ�صي  االإنفاق  ارتفاع  ب�صبب  االأ�صا�صية  ال�صحية  الخدمات 

�صكل ر�صوم ا�صتخدام.

وفي بع�س البلدان العربية مثل م�صر ولبنان وال�صودان و�صوريا واليمن، 

االإنفاق  االإنفاق على ال�صحة من  اإجمالي  اأكثر من ن�صف  تتم تغطية 

الر�صم 5-2: قبل االأزمة المالية ، قليلة هي الدول العربية التي اأتاحت اإعانات البطالة

ن�صبة العاطلين عن العمل الم�صتفيدين من اإعانات البطالة، اأواخر العقد 2000 )في المائة(
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الم�صدر: قاعدة البيانات اال�صتف�صارية ب�صاأن الحماية االجتماعية ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية 

يتّم اللجوء ب�صكل متزايد اإلى اإعانات البطالة 
 

في المنطقة العربية لكن يجب اأن تقوم �صروط 

اال�صتحقاق على معايير وا�صحة �صواء في 

اإطار التاأمينات اأو الم�صاعدات االجتماعية.
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في  التفاوت  ي�صاهم  ذلك،  على  عالوة   .
76

)3-5 )الر�صم  ال�صخ�صي 

ال�صحية،  الخدمات  اإلى  الو�صول  من  الحّد  في  الجغرافية  التغطية 

وبخا�صة في المناطق الريفية. وبالتالي، ال ت�صمل التاأمينات ال�صحية 

العامة كمتو�صط �صوى ثلث ال�صكان تقريبًا.

في مجال ال�صحة، تميل اأوجه الق�صور القائمة اإلى التفاقم، لي�س فقط 

 )1-5 )االإطار  �صهدتها  التي  البلدان  في  االأخيرة  االنتفا�صات  نتيجة 

المتاحة  الخا�س  القطاع  االعتماد على خدمات  تزايد  نتيجة  اأي�صًا  بل 

عمومًا لل�صرائح غير الفقيرة فقط. لذا، يجب اإيالء اأولوية ق�صوى الإتاحة 

الرعاية ال�صحية للعاملين الفقراء وال�صكان الم�صت�صعفين، ال�صيما واأن 

معظم العاملين في الموؤ�ص�صات الخا�صة ال�صغرى وال�صغيرة والمتو�صطة 

الحجم يفتقرون اإلى التاأمينات العامة اأو الخا�صة.

منها  اأكثر  الوطنية  المنظومات  على  القائمة  ال�صحية  الرعاية  ُتعتبر 

من  نتيجة  واأف�صل  عام  ب�صكل  كلفة  اأقل  الخا�صة  المنظومات  على 

الوقت  مرور  مع  الدخل  تزايد  اأن  من  وبالرغم  االجتماعية.  الناحية 

وكمًا  نوعًا  ال�صحية  الرعاية  خدمات  على  الطلب  تنامي  اإلى  يوؤدي 

في البلدان العربية اأي�صًا، اإاّل اأنه ال يمكن اأن نبالغ بالدور الم�صاعف 

للخدمات ال�صحية العامة بالن�صبة للعاملين الفقراء وال�صكان عمومًا 

االإنتاجية  وزيادة  وتنميته  الب�صري  المال  راأ�س  على  المحافظة  في 

والتخفيف من المطالبة بزيادة االأجور النقدية.

اإعانات االأمومة: اأ�صا�صية يف القطاع العام 

ومكلفة يف القطاع اخلا�ص

يتمّثل التطّور المهم في جميع البلدان العربية تقريبًا في النمو الملحوظ 

في معدل م�صاركة االإناث في القوى العاملة، حيث ارتفع معدل م�صاركة 

المائة في  العربية من 12.5 في  المنطقة  القطري في  العاملة  القوى 

في   30 بنحو  اأي   ،2010 العام  في  المائة  في   27.8 اإلى   1990 العام 

المائة. وبالتالي، تحتل م�صاألة حماية االأمومة ال�صدارة، نظرًا الأن معظم 

االختالفات المر�صودة في نتائج �صوق العمل على الم�صتوى العالمي بين 

الرجال والن�صاء تنبع من تق�صيم العمل على اأ�صا�س النوع االجتماعي اإلى 

وظيفتين اأ�صا�صيتين في المجتمع اأال وهما االإنتاج واالإنجاب. من هنا، 

في  وال�صيما  الن�صاء  عمل  حال  في  االأمومة  مع  العمل  يتالءم  اأن  يجب 

القطاع النظّامي.

القطاع  في  اأ�صا�صي  ب�صكل  العامالت  العربيات  الن�صاء  معظم  تعمل 

اأي�صًا  ي�صمل  اإنما  العربية،  المنطقة  على  ذلك  يقت�صر  وال  العام. 

من  المائة  في   70 قرابة  الن�صاء  ت�صّكل  حيث  االأوروبي  االإتحاد 

التابعة له )بالرغم من تدني  العام والمرافق  اال�صتخدام في القطاع 
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عدد الن�صاء العامالت عن عدد الرجال العاملين في اأوروبا اأي�صًا(

الم�صتوى  اأقل جاذبية على  اأما اال�صتخدام في القطاع الخا�س فيبدو 

و�صعنا  ما  واإذا  العام.  القطاع  في  اال�صتخدام  اإلى  قيا�صًا  العالمي 

جانبًا االختالفات االأخرى من حيث �صروط وظروف اال�صتخدام بين 

العمل  و�صاعات  االأجور،  مثل  مجاالت  في  والخا�س  العام  القطاعين 

ال�صاملة  االأمومة  اإعانات  هو  اآخر  مهم  اختالف  يبرز  العمل،  وكثافة 

في  ذلك  في  بما  العام،  القطاع  يمنحها  التي  ن�صبيًا  وال�صخية  تقريبًا 

المنطقة العربية.

اأدرج  اأفريقيا  �صمال  في  العربية  الدول  معظم  اأن  من  وبالرغم 

معظم  فاإن  االجتماعي،  ال�صمان  برامج  �صمن  االأمومة  �صات  مخ�صّ

»واجبات  بند  وتحت  العمل  قوانين  في  تن�س  االأو�صط  ال�صرق  بلدان 

اأ�صحاب العمل« على دفع راتب العاملة اأثناء فترة اإجازة االأمومة، كما 

هي الحال في البحرين وال�صعودية واليمن واالأردن. وبقي االأردن �صمن 

هذه المجموعة اإلى اأن اعتمد برنامج تاأمين االأمومة في اإطار اإ�صالح 

منظومة ال�صمان االجتماعي في العام 2011.

ي�صاهم دور الن�صاء التقليدي في المنزل في الحّد من انخراطهن في 

القوى العاملة، االأمر الذي يقود اأ�صحاب العمل اإلى ممار�صة »التمييز 

ي�صاهين  اللواتي  الن�صاء  من  الكثير  وجود  من  وبالرغم  االإح�صائي«. 

العمل  اأ�صحاب  فاإن  واالإنتاجية،  بالعمل  االلتزام  حيث  من  الرجال 

توّقع متى  وف�صاًل عن �صعوبة  اإلى ذلك.  ينتبهون عادًة  ال  المحتملون 

اأ�صحاب العمل  تنقطع العاملة عن العمل ب�صبب االإنجاب، قد ي�صطر 

اإلى العثور على بدائل موؤقتة اأثناء غياب العامالت الموؤقت عن العمل. 

وقد ي�صّكل ذلك عبئًا ال�صيما على ال�صركات االأ�صغر حجمًا التي ت�صكل 

غالبية القطاع الخا�س في المنطقة العربية.

اإجازة  اأثناء  النقدية  االأمومة  اإعانات  اإدراج  اإلى  عالمي  اتجاه  وثمة 

يوزع  فهذا  الر�صمي.  االجتماعي  ال�صمان  اأحكام  �صمن  االأمومة 

الر�صم 5-3: ن�صبة االإنفاق ال�صخ�صي من اإجمالي االإنفاق العام 

على ال�صحة في البلدان العربية 2010-2005
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 مالحظة: عموديًا: ن�صبة االإنفاق ال�صخ�صي من اإجمالي االإنفاق العام على ال�صحة )2010-2005(

 اأفقيًا: تعادل القوة ال�صرائية لح�صة الفرد من الناتج المحلي االإجمالي )باالأ�صعار الدولية الثابتة 

 للعام 2005 بالدوالر االأميركي(

الم�صدر: كار�صينا�س وعلمي )2011(.

يرجح اأن يتزايد الطلب على الرعاية ال�صحية 
 

ب�صكل ملحوظ كنتيجة مبا�صرة لالإ�صابات والوفيات 

الناتجة عن االنتفا�صات وب�صبب ت�صّيخ ال�صكان.
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اأ�صحاب العمل  »مخاطر« االأمومة في �صوق العمل بن�صب مختلفة بين 

وتكف  »ت�صاركية«  االأمومة  كلفة  ت�صبح  وبالتالي،  والحكومة.  والعمال 

ويجب  االأفراد.  العمل  الأ�صحاب  بالن�صبة  مبا�صرة  كلفة  كونها  عن 

اعتماد هذه المقاربة في الدول العربية الأنها ُت�صقط بع�س االعتبارات 

من  وتحد  الخا�س،  القطاع  في  الن�صاء  ا�صتخدام  عدم  اإلى  الداعية 

وتعزز  والخا�س،  العام  القطاعين  بين  اال�صتخدام  في  االزدواجية 

فر�س ا�صتخدام الن�صاء والنمو االقت�صادي وزيادة اأمن الدخل بالن�صبة 

للن�صاء واأ�صرهن.

االإطار 5-1: الربيع العربي: التداعيات على �صحة ال�صكان يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا

االأخيرة في  االنتفا�صات  الناتجة من  ال�صيا�صية  التغييرات  لقد �صملت 

تقريبًا،  المنطقة  دول  جميع  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 

واأحدثت �صعورًا بالتفاوؤل واالأمل في اإ�صالحات اقت�صادية واجتماعية. 

االأمنية  التداعيات  على  االنتباه  معظم  فيه  ترّكز  الذي  الوقت  وفي 

وال�صيا�صية الناتجة من هذه التغييرات، تفتر�س هذه التغييرات اأي�صًا 

�صمنًا تداعيات ملحوظة على �صحة ال�صكان والحماية االجتماعية.

اأوجه  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  دول  من  الكثير  يعاني 

ه�صا�صة على الم�صتوى ال�صحي على المدى الق�صير نتيجة االنتفا�صات. 

وي�صمل ذلك اأواًل الوفيات واالإ�صابات الناجمة عن االنتفا�صات. وي�صّكل 

ت�صريد ال�صكان م�صكلة متنامية ال�صيما في �صوريا التي هاجر منها اأكثر 

من 300،000 �صخ�س بحلول ايلول/�صبتمبر 2012 اإلى الدول المجاورة 

مثل االأردن، ولبنان وتركيا ف�صاًل عن تهجير داخلي طال اأكثر من مليون 

�صخ�س. وبح�صب المفو�صية ال�صامية لالأمم المتحدة ل�صوؤون الالجئين، 

قد ينزح 450،000 �صوري بحلول نهاية العام.

باأنظمة  الالحق  ال�صرر  هو  الق�صير  المدى  على  االأكبر  الخطر  ولعّل 

ال�صحة العامة. وبالرغم من ا�صتبعاد انهيار هذه االأنظمة ب�صكل كامل 

في البلدان التي بقيت م�صتقرة، فاإنه محتمل في كل من ليبيا و�صوريا. 

مرافق  تدهور  تداعيات  ب�صاأن  العراق  في  م�صّجعة   غير  اأدلة  وثمة 

ال�صحة العامة على �صحة ال�صكان.

اأفريقيا عر�صة على المدى  االأو�صط و�صمال  ال�صرق  تبقى دول منطقة 

ال�صحي،  المجال  في  اله�صا�صة  اأوجه  من  متنوعة  لمجموعة  الطويل 

في  اأ�صبحت  لكنها  االنتفا�صات  قبل  بو�صوح  منها  الكثير  ظهر  والتي 

دائرة ال�صوء نتيجة لها. هناك معدالت البطالة المرتفعة التي تجتاح 

مختلف اأرجاء المنطقة، وبخا�صة بين ال�صباب. ويتفاقم الو�صع نتيجة 

االأمية  ارتفاع معدالت  يعانين من  اللواتي  الن�صاء  بحق  الم�صاواة  عدم 

دورهن  رغم  وال�صيا�صية  االقت�صادية  الم�صاركة  م�صتويات  وتدني 

وخالل  ال�صعبية.  االنتفا�صات  في  االأحيان  من  الكثير  في  الطليعي 

في  الت�صارع  نتيجة  التحديات  هذه  تفاقمت  االأخيرة،  القليلة  ال�صنوات 

ارتفاع اأ�صعار االأغذية الذي اأرخى بظالله على الدخل االأ�صري، ال�صيما 

في ظل اعتماد الكثير من دول منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا 

من  البلدان  من  الكثير  يعاني  الحظ،  ول�صوء  االأطعمة.  ا�صتيراد  على 

التي تقي  الرفاه  العجز عن اال�صتجابة نتيجة االإهمال الطويل الأنظمة 

ال�صيا�صي.  لالنتقال  المدمرة  االقت�صادية  التغّيرات  اآثار  من  ال�صكان 

الطويل،  المدى  على  الحالي  العنف  اإثر  التحديات  هذه  اإلى  وُي�صاف 

الذي ال تزال ح�صيلته غام�صة.

في  ال�صحية  الرعاية  على  االإجمالي  االإنفاق  م�صتويات  مقارنة  يمكن 

الدخل، لكن  البلدان مرتفعة  بمثيلتها في  الحاالت  المنطقة في بع�س 

عائدات اال�صتثمارات ال�صحية �صهدت تقلبًا كبيرًا في الواقع. وبالفعل، 

غطى ذلك على محدودية برامج االإ�صالح وغياب اال�صتثمار الحكومي 

ال�صرق  وتعاني دول  وال�صحة.  ال�صحية  الرعاية  الم�صتدام في مجالي 

الحكومي  االإنفاق  م�صتويات  تدني  اأفريقيا عمومًا من  و�صمال  االأو�صط 

االإنفاق  ارتفاع  ومن  التغطية  م�صتويات  وتدني  ال�صحة،  على  المبا�صر 

ال�صخ�صي على ال�صحة.

وقد برزت هذه المنظومات ال�صحية اله�صة خالل ال�صنوات الع�صرين 

الفائتة في �صوء ت�صارع االنتقال اإلى اقت�صاديات ال�صوق نتيجة الخف�س 

والخ�صخ�صة  االجتماعية  المرافق  العام على  لالإنفاق  المدرو�س  غير 

التركيز في مجال  تّم  وقد  الحماية االجتماعية.  باآليات  االقتران  دون 

الوقاية  على  منه  اأكثر  التكنولوجي  التقدم  على  ال�صحية  الرعاية 

من  مهم  كجانب  ال�صحة  واإدراج  االإدارة  واإ�صالح  العامة  ال�صحية 

جوانب االأمن الب�صري.

وتواجه حكومات منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا تحديات كبيرة 

في معالجة اأوجه اله�صا�صة في زمن التغيير الم�صتمر بال�صكل المنا�صب. 

االجتماعي  االنتقال  تجارب  من  الم�صتقاة  البحثية  االأدلة  وت�صير 

وال�صيا�صي الكبيرة في المناطق االأخرى )بما فيها اأوروبا ال�صرقية منذ 

من  مراعاتها  الواجب  االأولوية  ذات  المجاالت  اأن  اإلى   )1989 العام 

جانب الحكومات العربية هي:

�صمان تاأمني املوارد املنا�صبة لتطوير نظام ال�صحة العامة يف . 1

وقت تتزاحم فيه اأولويات االإنفاق.

التحّوط من التغرّيات ال�صريعة االقت�صادية واالجتماعية ل�صالح . 2

االإ�صالح اجلذري.

معاجلة امل�صالح ال�صخ�صية التي قد ت�صعى اإىل ا�صتغالل عمليات . 3

االنتقال ال�صيا�صي واالجتماعي من اأجل االرتقاء باالإ�صالحات 

النيوليربالية يف قطاع يغلب عليه طابع املرفق العام.

زيادة ال�صفافية والر�صد من خالل تقوية اأنظمة املراقبة.. 4

الم�صادر: ا�صتنادًا اإلى كوت�س واآخرين )ي�صدر قريبًا( والمفو�صية ال�صامية لالأمم المتحدة 

ل�صوؤون الالجئين )2012(.

يتحمل اأ�صحاب العمل في القطاع المنظم كلفة 
 

اإعانات االأمومة في معظم البلدان العربية. 

ولذا يجب اتباع التوجه العالمي نحو تمويل 

اإعانات االأمومة من ال�صمان االجتماعي 

و�صرورة تغطيتها لجميع الن�صاء.
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امل�صاعدات االجتماعية: جمزاأة و�صعيفة 

اال�صتهداف

الم�صاعدات  برامج  اأ�صكال  من  �صكاًل  المنطقة  دول  جميع  تقدم 

االجتماعية )دعم الدخل وبرامج التحويالت االأخرى(. وتميل برامج 

على  التركيز  اإلى  عادًة  العربية  الدول  في  االجتماعية  الم�صاعدات 

اإلى الدعم ب�صكل خا�س، كاالأ�صر  ُتعتبر بحاجة  فئات �صكانية محّددة 

هذه  بع�س  وتنفذ  الخا�صة.  االحتياجات  ذوي  اأو  الن�صاء  تعيلها  التي 

البرامج ب�صكل مبا�صر من قبل الحكومة اأو الموؤ�ص�صات �صبه الم�صتقلة 

باإدارة منظمات غير  الكثير منها  ينفذ  كال�صناديق االجتماعية. كما 

حكومية.

عادة  تعلق  التي  العامة  االأ�صغال  برامج  االأخرى  االإجراءات  وت�صمل 

التي  التحتية  البنى  واأعمال  والمائية  والبيئية  الزراعية  باالأن�صطة 

ت�صتهدف االأ�صر والمناطق الفقيرة. وهناك في المنطقة مجموعة من 

والمجتمعات  لالأفراد  العمل  فر�س  توفر  التي  االجتماعية  ال�صناديق 

من خالل االأ�صغال العامة، كما في المغرب واليمن على �صبيل المثال. 

وم�صاريع  في م�صر،  االأرا�صي  ا�صت�صالح  فت�صمل  االأخرى  االأمثلة  اأما 

 .
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المحتلة الفل�صطينية  واالأر�س  العراق  في  الزراعية  التحتية  البنى 

االأجزاء  في  م�صابهة  لبرامج  التخطيط  تّم  االأخيرة،  المرحلة  وفي 

ال�صمالية من اليمن الإعادة تاأهيل البنى التحتية المجتمعية المت�صررة 

اإنعا�س  اإطالق م�صاريع  تّم  اأما في �صوريا، فقد  نتيجة النزاع الطويل. 

من موجات الجفاف، فيما تّم اإطالق م�صاريع مجتمعية في تون�س.

لقد تّم توفير الم�صاعدات االجتماعية في الكثير من الدول العربية من 

خالل الدعم الغذائي ودعم الوقود ب�صكل اأ�صا�صي. فقد اعتبر الدعم 

الغذائي، عداك عن جاذبيته البديهية، خط الدفاع االأول �صد الفقر في 

منطقة تعاني من نق�س ملحوظ في المياه ومن االعتماد على االأغذية 

الم�صتوردة )االإطار 5-2(. وتعتبر البلدان العربية ذات الدخل االأدنى 

االأ�صعار  االأكثر عر�صة الرتفاع  �صك  اأدنى  دون  الدخل  متدنية  واالأ�صر 

)ن�صبة  الذاتي  االكتفاء  معدل  ويبلغ  والوقود.  الغذاء  نق�س  نتيجة 

العربية  المنطقة  في  المحلي(  العر�س  اإجمالي  اإلى  المحلي  االإنتاج 

و33  النباتية  الزيوت  في  المائة  في  و28  الحبوب،  في  المائة  في   53

ال�صعرات  معظم  توفر  الثالثة  المنتجات  هذه  ال�صكر.  في  المائة  في 

العربية،  ال�صعوب  من  ال�صاحقة  لالأكثرية  اليومية  الغذائية  الحرارية 

وبخا�صة الفقراء. لكن المنطقة العربية قريبة من االكتفاء الذاتي في 

اللحوم والفاكهة اللذين ت�صتهلكهما عادة الطبقات المي�صورة.

تّم انتقاد الدعم الغذائي من حيث الت�صميم والتنفيذ مرارًا وتكرارًا 

لكونه تبذيري ومكلف وغير هادف. وبالرغم من بروزها في ذروة فترة 

الغذائي  للدعم  المتنامية  المالية  االأكالف  دفعت  االجتماعي،  العقد 

اأوقات  في  اإلغائه  اأو  ا�صتبداله  اأو  منه  التخفيف  اإلى  المنطقة  بلدان 

واالأردن  واليمن  الجزائر  في  ح�صل  كما  الت�صعينيات،  منذ  مختلفة 

وتخفيف  الدعم  اإلغاء  �صيا�صات  تقترن  لم  والمغرب.  وتون�س  وم�صر 

اأعبائه على الموازنة ببرامج بديلة للم�صاعدة االجتماعية، مما عّر�س 

�صرائح كبيرة من ال�صكان لمخاطر الفقر نتيجة ارتفاع اأ�صعار المواد 

الغذائية في الفترة االأخيرة. لكن، تمت اإعادة اعتماد اأو تو�صيع الدعم 

العام  بعد  العربية  البلدان  من  الكثير  في  مختلفة  باأ�صكال  الغذائي 

2010 )الجدول 2-5(.

ويمكن تح�صين ت�صميم وتطبيق الدعم الغذائي بالمقارنة مع الما�صي، 

الفقراء  جانب  من  الم�صتهلكة  االأغذية  اأنواع  على  التركيز  خالل  من 

اأ�صا�صًا والتي ت�صّكل ن�صبة كبيرة من اإنفاقهم. فبهذه الطريقة، يتقل�س 

مخ�ص�صات  معه  وتتقل�س  الفقيرة  غير  ال�صرائح  اإلى  الدعم  ت�صرب 

الموازنة الخا�صة به.

وعند تلبية هذه المعايير، قد ي�صاهم الدعم الغذائي في زيادة االأجور 

كما  اال�صمي.  دخلها  في  ولي�س  االأ�صر  ا�صتهالك  في  اأي  االجتماعية 

يمكن ت�صويغها ك�صرورة �صيا�صية في ظل الظروف ال�صيا�صية ال�صائدة 

اأ�صعار  ارتفاع  وب�صبب  للتدهور.  المر�صحة  االقت�صادية  والظروف 

االأغذية وتقّلبها في االأ�صواق العالمية ومحدودية االأ�صكال االأخرى من 

العقد  ركائز  من  ركيزة  الغذائي  الدعم  ُيعتبر  االجتماعية،  الحماية 

الدعم  اإليها  ا�صتند  التي  العربية   المنطقة  في  القديم  االجتماعي 

ال�صعبي لالأنظمة القائمة في الما�صي.

على  وا�صع  بتبرير  حظي  الذي  المياه  دعم  على  ينطبق  نف�صه  واالأمر 

اأ�صا�س اأن اأكثرية العاملين في الزراعة هم من الفقراء. لكن اأهداف 

 75 يذهب  مثاًل،  الفعلية.  النتائج  عن  تختلف  قد  المعتمدة  ال�صيا�صة 

من  المائة  في   50 اأغنى  اإلى  م�صر  في  المياه  دعم  من  المائة  في 

االأ�صر. وبالرغم من اأن دعم المياه يرمي اإلى معالجة بع�س الق�صايا 

اال�صتثمار  بمحدودية  العربية  المنطقة  تتمّيز  الدخل،  منظور  من 

والتح�صين في مجاَلي الري واالإنتاجية الزراعية. وحتى البلدان الغنية 

المائية.  الموارد  اإدارة  �صوء  نتيجة  ال�صح  من  تعاني  كلبنان،  بالمياه، 

اأدى التزايد ال�صكاني المترافق مع ا�صتغالل جائر للموارد  اإلى ذلك، 

المائية، وبخا�صة المياه الجوفية، اإلى تراجع حاد في المياه المتاحة. 

الموارد  اإجمالي  من  الفرد  ح�صة  تراجعت  االإقليمي،  ال�صعيد  فعلى 

المائية المتجددة من 3.035 متر مكعب في الفترة 1958-1962 اإلى 

973 متر مكعب في الفترة 2003-2007 قيا�صًا اإلى المتو�صط العالمي 

. وبالتالي، ُتعتبر المنطقة 
79

البالغ نحو 7،000 متر مكعب للفرد الواحد

.
80

العربية االأكثر �صحًا في العالم من حيث الموارد المائية

�صّكل الدعم الغذائي مكّونًا اأ�صا�صيًا في 
 

الم�صاعدة االجتماعية لكنه لم يخدمها 

كثيرًا نتيجة ارتفاع الكلفة وتدني الفعالية 

من حيث اال�صتهداف والحّد من الفقر.
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وبالرغم من هول التحديات ذات ال�صلة باالأمن الغذائي و�صّح المياه 

تعر  لم  الطبيعية،  الموارد  اإدارة  و�صوء  الفقر  بين  ال�صديد  واالرتباط 

الحكومات العربية �صوى القليل من االنتباه اإلى التحدي البيئي وتدهور 

اال�صتخدام  ُيعتبر  ولذلك،  العربية.  المنطقة  في  الطبيعية  الموارد 

الم�صتدام للموارد البيئية، بما في ذلك التحول نحو الوظائف الخ�صراء 

التنموية  التحديات  اأكثر  الالئقة، من  الوظائف  في  كم�صاهم محتمل 

وعندما   .
81

الطويل المدى  على  خطورًة  العربية  المنطقة  تواجه  التي 

واالعتماد  البيئة  وتدهور  المناخ  بتغّير  االأغذية  اأ�صعار  ارتفاع  يقترن 

اأدنى  دون  كارثيًة  النتيجة  تكون  والنزاعات،  الم�صتوردة  االأغذية  على 

�صّك.

وينبغي االرتقاء بت�صميم برامج الم�صاعدة االجتماعية من اأجل تالفي 

واأخطاء  ي�صتحقها(  ال  لمن  االإعانات  �صرف  )اأي  اال�صتحقاق  اأخطاء 

االإق�صاء )اأي عدم �صرف االإعانات لمن يحتاجها(. كما يجب تح�صين 

بع�س  دعم  في  االزدواجية  لتفادي  البرامج  مختلف  بين  التن�صيق 

البرامج  ال�صكانية دون دعم �صواها. ويجب تكري�س هذه  المجموعات 

بو�صوح،  ال�صلة  ذات  والمعايير  االأهداف  وتحديد  الت�صريعات  في 

ل�صمان �صرف االإعانات على اأ�صا�س الحاجة والحق ولي�س على اأ�صا�س 

ا�صتن�صابي. ثم يجب توفير التمويل لهذه البرامج تبعًا لمعايير وا�صحة 

ال على اأ�صا�س موؤقت تبعًا لالعتبارات الحكومية على المدى الق�صير.

في  االجتماعية  الم�صاعدة  برامج  من  عدد  يتوّفر  اأخرى،  جهة  من 

تنموي  اأ�صا�س  على  دولية  وكاالت  من  الممولة  العربية  المنطقة 

الم�صاعدات  تكون  قد  الحكومي،  التمويل  غرار  على  ولكن  واإن�صاني. 

الجهات  لدى  ال�صيا�صية  االعتبارات  اأحيانًا  وتخدم  متقطعة  الدولية 

اإلى  الم�صاعدات االجتماعية  المانحة. وفي هذه الحال، يفتقر تمويل 

المانحة  الجهات  اال�صت�صراف. من هنا يجب على  وقابلية  اال�صتدامة 

بذل جهد لمالءمة م�صاعدتها مع االأجندات الوطنية.

االإطار 5-2: التنمية الغذائية والريفية واالأمن الغذائي

الزراعي  االإنتاج  تو�صيع  فر�س  ُتعتبر  العربية،  البلدان  معظم  في 

والغذائي محدودة نتيجة وجود قيود بيئية. ولهذا، تلجاأ ا�صتراتيجيات 

االأمن الغذائي في المنطقة عمومًا اإلى ا�صتيراد االأغذية واإلى الدعم 

الغذائي. ونحن ال نريد االنتقا�س من اأهمية االإ�صتراتيجيات الحالية، 

المفرو�صة على جانب  القيود  نتيجة  بلغت بمعظمها حدودها  لكنها 

المحلي  االإنتاج  على  المناخي  التغّير  تاأثير  ذلك  في  بما  العر�س 

والدولي والقيود المالية المحلية على تطبيق برامج الدعم ال�صاملة.

اعتماد  ينبغي  واال�صتخدام،  الغذائي  االأمن  تحديات  ولمعالجة 

التاأقلم  اإجراءات  اأ�صا�س  على  الغذائية  للمنظومات  �صاملة  مقاربة 

التخلي  ب�صرورة  نو�صي  كما  المحلي.  الزراعي  القطاع  في  الحديثة 

بالمخاطر  تتنباأ  اإ�صتراتيجية  وتبني  الكوارث  اإدارة  اإ�صتراتيجية  عن 

منظور  من  منا�صبة.  تنموية  م�صاريع  وتت�صمن  الجفاف  كموجات 

في  بما  مفيدًا  العامة  االأ�صغال  برنامج  يكون  اأن  يمكن  اال�صتخدام، 

ذلك في القطاع الزراعي، كما يمكن اأن يعالج اأوجه اله�صا�صة والفقر 

بتح�صين  الم�صاريع  هذه  ا�صتكمال  وينبغي  الريفية.  المجتمعات  في 

توجيه الدعم وبا�صتثمارات على المدى البعيد في االأبحاث والتطوير 

البحار  مياه  وتحلية  الوافرة  ال�صم�صية  الطاقة  ا�صتغالل  اأجل  من 

المحيطة بالدول العربية.

اإلى ذلك، يجب اأن يرّكز تحليل االأمن الغذائي على الخيارات من حيث 

ال�صيا�صات الزراعية والتنمية الريفية. وهكذا يمكن للبلدان المعنية 

االإنتاجية وتوجيهها  المت�صقة تح�صيد قدراتها  ال�صيا�صات  من خالل 

نحو تلبية حاجات ال�صكان المقيمين في المناطق المعنية. وبالتالي، 

يمكن للبلدان العربية، من خالل اإعادة الزراعة اإلى موقعها الطبيعي 

في اإطار �صيا�صات التنمية االقت�صادية واالجتماعية، اأن تحمي االأمن 

اختالفات  توجد  وبالطبع  الدولية.  االأ�صواق  تقلبات  من  الغذائي 

كبيرة بين بلد واآخر ب�صاأن دور الزراعة واالإنتاج. ويجب مراعاة هذه 

االختالفات عند اإعداد االإ�صتراتيجيات القطرية كما يجب اأن ت�صاهم 

اإ�صتراتيجيات اال�صتخدام والزراعة في تحقيق ال�صيادة الغذائية.

وجه،  اأكمل  على  الغذائي  واالأمن  اال�صتخدام  بين  الرابط  ولفهم 

الغذائي  االأمن  اإ�صتراتيجيات  في  اإ�صهامه  ا�صتيعاب  وبالتالي 

وتحديات اال�صتخدام في المنطقة العربية، يجب معالجة الكثير من 

الق�صايا االأخرى. فبينما تعتبر بع�س ال�صيا�صات التقليدية مالئمة، 

االأمن  النعدام  العميقة  االأ�صباب  معالجة  في  غالبًا  تف�صل  فاإنها 

الغذائي. ومن هذه االأ�صباب االأنظمة الغذائية، والعالقة بين النفوذ 

والغذاء، والتحيز الطبقي اأثناء تطبيق ال�صيا�صات، والالم�صاواة في 

مديونية  حتى  اأو  ال�صمانات  غياب  ويمثل  والمياه.  االأرا�صي  توزيع 

المزارعين �صببًا اإ�صافيًا. وبالتالي، ال تاأخذ تحليالت االأمن الغذائي 

الموؤ�صرات المهمة مثل عدد المزارعين الذين ال يملكون اأرا�س في 

العالم العربي اأو العنف الذي تمار�صه بع�س االأنظمة الإبقاء �صيطرتها 

على الموارد. وهنا ال ي�صعنا ف�صل الظروف االقت�صادية، بالم�صتويين 

الكلي والجزئي، عن الظرف ال�صيا�صي ال�صائد.

 اقتبا�صًا عن:

اآ�صف نيازي ومحمد اأو �صاهر واإيرين اأوموندي )2012(. االأمن الغذائي في االقت�صاديات 

العربية. ورقة اأ�صا�صية في هذا التقرير من برنامج االأغذية العالمي ومنظمة االمم المتحدة 

لالغذية والزراعة/الفاو، ومالحظات كل من محمد اللومي ورامي زريق.

يمكن ا�صتعادة الزراعة دورها ال�صحيح 
 

داخل االأمن الغذائي و�صيا�صات التنمية 

الريفية اأن ت�صاهم في خلق فر�س ا�صتخدام 

منتج والحد من مواطن ال�صعف.



96

ة
ي
ع

ما
جت

ال
 ا

ة
ي
ما

حل
 ا

:5
ل 

�ص
ف
ال

التغيريات ما بعد العام 2010: �صرورة 

اعتماد احلماية االجتماعية ال�صاملة

اعتماد  اإلى  العربية  الدول  معظم  بادرت  العربي،  الربيع  اأعقاب  في 

)الجدول  االجتماعية  الحماية  اإجراءات  من  كبير  عدد  تو�صيع  اأو 

5-1(. وينطبق ذلك على الدول التي �صهدت انتفا�صات وتلك التي لم 

على  مبدئيًا  القادرة  الدول  بين  �صئيل  االختالف  اأن  ويبدو  ت�صهدها. 

تحمل كلفة هذا التو�ّصع والدول التي تعاني من �صائقة مالية في المقام 

االأول والتي عانت اأي�صًا من اآثار الركود التي �صاحبت الربيع العربي. 

لقد زادت معا�صات التقاعد في دول مجل�س التعاون الخليجي بمعدل 

و�صطي تجاوز 50 في المائة. اأما خارج دول مجل�س التعاون الخليجي، 

فكانت هذه الزيادة متوا�صعة عمومًا، واإن كانت ملحوظة. فمثاًل، في 

م�صر، زاد الحّد االأدنى لمعا�صات التقاعد بواقع 15 في المائة، وبواقع 

30 في المائة في الجزائر. اأما المغرب فقد اأعلنت حكومتها عن زيادة 

الحّد االأدنى لمعا�صات التقاعد في القطاعين العام والخا�س بنحو 70 

في المائة. وتم اعتماد اأو تو�صيع نطاق اإعانات البطالة. وفي المقابل، 

والمغرب  وم�صر  والجزائر  الخليجي  التعاون  مجل�س  دول  بادرت 

اإلى  بالن�صبة  نف�صه  واالأمر  الغذائي.  الدعم  فاتورة  زيادة  اإلى  وتون�س 

الم�صاعدات النقدية و�صواها من التحويالت مثاًل االإعانات والعالوات.

لقد تّم اعتماد اإجراءات الحماية االجتماعية بعد العام 2010 بموازاة 

برامج �صوق العمل ذات ال�صلة باال�صتخدام في القطاع العام، واالأجور، 

جاءت  كما   .)3-1 )الجدول   1 الف�صل  في  ورد  كما  اإلخ  والتدريب 

اأو  اعتمادها  تم  التي  االإجراءات  لتتوّج مجموعة من  االإجراءات  هذه 

تو�صيعها في اأعقاب تداعيات االأزمة المالية العالمية في العام 2008 

.
82

على الدول العربية

 2010 العام  بعد  المعتمدة  االجتماعية  الحماية  اإجراءات  جاءت 

الم�صاكل  اإلى  لت�صاف   2008 العام  بعد  �صابقًا  المعتمدة  واالإجراءات 

اجلدول 5-2: اال�صتجابات القطرية للربيع العربي من خالل اإجراءات احلماية االجتماعية

البلدان
التغيريات يف معا�صات 

ال�صيخوخة

االدعومات الغذائية 

الغذائي
التحويالت النقديةاإعانات البطالة

*xxاجلزائر

*xxالبحرين

xxxxم�صر

xالعراق

xxxاالأردن

x*xالكويت

xليبيا

xxxاملغرب

xx*xُعمان

xقطر

xxال�صعودية

xx�صوريا

xxxتون�ص

xxاالإمارات العربية املتحدة

xاليمن

 *  توّفرت اأنواع متعّددة من اإعانات البطالة في هذه البلدان قبل العام 2010.

الم�صدر: من�صورات واإعالنات ر�صمية وتقارير اإعالمية تّم تجميعها من الموؤلفين.

ال يجب اعتبار الحماية االجتماعية ككلفة مالية 
 

على المدى الق�صير فقط بل واأي�صًا كاأي �صكل من 

اأ�صكال اال�صتثمارات العامة التي تخ�صع العتبارات 

االإعانات االجتماعية على المدى الطويل.
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االإجراءات  هذه  ت�صاهم  اأن  الم�صتبعد  من  لكن  القائمة.  الهيكلية 

 .
83

االجتماعية الحماية  اأنظمة  وكفاءة  فعالية  تح�صين  في  الموؤقتة 

وبالرغم من الجهود المبذولة من حكومات المنطقة في �صبيل اإ�صالح 

منظومات الحماية االجتماعية منذ الت�صعينيات، ال تزال معظم بلدان 

المنطقة تفتقر اإلى منظومات وطنية مت�ّصقة للتاأمينات االجتماعية في 

اإطار �صيا�صات اقت�صادية واجتماعية اأو�صع.

ت�صتخل�س  اأن  العربية  للمنطقة  يمكن  االأمام،  نحو  ال�صير  اإطار  في 

الحماية  اأنظمة  اإ�صالح  مجال  في  الدولية  التجارب  من  الدرو�س 

المبادئ  �صياق  في   3-5 االإطار  في  بع�صها  يرد  التي  االجتماعية، 

االأ�صا�صية الرامية اإلى اإن�صاء منظومة فاعلة للحماية االجتماعية.

مالحظات ختامية

اإلى  العربية بحاجة  المنطقة  االجتماعية في  الحماية  اأنظمة  تزال  ال 

كانت  الت�صعينيات  منذ  االقت�صادية  فاالإ�صالحات  الهيكلي.  االإ�صالح 

ا�صتحداث  في  منها  االجتماعية  الحماية  تح�صين  في  نجاحًا  اأقّل 

فر�س العمل. وخ�صعت اإ�صالحات الحماية االجتماعية ب�صكل رئي�صي 

لتلبية  العتبارات مالية وف�صلت ف�صاًل ذريعًا في تو�صيع نطاق التغطية 

تطّلعات المواطنين العرب.

الحماية  مجال  في  القائمة  البنيوية  الم�صاكل  معالجة  تّمت  لقد 

االأردن  مثل  البلدان  من  قليل  عديد  قام  اأن  بعد  جزئيًا  االجتماعية 

االجتماعي  ال�صمان  تغطية  تو�صيع  على  رّكزت  جوهرية  باإ�صالحات 

رّكزت  المثال،  �صبيل  على  بالتقاعد.  الخا�صة  الت�صريعات  ومراجعة 

اإ�صالحات التقاعد على الحد من الكلفة من خالل رفع �صّن التقاعد، 

اإعانات  وم�صتويات  االأهلية  �صروط  وتوحيد  االإعانات،  �صيغ  ومراجعة 

البلدان  بع�س  تنوي  والخا�س.  العام  القطاعين  في  ال�صمان  برامج 

اال�صتراكات  برامج  واعتماد  المحّددة  االإعانات  برامج  عن  التخلي 

مجال  في  المالية  واالأ�صواق  الخا�س  القطاع  دور  وزيادة  المحّددة 

الأ�صواق  المتفاوت  االأداء  من  المخاطر  �صينقل  الذي  االأمر  التقاعد، 

راأ�س المال اإلى االأفراد بداًل من اإطفائه على م�صتوى المجتمع.

اإلى  اأنه يمكن فهم تفوي�س بع�س م�صوؤوليات الدولة التقليدية  �صحيح 

القطاع الخا�س في �صوء تعّثر العقد االجتماعي، اإال اأنه من ال�صروري 

مراعاة المعايير االجتماعية ال المالية فقط. على �صبيل المثال، ال ُيعفي 

ال�صحية  الخدمات  مجال  في  الخا�س  القطاع  اإلى   اأكبر  دور  اإعطاء 

ال�صاملة.  االأ�صا�صية  الرعاية  خدمات  اإتاحة  م�صوؤولية  من  الحكومة 

اأن  اإال  ُي�صتخدم ب�صكل مدرو�س،  اأن الدعم الغذائي لم  اأي�صًا  و�صحيح 

الفقراء  تعوي�س فاعلة ل�صالح  باإجراءات  يقترن  اأن  اإلغاءه كان يجب 

والم�صت�صعفين. فقد اعتمدت االإ�صالحات دون تحليل اأثرها المحتمل 

على  واالأهم من ذلك  االجتماعية  والقطاعات  الفعلي  االقت�صاد  على 

اأكثرية ال�صكان.

اأو  اعتماد  اإلى   2008 العام  في  العالمية  المالية  االأزمة  اأف�صت  لقد 

ا�صتجابي  اأ�صا�س  على  االجتماعية  الحماية  اإجراءات  بع�س  تو�صيع 

في  الت�صرع  تم  كما  المدى.  بعيدة  وا�صحة  روؤيا  من  كجزء  ال  وموؤقت 

ال�صغوط  نتيجة  المرة  وهذه   ،2010 العام  بعد  االإجراءات  اعتماد 

لالأولويات.  ترتيب  اأو  للتر�صيد  كافيًا  وقتًا  تتح  لم  التي  ال�صيا�صية 

االقت�صادية  والمعلومات  البيانات  غياب  ب�صبب  التحديات  وتتفاقم 

الحوار  ويبقى  البرامج  ونتائج  خ�صائ�س  ب�صاأن  الجيدة  واالجتماعية 

االجتماعي �صعيفًا.

اأن تكون االإ�صالحات جزءًا من اإ�صالح يتيم  وفي الم�صتقبل، ال يجب 

لمنظومات الحماية االجتماعية بل يجب اأن ُتف�صي اإلى عقد اجتماعي 

جديد قائم على الم�صوؤولية الم�صتركة. وفي هذا االإطار، ُيعتبر ات�صاق 

ل�صمان  التكامل  اأوجه  وتعزيز  النزاعات  تفادي  في  مهمًا  ال�صيا�صات 

اآثار  مجموع  من  اأكبر  التنموية  لل�صيا�صات  االإجمالي  االأثر  ياأتي  اأن 

�صوق  �صيا�صات  مثل  المنفردة  واالجتماعية  االقت�صادية  ال�صيا�صات 

العمل الن�صطة واإ�صتراتيجيات الحد من الفقر. وبالتالي، يتمّثل التحدي 

لل�صمان  اأنظمة وطنية مت�ّصقة  بناء  العربية في  الدول  اأمام  االأ�صا�صي 

واالجتماعية  االقت�صادية  ال�صيا�صات  من  يتجزاأ  ال  كجزء  االجتماعي 

االأو�صع.

وال�صيا�صات  اال�صتخدام  �صيا�صات  بين  التقاطع  اأوجه  اأهم  ومن 

االجتماعية في الكثير من البلدان العربية هو التفاوت بين القطاعين 

العام والخا�س في تغطية ال�صمان االجتماعي للعاملين. ويتمتع الكثير 

العام،  اال�صتخدام  من  ن�صبيًا  عالية  بم�صتويات  العربية  الدول  من 

بع�س  �صعي  من  وبالرغم  البلدان.  بع�س  في  الن�صاء  بين  وبخا�صة 

واإلى  العام  القطاع  في  التوظيف  من  الحّد  اإلى  العربية  الحكومات 

ت�صجيع اال�صتخدام في القطاع الخا�س، لم تحّقق هذه االإ�صتراتيجية 

اإلى ا�صتمرار اعتبار العمل في  �صوى نجاح جزئي. ويعود ذلك جزئيًا 

القطاع العام اأكثر جاذبية من حيث االأجور واالأمن الوظيفي واالإعانات 

االجتماعية، وبخا�صة بين ال�صباب وال�صابات. وبالتالي، تدعو الحاجة 

اإلى بذل جهود اإ�صافية لم�صاواة تغطية ال�صمان االجتماعي للعاملين 

في القطاعين العام والخا�س، ما يدعم الجهود الوطنية الرامية اإلى 

ت�صجيع اال�صتخدام في القطاع الخا�س.

ت�صير الدرا�صات االإقليمية االأخيرة اإلى وجود هام�س مالي في موازنات 

الدول غير االأع�صاء في مجل�س التعاون الخليجي من اأجل اإحداث بع�س 

 .
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التحّول في االإنفاق، وبخا�صة في توفير الرعاية ال�صحية والتعليم

وتخل�س نتائج تلك الدرا�صات اإلى اأنه يمكن اإعادة تخ�صي�س م�صتويات 

لقد بادرت البلدان العربية اإلى اعتماد اأو تو�صيع 
 

الكثير من برامج الحماية االجتماعية منذ العام 

2010 لكن من دون معالجة اأوجه الق�صور القائمة 

والم�صاكل البنيوية الموجودة في منظوماتها.
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االإنفاق الحالي على الحماية االجتماعية التي تعود بالفائدة على اأقلية 

فقط بحيث ت�صفر عن مردود اأكبر في مجال التنمية. وبالتالي، يجب 

النظر اإلى الحماية االجتماعية بالطريقة ذاتها التي يتم فيها النظر 

اإلى اال�صتثمارات العامة االأخرى الخا�صعة العتبارات الكلفة والمنفعة 

االجتماعية على المدى الطويل. كما يجب مراعاة الكلفة البديلة لعدم 

الفعل. فمثاًل يوؤدي عدم تخفي�س عمل االأطفال اأو عدم اإتاحة و�صولهم 

ينمو  اأن  بمعنى  الفقر،  ا�صتدامة  اإلى  االأ�صا�صية  ال�صحية  الرعاية  اإلى 

يمكن  االإطار،  هذا  وفي  بدورهم.  الفقر  في  ليعي�صوا  الفقراء  اأطفال 

لمختلف البرامج المماثلة التي تّم اعتمادها في اأميركا الالتينية في 

اأن  العقدين الما�صيين تحت ت�صمية »التحويالت النقدية الم�صروطة« 

تعطي اأثارًا مرغوبة وفّعالة الكلفة في مجاالت التعليم، وعمل االأطفال، 

الذي  الوقت  وفي  االأ�صري.  باال�صتهالك  مقا�صة  والرفاه  وال�صحة 

يفتح التحّول في االإنفاق االأبواب اأمام تو�صيع نطاق وتح�صين الحماية 

اإعادة تخ�صي�س الموارد من ال�صناديق االأقل  االجتماعية من خالل 

ُيعتبر  وهنا،  خا�صرين.  بروز  اإلى  محالة  ال  اإلى  �صيوؤدي  فاإنه  كفاءة، 

اجتماعيًا.  المرجوة  النتائج  لبلوغ  مهمًا  اأ�صلوبًا  االجتماعي  الحوار 

وينطبق ذلك ب�صكل خا�س على التاأمينات االجتماعية الممولة بوا�صطة 

ي�صتلزم  ما  الحكومات،  واأحيانًا  العمل  واأ�صحاب  العمال  ا�صتراكات 

حوارًا اجتماعيًا قويًا ثالثي االأطراف للتو�صل اإلى اآلية �صليمة وعادلة 

في �صياغة ال�صيا�صات.

االإطار 5-3: املبادئ االأ�صا�صية الأر�صية احلماية االإجتماعية 

الفاعلة  االجتماعية  الحماية  اأر�صية  وبناء  اإ�صالح  ينطلق  اأن  يجب 

�صاملة  مراجعة  من  العربية  الدول  في  والم�صتدامة  والعادلة 

لمنظومة ال�صمان االجتماعي الحالية مع مراعاة القدرات االإدارية 

واأن  تدّرجية  لكن  �صاملة  مقاربة  على  تعتمد  اأن  ويجب  والموؤ�ص�صية. 

تت�صم بالقبول االجتماعي – وال�صبيل االأمثل لتحقيق ذلك هو الحوار 

عليها  تقوم  اأن  يجب  التي  االأ�صا�صية  المبادئ  وت�صمل  االجتماعي. 

�صيا�صات تو�صيع ال�صمان االجتماعي ما يلي:

المقيمين،  ◊ لجميع  ال�صاملة  التغطية  ال�صاملة:  التغطية 

من خالل تطبيق تدريجي يقوم عند اللزوم على التحديد 

العقالني لالأولويات في اإطار الحوار االجتماعي؛

وال�صريبية  ◊ المالية  اال�صتدامة  �صمان  يجب  اال�صتدامة: 

للحماية  خطة  اأي  ا�صتمرارية  وكذلك  واالقت�صادية 

ال�صمانات  اإتاحة  مع  الطويل،  المدى  على  االجتماعية 

االأ�صا�صية التي تتما�صى مع االإمكانات المالية المتاحة؛

مع  ◊ الم�صمونة  المنافع  م�صتويات  كفاية  المنافع:  كفاية 

في  المرونة  فيها  بما  النتائج،  على  وا�صح  ب�صكل  التركيز 

في  والكفاءة  واالت�صاق  )التعددية(  الموؤ�ص�صية  الترتيبات 

نظام ال�صمان االجتماعي ككل؛

اأعلى من الحماية في  ◊ التدّرج: االلتزام بتحقيق م�صتويات 

الدولية  العمل  لمنظمة  االجتماعي  ال�صمان  اتفاقية  اإطار 

اأعلى  وم�صتوى   )102 )رقم   1952 الدنيا(،  )المعايير 

التنمية  مع  تما�صيًا  الدولية  العمل  منظمة  معايير  من 

االقت�صادية واالجتماعية؛ 

الدولة  ◊ تبقى  اأن  يجب  والم�صوؤولة:  ال�صّفافة  الحوكمة 

ال�صامن االأ�صا�صي لحقوق ال�صمان االجتماعي، مع م�صاركة 

الم�صاهمين/الممّولين في اإدارة البرامج؛

مقاربة اأ�صا�صها الحقوق: يجب اأن يقوم توفير المنافع على  ◊

الم�صتحقات القانونية؛

اأ�صا�س  ◊ على  التقدم  تقييم  يجب  النتائج:  على  التركيز 

يتم  بحيث  والتقييم  للر�صد  تخ�صع  اأن  يجب  التي  النتائج 

و�صمان تخ�صي�س  البرامج  بين مختلف  التن�صيق  تح�صين 

الموارد بفعالية وعدالة.

الحماية  اأر�صية  ت�صمل  اأعاله،  المذكورة  المبادئ  من  انطالقًا 

اأدنى من ال�صمانات االجتماعية التي تتيح  االجتماعية الفعالة حدًا 

ما يلي: 

اأجل  ◊ من  ال�صرورية  المالية  الحماية  المقيمين:  لجميع 

خدمات  من  مجموعة  اإلى  والو�صول  على  القدرة  امتالك 

تتحمل  اأن  على  وطنيًا  المحّددة  االأولية  ال�صحية  الرعاية 

الدولة م�صوؤولية �صمان كفاية اأنظمة الت�صليم والتمويل؛

لجميع االأطفال: اأمن الدخل، اأقّله عند م�صتوى خط الفقر  ◊

المحّدد وطنيًا، من خالل اإعانات االأ�صرة/الطفولة الرامية 

اإلى ت�صهيل الو�صول اإلى الغذاء والتعليم والرعاية؛

لجميع االأفراد في �صن االإنتاج: غير القادرين على جني  ◊

من  الدخل  اأمن  من  اأدنى  حّد  مع  العمل،  من  كاٍف  دخل 

خالل تحويالت الم�صاعدة االجتماعية الرامية اإلى تحقيق 

االأ�صا�صية )مثاًل من خالل  ال�صلع والخدمات  اإلى  الو�صول 

برامج �صمان اال�صتخدام(؛

اأو ذوي االإعاقة:  ◊ لجميع المقيمين في �صن ال�صيخوخة 

اأمن الدخل اأقله عند م�صتوى خط الفقر المحّدد وطنيًا من 

الو�صول  ت�صمن  التي  واالإعاقة  ال�صيخوخة  معا�صات  خالل 

اإلى ال�صلع والخدمات االأ�صا�صية.

الم�صدر: ا�صتنادًا اإلى التو�صية رقم 202 ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية )2012(. 
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اأمرًا  االجتماعية  الحماية  لمنظومة  الر�صيدة  االإدارة  ُتعتبر  اأخيرًا، 

فهي  الطويل.  المدى  على  الحماية  ا�صتدامة  ل�صمان  اأي�صًا  اأ�صا�صيًا 

البرنامج،  غايات  تحقيق  في  لالأموال  ال�صليم  اال�صتخدام  ت�صمن 

االأموال  هذه  بتحويل  الحكومات  قيام  اإمكانية  من  الحّد  في  وبالتالي 

زيادة  في  ت�صاهم  اأنها  كما  مخفية.  اأو  ظاهرة  اأخرى  اأغرا�س  اإلى 

الثقة، وبالتالي االمتثال في �صفوف الم�صتركين في برامج التاأمينات 

االجتماعية وبالتالي في الحّد من ممانعتهم للم�صاركة في المنظومة 

بعد اأن كفوا عن اعتبار اال�صتراكات بمثابة �صريبة.

وفي هذا ال�صياق، يجب االعتراف بوجود اختالفات حتمية في ال�صكل 

العربية  البلدان  مختلف  في  االجتماعية  الحماية  الأنظمة  النهائي 

الخ�صائ�س  اختالف  من  االختالفات  هذه  تن�صاأ  وقد  الم�صتقبل.  في 

الحماية  تطبيق  وظروف  اال�صتخدام  �صروط  تحّدد  التي  القطرية 

والخ�صائ�س  والتركيبة  الحجم  ال�صروط  هذه  وت�صمل  االجتماعية. 

المتاحة  الموارد  حجم  عن  ف�صاًل  العاملة  والقوى  لل�صكان  االإقليمية 

اعتماد  اإلى  الحاجة  تدعو  وفيما  المالي«(.  )»الحّيز  التوزيع  الإعادة 

حلول متكاملة على الم�صتوى الوطني، من الوا�صح اأن المنطقة العربية 

لم تعد قادرة على العودة اإلى اأنظمة الحماية االجتماعية ال�صائدة في 

الما�صي.

ت�صتلزم اإعادة تنظيم الحماية االجتماعية تحّواًل 
 

في االإنفاق وما يترّتب عن ذلك من فائزين 

وخا�صرين. وفي هذا االإطار، ُيمكن للحوار 

االجتماعي الفاعل اأن يجعل من االإ�صالحات اأكثر 

قبواًل لدى الراأي العام وبالتالي اأكثر ا�صتدامة.
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انتقا�ص حقوق العمال الوطنيين في العمل الالئق وااللتفاف 

على معايير العمل القانونية الخا�سة بالمهاجرين.

تراجعت البطالة ب�سكل متفاوت في االأقاليم الفرعية العربية  ◊

في �سفوف ال�سباب والبالغين وفي عداد الذكور واالإناث. 

يوميًا،  ◊ دوالرين  من  باأقل  الفقراء  العاملين  ن�سبة  تراجعت 

اإلى جانب تفاوت االأدلة والبراهين ب�ساأن ه�سا�سة العمال.

االجتماعية:  ◊ الحماية  مجال  في  اأو�سح  االأو�ساع  كانت 

القطاع  على  كبير  حد  اإلى  االجتماعية  التاأمينات  اقت�سرت 

اإلغاء  اأو  تخفي�ص  وتّم  النظامي،  الخا�ص  والقطاع  العام 

تاأمين  وبقي  الدعم(.  )مثل  االجتماعية  الحماية  اإجراءات 

في  االأدنى   2010 العام  حتى  العربية  المنطقة  في  البطالة 

العالم ما خال اأفريقيا جنوب ال�سحراء.

تّم اعتماد هذه ال�سيا�سات على قاعدة »االإ�سالحات االقت�سادية اأواًل، 

واالإ�سالحات ال�سيا�سية الحقًا«، كما تّم اإغفال التح�سينات الموؤ�س�سية 

اإن�ساء  اأجل  ال�سرورية من  والم�ساءلة  الحوكمة  ال�سرورية في مجاَلي 

قطاع خا�ص عادل وتناف�سي. وعقب التطورات ما بعد العام 2010، بات 

من الملح اأكثر من اأي وقت م�سى اعتماد اتجاه مختلف في ال�سيا�سات 

العامة.

يناق�ص الجزء التالي اآفاق النمو االقت�سادي والم�سارات الديمغرافية. 

ويفتر�ص النقا�ص اأن الطريق اأمام االإ�سالح محفوفة بالم�ساعب لكن 

ال تزال هناك بع�ص الخيارات الواعدة في مجال ال�سيا�سات. ويخل�ص 

الف�سل اإلى تحديد مالمح بع�ص هذه ال�سيا�سات وي�سدد على الحاجة 

فاعلة  منظومة  ا�ستحداث  واإلى  الكلية  ال�سيا�سات  ات�ساق  اإلى  اأواًل 

واعتماد  االجتماعي  الحوار  تح�سين  اإلى  وثانيًا  االجتماعية  للحماية 

اإجراءات اال�ستخدام الرامية اإلى تحقيق نمو اقت�سادي م�سترك.

تراجع اآفاق اال�شتخدام وت�شّيخ القوى 

العاملة

منذ االأحداث التي تلت العام 2010، تعّر�ست الكثير من البلدان العربية 

اإنفاق  وتزايد  االقت�سادي  النمو  معدالت  تراجع  مزدوجة:  �سدمة  اإلى 

في  االقت�سادي  النمو  �سيكون  االأخيرة،  التوقعات  وبح�سب  الموازنة. 

المنطقة العربية حتى العام 2015 م�سابهًا لم�ستويات العقد الفائت اأو 

يقاربها: نمو مرتفع بالمقايي�ص االإقليمية، اإال اأنه �سي�سّجل اأدنى م�ستوياته 

ومن  الالتينية.  اأميركا  با�ستثناء  العالم  في  االأخرى  بالمناطق  قيا�سًا 

 الف�سل 6

اآفاق الم�ستقبل واتجاهات 

ال�سيا�سات

ملخ�ص

تقودنا الف�سول ال�سابقة ب�سكل اأ�سا�سي اإلى خال�ستين رئي�سيتين: اأواًل، 

ال ُيعتبر اتجاه ال�سيا�سات االقت�سادية مهمًا من حيث كمية اال�ستخدام 

فقط بل واأي�سًا من حيث جودته. ثانيًا، ُيعتبر الحكم الر�سيد و�سمولية 

االقت�سادي  والنمو  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  تحقيق  في  مهمان  النمو 

الم�ستدام.

�سبق  الذي  العقد  خالل  اقت�ساديًا  نموًا  العربية  البلدان  حّققت  لقد 

الربيع العربي لكنه حقق زيادة طفيفة في الدخل الفردي وتراجعًا في 

ح�سة االأجور واال�ستهالك من الناتج المحلي االإجمالي على الم�ستوى 

االقت�سادي الكلي. وجاءت االأدلة مختلطة ب�ساأن التغّيرات في م�ستوى 

اأن كليهما نما في بع�ص الحاالت  الفقر والالم�ساواة في الدخل رغم 

بموازاة النمو االقت�سادي )مثلما ح�سل في م�سر و�سوريا(. وب�سكل 

عام، لم يت�ّسم النمو االقت�سادي بالطابع الت�ساركي اأو ال�سمولي.

لقد �ساهم االقت�ساد الريعي ال�سيا�سي المعقد في منع اأكثرية ال�سكان 

اإلى  الو�سول  وانتقائية  الحوكمة،  �سعف  نتيجة  النمو  ثمار  جني  من 

من  اأقلية  حاجة  كلية  اقت�سادية  �سيا�سات  عبر  االقت�سادية  الفر�ص 

زادت  �سريبية  هيكليات  )اأ(  ال�سيا�سات:  تلك  وت�سمنت  ال�سكان. 

راأ�ص  بداًل من  العمل  وعلى  ال�سركات،  بداًل من  االأ�سر  ال�سرائب على 

الت�سخم  �سبط  اإلى  هدفت  نقدية  �سيا�سات  )ب(  والثروات؛  المال 

اإلى  القرو�ص  منح  وحّدت من  الفائدة  اأ�سعار  رفع  اإلى  اأف�ست  ولكنها 

ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  فيها  بما  الخا�ص  القطاع  من  وا�سعة  �سرائح 

في  المغاالة  اإلى  اأّدت  �سرف  اأ�سعار  �سيا�سات  )ج(  والمتو�سطة؛ 

المنتجين  ح�ساب  وعلى  الم�ستوردين  لفائدة  المحلية  العمالت  قيمة 

اإلى  واأف�ست  الريعية  حّبذت  �سناعية  �سيا�سات  )د(  المحليين؛ 

موؤ�س�سات غير كفوءة وبالتالي حالت دون اأي ت�سنيع اأو تحّول هيكلي؛ 

التي  العامة  الموجودات  اأ�سعار  بخ�ص  خالل  من  الخ�سخ�سة  )ه( 

حّولت االحتكارات الحكومية اإلى احتكارات خا�سة. 

وقد �ساهم كل من هذه ال�سيا�سات بدرجة اأو باأخرى في ر�سم مالمح 

الح�سيلة  هذه  تلخي�ص  ويمكن  العمل.  �سوق  في  النهائية  الح�سيلة 

كاالآتي:

القطاع  ◊ لدى  االإنتاج  لنمو  اال�ستخدام  ا�ستجابة  جاءت 

العربية  االأقاليم  في  االأخير  العقد  خالل  كبيرة  الخا�ص 

الفرعية الثالثة.

الوظائف  ◊ من  كبير  جزء  على  المهاجرون  العمال  اأ�ستحوذ 

التي �ساهمت فعليًا في  الم�ستحدثة نتيجة �سيا�سات الهجرة 

يجب ت�سريع وتيرة النمو االقت�سادي من 
 

اأجل توفير فر�ص العمل للعاطلين عن 

العمل والقوى العاملة المتزايدة.
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من اأن االإ�سالحات االقت�سادية في العقدين االأخيرين قد عّو�ست عن 

الركود في ا�ستحداث اال�ستخدام، ال ُي�ستبعد عودة مرونة اال�ستخدام/

االإنتاج اإلى معدل طبيعي اأكثر اأي قرابة 0.5. وعليه، تدعو الحاجة اإلى 

�سمان معدل نمو اقت�سادي �سنوي ال يقّل عن 4 اإلى 5 في المائة واأكثر 

.
85

في المنطقة العربية من اأجل ال�سروع في تخفي�ص البطالة

اإلى ذلك، ُتظهر االأدلة الم�ستخرجة من االأزمات ال�سابقة بقاء البطالة 

ُيعتبر  حيث  النمو،  انتعا�ص  من  طويلة  فترة  بعد  ال�سباب  �سفوف  في 

العمال ال�سباب ب�سكل خا�ص معّر�سين للتغّيرات في �سوق العمل ب�سبب 

اإلى  والو�سول  العملية  والخبرة  الوظيفية  المهارات  اإلى  افتقارهم 

البحث عن عمل، وهذا و�سع  اأكثر لدى  يعانون  اأنهم  المعلومات. كما 

اأي  االقت�سادي  النمو  اأدنى معدالت  اأفريقيا  �سمال  ي�سّجل  اأن  المرّجح 

3.8 في المائة مقابل 4.5 في المائة في ال�سرق االأو�سط )الر�سم 1-6(.

ومن المتوقع اأي�سًا اأن ُتفاقم ديناميكيات ال�سكان االتجاهات االأخيرة. 

فمعدالت النمو ال�سنوي المتوقعة حتى عام 2050 هي 1.4 في المائة 

الإجمالي ال�سكان، منها 0.6 في المائة في �سفوف ال�سباب، و0.4 في 

المائة في �سفوف االأطفال، و1.4 في المائة في �سفوف ال�سكان في 

)الجدول 1-6(.  الم�سّنين  �سفوف  في  المائة  في  و4.3  العمل،  �سّن 

واإذا قارننا هذه المعدالت بنتائج التقرير الحالي، فاإنها ت�سير بو�سوح 

اإلى اأن تحدي اال�ستخدام �سي�ستمر في المنطقة العربية.

ال�سكان في  النمو في عدد  العاملة  القوى  نمو  يتجاوز  اأن  المتوّقع  من 

�سن العمل، مع انخراط عدد اأكبر من الن�ساء في �سوق العمل. وبالرغم 

الر�سم 6-1: قد يكون النمو الم�ستقبلي في المنطقة العربية في عداد االأدنى في العالم

متو�سط النمو ال�سنوي المتوقع للناتج المحلي االإجمالي )في المائة( بح�سب االإقليم، 2015-2011

8.5

7.5

5.7 5.4

4.5
4.2 4.1

3.8

East Asia South Asia SEAP SSA Middle East C/SEE (non-
EU) & CIS

LAC North Africa

Projected average annual GDP growth rates (%) by region, 2011 - 2015

 مالحظة: معدل ال�سرق االأو�سط ي�سمل دول مجل�ص التعاون الخليجي 

الم�سدر: قواعد بيانات االآفاق االقت�سادية العالمية في �سندوق النقد الدولي

اجلدول 6-1: يف امل�ستقبل، �سيكون معدل منو عدد امل�سّنني اأ�سرع بحدود 7 اإىل10 مرات من معدل منو عدد االأطفال

 التوقعات ال�سكانية في الدول العربية

املجموعامل�شنون�شن العملال�شباباالأطفال 

2012117،40668،161224،68117،435359،521

2030130،39782،399315،88237،592483،871

2050133،86286،837386،82286،729607،413

املجموعامل�شنون�شن العملال�شباباالأطفال معدل النمو ال�شنوي

30-20120.61.11.94.41.7

50-20120.30.61.44.31.4

 مالحظة: التقديرات ت�ستثني دول اأفريقيا جنوب ال�سحراء

الم�سدر: قاعدة البيانات الخا�سة ب�سعبة ال�سكان لدى االأمم المتحدة.
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وبح�سب بع�ص التقديرات، تدعو الحاجة اإلى معدل ا�ستثماري ال يقّل 

اإذا  العام 2009،  الناتج المحلي االإجمالي في  المائة من  عن 50 في 

اأرادت الدول العربية غير االأع�ساء في مجل�ص التعاون الخليجي تحقيق 

معدل م�ساركة للقوى العاملة يوازي 35 في المائة )اأي 15 في المائة 

. وقد يكون معدل اال�ستثمار المطلوب 
88

اأقل منمعدل المناطق النامية(

اأعلى بكثير في البلدان منخف�سة الدخل في المنطقة العربية. لكن لن 

يكون ذلك �سهاًل في �سوء الممار�سات واالتجاهات الحالية، ويتطلب 

دعمًا خارجيًا كبيرًا لبلوغه.

اإلى ذلك، �ست�ساهم الظروف االقت�سادية الكلية غير الموؤاتية النا�سئة 

اإعاقة  في   2010 العام  بعد  ما  االنتقالية  المرحلة  ديناميكية  من 

اال�ستثمار في راأ�ص المال الثابت واإبطاء وتيرة نمو االإنتاجية. وبالتالي، 

المنطقة )متو�سط  اال�ستثمار في  الوقت تدني معدل  لبع�ص  قد يدوم 

المائة  اإلى 35 في  االإجمالي قيا�سًا  المحلي  الناتج  المائة من  20 في 

في �سرق اآ�سيا(. وتعاني من �سعف وت�سيي�ص بيئة االأعمال، االأمر الذي 

يعيق اال�ستثمار الخا�ص على المدى الطويل. ومتو�سط كلفة اال�ستثمار 

 100،000 اإلى  وي�سل  مرتفع  واحدة  عمل  فر�سة  ال�ستحداث  الالزم 

حيث  الخليجي،  التعاون  مجل�ص  دول  ا�ستثنينا  واإذا  اأمريكي.  دوالر 

يتجاوز هذا المتو�سط 400،000 دوالر، ينخف�ص المتو�سطمذكور على 

. وبالفعل، احتاجت البلدان التي 
86

مر�ّسح للتفاقم في اأوقات االأزمات

تمّكنت من ا�ستعادة الم�ستويات الدنيا ال�سائدة قبل االأزمة في بطالة 

تراوحت  عامًا،   11 قدرها  و�سطية  فترة  اإلى  ذلك  تحقق  كي  ال�سباب 

بين 17 عامًا في اليونان و7 اأعوام في المك�سيك )الر�سم 6-2، الخانة 

الي�سرى(. ولم تتمّكن بع�ص البلدان، كتلك المذكورة في الخانة اليمنى 

من ال�سكل اإطالقًا من بلوغ الم�ستويات الدنيا ما قبل االأزمة – فقط 

ال�سباب. حيث  بطالة  اأعلى، في  يكن  واإن  معدالت جديدة منخف�سة، 

لبلوغ االنتعا�ص »الجزئي«.  اأكثر من 17 عامًا كمتو�سط  ا�ستلزم االأمر 

العام 2008، تجاوزت بطالة  العالمية في  المالية  االأزمة  اأعقاب  وفي 

البلدان  بع�ص  في   ،
87

الت�سعينيات الأزمة  الذروة  م�ستويات  ال�سباب 

كالبرازيل واليابان والواليات المتحدة والمملكة المتحدة.

الر�سم 6-2: ت�ستلزم عودة ا�ستخدام ال�سباب اإلى م�ستويات ما قبل االأزمة عقدًا اأو حتى اأكثر

 الوقت الالزم النتعا�ص ا�ستخدام ال�سباب بعد االأزمات )باالأعوام(

 المجموعة اأ حققت الم�ستويات الدنيا قبل االأزمة

المجموعة ب لم تحقق الم�ستويات الدنيا قبل االأزمة )فقط م�ستويات منخف�سة جديدة(
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Time taken for youth employment to recover from earlier crises, in years

Panel B. Did not attain pre - crisis
lows (only new trough) 

Panel A. Attained pre-crisis lows

11 years

17 years

الم�سدر: المعهد الدولي للدرا�سات العمالية )2010(.

يتراجع اال�ستخدام ب�سكل حاد في اأعقاب 
 

االأزمات، وقد يحتاج اإلى عقود للعودة 

اإلى م�ستويات ما قبل االأزمة.
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الزيادات  تتوقف  اأن  ويمكن   .
89

دوالر اإلى 50،000  االإقليمي  الم�ستوى 

التقرير،  هذا  �سجلها  والتي  البطالة،  في  والتراجع  اال�ستخدام  في 

ال�سيما بين ال�سباب. ال بل قد تنعك�ص هذه المكا�سب الأنها تعود جزئيًا 

�سفوف  في  م�ستوياته  تدني  مقابل  العلمي  التح�سيل  نمو  ت�سارع  اإلى 

من  علمًا  اأكثر  الم�ستقبل  في  البالغون  �سيكون  هنا  من  البالغين. 

زيادة  الم�ستقبل  �سباب  على  �سي�ستحيل  فيما  الما�سي،  في  البالغين 

التحاقهم اإلى ما ال نهاية. وهذا �سيجعل عر�ص القوى العاملة ال�سابة 

اأقل جاذبية ن�سبيًا من عر�ص البالغين.

اأن تترافق  المراحل االنتقالية يتطلب  اأن نجاح  الدولية  االأدلة  وُتظهر 

االأولوية  اإعطاء  دون  وال�سيا�سية  االقت�سادية  الم�ستويات  تح�سين  مع 

. وبالطبع قد تح�سل تراجعات �سواء على الم�ستوى 
90

لم�سار دون اآخر

االقت�سادي اأو ال�سيا�سي اأو على كليهما الأن المراحل االنتقالية تترافق 

ووجود  المت�سّرعة  الموؤ�س�سية  واالإ�سالحات  الريعية  بالفر�ص  اأي�سًا 

اأّدى ن�سف التجارب  عدد كبير من التحديات االقت�سادية. وبالفعل، 

اإلى  ال�ستينيات  منذ  العالم  في  تقريبًا  الديمقراطية  نحو  االنتقالية 

نمو  في  التراكمي  الفارق  بلغ  وقد  الفردي.  الدخل  في  حاد  تراجع 

الدخل بين التجارب االنتقالية الناجحة وغير الناجحة 35 في المائة 

حال  وفي  التجارب.  هذه  انطالقة  تلت  التي  الخم�ص  ال�سنوات  في 

اعتمدت الدول العربية �سيا�سات �سحيحة، فاإنها �ستتمّكن من احتالل 

موقع بين التجارب الناجحة.

اجتاهات ال�شيا�شات

بح�سب ما ورد في المقّدمة، من المهم البحث ب�سكل متاأن في وقائع 

ال�سيا�سات  اإتاحة  اأجل  من  العربية  الدول  في  التنمية  وتحديات 

للتذكير  داعي  ال  وعليه،  والطويل.  المتو�سط  المديين  على  العالجية 

من  بداًل  الالئق  واال�ستخدام  الب�سرية  التنمية  على  التركيز  بوجوب 

اأننا ننطلق من اأهمية  اأي�سًا  النمو االقت�سادي ال�سريع. ومن البديهي 

الق�سايا ذات ال�سلة بالتوزيع باعتبارها م�ساألة اأ�سا�سية ال هام�سية.

بالتحاليل  ال�سلة  وثيقا  االإطار  هذا  من  موقفين  ا�ستخراج  يمكن 

تلعب  اأواًل،  التقرير.  هذا  �سمن  الواردة  ال�سيا�سات  وتو�سيات 

والفئات  االإنتاج  قطاعات  مختلف  في  التوزيع  وعالقات  الموؤ�س�سات 

االجتماعية دورًا اأ�سا�سيًا في تحديد النتائج االقت�سادية واالجتماعية. 

ب�سكل كبير  الدخل  الالم�ساواة في  التغييرات على  توؤّثر  وبالتالي، قد 

على النمو واال�ستخدام والحّد من الفقر. ثانيًا، في ظّل الفقر المعّمم 

وارتفاع  تقدمًا(  االأقل  العربية  الدول  حال  هو  )كما  الجماهيري  اأو 

ُتعتبر  ال  االأخرى(،  العربية  البلدان  معظم  حال  هو  )كما  البطالة 

التنمية  اأجل  من  االجتماعية  وال�سناديق  االجتماعية  االأمان  �سبكات 

الموّجهة نحو اال�ستخدام و�سواها من خطط الرفاه االجتماعي القائمة 

على اإعادة التوزيع كافيًة من اأجل ردم الهوة النا�سئة من تدني اأو �سوء 

ا�ستهداف اال�ستثمارات العامة و�سوء تنظيم بيئة االأعمال. 

التجارب  الم�ستخل�سة من  الدرو�ص  اأي�سًا مع  المواقف  وتن�سجم هذه 

اأن  الخال�سات  اأبرز  ومن  النامية.  البلدان  في  ال�سابقة  االإ�سالحية 

برامج اال�ستقرار الم�سممة للتركيز على تخفي�ص العجز المالي تعّو�ص 

االنكما�سية )بداًل  الم�ساعفة  االإنتاج  ا�ستجابة  االأحيان عن  اأغلب  في 

من اإبطاء وتيرة ارتفاع االأ�سعار كما تق�سي اأهدافها عادة(. كما اأظهر 

تحليل عملية تحرير التجارة ونمو االإنتاجية في البلدان العربية نتائج 

. �سحيح اأننا ندرك اأن تحرير التجارة قد يعود بالفائدة على 
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متفاوتة

النمو، لكننا ل�سنا اأكيدين ب�ساأن الجهات الخا�سرة اأو الرابحة اأو ب�ساأن 

اآلية تاأثير التجارة الحرة على الفقر.

لكن الو�سع يختلف بالن�سبة اإلى »معدل اال�ستثمار« اأي ن�سبة اال�ستثمار 

مهمًا  اإح�سائيًا  محّددًا  ُيعتبر  الذي  االإجمالي،  المحلي  الناتج  اإلى 

اأرادت  ما  اإذا  الحالي،  التقرير  في  ورد  وكما  وعليه،   .
92

النمو لمعدل 

الحكومات العربية ا�ستخدام النمو كو�سيلة للحّد من الفقر، فاالأجدى 

بها التركيز على اال�ستثمار، بما فيه الحكومي. وقد خل�ست التقارير 

االأخيرة ال�سادرة تحت اإ�سراف برنامج االأمم المتحدة االإنمائي حول 

فيها  بما  النامية،  البلدان  من  مجموعة  في  والفقر  الكلي  االقت�ساد 

بلدان المنطقة العربية اأي �سوريا واليمن وال�سودان اإلى النتيجة ذاتها. 

التحتية  البنى  في  وبخا�سة  العام  اال�ستثمار  تراجع  ُيعتبر  وبالتالي، 

العامة )ن�سبة اإلى الناتج المحلي االإجمالي( في البلدان العربية منذ 

العام 2011 مدعاة للقلق ال�سديد.

نموذج  بناء  نحو  ال�سيا�سات  لتوجيه  الجيدة  بالو�سفات  �سّلمنا  واإذا 

للتنمية ال�ساملة في المنطقة العربية، يكون اال�ستنتاج االأول هو »بذل 

المزيد من الجهود وب�سكل اأف�سل في كل �سيء«. وهذا اال�ستنتاج �سالح 

دون اأدنى �سك لكنه بدون فائدة عملية ُتذكر. واإذا اأردنا و�سعه مو�سع 

التنفيذ، ينبغي اأن يركز ب�سكل اأكبر على ق�سايا محّددة واأن ينفذ على 

اأكثر  توجيهات  اإلى  ال�سيا�سات  �سّناع  يحتاج  اأخرى،  بعبارة  مراحل. 

ب�ساأن المجاالت ذات االأولوية من حيث االإلحاحية واالأثر.

في  ال�ساملة  الق�سايا  تعالج  تو�سيات  اإلى  التو�سيات  ت�سنيف  يمكن 

االقت�ساد واأخرى اأكثر تحديدًا من حيث الطبيعة واالأهداف. ويو�سي 

التقرير الحالي على الم�ستوى العام باالآتي: )اأ( ات�ساق في ال�سيا�سات 

الكلية يقود اإلى نتائج اأف�سل من حيث زيادة االإنتاجية االإجمالية وزيادة 

متو�سط االأجور؛ )ب( حوار اجتماعي ي�ساهم في االرتقاء بحرية تعبير 

المواطنين وم�ساءلة الحكومات؛ )ج( حماية اجتماعية توفر االأمن في 

الفئات  مختلف  على  المخاطر  توزيع  خالل  من  واال�ستخدام  الدخل 

المنال  ُتعتبر �سعبة  التي  الب�سرية  التنمية  اإلى جانب تعزيز  ال�سكانية 

في اإطار اآليات ال�سمان االجتماعي الخا�سة.

ال  لكن  اأكبر،  ب�سكل  مرّكزة  فهي  المحّددة  والبرامج  ال�سيا�سات  اأما 

وهي  واالجتماعية،  االقت�سادية  المجاالت  من  الكثير  في  مهمة  تزال 

ت�سمل الهجرة والتدريب، وب�سورة اأ�سمل، برامج �سوق العمل الن�سطة 

.
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واآليات الر�سد والتقييم واأنظمة المعلومات الخا�سة ب�سوق العمل
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االأ�سول في مقابل نمو �سكاني �سريع(، وعلى الخ�سخ�سة )التي عادت 

بالفائدة اأي�سًا على االأقلية(.

اأما البلدان المنتجة للنفط فقد رّكزت، ب�سكل جزئي على االأقل، على 

الجوية،  والخطوط  والعقارات،  المالية،  المراكز  اإن�ساء  مثل  اأن�سطة 

والحا�سنات ال�سناعية وم�ساهر االألمنيوم التي ينبغي تقييم فوائدها 

على المدى الطويل، بالرغم من اأنها لم ت�سهم �سوى ب�سكل ي�سير في 

خف�ص البطالة في �سفوف العّمال الوطنيين الذين ال يزالون ُيعتبرون 

دون م�ستوى المهارات المطلوبة رغم اال�ستثمارات ال�سخمة في قطاع 

اإلى العّمال المهاجرين كبيرة  التعليم. وفي المقابل، بقيت »الحاجة« 

كما كانت عليه في الما�سي.

في  قويًا  اقت�ساديًا  نموًا  اعتباره  تم  ما  اأن  اليوم  المعروف  من  بات 

باالإجحاف  ال�سعور  اأجج  الفائتين  العقدين  اأو  العقد  خالل  المنطقة 

والتكيف  االإ�سالحات  �سل�سلة  ظّل  ففي  �سواء:  حّد  على  وبالظلم 

يقوده  نموذج  نحو  الحكومية  المن�ساآت  عن  التخلي  جاء  االقت�سادي، 

الم�ستثمرين  لم�سلحة  الحاالت  من  الكثير  في  الخا�ص  القطاع 

الراغبين في اإبرام ال�سفقات مع النخبة الحاكمة، فيما عاد القطاع 

على  بالفائدة  والبناء  وال�سيرفة  المال  وقطاعات  المزدهر  العقاري 

اأقلية �سغيرة دون الطبقات الو�سطى.

انفتاحًا  اأكثر  الم�ستقبل  في  ال�سيا�سات  �سنع  عملية  تكون  اأن  ينبغي 

ال�سيا�سات  تقم  لم  فاإذا  لل�سيا�سات.  االجتماعي  لالأثر  ومراعاًة 

المالية والنقدية وال�سناعية والتجارية واال�ستثمارية والخا�سة بقطاع 

محدود  غير  عدد  توليد  ي�ستحيل  االجتماعي،  االأثر  بمراعاة  االأعمال 

بال�سرورة.  الئقة  تكون  لن  الجديدة  الوظائف  وحتى  الفر�ص  من 

الروابط  ذات  الكبرى  الم�ساريع  من  الكثير  ن�ساأ  المثال،  �سبيل  فعلى 

وذات  والمتو�سطة  ال�سغيرة  المحلية  الموؤ�س�سات  قطاع  مع  ال�سعيفة 

ترّكز  قد  ذلك،  وبموازاة  اال�ستخدام.  على  الطفيف  المبا�سر  االأثر 

�سيا�سات اال�ستثمار ب�سكل اأكبر على االأن�سطة ق�سيرة المدى، وبالتالي 

الخلل  ي�سيب  وبالتالي،  المنظمة.  وغير  الم�ساربة  االأن�سطة  تجتذب 

فيما  المدرو�ص،  غير  والدعم  المبّررة  غير  الحمائية  نتيجة  التجارة 

االأعمال،  تطّور  الم�ست�سري،  الف�ساد  يكن  لم  اإن  البيروقراطية،  تعيق 

العربية الإطالق بع�ص  العربية وغير  البلدان  اأمام  اإغراء دائم  ويتولد 

الم�ساريع اال�ستعرا�سية.

الفقر،  من  والحّد  الئقة  وظائف  خلق  العربية  البلدان  اأرادت  حال  في 

فالنمو االقت�سادي �سرط اأ�سا�سي. لكن واإذا جاء النمو اأكثر عدالة اأي�سًا، 

توّفر لدى هذه البلدان فر�ص اأف�سل لبلوغ هذه الغايات. وبالتالي، يجب 

اأن تت�سّم اإ�ستراتيجية خلق فر�ص العمل والنمو »العادل« بال�سرعة الكافية 

الإجراء تح�سين كبير في الظرف »المطلق« للفقراء، وبالعدالة الكافية 

اأكبر  »الن�سبية«. ويمكن تحقيق ذلك خالل عدالة  اأو�ساعهم  لتح�سين 

في البداية )عبر تعميم التعليم والخدمات ال�سحية مثاًل( اأو من خالل 

خف�ص الفروقات المرتفعة ب�سكل غير مقبول مع مرور الوقت )مثاًل عبر 

خلق فر�ص العمل على نطاق وا�سع للعمال ذوي المهارات المتدنية(.

ال�سيا�سات العامة

واإذا ما بداأنا بالكالم على ال�سيا�سات على الم�ستوى العام، يتعين على 

البلدان العربية اأن تحاول تحرير اقت�سادها من توازن االأجور المتدنية 

الذي �ساد في الما�سي. فزيادة االأجور تعني �سمنًا تح�سين االإنتاجية. 

كما اأن زيادة االأجور ت�ساهم في الحّد من الفقر، فيما �ساهم تح�سين 

االإنتاجية في زيادة النمو االقت�سادي.

ولي�ص من ال�سهل عمومًا االنتقال باالقت�ساد اإلى توازن االأجور العالية، 

اأقّله على المدى الق�سير اإذا ا�ستمر فائ�ص عر�ص العمالة، الأن فائ�ص 

باالأجور  للعمل  م�ستعدين  العمل  عن  عاطلين  وجود  يعني  العر�ص 

الركود  بع�ص  تخفيف  تم  قد  اأنه  هو  هنا  االإيجابي  واالأمر  ال�سائدة. 

الناتج عن االرتفاع الكبير ال�سابق في معدالت الخ�سوبة في البلدان 

تخفي�ص  لكن  اأحيانًا(.  الخارج  اإلى  الهجرة  خالل  من  )ولو  العربية 

البطالة. فهذا يتطلب من  للحّد من  لي�ص كافيًا بمفرده  العمل  عر�ص 

ال�سيا�سات االقت�سادية اأن تخلق الطلب المنا�سب كّمًا ونوعًا. 

والتي  العربية،  المنطقة  في  الما�سية  »االإ�سالح«  اأجندة  �سعت  لقد 

اال�ستخدام  م�ساكل  حّل  اإلى  الدولية،  التمويل  موؤ�س�سات  لها  رّوجت 

اإزالة  على  التركيز  خالل  من  الطلب  ب�سعف  مقّيدة  اقت�ساديات  في 

لم  الحالي،  التقرير  وبح�سب  العر�ص.  جانب  في  القائمة  المعوقات 

اإلى مجاالت تخدم م�سلحة  اإزالة هذه المعوقات، وانتقل االإنتاج  تتّم 

مجموعة �سيقة من قادة االأعمال وال�سيا�سة. واليوم، باتت ال�سيا�سات 

الت�سكيك  محط  الظاهرية  ونجاحاتها  العربي  الربيع  قبل  المعتمدة 

حتى من جانب اأن�سارها االأوائل.

النمو  تحقيق  اإلى  فقط  العربية  البلدان  ترمي  اأن  يجب  ال  وبالتالي، 

االقت�سادي باأ�سرع وتيرة ممكنة واإلى تر�سيد االإنفاق العام ب�سكل اأ�سد 

�سرامة. وفي ظل وجود م�ستويات عالية من البطالة والمر�سحة للنمو 

)كما هو متوقع في اأعقاب الربيع العربي( يجب اعتماد مقاربات بديلة 

مجمل  على  يعتمد  االإجمالي  اال�ستخدام  م�ستوى  باأن  تعترف  �سائبة 

القطاعين  بين  القائمة  التاآزر  واأوجه  االقت�سادية وطبيعة  ال�سيا�سات 

التالية  الثالثة  المجاالت  ُتعتبر  االإطار،  هذا  وفي  والخا�ص.  العام 

العملية  النجاح في  اأجل  العربية من  المنطقة  االأهم في  االأرجح  على 

االنتقالية من خالل النمو االقت�سادي العادل وبالتالي الم�ستدام.

ات�ساق ال�سيا�سة االقت�سادية الكلية لتحقيق النمو االقت�سادي 

والمنافع الم�ستركة 

في  العامة  الموؤ�س�سات  تخلي  وجوب  في  ي�سّككون  من  هم  قليلون 

حاجتها  اإلى  نظرًا  القديم،  الدوالني  النظام  عن  العربية  المنطقة 

اإلى االإ�سالح من اأجل زيادة فعاليتها ومراعاتها لالأعمال، بحيث يتم 

ا�ستحداث فر�ص للربح. لكن ال�سيا�سات في الكثير من الدول العربية 

االعتماد  تّم  )وبالتالي،  االإنفاق  تر�سيد  على  متفاوتة  بدرجات  رّكزت 

على الخدمات االجتماعية الخا�سة وال�سلع العامة(، وعلى رفع القيود 

القانونية المالية )ما اأّدى اإلى عائدات �سريعة ل�سالح االأقلية وفقاعات 
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اليد  على  الطلب  وبالتالي  التجارية،  وغير  التجارية  القطاعات  بين 

المال.  راأ�ص  واإدارة ح�ساب  ال�سرف  اأ�سعار  �سيا�سات  نتيجة  العاملة، 

اإتاحة  في  المجاالت  هذه  في  المعتمدة  ال�سيا�سات  اإ�سالح  وي�سهم 

الحّيز ال�سروري فيها لتعزيز خلق فر�ص العمل. ومع ذلك، لم ي�ستفد 

في  ال�سرف  اأ�سعار  ا�ستخدام  فر�سة  من  المنطقة  بلدان  من  كثير 

التاأثير على التحّوالت الهيكلية.

القدرة على تنفيذها.  ال�سيا�سات ونجاحها على  ات�ساق  يعتمد تحقيق 

في  �ساهمت  التي  الموؤ�س�سية  ال�سعف  مواطن  اإزالة  ينبغي  لذا 

ُيعتبر  وبالتالي،  وال�سيا�سي.  االقت�سادي-االجتماعي،  التهمي�ص 

االأ�سا�سية  العامة  الخدمات  تاأمين  عن  الم�سوؤولة  الموؤ�س�سات  �سعف 

وراء  االأ�سا�سي  ال�سبب  والتعليم  وال�سحة،  االجتماعي،  ال�سمان  مثل 

اإلى  االإخفاقات التنموية الذريعة والمتتالية من حيث الو�سول العادل 

ولكن  واالجتماعية.  االقت�سادية  التنمية  تحقيق  بغية  العمل  فر�ص 

اأواًل  وت�ستلزم،  االأمد  طويلة  عملية  بطبيعتها  الموؤ�س�سية  االإ�سالحات 

على  ولي�ص  الجدارة  اأ�سا�ص  على  التنفيذية  ال�سلطات  اختيار  واأخيرًا، 

اأ�سا�ص الوالء. وفي هذا ال�سدد، يجب اإعطاء االأولوية على الفور اإلى 

بع�ص الموؤ�س�سات االأ�سا�سية التي يتعّين اختيارها على اأ�سا�ص تاأثيرها 

على النتائج التنموية على الم�ستوى الوطني. وت�سمل هذه الموؤ�س�سات 

المركزية  والم�سارف  والجمارك،  ال�سرائب  اإدارات  عام  ب�سكل 

والوكاالت  التدقيق  هيئات  عن  ف�ساًل  التنمية،  و�سناديق  والعامة، 

المعنية بمكافحة الف�ساد وحماية حقوق االإن�سان. ا�سف اإلى ما �سبق، 

ل�سمان حرفيتها  العامة  الوظيفة  تنظم  التي  القوانين  تجدر مراجعة 

وتلبيتها لمطالب المواطنين.

ت�سجيع الحوار االجتماعي الت�ساركي والت�سميني

الدول  من  الكثير  في   2010 العام  قبل  االقت�سادي  النمو  ح�سل  لقد 

العالم  في  والم�ساءلة  التعبير  حرية  م�ستويات  اأدنى  ظل  في  العربية 

مرور  مع  االإقليمي  الم�ستوى  على  تتدهور  الحقيقة  في  كانت  والتي 

اعتماده  اأو  االجتماعي  الحوار  تح�سين  م�ساألة  ُتعتبر  هنا  من  الوقت. 

حيث ال يتوّفر على االأرجح التحدي االأ�سا�سي الماثل اأمام االقت�ساديات 

العربية التي ت�سهد مرحلة انتقالية اأو اأمام االأنظمة الم�ستقرة ظاهريًا 

بالرغم من تدني حريات التعبير والم�ساءلة فيها. ومثال اأزمة الديون 

االآثار  اأن  من  فبالرغم  الم�سمار.  هذا  في  مفيد  اأوروبا  في  الحا�سلة 

ال�سلبية للتر�سيد المفاجئ لالإنفاق العام ورزم التق�سف المكثفة ونق�ص 

االقت�ساديات  بع�ص  في  منها  اأوروبا  في  اأكبر  هي  االقت�سادي  النمو 

العربية، تتوّفر اآليات موؤ�س�سية لف�ّص النزاعات، ما ُيف�سح المجال اأمام 

اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي ُيعتبر جوهريًا لتحقيق اال�ستثمار والنمو.

وعلى الرغم من وجود بع�ص االأمثلة عن اأنظمة م�ستبدة حّققت نتائج 

فاإّن  االقت�سادي،  للتقّدم  االأولى  المراحل  في  جيدة  كلية  اقت�سادية 

التجارب التاريخية والحالية في المنطقة العربية ُتظهر �سعوبة ت�سميم 

القمة  »من  �سيا�سات  وتنفيذ  والموؤ�س�سات  االقت�سادية  ال�سيا�سات 

اأ�سا�ص تمثيلي وت�ساركي.  اإلى القاعدة« في غياب �سناعة القرار على 

اإقالع  فترة  في  الالم�ساواة  تتزايد  عندما  خا�ص  ب�سكل  ذلك  وي�سّح 

يمكن تحقيق النمو »القائم على العدالة« من خالل مجموعة متنوعة 

من االإ�ستراتيجيات. ويعتمد الخيار ب�سكل جزئي على الظروف االأولية 

اأن  للنمو  ريد 
ُ
اأ ما  اإذا  عام،  وب�سكل  البلدان.  من  بلد  كل  في  ال�سائدة 

الق�سير  المديين  على  الفقر  من  الحّد  في  ملحوظ  ب�سكل  ي�ساهم 

والمتو�سط، يجب اأن يتيح فر�سًا مت�ساويًة للجميع بما في ذلك العاملين 

والمتو�سطة  ال�سغيرة  والموؤ�س�سات  ال�سغيرة  الزراعية  الحيازات  في 

وعوامل  المتخّلفة(  المناطق  )مثل  فيها  يعي�سون  التي  المناطق  وفي 

العمالة غير  اأو  الم�ست�سلحة  االأر�ص غير  التي يملكونها )مثل  االإنتاج 

بقوة  مهياأة  تكون  الهدف  هذا  ت�سع  التي  واالإ�ستراتيجية  الماهرة(. 

القاعدة  من  التاأثير  وتعتمد  االأولى  المراحل  منذ  العدالة  لتحقيق 

اإلى القمة - فتبلغ ب�سكل مبا�سر الفقراء والعاطلين عن العمل حيثما 

ُوجدوا.

من منظور اال�ستخدام، يتمثل هدف التنمية في تمكين القوى العاملة 

ب�سكل عام والعاملين الفقراء ب�سكل خا�ص من االنتقال اإلى القطاعات 

اإخراج  �سمنًا  هذا  يقت�سي  الحاالت،  معظم  وفي  االإنتاجية.  عالية 

ال�سناعي  بالقطاع  واإلحاقهم  الزراعي  القطاع  الفقراء من  العاملين 

باال�ستثمار  االلتزام  تجديد  يتطلب  وهذا  حداثًة.  االأكثر  والمرافق 

العام كقاطرة اأ�سا�سية الإنعا�ص النمو. ويبدو اأن القيود االأ�سا�سية اأمام 

العامة  لال�ستثمارات  »ال�سلبي«  االأثر  ت�سمل  وهي  اإيديولوجية  ذلك 

الخا�سة.  اال�ستثمارات  تراجعت  العامة  اال�ستثمارات  زادت  كّلما  اأي 

وهذه الفر�سية تتجاهل اأوجه التكامل بين اال�ستثمار العام والخا�ص. 

فالعالقة بينهما ال يجب اأن تكون عدائية. وت�ستطيع الدولة توفير بيئة 

اأعمال وا�ستثمار �سفافة يوؤدي كل نوع من اال�ستثمار فيها اإلى خلق نوع 

اآخر. وعلى الدولة اأي�سًا �سمان عدم ا�ستراط اال�ستثمارات في البنى 

تكون  عندما  الدفع  على  بالقدرة  الب�سرية  والتنمية  العامة  التحتية 

العائدات االجتماعية مرتفعة.

بل  تلك  اأو  ال�سيا�سة  هذه  في  الم�سكلة  تكمن  ال  تقّدم،  ما  �سوء  في 

وال�سناعية  وال�سريبية  والنقدية  المالية  ال�سيا�سات  بين  بالت�سافر 

العاملة.  اليد  على  الطلب  لتحفيز  الخا�ص  القطاع  تنمية  و�سيا�سات 

البلدان  بين  المقارنة  االأدلة  من  نعرف  نحن  المثال،  �سبيل  على 

وتدني  التمويل  الح�سول على  كفاية  اأن عدم  القطرية  التجارب  ومن 

اال�ستثمار العام في البنى التحتية الب�سرية والمادية قد يعيقان ب�سكل 

خطير تنمية القطاع الخا�ص، وبالتالي خلق فر�ص العمل )بح�سب ما 

اأظهرت الكثير من الم�سوحات الدولية ب�سكل وا�سح(.

وُيعتبر �سمان و�سول اأكبر اإلى التمويل م�ساألة جوهرية في ال�سيا�سات 

البنية  في  الكافي  اال�ستثمار  �سمان  ُيعتبر  فيما  والنقدية،  المالية 

ح�سد  على  يوؤثّر  الأنه  المالية،  ال�سيا�سة  في  اأ�سا�سياً  جانباً  التحتية 

اإن االإطار االقت�سادي الكّلي التقليدي  الموارد. ومن المن�سف القول 

بتركيزه على لجم الت�سخم وتر�سيد االإنفاق العام لم ُيعر، حتى وقت 

بع�ص  تزال  فال  االأ�سا�سية.  الق�سايا  لهذه  الكافي  االهتمام  قريب، 

اإلى  ت�سعى  فيما  الموازنة  تق�سف  من  تعاني  االإقليمية  االقت�ساديات 

اإبقاء الت�سخم في حدود رقم ع�سري واحد. وقد يتاأّثر توزيع الموارد 
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التي تعتبر  الغذائي يمثل �سكاًل من الحماية االجتماعية  يزال الدعم 

ال�سعوب اأنها من م�ستحقاتها الطبيعية. ومن المنظور االقت�سادي، قد 

ين�ساأ غياب االأمن الغذائي من ارتفاع االأ�سعار في االأ�سواق الدولية ومن 

تراجع دخل الفقراء في المرحلة االنتقالية.

تنفيذ  فعالية  �سمان  في  االأهمية  بالغ  الر�سيد  الحكم  ُيعتبر  واأخيرًا، 

في  ي�ساهم  فهو  ال�سرورة.  عند  اإ�سالحها  اأو  البرامج  هذه  جميع 

تح�سين التن�سيق بين مختلف البرامج وفي تخ�سي�ص الموارد بطريقة 

اأي�سُا في بناء ثقة االأفراد في ال�سمان  اأكثر كفاءة وفعالية. وي�ساهم 

بعد  النظام  في  للم�ساركة  وبالتالي في خف�ص ممانعتهم  االجتماعي، 

يمكن  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة  �سريبة.  لي�ست  اال�ستراكات  باأن  االقتناع 

على  االجتماعي  ال�سمان  نظام  ا�ستدامة  ي�سمن  اأن  الر�سيد  للحكم 

المالية  االأزمة  من  الم�ستخل�سة  الدرو�ص  توؤكد  كما  الطويل،  المدى 

العالمية وتداعياتها على برامج التاأمينات الخا�سة.

ال�شيا�شات المحّددة

تح�سين اإدارة الهجرة

لقد كانت الهجرة، تاريخيًا، �سمًة من �سمات اأ�سواق العمل في المنطقة 

ال�سرق  ومن  اأ�سا�سي،  ب�سكل  اأوروبا  اإلى  اأفريقيًا  �سمال  من  العربية، 

االأو�سط اإلى دول مجل�ص التعاون الخليجي، وبين مختلف البلدان ب�سكل 

اإلى االأردن. كما  اأو من م�سر  اإلى لبنان  غير نظامي مثاًل من �سوريا 

لعبت هجرة اليد العاملة بين االأقاليم دورًا مهمًا في التاأثير على نتائج 

�سوق العمل. حيث اأبرزت اأوجه التكامل بين الدول العربية الم�سدرة 

العاملة.  لليد  الغنية بالنفط والم�ستوردة  العربية  العاملة والدول  لليد 

الخليجية  الدول  �ساهمت  لديها،  العمالة  نق�ص  معالجة  �سياق  ففي 

اأي�سًا في تلبية حاجات اال�ستخدام في االقت�ساديات ذات الفائ�ص في 

اليد العاملة في المنطقة. 

تعامل  التي  الهجرة  �سيا�سات  ف�سلت  الهجرة،  اأهمية  ورغم  وهكذا، 

احترام  في  الوطنيين  العّمال  عن  مختلف  ب�سكل  المهاجرين  العّمال 

مجبرين  اأنف�سهم  وجدوا  الذين  الوطنيين  العّمال  حقوق  وحماية 

والظروف  ال�سروط  ظّل  في  بلدانهم  في  المناف�سة  غمار  خو�ص  على 

ال�سائدة في بلدان من�ساأ العّمال المهاجرين. ف�ساًل عن ذلك، �ساهمت 

الوطنيين  العّمال  بين  اأواًل  العمل،  اأ�سواق  تجزئة  في  ال�سيا�سات  هذه 

تف�سيل  نتيجة  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  وثانيًا  والمهاجرين، 

العّمال الوطنيين العمل في القطاع العام. وفي المقابل، �ساهم ذلك 

في زيادة االأعباء المالية نتيجة تو�ّسع القطاع العام اإ�سافة اإلى فائ�ص 

اآثار  من  ذلك  ي�ستتبع  وما  القطاع  هذا  في  االإنتاجية  وتدني  العمالة 

�سلبية على جودة الخدمات العامة واالجتماعية.

اإلى ذلك، ت�ساهم الهجرة غير المنظمة في مفاقمة الفروقات من خالل 

تمكين اأ�سحاب العمل من الو�سول اإلى اليد العاملة المهاجرة متدنية 

االأجر وبالتالي زيادة الربح، مقابل الحّد من الخيارات المتاحة اأمام 

العّمال الوطنيين وبالتالي الحّد من م�سادر دخلهم. اأما على الم�ستوى 

كذلك،  االأمر  دام  وما  ال�سريع.  االقت�سادي  النمو  وفترات  االقت�ساد 

ينبغي عدم الر�سوخ لهذه الحقيقة بل االعتراف بها ومعالجتها.

وي�ساهم الحوار االجتماعي في تح�سين التوا�سل بين الزعماء وال�سعوب. 

فهو يوجد �سبياًل لنقل الهواج�ص والحّد من �سوء الفهم ف�ساًل عن اإتاحة 

اآليات موؤ�س�سية لف�ّص النزاعات في حال بقاء الخالفات. ففي خ�سّم 

الو�سع المتوتر في الكثير من البلدان العربية، يلعب الحوار االجتماعي 

دورًا مهمًا في تحديد التوازن ال�سحيح بين اأنظمة حماية اال�ستخدام 

والم�ستويات المقبولة اجتماعيًا من الحّد االأدنى لالأجور. كما ي�ساهم 

ا�ستقرار نظام العالقات العمالية في تحقيق النتائج المتوقعة وبالتالي 

ت�سجيع اال�ستثمار ف�ساًل عن االإ�سهام في العدالة االجتماعية من خالل 

�سمان تقا�سم منافع النمو االقت�سادي بعدالة اأكبر.

تو�سيع نطاق الحماية االجتماعية وزيادة فعاليتها 

لكنها  العالم،  في  البطالة  م�ستويات  اأعلى  من  العربية  الدول  تعاني 

وت�سير  الدخل.  فقر  من  ن�سبيًا  متو�سطة  معدالت  ت�سّجل  المقابل  في 

االأدلة اإلى ارتفاع معدالت اله�سا�سة في المنطقة العربية نتيجة طبيعة 

الفقر ال�سطحية. وهذا يعني اأن اآليات الحماية االجتماعية التي تحمي 

ت�سميمها  حال  في  �سخمة  مالية  نفقات  ت�ستلزم  ال  واالأ�سر  االأفراد 

ال�سائد  الو�سع  ظّل  وفي  الما�سي.  بخالف  منا�سب،  ب�سكل  وتنفيذها 

الكفاءة  التغطية وتح�سين  اإلى زيادة  ب�سكل ملح  الحاجة  اليوم، تدعو 

والفعالية واالإن�ساف واال�ستدامة.

ولي�ص فقط  المنطقة  الكثير من دول  بادر  العربي،  الربيع  اأعقاب  في 

اأو  وتو�سيع  اعتماد  اإلى  باالنتفا�سات،  مبا�سر  ب�سكل  تاأثرت  التي  تلك 

في  اال�ستخدام  رقعة  تو�سيع  اإلى  الرامية  االإجراءات  اعتماد  اإعادة 

يجب  لكن  و�سواها.  التقاعد  ومعا�سات  الرواتب  وزيادة  العام  القطاع 

اأن يكون تو�سيع الحماية االجتماعية جزءًا من اإ�ستراتيجية وطنية اأكثر 

ات�ساقا تندرج في �سياق ال�سيا�سات االقت�سادية واالجتماعية االأ�سمل.

في الكثير من الدول العربية، تنح�سر التاأمينات االجتماعية بالقطاع 

وينبغي  الخا�ص.  القطاع  في  دائمة  عقود  بموجب  وبالعاملين  العام 

العاملين  ذلك  في  بما  العّمال  جميع  لي�سمل  تغطيتها  نطاق  تو�سيع 

خالل  من  االجتماعية  الحماية  نطاق  تو�سيع  يمكن  كما  لح�سابهم. 

التاأمينات  لبرامج  اال�ستراكات  دفع  على  القادرين  غير  العّمال  دعم 

في  االأخير  االإجراء  ي�ساهم  وقد  القائمة.  النظامية  االجتماعية 

جيدة  النقدية  التحويالت  خالل  من  كبيرة  اجتماعية  عائدات  توليد 

اإلى  الو�سول  زيادة  وت�ساهم في  االأطفال  تعليم  ت�سجع  التي  الت�سميم 

الرعاية ال�سحية.

في  القديم  االجتماعي  العقد  ركائز  اأحد  الغذائي  الدعم  اعتبر  لقد 

القائمة.  لالأنظمة  ال�سعبي  التاأييد  دعائم  واإحدى  العربية  المنطقة 

كما  العام  االإنفاق  من  كبير  على جزء  تاريخيًا  الدعم  وا�ستحوذ هذا 

التخفيف  تّم  الحاالت،  من  الكثير  وفي  اال�ستهداف.  �سوء  من  عانى 

اإلغاوؤه تدريجيًا. لكن ما من �سبب يحول دون تح�سين ت�سميم  اأو  منه 

ال  ال�سيا�سي،  المنظور  ومن  البرامج.  هذه  مثل  وتنفيذ  وا�ستهداف 
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اإلى  التدريب  من  المزيد  اإتاحة  تف�سي  الحال،  هذه  وفي  بلدانهم. 

التدريب  اأكثر علمًا وتدريبًا. وبداًل من هذا  العمل  وجود عاطلين عن 

ال�سباب بعيدًا عن  اإبقاء  اإلى  الرامي  التدريب  للعر�ص« )اأو  »الخا�سع 

الت�سّكع في ال�سوارع(، يجب اإتاحة تدريب »خا�سع للطلب«، بمعنى اأن 

نا�سط  ب�سكل  العمل  اأ�سحاب  اإ�سراك  خالل  من  فعااًل  يكون  التدريب 

في عمليَتي الت�سميم والتنفيذ. كما ُيعتبر التعليم مدى الحياة واإعادة 

و�سّناع  عمل  عن  الباحثون  يقع  ما  فغالبًا  مهّمين.  عاملين  التدريب 

العلمي  التح�سيل  اأن  فكرة  اأ�سير  البلدان  من  الكثير  في  ال�سيا�سات 

العقود  طوال  المهنية  للحياة  كاف   22 اأو   18 العام  الخريجين  ببلوغ 

الثالثة اأو االأربعة المقبلة. لكن التغّير المتزايد في الوظائف اأو المهن 

خالل الحياة المهنية بات هو القاعدة ال اال�ستثناء.

تح�سين جودة ومالءمة التعليم والتدريب 

في حال �سحة النقا�ص الدائر في هذا التقرير، يعتمد ال�سرط الالزم 

ال�ستخدام العرب المتزايدين علمًا ب�سكل منتج في جانب الطلب على 

واالإنتاجية  المهارات  متدنية  االقت�ساديات  تتحول  ولن  العاملة.  اليد 

من  واالأجور  واالإنتاجية  المهارات  عالية  اقت�ساديات  اإلى  واالأجور 

والجامعات  المهنية  والمراكز  المدار�ص  عدد  بزيادة  االكتفاء  خالل 

وتح�سينها.

اال�ستثمار  اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل  يقود  الذي  هو  المتوّفرة  الوظائف  ونوع 

في الموارد الب�سرية والعك�ص غير �سحيح. وعندما ي�ستحدث االقت�ساد 

منتجة  اأنواع  اأمام  الفر�ص  المختلفة  القطاعية  وال�سيا�سات  الكلي 

عمل  عن  الباحثون  يبادر  اأكبر،  مهارات  تطّلب  التي  الوظائف  من 

بالح�سول  لهم  ت�سمح  التي  والمهارات  التعليم  في  اال�ستثمار  اإلى 

التفكير  ال�سببية مع  العالقة  تتعار�ص هذه  ولكن  الوظائف.  على هذه 

التالي: يكفي رفع م�ستوى تعليم وتدريب  االأكثر �سيوعًا وهو  المجازي 

خف�ص  اأجل  من  و�سواها  اأمامهم  ال�سغيرة  القرو�ص  واإتاحة  ال�سباب 

م�ستوى البطالة. لكن هذا التفكير مغلوط ل�سببين اثنين: اأواًل، يخ�سع 

اليد  على  الطلب  اإلى  اأ�سا�سًا  االقت�ساد  في  الوظائف  عدد  اإجمالي 

العاملة وخا�سة على المدى الق�سير، اأي اأّنه يعتمد على �سبل ا�ستفادة 

الحظ(  )ل�سوء  يعتمد  وال  للربح  المتاحة  الفر�ص  العمل من  اأ�سحاب 

تحقيق  اأو  احتياجاتهم  لتلبية  عمل  عن  الباحثون  فيه  يرغب  ما  على 

تطّلعاتهم. ثانيًا، يحّدد اأ�سحاب العمل ب�سكل اأ�سا�سي اأنواع الوظائف 

الموجودة، وبالتالي يقبل الباحثون عن العمل على اال�ستثمار في بع�ص 

المهارات انطالقًا من الوظائف المقّرر ا�ستحداثها. ويعتمد عدد ونوع 

الوظائف الم�ستحدثة اأواًل على رزمة اال�ستخدام الم�ستحدثة، كما ُذكر 

�سابقًا، اأي اإطار ال�سيا�سات االقت�سادية الكلية، والنقدية، وال�سناعية، 

والتجارية، والمالية، وذات ال�سلة باالأعمال.

لكن، وعلى الرغم من المكا�سب االأخيرة والكبيرة في مجال التعليم، 

ال يزال تح�سين الو�سول اإلى التعليم وجودته ومالءمته ممكنًا. وتعاني 

بع�ص  في  التعليم  اإلى  الو�سول  من محدودية  ب�سورة خا�سة  الفتيات 

وقد  ال�سحراء.  جنوب  اأفريقيا  ودول  واليمن،  كالمغرب،  البلدان 

من  اأدنى  تعليم  جودة  معدالت  تقريبًا  العربية  الدول  جميع  �سّجلت 

االقت�سادي، فتعاني االإنتاجية من القيود ب�سبب اإقبال اأ�سحاب العمل 

على التقنيات الكثيفة اليد العاملة/غير المتطورة والتي تدفع بدورها 

تطّلبًا  االأقل  التعليم  مجاالت  في  اال�ستثمار  اإلى  الوطنيين  العّمال 

ومراكمة ال�سهادات من اأجل الح�سول على وظيفة في القطاع العام.

�سيا�سات اال�ستخدام جيدة الت�سميم وبرامج �سوق العمل 

الن�سطة

كانت  حال  في  مفيدة  الن�سطة  العمل  �سوق  �سيا�سات  تكون  اأن  ُيمكن 

ح�سنة الت�سميم. وهي ت�سمل خدمات اال�ستخدام، والتوجيه المهني، 

و�سواه  المالي  والدعم  العمل  �سوق  ومعلومات  الوظيفي،  واالإر�ساد 

والمتو�سطة.  وال�سغيرة  ال�سغرى  الموؤ�س�سات  اإلى  الدعم  اأ�سكال  من 

العربية  المنطقة  في  والبرامج  ال�سيا�سات  هذه  من  الكثير  ويتوّفر 

ولكنها �سعيفة من حيث اال�ستهداف والتنفيذ. لكن قد تكون �سيا�سات 

اأ�سواق  في  الق�سور  الأوجه  الت�سدي  في  مفيدة  الن�سطة  العمل  �سوق 

خالل  من  البطالة  من  النا�سئة  االأكالف  من  والحّد  والتعليم  العمل 

ت�سهيل عملية اإعادة اإدماج العاطلين عن العمل في �سوق العمل وتعزيز 

الكفاءة واالإن�ساف. 

عن  بدياًل  لي�ست  الن�سطة  العمل  �سوق  �سيا�سات  اأّن  من  وبالرغم 

ت�ساعد  اأّنها  اإاّل  التقرير،  الواردة في هذا  والهيكلية  الكلية  ال�سيا�سات 

في اإعادة اإدماج بع�ص المجموعات مثل ال�سباب الذين هم في طليعة 

في  ال�سباب  انخراط  عملية  ت�سهيل  يمكن  لكن،  االإقليمية.  التطّورات 

�سوق العمل من خالل اال�ستفادة من اأوجه التاآزر بين القطاعين العام 

والخا�ص، ال�سيما واأّن هذا االأخير قادر على توليد ا�ستثمارات جديدة 

ي�ساهم  ال�سياق،  وفي هذا  التنمية.  وتمويل عملية  العمل  فر�ص  وخلق 

تعزيز الفر�ص الريادية اأمام ال�سباب في االرتقاء بالنمو االقت�سادي 

على  ال�سرورية  التح�سينات  اإدخال  هنا  ويجب  العمل.  فر�ص  وخلق 

البيئة التنظيمية لت�سهيل عمل ونمو قطاع االأعمال وبخا�سة الموؤ�س�سات 

ال�سغرى وال�سغيرة بما فيها العاملة في االقت�ساد غير المنظم.

وفي �سياق اأ�سمل، تدعو ال�سرورة اإلى اعتماد �سيا�سات محددة لمعالجة 

ال�سعوبات الماثلة اأمام ال�سباب عاجاًل اأكثر منه اآجاًل. ومن ال�سروري 

ب�سكل خا�ص اإبقاء ال�سباب الباحثين عن عمل على توا�سل مع �سوق العمل 

اإلى  من جهة، وموا�سلة ت�سهيل االنتقال ال�سل�ص والفاعل من المدر�سة 

اإلى المدر�سة، ف�ساًل عن تعزيز  العائدين  ال�سباب  اإلى  بالن�سبة  العمل 

جودة الوظائف ومطابقة المهارات مع الحاجات في �سوق العمل. ويرتدي 

ذلك اأهمية خا�سة في ظل �سعف اآفاق اال�ستخدام الذي تّمت مناق�سته 

المنوال،  هذا  على  ال�سيئ  الو�سع  ا�ستمر  حال  وفي  الف�سل.  هذا  في 

قد يكون له تداعيات �سلبية اقت�سادية واجتماعية خطيرة على المدى 

الطويل على تنمية ال�سباب واالأفراد ب�سكل خا�ص والمجتمع ب�سكل عام.

لكن يجب توخي الحذر لدى قابلية اأو عدم قابلية ال�سباب لالإ�ستخدام 

العاطل  ال�سباب  من  فالكثير  باالأ�سا�ص.  كافية  وظائف  وجود  عدم  اأو 

عن العمل والمتعّلم ي�ستطيع اإيجاد وظيفة في الخارج في اقت�ساديات 

من  اأ�سعب  المهنية  و�سروطها  التكنولوجية  الناحية  من  تطورًا  اأكثر 
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مالحظات ختامية 

يبدو اأّن المنطقة العربية قد تمّتعت باال�ستقرار ال�سيا�سي خالل العقود 

اقت�سادية  اختالالت  من  تعاني  اليوم  باتت  لكنها  االأخيرة  القليلة 

الموؤ�سرات  بع�ص  في  الحا�سل  التقّدم  من  وبالرغم  واجتماعية. 

بالفائدة  االإ�سالح االقت�سادي قد عادت  اأجندة  اأّن  يبدو  التنموية، ال 

ال�ساملة على المنطقة. ويبدو اأّن الغمو�ص الجيو�سيا�سي يتزايد. وت�سير 

التوقعات ب�ساأن النمو االقت�سادي والم�سارات الديمغرافية اإلى �سعوبة 

النوعي  بالمعنى  لي�ص  الما�سي  مع  بالمقارنة  الم�ستقبل  في  االإ�سالح 

فقط بل اأي�سًا من ناحية طبيعة االإ�سالحات. وبالتالي، تواجه البلدان 

العربية اليوم خطر تزايد التقّلبات االقت�سادية واالجتماعية ما لم يتّم 

اعتماد �سيا�سات عالجية منا�سبة.

اأكثر ازدهارًا  العربية  البلدان  النمو في  ال�سرورية لجعل  ال�سروط  ما 

وعدالًة ومراعاًة لال�ستخدام؟ والجواب هو: �سيا�سات ترمي اإلى تحقيق 

نمو اقت�سادي �سامل. وبالرغم من اأّن القطاع العام كان في الما�سي 

الم�ستخدم النظّامي االأكبر في المنطقة، اإاّل اأّنه لم يعد قادرًا اليوم على 

اإتاحة الوظائف الالئقة اأمام القوى العاملة المتنامية. من جهة اأخرى، 

يجب اأن يقدم القطاع الخا�ص عددًا اأكبر بكثير من فر�ص العمل ذات 

القيمة الم�سافة االأعلى. وُيعتبر اختيار ال�سيا�سات االقت�سادية واإر�ساء 

اأر�سية من ال�سفافية وتكافوؤ الفر�ص في القطاع الخا�ص اأمرًا �سروريًا. 

تمويل  خالل  من  المحوري  دوره  اأي�سًا  �سيوا�سل  العام  القطاع  لكن 

وتوفير وتنظيم الخدمات ال�سرورية لنمو القطاع الخا�ص.

اإ�سالحات  العام 2010 الحاحية تنفيذ  التطوّرات ما بعد  اأبرزت  لقد 

والحكم  ال�سفافية  اإلى  وت�ستند  الما�سي  تناأى عن  ملمو�سة  اقت�سادية 

الر�سيد والحوار االجتماعي الفاعل من اأجل تحقيق النمو االقت�سادي 

في  المنطقة  اأمام  الماثل  التحّدي  ويكمن  والم�سترك.  الم�ستدام 

ت�سميم وتنفيذ اإطار �سيا�ساتي جديد و�سامل يوّجه هذه المنطقة نحو 

طريق نمو فعال اقت�ساديًا واجتماعيًا، خالل اإتاحة فر�ص العمل الالئق 

التي تعيد اإحياء االأمل بم�ستقبٍل جديد لالأجيال الحالية والم�ستقبلية.

المتو�سط العالمي، فيما �سّجلت البلدان التي ت�سهد هجرة اإلى الخارج 

)كاالأردن، ولبنان، وتون�ص( معدالت اأعلى بكثير، و�سّجلت دول مجل�ص 

التعاون الخليجي اأدنى المعدالت في العالم. كما يمكن زيادة االت�ساق 

بين مالءمة التعليم وحاجات �سوق العمل، وخا�سًة في القطاع الخا�ص. 

وُتعزى النقطة ال�سابقة، اأي تدني نتائج التعليم في �سفوف الطالب في 

اإلى تف�سيل  اقت�ساديات دول مجل�ص التعاون الخليجي، اإلى حّد كبير 

ّطالب هذه الدول العمل في القطاع العام ونجاحهم في هذا الم�سعى. 

تعليمية  مناهج  وجود  �سرورة  على  التاأكيد  اأي�سًا  النقطة  هذه  وتعيد 

تجاري احتياجات القطاع الخا�ص الحديث اليوم، وتتيح فر�ص التعليم 

مدى الحياة في حال ا�ستحالة ا�ستباق التغييرات الم�ستقبلية.

اإح�ساءات اأف�سل وفعالية في ر�سد وتقييم ال�سيا�سات 

والبرامج

ت�سّكل محدودية البيانات، كّمًا ونوعا، عائقًا مهمًا اأمام تحليل وت�سميم 

ال�سيا�سات في االقت�ساديات العربية. ف�ساًل عن ذلك، ي�ساهم الغياب 

الر�سد  و�سيا�سات  برامج  �سعوبة  زيادة  في  لالإح�ساءات  الن�سبي 

ل اإلى نتائج م�سللة. وي�سبح التحدي االإح�سائي  والتقييم وفي التو�سّ

اأكثر اأهمية في فترة التطورات ال�سريعة مثل الفترات التي تلي االأزمات 

اأو المراحل االنتقالية.

وقد ُيعزى ال�سبب اإلى �سعوبة اإح�ساء وتقييم فر�ص العمل المتاحة في 

�سوى  يقم  ولم  العربية.  البلدان  الكثير من  النظامي في  القطاع غير 

لال�ستخدام  وحدات  واإن�ساء  باإدماج  م�سر  مثل  الدول  من  قليل  عدد 

اأخرى مثل االأردن واليمن واالأرا�سي  النّظامي، فيما بادرت دول  غير 

الفل�سطينية اإلى اإجراء م�سوحات لالقت�ساد غير النظامي ولو ب�سورة 

ب�ساأن  المعلومات  غياب  وفي  فقط.  االأخيرة  المرحلة  في  اأو  متقطعة 

والخارجة منه  اإليه  الوافدة  والتدفقات  النظامي  القطاع غير  هيكلية 

الحا�سلة  التغّيرات  من  كبير  جزء  ال�سيا�سات  �سانعي  عن  يغيب  قد 

الخا�سة  الر�سمية  االإح�ساءات  تفقد  الحقيقة،  وفي  العمل.  �سوق  في 

بالبطالة معناها في حال بلوغ البطالة اأو العمالة الجزئية اأو االأن�سطة 

غير المنّظمة اأبعادًا كبيرة.

وجهًا  ي�سّكل  واالأجور  الرواتب  ب�ساأن  الجيدة  االإح�ساءات  غياب  اإن 

يتوّفر  ال  حيث  العربية  المنطقة  في  ال�سائدة  الق�سور  اأوجه  من  اآخر 

�سوى القليل جدًا من المعلومات على الم�ستوى االإقليمي ب�ساأن م�ستوى 

الوقت.  تغّيرها مع مرور  ناهيك عن  العمل،  وتركيبة عائدات  االأجور 

ومن المجاالت االإح�سائية االأخرى التي تحتاج اإلى مزيد من االهتمام 

م�سوحات »المتابعة« المقارنة، الأنها مهمة في تحديد خطوط االأ�سا�ص 

الالزمة لتعّقب التغييرات في مختلف المراحل الزمنية.
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منظور العمال

القطيعة مع الما�صي: نموذج تنموي عربي جديد 

ي�صاهم في تعزيز حقوق النقابات العمالية، 

والتقّدم ال�صناعي، والنمو القائم على زيادة 

الأجور، والعمل الالئق

خلفية ومقّدمة

التنمية الذي  لقد ك�صفت النتفا�صات العربية عدم م�صروعية نموذج 

تّم الترويج له طوال العقود الأخيرة في المنطقة من قبل الحكومات 

تحلياًل  التقرير  هذا  ويقدم  الدولية.  والمنظمات  الكبرى  وال�صركات 

المنطقة  في  والأزمة  ال�صرورية  الإ�صالحات  بين  للعالقة  مو�صوعيًا 

ودور الجهات الفاعلة المختلفة ويقدم الم�صورة ل�صياغة البدائل. لكن 

الذي  الما�صي  مع  يكفي  بما  الج�صور  تقطع  ل  المقترحة  ال�صيا�صات 

اأف�صى اإلى ال�صطرابات الجتماعية.

�صد  الحتجاجات  �صياق  في  مهمة  كقوة  العمالية  الحركة  برزت  لقد 

فال�صطرابات  م�صروعيتها.  بذلك  مجّددة  ال�صتبدادية،  الأنظمة 

في  ت�صاهم  التي  ال�صيا�صات  تعك�س  مراآة  �صوى  لي�صت  الجتماعية 

والأمن  الجتماعية  والعدالة  الإن�صانية  الكرامة  قيم  من  النتقا�س 

القت�صادي. اإن البطالة والفقر وغياب الم�صاواة والأن�صطة القت�صادية 

والتحييد  التذويب  ومحاولت  الأمن  وغياب  واله�صا�صة  المنّظمة  غير 

فر�صًا  فر�صت  التي  الجتماعية  ال�صطرابات  تذكي  اأ�صكال  كّلها 

اإلى حّد كبير  اأما النتفا�صات فقد جاءت  على العمال ولي�س العك�س. 

تتويجًا لعقود من ال�صطرابات الجتماعية المتزايدة واإ�صارة اإلى عدم 

الجارية  الديمقراطية  عملية  لكن  اليوم.  بعد  ال�صائد  بالو�صع  القبول 

لم ُتثمر حتى اليوم النتائج الإيجابية المتوقعة من حيث حقوق العمال 

ال�صيا�صية  والإ�صالحات  الم�صتدامة  العي�س  و�صبل  المدنية  والحريات 

القابلة للحياة.

عاماًل  الأخيرة  العقود  في  المعتمدة  القت�صادية  الإ�صالحات  �صّكلت 

اأ�صا�صيًا في اإذكاء ال�صطرابات الجتماعية. ول يعود ال�صبب اإلى عدم 

يومًا،  للعمال  ي�صبق  لم  اإذ  القديم:  الجتماعي  العقد  ا�صتدامة  قابلية 

منذ انطالق الن�صال الوطني من اأجل التحرير وال�صتقالل، اأن قبلوا 

بالتخلي عن حرياتهم الأ�صا�صية ل�صمان م�صتويات العي�س الأ�صا�صية. 

خالل  من  القديمة  الأنظمة  ركائز  تدعيم  اأو  اإن�صاء  تّم  العك�س،  على 

العتداء على الحرية النقابية �صواء عبر منع اإن�صاء المنظمات العمالية 

ذلك  ُيعتبر  ول  الحكومة.  ل�صلطة  القائمة  المنظمات  اإخ�صاع  عبر  اأو 

عقدًا اجتماعيًا. وفي فترات مختلفة، جوبهت المحاولت الرامية اإلى 

اإن�صاء نقابات عمالية م�صتقلة تناأى بنف�صها عن الحكومات وال�صركات 

بالنكران والقمع والتفكيك وال�صرذمة والتذويب والتحييد. وقد غلبت 

اإلى  الهادفة  الحثيثة  القديمة  الأنظمة  محاولت  على  ال�صمة  هذه 

مقاومة الإ�صالح الحقيقي، وبخا�صة على م�صتوى الهيكليات والتمثيل 

والم�صاءلة وال�صتقالل وال�صتقاللية عن الدولة.

عالوة على ذلك، ل تعود ال�صغوط التي مور�صت على الحكومات لتغيير 

�صيا�صاتها القت�صادية والجتماعية في الت�صعينيات اإلى عدم ا�صتدامة 

الهّبة  �صياق  في  فهمها  ينبغي  بل  المعتمد،  النموذج  جوانب  بع�س 

النيوليبرالية الحا�صلة في مختلف اأنحاء العالم، واأحد �صماتها ارتفاع 

اأ�صعار الفائدة الذي اأعاق لحاق البلدان النامية الم�صتقلة حديثًا بركب 

الجيو�صيا�صية  الظروف  تغيير  �صمح  كما  المتطورة.  القت�صاديات 

المالية  بالموؤ�ص�صات  ممثلة  رئي�صية،  دولية  فاعلة  جهات  المنطقة  في 

الدولية، بو�صع اأولوياتها مو�صع التنفيذ.

اإلى ذلك، لم يح�صل تحّول حقيقي من التركيز على القطاع العام اإلى 

اأخرى،  دول  في  كما  الخليج  دول  ففي  الخا�س.  القطاع  على  التركيز 

العاملة  للقوى  وبخا�صة  الرئي�صي  الم�صتخدم  العام  القطاع  يبقى 

ل لدى الن�صاء والرجال، ل لأ�صباب  الوطنية، ويبقى الم�صتخدم المف�صّ

فقط  متاحة  ومنافع  و�صروط  ظروف  من  يتيحه  لما  اإنما  اإيديولوجية 

اإلى  النظر  يمكن  ال�صياق،  هذا  وفي  الخا�س.  القطاع  في  اأقلية  اأمام 

عن  تعبيرًا  ب�صفتها  للخ�صخ�صة  المناه�صة  العمالية  الحتجاجات 

روؤية النا�س لما يجب اأن يكون عليه دور الدولة في التنمية القت�صادية 

الجتماعي  العقد  في  المفتر�س  التغيير  يح�صل  ولم  والجتماعية. 

اإ�صعاف  النقابية ومن خالل  الحرية  القيود على  زيادة  اإل من خالل 

باإ�صفاء  �ُصّمي  ما  وعبر  الخ�صخ�صة  عبر  القائمة  العمالية  النقابات 

العمال،  من  وا�صعة  فئات  منع  خالل  ومن  العمل،  �صوق  على  المرونة 

بما فيهم المهاجرين والن�صاء وال�صباب من التنظيم بهدف الدفاع عن 

حقوقهم وم�صالحهم.

نحو  التحّول  ثم  ومن  العام  القطاع  نحو  التحّول  بعد  المفتر�س،  ومن 

اأمام  الفر�س«  »تكافوؤ  لتوفير  الأولوية  تعطى  اأن  الخا�س،  القطاع 

والمتو�صطة.  ال�صغيرة  الموؤ�ص�صات  ت�صجيع  فيه  بما  الخا�س،  القطاع 

المنطقة  بلدان  معظم  في  اأولوية  كانت  ال�صركات  هذه  ت�صجيع  لكن 

اأقّله منذ الت�صعينيات. وبالتالي، تّمت �صياغة الإ�صتراتيجيات وتوظيف 

الموارد وتدريب رواد الأعمال الجدد و�صرف القرو�س ال�صغيرة، اإل 

اأن النتائج لم تكن مر�صية بتاتًا من حيث الق�صاء على الفقر والبطالة 

اإلى  �صوى  ال�صيا�صات  ُتف�صي هذه  ول  والحكم.  الإدارة  و�صوء  والف�صاد 

بين  العاملة  القوى  ت�صرذم  ب�صبب  التنظيم  حرية  على  القيود  زيادة 

مختلف ال�صركات.

والجتماعية  القت�صادية  النقا�صات  في  العمال  م�صاركة  وتبقى  هذا 

الحكومات  تزال  ل  حيث  معدومة،  اأو  محدودة  ال�صيا�صات  و�صياغة 

الم�صاركة  هذه  مثل  مع  تتعاطى  العمل  اأ�صحاب  كبار  اإلى  بالإ�صافة 

والجتماعية  القت�صادية  والبرامج  ال�صيا�صات  لنجاح  تهديد  بمثابة 

الجواب  بمثابة  الم�صاركة  المزيد من  يكون  اأن  يمكن  ول  المفرو�صة. 
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عن �صياغة نموذج التنمية البديل في المنطقة العربية. و يتعين على 

ناقلة  قناة  بمجرد  دورها  ح�صر  ترف�س  اأن  المتحدة  الأمم  وكالت 

من  بدًل  وعليها،  المت�ّصقة.  وغير  التع�ّصفية  الحكومية  لل�صيا�صات 

ذلك، اعتماد مقاربات اأكثر �صمولية في اإطار التزامها تجاه المكّونات 

الطبيعيين  وحلفائها  العمالية  النقابات  اإ�صراك  خالل  من  الوطنية، 

في الحركات الجتماعية التي تنا�صل من اأجل حقوق العمال والعدالة 

الجتماعية والإ�صالح ال�صيا�صي واإحالل الديمقراطية.

�صياغتها  تكتمل  لم  والتي  اأدناه،  المذكورة  الثالثة  العنا�صر  وُتعتبر 

بال�صكل الوافي بعد، اأ�صا�صية ب�صكل خا�س لتعزيز العمل الالئق ل�صالح 

جميع الرجال والن�صاء. اأوًل، من منظور معياري، ل يمكن لتعزيز العمل 

التقرير  يذكر هذا  ل  الدولية؛  العمل  اإل على معايير  يقوم  اأن  الالئق 

الحريات  منظور  من  ثانيًا،  اأخرى.  اإلى  ويحيل  واحدة  اتفاقية  �صوى 

في  ت�صّب  �صيا�صات  لبلورة  اأ�صا�صية  النقابية  الحرية  ُتعتبر  المدنية، 

م�صلحة الأكثرية ل الأقلية؛ وهنا يتالفى التقرير معالجة هذه الم�صاألة 

على  ال�صتخدام  فر�س  تعتمد  اقت�صادي،  منظور  من  ثالثًا،  بجدية. 

في  التقرير  يعّرج  وهنا  ال�صلة؛  ذات  والتحّولت  القت�صادية  البنى 

بع�س الفقرات على هذه الق�صايا ولكن ب�صكل �صطحي. ولذلك، يتو�ّصع 

هذا الف�صل في درا�صة هذه الم�صائل الثالث.

معايري العمل الدولية

الالئق ومحور  العمل  اأ�صا�س  ت�صّكل  التي  الدولية،  العمل  ُتعتبر معايير 

من  المزيد  ت�صتدعي  اأ�صا�صية  ق�صية  الدولية،  العمل  منظمة  عمل 

العمل  منظمة  اتفاقيات  على  الم�صادقة  معدلت  لكن  الهتمام. 

الدولية متدنية في المنطقة العربية، وبخا�صة في دول مجل�س التعاون 

النقابية  بالحقوق  المتعلقة  الأ�صا�صية  التفاقيات  وتعاني  الخليجي. 

وعدم التمييز، ب�صكل خا�س من �صعف المتثال حتى في البلدان التي 

�صادقت عليها. فال تزال القيود القانونية والنتهاكات وا�صعة النت�صار 

ال�صلة.  ذات  والإنفاذ  التطبيق  اآليات  غياب  اأو  �صعف  عن  ف�صاًل 

اأقل  التنظيم )رقم 87(  النقابية وحماية حق  الحرية  اتفاقية  وُتعتبر 

م�صر  بم�صادقة  فقط  حظيت  اإذ  م�صادقة  الأ�صا�صية  التفاقيات 

والكويت وموريتانيا وليبيا و�صوريا وتون�س واليمن. لكن ل يزال الو�صع 

في البلدان المذكورة و�صواها يرخي بظالل جدية من ال�صك على وجود 

اأي التزام �صيا�صي باحترام هذه التفاقيات.

ويتطّلب التحّول الحقيقي في المنطقة نحو تحقيق العمل الالئق تحّوًل 

فعليًا في مجال حقوق العمال من خالل العتراف الفعلي بها وتطبيقها، 

بما في ذلك الم�صادقة على التفاقيات ذات ال�صلة والتنفيذ الفعلي 

لأحكامها بما فيها تلك المعنية بالعمال المهاجرين. وينطلق تح�صين 

المنطقة  الجتماعي في  النوع  والم�صاواة من حيث  الهجرة  �صيا�صات 

العربية من احترام حق جميع العمال في التنظيم. ويتعّين على منظمة 

العمل الدولية اإعطاء الأولوية للت�صديق والتطبيق الفعلي لالتفاقيتين 

رقم 87 و98 ب�صاأن الحق في التنظيم والحق في المفاو�صة الجماعية 

في مختلف دول المنطقة، وكذلك في البرامج القطرية للعمل الالئق 

وخطط العمل والجتماعات الإقليمية و�صبه الإقليمية.

اإلى ذلك، يجب تعزيز مجموعة اأخرى من المعايير ذات ال�صلة ب�صكل 

الم�صاورات  ب�صاأن  التفاقية رقم 144  العربية وهي:  بالمنطقة  خا�س 

الثالثية، والتفاقية رقم 135 ب�صاأن ممثلي العمال، والتفاقية رقم 122 

ال�صتخدام،  اإنهاء  ب�صاأن   158 رقم  والتفاقية  العمالة،  �صيا�صة  ب�صاأن 

التو�صية  جانب  اإلى  الجتماعي،  ال�صمان  ب�صاأن   102 رقم  والتفاقية 

الجتماعية،  الحماية  اأر�صيات  ب�صاأن   202 رقم  حديثًا  المعتمدة 

والتفاقية رقم 189 ب�صاأن العمل الالئق للعمال المنزليين، واتفاقيَتي 

ب�صاأن   131 رقم  والتفاقية   97 ورقم   143 رقم  المهاجرين  العمال 

تحديد الم�صتويات الدنيا لالأجور.

ومن المجالت الأخرى التي تدعو اإلى القلق في المنطقة و�صع الن�صاء 

العامالت والتمييز على اأ�صا�س النوع الجتماعي في ال�صتخدام والأجر. 

فهنا ل يقت�صر الأمر على �صعف الم�صادقة على التفاقيات الرئي�صية 

رقم  )التفاقيات  الجتماعي  النوع  حيث  من  بالم�صاواة  ال�صلة  ذات 

القانون  في  اأ�صا�صية  ثغرات  اأي�صًا  ثمة  بل  و183(  و156  و11   100

والممار�صة. وبالتالي تدعو الحاجة اإلى تعزيز وتطبيق واإنفاذ المعايير 

ذات ال�صلة بالتمييز في ال�صتخدام والأجر وبالعمال ذوي الم�صوؤوليات 

.
95

العائلية وحماية الأمومة

باخت�صار، ي�صاهم الت�صديق والتطبيق الفعلي لمختلف معايير العمل 

النمو  تحقيق  وفي  ت�صاركية  اأكثر  تنمية  تحقيق  �صمان  في  الدولية 

المنطقة  في  الأجور  زيادة  على  القائم  والعادل  ال�صامل  القت�صادي 

الجتماعي  لل�صلم  الالم�صاواة كقاعدة  وتراجع  الطلب  تنامي  في ظّل 

ويقّيم  يقوم  اأن  يجب  بديل  تنموي  نموذج  واأي  ال�صيا�صي.  وال�صتقرار 

بناء على احترامه لمعايير العمل الدولية وحقوق العمل وحقوق الإن�صان 

والعدالة الجتماعية.

احلرية النقابية واملفاو�ضة اجلماعية 

واحلوار االجتماعي

رفعت النتفا�صات العربية النقاب عن اأهمية دور المنظمات العمالية 

الم�صتقلة والديمقراطية في قيادة وتاأطير المطالب ال�صعبية. فالحرية 

اإلى  الن�صمام  في  المتمثل  الوحيد  الخيار  من  العمال  ُتعتق  النقابية 

النقابات العمالية غير الديمقراطية التابعة لل�صلطات وُتف�صح المجال 

النقابات  اإن�صاء  ُيظهر  الواقع،  وديمقراطية. في  تمثيلية  نقابات  اأمام 

العمالية الم�صتقلة في بع�س البلدان العربية مثل الأردن وم�صر لبنان 

بو�صوح رغبة واإرادة كثير من العمال في التمثيل خارج اإطار النقابات 

في  الزاوية  حجر   87 رقم  التفاقية  على  الم�صادقة  وتعتبر  القائمة. 

حقيقيًا  ممثاًل  لت�صبح  العربية  النقابية  الحركة  هيكلة  اإعادة  اإطار 

واأ�صياًل لم�صالح العمال.



114

ل
ما

ع
ال

ر 
و
ظ

ن
م

 :
7

ل 
�ص

ف
ال

وُتعتبر الحرية النقابية حّقًا تمكينيًا كما ورد في اإعالن منظمة العمل 

الدولية حول العدالة الجتماعية في العام 2008، فهي ت�صّهل الح�صول 

على حقوق عمالية اأخرى في �صبيل تح�صين الأجور وظروف العمل في 

مكان العمل. ويبقى عدم احترام الحرية النقابية وجه ق�صور رئي�صي 

مختلف  على  بظالله  ويرخي  المنطقة  في  الالئق  العمل  مجال  في 

العمل  فر�س  خلق  مثل  الالئق  العمل  باأجندة  ال�صلة  ذات  المجالت 

والحوار الجتماعي والحماية الجتماعية. ول�صوء الحظ، ل يتم اإيالءه 

الأهمية الكافية. 

اأما الحوار الجتماعي فهو اآلية مهمة تقوم عليها الديمقراطية والعمل 

الالئق الذي ُيعتبر �صروريًا لبلوغ مجتمعات ت�صاركية ومنتجة. وبالرغم 

من اللتزامات ثالثية الأطراف التي قطعتها الدول العربية من اأجل 

الرتقاء بالحوار الجتماعي، تبقى هذه اللتزامات ل�صوء الحظ فارغة 

من معناها اإلى حّد كبير في غياب ال�صروط الالزمة لتحقيقها. وهنا 

واأوجه  الجتماعي  الحوار  لآليات  المعمق  التحليل  اإلى  التقرير  يفتقر 

على  العمل  م�صاعفة  المهم  ومن  المنطقة.  في  ال�صلة  ذات  الق�صور 

تبني اآليات حوار اجتماعي فاعلة ترتكز اإلى التفاقية رقم 144، على 

اأن يكون الحّق في التنظيم �صرطًا م�صبقًا من �صروط الحوار الجتماعي 

الحوار  مبادرات  من  الكثير  يجري  الحظ،  ول�صوء  والفعال.  الحقيقي 

الجتماعي القائمة في غياب تمثيل �صحيح وم�صتقل للعمال، حيث يكون 

ممثلو النقابات التابعة للحكومة اأو ممثلي الإدارة هم الناطقين با�صم 

العمال. ول يمكن اأن يقوم حوار اجتماعي اأو تفاو�س جماعي �صحيح 

ما لم ُي�صمح للعمال بتنظيم اأنف�صهم بحرية في منظمات م�صتقلة، اأو 

في حال حل الق�صايا المهمة بنظرهم مثل هيكليات الإنتاج الجديدة 

وتنمية القدرات الإنتاجية وال�صتخدام. من هنا ُتعتبر مبادرات الحوار 

الم�صتمّرين  والترهيب  القمع  عن  الطرف  تغ�ّس  التي  الجتماعي 

الموؤ�ص�صات  وغياب  الحرة  العمالية  النقابات  منع  جانب  اإلى  للعمال 

ويجب  محالة.  ل  فا�صلة  المعلومات  اإلى  الو�صول  وقلة  للحياة  القابلة 

ترجمة اللتزام الحقيقي بالديمقراطية والإ�صالح الد�صتوري والحوار 

في  المبادئ  لهذه  كامل  احترام  اإلى  النقابية  والحرية  الجتماعي 

القانون والممار�صة على حّد �صواء.

عن  ممثلين  المبادرات  هذه  ُت�صرك  اأن  يجب  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة 

النقابات العمالية الم�صتقلة في مناق�صة ال�صيا�صات ب�صاأن نموذج جديد 

بال�صيا�صات  ال�صلة  ذات  الق�صايا  وتعالج  والت�صميني  المنتج  للنمو 

العمل،  �صوق  و�صيا�صات  والجتماعية،  القت�صادية  ال�صيا�صات  مثل 

و�صيا�صات  الجتماعي،  وال�صمان  وال�صناعية،  التجارية  وال�صيا�صات 

ال�صتخدام، والم�صاواة من حيث النوع الجتماعي و�صيا�صات الهجرة.

الحوار  ي�صاهم  اأن  يجب  ال�صيا�صات،  ب�صاأن  الحوار  جانب  واإلى 

الجتماعي والمفاو�صة الجماعية في �صمان ا�صتفادة العمال من ح�صة 

عادلة من المنافع القت�صادية. كما يجب ت�صارك المنافع النا�صئة من 

زيادة الإنتاجية من خالل المفاو�صة الجماعية )بما فيه على الم�صتوى 

القطاعي(، واإقامة الروابط بين الأجور والإنتاجية وتحديد حد اأدنى 

لالأجور )ترويج التفاقية رقم 131(. وينبغي لعملية تعزيز النمو القائم 

على زيادة الأجور والرامي اإلى تحفيز الطلب في القت�صاد الفعلي اأن 

ترتكز على ت�صجيع المفاو�صة الجماعية، اإلى جانب تحديد حد اأدنى 

العي�س  م�صتويات  لتح�صين  الجتماعية  الحماية  واأر�صيات  لالأجور 

واإطالق عجلة النمو الم�صتدام على حّد �صواء. اإن التمييز في الأجور 

بين العمال الوطنيين والمهاجرين من جهة وبين الرجال والن�صاء من 

الجارية  ال�صيا�صات  اإلى ت�صحيح  ترمي  اأية جهود  يقو�س  اأخرى  جهة 

وتعزيز النمو القائم على زيادة الأجور.

خلق فر�ص العمل، والتحّول الهيكلي، 

والتنمية ال�ضناعية واال�ضتخدام املنتج

ي�صير هذا التقرير اإلى انت�صار البطالة والبطالة الجزئية اأو العمل في 

الن�صاء  ظروف ه�صة في المنطقة العربية، ناهيك عن تدني م�صاركة 

من  اأكثر  الإناث  بين  البطالة  معدلت  وارتفاع  العاملة،  القوى  في 

الذكور، وارتفاع معدلت البطالة ن�صبيًا بين ال�صباب بمن فيهم الأكثر 

تعليمًا. اأما الإنتاجية فتعاني من التخّلف ل�صيما في القطاع ال�صناعي، 

القيمة  متدنية  المنتجات  نحو  الإجمالية  الإنتاج  هيكلية  تتوّجه  حيث 

الم�صافة. اأما درجة الت�صنيع فهي اأدنى من المتوقع قيا�صًا بم�صتويات 

الناتج المحلي الإجمالي. وما يلفت النتباه ويدعو اإلى القلق هو تراجع 

وتراجع  تقريبًا،  العربية  البلدان  جميع  في  التحويلية  ال�صناعات 

الن�صاط الزراعي والتحّول نحو الخدمات ذات المهارات المتدنية. اأما 

طفيف  وتح�ّصن  الأجور  في  بركود  اقترن  فقد  العمل  فر�س  في  النمو 

في الكفاءة والتطّور التكنولوجي. وفي هذه الحالت التي تنامت فيها 

الإنتاجية، تراجع متو�صط الأجور الفعلية. وبح�صب التقرير، )�س 65( 

»كان التراجع في ح�صة الأجور �صريعًا نوعًا ما – وحتى مثيرًا للده�صة 

نقطة  باأكثر من 30  الأجور  تراجعت ح�صة  اأفريقيا، حيث  �صمال  في 

ال�صتخدام  اأهداف  تنا�صي  تم  وباخت�صار،   .»2000 العام  منذ  مئوية 

الكامل والم�صاواة في توزيع الدخل، وبالتالي ينبغي اإحياوؤها من جديد.

يتطلب خلق فر�س عمل اأكثر اإنتاجية في المنطقة اهتمامًا فوريًا من 

التقرير  هذا  في  الرئي�صية  النتائج  اإحدى  وتتمثل  الحكومات.  جانب 

)�س 20( باأن »معوقات توفير العمل الالئق في الما�صي تعود بدرجة 

يتوّجب  هنا  من  العاملة«.  اليد  على  الطلب  وبنية  م�صتوى  اإلى  كبيرة 

المزيد  التركيز على خلق  المنطقة  البديل في  التنموي  النموذج  على 

من فر�س العمل المنتجة والالئقة. وتفيد حجة قوية في التقرير باأن 

زيادة  يتم من خالل  اأعلى  اأكثر وذات قيمة م�صافة  خلق فر�س عمل 

المنطقة  في  الأ�صمل  والتنموية  القت�صادية  ال�صيا�صات  على  التركيز 

التعليم و/اأو  الم�صوؤولة عن  ال�صلطات  التركيز على  اأكثر من  العربية، 

�صلطات العمل الم�صوؤولة ب�صكل اأكبر عن معالجة البطالة. وي�صمل ذلك 

التمويل  اإلى  الو�صول  المالية والتمويلية والنقدية لتح�صين  ال�صيا�صات 

من خالل اأ�صعار فائدة متدنية، والمحافظة على اأ�صعار �صرف تناف�صية 

لتعزيز التنمية المحلية وال�صادرات، اإلى جانب �صيا�صات �صريبية تدّر 

على الحكومات اإيرادات توظف في م�صاريع مثل تنمية البنى التحتية 

التي تحتاج اإليها المنطقة ب�صكل ما�س.
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 لكن التقرير ل يذهب اأبعد من ذلك. فقد اأظهرت التجربة في البلدان 

تحقيق  في  ال�صناعية  التنمية  اأهمية  الت�صنيع  وحديثة  ال�صناعية 

المال  راأ�س  انتقال  اأي  الهيكلي  والتحّول  لالقت�صاد  ال�صاملة  التنمية 

قطاعات  اإلى  والأجور  الإنتاجية  متدنية  قطاعات  من  العاملة  واليد 

الموارد  على  قائم  زراعي  اقت�صاد  ومن  الإنتاجية/الأجور  مرتفعة 

م�صتويات  وبلوغ  التطّور  بلد  اأي  ي�صتطع  ولم  �صناعي.  اقت�صاد  اإلى 

عالية من الدخل في غياب الت�صنيع. واأي اقت�صاد يقوم على الزراعة 

قابل  غير  الم�صافة  القيمة  متدنية  وخدمات  تحويلية  �صناعات  وعلى 

للحياة بكل ب�صاطة. زد على ذلك، ي�صود حاليًا اتجاه في المنطقة نحو 

الفاعلة  الجهات  بت�صجيع من  ال�صغيرة  والقرو�س  الذاتي  ال�صتخدام 

التي  وال�صغيرة  ال�صغرى  الموؤ�ص�صات  يعّزز فقط طفرة  الدولية، مما 

تت�ّصم بتدني الإنتاجية وتفتقر اإلى اإمكانات النمو، وتقوم على العك�س 

بت�صجيع الخدمات متدنية الجودة والعمل غير المنّظم. وبالرغم من 

اأهمية تح�صين الإنتاجية في القطاع الزراعي و�صمان الأمن الغذائي 

�صناعات  بناء  اإلى  النمو  �صريعة  القت�صاديات  تميل  �صواء،  حّد  على 

تحويلية �صريعة النمو. �صحيح اأن التنمية ال�صناعية تحتاج اإلى التنويع، 

لكن التنويع لي�س كافيًا بحّد ذاته. من هنا اأهمية التحّول نحو منتجات 

عالية القيمة الم�صافة وكثيفة التكنولوجيا )تطوير المنتج(، وبالتالي 

زيادة الم�صاحة المتاحة اأمام المنتجات ومجموعة القدرات والمعارف 

القاعدة  وقوة  الإنتاج  هيكلية  لتنويع  ويمكن  القت�صاد.  في  المتاحة 

ال�صناعية والإنتاج ذي القيمة الم�صافة الأعلى اأن يعود بالفائدة على 

التنظيم  في  حقهم  احترام  ب�صرط  الأجور،  زيادة  خالل  من  العمال 

والمفاو�صة الجماعية.

ب�صعف  العربية  المنطقة  في  ال�صائد  الو�صع  يت�ّصم  التقرير،  وبح�صب 

بلدان )لبنان،  �صملت خم�صة  وُتظهر درا�صة  الت�صنيع.  وتّدني  التنويع 

ن�صبيًا  ال�صادرات  ترّكز  ارتفاع  وتون�س(  والمغرب  وم�صر،  والأردن، 

بالقت�صاديات  قيا�صًا   )Herfindahl index هرفيندال  )موؤ�صر 

النا�صئة الأخرى، مع تغّير طفيف فقط خالل العقد الما�صي. وتت�ّصم 

وفورات  غياب  نتيجة  الأرجح  على  التكنولوجيا،  بتدني  ال�صادرات 

الحجم على م�صتوى اأ�صاليب الإنتاج. ف�صاًل عن ذلك، وجدنا اأدلة باأن 

. وعلى 
96

الهيكلية التجارية ال�صائدة �صاهمت في تقييد نمو ال�صادرات

نحو م�صابه، �صّجلت البلدان م�صتويات متدنية في موؤ�صر تنوع المنتجات 

واأ�صارت  ال�صادرات.  تماثل  موؤ�صر  في  )ومتنامية(  عالية  وم�صتويات 

العامين 1990  بين  الإنتاج  هيكليات  في  التغييرات  »اأن  اإلى  الدرا�صة 

 واأن الميزة الن�صبية تمثلت في الموارد 
97

و2005 كانت هام�صية فقط«

وال�صناعات  اأخرى(  ومنتجات معدنية  والنفط،  الطبيعية )الزراعة، 

اجلدول 7-1: القيمة امل�صافة يف الت�صنيع يف بع�س الدول العربية ودول املقارنة، 2009

البلد
ح�ضة الفرد من القيمة 

امل�ضافة يف الت�ضنيع

ن�ضبة القيمة امل�ضافة 

يف الت�ضنيع اإىل الناجت 

املحلي االإجمايل ) يف 

املائة(

ن�ضبة القيمة امل�ضافة يف 

الت�ضنيع اإىل نظريتها 

العاملية ) يف املائة(  

ح�ضة التكنولوجيا املتو�ضطة 

واملتطورة من القيمة امل�ضافة 

يف الت�ضنيع ) يف املائة( 

1356.130.0711.28اجلزائر

35318.090.3925.72م�ضر

40116.860.0424.34االأردن

220810.350.098.00الكويت

6279.870.0410.83لبنان

24113.340.1128.86املغرب

6707.530.0316.75ُعمان

10412.000.011.51فل�ضطني

26285.350.0317.44قطر

19414.260.0621.52�ضوريا

47617.190.079.32تون�ص

295.170.013.89اليمن

59413.711.6634.97الربازيل

456229.433.1655.12كوريا

9913.741.6934.13الهند

525021.726.1758.84اأملانيا

139027.920.5446.12ماليزيا

الم�صدر: تقرير منظمة اليونيدو للعام 2011.
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اإلى  والأحذية(  والجلديات  )الملبو�صات،  المهارات  متدنية  التحويلية 

جانب بطء وتيرة التحّول البنيوي.

 )2011( اليونيدو  عن  ال�صادر  ال�صناعية  التنمية  تقرير  اأظهر  لقد 

منطقة  في  التحويلية  ال�صناعات  قطاع  في  ال�صتخدام  ح�صة  تدني 

 اإ�صافة اإلى تدني 
98

ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وتراجعها البطيء

مجموعة   1-7 اأعاله  الجدول  وُيظهر  التناف�صي.  ال�صناعي  الأداء 

اأي تّدني  الموؤ�صرات ذات ال�صلة بالأداء ال�صناعي في المنطقة،  من 

ال�صناعات  في  الم�صافة  القيمة  م�صتويات  وتدّني  الت�صنيع  م�صتويات 

التحويلية متو�صطة وعالية التكنولوجيا.

�صناعية.  �صيا�صة  تتطّلب  الجدية  ال�صناعية  التنمية  اإ�صتراتيجية  اإن 

 مجموعة من العنا�صر الواجب اإدراجها 
99

وتقدم لنا الأدبيات المتاحة

وجود  ُيعتبر  �صيء،  كل  وقبل  اأوًل  ال�صناعية.  ال�صيا�صة  هذه  في 

)التنموي  الدولة  دور  ويعتبر  مهمًا  اأمرًا  وطنية  ت�صنيع  اإ�صتراتيجية 

المح�صوبيات  دون  ولكن  الت�صنيع،  عملية  قيادة  في  حا�صمًا  طبعًا( 

�صادا  اللذين  والعقارات  والتاأمين  المال،  قطاعات  ل�صالح  والنحياز 

اأن ين�صب على تعزيز  المنطقة في الما�صي القريب. فالتركيز يجب 

الأن�صطة ذات الجودة العالية )زيادة العائدات( التي تت�ّصم بمنحنيات 

تكنولوجي،  وتغيير  كاملة،  وغير  ديناميكية  ومناف�صة  حاّدة  تعليم 

ن�صبية  مزايا  اإن�صاء  ال�صروري  ومن  العنقودية.  والتاأثيرات  وبالتاآزر، 

جديدة والتخلي عن المزايا القائمة متدنية القيمة الم�صافة. ويتطّلب 

البتكار  في  ال�صتثمار  اإلى  حاجة  وثمة  المخاطر.  تحّمل  ذلك  نجاح 

)مراكز الأبحاث العامة والتكنولوجيا( نظرًا لأهمية الختبار العلمي 

يتعّلق  �صّقًا  اليوم  اإ�صتراتيجية �صناعية  اأي  ت�صمل  اأن  والبتكار. ويجب 

بتطوير التكنولوجيا الخ�صراء من اأجل اإطالق اأ�صاليب الإنتاج النظيف 

اأو »تخ�صير« اأ�صاليب الإنتاج الحالية وتالفي الوقوع في �صرك التعويل 

الهادفة  النتقائية  ال�صيا�صات  وترتدي  ال�صوق.  اآليات  على  الح�صري 

اأهمية  المحلي(  المحتوى  الت�صدير، و�صروط  واأهداف  الدعم،  )مثل 

ا�صتغالل  اأي  لتالفي  ال�صبط  اآلية  من  نوع  اإلى  تحتاج  ولكنها  اأي�صًا 

قليل  )محلي(  تمويل  اإلى  الوليدة  ال�صناعات  و�صول  ويرتدي  ممكن. 

الفّني،  التعليم  التعليم وبخا�صٍة  اأهمية حا�صمة، مثلما هو دور  الكلفة 

في دعم اإ�صتراتيجية التنمية ال�صناعية بما فيه من خالل زيادة دور 

التعليم والتدريب المهنيين والتلمذة ال�صناعية.

حيث  اأي�صًا،  محوريًا  التجارة  وتحرير  التجارية  ال�صيا�صات  دور  وُيعّد 

يجب  وبالتالي  الت�صنيع  تراجع  اإلى  يوؤدي  قد  التجارة  تحرير  اأن 

تطبيقه بحذر. ول تزال م�صتويات تحرير التجارة الحالية تتيح حماية 

جمركية معقولة على الرغم من اأن التفاقيات الثنائية )وبخا�صٍة مع 

الإتحاد الأوروبي والوليات المتّحدة(، والن�صمام اإلى منظمة التجارة 

والجزائر(،  والعراق  وليبيا،  و�صوريا،  واليمن،  لبنان،  العالمية )مثاًل 

وتون�س(  والمغرب  م�صر،  )مثاًل  الدوحة  في  الممكنة  واللتزامات 

قد �صيقت هذا الحّيز ال�صيا�صاتي ب�صكل كبير. وب�صورٍة عامة، تت�ّصم 

الجمركية  والر�صوم  ن�صبيًا.  بالتدني  المنطقة  في  المعتمدة  الر�صوم 

المطبقة ب�صكل عام في المنطقة متدنية بع�س ال�صيء، ويذكر التقرير 

في  بطيء  تراجع  مع  ترافق  المنطقة  في  القت�صادي  التحرير  اأن 

التعرفة  �صيا�صة  ولي�صت  المنّظم«.  غير  وال�صتخدام  الفقر  معدلت 

في  تكون حا�صمة  قد  لكنها  ال�صناعية  ال�صيا�صات  في  الوحيدة  الأداة 

الت�صنيع مرونة  وت�صتلزم عملية  نا�صئة.  اأو �صناعة  وليد  حماية قطاع 

في الر�صوم الجمركية، اأي اأن تكون الدول قادرة على تعديل م�صتويات 

تطّورها  لمرحلة  تبعًا  الوقت  مرور  مع  بعينها  منتجات  على  الر�صوم 

الممنوحة  الحماية  اإلى  يحتاج  اأو  اأخرى  ل�صناعة  المنتج مدخل  وهل 

اإلى  التجارة  تحرير  اأف�صى  عينه،  الوقت  وفي  الوليدة.  لل�صناعات 

متواز  ب�صكل  الدول  جميع  في  اإلغائها  اأو  الجمركية  الر�صوم  تخفي�س 

اإلى هذه الر�صوم،  فيما لم ياأخذ بالح�صبان حاجة التنمية ال�صناعية 

الطبيعية،  والموارد  المعادن،  حول  الإنتاج  هيكليات  بالتالي  ورّكز 

�صاهم  مّما  الم�صافة،  القيمة  متدنية  الأن�صطة  من  و�صواها  والزراعة 

في تقييد اإمكانية خلق فر�س العمل، وتحقيق الأمن الوظيفي، وزيادة 

اإلى  الإ�صارة  ال�صياق، تجدر  وفي هذا  الالئق.  العمل  الأجور، و�صمان 

اأّنه  Vanek-Reinert effect100 ومفاده 

اأثر فانيك-رينيرت  ُي�صّمى  ما 

اأرادت دولتان �صديدتي الختالف في م�صتويات التكنولوجيا  في حال 

)مثاًل دولة عربية ودولة �صناعية اأوروبية اأو اأمريكية( تحقيق التكامل 

الأكثر  القت�صادي  الن�صاط  هي  الأولى  ال�صحية  تكون  بينهما،  فيما 

تقدمًا في البالد الأقل تقدمًا. وي�صاهم هذا بدوره في ا�صتقطاب اأ�صعار 

عوامل الإنتاج وهجرة المهارات اإلى الخارج، كما ح�صل في العديد من 

بلدان  بين  والتكامل  التجارة  تحرير  يوؤدي  وبالتالي،  المنطقة.  بلدان 

اإلى  العالمي  القت�صاد  اإطار  في  التنمية  من  مختلفة  م�صتويات  ذات 

�س البلدان النامية في الإنتاج متدّني القيمة الم�صافة و�صعيف  تخ�صّ

التكنولوجيا.

نتيجة لما �صبق، يتعّين على الدول اإعادة النظر في التزاماتها الحالية 

ب�صاأن تحرير التجارة لأّنها تحّد من الحّيز ال�صيا�صاتي، وتوخي المزيد 

من الحذر في التزاماتها الم�صتقبلية. ومن الأهمية بمكان التوقف عند 

اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول المتقدمة، والن�صمام اإلى منظمة 

التجارة العالمية، والمواقف التفاو�صية لمنظمة التجارة العالمية في 

جولة الدوحة. فكلها حّدت اأو قد تحّد ب�صكل كبير من الحّيز ال�صيا�صاتي. 

وقد يكون التراجع عن بع�س هذه اللتزامات �صروريًا لأغرا�س التنمية 

الر�صوم  بتخفي�س  تقم  لم  التجارية  التفاقيات  لكن  ال�صناعية. 

اأي�صًا في مجالت  ال�صيا�صاتي  الحّيز  الجمركية فح�صب بل ّحدت من 

مثل حماية حقوق الملكية الفكرية التي تعيق الهند�صة العك�صية وحيازة 

على  ال�صروط  ا�صتعمال  على  قيودًا  فر�صت  اأو  وحظرت  التكنولوجيا، 

واأهداف  ال�صتثمار،  ومتّطلبات  والدعم،  الحكومية،  الم�صتريات 

المذكورة  الأدوات  كانت جميع  وقد  الحمائية.  والإجراءات  الت�صدير 

�صديدة الأهمية في القت�صاديات ال�صناعية ال�صابقة. 

اإلى ذلك، ُتعتبر �صيا�صات ال�صتثمار بالغة الأهمية في اإطار اإ�صتراتيجية 

التنمية ال�صناعية لكنها هي الأخرى ل تحظى بالهتمام الكافي بما 
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في ذلك في التقرير الحالي. يمكن اإرجاع ف�صل المنطقة العربية في 

تعيق  التي  الموؤاتية  غير  الكلية  القت�صادية  »الظروف  اإلى  ال�صتثمار 

ال�صتثمار في راأ�س المال الثابت وتحول دون نمو الإنتاجية ... وكانت 

قاطرات النمو عادة هي قطاعات العقارات والبناء والقطاع الم�صرفي 

والمالي التي تعود بالفائدة ب�صكل اأ�صا�صي على اأقلية من الم�صتثمرين« 

)�س 35(. ينبغي زيادة التركيز على نوع ال�صتثمار الواجب ا�صتقطابه 

ال�صتثمار  ولي�س  المعتمدة.  الت�صنيع  اإ�صتراتيجية  مع  يتالءم  والذي 

الأجنبي المبا�صر هو الذي يجب اأن يحّدد الت�صنيع اإنما اإ�صتراتيجية 

الت�صنيع هي التي يجب اأن تحّدد نوع ال�صتثمار الأجنبي. وفي الوقت 

عينه، قد ُيعيق العتماد الكبير على ال�صتثمارات الأجنبية على ح�صاب 

اإ�صعاف  عبر  خطير  ب�صكل  التنموية  الجهود  المحلية  ال�صتثمارات 

ال�صتقالل ال�صيا�صي والقت�صادي.

التوريد  و�صال�صل  المبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  اأن  التجربة  وتظهر 

القيمة  متدنية  الأن�صطة  في  الإنتاج  اإدامة  في  فعليًا  ت�صاهم  العالمية 

الم�صافة وتمنع الدول من رفع م�صتوى �صل�صلة القيمة واللتحاق بركب 

الت�صنيع. وعليه، ول�صمان ا�صتمرارية مثل هذه الإ�صتراتيجية، ينبغي 

المحتوى  �صرط  ال�صتثمار مثل  �صروط  وتعزيز  ملمو�صة  اأهداف  و�صع 

في  اأهميتها  اأثبتت  عنا�صر  وهي  اإلخ،  الت�صدير..  واأهداف  المحلي، 

المزيد من  اإيالء  الت�صنيع. عالوًة على ما �صبق، يجب  الدول حديثة 

واإلى  الت�صنيع  عملية  اإطار  في  المحلي  ال�صتثمار  دور  اإلى  الهتمام 

. ويبدو من 
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اأوجه التاآزر واإلى نقل التكنولوجيات اإلى القطاع المحلي

المحلية  الموارد  لح�صد  كبيرة  باإمكانات  تزخر  المنطقة  اأن  التقرير 

ال�صتثمار  برامج  ت�صتحق  اأخرى،  جهة  ومن  ال�صتثمار.  لأغرا�س 

الحكومي وال�صتثمارات كثيفة العمالة مزيدًا من الهتمام في المنطقة 

وهي مجالت تتمتع منظمة العمل الدولية بخبرات وا�صعة فيها. وتمثل 

لأنها  بال�صتثمار  متعلقة  اأخرى  مخاوف  الثنائية  ال�صتثمار  معاهدات 

حماية  في  وبخا�صة  ال�صيا�صاتي  الحّيز  ت�صييق  اإلى  اأي�صًا  اأف�صت 

�صروط  تحديد  على  الحكومات  قدرة  من  والحّد  الم�صتثمرين، 

ل  لأنها  خا�س  ب�صكل  �صارة  المعاهدات  هذه  مثل  وُتعتبر  ال�صتثمار. 

تعترف بالم�صالح التنموية للدول وتت�صمن اأحكامًا تجيز للم�صتثمرين 

في اأغلب الأحيان مقا�صاة الحكومة في اإطار اآليات غير �صفافة لف�س 

النزاعات تعطي الأ�صبقية لحقوق الم�صتثمرين على ح�صاب الحق في 

التنمية وتوؤدي اإلى مطالبة الم�صتثمرين الدولة بدفع ماليين الدولرات 

من مواردها ال�صحيحة اأ�صاًل.

نقابات  اإن�صاء  ال�صناعية  التنمية  مقاربة  اإطار  في  اأي�صًا  المهم  ومن 

اأجل  من  الجماعية  المفاو�صة  وتعزيز  وم�صتقلة  وديمقراطية  حّرة 

اأجور  اإلى  الأعلى  والإنتاجية  الم�صافة  القيمة  ذات  الوظائف  ترجمة 

المنطقة.  في  العمال  ل�صالح  اأف�صل  عمل  وظروف  و�صروط  اأعلى 

تحفيز  في  الجتماعية  الحماية  اأر�صية  جانب  اإلى  ذلك  و�صي�صاهم 

الطلب المحلي وال�صتثمار وفر�س العمل.

لتحقيق  �صخمة  طاقات  الإقليمي  التكامل  يتيح  اآخرًا،  ولي�س  واأخيرًا 

الجتماعي  البعد  على  التركيز  يتم  طالما  الإقليمية،  والتنمية  النمو 

من  اإطار  في  الم�صتقلة  للنقابات  الفاعلة  الم�صاركة  احترام  ويتم 

�صناعية  �صيا�صة  اعتماد  ذلك  وي�صتلزم  الر�صيد.  والحكم  ال�صفافية 

اإقليمية ت�صمن التكامل بين هيكليات الإنتاج المتنوعة داخل المنطقة، 

الوطنيين  العمال  حقوق  تحفظ  اإقليمية  هجرة  �صيا�صة  واعتماد 

والمهاجرين على حّد �صواء. ويجب اإف�صاح المجال اأمام دور لم�صرف 

تنموي اإقليمي يعمل بالتناغم مع ال�صيا�صة ال�صناعية الإقليمية. ويمكن 

المنطقة  في  المتاحة  المالية  للو�صائل  نظرًا  كبيرة  النتائج  تكون  اأن 

اأن هذه الو�صائل  اأمام ال�صتثمارات الإنتاجية الهادفة والمن�ّصقة. بيد 

تعاني حاليًا من �صوء التوزيع.

ال�صيا�صية  ال�صلطات  توزيع  بين  للترابط  نظرًا  القول،  خال�صة 

والقت�صادية، تدعو الحاجة اإلى اعتماد منظور �صمولي. وتتوقف القدرة 

على تحقيق نتائج تلبي التطلعات ال�صعبية على و�صوح وات�ّصاق وتن�صيق 

الأولويات والم�صاريع والبرامج في المنطقة. ومن هذا المنطلق، يجب 

اأجل دعم  العربية من  النتفا�صات  النا�صئ عن  الزخم  الحفاظ على 

الإ�صالحات الرامية اإلى تعزيز الديمقراطية ال�صيا�صية والقت�صادية 

الحقيقية، الأمر الذي يتطلب قطع الج�صور ب�صكل وا�صح مع الما�صي. 

للحركة  الن�صطة  الم�صاركة  بدون  العملية  هذه  موا�صلة  يمكن  ل  لكن 

العمالية المنظمة في نقابات حّرة وم�صتقلة وديمقراطية وتمثيلية.
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 الف�صل 8 

102

منظور اأ�صحاب العمل

اإن�صاء بيئة تمكينية لنمّو تقوده الموؤ�ص�صات وخلق 

فر�ص العمل: دور المنظمات الوطنية الممثلة 

لأ�صحاب العمل وقطاع الأعمال

لعّل التحدي ال�صيا�صي الأكبر الذي يواجه الحكومات في المنطقة هو 

تحقيق معّدلت اأعلى من النمو توؤدي بدورها اإلى ا�صتحداث مزيد من 

المجتمع.  �صرائح  مختلف  بين  اأكبر  بعدالة  المنافع  وتوزيع  الوظائف 

فا�صتحداث 50 الى70 مليون فر�صة عمل التي يقدر البنك الدولي اأنها 

�صرورية في المنطقة خالل العقد المقبل من اأجل الحّد من البطالة، 

ي�صتلزم تغييرًا كبيرًا في خيارات ال�صيا�صات. وبح�صب التقرير الحالي، 

يعني  الأخير  المالذ  كم�صتخدم  العربية  الحكومات  دور  تراجع  فاإن 

فر�ص  لخلق  اأ�صا�صي  كمحّرك  الخا�ص  القطاع  على  العتماد  تزايد 

العمل.

لقد ف�صلت الإ�صالحات القت�صادية الأخيرة في اإطالق العنان لطاقات 

العتبارات  �صاهمت  اأن  بعد  العربية  المنطقة  في  الخا�ص  القطاع 

الخا�ص  القطاع  قدرة  تقييد  في  العام 2011  قبل  ال�صائدة  ال�صيا�صية 

عمليات  انح�صرت  وقد  الم�صمار.  هذا  في  الكامل  دوره  اأداء  على 

قطاع  من  ُيذكر  اإ�صهام  دون  الحكومية  بالأو�صاط  ال�صيا�صات  �صناعة 

الخ�صائ�ص  اإلى  الأحيان  اأغلب  في  الخا�ص  القطاع  وافتقر  الأعمال. 

اأف�صل  عي�ص  م�صتويات  اإلى  النمو  تترجم  التي  الأ�صا�صية  وال�صروط 

وتزيد من الفر�ص القت�صادية كما ح�صل في الأ�صواق النا�صئة واآ�صيا 

واأرجاء اأخرى من العالم.

اإطار  الأعمال،  قطاع  منظور  من  الق�صير،  المقال  هذا  يتناول 

ال�صيا�صات القادر على ت�صهيل بروز نمط نمو �صامل في مختلف اأرجاء 

عن  �صريعة  بلمحة  ينتهي  وهو  ال�صتخدام.  لتحدي  يت�صدى  المنطقة 

دور المنظمات الممثلة للقطاع الخا�ص في هذه العملية.

�سيا�سات التجارة واملناف�سة واال�ستثمار 

يف خدمة النمّو واالبتكار والرثوة وخلق 

فر�ص العمل

عامل  وهي  القت�صاد،  وتنويع  تحديث  في  حيويُا  دورًا  التجارة  تلعب 

فيه  )بما  وال�صتثمار  فالتجارة  وال�صتثمار.  لالبتكار  اأ�صا�صي  تمكين 

ال�صتثمار الأجنبي المبا�صر( عامالن حا�صمان في خلق فر�ص العمل 

والحّد من الفقر، و�صاهما خالل العقود الثالثة الفائتة في اإحراز تقدم 

العالم. وبح�صب درا�صة  الفقر على م�صتوى  الحّد من  كبير في مجال 

م�صتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية، تف�صي 

زيادة الكفاءة الناتجة عن تحرير التجارة على المدى الطويل اإلى اآثار 

اأو كليهما  اأو جودة الوظائف  اإيجابية على ال�صتخدام من حيث كمية 

.
103

معًا

لكن منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا ل تزال من اأقل المناطق 

تكاماًل في العالم، حيث يتّجه قرابة 60 في المائة من �صادرات منطقة 

الجغرافي  القرب  بحكم  اأوروبا  نحو  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 

لم  المنطقة  هذه  اأن  �صمنًا  يعني  ما  الطويلة،  التاريخية  والعالقات 

معدلت  ارتفاع  من  ت�صتفد  ولم  العالمي  القت�صاد  اإلى  نف�صها  تدخل 

ترّكزت  ذلك،  اإلى  الأخرى.  النا�صئة  الأ�صواق  في  الم�صّجلة  النمو 

اأ�صا�صي على  ب�صكل  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  �صادرات منطقة 

اأقل على �صلع ذات قيمة م�صافة  الأولية وال�صتهالكية وبدرجة  ال�صلع 

اأ�صرع وتيرة نمو  اأو راأ�صمالية �صهدت  اأو و�صيطة  التكنولوجيا  اأو عالية 

كامل  المنطقة  هذه  تح�صد  لم  باخت�صار،  الأخيرة.  ال�صنوات  خالل 

. من هنا تدعو الحاجة اإلى اعتماد �صيا�صات مدرو�صة 
104

منافع العولمة

ت�صاعد الموؤ�ص�صات في تعظيم اإمكانات الأ�صواق العالمية دون التاأثير 

�صلبًا على الموؤ�ص�صات المحلية الوليدة.

عالوة على ذلك، يجب اأن ترّكز جهود ال�صيا�صات على زيادة الإنتاجية 

والتناف�صية، وبخا�صة في �صفوف الموؤ�ص�صات ال�صغيرة المنت�صرة على 

نطاق وا�صع في المنطقة العربية، لتمكينها من التو�ّصع والمناف�صة عبر 

تناف�صية  تقييد  الإنتاجية والبتكار في  اأن �صاهم �صعف  بعد  الحدود، 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  فاإنتاجية  ال�صادرات.  وتنويع  الموؤ�ص�صات 

البلدان  من  الكثير  في  الإنتاجية  م�صتويات  تقارب  اأفريقيا  و�صمال 

الإنتاجية  م�صتوياتها  وتتجاوز  الالتينية،  اأميركا  في  الدخل  متو�صطة 

في اأفريقيا جنوب ال�صحراء، لكن المقارنة مع بلدان �صرق اآ�صيا عالية 

الإجمالية  في الإنتاجية  الفروقات  هول  تبرز  وتركيا  والبرازيل  النمو 

مجل�ص  في  الأع�صاء  غير  الدول  في  العمل  واإنتاجية  الإنتاج  لعوامل 

.
105

التعاون الخليجي

اإلى ذلك، تبقى ال�صتثمارات في القطاع الخا�ص متدنية وكثيفة راأ�ص 

الفعلية،  الفائدة  اأ�صعار  وتّدني  الطاقة  دعم  ارتفاع  وب�صبب  المال. 

ترّكز معظم ال�صتثمارات الخا�صة في منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اأفريقيا على الأن�صطة كثيفة راأ�ص المال.

نحو  الموّجهة  ال�صابة  الديناميكية  ال�صركات  دعم  تدابير  وترتدي 

مالمح  ويحّددون  يحّركون  فالرياديون  حيوية.  اأهمية  ال�صادرات 

البتكار وي�صّرعون التغييرات الهيكلية في القت�صاد ويعتمدون قواعد 

ال�صركات  لكن  الإنتاجية.  ي�صاهمون في  وبالتالي  الجديدة،  المناف�صة 

ال�صابة وال�صغيرة وغير النظامية هي الأكثر ت�صررًا في اأغلب الأحيان 

بالقيود القائمة مثل �صعوبة الح�صول على التمويل وغياب الثقة بقدرة 



ل
م

ع
ال

ب 
حا

�ص
 اأ

ر
و
ظ

ن
م

 :
8

ل 
�ص

ف
ال

121

المحاكم على الدفاع عن حقوق الملكية والت�صارب في تف�صير اللوائح 

.
106

التنظيمية الحكومية

ت�صجيع  في  ال�صيا�صات  مجال  في  المنفتحة  التناف�صية  البيئة  ت�صاهم 

فالمناف�صة  ال�صتثمارية.  والفر�ص  النا�صئة  ال�صركات  من  المزيد 

الإجمالية  الإنتاجية  وتزيد  ال�صوق  من  المنتجة  غير  ال�صركات  ُتخرج 

لالقت�صاد. ولذلك، ينبغي تحديد حواجز الدخول اإلى ال�صوق والخروج 

منها مثل الحتكارات الحكومية والتراخي�ص العامة واإعادة النظر بها. 

اأمام  المنطقة  اقت�صاديات  فتح  اإلى  الإ�صالحات  توؤدي  اأن  ويجب 

الكفاءة  عديمة  الموؤ�ص�صات  اإ�صالح  في  ي�صاعد  قد  ما  المناف�صة، 

والمتعثرة ماليًا، وبالتالي تحرير الموارد العامة لإعادة توجيهها نحو 

مزيد من الإنفاق المنتج مثل ال�صحة والتعليم اأو ال�صتثمارات العامة.

اإر�ساء اأطر تنظيمية �ساملة ل�سوق عمل 

ومن المكّونات الأ�صا�صية التي يجب اأن ت�صتند اإليها اأجندات ال�صيا�صات 

الجديدة لخلق فر�ص العمل مراجعة الأطر التنظيمية القائمة من اأجل 

ال�صرق  منطقة  ففي  الم�صاركة.  من  المزيد  و�صمان  الفروقات  اإلغاء 

وتعوي�صات  المبكرة  الإ�صعارات  كلفة  تمّثل  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 

اأ�صبوعًا   50 الخدمة  اإنهاء  لدى  الم�صتحقة  والغرامات  الخدمة  نهاية 

من الراتب كمعّدل و�صطي مقابل 28 اأ�صبوعًا في اأوروبا ال�صرقية واآ�صيا 

الو�صطى و27 اأ�صبوعًا في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية. اأما 

ال�صرائب على القوى العاملة وال�صتراكات الإلزامية لل�صركات كن�صبة 

اأفريقيا مقابل  �صمال  المائة في  في  فت�صّكل 25  التجارية  الأرباح  من 

الالتينية  واأميركا  والبا�صيفيك  اآ�صيا  �صرق  في  المائة  في   13 اإلى   10

. وعليه، وبالرغم من اأن الأطر التنظيمية القائمة 
107

ومنطقة الكاريبي

القطاع  في  العمل  فر�ص  خلق  تعيق  فاإنها  العمال،  حماية  اإلى  ترمي 

المنّظم وت�صاهم في دفع ال�صركات اإلى القت�صاد غير المنّظم، حيث 

يعاني ال�صباب من محدودية الفر�ص المتاحة اأمام تنمية راأ�ص المال 

حّد  على  والحماية  الحقوق  غياب  من  العمال  يعاني  وحيث  الب�صري 

�صواء.

وتكون  للعمال  الحماية  توفر  بطريقة  العمل  قوانين  تطوير  وينبغي 

اأهمية  تكمن  وهنا  لل�صركات.  بالن�صبة  وعملية  الكلفة  مي�صورة 

توفير  اأمكن  كافية،  بعناية  القانون  ت�صميم  تّم  حال  ففي  الت�صميم. 

للموؤ�ص�صات.  ال�صرورية  ال�صتجابة  و�صمان  للعمال  المنا�صبة  الحماية 

باخت�صار، يجب اأن يركز جوهر الجهود الت�صريعية على قوانين قادرة 

على التطبيق الوا�صع وعدم تقييد التناف�صية.

اأن تكون عملية تحديث �صوق العمل وال�صيا�صات المراعية  وبدًل من   
النظر  يجب  المنافع،  توزيع  اإعادة  لجهة  خالف  مو�صع  للوظائف 

اإليها ك�صلعة عامة تعود بالفائدة على الجميع على المديين المتو�صط 

والطويل. وكما �صنناق�ص لحقًا، ُيعتبر الحوار الجتماعي اأ�صا�صيًا في 

و�صع هذا المبداأ مو�صع التنفيذ.

االأطر التنظيمية امل�ساندة لالبتكار 

وامل�سّجعة للمناف�سة

الوقائية  الإجراءات  يتيح  اإطار  في  التنظيمية  الأطر  اإدراج  يجب 

ال�صلة  ذات  البرامج  منافع  من  الجميع  ي�صتفيد  بحيث  المنا�صبة، 

مجالت  في  جيدة  تنظيمية  لوائح  اعتماد  يجب  كما  بال�صيا�صات. 

اأ�صا�صية  ال�صرائب والأنظمة. وتعتبر عملية تراخي�ص الأعمال ركيزة 

تعالج  اأن  الت�صريعات  فعالية  وتقت�صي  موؤاتية.  اأعمال  بيئة  توفير  في 

اأوجه الق�صور في ال�صوق والتي تعيق ال�صتثمار المنتج واأن توّفق بين 

الم�صالح العامة والخا�صة.

حيث  من  العالم  في  �صعوبة  المناطق  اأكثر  من  المنطقة  تبقى  لكن 

بالبنك  الخا�ص  الأعمال  تي�صير  موؤ�صر  )بح�صب  الأعمال  ممار�صة 

كمتو�صط   183 اأ�صل  من   97 المرتبة  المنطقة  بلدان  تحتل  الدولي، 

. ولكن حتى في دول مجل�ص التعاون الخليجي التي ت�صّجل 
108

اإجمالي(

مرتبة جّيدة بح�صب الموؤ�صر، جزئيًا ب�صبب الجهود الإ�صالحية الأخيرة 

)متو�صط مرتبة البلدان المذكورة 43(، ت�صود هواج�ص اأ�صا�صية داخل 

مجتمع الأعمال لجهة التطبيق الفعلي لالإ�صالحات الأخيرة.

القائمة  الأطر  في  النظر  اإعادة  ال�صيا�صات  �صّناع  على  ويتعّين 

تتواجد  هذا،  اإلى  الخانقة.  القت�صادية  الأنظمة  واإ�صالح  وتحديد 

التنظيمية  البيئة  حيث  من  البلدان  من  الكثير  في  اإ�صالحية  ثغرات 

والو�صول اإلى التمويل والأرا�صي. والجزء الأكبر من الم�صكلة ل يكمن 

متفاوت  ب�صكل  ال�صيا�صات  تنفيذ  في  بل  المو�صوعة  ال�صيا�صات  في 

وا�صتن�صابي وتف�صيلي. 

في اإطار الم�صوحات التي �صملت ال�صركات العاملة في المنطقة، يبرز 

من  كهاج�ص  ال�صوق  حاجات  مع  المهارات  تطابق  عدم  مو�صوع  دومًا 

وتح�صين  زيادة  اإلى  م�صتمرة  حاجة  وثمة   .
109

الأعمال قطاع  هواج�ص 

القت�صاد  حاجات  تلبية  اأجل  من  والتدريب  التعليم  ومالءمة  جودة 

قبل  ما  مرحلة  في  يتم  اأن  يجب  وهذا  والمتعّلمين.  العمل  واأ�صحاب 

العمل  لقوة  الم�صتمر  والتدريب  التعليم  وكذلك في �صيغة  ال�صتخدام 

الحالية.

ت�صتهدف  التي  الن�صطة  العمل  �صوق  برامج  تفتقر  اأخرى،  جهة  من 

خ�صائ�ص  من  ال�صروري  المزيج  اإلى  الأحيان  اأغلب  في  ال�صباب 

الأحيان  من  الكثير  في  تكون  والتي  للنجاح  ال�صرورية  الت�صميم 

ال�صراكات  لندرة  )نظرًا  للعر�ص  خا�صعة  )اأ(  التالي:  ال�صكل  على 

على  فقط  تركيزها  حيث  )من  تقليدية  )ب(  الخا�ص(،  القطاع  مع 

خدمات  تقدم  ل  )ج(  نظري(،  تدريب  �صكل  وعلى  الفنية  المهارات 

زيادة  اإلى  الحاجة  تدعو  الإطار،  هذا  وفي  و�صاطة.  و/اأو  ا�صتخدام 

جميع  تاأهيل  ي�صبح  اأن  ويجب   .
110

الموؤ�ص�صات م�صتوى  على  التدريب 

الفئات لال�صتخدام عبر زيادة التعليم وتنمية المهارات بما في ذلك 
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من خالل التدريب والتعليم المهني وتح�صين مالءمة المهارات ل�صوق 

اإطار  وفي  العمال.  مع  بالتعاون  الحكومات  لدى  دائمة  اأولوية  العمل، 

هذه الم�صاعي، من المهم اإطالق حوار مكّثف وهادف وموؤ�ص�صي ب�صاأن 

التربوية على جميع  ال�صيا�صات  ال�صيا�صات بين قطاع الأعمال و�صناع 

الم�صتويات وبين جميع القطاعات.

اأما دور القطاع العام كم�صتخدم في�صتلزم اإعادة نظر جذرية، حيث كان 

القطاع العام تاريخيًا اأكبر م�صتخدم لخريجي الجامعات، الأمر الذي 

قّو�ص الروح الريادية عند العمال ال�صباب المتعّلمين و�صاهم في اإطالة 

وبح�صب   .
111

المهارات اكت�صاب  عملية  وت�صويه  طويلة  فترات  البطالة 

التقرير الحالي، ُتعتبر فاتورة الأجور الإجمالية في القطاع العام في 

المنطقة العربية الأعلى في العالم، حيث تمّثل نحو 38 في المائة من 

الإنفاق الجاري، وزهاء �صعف المتو�صط العالمي )با�صتثناء ال�صين(. 

وفي م�صر و�صوريا والعراق، ل يزال القطاع العام يمّثل تباعًا 30 في 

المائة و27 في المائة و37 في المائة من اإجمالي ال�صتخدام )مقابل 

. وهذا الو�صع غير 
112

متو�صط يتراوح بين 15 و20 في المائة عالميًا(

م�صتدام ول يقود اإلى نمو القطاع الخا�ص. 

على جميع الحكومات في المنطقة العمل ب�صكل وثيق مع القطاع الخا�ص 

في مجال التدريب الذي يوؤدي اإلى زيادة ال�صتخدام في الموؤ�ص�صات. 

التدريب  التدابير مثل برامج  ويمكن البحث في اعتماد مجموعة من 

في القطاع الخا�ص الممّولة من وزارات العمل، وت�صجيع اإعارة موظفي 

. وبالتوازي مع هذه الإجراءات، 
113

اإلى القطاع الخا�ص القطاع العام 

ممار�صات  اتباع  على  الحكومية  الموؤ�ص�صات  من  مزيد  ت�صجيع  يجب 

ال�صباب  لدى  والثقافي  الجتماعي  للنزوع  ونظرًا  الخا�ص.  القطاع 

توعية  حمالت  اإطالق  يجب  العام،  القطاع  في  العمل  نحو  واأ�صرهم 

.
114

عامة لتعزيز اإدراك اأهمية الفر�ص المتاحة في القطاع الخا�ص

معاجلة ق�سايا الف�ساد واحلكم الر�سيد

ُتعتبر اأ�صاليب الحكم الر�صيد مهمة لإدارة تعقيدات ال�صيا�صات وتعزيز 

يخدم  بما  والبيئية  والقت�صادية  الجتماعية  التحويالت  اأهداف 

الموؤ�ص�صات  قيام  دون  الم�صت�صري  الف�صاد  حال  لقد   .
115

المواطنين

تت�صف  اأن  ويجب  البعيد.  للم�صتقبل  بالتخطيط  المنطقة  في  العاملة 

ال�صيا�صات التنظيمية باليقين والتطبيق المت�صاوي بحيث ُتعامل جميع 

موؤ�ص�صات  اإر�صاء  يجب  كما  الم�صاواة.  قدم  على  التجارية  الفعاليات 

العدالة  وت�صمن  الر�صيد  والحكم  الم�صاءلة  ت�صّجع  و�صفافة  ع�صرية 

وال�صفافية في قواعد اللعبة.

من منظور الأعمال، ُتعتبر الثقة بالحكومة عاماًل اأ�صا�صيًا في قرارات 

الموؤ�ص�صات، مثل قرارات ال�صتثمار اأو التو�ّصع في الأن�صطة والعمليات. 

المقاربات  في  الم�صتمر  الت�صاق  خالل  من  الثقة  هذه  بلوغ  ويمكن 

.
116

الحكومية في �صياغة ال�صيا�صات وتنفيذها

اأما الحكم الر�صيد فهو �صرورة توازي من حيث الأهمية الق�صاء على 

الف�صاد في القطاعين العام والخا�ص على حّد �صواء. فهيكليات اإدارة 

ال�صركات تت�ّصم بال�صعف في المنطقة. و�صاهم �صعف الق�صاء وانت�صار 

ال�صركات الحكومية �صاهم في ا�صتمرار هذا الو�صع. وينبغي و�صع حّد 

للنظام الو�صائي الذي ُي�صتعمل القطاع العام فيه كقاطرة للمح�صوبية، 

ال�صخ�صية. كما يجب �صمان  والمتيازات  الم�صالح  �صبكات  وتفكيك 

خالل  من  القت�صادية  الفر�ص  اإلى  المجتمع  �صرائح  جميع  و�صول 

اعتماد اأ�صاليب عادلة و�صّفافة وتناف�صية.

زيادة اجلهود نحو اآليات توزيع اأكرث كفاءة 

وعدالة

ل�صمان  مدرو�ص  ب�صكل  الجتماعية  الحماية  اأنظمة  ت�صميم  ينبغي 

طرق  تح�صين  خالل  من  المجتمع  في  ه�صا�صة  الأكثر  الفئات  حماية 

ت�صاعد  ا�صتهدافًا  الأف�صل  الجتماعية  الحماية  فاأنظمة  ال�صتهداف. 

والتعليم  التحتية  كالبنية  مجالت  على  لالإنفاق  التمويل  توفير  في 

وال�صحة اإلى جانب اإر�صائها لأ�ص�ص النمو الت�صاركي. لقد كانت اأنظمة 

اإعادة توزيع في الما�صي عديمة الكفاءة و�صعيفة ال�صتهداف في اأغلب 

ا�صتهداف  وتح�صين  الر�صيد  الحكم  اعتماد  اأهمية  هنا  من  الأحيان. 

اإلى  اأن تبادر الحكومات  الإنفاق على الحماية الجتماعية. كما يجب 

الأنظمة  اإدارة  تح�صين  اأجل  من  ومتابعتها  وا�صحة  التزامات  تبني 

القائمة.

الجتماعية،  التاأمينات  برامج  تو�صيع  فيه  جرى  الذي  الوقت  وفي 

غير  لت�صمل  المنطقة  بلدان  من  كبير  عدد  في  التقاعد،  وبخا�صة 

م�صّتتة  بطريقة  المقابل  في  ذلك  ح�صل  العام،  القطاع  في  العاملين 

ول  محدودة.  والفعلية  القانونية  التغطية  بقيت  حيث  مر�صية،  وغير 

الحالية  الجهود  تتجاوز  لم  ما  مالئم  ب�صكل  التغطية  تو�صيع  يمكن 

نطاق التاأمينات الجتماعية التقليدية. ويجب اأن تبادر الحكومات اإلى 

الموجودة  المنّظمة  العاملة  والقوى  المنّظمين  العمال غير  ا�صتهداف 

في ظروف ه�صة. وينبغي بلورة مجموعة من الحلول، وت�صجيع مختلف 

الجهات المزّودة باختالف مواطن قواها و�صعفها على توفير التاأمينات 

الجتماعية. ويجب النظر اإلى هذه الجهود والمبادرات كجهود مكّملة 

ترمي اإلى زيادة التقديم الحكومي لقنوات التاأمينات الجتماعية.

ديمغرافي  تحّول  من  التقاعد  برامج  فيه  ت�صتفيد  الذي  الوقت  وفي 

على  كبيرًا  عبئًا  الوقت  مع  �صي�صّكل  ال�صكان  ت�صّيخ  ت�صارع  فاإن  موؤات، 

ومراعاتها  ال�صريبية  القاعدة  تو�صيع  ُيعتبر  هنا  من  العام.  الإنفاق 

للعدالة والإن�صاف عملية اأ�صا�صية ت�صتدعي التنفيذ ب�صكل متواز.
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الدور املميز ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف 

حوار ال�سيا�سات

في  �صامل  تنموي  نموذج  اإن�صاء  نحو  ال�صيا�صات  اتجاه  اإلى  بالن�صبة 

التقرير الحالي على »�صرورة  اأو ا�صتنتاج في  المنطقة العربية، ن�ص 

�صّناع  لكن  �صيء«.  كل  في  اأف�صل  وب�صكل  الجهود  من  المزيد  بذل 

المجالت  تحديد  لجهة  التوجيه  من  مزيد  اإلى  يحتاجون  ال�صيا�صات 

القطاع  وي�صتطيع  الأثر.  وتعظيم  الإلحاحية  حيث  من  الأولوية  ذات 

الخا�ص توفير هذا التوجيه عبر المنظمات التي تمثله.

عملية  واإغناء  وال�صيا�صي  الجتماعي  الحوار  طاقات  تح�صيد  ي�صّكل 

�صنع ال�صيا�صات الجّيدة باأفكار واإ�صهامات الخبراء المدماك الأ�صا�صي 

توخي  يجب  لكن  العربي،  العالم  في  ال�صتخدام  تحدي  مواجهة  في 

ال�صرامة في تحليل ال�صيا�صات.

كما يجب اأن تقوم عملية �صنع ال�صيا�صات على الأدلة والبراهين، حيث 

تتم درا�صة جميع العنا�صر التي توؤّثر على خيارات ال�صيا�صات. وعندها 

فقط يمكن اإتخاذ قرارات �صليمة. لكن محدودية البيانات في مختلف 

اأنحاء المنطقة العربية ت�صّكل عائقًا جوهريًا اأمام العملية المذكورة، 

ر�صد  عملية  �صعوبة  من  يزيد  الذي  الأح�صائيات  غياب  عن  ف�صاًل 

وتقييم ال�صيا�صات والبرامج.

 من هنا ُيعتبر الحوار الفاعل مع مجتمع الأعمال من خالل منظمات 
تمثيلية قوية ركيزة اأ�صا�صية لي�ص فقط بالن�صبة لخلق فر�ص العمل بل 

 .
117

واأي�صًا بالن�صبة للتقّدم القت�صادي لبلدان المنطقة في الم�صتقبل

القطاع  في  الأداء  الح�صنة  التمثيلية  المنظمات  تلعب  اأن  وينبغي 

الخا�ص دور الرابط بين ال�صركات والحكومات وبين القت�صاد الكّلي 

.
118

والجزئي

على م�صتوى القت�صاد الكّلي، تلعب الغرف ومنظمات اأ�صحاب العمل 

دورًا مهما كم�صدر للمعلومات الخا�صة بالأ�صواق بالن�صبة للحكومات 

المعوقات  تحديد  على  قادرة  فهي  ال�صيا�صات.  �صنع  جهود  اإطار  في 

ال�صغوط  ممار�صة  وعلى  القت�صادية  والفر�ص  الموؤ�ص�صات  نمّو  اأمام 

من اأجل اإن�صاء اأو تح�صين المرافق العامة، مثل البنية التحتية، وتوفر 

ما  والتمويل،  المعلومات،  وتكنولوجيا  والمادي،  الب�صري  المال  راأ�ص 

الأعمال  قرارات  على  �صلبًا  يوؤّثر  الذي  ال�صيا�صات  غمو�ص  من  يحّد 

للغرف  فيمكن  الجزئي،  القت�صاد  م�صتوى  على  اأما  وال�صتثمارات. 

ومنظمات اأ�صحاب العمل اأداء دور اأ�صا�صي في تح�صين الأداء القطاعي 

واأداء الموؤ�ص�صات وزيادة الإنتاجية على حّد �صواء.

كبيرة  باإ�صالحات  القيام  ينبغي  المنطقة،  بلدان  الكثير من  في  لكن 

مواجهة  من  القائمة  العمل  اأ�صحاب  ومنظمات  الغرف  لتمكين 

التنموية الكثيرة، وبخا�صة لجهة قدرتها على الإ�صهام في  التحديات 

�صنع ال�صيا�صات من خالل ك�صب التاأييد والمنا�صرة على اأ�صا�ص الأدلة 

والبراهين والتفاعل مع الجهات المعنية الأخرى كمنظمات المجتمع 

الأهلي والنقابات.

وعلى الهيئة الوطنية الممثلة للقطاع الخا�ص على م�صتوى البلد اأن ت�صير 

من  معّينة  لأجزاء  �صمحت  التي  ال�صابقة  الأو�صاع  انتهاء  اإلى  بو�صوح 

القطاع الخا�ص بال�صتفادة من امتيازات ال�صيا�صات ومن الختاللت. 

اأن  يجب  كما   .
119

التغيير على  قدرته  اإثبات  الخا�ص  القطاع  وعلى 

الأعمال  من  تنوعًا  واأكثر  اأو�صع  �صبكات  قيام  الخا�ص  القطاع  يدعم 

لبلوغ الموؤ�ص�صات ال�صغيرة خارج المدن الكبرى واإقامة الروابط بين 

عمل  لبرامج  �صروريًا  ذلك  وُيعتبر  وال�صغيرة.  الكبيرة  الموؤ�ص�صات 

التهمي�ص  اأوجه  من  للحّد  وكذلك  العمل  اأ�صحاب  ومنظمات  الغرف 

.
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القت�صادي والجتماعي التي تف�صي اإلى الكثير من النزاعات

تو�سيات خا�سة بالغرف ومنظمات 

اأ�سحاب العمل يف املنطقة

تعزيز دور ال�سيا�سات: في الكثير من الحالت، تجهل الحكومات في 

المنطقة �صبل �صياغة ال�صيا�صات بفعالية ب�صبب افتقارها اإلى ما يكفي 

اأن  يجب  الإطار،  وفي هذا  بخيارات مدرو�صة.  للقيام  المعلومات  من 

بين  الو�صل  همزة  بمثابة  الأعمال  اأ�صحاب  ومنظمات  الغرف  تكون 

القطاع الخا�ص والم�صوؤولين الحكوميين. على �صبيل المثال، ل تجيد 

الغرف ومنظمات  وبالتالي على  ب�صكل جيد،  المهارات  تن�صيق  ال�صوق 

ونوعًا  كّمًا  اأف�صل  ب�صكل  للحكومات  المعلومات  توفير  العمل  اأ�صحاب 

الغرف ومنظمات  التدريب. ولكن على  اأجل زيادة كفاءة وفعالية  من 

اأ�صحاب الأعمال اأن ل تكتفي بتوفير المعلومات، بل اأن تقوم بتف�صيرها 

ثم تبويبها بطريقة ت�صتجيب لحاجات مجتمع الأعمال.

المنظمات ال�ساملة: في حال كانت الغرف ومنظمات اأ�صحاب الأعمال 

قادرة فعاًل على اأن تتحدث با�صم جميع قطاعات الأعمال وجميع اأنواع 

الحكومات  تقوم  اأن  احتمال  يزداد  الكبيرة،  اأو  ال�صغيرة  الموؤ�ص�صات 

و�صواها من الجهات المعنية الأخرى بتحديد واعتماد النوع والم�صتوى 

ال�صحيح من ال�صيا�صات.

التوا�سل والتفاعل: لقد اكت�صبت منظمات المجتمع الأهلي بما فيها 

خ�صم  في  العام  الراأي  لدى  متزايدة  م�صداقية  العمالية  النقابات 

ال�صطرابات التي وقعت في العامين 2011 و2012. وبالتالي، تحتاج 

الغرف ومنظمات اأ�صحاب العمل اإلى التوا�صل مع هذه الجهات الفاعلة 

اإن اأرادت النجاح في التاأثير على ال�صيا�صات العامة ل�صالح دعم النمو 

والزدهار.

لو�صائل  الفاعل  ال�صتخدام  ُيعتبر  االإعالم:  اإلى  المنظمات  حاجة 

التوا�صل  و�صبكات  والراديو  التلفزيون  ذلك  في  بما  اأ�صا�صيًا  الإعالم 

الجتماعي من اأجل نقل المواقف واكت�صاب المعلومات.
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الحالية  البيئة  الحكومات في ظّل  ت�صعى  الم�سداقية �سرورية جداً: 

اإلى البحث عن معلومات ذات م�صداقية ل�صياغة �صيا�صات ت�صاهم في 

تحقيق النمو وخلق فر�ص العمل. وت�صتطيع الغرف ومنظمات اأ�صحاب 

العمل توفير هذه الم�صداقية ب�صرط اأن تكون ال�صوت الحقيقي الممثل 

ت�صتطيع  وبالتالي  الأخرى،  التاأثيرات  عن  والم�صتقل  الأعمال،  لقطاع 

الموثوقة  والمعلومات  التحاليل  تقديم  مجال  في  طّيبة  �صمعة  تر�صيخ 

وال�صديدة. كما عليها التدخل على الم�صتوى ال�صيا�صي مع الحفاظ على 

حيادها ال�صيا�صي وعدم التلكوؤ عن معالجة ق�صايا الديمقراطية عند 

ال�صرورة.

ت�صتلزم  ومعّندة  �صعبة  تحديات  التقرير  يطرح هذا  القول،  وخال�صة 

ينبغي  ذلك،  ومع  ال�صيا�صات.  م�صتوى  على  اأ�صا�صية  تحّولت  اإحداث 

واإتاحة  الفر�ص  تكافوؤ  و�صمان  الريادية  للطاقات  العنان  اإطالق 

الحافز  دور  تلعب  اأن  ت�صتطيع  ال�صركات  لأن  الوعي  ورفع  المعلومات 

في ت�صريع عجلة النمو في القطاع الخا�ص وفي توليد الثروات واإتاحة 

اأكبر في توزيع الثروات  فر�ص عمل جديدة ناهيك عن �صمان عدالة 

وال�صتفادة ب�صكل اأمثل من الفر�ص المتاحة في الأ�صواق الدولية.

تزّود  اأن  الأممية  الوكالت  من  و�صواها  الدولية  العمل  منظمة  وعلى 

والم�صورة  بالخبرات  المنطقة  في  الجتماعيين  وال�صركاء  الحكومات 

جيدة  عمل  فر�ص  خلق  على  قادرة  تمكين  بيئة  لإن�صاء  ال�صرورية 

ومنتجة من خالل �صيا�صات خا�صة بال�صركات.

وفي اأي نظام جديد اأو نا�صئ لتوزيع الثروات، تكون »نافذة الإ�صالح« 

�صّيقة. فالمواطنون يتوقون اإلى الإ�صالح والتغيير الفوري - ولو كانت 

التغييرات والإ�صالحات المطلوبة غير �صعبية. وفي الأو�صاط الطبية، 

اإعطاء  اأهمية  بها  وُيق�صد  الذهبية«،  »ال�صاعة  عبارة  ا�صتعمال  ي�صيع 

 .
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العالج اإلى المري�ص خالل ال�صاعة الحرجة التي تلي وقوع الإ�صابة

اليوم �صاعة ذهبية، ولقد دّقت �صاعة  العربي، نحن نعي�ص  العالم  في 

التغيير.
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الف�سل 1: االإنتاج ومنو اال�ستخدام

١اأحمد١و١غييوم١)2012(.1١

١الدردري١واآخرون١)2012(.2١

الخليجي٣١١ التعاون١ مجل�ش١ دول١ في١ الفردي١ الدخل١ في١ النمو١ غياب١ ُيعزى١ ١

جزئيًا١اإلى١توا�صل١االزدياد١في١عدد١المهاجرين.

١ال١يجب١المبالغة١في١تقدير١اأهمية١ارتفاع١قيمة١مرونة١اال�صتخدام١اإلى١االإنتاج٤١١

كبير.١ ب�صكل١ النظامي١ غير١ االقت�صادي١ الن�صاط١ ي�صوده١ �صياق١ في١ ن�صبيًا١

ارتفاع١ الم�صتبعد١ غير١ من١ العاملة،١ اليد١ عر�ش١ في١ النمو١ ت�صارع١ ظل١ وفي١

اأن١ االإنتاج،١حيث١ النمو١في١ النظر١عن١ اإلى١حد١ما١ب�صرف١ اال�صتخدام١ نمو١

الباحثين١عن١عمل١يحتاجون١اإلى١العمل١في١مكان١ما١في١نهاية١المطاف.١وفي١

حال١تم١ذلك١في١االقت�صاد١غير١المنظم،١�صيتم١التقليل١من١اأهمية١اإ�صهامهم١

القوى١ في١ فائ�صًا١ ت�صهد١ التي١ الظروف١ هذه١ مثل١ ظل١ وفي١ االإنتاج.١ نمو١ في١

العاملة،١تبرز١التغّيرات١في١�صوق١العمل١ب�صكل١خا�ش١من١خالل١تراجع١نوعية١

الوظائف١وانت�صار١اال�صتخدام١باأجور١متدنية.

برنامج١االأمم١المتحدة١االإنمائي١)١2011اأ(.5١

اأنظر١البنك١الدولي١)١2007اأ(.6١

اأمين١ومعاونيه١)2012(.7١

تخ�صي�ش٨١١ تم١ االجتماعية،١ الخدمات١ خ�صخ�صة١ نحو١ االتجاه١ جانب١ اإلى١

نفقات١مالية١�صخمة١للدعم١غير١المدرو�ش،١فيما١�صّجل١االإنفاق١على١االأغرا�ش١

الع�صكرية١واالأمنية١اأعلى١م�صتوياته١في١العالم١حيث١بلغ١نحو١5.٣١في١المائة١

البالغ١2.5١في١ العالمي١ المتو�صط١ االإجمالي١مقارنة١مع١ المحلي١ الناتج١ من١

المائة)ورقة١اأ�صا�صية١حول١»ظروف١االقت�صاد١الكلي١والتداعيات١على١�صوف١

اأكبر١عدد١ اأفريقيا١ االأو�صط١و�صمال١ ال�صرق١ العمل«(.١كما١احت�صنت١منطقة١

من١الالجئين١وطالبي١اللجوء١في١�صفوف١المهاجرين١)١65في١المائة(١مقابل١

متو�صط١عالمي١يبلغ١٨١في١المائةو١15في١المائة١في١البلدان١المتدنية١الدخل١

التعاون١االقت�صادي١ المائة١في١دول١منظمة١ الدخل١و١2في١ العالية١ والبلدان١

والتنمية.١اأنظر١البنك١الدولي١)2011(.

اأنظر١الف�صل١5١حول١الحماية١االجتماعية.٩١

١المعهد١الدولي١للدرا�صات١العمالية١)١2011ب(؛١اأحمد١وغييوم١)2012(.10١

المرجع١نف�صه.11١

في١العام١،1٩75١كان١عدد١العمال١المهاجرين١اأقل١من١العمال١الوطنيين١في12١١

دول١مجل�ش١التعاون١الخليجي١)١1.1مليون١عامل١مهاجر١مقابل١1.7١مليون١

عامل١وطني(.١في١العام١،2010١انقلبت١االآية١فاأ�صبح١عدد١العمال١المهاجرين١

١1٤مليون١مقابل١5.٩١مليون١عامل١وطني.

المعهد١الدولي١للدرا�صات١العمالية١)١2011اأ(.1٣١

المكاوي١)2011(.1٤١

ياأخذ15١١ ذاتي١ موؤ�صر١ هو١ ١Lobaton Kaufmann-Kraay-Zoido موؤ�صر١

باالعتبار١حرية١التعبير١وحرية١التنظيم١وحرية١االإعالم١اإلى١جانب١مدركات١

وتتراوح١ حكوماتهم.١ اختيار١ في١ الم�صاركة١ على١ قدرتهم١ ب�صاأن١ المواطنين١

التقديرات١بين١ناق�ش١2.5١قريبًا١)اأداء١�صعيف(١و١2.5)اأداء١قوي(.١اأنظر١

كوفمان١وكراي١وزويدو١لوباتو١)1٩٩٩(.

موؤتمر١االمم١المتحدة١للتجارة١والتنمية)2010(.16١١

١القا�صي،١والخفيف١وخالدي١)2012(.17١

١راجع١الف�صل١2١ودرا�صة١مونتينيغرو١وهيرن.1٨١

البنك١الدولي١)١200٨اأ(.1٩١

راجع١البنك١الدولي١)2011(.20١

دوكييه١وجوهان�صون١دي١�صيلفا١ومرفوق١)2010(.21١

تتم١مناق�صة١اإجراءات١الحماية١االجتماعية١ب�صكل١منف�صل١في١الف�صل5١.22١

العمل١الالئق،١بح�صب١منظمة١العمل١الدولية،١هو١الذي١يلبي١ال�صروط١الدنيا2٣١١

والحوار١ العمل١ ومعايير١ االجتماعية١ والحماية١ واالأجر١ اال�صتخدام١ لظروف١

االجتماعي.١وُتعتبر١هذه١المجاالت١مترابطة١ومتداخلة١ومتاآزرة١بالرغم١من١

مالءمتها١للظروف١واالأولويات١القطرية١المن�صودة١من١خالل١تطبيق١معايير١

العمل١الدولية.

منظمة١العمل١الدولية١)١2010ب(.2٤١

راجع١اإ�صالم١و١فيريك١)2011(.25١

تمت١مراجعة١هذه١الفر�صية١باتجاه١مقاربة١اأكثر١توازنًا١ل�صوابط١راأ�ش١المال،26١١

اأنظر١�صندوق١النقد١الدولي،١)١2011اأ(.١

تزاناتو�ش١واآيدت،١)2006(.27١

نوالند١وباك١)2007(.2٨١

اأنظر١الف�صل2٩١.٣١

الف�سل 2:ال�سكان، وعر�ض اليد العاملة، 

واال�ستخدام والبطالة

الهجرة٣0١١ اإلى١ جزئيًا١ التراجع١ هذا١ ُيعزى١ الخليجي،١ التعاون١ مجل�ش١ دول١ في١

حيث١تتجاوز١اأعمار١معظم١العمال١المهاجرين١25١�صنة.١وتعتبر١عدم١اإمكانية١

توقع١الهجرة١الم�صتقبلية١ال�صبب١وراء١عدم١ورود١اأي١توقعات١في١الر�صم١2-2١

بعد١ال�صنة١الحالية.١

بح�صب٣1١١ المق�ّصمة١ االإح�صاءات١ على١ االإطالع١ اأجل١ من١ الملحق١ اأنظر١

االأقاليم١الفرعية.١وت�صير١البيانات١اإلى١1٨١دولة١عربية١ت�صكل١٩6١في١المائة١

الجزائر،١ البلدان١ هذه١ وت�صم١ عربية.١ دولة١ ١22 في١ ال�صكان١ اإجمالي١ من١

والبحرين،١وم�صر،١والعراق،١واالأردن،١والكويت،١ولبنان،١وليبيا،١والمغرب،١

وال�صودان،١ وال�صعودية،١ وقطر،١ المحتلة،١ الفل�صطينية١ واالأر�ش١ وُعمان،١

و�صوريا،١وتون�ش،١واالإمارات١العربية١المتحدة١واليمن.

تزاناتو�ش٣2١١ اأنظر١ دانكن.١ موؤ�صر١ بوا�صطة١ اال�صتخدام١ في١ التمييز١ ُيقا�ش١

.)1٩٩٩(

روبيري١)2012(.٣٣١

بلوم١وويليام�صون١)1٩٩7(.٣٤١

يونغ١)1٩٩5(.٣5١

بالكدن١و١بانو،١)1٩٩٩(.٣6١

الف�سل 3: نوعية الوظائف وم�ستويات 

املعي�سة

بميزات١مختلفة٣7١١ الخليجي١ التعاون١ دول١مجل�ش١ في١ التنموي١ النموذج١ يت�ّصم١

من١حيث١النمو١واال�صتخدام،١حيث١يعتمد١على١النفط١وعلى١العمال١الوافدين١

الذين١يعملون١في١القطاع١الخا�ش١اأكثر١من١العمال١الوطنيين.١وقد١تم١تناول١

ذلك١ب�صكل١منف�صل١في١الف�صل2١.

في١حال١تحديد١الفقر١بـ1.25دوالر١يوميًا،١يبلغ١االنخفا�ش١51١في١المائة.٣٨١

المعلومات١م�صتقاة١من١درا�صة١ت�صمل١6٩١بلدًا،١حيث١�صهد١نحو١ثالثة١اأرباعها٣٩١١

تراجعًا١في١ح�صة١االأجور.المعهد١الدولي١لدرا�صات١العمل،2011١.

في٤0١١ التراجع١ من١ وتيرة١ اأ�صرع١ اأخرى١ اأقاليم١ في١ الفقر١ في١ التراجع١ كان١

المنطقة١العربية١لكنه١انطلق١من١م�صتوى١اأعلى١وهو١يتاأثر١ب�صكل١غير١متنا�صب١

بالنمو١االقت�صادي١ال�صريع١في١ال�صين.
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معهد١اليون�صكو١لالإح�صاء١)2011(.62١

١االأمانة١العامة١للتخطيط١التنموي١)قطر(١والبنك١الدولي١)2005(.6٣١

الوظيفة١بما١في6٤١١ اأثناء١ التدريب١ الكثير١من١ العام١ القطاع١ يتيح١ المقابل،١ في١

والح�صاب،١ –كاللغة١ التعليم١ يتوالها١عادة١قطاع١ اأ�صا�صية١ ذلك١في١مجاالت١

�صعور١ نتيجة١ بل١ الجدارة١ اأ�صا�ش١ على١ لي�ش١ الكثيرين١ توظيف١ يتم١ حيث١

الحكومة١بوجوب١اإتاحة١اال�صتخدام١واإن١لم١يكن١ذلك١�صروريًا١بلغة١االأعمال.

لي�صت١هذه١الظاهرة١حكرًا١على١الدول١الغنية١بالنفط.١فكما١ورد١في١الف�صل65١١

واالأردن(١ )كلبنان١ االأخرى١ البلدان١ بع�ش١ في١ العمل١ اأ�صحاب١ ي�صتخدم١ ١،1

تنتج١ المحلية١ التعليم١ اأنظمة١ اأن١ بالرغم١من١ المهاجرين١ اأعدادًا١كبيرة١من١

عددًا١كبيرًا١من١الطالب١ال١ت�صتوعبهم١ال�صوق١المحلية.

�صليمان١)2012(.66١

البنك١الدولي١)١200٨اأ(.67١

العاملة6٨١١ اليد١ لعر�ش١ الن�صبي١ التاأثير١ لتقييم١ �صروري١ ل١ مف�صّ علمي١ تحليل١

والطلب١على١اليد١العاملة١على١اال�صتخدام/البطالة١في١المنطقة.

بواقع6٩١١ الخا�ش١ القطاع١ في١ متدنية١ تعليمية١ عائدات١ العربية١ المنطقة١ ت�صّجل١

المتدنية١ االقت�صاديات١ في١ المائة١ ٩.٤في١ مع١ بالمقارنة١ المائة١ 5.5في١

والمتو�صطة١الدخل.١اإلى١هذا،١يبدو١اأن١معدالت١عائدات١التعليم١خالل١العقدين١

اأو١العقود١الثالثة١االأخيرة١قد١تراجعت١داخل١المنطقة١العربية١كما١ظهر١من١

خالل١عمليات١الر�صد١ل�صنوات١مثاًل١في١المغرب١)من١16١اإلى١7.٩١في١المائة(١

وتون�ش١)من١٨١اإلى٤.٤١في١المائة(.١اأنظر١البنك١الدولي١)١200٨اأ(.

اإلى١ارتفاع70١١ اأن١ُيعزى١تدني١عائدات١التعليم١العالي،١ح�صب١االقت�صاء،١ يمكن١

االأبحاث١ من١ المزيد١ ي�صتلزم١ مجال١ وهذا١ ن�صبيًا.١ لالأجور١ االأدنى١ الحد١

المتعمقة.

الف�سل 5: احلماية االجتماعية

منظمة١العمل١الدولية١)200٩(.71١

مجال72١١ في١ ١2010 عام١ بعد١ الحا�صلة١ التطورات١ على١ التقرير١ هذا١ يرّكز١ ١

الحماية١االجتماعية.١وبخ�صو�ش١التغييرات١بعد١عام١،200٨١اأنظر١تزاناتو�ش١

)200٩(١وبهرندت١)200٩(.

د.اأ١روبالينو١واآخرون١)2005(.7٣١

١المرجع١ذاته.7٤١

١�صندوق١النقد١الدولي١)200٨(.75١

و�صوريا76١١ والمغرب١ ولبنان١ اليمن١ هي١ االنحدار١ خط١ فوق١ العربية١ البلدان١ ١

وتون�ش١وم�صر١وليبيا،١وتحت١الخط١هي١الجزائر١واالأردن١والعراق.

روبيري١)2012(.77١

المرجع١نف�صه.7٨١

معدالت7٩١١ اأعلى١ من١ بواحد١ الخليجي١ التعاون١ مجل�ش١ دول١ اقت�صاديات١ تتمتع١

١Economist Intelligence١Unit اال�صتهالك١للفرد١الواحد١في١العالم.١

.)2010(

برنامج١االأمم١المتحدة١االإنمائي/١منظمة١العمل١الدولية١)2012(.١اأبازا١وال٨0١١

.)2011(

بعد١االأزمة١المالية١العالمية١في١العام١،200٨١بادرت١م�صر١اإلى١اإعادة١هيكلة٨1١١

نظام١التقاعد١فيما١اعتمد١االأردن١ربط١التقاعدبموؤ�صر١الت�صخم.١اأما١تون�ش١

فقد١خّف�صت١ا�صتراكات١ال�صمان١االجتماعي١لل�صركات١المت�صررة١من١االأزمة١

اإلى١دعم١دخل١ الخليجي١ التعاون١ وبادرت١دول١مجل�ش١ العام200٨١.١ المالية١

العاطلين١عن١العمل١بعد١االأزمة١المذكورة.١مثاًل،١ا�صتفاد١العمال١الوطنيون١

الم�صرحون١من١ال�صركات١الخا�صة١في١الكويت١من١60١في١المائة١من١الرواتب١

الفقر٤1١١ معدل١ احت�صاب١ يتم١ اأ(.١ ١2011( االإنمائي١ المتحدة١ االأمم١ برنامج١

االإقليمي١على١اأ�صا�ش١البلدان١التالية:١الجزائر١)1٩٩٤-2000(،١جزر١القمر١

)1٩٩5-200٤(،١جيبوتي١)1٩٩6-2002(،١م�صر١)1٩٩0-200٨(،١االأردن١

١،)200٤-1٩٩6( موريتانيا١ ١،)2005-1٩٩7( لبنان١ ١،)2007-1٩٩0(

١،)200٨-1٩٩٨( المحتلة١ الفل�صطينية١ االأر�ش١ ١،)2007-1٩٩0( المغرب١

�صوريا١)1٩٩7-2007(،١تون�ش١)1٩٩0-2005(١واليمن١)2006-1٩٩٨(.

١يعزى١تدني١م�صتويات١الفقر١والالم�صاواة١في١الدول١العربية١في١جزء١منه١اإلى٤2١١

وجود١منظمات١خيرية١مجتمعية.

١بيبي١ونابلي١)2010(.٤٣١

١اأنظر١برنامج١االأمم١المتحدة١االإنمائي١)١2011اأ(.٤٤١

١قاعدة١البيانات١الخا�صة١با�صتفتاء١غالوب١العالمي.٤5١

١بلحاج١حا�صين١واأ�صعد١و�صالح١اأ�صفهاني١)2011(.٤6١

١جالل١و�صليم١)2012(.٤7١

الف�سل 4:التعليم واملهارات

يبلغ١متو�صط١معدل١القرائية١٨٣١في١المائة١في١المجموعة١التي١ت�صم١العراق٤٨١١

وموريتانيا١وال�صودان١واليمن.

�صليمان١)2012(.٤٩١

برنامج١االأمم١المتحدة١االإنمائي١)١200٣و١2011اأ(،١البنك١الدولي١)١200٨اأ(50١١

واليون�صكو١ومنتدى١البحوث١االإقت�صادية.

البنك١الدولي١)2007(.51١

في52١١ االختالفات١ ب�صبب١ اأهمية١ ترتدي١ العر�ش١ جانب١ من١ التف�صيرات١ لكن١

النوع١االجتماعي.١مثاًل،١يتجاوز١معدل١التحاق١االإناث١بالتعليم١وبخا�صة١في١

المرحلتين١الثانوية١والجامعية١معدل١التحاق١الذكور.١واالأمر١نف�صه١بالن�صبة١

لتفوق١االإناث١على١الذكور١في١نتائج١االختبارات.

البنك١الدولي١)١200٨اأ(.5٣١

١ُتعتبر١تون�ش١وم�صر١رائدتين١في١مجال١االإ�صالح١االقت�صادي١خالل١العقدين5٤١١

المن�صرمين.١اأما١لبنان١في�صّجل١اأعلى١م�صتويات١االإنفاق١على١التعليم١الخا�ش١

في١العالم.

ثلث١اإجمالي55١١ الرا�صدين١+١ قرائية١ ثلثي١موؤ�صر١ بواقع١ التعليم١ موؤ�صر١ ُيحت�صب١

الفعلي١ القرائية١ )معدل١ ١= الرا�صدين١ قرائية١ موؤ�صر١ االلتحاق١)اأ(١ موؤ�صر١

االلتحاق١ )معدل١ ١= االإجمالي١ االلتحاق١ موؤ�صر١ )ب(١ ١)100-0( ١/)0-

االإجمالي١الفعلي١-0(١/١)0-100(.١وُيق�صد١بال�صفر١المعّدل١الممكن١االأدنى١

و١100المعّدل١الممكن١االأق�صى.١راجع١تقرير١التنمية١الب�صرية١ال�صادر١عن١

برنامج١االأمم١المتحدة١االإنمائي١)١2011ب(.

البلدان56١١ من١ بلد١ كل١ في١ التعليم١ موؤ�صر١ في١ التغيير١ الخ�صارة١ متو�صط١ يمّثل١

البيانات١ اأ�صا�ش١ في١حال١تعديله١بالفروقات١في١توّزع١�صنوات١الدرا�صة١على١

الم�صتقاة١من١الم�صوحات١االأ�صرية.

في57١١ لالبتكار١ �صوني١ �صركة١ في١ الم�صاهمين١ اجتماع١ اأمام١ ١)2007( في�ش١

اأميركا١في١العام200٩١.

١المرجع١نف�صه.5٨١

معدالت5٩١١ ارتفاع١ من١ اأفريقيا١ �صمال١ اأكثر١من١ االأو�صط١ ال�صرق١ منطقة١ تعاني١

معدالت١ تبلغ١ حيث١ المائة(،١ في١ ١٩.6 مقابل١ المائة١ في١ ١1٤.2( البطالة١

االلتحاق١بالتعليم١المهني١والفني١1٩١في١المائة١في١ال�صرق١االأو�صط١و١7في١

المائة١في١�صمال١اأفريقيا.١اأنظر١اليون�صكو١)2011(١و�صليمان١)2012(.١

١يو�صف١وزين١و�صويد١)2011(.60١

حمدان١وغا�صبار١)200٣(.61١
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رينيرت١)200٩(١وت�صانغ١)2002(.٩٩١١

رينيرت١)2007(.100١

اأنظر١اإلى١اأمي�صدن١)2007(.101١

الف�سل 8: منظور اأ�سحاب العمل

في102١١ �صاهم١ كما١ االأردنية.١ ال�صناعة١ لغرفة١ العام١ المدير١ المحروق،١ ماهر١

ومكتب١ العمل١ الأ�صحاب١ الدولية١ المنظمة١ من١ زمالء١ الف�صل١ هذا١ اإعداد١

منظمة١العمل١الدولية١الأن�صطة١اأ�صحاب١العمل.

منظمة١العمل١الدولية/١منظمة١التجارة١العالمية١)2007(.10٣١١

�صندوق١النقد١الدولي١،)١،2011ب(.10٤١

البنك١الدولي١)200٩(،١�ش6٤١.105١

البنك١الدولي١)2005(.106١

البنك١الدولي١)درا�صة١مقبلة(.107١

البنك١الدولي،١موؤ�ص�صة١التمويل١الدولية١)2011(.10٨١

كعائق10٩١١ العاملة١ القوى١ مهارات١ برزت١ اال�صتثمار،١ مناخ١ تقييم١ م�صوحات١ في١

اأ�صا�صي١اأمام١اإن�صاء١االأعمال١بالن�صبة١اإلى١٣7١في١المائة١من١الموؤ�ص�صات١في١

�صمال١اأفريقيا١مقابل١2٤١في١المائة١في١اأميركا١الالتينية١و١1٤في١المائة١في١

اأوروبا١ال�صرقية١واآ�صيا١الو�صطى١و١6في١المائة١في١�صرق١اآ�صيا.١البنك١الدولي١

)درا�صة١مقبلة(.

110١١٤ الف�صل١ راجع١ الموؤ�ص�صات.١ في١ التدريب١ م�صتويات١ اأدنى١ المنطقة١ ت�صّجل١

وتقرير١المنتدى١االقت�صادي١العالمي١)2011(.

١10موؤ�ص�صة١التدريب١االأوروبية١)200٩(.111١

مذكرة١مفهومية١موجزة١ت�صدر١قريبًا١عن١البنك١الدولي.112١

بونغالواال١)2011(،١�ش٣5١-11٣١.٣6

المرجع١نف�صه.11٤١

اأواخر١العام115١١ بح�صب١ا�صتفتاء١�صمل١٣٩00١مواطن١في١�صتة١بلدان١عربية١في١

اأهم١ كثالث١ االأقارب«١ ومحاباة١ الف�صاد١ على١ »الق�صاء١ تحديد١ تم١ ١،2005

»تح�صين١ و١ اال�صتخدام«١ فر�ش١ نطاق١ »تو�صيع١ بعد١ المواطنين١ لدى١ هاج�ش١

٨(،١00( م�صر١ والعّينات١ اال�صتفتاء١ �صمل١ وقد١ ال�صحية«؛١ الرعاية١ اأنظمة١

٨(،١00( وال�صعودية١ ٨(،١00( والمغرب١ ١،)500( ولبنان١ ١،)500( واالأردن١

»موقف١ ١،IBOPE Inteligencia ١،)500( المتحدة١ العربية١ واالإمارات١

العرب:2005١«.

بيان١م�صترك١�صادر١عن١غرفة١التجارة١الدولية١والمنظمة١الدولية١الأ�صحاب116١١

العمل١)2007(.

اأوروبا117١١ بلدان١ قدرة١ تحديد١ في١ عامل١ اأهم١ م�صتقل١ مدني١ وجود١مجتمع١ كان١

�صقوط١ بعد١ و�صريع١ ناجح١ اقت�صادي١ تحّول١ اإجراء١ على١ وال�صرقية١ الو�صطى١

حائط١برلين؛١األك�صندر١�صكولنيكوف١واآنا١نادروكيفيغتز،2010١.

مذكرة١اأوروبا١لالأعمال١)2010(.11٨١

راجع١الدرو�ش١االأ�صا�صية١الم�صتقاة١من١درا�صة١األك�صندر١وغوندو�ش١و�صوبيدي11٩١١

.)200٩(

بانفيلد،١غوندو�ش١و١كيليك،١)2006(،١�ش7١.120١

مينديل�صن-فورمن١وما�صات١،١)2007(،١�ش2١-121١.٣

المعي�صة١ غالء١ مخ�ص�صات١ ومن١ ال�صابقين١ العمل١ اأ�صحاب١ من١ المدفوعة١

لفترة١اأق�صاها١6١اأ�صهر.١انظر١تزاناتو�ش١)200٩(.

١�صيف١و�صقير١)200٩(.٨2١

برنامج١االأمم١المتحدة١االإنمائي١)١2011اأ(.٨٣١

اأورازم١و�صيدال�صيك١وتزاناتو�ش١)200٩(.٨٤١

الف�سل 6: اآفاق امل�ستقبل واجتاهات 

ال�سيا�سات

فيريك١)2011(،١والبنك١الدولي١)2007(.٨5١

تبعًا٨6١١ ملحوظ١ ب�صكل١ الوظائف١ في١ ال�صروري١ النمو١ ب�صاأن١ التوقعات١ تتفاوت١

للزيادة١المتوقعة١في١عر�ش١الوظائف١)وبخا�صة١معدل١م�صاركة١الن�صاء١في١

القوى١العاملة(١وتبعًا١لثبات١البطالة١عند١م�صتوياتها١الحالية١اأو١انخفا�صها.١

وبح�صب١منظمة١التعاون١والتنمية١االإقت�صادية١)2011(،١»١تدعو١الحاجة١اإلى١

ا�صتحداث١25١مليون١وظيفة١خالل١العقد١المقبل١اأي١تحقيق١معدل١نمو١�صنوي١

بواقع١5.5١في١المائة١اأي١بزيادة١نقطة١مئوية١عن١متو�صط١معدل١النمو١ال�صائد١

الحالية«١ م�صتوياتها١ البطالة١عند١ تثبيت١ اأجل١ وذلك١من١ االأخير،١ العقد١ في١

عدد١ �صعف١ المنطقة١ تحتاج١ ١)2011( الدولي١ البنك١ وبح�صب١ ٤٣(.١ )�ش١

الوظائف١اأي١ما١ال١يقل١عن١50١مليون١وظيفة.١وي�صتلزم١ذلك١متو�صط١معدل١

وبواقع١7.55١على١ المنطقة١ المائة١على١م�صتوى١ بواقع١6.5١في١ �صنوي١ نمو١

م�صتوى١البلدان١غير١النفطية.اأما١بح�صب١�صاملو١)200٨(١فتدعو١الحاجة١اإلى١

ا�صتحداث١5٤١مليون١وظيفة١خالل١ال�صنوات١الـ١15المقبلة١من١اأجل١ا�صتيعاب١

الوافدين١الجدد١وا�صتحداث١6٨١مليون١وظيفة١جديدة١من١اأجل١الق�صاء١على١

البطالة.١اأما١�صندوق١النقد١الدولي١)2007(١فقد١قّدر١اأن١المنطقة١العربية١

العام١2020١من١ الـ١100مليون١وظيفة١جديدة١بحلول١ يناهز١ ما١ اإلى١ بحاجة١

اأجل١ا�صتيعاب١العاطلين١عن١العمل١حاليًا١والوافدين١الجدد١اإلى١�صوق١العمل.١

الناتج١ اإجمالي١ في١ مطرد١ نمو١ تحقيق١ يجب١ الهدف،١ هذا١ بلوغ١ اأجل١ ومن١

المحلي١الفعلي١بواقع6١-١7في١المائة١�صنويًا،١اأي١�صعف١المتو�صط١ال�صائد١في١

اأواخر١الت�صعينيات.

ها١واآخرون١)2010(.٨7١

برنامج١االأمم١المتحدة١االإنمائي١)١2011اأ(.٨٨١

المرجع١نف�صه.٨٩١

اأمين١واآخرون١)2012(.٩0١

موؤتمر١االمم١المتحدة١للتجارة١والتنمية١)2012(.٩1١

اأنظر١علي،١اأ.اأ.ج١)200٤(.٩2١

اأمين١واآخرون١)2012(.٩٣١

الف�سل 7 : منظور العمال

لنقابات٩٤١١ الدولي١ االإتحاد١ مكتب١ الم�صاعد،١ المدير١ بو�صير،١ اإ�صتير١ اإعداد١

العمال،١جنيف.

ت�صريعات٩5١١ ب�صاأن١ مقارنة١ درا�صة١ ١،)2012( العمال١ لنقابات١ الدولي١ االإتحاد١

العمل١في١ثماني١دول١عربية:١حماية١حقوق١الن�صاء١العامالت.

البنك١الدولي١)١،2007ب(.٩6١

المرجع١ذاته.٩7١

اليونيدو١)2011(.٩٨١
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 الملحق

المنهجية وتجميع البلدان

ي�صتند التقرير الحالي اإلى ا�صتق�صاء علمي للطلب والعر�ض على اليد 

العاملة يق�م بتحديد ال�صتخدام والإطار الم�ؤ�ص�صي الذي يحّدد العمل 

والح�ار الجتماعي كجزء من  الحماية الجتماعية  الالئق، وبخا�صة 

ال�اردة  الم�اد  ا�صتقاء  تم  وقد  الحك�مات.  وم�صاءلة  التعبير  حرية 

تف�ي�صها  تم  التي  الأ�صا�صية  الأوراق  التقرير من مجم�عة من  �صمن 

اإلى منظمات مختلفة والتي تم تلخي�صها بم�صاعدة اأدلة اإ�صافية واردة 

�صمن التقرير.

ويرّكز التقرير على التط�رات التي ح�صلت ب�صكل رئي�صي في العقدين 

الإ�صالحات  اإطالق  تم  عندما   ،2010 العام  اإلى  اأف�صيا  الذين 

البلدان العربية. ويحاول  التقرير تحديد  القت�صادية في الكثير من 

العمل  واأ�ص�اق  القت�صادي  المجال  في  الم�صتركة  والق�صايا  النتائج 

في المنطقة العربية، لكنه ياأخذ بالعتبار الخ�ص��صيات ال�صائدة في 

الدول العربية. وفي هذا ال�صياق، يق�ّصم التقرير المنطقة العربية اإلى 

ثالثة اأقاليم فرعية اإ�صتنادًا اإلى الأنماط الم�صتخرجة من الخال�صات 

العلمية )الإطار اأ1(.

الأقاليم  بين  ما  ملح�ظ  تغّير  ي�ص�د  التعميمات،  �صي�ع  من  وبالرغم 

يتناول  وبالتالي،  ال�صتخدام.  ونتائج  العمل  اأ�ص�اق  هيكلية  حيث  من 

ال�صائدة فيها على  العربية والتجاهات  العمل  اأ�ص�اق  التقرير هيكلية 

تنطبق  التي  التعميمات  بع�ض  وي�صتخل�ض  الفرعي  الإقليمي  الم�صت�ى 

ب�صكل وباآخر على المنطقة العربية برمتها.

والعراق  لبنان  ي�صمل  الذي  الأو�صط  ال�صرق  الأول ه�  الفرعي  الإقليم 

والأردن والأر�ض الفل�صطينية المحتلة و�ص�ريا واليمن. بعبارة اأخرى، 

ال�صرق  اإقليم  الخليجي من  التعاون  التقرير دول مجل�ض  ي�صتثني هذا 

عادة  اإدراجها  يتم  والتي  الإيرانية  الإ�صالمية  والجمه�رية  الأو�صط 

خا�ض  ب�صكل  الأو�صط   بال�صرق  الخا�صة  الإجمالية  الإح�صائيات  في 

وبمنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا ب�صكل عام.

الإقليم الفرعي الثاني ي�صم دول مجل�ض التعاون الخليجي: البحرين، 

والك�يت، وُعمان، وقطر، وال�صع�دية والإمارات العربية المتحدة. في 

هذه البلدان، ُتعتبر القي�د المالية على المدى الق�صير اأقل اإلزامًا فيما 

تعتمد اأ�ص�اق العمل على نح� غير متنا�صب على العمال المهاجرين.

الإقليم الفرعي الثالث ي�صم �صمال اأفريقيا اأي الجزائر وم�صر وليبيا 

والمغرب وت�ن�ض وال�ص�دان. وعليه، ي�صتثني التقرير اأربعة بلدان عربية 

ب�صبب غياب  وال�ص�مال  وم�ريتانيا  القمر وجيب�تي  اأخرى وهي جزر 

هذه  في  الم�صم�لة  الـ18  البلدان  وت�صم  ب�صاأنها.  عم�مًا  البيانات 

المجم�عة اأكثر من 96 في المائة من ال�صكان في المنطقة العربية.

اأن  اإل  العربية،  البلدان  بين  الم�صتركة  الق�ا�صم  كثرة  من  وبالرغم 

الختالفات ال�صائدة بينها على اأكثر من م�صت�ى هي اأكبر من مت��صط 

الختالفات ال�صائدة بين المنطقة العربية و�ص�اها من المناطق. على 

الغاز  باحتياطي مهم من  العربية  البلدان  بع�ض  المثال، تزخز  �صبيل 

اأو  الأخرى  البلدان  في  تقريبًا  الحتياطي  ا�صتنفاد  تم  فيما  والنفط 

فيما تفتقر البلدان لأخرى اإلى اأي احتياطي. كما تزخز بع�ض البلدان 

العربية بم�ارد مائية وافرة وتتمتع بالأمن الغذائي من خالل الإنتاج 

في  الأخرى.  البلدان  بخالف  فيها  الدخل  ارتفاع  ب�صبب  اأو  المحلي 

ُيعتبر  فيما  القت�صاد،  الزراعة جزءًا مهمًا من  ُتعتبر  البلدان،  بع�ض 

قطاع الخدمات القطاع المهيمن في بلدان اأخرى. كما تختلف بلدان 

المنطقة ب�صكل كبير من حيث حجم ال�صكان ودخل الفرد ال�احد. من 

جهة اأخرى، تتمتع بع�ض البلدان بعالقات تجارية ق�ية مع اأوروبا، فيما 

تتجه البلدان الأخرى ب�صكل اأكبر اإلى الأ�ص�اق في المناطق الأخرى.

وعلى نح� م�صابه، تتفاوت الديناميكيات بين البلدان العربية الأخرى. 

للتاأثيرات  التعر�ض  حيث  من  الختالفات  جانبًا  و�صعنا  ما  واإذا 

البلدان  بع�ض  في  الداخلي  ال�صيا�صي  ال��صع  ي�صهد  الجي��صيا�صية، 

تزال  ل  فيما  والنزاع(  الديمقراطي  النتقال  بين  )ويتاأرجح  تط�رًا 

بلدان اأخرى عر�صة للخطر في مرحلة ما بعد النزاعات. ف�صاًل عن 

ذلك، تتدنى الخ�ص�بة في بع�ض البلدان لكنها ترتفع في بلدان اأخرى. 

وبالتالي، بلغت بلدان مختلفة مراحل مختلفة من التحّ�ل الديمغرافي 

اليد  اأنظمة ال�صمان الجتماعي وعر�ض  الذي ي�صّكل مكّ�نًا مهمًا من 

العاملة. اإلى جانب ذلك، تعتمد بع�ض البلدان على الهجرة اإلى الخارج 

من اأجل معالجة اأوجه الق�ص�ر في اأ�ص�اق العمل، فيما ل تزال الهجرة 

قائمة نتيجة الطلب على اليد العاملة الذي ل يلبي العر�ض على اليد 

العاملة.

ب�صكل عام، تعاني المنطقة العربية من غياب الإح�صائيات الم�ث�قة 

ذات ال�صلة باأ�ص�اق العمل )وبخا�صة الأج�ر( والفقر وعدم الم�صاواة. 

كما ي�صاهم �صح الإح�صائيات في �صع�بة تقييم ال��صع من جهة وفي 

تقييم خاطئ لل�صيا�صات والبرامج من جهة اأخرى. وينطبق ذلك ب�صكل 

مثل  ال�صلبي  التغيير  وبخا�صة  ال�صريع  التغيير  فترات  خالل  خا�ض 

الأزمات.

الإح�صائية  والممار�صات  المفاهيم  من  اإ�صافية  تحديات  تن�صاأ  كما 

اختالف  ومن  المنطقة  في  مختلفة  بلدان  في  الم�صتخدمة  المختلفة 

التي  الـ22  العربية  الدول  في  الفرعية  الإقليمية  المجم�عات  تركيبة 

ي�صتخدمها مختلف المحّللين والمنظمات. وفي بع�ض الحالت، ت�صتند 

البلدان،   من  جزء  اإلى  فقط  الفرعية  الإقليمية  والمجاميع  المعدلت 

فيما يمّثل هذا الجزء اأقل من ن�صف اإجمالي عدد البلدان التي تندرج 

�صمن هذه الفئة.

من  الكثير  في  يعتمد  اأنه  ه�  التقرير  هذا  في  الجديد  اأوجه  ومن 

الحالت على المجاميع القطرية بدًل من المجاميع الجدلية المرّجحة 

الأداء  تقييم  اإلى  ي�صعى  التقرير  اأن  اإلى  ال�صبب  وُيعزى  بال�صكان. 

القطري بدًل من و�صع الم�اطن العادي. ويعني ذلك اأن الإح�صائيات 

مبرر  دون  تتاأثر  ل  التقرير  في  ال�اردة  الفرعية  والإقليمية  الإقليمية 

دول  مجم�عة  في  ال�صع�دية  مثل  البلدان  بع�ض  في  ال�صكان  بحجم 



ن
دا

بل
ال

ع 
ي
م

جت
و
ة 

ي
ج

ه
ن
مل
 ا

ق:
ح

ملل
ا

131

مجل�ض التعاون الخليجي اأو م�صر في مجم�عة �صمال اأفريقيا. ويبرز 

الختالف بين المقاربتين في ما يخ�ض دول مجل�ض التعاون الخليجي. 

الق�ى  في   64-15 عمرهن  البالغ  الإناث  م�صاركة  معدل  يبلغ  مثاًل، 

 25.9 الخليجي  التعاون  مجل�ض  دول  في  بال�صكان  المرّجح  العاملة 

في المائة مقابل المعدل القطري البالغ 38.3 في المائة، اأي بزيادة 

تناهز الـ50 في المائة عن المعدل المرّجح.

اإح�صائيات  عن  التالميذ  تاأثير  ف�صل  اإلى  التقرير  ي�صعى  واأخيرًا، 

العمل. وبالتالي، ت�صير اإح�صاءات العمل على نح� تقليدي اإلى ال�صكان 

من  التالميذ  ا�صتثناء  في  ف�صلنا  ما  واإذا   .)64-15( العمل  �صن  في 

هذه المجم�عة، تك�ن النتائج م�صّللة. اأوًل، ي�ؤثر ذلك حتمًا على معدل 

التالميذ،  ت�صمين  حال  في  اأما  العاملة.  الق�ى  في  ال�صباب  م�صاركة 

 35.2 العاملة  الق�ى  في  ال�صباب  لم�صاركة  القطري  المت��صط  يبلغ 

في المائة فقط لكنه يرتفع اإلى 53.3 في المائة في حال تم ا�صتثناء 

التالميذ. ويترتب عن ذلك تداعيات مهمة: ذلك اأن الف�صل في مراعاة 

ال�صباب  تعطل  لمعدل  دقيقة  تقديرات غير  اإلى  ي�ؤدي  التعليمي  البعد 

وقد يف�صي اإلى �صيا�صات خاطئة من اأجل الت�صدي لآثاره ال�صلبية.
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الإطار اأ 1: مالحظات ح�ل جتميع البلدان بح�صب الأقاليم والإح�صائيات الإجمالية

اإيراد مت��صط الإح�صائيات بح�صب الأقاليم لكل من مجم�عات  تم 

المختلفة  والتقديرات  التعاريف  اإلى  بالإ�صتناد  المختلفة  البلدان 

ال�اردة اأدناه.

ُيق�صد بالمجم�عات الإقليمية ما يلي:

الخليجي،  التعاون  مجل�ض  دول  �أفريقيا:  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 

الأر�ض  المغرب،  ليبيا،  لبنان،  الأردن،  العراق،  م�صر،  الجزائر، 

الفل�صطينية  المحتلة، ال�ص�دان، �ص�ريا، ت�ن�ض، اليمن، اإيران.

الأردن،  العراق،  الخليجي،  التعاون  مجل�ض  دول  �لأو�شط:  �ل�شرق 

لكن  اإيران.  اليمن،  �ص�ريا،  المحتلة،  الفل�صطينية   الأرا�ض  لبنان، 

ت�صتثني  التقرير  هذا  في  الأو�صط  بال�صرق  الخا�صة  الإح�صائيات 

اإيران.

�شمال �أفريقيا: الجزائر، م�صر، ليبيا، المغرب، ال�ص�دان، ت�ن�ض.

قطر،  ُعمان،  الك�يت،  البحرين،  �لخليجي:  �لتعاون  مجل�س  دول 

ال�صع�دية والإمارات العربية المتحدة. 

تم اإحت�صاب المعدلت الإقليمية على اأ�صا�ض العدد الإجمالي لل�صكان 

لكل اإقليم بدًل من المعدلت القطرية. على �صبيل المثال، يمكن تقدير 

وتق�صي  بطريقتين.  العاملة  الق�ى  في  للم�صاركة  الإقليمي  المعدل 

الطريقة الأولى بق�صمة العدد الإجمالي للم�صتخدمين والعاطلين عن 

العمل في البلدان العربية على العدد الإجمالي لل�صكان العاملين. اأما 

الطريقة الثانية فتق�صي باحت�صاب معدل الم�صاركة في الق�ى العاملة 

كمت��صط للمعدلت القطرية.

ذات  البلدان  ت�ؤثر  اأدناه:  ال�ارد  الجدول  خالل  من  ذلك  ويتجلى 

الإقليمي،  المت��صط   على  متنا�صب  ب�صكل غير  الكبير  ال�صكان  عدد 

والعراق  �ص�ريا  الفرعي )مثاًل في  الإقليمي  الم�صت�ى  وبخا�صة على 

في ال�صرق الأو�صط، م�صر والجزائر في �صمال اأفريقيا، وال�صع�دية 

في دول مجل�ض التعاون الخليجي(. اأما بالن�صبة اإلى اإيران، فتاأثيرها 

بالإقليم  الخا�صة  النتائج  في  ت�صمينه  يتم  �صيما عندما  ول  وا�صح، 

عن  التبليغ  يتم  عندما  بال�صع�دية  اأ�ص�ة  الأو�صط،  لل�صرق  الفرعي 

البيانات بالن�صبة اإلى دول مجل�ض التعاون الخليجي.

الآثار  اإبراز  اأجل  من  الجدول  في  الأخير  العام�د  اإ�صافة  تمت  وقد 

الملح�ظة الناتجة من اإ�صتثناء الطالب من ال�صكان المتعطلين عند 

تحديد معدلت الم�صاركة في الق�ى العاملة.

على  اإما  التقرير  في  ت�صتند  فهي  المت��صطات،  اإلى  بالن�صبة  اأما 

المت��صطات المرجحة بال�صكان اأو على المت��صطات القطرية.

ن�صبة الإناث من معدل م�صاركة ال�صباب في الق�ى العاملة )%( من خالل ا�صتخدام التجميع البديل للدول العربية وطرائق التجميع، 

2010

�لفروقات %

�إ�شتناد�ً �إىل

لتعاريف �لبديلة �لرتجيح بال�شكان�ملتو�شطات �لقطرية

مبا فيهم �لتالميذبا�شتثناء �لتالميذ

)1()2()3()1(/)3(

3%19.520.131.6�شمال �أفريقيا

53%12.318.831.4�ل�شرق �لأو�شط

50%12.919.332.6�ل�شرق �لأو�شط )با�شتثناء �إير�ن(

�ل�شرق �لأو�شط )با�شتثناء �إير�ن ودول 

-2%12.712.519.2جمل�س �لتعاون �خلليجي(

88%13.826.046.0دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا )مبا فيه 

�إير�ن(
16.219.229.9%19

�ل�شرق �لأو�شط با�شتثناء �إير�ن = �لدول 

15%17.019.532.3�لعربية

الم�صدر: الم�ؤ�صرات الرئي�صية ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية ح�ل �ص�ق العمل وق�اعد البيانات الخا�صة بمعهد الإح�صاء في الي�ني�صك�.
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اجلدول اأ 1:ال�صكان والق�ى العاملة

�لعام
�ل�شكان 

)000(

�ل�شباب 

)000(
�لقوى �لعاملة 

�ملعدل �لإجمايل للم�شاركة يف 

�لقوى �لعاملة )%(

املجم�ع �ل�شرق �لأو�شط 

املجم�عاأنثىذكرالإناث %الذك�ر %)000(

200932،1056،4388،06480.619.475.018.046.5�لعر�ق

20106،1131،3181،92377.023.073.923.349.3�لأردن

20073،7597311،22874.925.166.921.143.4لبنان

200920،1254،2185،44285.214.871.713.043.0�شوريا

20104،10989797680.319.766.814.741.1�لأر�س �لفل�شطينية �ملحتلة

201023،1545،3685،63477.122.968.020.744.7�ليمن

89,36518,97123,26779.220.870.418.544.7�لأخرية�ل�شرق �لأو�شط 

�شمال �أفريقيا

201035،9787،37510،81183.116.974.115.345.0�جلز�ئر

201078،72817،75226،18076.930.078.024.251.5م�شر

20096،2631،2442،36977.522.578.924.752.8ليبيا

201031،8946،32111،58873.027.074.725.949.6�ملغرب

200928،6655،5997،38974.224.573.023.048.0�ل�شود�ن

201010،5311،9903،76973.226.869.524.846.9تون�س

192,05940,28262,1073.7624.647,723.049.0�لأخرية �شمال �أفريقيا 

�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

1

200971613333353.546.585.473.779.6جزر �لقمر

200981818738755.844.278.761.570.1جيبوتي

20083،16261986567.832.274.634.452.2موريتانيا

2

20026،7991،3072،05658.541.666.849.258.2�ل�شومال

11,4952,2473,64058.941.176.454.756,0�لأخرية�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

مو�طنو دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

201056811518566.533.567.134.450.9�لبحرين

2011116422938254.145.964.249.456.4�لكويت

2010201854073376.623.487.627.057.4ُعمان

7264.735.363.634.150.0....2010قطر

200918،5433،8644،28783.516.564.312.638.4�ل�شعودية

200993322125569.230.765.328.540.2�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

3
23,4525,0155,91369.130.968.731.048.9�لأخريةمو�طنو دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

غري مو�طني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

201066671526831798.258.788.2�لبحرين

20112,1232521,80974.925.196.166.286.3�لكويت

4

20091,15613397990.39.797.157.190.9ُعمان

5

20101,3582051,20289.210.898.457.991.5قطر

6

20098,5906304,32486.713.395.039.880.1�ل�شعودية

20097,3167735,05988.711.394.148.084.9�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

غري مو�طني دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي
21,2092,06413,89985.514.569,054.687.0�لأخرية

337,58068,578108,82647,925.377.435.058.5�لأخريةجمموع �ملنطقة �لعربية

با�شتثناء غري �ملو�طنني يف دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي
316,37166,51494,92772.028.372.229.750.7�لأخرية

المالحظات والم�صادر: اأنظر �ض141-140
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اجلدول اأ 2:الق�ى العاملة ال�صابة ومعدل امل�صاركة يف الق�ى العاملة

�لقوى �لعاملة�لعام
 معدل �مل�شاركة يف �لقوى 

�لعاملة )%( 

 معدل �مل�شاركة يف �لقوى 

�لعاملة با�شتثناء �لتالميذ 

)%(

�ل�شرق �لأو�شط 

املجم�ع 

املجم�عالإناثالذك�راملجم�عالإناثالذك�رالإناث %الذك�ر %)000(

20091،51987.312.739.25.922.849.57.128.1�لعر�ق

201035780.119.942.011.127.159.216.439.8�لأردن

200722770.729.341.918.130.778.839.360.8لبنان

20091،09987.812.244.36.626.155.48.433.0�شوريا

201026183.716.347.79.729.151.810.731.7�لأر�س �لفل�شطينية �ملحتلة

20101،17070.829.229.713.221.837.315.026.0�ليمن

4,63480.119.940.810.826.355.316.136.6�لأخرية�ل�شرق �لأو�شط 

�شمال �أفريقيا

20102،15984.615.448.89.229.266.514.843.2�جلز�ئر

20106،83166.330.949.824.438.564.931.750.1م�شر

200945374.525.576.137.357.691.446.873.5ليبيا

20102،29774.026.053.219.136.365.723.544.8�ملغرب

20091،68070.929.144.016.930.056.421.438.2�ل�شود�ن

201062268.331.741.720.331.265.642.055.7تون�س

14,04273.126.452.321.237.268.430.050.9�لأخرية �شمال �أفريقيا 

�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

1

20098153.546.564.256.860.591.673.282.0جزر �لقمر

20099555.144.955.646.050.961.849.455.5جيبوتي

200824462.537.548.330.339.561.236.448.7موريتانيا

2

200280958.042.071.752.061.971.752.061.9�ل�شومال

1,22957.342.760.064,353.271.652.862.0�لأخرية�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

مو�طنو دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

20102766.433.630.216.123.483.566.877.0�لبحرين

20115662.537.530.718.424.599.983.593.1�لكويت

..................2010ُعمان

20101370.030.039.616.928.373.139.658.3قطر

200951878.721.321.35.613.445.411.327.6�ل�شعودية

20096271.228.839.616.528.266.440.856.2�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

3
67769.830.232.314.723.673.748.462.4�لأخريةمو�طنو دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

غري مو�طني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

20104975.124.982.347.669.798.266.487.8�لبحرين

201111963.836.256.536.547.1100.066.784.7�لكويت

4

..................2009ُعمان

5

201016190.39.788.637.878.499.664.394.6قطر

6

200918681.518.544.212.029.596.423.861.5�ل�شعودية

200950678.721.360.737.553.666.346.460.7�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

غري مو�طني دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي
1,02077.922.166.534.355.792.153.577.9�لأخرية

21,60272.527.349.723.938.171.438.456.7�لأخريةجمموع �ملنطقة �لعربية

با�شتثناء غري �ملو�طنني يف دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي
20,58271.328.654,721.433.966.534.851.7�لأخرية

  المالحظات والم�صادر: اأنظر �ض 141-140
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اجلدول اأ 3:عدد التالميذ وال�صباب املتعطل ومعدل التعطل بح�صب الن�ع الإجتماعي

�لتالميذ 15-24 )000(�لعام
غري موجودين يف �ملدر�شة 

ويف �لقوى �لعاملة )000(

معدل تعطل �ل�شباب 

با�شتثناء �لتالميذ )%(

�ل�شرق �لأو�شط-دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي
�ملجموع�لإناث�لذكور�ملجموع�لإناث�لذكور�ملجموع�لإناث�لذكور

20096825271،2091،3082،4513،75940.077.458.4�لعر�ق

201019820540319736155128.956.741.8�لأردن

2007183207390427411610.821.715.9لبنان

20094334498827781،4582،23635.871.453.0�شوريا

201075393620435856144.481.462.6�لأر�س �لفل�شطينية �ملحتلة

20105662948611،3951،9423،33750.075.362.2�ليمن

�ل�شرق �لأو�شط- دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي
2,1371,7223,7823,9236,64510,56135.046,049.0�لأخرية

�شمال �أفريقيا

20109981،3822،3819211،9222،84324.652.838.5�جلز�ئر

20102،1142،0024،1162،4524،5466،80527.052.538.3م�شر

2009277351628321311634.922.013.1ليبيا

201060958411938861945283127.762.244.8�ملغرب

20095956041،1999201800272134.062.248.6�ل�شود�ن

201037050487422327249521.928.024.9تون�س

4,9635,42710,3905,43510,61615,85823.446.634.7�لأخرية �شمال �أفريقيا 

�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

1

2009201535414185.920.813.2جزر �لقمر

20099.36.415.732447634.447.140.7جيبوتي

200867511179716025730.653.041.6موريتانيا

2

200259.627.486.912628641219.243.831.5�ل�شومال

1569925525950476322.541.231.8�لأخرية�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

مو�طنو دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

20103742803.54.58.06.08.07.0�لبحرين

201179901690440.03.61.8�لكويت

............2010114107221ُعمان

............2010111324قطر

20091،0169711،9874908691،35925.644.635.2�ل�شعودية

2009110654522264920.024.022.0�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

3
1,3671,2882,5265199101,42913.221.217.2�لأخريةمو�طنو دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

غري مو�طني دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي

201077150.76.26.91.524.19.7�لبحرين

201158531120.00521210.018.28.5�لكويت

4

..................2009ُعمان

5

20101817350.6990.421.04.5قطر

6

200915714530261101161.738.418.4�ل�شعودية

2009555511120312532730.943.334.7�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

غري مو�طني دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي
2962785742102714816.929.015.2�لأخرية

8,9198,81417,52610,34618,95129,09220.841.530,8�لأخريةجمموع �ملنطقة �لعربية

با�شتثناء غري �ملو�طنني يف دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي
8,6238,53616,95210,13618,67528,61124.144,034.1�لأخرية

لمالحظات والم�صادر: اأنظر �ض 141-140 
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اجلدول اأ 4:عدد امل�صتخدمني والعاطلني عن العمل )الإجمايل وال�صباب(، )000(

�ل�شباب�ملجموع

�مل�شتخدمني�لعام
�لعاطلني 

عن �لعمل
�مل�شتخدمني

�لعاطلني 

عن �لعمل 

�ل�شرق �لأو�شط

20096،8311،2341،064456�لعر�ق

20101682240178179�لأردن

20071،11811017750لبنان

20094،999443916183�شوريا

2010675232160101�لأر�س �لفل�شطينية �ملحتلة

20104،789845551619�ليمن

20,0943,1043,0461,588�لأخرية�ل�شرق �لأو�شط

�شمال �أفريقيا

20109،7351،0761،695464�جلز�ئر

201023،8242،3565،0931،738م�شر

20091،939430294159ليبيا

201010،5341،0551،893404�ملغرب

20096،4289611،344336�ل�شود�ن

20103،279490439183تون�س

55,7396,36710,7583,284�لأخرية �شمال �أفريقيا 

�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

1

2009288456317جزر �لقمر

20091782092967جيبوتي

2008595270120125موريتانيا

2

20021،081974443366�ل�شومال

3
2,1421,498654574�لأخرية�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

مو�طنو دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

20101778234�لبحرين

201136814515�لكويت

4

....201066172ُعمان

5

2010693112قطر

6

20093،838449313205�ل�شعودية

2009219364517�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

5,331581444233�لأخريةمو�طنو دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

غري مو�طني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

20105260490�لبحرين

20111،774351145�لكويت

........2009ُعمان

20101،19931600.5قطر

20094،310141824�ل�شعودية

20094،93812146442.2�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

12,74717396952�لأخريةغري مو�طني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

96,05411,72415,8715,731�لأخريةجمموع �ملنطقة �لعربية

83,30711,55114,9025,680�لأخريةبا�شتثناء غري �ملو�طنني يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

المالحظات والم�صادر: اأنظر �ض 141-140
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اجلدول اأ 5:املعدلت الإجمالية ومعدلت بطالة ال�صباب بح�صب الن�ع الإجتماعي، %

�ل�شباب�ملجموع�لعام

�ملجموع�لإناث�لذكور�ملجموع�لإناث�لذكور�ل�شرق �لأو�شط

200914.319.615.330.129.730.0�لعر�ق

201010.421.712.548.151.050.1�لأردن

20078.810.29.022.321.522.0لبنان

20095.722.38.112.143.016.7�شوريا

201023.126.823.736.849.638.8�لأر�س �لفل�شطينية �ملحتلة

201012.623.115.052.254.652.9�ليمن

12.520.613.733.641.635.1�لأخرية�ل�شرق �لأو�شط

�شمال �أفريقيا

20108.119.110.018.737.521.5�جلز�ئر

20104.922.69.016.853.925.4م�شر

35.1....18.2....2009ليبيا

20108.99.69.118.116.117.6�ملغرب

20099.023.013.016.032.020.0�ل�شود�ن

29.4....201010.918.913.0تون�س

8.418.621.017.434.924.8�لأخرية �شمال �أفريقيا 

�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

1

20099.219.213.513.831.321.3جزر �لقمر

70.0....54.0....2009جيبوتي

200823.944.031.244.166.751.0موريتانيا

2

47.433.349.345.3....2002�ل�شومال

16.631.636.530.449.146.9�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

مو�طنو دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

20102.09.04.37.627.514.3�لبحرين

20113.24.33.78.310.79.2�لكويت

......9.8....2010ُعمان

20101.88.74.25.626.311.8قطر

20096.928.410.531.171.039.5�ل�شعودية

20097.828.114.017.951.927.7�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

3
4.315.77.814.137.520.5�لأخريةمو�طنو دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

غري مو�طني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

20100.00.00.00.00.00.0�لبحرين

20111.43.61.93.06.94.4�لكويت

4

............2009ُعمان

5

20100.11.60.20.12.60.3قطر

6

20090.30.70.31.93.32.1�ل�شعودية

20091.87.02.47.710.88.3�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

0.76.21.02.54.73.0�لأخريةغري مو�طني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

7.616.213.019.432.525.6�لأخريةجمموع �ملنطقة �لعربية

با�شتثناء غري �ملو�طنني يف دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي
9.519.915.924.040.230.9�لأخرية

المالحظات والم�صادر: اأنظر �ض 141-140
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�لمالحظات �لخا�شة بالجد�ول �أ 1- �أ 5

تع�د الأرقام الخا�صة بجزر القمر اإلى العام 2004 وهي ماأخ�ذة . 1

عن �صندوق النقد الدولي: ال�رقة الإ�صتراتيجية الخا�صة بالنم� 

والحّد من الفقر، 2010.

ال�ص�مال: تع�د معدلت بطالة ال�صباب اإلى العام 2007 وهي . 2

ماأخ�ذة عن منظمة العمل العربية اإ�صتنادًا اإلى الم�صادر 

الر�صمية. ول ت�صتثني معدلت م�صاركة ال�صباب في الق�ى العاملة 

التالميذ. لقد بلغ عدد �صكان ال�ص�مال 9331 ملي�ن ن�صمة في 

العام 2010 بح�صب م�ؤ�صرات التنمية الخا�صة بالبنك الدولي. 

اأما الأرقام الخا�صة بالعام 2002 فهي ماأخ�ذة من الم�صح 

الإقت�صادي والإجتماعي؛ البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي 2002.

ل تت�افر البيانات ب�صاأن الق�ى العاملة ال�صابة في ُعمان وهذا . 3

ي�ؤثر على المت��صط الإقليمي الخا�ض بدول مجل�ض التعاون 

الخليجي.

ت�صمل اأرقام الق�ى العاملة في ُعمان الخا�صة بال�افدين عدد . 4

الم�صتخدمين فقط.

يع�د عدد ال�صكان غير القطريين اإلى 10 �صن�ات واأكثر.. 5

يع�د العدد الإجمالي لل�صكان غير ال�صع�ديين اإلى اإح�صاء العام . 6

.2010

مالحظات �أخرى خا�شة بالجد�ول �أ1-�أ5

ت�صري اأرقام ال�صكان اخلا�صة ب�ص�ريا ولبنان اإىل املقيمني فقط.

الأر�ض الفل�صطينية املحتلة: اإىل جانب العدد الإجمايل للعاطلني عن 

العمل، يعاين 69 األف من البطالة اجلزئية. وتبلغ معدلت البطالة 25 

يف املائة يف حال مت ت�صمني البطالة اجلزئية.

م�صر: بلغت البطالة 11.9 يف املائة خالل الربعني الأولني من العام 

.2011

م�صر: تع�د معدلت البطالة يف �صف�ف ال�صباب اإىل العام 2008. 

وقد اأ�صار تقرير �صادر عن مركز دعم القرارات واملعل�مات يف اآذار/

مار�ض 2011 اإىل اأن معدلت البطالة يف �صف�ف ال�صباب )29-15( 

قد ناهزت الـ15.8 يف املائة، اأي نح� 12.5 يف املائة يف �صف�ف 

الذك�ر و31.7 يف املائة يف �صف�ف الإناث. وقد مت احت�صاب الأرقام 

اخلا�صة بالق�ى العاملة ال�صابة من خالل الإ�صتعانة بالأرقام اخلا�صة 

بن�صاط ال�صباب للعام 2008.

ليبيا: مت اإ�صتقاء املعل�مات اخلا�صة بال�صكان والق�ى العاملة من 

م�ؤ�صرات التنمية العاملية اخلا�صة بالبنك الدويل وامل�ؤ�صرات الرئي�صية 

اخلا�صة ب�ص�ق العمل فيما مت اإ�صتقاء معدلت البطالة من منظمة 

العمل العربية اإ�صتنادًا اإىل التقديرات الر�صمية. وتع�د الأرقام 

اخلا�صة بال�صباب والق�ى العاملة اإىل العام 2007 من اأجل التطابق 

مع البيانات الرتب�ية )املتاحة عن ال�صنة الدرا�صية 2007-2006(. 

وقد مت اأخذ الأرقام الرتب�ية من اللجنة الرتب�ية العامة للعام 2008.

م�ريتانيا: بلغت البطالة اجلزئية 14 يف املائة يف 2008 فيما بلغ 

الإ�صتخدام 85 يف املائة يف القطاع غري املنظم )التحقيق الدائم 

ب�صاأن �صروط وظروف عي�ض الأ�صر يف م�ريتانيا للعام 2008(.

املغرب: تع�د الأرقام الرتب�ية اإىل ال�صنة الدرا�صية 2010-2009.

�لم�شادر �لخا�شة بالجد�ول �أ1- �أ5

�لجز�ئر: المكتب ال�طني لالإح�صاء؛ ب�ابة رئي�ض ال�زراء.

�لبحرين: امل�صح ال�صكاين للعام 2010.

جزر �لقمر: رئا�صة اإحتاد جزر القمر؛ �صندوق النقد الدويل؛ اإحتاد 

جزر القمر: ال�رقة الإ�صرتاتيجية للنم� واحلّد من الفقر 2010؛ 

اإعداد خارطة بالبيانات الديناميكية اخلا�صة بالي�ني�صك�.

جيبوتي: وزارة التجارة وال�صناعة؛ بنك التنمية الأفريقي؛ ال�رقة 

الإ�صرتاتيجية القطرية جليب�تي 2011-2015؛ الي�ني�صك�.

م�شر: ال�كالة املركزية للتعبئة العامة والإح�صاء؛ مركز دعم 

القرارات واملعل�مات.

�لعر�ق: املنظمة املركزية لالإح�صاء وتقنية املعل�مات، امل�جز ال�صن�ي 

2009؛ ووزارة التخطيط، امل�صح ال�طني للفت�ة وال�صباب 2009.

�لأردن: �صعبة الإح�صاء، م�صح البطالة والإ�صتخدام 2010؛ ووزارة 

التخطيط، امل�ؤ�صرات الإقت�صادية الرئي�صية 2011.

�لكويت: وزارة ال�ص�ؤون الإجتماعية والعمل، مكتب الإح�صاء املركزي؛ 

الهيئة العامة للمعل�مات املدنية والبنك ال�طني الك�يتي.

لبنان: الإدارة املركزية لالإح�صاء، م�صح �صروط وظروف املعي�صة 

.2007

ليبيا:  اللجنة ال�طنية للرتبية؛ م�ؤ�صرات التنمية العاملية ال�صادرة 

عن البنك الدويل؛ منظمة العمل العربية.

موريتانيا: املكتب ال�طني لالإح�صاء.

�ملغرب: وزارة الرتبية؛ املف��صية العليا للتخطيط.

ُعمان: وزارة الق�ى العاملة؛ وزارة الإقت�صاد؛ النتائج الأولية مل�صح 

2010 وجريدة اأوبزرفر الُعمانية.

فل�شطني: مكتب الإح�صاء املركزي: م�صح الق�ى العاملة للعام 2010؛ 

الإح�صاءات الرتب�ية.

قطر: امل�صح ال�صكاين للعام 2010؛ جهاز الإح�صاء القطري.

�ل�شعودية: وزارة الإقت�صاد والتخطيط؛ م�ؤ�ص�صة النقد العربي 

ال�صع�دي وم�صلحة الإح�صاءات العامة واملعل�مات.

�ل�شومال: منظمة العمل العربية؛ البنك الدويل وبرنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي؛ امل�صح الإقت�صادي والإجتماعي للعام 2002.
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�ل�شود�ن: اجلهاز املركزي لالإح�صاء: امل�صح ال�طني لالأ�صر 2009؛ 

دفرت اإح�صائية العام 2009؛ ال�ص�دان بالأرقام 2005-2009 ووزارة 

الرتبية.

�شوريا: املكتب املركظي لالإح�صاء: امل�جز الإح�صائي للعام 2010.

تون�س: املعهد ال�طني لالإح�صاء: اإح�صائيات الإ�صتخدام للعام 

2010؛ وزارة الرتبية: الإح�صاءات الرتب�ية 2009-2010؛ وزارة 

التنمية والتعاون �لدويل: امل�صح ال�طني لالإ�صتخدام 2010.

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة: املكتب ال�طني لالإح�صاء.

�ليمن: اجلهاز املركزي لالإح�صاء؛ وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل؛ املجل�ض ال�طني لل�صكان وجريدة الغد.

اجلدول اأ 6:جتميع البلدان

 قو�عد �لبيانات �خلا�شة مبنظمة �لعمل

�لدولية
ت�شنيف �لتقرير

�شمال �أفريقيا�شمال �أفريقيا�جلز�ئر

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي�ل�شرق �لأو�شط�لبحرين

�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ءجزر �لقمر

�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ءجيبوتي

�شمال �أفريقيا�شمال �أفريقيام�شر

�ل�شرق �لأو�شط�ل�شرق �لأو�شط�لعر�ق

�ل�شرق �لأو�شط�ل�شرق �لأو�شط�لأردن

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي�ل�شرق �لأو�شط�لكويت

�ل�شرق �لأو�شط�ل�شرق �لأو�شطلبنان

�شمال �أفريقيا�شمال �أفريقياليبيا

�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ءموريتانيا

�شمال �أفريقيا�شمال �أفريقيا�ملغرب

�ل�شرق �لأو�شط�ل�شرق �لأو�شط�لأر�س �لفل�شطينية �ملحتلة

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي�ل�شرق �لأو�شطُعمان

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي�ل�شرق �لأو�شطقطر

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي�ل�شرق �لأو�شط�ل�شعودية

�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء�ل�شومال

�شمال �أفريقيا�شمال �أفريقيا�ل�شود�ن

�ل�شرق �لأو�شط�ل�شرق �لأو�شط�شوريا

�شمال �أفريقيا�شمال �أفريقياتون�س

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي�ل�شرق �لأو�شط�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�ل�شرق �لأو�شط�ل�شرق �لأو�شط�ليمن
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اجلدول اأ 8:تركيبة ال�صكان يف الدول العربية 

�ل�شرق �لأو�شط�لدول �لعربية�لفئة

�مل�شاهمة%�لتغيري%19912010�مل�شاهمة%�لتغيري19912010% 

ال�صكان

17%51%8.312،50418،926%20.3%48،65458،543�لذكور 14-0

16%51%7.711،95017،999%19.6%46،77755،943�لإناث 14-0

�لتالميذ

5%169%5.01،1593،116%136.5%4،35110،292�لذكور 15+

6%571%5.83882،604%355.4%1،9498،877لإناث 15+

��شتخد�م �ل�شباب

3%52%3.12،2833،466%39.5%9،21012،847�لذكور

0.5%52%0.8391596%37.2%2،5653،518�لإناث

بطالة �ل�شباب

1.2%66%0.57121،181%24.2%2،6213،255�لذكور

0.7%83%0.5303555%43.3%1،4502،078لإناث

��شتخد�م �لر��شدين

17%102%27.06،44913،052%89.1%35،94767،981�لذكور

5%160%8.01،1262،929%126.1%7،52617،015لإناث

بطالة �لر��شدين

1.4%115%1.14721،016%60.6%2،0623،312�لذكور

0.9%190%1.0192556%118.7%1،0322،257�لإناث

�ل�شكان �ملتعطلون

5%103%5.01،8643،783%64.9%159،20415،173-64 �لذكور )ما عد� �لتالميذ(

19%69%21.010،67418،049%55.1%1545،08569،929-64 �لإناث )ما عد� �لتالميذ(

1.4%106%2.15241،077%106.5%652،2894،727+ �لذكور

2.0%85%2.99071،679%91.3%653،7997،267+ �لإناث

100%75%100.051,89890,585%52.8%224,520343,014 �ملجموع

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي�شمال �أفريقيا�لفئة

�مل�شاهمة%�لتغيري%19912010�مل�شاهمة%�لتغيري19912010% 

�ل�شكان

5.3%22%4.04،8475،911%8%31،30333،706�لذكور 14-0

4.9%21%3.64،6975،675%7%30،13032،268�لإناث 14-0

�لتالميذ

8.9%891%3.71991،973%74%2،9945،203�لذكور 15+

9.0%1315%4.91371،939%204%1،4244،334�لإناث 15+

��شتخد�م  �ل�شباب

1.9%39%3.59571،328%35%5،9708،053�لذكور

0.9%122%1.0144319%28%2،0302،603�لإناث

بطالة �ل�شباب

0.2%24%0.2199247%7%1،7101،827�لذكور

0.5%188%0.457164%25%1،0901،359لإناث

��شتخد�م �لر��شدين

42.6%147%28.35،76714،270%71%23،73140،659�لذكور

7.6%197%10.37652،272%110%5،63511،814�لإناث

بطالة �لر��شدين

0.8%162%0.993244%37%1،4972،052�لذكور

1.0%404%1.147237%85%7931،464�لإناث

�ل�شكان �ملتعطلون

1.4%25%6.31،1551،439%61%156،1849،951-64 الذك�ر )ما عدا التالميذ(

12.8%63%24.94،0356،591%49%1530،37545،288-64 الإناث )ما عدا التالميذ(

1.0%94%2.8203393%109%651،5623،257+ الذك�ر

1.3%103%4.1245498%92%652،6475،090+ الإناث

100.0%85%100.023,54743,500%40%149,075208,928 �ملجموع

الم�صدر: الم�ؤ�صرات الرئي�صية لمنظمة العمل الدولية في قاعدة البيانات الخا�صة ب�ص�ق العمل؛ معهد قاعدة البيانات الإح�صائية في الي�ني�صك�.
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اجلدول اأ 9:معدل امل�صاركة يف الق�ى العاملة بح�صب البلدان والأقاليم الفرعية، 2010

معدل �مل�شاركة يف �لقوى 

�لعاملة 15+

معدل �مل�شاركة يف �لقوى 

�لعاملة 15-64 با�شتثناء 

�لتالميذ

معدل م�شاركة �ل�شباب يف 

�لقوى �لعاملة

معدل م�شاركة �ل�شباب يف 

�لقوى �لعاملة با�شتثناء 

�لتالميذ

�لإناث�لذكور�ملجموع�لإناث�لذكور�ملجموع�لإناث�لذكور�ملجموع�لإناث�لذكور�ملجموع�لبلد

43.371.714.750.681.717.728.146.58.940.762.514.0�جلز�ئر

70.587.239.277.994.145.345.455.332.774.486.657.1�لبحرين

48.874.223.556.385.027.434.047.619.945.764.326.7م�شر

41.469.314.346.678.016.228.948.68.135.961.89.8�لعر�ق

41.165.415.348.274.118.827.142.011.237.351.917.5�لأردن

67.782.243.384.197.259.035.544.224.882.396.165.9�لكويت

45.770.822.556.586.028.629.441.017.657.774.637.4لبنان

53.876.930.466.492.338.737.450.024.273.591.446.8ليبيا

49.574.725.954.883.328.036.053.019.044.966.223.7�ملغرب

�لأر�س �لفل�شطينية 

�ملحتلة
40.866.314.750.379.718.725.241.78.142.464.714.9

60.079.928.070.290.634.640.552.724.065.780.143.0ُعمان

86.495.252.189.797.357.667.578.535.781.988.455.5قطر

50.074.217.459.285.821.516.225.36.830.748.512.7�ل�شعودية �لعربية

53.676.530.857.480.733.835.343.326.941.050.231.4�ل�شود�ن

42.371.612.947.980.414.829.849.09.037.861.211.7�شوريا

47.469.725.358.283.632.133.043.821.862.574.646.8تون�س

79.192.043.782.294.447.249.962.032.060.571.542.0�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

48.271.724.853.280.527.036.952.121.243.865.523.8�ليمن

�ملتو�شط �لإقليمي

�ملتو�شط �لقطري

49.474.025.157.384.429.634.047.420.151.468.231.6�شمال �أفريقيا

43.369.217.450.579.820.729.645.712.542.563.319.2�ل�شرق �لأو�شط

دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي
69.085.137.377.293.244.242.553.026.065.978.546.0

53.976.126.661.785.831.535.348.719.653.370.032.3�لدول �لعربية

�ملتو�شط �ملرجح

48.874.124.055.683.527.633.647.219.544.962.026.6�شمال �أفريقيا

43.570.117.249.479.419.731.148.612.739.662.516.0�ل�شرق �لأو�شط

دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي
59.880.924.968.590.030.226.938.213.846.062.924.8

49.174.322.456.083.725.932.146.517.043.462.223.3�لدول �لعربية

% �لفروقات بني �ملتو�شط �لقطري و�ملرجح

4.83.01.27.31.20.33.214.610.018.9-1.10.2�شمال �أفريقيا

7.21.319.7-1.2-5.8-1.22.10.55.35.0-1.3-0.6�ل�شرق �لأو�شط

دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي
15.35.249.812.73.646.558.038.688.043.324.985.7

9.72.418.710.22.621.610.04.715.022.612.538.6�لدول �لعربية

الم�صدر: الم�ؤ�صرات الأ�صا�صية ل�ص�ق العمل في قاعدة البيانات الخا�صة بمنظمة العمل الدولية.
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اجلدول اأ 10:معدل البطالة ومعدل امل�صاركة يف الق�ى العاملة املرجح وغري املرجح، 2010

�ل�شرق �لأو�شط�شمال �أفريقيا
دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي
�لدول �لعربية

معدل 

�مل�شاركة 

يف �لقوى 

�لعاملة

مرجح
غري 

مرجح

�لفارق 

مرجح 

/غري 

مرجح

مرجح
غري 

مرجح

�لفارق 

مرجح

/غري 

مرجح

مرجح
غري 

مرجح

�لفارق 

مرجح

/غري 

مرجح

مرجح
غري 

مرجح

�لفارق 

مرجح 

/غري 

مرجح

15+ با�شتثناء 

�لتالميذ

3.0%3.980.382.7%88.191.6-0.2%1.076.276.0%79.780.5�لذكور

22.8%48.724.429.9%4.328.742.7%7.218.519.3%25.927.8�لإناث

11.1%13.453.259.1%1.466.675.5%2.947.047.7%52.754.2�ملجموع

+15

2.4%5.274.376.1%80.985.1-1.3%70.169.2-0.2%74.174.0�لذكور

18.7%49.822.426.6%1.224.937.3%4.817.217.4%24.025.1�لإناث

9.7%15.349.153.9%59.869.0-0.6%1.143.543.3%48.849.4�ملجموع

 64-15

با�شتثناء 

�لتالميذ

2.6%3.683.785.8%0.590.093.2%1.279.479.8%83.584.4�لذكور

21.6%46.525.931.5%5.330.244.2%7.319.720.7%27.629.6�لإناث

10.1%12.656.061.7%2.168.577.2%3.049.450.5%55.657.3�ملجموع

64-15

1.9%4.977.178.6%82.486.5-0.8%72.772.1-0.2%77.277.1�لذكور

17.4%47.723.727.8%1.825.938.3%4.618.218.5%25.326.5�لإناث

8.7%14.551.455.8%61.370.2-0.2%1.045.545.4%51.351.8�ملجموع

�ل�شباب

با�شتثناء 

�لتالميذ

12.5%24.962.270.0%1.362.978.5%10.062.563.3%62.068.2�لذكور

38.6%85.723.332.3%19.724.846.0%18.916.019.2%26.631.6�لإناث

22.6%43.343.453.3%7.246.065.9%14.639.642.5%44.951.4�ملجموع

�ل�شباب

4.4%37.446.548.6%38.252.5-5.8%0.448.645.7%47.247.4�لذكور

14.9%88.017.019.5%13.826.0-1.2%3.212.712.5%19.520.1�لإناث

9.6%56.632.135.2%26.942.1-5.0%1.231.129.6%33.633.9�ملجموع

�ل�شرق �لأو�شط�شمال �أفريقيا
دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي
�لدول �لعربية

مرجح�لبطالة
غري 

مرجح

�لفارق 

مرجح 

/غري 

مرجح

مرجح
غري 

مرجح

�لفارق 

مرجح 

/غري 

مرجح

مرجح
غري 

مرجح

�لفارق 

مرجح 

/غري 

مرجح

مرجح
غري 

مرجح

�لفارق 

مرجح 

/غري 

مرجح

�ملجموع

8.2%5.07.58.1%9.43.13.2%12.911.712.8%7.48.3�لذكور

-7.3%17.416.2-13.7%13.411.5-11.0%2421.4-5.1%16.415.6�لإناث

0.0%9.79.7-1.8%2.24.74.6%4.914.214.5%9.610.1�ملجموع

�ل�شباب

-0.2%20.220.2-6.3%1.515.714.7%8.225.425.8%18.520�لذكور

-9.2%37.133.7-22.2%33.826.3-8.3%48.244.2-10.5%34.330.7�لإناث

-5.7%24.623.2-12.6%19.917.4-2.7%29.929.1-0.2%23.023.0�ملجموع

�لر��شدين

18.7%5.64.65.5%24.51.71.8%20.37.29.0%4.85.8�لذكور

-3.4%11.711.3-12.4%9.48.2-9.5%1.616.114.5%1111.2�لإناث

7.3%6.26.6-1.8%11.72.82.8%11.69.010.0%6.37.0�ملجموع

الم�صدر: الم�ؤ�صرات الرئي�صية لمنظمة العمل الدولية في قاعدة البيانات الخا�صة ب�ص�ق العمل.
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اجلدول اأ 11:معدل البطالة بح�صب البلدان والن�ع الإجتماعي، 2010

معدل �لبطالة يف �شفوف �ل�شبابمعدل �لبطالة �لإجمايل

�لإناث�لذكور�ملجموع�لإناث�لذكور�ملجموع�لبلد

11.49.620.320.518.034.0�جلز�ئر

7.95.119.728.225.933.3�لبحرين

9.05.520.026.318.545.8م�شر

18.516.030.039.534.769.4�لعر�ق

12.510.322.328.023.545.8�لأردن

2.12.02.212.012.610.6�لكويت

8.88.310.223.223.422.7لبنان

8.16.113.221.217.130.1ليبيا

9.19.09.316.817.315.5�ملغرب

24.625.719.436.635.741.2�لأر�س �لفل�شطينية �ملحتلة

7.86.314.720.216.830.2ُعمان

0.50.22.51.20.74.3قطر

5.33.515.929.423.053.9�ل�شعودية �لعربية

8.76.314.821.917.030.0�ل�شود�ن

8.45.822.619.115.440.9�شوريا

14.113.515.831.232.229.0تون�س

4.02.214.213.49.225.5�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

14.210.823.928.522.044.9�ليمن

�ملتو�شط �لإقليمي

�ملتو�شط �لقطري

10.18.315.623.020.030.7�شمال �أفريقيا

14.512.821.429.125.844.2�ل�شرق �لأو�شط 

4.63.211.517.414.726.3دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

9.78.116.223.220.233.7�لدول �لعربية

متو�شط مرجح

9.67.416.423.018.534.3�شمال �أفريقيا

14.211.724.029.925.448.2�ل�شرق �لأو�شط 

4.73.113.419.915.733.8دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

9.77.517.424.620.237.1�لدول �لعربية

% �لفروقات بني �ملتو�شط �لقطري و�ملرجح

-8.210.5-0.2-4.912.95.1�شمال �أفريقيا

-1.58.3-2.7-2.29.411.0�ل�شرق �لأو�شط 

-22.2-6.3-12.6-5.013.7-1.8دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

-9.2-0.2-5.7-0.08.27.3�لدول �لعربية

الم�صدر: الم�ؤ�صرات الأ�صا�صية ل�ص�ق العمل في قاعدة البيانات الخا�صة بمنظمة العمل الدولية.
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اجلدول اأ 12:النم� يف الناجت املحلي الإجمايل للفرد ال�احد )%( وتعادل الق�ى ال�صرائية، 2010-1990

تعادل �لقوى �ل�شر�ئية )2005 دولياً( دولر �أمريكي %

0.91.0�جلز�ئر

2.82.7م�شر

غري مت�افرغري مت�افرليبيا

2.42.3�ملغرب

2.93.4�ل�شود�ن

3.43.3تون�س

5.25.2�شمال �أفريقيا

غري مت�افرغري مت�افر�لعر�ق

2.12.3�لأردن

5.24.0لبنان

n.a�لأر�س �لفل�شطينية �ملحتلة

2.52.4�شوريا

1.21.1�ليمن

8.24.2�ل�شرق �لأو�شط

1.71.4البحرين

غري مت�افرغري مت�افرالك�يت

2.42.5ُعمان

غري مت�افرغري مت�افرقطر

0.50.3ال�صع�دية

-2.7-1.9الإمارات العربية املتحدة

7.04.0دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

المالحظات: 

ُيق�صد بالمت��صط الإقليمي المت��صط القطري.. 1

يع�د معدل النم� في الناتج المحلي الإجمالي للفرد ال�احد في البحرين وُعمان اإلى الفترتين 1990-2008 و2009-1990.. 2

 يع�د نم� تعادل الق�ى ال�صرائية في الناتج المحلي الإجمالي للفرد ال�احد في البحرين اإلى الفترة 1990-2008 فيما يع�د معدلت النم� في ُعمان واليمن اإلى الفترة 2009-1990.. 3

الم�صدر: �صندوق النقد الدولي، ق�اعد البيانات الخا�صة بالآفاق الإقت�صادية العالمية.

اجلدول اأ 13:معدل النم� الفعلي للناجت املحلي الإجمايل بح�صب الأقاليم، 2015-2000

200002030304050607080910111213142015�لعام

4.92.72.37.36.25.76.15.35.92.34.84.53.74.44.95.0�لدول �لعربية

�لإقت�شاديات �ملتقدمة 

2.61.41.72.22.52.6-3.91.51.51.93.02.63.02.60.13.9و�لإحتاد �لأوروبي

�أوروبا �لو�شطى/ �أوروبا 

�جلنوبية و�ل�شرقية )غري 

�لأع�شاء بالإحتاد �لأوروبي( 

5.34.93.84.14.14.2-8.33.45.47.08.37.08.27.84.25.9ور�بطة �لدول �مل�شتقلة

8.26.38.28.08.89.510.912.17.87.19.88.58.28.68.68.6�شرق �آ�شيا

6.12.85.05.86.55.96.26.74.51.67.55.35.55.75.86.0جنوب �شرق �آ�شيا و�لهادئ

5.63.64.46.57.48.88.99.45.96.29.27.27.17.67.87.8جنوب �آ�شيا

6.14.54.04.14.14.0-4.00.40.32.16.04.65.65.84.31.7�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

5.42.63.78.06.65.66.07.14.42.24.44.94.04.44.74.7�ل�شرق �لأو�شط

4.13.53.35.84.65.15.95.85.03.54.41.92.54.05.05.5�شمال �أفرقيا

3.64.97.24.97.16.26.57.15.62.85.45.25.85.55.45.2�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء

 مالحظة: الإ�صقاطات بعد 2010.

الم�صدر: منظمة العمل الدولية )2012(.
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اجلدول اأ 14:مقارنة امل�ؤ�صرات الرئي�صية بني �صمال اأفريقيا وال�صرق الأو�صط

�ل�شرق �لأو�شط �شمال �أفريقيا  

�لأد�ء �لكلي 2010-2000

4.65.0منو �لناجت �ملحلي  �لإجمايل 2010-2000

0.700.76مرونة �لإ�شتخد�م/�لإنتاج

1.51.2متو�شط �لنمو �ل�شنوي لالإنتاجية

�لإ�شتخد�م ),000( 2010

63،12823،706�ملجموع 

48،71119،013�لذكور

14،4174،693�لإناث

10،6564،893جمموع �ل�شباب

8،0534،017�ل�شباب �لذكور

2،603876�ل�شباب �لإناث

1991-2010 �لتغيري يف �لإ�شتخد�م 

)000,(

25،76211،085�ملجموع 

19،0108،614�لذكور

6،7522،471�لإناث

2،6551،572جمموع �ل�شباب

2،0831،299�ل�شباب �لذكور

573273�ل�شباب �لإناث

%�لتغيري يف �لإ�شتخد�م  2010-1991

68.987.8�ملجموع 

64.082.8�لذكور

88.1111.2�لإناث

33.247.3جمموع �ل�شباب

34.947.8�ل�شباب �لذكور

28.245.3�ل�شباب �لإناث

معدل �لإ�شتخد�م )%( 2010     

47.541.0�ملجموع 

73.365.8�لذكور

21.716.2�لإناث

25.823.1جمموع �ل�شباب

39.037.9�ل�شباب �لذكور

12.68.3�ل�شباب �لإناث

معدل �لإ�شتخد�م )%( با�شتثناء 

�لتالميذ  2010

51.544.1�ملجموع 

79.271.0�لذكور

23.617.4�لإناث

34.528.5جمموع �ل�شباب

51.547.4�ل�شباب �لذكور

17.110.1�ل�شباب �لإناث

% �لتغيري يف معدل �لإ�شتخد�م

2010-1991

-4.41.0�ملجموع 

-1.43.6�لذكور

16.311.4�لإناث

-14.4-5.4جمموع �ل�شباب

-14.1-4.2�ل�شباب �لذكور

-15.5-8.9�ل�شباب �لإناث

% �لتغيري يف معدل �لإ�شتخد�م

با�شتثناء �لتالميذ 2010-1991

7.21.0�ملجموع 

-1.63.8�لذكور

22.216.1�لإناث

-7.47.6جمموع �ل�شباب

-0.512.7�ل�شباب �لذكور

-11.53.6�ل�شباب �لإناث
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�ل�شرق �لأو�شط �شمال �أفريقيا  

معدل �مل�شاركة يف �لقوى �لعاملة 

2010

49.443.3�ملجموع 15+

74.069.2�لذكور 15+

25.117.4�لإناث 15+

54.247.7جمموع 15+ با�شتثناء �لتالميذ

80.576.0�لذكور 15+ با�شتثناء �لتالميذ

27.819.3�لإناث 15+ با�شتثناء �لتالميذ

57.350.5�ملجموع با�شتثناء �لتالميذ )64-15(

84.479.8�لذكور با�شتثناء �لتالميذ )64-15(

29.620.7�لإناث با�شتثناء �لتالميذ )64-15(

33.929.6جمموع �ل�شباب

47.445.7�ل�شباب �لذكور

20.112.5�ل�شباب �لإناث

51.442.5جمموع �ل�شباب با�شتثناء �لتالميذ

68.263.3�ل�شباب �لذكور با�شتثناء �لتالميذ

31.619.2�ل�شباب �لإناث با�شتثناء �لتالميذ

% �لتغيري يف معدل �مل�شاركة يف 

�لقوى �لعاملة 2010-1990

1.02.5�ملجموع 15+

-3.2-2.6�لذكور 15+

16.729.7�لإناث )15+( 2010-1990

2.65.8�ملجموع )15+( با�شتثناء �لتالميذ )متو�شط مرجح(

-1.5-1.3�لذكور )15+( با�شتثناء �لتالميذ )متو�شط مرجح(

13.728.6�لإناث )15+( با�شتثناء �لتالميذ )متو�شط مرجح(

�ملجموع )15-64( با�شتثناء �لتالميذ )متو�شط 

3.96.0مرجح(

معدل م�شاركة �لذكور يف �لقوى �لعاملة )64-15( 

-1.2-0.1با�شتثناء �لتالميذ )متو�شط مرجح(

معدل م�شاركة �لإناث يف �لقوى �لعاملة )64-15( 

15.328.9با�شتثناء �لتالميذ )متو�شط مرجح

-9.4-11.3جمموع �ل�شباب

-12.4-12.9�ل�شباب �لذكور

2.0-7.6�ل�شباب �لإناث

جمموع �ل�شباب با�شتثناء �لتالميذ )متو�شط 

0.58.9مرجح(

0.2-2.9�ل�شباب �لذكور )متو�شط مرجح(

3.322.7�ل�شباب �لإناث )متو�شط مرجح(

معدل �لبطالة )%( 2010

10.114.5�ملجموع 

8.312.8�لذكور

15.621.4�لإناث

23.029.1جمموع �ل�شباب

20.025.8�ل�شباب �لذكور

30.744.2�ل�شباب �لإناث

90.6105.0بطالة �ل�شباب/�لبالغني

% �لتغيري يف �لبطالة  2010-1990

2.6-29.4�ملجموع 

-0.5-24.3�لذكور

3.1-17.1�لإناث

10.3-11.2جمموع �ل�شباب

7.7-16.9�ل�شباب �لذكور

14.6-1.8�ل�شباب �لإناث

-25.7-25.8�ل�شباب/�لبالغون
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�شمال �أفريقيا تتمة

�ل�شرق �لأو�شط 

با�شتثناء دول 

جمل�س �لتعاون 

�خلليجي

�ل�شكان 2010

208،93090،592�إجمايل �ل�شكان

132،93550،549�ل�شكان يف �شن �لإنتاج/�لعمل

41،25518،646�ل�شباب

40.652.9ن�شبة �ل�شباب �إىل �لبالغني

% �لتغيري يف �ل�شكان 

2010-1990

43.145.7�إجمايل �ل�شكان

66.257.6�ل�شكان يف �شن �لإنتاج/�لعمل

44.140.4�ل�شباب

-13.5-19.2% �لتغيري يف �ل�شكان �ل�شباب/�لبالغني

ح�شة �لفقر�ء �لكادحني )2 % يومياً( 

و�لإ�شتخد�م �له�س 2010-1991

26.523.4ح�شة �لفقر�ء �لكادحني )2% يومياً( من �لإ�شتخد�م �لإجمايل

-33.7-24.3% �لتغيري يف ح�شة �لفقر�ء �لكادحني

37.740.1�لإ�شتخد�م �له�س كـ% من �لإ�شتخد�م �لإجمايل

-15.5-18.2% �لتغيري يف ح�شة �لإ�شتخد�م �له�س

�لتالميذ )15+( 2010

10،3944،018�ملجموع

4،9802،127�لذكور

5،4141،891�لإناث

25.221.5�ملعدل �لإجمايل لالإلتحاق

23.822.2معدل �إلتحاق �لذكور

26.620.8معدل �إلتحاق �لإناث

0 % �لتغيري 2010-1990

73.7269.9 جمموع �لتالميذ

204.3168.9�لذكور

115.8571.4�لإناث

43.3108.3 معدل �لإلتحاق

23.449.7�إلتحاق �لذكور

116.1283.0�إلتحاق �لإناث

 مالحظة: ت�صير الأرقام اإلى المت��صطات القطرية.

الم�صدر: الم�ؤ�صرات الأ�صا�صية ل�ص�ق العمل، قاعدة البيانات الخا�صة بمنظمة العمل الدولية، منظمة العمل الدولية )2012( وقاعدة البيانات التابعة لمعهد الإح�صاء التابع للي�ني�صك�.
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